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Dohányminőség
Mind azok, kik dohányt termelvén 

nem minőség, de mennyiség előállításában 
látják üdvöket, azok végtelen nagyon csa
latkoznak és igen roszul számítanak.

A  dohány ára sohasem arányos a 
mennyiséggel, mert addig, mig a finom 
tengerentúli dohányok ára évről évre ro
hamosan emelkedik, addig a mi hazai 
dohányaink becse napról napra hanyatlik.

A  dohányminőség fontossága annyira 
eltér a mennyiség arányától, hogy azt a 
leglaikusabb ember is igen könnyen észre 
veheti ; mert tegyük fel, hogy a mennyi
ségre való tekintettel termelt földön hol
danként megterem 10 métermázsa, pedig 
tessék meghinni, hogy az okszerű és 
helyes eljárású termelés mellett, a hol 
minden esetre a minőség javára válik a 
kezelés, hogy ott mennyiségileg is terem 
annyi, mint a helytelen kezelés módnál 
a rósz anyag, sőt merem állítani, hogy 
több is, — de feltéve, hogy még kevesebb 
teremne, például a 10 mázsa helyett csak 9, 
még akkor is pénz dolgában igen nagy az 
árban a különbség, mert addig, mig azon 
gondnélküli módon termelt dohány tiz 
mázsája a legjobb esetben 120—150 irtot, 
illetve 12—15 firtot átlagot ér el, addig a 
jobb minőségű dohánynak 9 mázsája j 

180— 198 frtot illetőleg 20—22 frtos átla
got ért el, ide nem számítva, hogy az ok
szerű kezelésnél a mennyiség nem hogy 
kevesebb lenne, de bizonyára amazt meg 
is haladja.

A  rósz minőség előállítása anyagi és 
erkölcsi megromlás; anyagi megrontása 
az a termelőnek, mert mázsánként 5—6 
forinttal kevesebbet kap, de legnagyobb 
anyagi veszteség ez az államra nezve,

melynek ezen rósz minőséggel kell ve
sződni, és minden jó szándék és erős 
akarat mellett sem biija azt előállítani, a 
mit óhajt és akar. —  Mellőzni kell az 
állami gyártásnak azt az anyagot, a melyre 
égető szüksége van, és a melyet rendes 
körülmények közt nem kellene nélkü
löznie.

De a legnagyobb vesztessége az ál
lamnak és az egész ország dohányterme
lőinek abban rejlik, hogy a dohányunk 
renemméja a külföldön egészen tönkre 
van téve, és ez mind a rósz anyag elő
állításából származott. Oda kell most tőre- j 
kedni, hogy ezen mizérián segítsünk.

A  jelenlegi dohány-taksálás talán nem 
egészen helyén van, csakhogy minálunk, a 
hol a rósz anyag, az alsórendü osztályok oly 
óriási arányban vannak az elenyésző jobb osz
tály és minőség mellett, a jobbikat nem lehet 
kellően megfizetni, mert igen drágán lesz
nek fizetve az alsórendü osztályok ugy- 
annyira, hogy felét sem éri meg annak, a 1 
mit érte fizetnek; és ez azon kevés jobb j 
osztály és minőség rovására történik.

A  jó minőségű dohány arany, mert 
olyan kellék az már manapság, hogy azt 
nélkülözni nem lehet. A  tengerentúli do
hányok mesés árra emelkednek és mindig 
emelkedni fognak, különösen az utóbbi 
időben a Jávadohány 50—60° 0-al emel
kedett.

Az én felfogásom szerint mi magyar- 
országi termelők súlyos vétket követünk 
el, ha ezen dolgot közönyösnek tekintjük. 
A  világért sem mondom egész közönyös
ségnek, mert az utóbbi időben, a dohány 
okszerű termelésére nézve a kezdeménye
zés meg van téve. A  dohányjövedék élén 
álló kiváló egyéniség, már ez ideig is j 
csodákat miveit; az ő éleslátása, szór- i 
galma és erélye által a dolgot jó kerék- I 
vágásba terelte; az ő ügybuzgóságának i 
köszönhető, hogy a >Dohányujság« is meg- | 
szilárdult és egész büszkeséggel mond- ■ 
hatjuk, hogy ez is egyik úttörő az okszerű ! 
dohánytermelés mezején.

A  megindult mozgalmat folytatni kell. j 
még pedig a lehető legnagyobb erélylyel 
és kitartással; nem kell közönyösnek lenni j 

semmi iránt, mert a dohánytermelésnél j 
sok csekélynek látszó dolog van, melyek 
azonban nagy horderővel bimak. Első 
sorban a talajt kell megválasztani, még 
pedig alaposan. Például ne mondjuk ki 
könnyedén: ezen földben igen jól meg
termett a krumpli, tehát a dohány is meg
teremhet ; de ne feledjük, hogy nem csak 
az kell, hogy megteremjen, de kell, hogy 
az bizonyos tulajdonokkal is bírjon. Első 
sorban jó égésűnek, szép színűnek, vékony 
bordájunak és ruganyosnak, finom tapin- 
tatunak kell lennie, és nem durva vegyes 
szinü, törékeny, keserű büzü, és rósz égés
sel Diró. Mindezen tulajdonok első sorban 
a talajtól függnek. .

Miután meggyőződtünk arról, hogy 
talajunk alkalmas, csakis akkor érdemes 
hogy arra a szükséges minden okszerű 
munkát megtegyük és bizonyára semmi

| sem fogja magát jobban kifizetni, mint a 
. dohánytermelés.

Most térjünk át röviden a jelen idő
szerű munkájához, a dohány kapálásához.

E lapokban már többször hangsúlyoz
tam a kapálás nagy fontosságát, ezúttal 
is csak ismételnem kell azt, hogy a dohány 
első kapálásától függ a dohány mikénti 
termése. Két fődolgot igényel a dohány
föld ; az első, hogy az a kapa által telje
sen porhanyóvá tétessék, és a második, 
hogy tisztán gyommentes legyen, azért 
legyen fő gondunk a jó kapálásra.

Elővigyázat tekintetéből szükséges az 
önálló kapálási rendszer, azaz hogy minden 
kapás egy-egy sort magában kapáljon. 
De még igy is és a rövid kapanyél hasz
nálata mellett is vigyázzon, különösen 
akkor, a midőn a palanta közelében vág. 
hogy a palántát meg ne sértse, vagy 
esetleges rög feszítés által azt meg ne 
ingassa, mert mind a két esetben vagy 
kipusztul egészen, vagy folytonos sinlő- 
désbe esik es abból ugyan jó dohány nem 
lehet soha.

A  kapálás közben meg kell vigyázni 
a rovarokat és a találtakat el kell pusz
títani.

Remélem, hogy a múlt hó második 
felében volt esők kitűnő hasznára voltak 
a dohánynak, és az abbeli netáni kifogásokat, 
hogy a kapálást szárazban nem lehetett 
eszközölni, eloszlatták. Legyen tehát most a 
gazda rajta, hogy a munka hűségesen és 
ne mostohán végeztessék, ne bízza azt 
senkire, hanem maga győződjön meg róla 
és akkor bizonyára siker fogja koronázni 
működését. D. V.

Milyen legyen a dohányszáritő pajta, 
hogy az a czélnak megfeleljen, de a 

legkevesebbe kerüljön?
(Levél a szerkesztőhöz.!

Tekintetes szerkesztő ur!
Olvastam becses lapjából, hogy több 

helyről érkeztek fel az országos gazdasági 
egyesülethez tervezetek a czélszerübb do- 
hanyszáritó pajták milyensége iránt, s most 
midőn erről okoskodni valóban legidősze
rűbb, bár nem bánt tolakodási viszketeg, 
mégis azonban midőn azon eszmém támadt, 
miként czélszerü dohányszáritő tervezeté
hez igen. de egyúttal a mi legfőbb s a 
nervus rerum gerendárumba vágó, minél 
kevésbé költségeseket, váljon jutott-e eszé
be valakinek felterjeszteni ? — félvén, hogy 
ilyen aligha találkozik — tollhoz nyulek. 
— s ha nemis az orsz. gazdasági egyesü
lethez beküldve, mire felszólitatlanul nem 
is lehetek hivatott, — becses lapjában meg
szellőztetek egy uj tervezetet, a mire azt 
mondani: „rém acu tetigit" kétségkívül
kerül valaki.

Ugyanis hosszas tapasztalat, számos 
évek oltai dnháytermelés után, mert már 
ez idén 34-szer ültettem azt, magam is_csak 
most, midőn nagyon helyesen, a kormány
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által vagyunk rá szorítva, gondolkoztam  a 
legczélszerübb és m égis a mi fő, legcse
kélyebb költségű száritó pajta előállítá
sáról.

Múlt évben ugyanis jó  dohánytermés
sel áldván m eg isten, de m eg mint mon
dám, a kormány által is ösztönöztetve, 
eddigi száritó helyeim  elégteleneknek látsz
ván, hevenyésznem  kellett e g y  uj dohány 
szint, m ely erős tö lg y  és akáczfa oszlopo
kon nyugszik nádtetővel, s oldalának nem 
deszkán, va g y  pláne vá lyog  falat alkalmaz
tam, hanem ehelyett vesszővel fonattam kö
rül 5. 6. sukknyi magasságban az alulról 
földben, és felülről az eresztartó gerendák
hoz szegezett erős kasokat, és már ebbe 
száradt a legszebb dohányom ; nagyon ter
mészetes, h ogy  ősszel a vessző kerítésen 
kivül, s egészen fel az ereszig nád fallal 
is bekerítettem, h ogy  a köd ne férjen hozzá.

Tapasztalán! ezúttal, hogy a nád
gyékény, va g y  zsuptető. k ivá lt a téli simi- i 
tás" idején, m ely alól m indig puhábban 
kerül ki a dohány, mennyire alkalmasabb 
más fedőlékeknél ; tapasztalám továbbá 
h ogy  az em litett vessző falon m ily pom
pásan szűrődött át a nap m elege, anélkül, 
h ogy  égette volna dohányleveleim et, s 
hogy m ily kedvezően mérséklő ez a vessző- • 
fal az o lykor neki haragvó orkán sze leket; 
s tapasztalám végre , h ogy  m ily erős fal 
ez, jó  tömötten fonva, s erős karózattal 
e llátva m ég a tolvajlás ellen is, mit sokkal j 
nehezebb kibontani va gy  kivágni, mint a 
deszka, v a g y  bárm i más falakat is, s 
m elyet nem kell koronként nyitogatni, s 
bezárni, mert ez m indig nyitva és egyszers- I 
mind zárva is van.

Tudván azt. h ogy  a magas korm ány
nak nincs szándékában távolról sem alatt
va lóit költekeztetni, sőt tudván azt is, i 
h ogy  örül rajta, ha már csak az adók ki- 
tizethetése czéljábúl is innen onnan m eg- , 
maraszthatunk e g y  pár garast, s csakis a 
jobb  minőségű dohány előállítása vétetik  
s tűzetik leg főbb  czélul, annál fogva bátran 
s bizton ajánlhatom az ilyen szárító-pajtákat, 
bár nincs az a rögeszmém, hogy ezen 1 
találmány lenne csak a legczélszerübb, de 
van ám az, hogy ez a legolcsóbb s m ég

T Á R C Z A .
Csibuk —  tubák —  paprika.

!na : HAI.OGHY IMRE, .i jászkiséri dohánybeváltó hiva
tal főnöke.

A „Magyar Dohány-újság* eredeti tárczája. 
(Folytatás.

S igv ne azon kizárólagos czél áltál ve
zéreltessünk. gyakori élvezetekre, hogy igé
nyeink, kívánalmaink, ízléseink kielégítést m er
jenek, hanem azon eshetőség létesülhetése ál* 
tál is, melyei rokonaim Czcnczi nénérn, 
Csesztvei Iván s Vadkerti Adél életében oly 
kiváló szerepet játszottak.

Czenczi néném, özvegv Virágosiné, me
nyecske éveit elmulatva, cgv estve, mert a jó 
gondolatok, habár ritkán jó, de leginkább a 
természet ünnepélyes méla csendjében ragad
ják meg izelmeinket, —  azon észszerű beis
merésre jutott, hogy ennek az örökös dinom- 
danom vigalmaknak, melyek férje halála óta 
szomorú Özvegységének vigaszául rendeztet- 
tek, —  most már, midőn haja deresedni, ar- 
cza ránczosodni, termete meghajolni készül, 
a midőn semmiféle pipereszer, semmiféle ken
dőzés már nem használ. —  semmiféle eszmé
nyi értéke nincs.

Sőt azon felfedezést tette, hogy a kö
rülette rajongók vénje és fiatalja, nem annyira 
egyéni bájainak, mint inkább kitűnő konyhája 
és még kitünóbb pinczéje kifogyhatatlan tar
talmának tisztelője és hódolója.

Ezen felfedezés szülte azon elhatározását, 
hogy eddigi szokásaival szakítani, s vendéglő

sem alábbvaló mások pénzpazar m űvele
teinél.

A z  igaz, h ogy  nekem  is ezen első 
kísérletem  csak kezdetleges és igen heve
nyészett fonásu volt, de azért a czélnak 
teljesen, sőt a legszigorúbb kivánalom  sze
rint m egfe lelő  volt, s feltettem  magamban, 
h ogy  jövőre  csinosan m egnyesett és minél 
hosszabb, fűz, rakottya, v a g y  másnemű 
vesszőket fogok  alkalmazni, mert mindezek 
nagyon alkalmasok e czélra. s bár ki is 
a lig  e g y  két pár fából készíttethet be e g y  
G öles hosszú s 3 öl széles pajtát, m ig 
annak deszka kerítése páranként nyitogat- 
hatván 11 2 v a g y  ± öl magasságban 
80— 100 szál suickos deszkát számítva 
ugyanannyi forintba kerül, hát m ég  f», 6, 
10-szeres nagyobb  épületeknél?

V a lea t quantum va lére potest. *>
M é ly  tisztelettel va g yok  stb.

Bah o8 Miih á hj.

A mész, mint trágyaszer.
Rég kipróbált és elismert dolog, hogy uz 

égetett kövér mész egvike a legjobb trágyázó 
szereknek, melv olcsóságánál és könnyen hozzá
férhetőségénél fogva megérdemli. Hogy a gazda
közönség részéről élénkebb érdeklődés tárgyává 
tétessék.

A mész különösen kaszálókon. vagy 
luezernások, gumós növények alá alkalmazva, 
rendkívüli kedvező hatású, de kitűnő eredmé
nyeket idéz elő gabonaféléknél is. Főleg erős 
alkalikus hatása az, mi használatát általánossá 
tette s tekintve gyors hatását és olcsóságát, 
különösen az ártalmas humusz- és vasoxidul 
savak tulbőségében szenvedő talajnemekre nézve, 
megbecsülhetlen trágyaszert képez.

* ) Ciikkiró igen helyesen vélekedik a vesszÖ- 
falról. mert az igazán czélszerü <ís olcsó is, de még 
az az előnye is van, hogy belülről könnyen be is 
tapasztható, ha annak szüksége mutatkozik, és ha 
elegendő ablaknyilással bir. A legnagyobb baj csak az, 
hogy az afféle vesszőkkel nem mindenik vidék rendel
kezhetik. és ha azt máshonnan kellene szállítani, nem 
igen fizetné ki magát.

Mindenesetre azonban köszönettel vettük czikkiró 
szives közlését, és kérjük, szerencséltesse meg ezután 
is minél gyakrabban lapunkat b. csikkéivel.

A szerk.

ként éjjel-nappal nvitva tartott vendégre váró 
házkapujat becsukva fogja tartani.

Igaz, hogy másnap volt min évődni s 
mit szapulni, a város evés és ivás által elké- 
nvezteiett értelmiségének, de Czenczi néném 

| elhatározásán az mit sem változtatott, nem 
j fogadót senkit s nem ment senkihez.

Igv éh Karthausi magányába néhány hé
tig. Egy délután két sürgönv érkezett egy
szerre számára. Ezek a sürgönyök, mint előre 
sejthető volt, nagv változások előidézésére 
lesznek hivatottak. Czenczi néném egész késő 
estig szellőztette a szobákat, sepertetett. ren- 
deztetetr s tisztogattatott.

Masnap reggel előállt a kényelmes négyes 
fogat, kinvilt az elzárt ház nagy kapuja, s 
Czenczi néném a közeli vasúti állomáshoz 
hajtatott.

Nyugtalan idegességgel s alig fékezhető 
izgatottsággal sétált a perronon. mig végre 
dübörögve robogott be a kassai vonat.

Egyik kocsijából feltűnő érdekes külsejű 
fiatal ember ugrott a földre, s egy eszményi 
szép fiatal leányt emelt le izmos karjaiba.

—  „Gyermekeim! Adél, Iván !" — rohant 
Czenczi néni az érkezők elé —  „Végre, végre 
szerencsésen megérkeztetek!" s mily véletlen ? 
no ez derék! egy kocsiban r !w

— „ Áldom a véletlent" —  vágott közbe 
Iván, hogy kedves rokonommal megismerkedni 
engedett !

„És te Adél ?“ faggatá a néni — „te 
nem örülsz e véletlennek ?u —  Válasz helyett 
a néni e kérdésére gazdag hajának elszabadult 
fürtjeit igyekezett megfékezni, hogy ezalatt az

A mész alkalikus tulajdonságánál fogva, 
az organikus részek elkorhadását is elősegíti 
és gyorsítja, sőt a felbomlási processusnál a 
növények fejlődésére szükséges elsőrendű ténye
zőket, t. i. a salétromsavas mézsókat lényle
gesen szaporítja.

A mész legkedvezőbben hat savanyu, töze- 
ges, ingoványos rétekre és átalában olyan 
talajokra, melyeknél sok el nem korhadt növé
nyi részek is fordulnak elő noha nem szenved 
kétséget, hogv minden talajnemnél igen jó 
hatást idéz elő. A mi magát a trágyázást illeti, 
az égetett mészből 3 sulyrész, egvrész vizet 
vészén fel magába ; miből 1 sulyrész poralaku 
oltott mész keletkezik. A mész ezen minőség
ben hintendő el a talajon.

Miután a mészport a szükségszerinti 
mennyiségben a talajon széthintettük, az leszán
tandó. Megjegyezzük, hogy heretéléknél 40 q., 
minden más czélokra pedig 20 q. szüséges, 
// rt-onkint.

A mésznek, mint trágyaszernek megvá
lasztásánál azonban nem szabad felednünk, 
hogv többféle mészfaj létezik, melyek ugv 
színre, mint tulajdonságaikra nézve különbözők,

A sötétebb sárgás vagy szürke színű 
nieszek rendesen nagyobb mennyiségű —  
egész 2o— Go',' 0-ig terjedő —  agyagot tartal
maznak, mi nekiek vízben gyorsankötő fhyd- 
raulikus tulajdonságot ad. Minthogy pedig a 
talaj több-kevesebb nedvességet mindig tar
talmaz : az ilven nieszek trágyázásra egyatalán 
alkalmatlanok. Ellenben a tiszta,fehér mész, —  
melvnek sohasem szabad 10'7,,-nál több agya
got tartalmaznia —  vízben egyáltalán nem 
és nedvességben is csak igen lassan köt.

A talajra hintett fehér mész tehát igen 
hosszú ideig hig állapotban maradván, trá
gyázó hatását teljesen érvényre juttathatja.

A nieszek színezetéről azonban nem 
mindig lehet annak tulajdonságára biztosan 
következtetni, mert például jó kövér meszet 
már rendkivüli csekély vas jelenléte is sárgás
zöld. vagv vöröses színűvé tehet, a nélkül, 
hogv az különben hvdraulikus tulajdonsággal 
bírna. Ép ugv a tiszta fehér színű mész is bírhat 
hvdraulikus tulajdonsággal. E tekintetben csakis 
az anyagtartalom pontos meghatározása vagy 
pedig megejtendő kísérletek adhatnak megbíz
ható felvilágosítást.

A  legjobb kövér nicsz !*G— ‘.^"/„szénsavas

arczára szökő bíbor szintiek időt engedjen ele
nyészni s vissza menekedni rejtekébe.

Egv ideig nvugodt, boldog, megelégedett 
békességben éltek, Iván évódve Adéllal, Adél 
Ivánnal s Czenczi néném zsörtölődve önma
gával.

De mint minden e világon változandó, 
az ő derült fényes napjaikat is felleg bon- 
tá el.

Czenczi néném ugyanis túlságos szerete- 
tével, azon nemes elhatározását, hogy az örökbe 
fogadottakat összeboronálja s vagyona örökö
seivé teszi, nagyon tapintatlanul s nagyon is 
idő előtt hangoztatta.

Ezen kedvencz eszméjének kivitelére min
den kigondolható eszközt felhasznált, s épen 
ezen túlhajtott rendszerével idegenité el őket 
egymástól s magától. Hiába az actió mindég 
reactiót szül.

Ha hagvta volna, a bennök fejlődő egy
más iránt érzett szerelmet önmagába nőni, 
erősödni, a tenger viharától felkorbácsolt ha
bok medrébe nem férő magaslatig emelkedve, 
isszonvú erővel tört volna ki önmagától, hogy 
menthetetlenül sodorjon magával el mindent, 
kit hullámjai közelébe ér.

Igv azonban czelzásai által, teljesen kihűlt 
a köztük Önkényt, észrevehetlenül megterem
tett bizalmas viszony, gyermekes, fesztelen in- 
cselkedések helyett, kimért hideg udvariasság
gal közeledtek egymáshoz, s ez is a legelke- 
rülhetetlenebb esetben történt.

Czenczi néném látva ezen általa megfejt- 
heteflennek tetsző ellenszenvet, erősebb gyógy
szer alkalmazása által vélt a bajon segíteni;
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meszet tartalmaz, szénsavas magneziának pedig 
csak nyomait‘ mutatja.

Ha az égetett kövér meszet darabokban 
kapjuk, azt csak addig Öntözzük vizze), mig 
az egyes darabok maguktól széthullannak és 
az egész tömeg porállományt vesz fel.

Mészégető kemenczéknél igen olcsón jut
hatunk oly mészhulladékhoz és porhoz is, 
melv a kezelésnél morzsolódik le s mely mint 
mész, nem értékesitketö, de mint trágyaszer 
ép olv jó mint a darabos mész; a hol tehát 
kedvező alkalom kínálkozik, ne mulaszszuk el 
ezen rendkívüli olcsó trágyaszert kihasználni.

Az égetett, kövér mészporral való trá
gyázást a gazdaközönségnek a legmelegebben 
ajánlhatjuk. A ki azt okszerűen alkalmazta, 
mindenesetre barátja marad a mésztrágyának.

Milyen legyen a czélszerü dohány- 
száritó-pajta és simító helyiség ?*)

(Befejező közlemény.)
A  deszkafalnak ki nem nyitható része 

nagvobb biztosság okáért, esetleg sárral beta
pasztható vagv stokatórral látható el.

A helvi viszonyok kívánalma szerint, lehet 
a falazat esetleg vályog-vert fal s ehhez ha
sonló esetleg egészen faoszlopokra helyezett 
deszkafalú épület.

4- ik kérdés. Milyen legyen a tetőzet szer
kezete ?

Miután a tetőül' is felhasználtatik a do- 
hánv szárítására, a szilárdság csökkentése nél 
kül legven a legegvszerübb. Ilyen azon szer
kezet, melyen a szarufák a tető ormán végigfutó 
s a földből felnvuló oszlopokkal alá támasztott 
szelemenen s a koszorú-gerendán nyugszanak. 
A tető szerkezete csak a szakaszok végein 
azaz 4 méterenként keresztül nyúló kötő- 
gerendák által erősitetik s kakasülö is csak ily 
távolra alkalmaztatik.

5- ik kittién. Mily anyaggal fedendő be a 
dohánypaita ?

A fedésre a legalkalmasabb anyag a gyé- 
kénv-nád vagy szalma. Zsindely és cserép al
kalmazásánál, e fedés anyag alá még egész 
deszkázás szükségeltetik, hogy köd, hó, vagy 
meleg kártékony behatását ellensúlyozza.

fí-ik kentén. Milyen szerkezetű legyen a 
kapu, s milyen legyen a kapú zárja:

*) Az orsz. gazdasági egyesület bizottságának aján
lata. Előző közleményt 1. múlt számunkban.

A kapuk a könnyebb ellenőrzés szem
pontjából lehetőleg csak az épülei egyik olda
lán helvezendök el. Ha a kapuk hosszfolyosóra 
nyúlnak, úgy azok lehető tágak legvenek ; kö
zép méretül 1*9 m. magasság s 1-4— 1*5 m. 
szélesség ajánltatik, mely esetben a kapuk 
kettős és kifelé nviló szárnyakkal lasandók el,
1 m, vagy ennél keskenyebb kapukra, csak 
egyes, de kifeté nyíló szárny alkalmazandó. 
A kapu zárjáúl legalkalmasabb a kapu szár
nyait egészen átérő lakattal lezárható vas
heveder.

7- ik kérdés. Mily előnyök elégitendők ki 
a szellőztetés, világítás és a köd kártékony 
behatásának meggátlása czéljából ?

A tágas kapuk a világítás és szellőztetés 
igényeinek egyformán szolgálnak. Azonkívül a 
téglaoszlopok közé alkalmazott deszkatalnál az 
alsó és felső deszka okvetlen nyitható legyen. 
Szilárd falazatnál a falmagasság minden 1*2 

| méterjére egy sor ablak essék, még pedig úgy 
váltakozva, hogy a szemközti falon egy felső 
s egy alsó ablak legven egvmás irányában. 
Általában mentői nagyobb légjárat idézhető 
elő, annál előnyösebb ez a dohány minőségére 
s nem túlságos a szellőzés akkor sem, ha az 
egész deszkafalú pajtánál minden második 

J deszka nyitható. Ezen felül a padiásür kellő 
| szellőzése czéljából a szemközti vérfalon is 
j al«almazandók szellőztető ajtók s legalább 
1 minden szakasz felett a tető ormán kinyúló 

szellőztető kürtök alkalmazandók.
A zöld kártékony behatásának meggátlá- 

sára szükséges, hogv mindeme nyílások lehető 
szorosan elzárhatok legyenek.

8- ik kérdés. Szükséges-e az egész anyag 
szárítását a pajtában eszköziilni, vagy a ke
vésbé értékes anyag szárítása a szabadba esz
közölhető-e :

Elegendő az értékesebb anyagnak a szin- 
dohánvpajtában való szárítása, s a kevésbé 
értékes anvag. az aljdohánv a szabadban is 
szárítható, bár nem tagadható, hogy ha ele
gendő tér áll rendelkezésre, ezen anyag bent 
szárítása, minőségét csak emelni togja.

9- ik kérdés• Az exikkátoron való szárítás 
mily előnyt tüntet fel, a dohány minőségében 
és beváltási árában ?

Az „Exsikkátor“ dohányszáritási mód, az 
eddig tett kísérletek szerint sokkal tökélete
sebbnek bizonyul a zsinóron való szárításnál, 
mert azon minden dohánylevélnek helye a sze

kijelenté ugyanis, hogv csak is mint tér, és 
feleség lehetnek vagyonának közös örököseivé, 
s ha észre venné, hogv bármelyik közülök 
engedctlenkedni szándékoznék, az örökösödés
ből teljesen ki lesz zárva.

Ilvenkor villám czikkázáshoz hasonló láng- 
tekintetet váltott egy roszul elnyomott megvető 
mosolv kíséretében egymással a candidátus 
feleség és férj s i.éném, kis körütekintéssel 
tisztába lehetett volna az általa teremtett 
helvzet elhibázott komo vságával.

Rendkívül sajnáltrm e két kedves gyer
meket, kit az Isten is egymás számára látszott 
teremteni, kiknek szivükben ott lobogott az egy
más birhatásáérti emésztő láng, s kiket csak s 
néni jóakaratu szeretete kárhoztatott tudta a 
akarata ellenére arra. hogy egymástól elidege
nedve azon tévhiedelemben éljenek, miszerint 
egvmásiránti érzelmeiknek nem tiszta utógon
dolat nélküli önzetlen szerelem, hanem számítás, 
önzés s hírvágy a neve.

Iván panaszszal telt levelei egyik a másikat 
érte, eleinte igyekeztem megbékíteni s 
tévhitéből kiábrándítani, de a mint láttam, 
hogy minden erre irányuló törekvéseim kárba 
vesznek, leveleit válasz nélkül hagytam.

így szakadt félbe köztünk teljesen a le
velezés.

Mintegy fél év múlva ajánlott expresz 
levelem érkezett, azonnal felismertem Iván 
írását, sietve bontáro fel s véghetetlen örömem 
és meglepetésemre, abban az én Ivánom Adél
lal leendő menyegzőjének ünnepélyére nász
nagyul hiv.

Az volt szerencséje öcsém ezen váratlan 
hívásának, hogy épen ebéd után. fekete kávé 
s csibukozás közben kézbesítetek, a midőn is 
a rendkívüli események megterhelés nélkül 
megemészthelésére nagyobb képességgel bir az 
ember.

A legközelebbi vonattal már útban valék, 
megérkeztemkor leszállani, a reám váró hintóba 
ugrani, szélgvorsasaggal Gzenczi néném nem 
messze eső kastélyába berobogni alig néhány 
pillanat müve volt.

Ebéd alatt éber figyelemmel kisértem 
unokatestvéreimet, tanulmányoztam egymással 
szemben alkalmazott modorukat s kutattam a 
házasság közvetítőjéül tekinthető tényeket.

Ebéd után a számomra berendezett szo
bába vonultam s elgondolkozva a látottak 
felett be kellett ismernem, hogy Iván öcsém, 
ez a ledér, könnyelmű, pazar, bonviván asz- 
szonvcsábitóból, szelíd. puritán, meggondolt 
boldog családapa fog válni.

A z  az ember, ki c.nokahúgomat, mint 
számtalan levelében elpanaszlá, egész leikéből 
gvülölé és megveté — most mint menyasszo
nyát, odaadó, önzetlen igaz érzelemmel imádja.

Mert ez az érzés, ily heves, indulatos, 
egveneslelkületü embernél nem lehet ámítás, 
azt a forró szeretet valódi melegét nem lehet 
mutatni, ha nem érzi a szív.

És Gzenczi néném ez az Örrökké zsör
tölődő mindennel meghasonlott xantippe, — 
az ég minden szentteire boszorkányság! — 
milyen engedékeny, milyen kedélyes, milyen

gén rögzítve lévén, az össze nem csúszhat, 
tehát fülledt, kocsán égett vagy kocsán rothadt 
dohány azokon elő nem fordulhat.

Az exsikkátor gerebeneken a levél kihul
lása és törése nem fordulhat elő, ennélfogva e 
módszer anyag-többletet eredményez. Az anyag 
minőségére és bevallási árára szintén előnyösen 
folyik be, volt eset, midőn ily szárítással mé- 
termázsánként 4 frttal is magasabb beváltási 
ár éretett el.

Különösen figyelembe veendő előnye az 
„Exsikkátor“ -nak, hogv ezzel ugyanazon íirtér- 
ben sokkal több anyag helyezhető el, mi által 
a dohánypajta építésénél, tehát a beruházási 
tökénél tetemes megtakarítás érhető el.

Továbbá, miután minden szegen egy levél 
akasztatik fel, a hiány igen könnyen feltűnik, 
s igy a dohány mennyiségének ellenőrzése igen 
könnyű. Valamint a nyers anyagnak száraz 
súlya igen megközelítően állapítható meg.

Végül, hogy ezen berendezés, tekintve an
nak hosszú használati idejét, olcsóbb a gvors 
elhasználásnak alávetett zsinóroknál.

B\ A simitó-hdyiség.
1- sö kérdés. Mily nagynak kell lenni a 

czélszerü simító helviségnek viszonvitva a ter
melési területhez 1Ö— 20— 50 kát hold után ?

A  simító helyiségül 10 kát. holdon alóli 
termelésnél, bármely rendelkezésre álló s ez 
alkalomra kiürített helyiség használható, fel
téve, hogy elegendő világos és fűthető. Már 
10 krt. hold termelésnél s azon felül a dohány
jövedéki törvény utasításaiban előirt minden 
kát. hold után 4 m.* terület igényeltetik.

2- ik kérdés. Mily elhelyezése legyen, viszo
nvitva a dohánvpajta fekvéséhez.

A simító helyiség mindenesetre a dohány- 
száritó pajták közelében legyen, hogy a simí
táshoz áthordott anvag a hosszabb utón anv- 
nvira ne rongáhassék s könnyebben legyen 
ellenőrizhető. Ha több dohánypajta és simító 
helyiség felállítása szükséges, akkor azok oly 
módoni elhelyezése ajánltatik, hogy kerített és 
elzárható udvart képezzenek.

3- ik kérdés. Milyen anyagból legyen 
építve ?

A  simitó-helviség mindenesetre szilárd 
anyagból építendő s lepadlásolva legyen.

4- ik kérdés. Milyen legyen a belső beren
dezés ?

A simitó-helviség belső berendezésénél

kedves, egészen ki van cserélve. De hát mi 
történt itt ?

Időm sem volt a felvetett kérdés feletti 
gondolataim rendezésére, a következő másod 
perezben nagy robajjal tárult fel szobám aj
taja s öcsém Iván rohant be rajta.

—  „Gsakhogy itt vagy édes Richárdu 
kiáltott fel örömtelteu —  „láthattál mindent ! 
nos mit szólsz boldogságom kis fészkéhez? 
mint tetszik angyali menvaszonyom s ál
dott jó Gzenczi néném ? !“

— Angyal menyasszonyom ? ! —  Áldott 
jó Gzenczi néném ? ! valóban szépen hangzó 
szavak !

Hát ezelőtt félesztendövel kedves Öcsém? 
az a kiálhatatlan gyűlölt Adél — már mint 
angyali menyasszonyod ; az az örökké zsör
tölődő vén csoroszlva t. i. áldott jó Czenczi 
nénéd hová tűntek, mivé lettek vagy miként 
változtak át ?

— „Most édes Richárd ezek mindeneim; 
Gzenczi néném a nemesség, nagylelkűség, 
véghetetlen jóság megtestesült eszménye; 
Adél pedig szerelmem, boldogságom, életem, 
üdvösségem! —  feltett kérdéseidre a maga lep
lezetlen valóságában regélem el rövid, de ér
dekes történetünket, de foglalj helyet, ide a 
pamlagra! itt kényelmesebb, igy ni 1 s most 
parancsolj egy csibukot s légy elkészülve egy 
tragicomicumra, mi mellett sírva nevetünk.

(Folyt, köv.)
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figyelemmel kell lenni a kellő világításra s 
arra, hogy a közlekedésre valamint a feldol
gozandó s már feldolgozott anyag elhelyezé
sére elegendő tér jusson. Ennélfogva az épület 
közepén szabad tér hagyandó s az asztalok 
az ablakok mentén helyezendők e l ; még pedig 
ha az épület szélessége megengedi, véggel az 
ablakoktól a helyiség közepe felé, keskenyebb 
épületeknél pedig az ablakmenti falak hosz- 
szában.

5-ik kérdés. Mik az igények a világosság, 
fűtés és szellőztetés és a simitó-hélyiség elzá
rása iránt ?

A  világosságot a simító helyiség a lehető 
tágas ablakon át nyeri, esteli munkánál pedig 
a Kellő számban alkalmazandó függő lámpák
tól. A  fűtés iránti igények, a helyi viszonyok 
szerint fűtőanyagok igényei szerint elégitendök 
ki, szabályul csak annyi állítható fel, hogy a 
helviség hőmérséke 14— 16° R. között tartas- 
sék. A  szellőztetésre nézve czélszerü ugyan az 
ablakon alkalmazott körforgó szellőző, ennek 
híjában pedig a munka szünetelése alkalmával, 
napjában többször a helyiség kiszellőzendő, 
hogy a felesleges gőzök eltávolíttassanak.

A  simító helyiség könnyebb ellenőrzése 
czéljából czélszerü mentői kevesebb ajtót alkal
mazni, melyek erős kulcsos zárral, vagy mint 
a dohánypajta ajtai vashevederrel s lakattal 
zárandók el.

A kapálás hatása növényeinkre.
Első sorban is irtja a kapálás a gyomo

kat, melyek csak világosságot és levegőt von
nak el a növényektől, de igen sok növényi 
tápláló anyagot vesznek igénybe, még pedig 
természetesen feloldott állapotban levő növényi 
tápláló anyagot, melyet tehát úgyszólván elra
bolnak kulturnövénveinktől. A  kellő időben 
való kapálás tönkre teszi a gyomokat, ugv 
hogy azok a tápláló anyagok, a melyeket 
különben ezek vennének igénybe, a kultúr
növények javára jutnak. A világosságnak a 
gyomok által történő elvonása igen hátrányos 
befolyást gyakorol a növények f jlődésére. 
Természetesen a gyomok irtása nem csupán 
az irtás évében érezteti hatását, hanem ked
vező hatású a következő növényekre nézve is. 
a mennyiben sokkal kevesebb gyommag jut a 
földbe.

A porhanyitas megkönnyíti a talajban a 
levegő áramlását, s az oxygenium fokozott 
mértékben képes hatni a talaj alkatrészeire, s 
igv a növényeknek sokkal több tápláló anvag 
jut rendelkezésére. De magára a növényre nézve 
is igen fontos dolog, ha minél több oxvgeni- 
umot kap. mert a tapasztalás azt mutatja, 
hogy annál vidorabban fejlődik, minél ke- 
vésbbé van akadályozva a talajban a levegő- 
csere.

Harmadszor megakadalvozza a kapálás 
a talajon a kéregképzödést, mely némely tala
joknál esőzés és ezután bekövetkező napsütés 
mellett olv hamar beáll, s a melv egvrészt 
gátolja azt, hogy a kikelő növény a talajból 
előbujjék, másrészt pedig a talajt elzárja a lég
köri levegő elöl, a mi nem csupán az oxvge 
niumnak a talaj tevékenységére való befolvá- 
sat csökkenti de egyúttal azon légnemű tápláló 
anyagok 'amoniait, salétromsavi felvételét is. 
melyeket az eső és harmat juttatnak a talajba.

A kapálás —  negyedszer igen nagv 
befolyást gyakorol a talaj víztartalmára, mert 
nedvesség nélkül egy növény sem fejlődhetik, 
s a víznek jelentősége a talajban legalább is 
oly fontos, mint a trágyázásé, mert a viz fel- 
oldólag hat a trágya növénytápláló alkatré
szeire. Kitűnik ebből, mennyire fontos az, 
hogy a növények tenyészete fő időszakaiban, 
tehát májusban és júniusban elengedő nedves
séget bocsássunk rendelkezésére, s ügyeljünk 
arra hogy ezen hónapokban, a melvek gvak- 
ran szárazak, a föld minden csepp esőt felfog
jon, s azt lehelőleg vissza is tartsa magában.

A víz a talajban kétféle módon vezettetik

egyrészt vezetik azok a rendkívüli finom haj
csövek, melyeken át a nedvesség alulról felfelé 
száll, másrészt pedig azok a hajcsö ek cs Üre
gek, a melyeken a felülről beható nedvesség 
a mélységbe ju t; ez utóbbira vonatkozólag 
megjegvzendö, hogy a viz annál gyorsabban 
sülved lefelé, vagyis jut a feltalajból az alta
lajba, minél nagyobb üregek vannak az illető 
talajban. Legjobban mutatják a kissebb és 
nagvobb üregek hatását dr. Klencze kísérletei. 
Ez-en kísérletekhez különféle nagy szemcséjű 
kovahomok használtatott, még pedig 4 mm., 
2.5 mm., 0.74 mm. 0.3 mm. és ennél is 
kisebb átmérőjű, tehát majdnem poralaku.

E homokot 1 m. magas üvegcsövekbe 
töltöttlék, melyeknek alsó, s egy szitával ellátott 
nyílását vizbe bocsátották, s azután megfigyel
ték, hogy a különböző alakú homokok meny
nyi idő alatt szivják fel a vizet egy bizonyos 
magasságra, vagyis, hogy a hajcsövességi vonzó 
erő mennyi idő alatt szívja fel a vizet.

Ez észleletek eredményét a következő 
adatok mutatják.
a homok miuosége az emelkedés magassága 
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4 mm. —  3.5 cm. —
2.5 „ — 7.4 „ —
0.74 „ — 11.4 „ —
0.3 „ 41.5 cm. — „ 48.5 cm.
porszerü 1*6 n . — „ —

Mig a porfinomsagu homok a vizet 4 
nap alatt 96 cm.-nvire emelte, az utána kővet
kező finomságú azt már ugvanazon idő alatt 
csak 41.5 cm.-nvire volt képes emelni, mig 
a durvább szemcséjű homoknál csak 9 nap 
alatt mutatkozott figyelemre méltóbb emel
kedés.

Mindezekből kitűnik, hogy a jól felpor- 
hanvitott miveleti talaj, a melyben nagyobb 
üregek vannak, az esőt sokkal nagyobb mennyi
ségben veszi fel magába, mint az olyan föld, 
a mely összetömődött, megüllepedett,s a mely
nél az esőnek nagy része a felületen lefolyik 
anélkül, hogy behatolna magába a földbe. A 
kapálás tehát a növényeket képesekké teszi 
arra, hogy a légköri csapadékokat sokkal 
nagyobb mennyiségben jutassák a talaj mélyebb 
rétegeibe s igv a növények gyökereihez, mint 
a hogy ez a szilárd s a kapálás által nem 
lázitott felületnél történik.

Másrészt viszont a kapálás gátolja a víznek 
a talajból való elillanását. A  mint fenntebb 
láttuk, a finom hajszáledényekkel bíró föld a 
vizet gyorsabban vezeti az alsó rétegekből a 
felsőkbe, minélfogva ha a levegő száraz, a 
keményebb földből több nedvesség párolog a 
levegőbe, mint a lazábból, mivel az előbbiben 
több a hajcsövesség. Ha tehát a talaj felületét 
a kapálással fel nem porhanyójuk, ennek az 
lesz a következménye, hogy a növények gyö
kereit körülvevő rétegek száraz időben sokkal 
gyorsabban kiszáradnak, természetesen nem a 
mi hasznunkra.

A mi tehát a nedvességi viszonyokat 
illeti, a kapálásból kettős hasznunk lesz : egy
részt az esőket jobban kihasználjuk, másrészt 
pedig a talajban levő nedvességet sokkal job
ban megőrizzük. Könnyen érthető dolog azon
ban, hogy a kapálásnak, vagy átalánosságban 
szólva, a talaj felporhanvitásának ez a hatása 
a különféle talajnemekben nem egyformán 
érvényesül.

Az anyagtalaj, a mely tudvalöevleg kÖny- 
nyen összetömődik, háladatosabb lesz a kapálás 
iránt, mint a homoktalaj, vagy egvátalan bár
mely lazább talaj, mert az utóbbiaknál a 
kapállás által előidézett állapot már kisebb- 
nagvobb mértékben a természettől meg van 
adva. E tekintetben is tehát, éppen ugv, mint 
a gazdaságnál minden dologban, a helvi viszo
nyokhoz kell alkalmazkodnunk annak a kér
désnek eldöntésénél, hogy hányszor kapáljunk 
meg egy bizonyos földet. De mindenesetre a 
dohány mentél többször kapáltatik, annál jobb 
ugv mennyiség mint minőségre nézve is.

\
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V E G Y E S E K .
Trágyalével való öntözés az ültetésnél.

Örömünkre szolgál, ha tudomásunkra jut, 
hogy t. olvasóink a dohánytermelés körében 
magukávé teszik egyik-másik ajánlatunkat, ha 
azokat maguk is czélravezetőknek hiszik. A z 
ért is szívesen teszszük közzé az alábbi levelet, 
mely egy törekvő s u haladásra mindenkor 
kész dohánytermelőtől származik. A levél, 
mely még május hóban kelt, de múlt szá
munkból lemaradt, a következő : Tekintetes
szerkesztő ur ! Becses lapja nem régiben aján
lotta, hogy a dohány-plánták ültetésekor a 
viz kellőképen trágya-lével vegyítve alkalmaz
tassák. Az ajánlott eljárás nem jár ugyan min
den nehézség nélkül, de örömmel jelenthetem, 
hogy dohányosaim belátva észszerüségét. szí
vesen rá állottak, noha tudvalevőleg a magyar 
ember s különösen a földmives-osztály nem 
igen szeret a régi úttól eltérni s nagy nehe
zen adja fejét valami újításra. Ez alkalommal 
azonban minden ellenzés nélkül jó szemmel 
nézik, hogy mindenik dohányosnak kiviszik 
hordókban a szükséges trágyalét és gondosan 
alkalmazzák az ajánlott eljárást.

Abban a reményben, hogy idejében az 
eljárás jó foganatáról is tudósíthatom, fogadja 
tek. szerkesztő ur, nagyrabecsülésem kifejezé
sét, melylvel maradok b. lapjának figyelmes 
hÜ olvasója

Nagy-Abonv, 1888. május hóban
Kohn Pál.

A dohányjövedóki törvények terjesz
tése. A  dohány jövedéki törvényeket és minisz
teri rendeleteket egyes községek nem hirdet
ték ki elég kiterjedt módon, sőt némelyek tel
jesen ell is hallgatták. A  belügyminiszter ennek 
következtében kÖrrendeletileg utasította a ha
tóságot. hogy a szóban levő törvényeket 
és rendeleteket a legkiterjedtebb s a helvi 
szokásnak is megtelelelő módon haladéktalanul 
tétessék közzé s annak megtörténtéről a bel- 
ügvminszternek azonnal tegyenek jelentést.

Elbeszélések a pénzügyőrség köréből cím 
alatt többek közreműködésével —  Lamos József 
fiumei magyar kir. pénzügyőri biztos könyvet 
irt. A  munka a pénzügyőrségnek van szánva. 
Célja, hogy mint pl. a „Katonai Olvasókönyv- 
a katonát hadi erényekre, ugv ez : pálvasze- 
retetre, a szolgálatban hűségre, a közönséggel 
való ildomos bánásmódra, józánságra stb. buz
dítsa, lelkesítse a pénzügyőrt. Á mint ebből 
is kitetszik, a könyv hasznos, érdekes és a 
maga nemében egyetlen. Többnyire ügyes 
tollal szakszerűen van megírva a benne levő 
nyolez elbeszélés, melvhez még egv pénzügvőri 
„nem illik- , s egy csomó pénzügyőri anek
dota járul. Nem kételkedünk, hogy kivált 
szakkörök, de a nagy közönség is venni fogja 
Lbmos József és társai munkáját, melyből a 
pénzügyőrök mulatva megtanulják legszüksé
gesebb teendőiket. Megrendelhető a szerzőnél 
Fiúméban, ára 60 kr.

Menettérti jegyek Budapeströl-Marien-
badba. A szab. osztr. ál lám vasúttársaság f. évi 
julius 1-től kezdve. Bu lapestről-Marienbádba 
(Marcheggen át igen mérsékelt I. és II. osztá
lyú menettérti jegyeket léptet életbe vala
mennyi express-, futár- és személyvonatra (a 
keleti express vonat kivételevei) való érvényes- 
séggel, melyek 60 napi érvénytartammal bírnak 
és Becsben úgymint a nagyobb állomásokban 
való tartózkodásra jogosítanak. A menetárak 
következők : Budapestről-Márienbádba és vissza 
I. oszt. 70 frt. II. oszt. 49 frt 60 kr. A Bécs 
allampálvaudvarról a Ferencz József vasut- 
pálvaudvarára és viszont való szállításról, nem
különben a podgvász átszállításáról az utazók 
tartoznak gondoskodni.
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