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A  szabadban va ló  szárításnál a fent 
• je lzett bajokon kívül m ég  sok más fátum- 
■ mai ke ll m egküzden i; jönni szoktak so- 
j vány, száraz szelek, m elyek a zsinegeket 
! fo lyton egym áshoz verdesik, m iáltal a le- 
[ ve lek  azon része, m ely még ép vo lt, szin

tén foszlányokká válik.
A z  után jöhet e g y  kis eső, m ely azon 

' m egroncsolt dohányt éri. és az adja m eg 
j neki a kegyelem döfést, amennyiben a már 
i úgy is majdnem értéktelen dohányt telje- 
1 sen tönkre teszi

Vannak ugyan ga dák, k ik igyekez- 
I nek, védekeznek a fent nevezett eshető

ségek e lle n ; nevezetesen, magas nádkeri- 
I téssel veszik körül a dohányszáritó te lep e t;

továbbá a dohányzsinegeket, amint fe l 
I vannak agga tva , hadsurával, gyékén yn yel 
1 betakarják m ely m egvédi az esőtől és a 

fe lette erős nap hevétől is.
Csakhogy azt igen ritka gazda teszi, 

hogy annyi gyékényt és hadsurát szerez
zen, és ritkán áll annyi rendeltetésére, de 
ha ritkán, elvétve áll is, m ivel azok nagy 
avulás és hirtelen megrom lásnak vannak k i
téve, felette költséges do log  ez : és mind 
amellett m ég nem felel m eg a czé ln ak : 
mert a szabadban szárított dohány soha 
olvan értékes nem lehet, mint a fedél alatt 
szárított dohányok.

Dohány szárítás.
A  szabadban va ló  szárítással csak ■ 

rósz eredm ényre nyílik  alkalom , mert a 
szabadban fü ggő  dohány igen sok calami- 
tásnak van kitéve.

A  heves napsugarak hirtelen úgy 
megpirítják a zsineg e g y ik  oldalát, h ogy  I 
amidőn m egforgatjuk a másik oldalára. ; 
m ely m ég azon zöld —  az előbb jelzett j 
része, m ely nemcsak helyenként száraz, I 
de nagyrészben a nap hevétő l ki is per- j 
zselódött, hártya vékonyra van már kipi- j 
ritva és a m egfordítás alkalm ával azon 
akadályunk tánad, h ogy  ép azon időtáj- 
ban harmatos é jje lek  nem járnak, és zör- I 
gósre száradt dohányunk fél oldalát ezen ! 
munkánál tönkre k e ll tenni.

M ert a dohányban nincs annyi puha- I 
ság, h ogy  azt m egforgathassuk annélkül, i 
h ogy  annak a nap hőségétől szárazram eg- 
piritott részét szerteszét ne törjük, és igy, 
amint m egforgattuk a zsineget, csak azon 
része maradt épen, m ely árnyékra vo lt for
dítva és m ég  azon zöld. Szóval, a dohány 
m ég m ielőte beszáradt, már is értékének 
nagy részét elvesztette.

A  szabadban va ló  szárításnál sok kár 
történik a dohányban, akkor is, amidőn az 
állókra ki van fü g g es z tv e ; m ert bár m eny
nyire legyen ek  is k ifeszitve a zsinegek az ! 
állásra, nehézségük folytán ivet képeznek : 
a zsineg középső része a fö ldet éri, s itt 
a leve lek  hegye i elszakadnak és a földdel 
va ló  érintkezés által nedvességet szívnak j 
magukba, ami szintén kártékonyán hat a 
dohányra. Ezen calamitástól ugyan m eg 
vannak m entve azok, akik exiccatoron 
szárítanak.

A zé rt minden gazda igyekezete  oda 
legyen  irányítva, h ogy  összes dohányter
mését fedél alatt szárítsa.

A  gazdának ebbeli helyes felfogása, 
hogy a dohányt csakis fedél alatt szabad 
szárítani, és hogy csak is ig y  lehet a czél
nak m egfe lelő  anyagot előá llítan i; ezen 
gondolat, és tudat már ösztönt fo g  adni a 
dohánykezelésnek minden másnemű mun
káját, nemcsak a szárítást, de egyéb  m in
den teendőjét pontosan és czélszerüen 
végezni.

A zé rt mondom, m eg  kell teljesen ba 
rátkozni azon általunk már rég  ajánlt esz
m ével, h ogy  minden dohányunk fedél alatt 
szárittassék. Igyekezzen  minden dohány
term elő oda, h ogy  termesztendő mennyi
ségét az épületjéhez mérten irányozza, 
ille tve  annyit termeszszen. amennyihez a 
ke llő  épületek m eg lehetnek, és azt is a 
lehető legjobb, a dohánytermeléshez meg- 
kivántató jó  talajban.

Ez alkalommal m ég visszatérünk a 
szedés munkájához, és bátorkodunk ter
m előinket ismételten kérni, h ogv  a dohányt 
éretlen le ne t ö ijé k ; az idő, m ely  annyit a 
jóra fordult, a késői dohányokat is m ég 
ném ileg megérlelheti.

E l ne mulaszszuk a szedésnél a do
hányt osztályozva szedni, és osztályonként 
fűzni, v a g y  exsiccatorra aggatn i, mert a 
mint már többször jeleztük, ezen munka 
nagyon kifizeti magát. A h o l a zsineg van 
alkalmazásban, azt nem szabad sajnálni és 
a lehető ritkább fűzést ke ll alkalmazni.

Óvakodjunk attól, h ogy  a h egy levé l 
a közép levelekke l egyszerre szedessék, 
m ert az akkor egész éretlen, és ha azt az 
anyadohánylevelekkel összekeverjük, a le g 
nagyobb hibát követjük el, m ert a h egy 

levélnek  egész más hivatása van. A  h egy 
leve lek  legtöbb  esetben burnótnak va ló  
anyagot szolgáltatnak, és azok soha olyan 
égő  anyagot nem adnak, mint a közép
levelek.

A  fedél alatt szárított dohányokra is 
nagy  gondot kell fordítani. A z  első na
pokban : amidőn a dohány ott csak fony- 
nyad, a lehető leg töb b  szele lőket kell 
igénybe venni, azonban óvakodni kell, 
h ogy  az oldalnyilásokon a nap ne süsse, 
mert ez időtájban olyan fo ltokat kapna, 
m elyek m indig m egmaradnak rajta. K é 
sőbb, amidőn a dohány már valamennyire 
száraz, m eg kell azt a széltől ott is óvni, 
mert az összeütközés itt s nagy kárt te
het a dohányban. Szélvédőnek igen jó. ha 
az aljadohányt o ly  helyre aggatjuk, h ogy  
a jobb m inőségű dohány elő l a szelet 
kissé e lfog ja  ; azonban az aljdohányt o ly  
helyre tegyük, ahol legkönnyebben hozzá 
férhetünk, mert amidőn a dohánysimitás- 
hoz fogunk, azokon kell azt megkezdeni, 
már csak azért is, hogy a .jobbm inőség 
m ég  tovább is száradhasson

Azoknak, k ik szabadban szárítanak, 
főgondjuk legyen , h ogy  dohányuk félszá
radt állapotában esőt ne kapjon.

A  forgatás fe lleges időben, va g y  
holdvilágos éjjelen, v a g y  hajnalban, m ig 
harmatos, eszközöltessék, másképen minden 
igyekezetünk füstbe m egy, mert dohány 
helyett tartalomnélküli, fekete rongyanya
go t fogunk simítani, am elyért beváltáskor 
igen kevés pénzt fogunk kapni, és dohány
ügyünk továbbra is szenvedő állapotban 
marad. Saját érdekünk parancsolja tehát, 
hogv mindent m egtegyünk, h ogy  önma
gunknak. valamint a kincstárnak is segít
ségére legvünk.

I) . V.

Kísérletezések és megfigyelések a do 
hány kiképzése körül.

Irta : DR. NYÁRY FERENCZ, fógymnasiumi tanár 
Nagy-Becskercken.

(Folytatás.)

A dohánvbeváltó-hivatal főnökének Bruck- 
ncr kezelő urnák könyvlevelek közé volt él
tévé az 1886-ik évi termésből 3 szépen kikép
zett finom tapintató dohánylevele. Ezt szintén 
átengedte nedvesség meghatározása végett. A 
3 levél súlya volt 17*056 gr. 2 órai szántás 
után nyomott 16*029 gr-r. Három órai szárí
tás után 15*191 grm-ot. Négy órai szárítás 
után 14*581 grammot. Végre 5 órai szárítás 
után 14*583 gr-ot. Itt tehát az a különös eset 
adta elő magát, hogy az 5-ik órai szárítás 
alatt, a helyett, hogy súlyából vesztett volna, 
még 2 miligrammal szaporodott. Mely jelen
ség kézzel foghatólag hizonvitja. miszerint az
5-ik órai szárításnál mutatkozó különbség, 
határozottan mérési hiba és csak is ilyennek 

j tekintendő. —  A  beszámítandó súlvvesztesség 
j tehát kitett a 4 órai szárítás a la t t t 17*056—  
' 14*581 =  2*475 grm -ot; vagyis 14*51 l°/0-ot 
I Minthogy az itt talált vizmennviség 
1 2°/f -al több, mint az elöbbeni 10 próba átla-



gána), még egv meghatározást óhajtottam. E 
végből árúbeli török k i r dohányt vettem; 
melvnek tapintata mutatta, hogy épen nincsen 
kiszáradva, hanem jóformán megvan benne 
azon nyirkosság, mely volt a vágásnál. —  Eb
ből kiszárítás végett 25 grammot mértem le, 
és tettem a száritóba. Három óra múlva már 
egészen száraznak mutatkozott; de még egy 
órán át szárítottam ; ennek letelte után meg
mértem. s nyomott 21*568 grm-ot, a kü
lönbség tehát 3.482 grmm, mely megfelel 
18*728° 0-nak. Ezen 3 féle eredményből szá
mítoltam ki a középértéket 12*480-f-14*511-f-

8
18*728 13 578. Ezen százalékot togadtam el
átlagul, a/.on vízmennyiségre nézve, melyre a 
dohánynak szüksége van, hogy feldolgozható 
legyen. A mennyiben tehát ezen mennyiségnél 
több nedvesség fordult elő a dohányban, azt 
mint feleslegest és u dohányra hátrányost kel
lett tekinteni. Most már. hogy a dohányok 
nedvességét gvorsan lehessen meghatározni, egy 
analytikai mérleget, mely szintén egy miligram- 
mig volt érzékeny, beállitattam a beváltóhiva- i 
talba. melven a mustrákat megmértem és azon
nal a szárítóba tettem; négy órai teljes kiszá
rítás után újra megmértem, a két mérés közötti 
különbség mutatta a dohányban volt összes 
víznek súlyát, melvet átszámítottam százalékra ; 
ebből levontam a föntebb körülirt 13*573° ,,-ot. 
mint a melv a dohányban nélkülözhetetlen. 
Csak a mi nedvesség ezen fölül megmaradt, 
vezettem be a táblázat 4-ik rovatába.

Hogv megismerhessem azon községek do
hányait is, melvek tanulmányom megkezdése 
előtt váltattak be, a már összerakott asztagok 
egvikébői-másikából vétettem ki annvit, hogv 
tulajdonságaikról legalább megközelítő ismere
tet szerezhessek.

Ha ezen nedvességi meghatározásokat a 
tudomány szemüvegével vizsgáljuk, úgy azok 
a tökéletesség mértékét épen nem ütik meg. De 
a gyakorlati élet számara a nagy tömegnél, 
hol csak a lehetőségig megközelítő pontosságra 
van szükség és a gyors munka a fő. Ott az 
igv nyert eredményekkel teljesen meg lehetünk 
elégedve.

3-szor. Ámbár gyakorlott kezelők, jövedéki 
tisztek, munkaügyelők, pusztán tapintási érzé
kükkel is igen megközelítő pontossággal meg 
tudjak határozni a levelek tartalom-dús vagy 
tartalom-szegénv voltat, mindazáltai szükséges
nek mutatkozott annak ellenőrző igazolása; ! 
vagy az állítás ellenkezőjének bebizonyítása. í 
Tartalomnak közönségesen a dohánynak kivon
ható —  tehát extract —  amagát szoktak ne-

T Á R C Z A .

Csibuk — tubák —  paprika.
r»a : BALOGHY IMRE, a jászkiséri dohánybeváltó hiva

tal főnöke.
A „Magyar l'uhányujság" eredeti tárcsája.

(Véget

— „Tehát elismered: — hangzott tovább 
a szemrehányás* —  -kelj fel szívtelen hálátlan 
leány ! A ki ily öreg afzszonvt, ki felnevelt s 
annvi jóval tetézett, ily menthetetlen tréfának 
dobbia áldozatul, az elvetemedett, gonosz, há
látlan roszlelkü nem is nő ! —  s bocsánatomra 
örökre érdemetlen.“

Adél kétségbeesetten, lesújtva, szótalanul 
térdelt néném előtt, ártatlan szemeit esdóleg 
függesztő reá, s a méltatlan vádak alatt min
dég mélyebben elpirult mig végre cgv fájdal
mas köny csordult ki szemeiből.

Nem nézhettem tovább e vérlázitó jelene
tet. emelt fővel, nvilt homlokkal léptem elé- 
bök. őszinte vallomást tettem ezerszeresen bánva 
csinem megtörténtét.

—  „Erről ismerek reád édes Iván** vágott 
szavába Hichard megrázva öcsé kezét** —  rez 
derék becsületes, hozzád méltó eljárás volt !*•

Igen ám — folytatá Iván, de Adél szeni-
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vezni. Ezen anyagban fordulnak elő nagyrészt 
azon illó olajok, melyek a szárított, de még ki 
sem képzett dohányoknak speciális szagát köl
csönzik, milyen például a Muskotály, Latakia 
stb. Továbbá részben ebben fordulnak elő azon 
szeszgvökök s növényi sav-gyökök, melyek a fer
mentáció alatt még ki nem puhatolt bomlások 
és egyesülések folvtán azon bonyolódott ve- 
gviösszetételü atherekké alakulnak át, melyek 
a száraz lepárlásnál (dohányzásnál) a dohány
füst illatát képezik. Végre ezen anyagban van
nak azon nitrogén vegvlilétek, melyek nicotin, 
narcotin — ammon— amiu— amid vegvü'et ala
kokban fordulván elő. a dohány izét; erős vágy- 
gyönge voltát srb. okozzák. Minélfogva a i ex
trád anyag a dohán\nak —  a szivar és burnót- 
nak valókat értve —  leglényegesebb lésze gya
nánt tekinthető.

Az extrád anyag meghatározására minden 
mustrából 25 gramm vétetett. Ez tiszta ollóval 
lett körülbelül 1 centiméter széles és 5 — 6 
centiméter hosszú szalag alakokra eldarabolva. 
Minden próba-mustra egy-egv tág nyilasu 8 
deciliter nagyságú üvegbe tétetett és mindenik 
másfél decziíiter 60"/0-os borszes«zel öntetett le. 
Azután pergamentpapirral bekötve kályha köze
lébe helvezietett. Itt állották 3 huszonnégy órán 
át. Naponta többször felráztam mindeniket. 
hogv a már feloldott anvagok a folyadékba 
jól szétkeveredjenek s a további leloldas kuny- 
nvebben menjen. 3 nap múlva ruhán külön- 
külön aiszürettek és a lehetőségig kipréseltet- 
tek. A ruhán ekként átpréselt folyadék filtráló 
papírra öntetett és áifiltráltatott. Az átiiltrált 
folyadék parió csészékben lekvár sűrűségig be- 
párohatott ( v íz  fürdőn). A sötét, majdnem fe
kete vékony rétegre szétkenve azonban barna- 
piros színű anyag a tiszta extrád. Melynek 
quuniitav meghatározása azonban rendkívül 
bajos; meit egvforma consistentiát (sűrűséget) 
megállapítani csaknem lehetetlen. Teljesen be- 
szaritam pedig hosszú időbe kerül. Ennélfogva 
a meghatározás csupán szemmérték után tör
tént. Melv gyakorlati czélokra szintén elfogad
ható ; főleg ha négvféle osztályzattal meg
elégszünk.

A z osztályzatok a következők :
1. Tartalomdus
2. Tartalmas
3. Nem elég tartalmas
1. Tartalomszegény
Legtöbb extrád anyag került azon dohánv- 

levelekből, melvek vastagabb, mondhatni húsos 
[ fogusuak, tapintatuk valami sajátságosán sima, 

a selyem és zsíros tapintat között valami kö
zép helyet foglal el. A levelek világosság felé

tői szembe meghazudtolt s minden áron ela- j 
karta nénémmel hitetni, hogy ö a bűnös.

E felett azután egész versengés támadt 
közöttünk s Czenczi néném nem tudott hatá- • 
rozzni, hogy melyikünknek higyjen. Utoljára 
haragosan távozott szobámból, maga után 
vágva az ajtót, hogy az egész épület megrez
zent félelmében bele.

Adél halványan, lesütöt szemekkel követni 
akará, én azonban elejbe állva, megragadtam 
remegő kezét, térdre borultam előtte s bocsá
natáért esedeztem.

S amint igv térdre hullva beletekintettem 
abba a jóságos üdvöt osztó szemeibe kis ke
zeit össze vissza csókolva, kitörő hévvel vallám 
be erűit szenvedélyes szerelmemet.

Szemeiből egv gyémánt csepp hullott ke
zemre, s zokogva borult karjaim közé.

így mentünk Czenczi néném elé, ,.szembe | 
szem, kézbe kéz*. Hintaszékében találtuk még i 
ekkor is borogatva feldagadt orrát. Bűnbánó- j 
lag rogy tunk lábaihoz bocsánatát és áldását ! 
kérve —  ,.Dc hát mit akartok ?“ —  kérdező J 
boszusan.

„Szeretjük egymást,* —  válaszolok — ,.s 
egymás nélkül nem élhetünk, lemondunk ez 
átkozott örökségről, mely majdan megfosztott 
egymás behatása és szeretetétól, dolgozni fo- i 
gunk, egymást jó és roszban el nem hagyva, 
egymást támogatva boldogok leszünk, haCzen* j

fordítva a vastagabb helyeken ugy-an sötétebbek, 
de azért átviláglók, vagy áttetszők. A  nyomás 
iránt majdnem oly érzékenyek, mint a viaszk.

A vékonyabb levelek, ha megvan is a fent 
körülirt tapintatuk, legfeljebb csak tartalmasod
nak mondhatók. Tehát extract anyaguk arány
lag kevesebb.

A száraz tapintatu sovány fogásu leveleké 
ben kevés az extract anyag. Ezek tehát tarta
lomszegények.

Vannak a vastag levelek közt olyanok is. 
melyeknek tapintása száraz, sovány, majdnem 
érdes, ha a világosság fele fordítjuk, nem át
világlók, egészen sötétek. A nyomás iránt ér
zéketlenek ; csak erős nyomást fogadnak be. 
A z ilven levelek majdnem csupa rostokból ál 
lanak s alig van beszámítható mennyiségű ex
tract tartalmuk, tehát értéktelenek. Ezek ha tűr
hető égésitek is. bár erősek, mégis izetienek 
vagv csípősek, füstjük illata pedig sokszor uz 
égő rongv szagára emlékeztet

Meg kell itt jegyeznem, hogy azon felte
vésből indultam ki az extract meghatározásánál, 
miszerint a tartalom — ha a fermentatió alatt 
vegvi átalakuláson me^v is által. —  sulvaból 
beszámítható mennviséget néni vészit. így az 
összes mustrák közül nvers dohánynál csak öt
nél és pedig a 2 —6— 12— 17 — 20 számuak- 
nál végeztem extract meghatározást. A többiek
nél a fermentatió különböző szakában. I gy, 
hogx* az összes extract meghatározásokkal csak 
márczius végén lettem készen.

A szegedi m. klr. dohánybeváltó fel- 
íigyelöségi kerület dohányültetvényei.

(A Magyar Dohányujság eredeti tudósítása.)

3334. sz.

Tekintetes Szerkesztő u r! A szegedi m. 
kir dohánybeváltó felügyelőség kerületében 
lévő do’ ány ültetvényeknek a f. évi augusztus 
hó első felébeni állásáról a hivatalodtól beér
kezett időjárási jelentések alapján a követke
zőket van szerencsém közölni :

Sajnálattal kell mindenekelőtt jelentenem, 
hogx* a legutóbbi hason közlésem óta a köz
ségi dohány ültetvények az uralgott rendkívüli 
forró, szaraz időjárás folytán igen sokat szen
vedtek, és az előző kedvező kilátások a jó 
termésre, annyira roszra fordultak, hogv a 
különösen a jumus első leiében ültetett do'iá-

czi nénénk szívből jövő. nagvlelkü elnézése és 
bocsánatába rés/.esit.

Czenczi néném, sajgó fajdalma dacz.ira 
elmosolyodott s az ajka szélén vonagló, külö
nösnek tetsző fájdalmas guuvos mosolv láttára 
önkéntelenül összeborzadtam.

— „Megbocsátok w —  szólt halk hangon 
kutató tekintetét ránk irányozva, ha őszintén 
bevulljátok. melviteket illet ezen felfordulást elő
idéző s jutalom nélkül nem maradható érdem?

— „Engem édes néném* válaszoltam 
hirtelen, hiszen tel sem tételezhető, hogv ez 
a szelíd angval, ez a murtir, kit az egész ház 
védszentjekent szeret ily iszonyatos gonosz
ság elkövetésére képes legven.“

—  „Tehát te tetted — gondoltam ! azért 
kerestem a bűnjeleket szobádban, nos jól van 
Iván! adott szavam nem vonom viszsza, a 
„hiba őszinte beismerése első lépés a javulásba** 
én megbocsajtok, sőt hogv semmi kételyed se 
maradjon bocsánatom őszintesége felett, ezen
nel megengedem, hogy ma estvétöl kezdve, 
minden vacsora s ebéd után egv csibukot 
köztünk elszívhassál.** —

„Oh áldott jó néném* köszöném meg 
jóságat számtalanszor összecsókolva jóitevo 
kezeit.

A vacsora kedélyes csevegés között telt 
cl. Czenczi néném orrfájdalma múló télben 
Adél és én a boldogság kéjmamorában úszva.
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nvok egyes csekély kivételekkel csak gyenge, 
középtermésre nyújtanak reményt.

A lefolvt száraz meleg időjárásban 
ugvanis a tőkék megvénülve 8— 10 levéllel 
fejeiket kihányták és a nagy (orróságban már 

sülni is kezdtek.
Ezeknek tehát a f. hó elején beállott esős 

időjárás sem igen segített már; a későbbi ül- 
tetésü dohányok ellenben, ha még elég üdék 
voltak, a mostani kedvező időjárás mellett, 
szépen fejlődnek, és ha az időjárás továbbra 
s ily kedvező marad, jobb eredményt helyez
nek k'látásba.

A beváltó hivataloknál lévő mintaültetvé- 
nvek termése a községekénél sokkal kedve
zőbb, miután a palánták igen korán, mar má
jus elején lettek kiültetve és igv a dohány
tőkék azokban már a júniusi kedvező időjá
rásban annvira fejlődtek, hogy a beállott szá
raz időjárás inkább csak minőségükben tett 

részben kart.
Ezeken a levéltörés hegylevelek kivéte' 

lével már befejezve van.
A községi dohány ültetvényekben a jókor* 

ültetéseken az anyalevél törése, a későbbi ül
tetésieknél azonban csak a bugázás (tető el- 
hánvás> és kacsozás van folyamatban; sőt 
több helyen ezen kései dohányok annyira tej
let lenek ? liogv csak most töltögetik azokat.

Jégkárról újabban csak Tisza-Kálmán- 
talva bácsmegvei község panaszkodott *, a gya
kori szeles időjárás azonban általában minde
nütt nagy károkat okozott a m nöségben, 
mert megrongvolta a leveleket, minek egye
düli oka az, hogy a termelők szélfogó sze- 
gélvzeteket (napraforgó, kukoricza és czirok- 
bóh épen nem alkalmaznak, minek azután 
nagy kárát vallják, valamint a még mindig 
divó egyszerrei levéltörésnek is kárát fogják 
a beváltáskor vallani, de még inkább a sűrűn 
fűzésnek, hosszú (3 öles 5*70 méteres zsinó
rok használatának és a napon szántásnak, miről 
leszokni nem akarnak, a pajtáknak a törvény
követelte átalakítására és az árnyékbani benn- 
száritásra nem is gondolván; pedig megolvas
hatták az 1887. évi XLIV. t. ez. 3. ij-át és

Vacsora után Adél, nőném intésére a mel
lékszobába tűnt, honnan egy ébenfából készült 
hosszú szaron lévő tajték-csibukkal tért vissza, 
s mint a szabadító Isten angyala közele
dett felém.

— „ím e fogadd*4 hangzott csengő szava, 
a néni a|ándéka, ez szolgáljon biztosítékául, 
hogy a bocsánat őszinte vo lt; s hogy elsziv- 
hatasára az engedélvt szívesen adá, biztosit az, 
hogy saját kezeivel tölté meg.44 —

Gyanutalan nyúltam a csibuk után, hisz 
vannak országok s nemzetek, hol a csihukot 
béke jelvényének tartják tehát szent a béke, 
feledve minden

Szép aran vszinü hajszál vágatu finom tö
rök dohány vo l t a csibukban, azonnal rá ismer
tem a Sultán Flórra.

Rágyújtottam ! micsoda füst! micsoda 
íz, micsoda illat s ezt Adél írellett szívni el, 
mily mennyei élvezet.

Kettőt hármat szippantottam gyorsan egy
másután, egvik sínkért a másik után hocsájtva 
ki, hol szájamon, hol orromon; egyszerre maró 
fájdalmat éreztem nyelvemen, kínos fájdalmat 
szájamon, s kiálhatatlan égést orromon, s ir
tózatos tűrhetetlen bűzt a szobában.

Czcnczi nénéni ilanggilangal hefecsken
dezett zsebkendőjét tartá orra elé. Adél szé
dülten dőlt cl pamlagán. én pedig kínomban 
ugv vágtam az emlék-csibukot földhöz, hogy

különösen második bekezdését, minek súlyát 
azután viselni fogják.

Szeged. 1888. augusztus hó 21-én.
Láng Ferenci,

m. k. p. Ci. tanácsos, doh. bev. felügyelő

Hasznos utasítások az elszászi do- 
hánymivelés emelésére.

Irta : SCHMITTER ÁGOST, a cs. dohánykez. technikai 
igaza. Strassburgban.

(Folytatás.)
Csak imént olvastam egy szaklapban;

„A  német dohánynak védvámja kilogrammon-
kint 40 pfennig, mert a belföldi productuiu 
adója csak 45 pfenniget tesz ki, mig a kül
földié 8ő pfennig. Vajmi kevés czikkre van 
oly rendkívüli véd vám vetve.

Ez nézetem szerint nem áll. Ha azt
mondjak, hogy a gabonának védvámja 5
márka, ugv az nagvon helyes; de nem lehet 
helyes, ha azt mondják, hogy a közönséges 
bor védvámja 1*0 márka, mert a chapagnei 
bruttó 80 és nettó (az üveg levonásával) 180 
markával van terhelve.

Ugyanilyen az arány, ha a havanna do
hány vámját a német dohány adójával hason
lítjuk össze

A tartományi bizottság 1888. évi már- 
czius 2-án tartott tanácskozása alkalmával 
Schraut államtitkár következőképen nyilatko
zott: „Kívülről a bevétel épen a külföldi do
hányok jobb qualitásaiból történik. Ez igaz. 
Ha dohánynál védvámról akarunk beszélni, 
ugv mindenesetre szem elöttt kell tartanunk a 
minőséget.

Hogy a termelők helyzetére visszatérjek, 
fel kell említenem, hogy nemrég a pfalzi 
Husloch helységből ismét érkezett egv 800 
alairassal ellátott beadvány a birodalmi kan 
czellárhoz, amelyben az ottani mezőgazdák 
szomorú helvzete van lefestve, és segítségül 
a vám emelését kérik.

Elszász-Lotharingia tartományi bizottsága 
1888. márczius 2-án tartott ütésében szintén 
foglalkozott ezen kérdéssel és Bulach Zom 
báró előadónak javaslatát elfogadta. A jelentés 
igv hangzik: „Küldöttségük egyhangúlag ja
vasolja. miután többsége egyszersmind sajná
latát fejezi ki, hogy a dohány egvedáruság be
hozatala még mindig olv nehézségekbe ütkö
zik, miszerint határoztassék el a kormányt 
megkérni, hogv a szövetségtanácsnál oda tö
rekedjék. miszerint, tekintve a belföldi dohány- 
termelés szomorú állapotát, a külföldi dohány
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ezer darabra tört. A z  a néhány szippantás a 
nyelvemről csakhogy le nem szedő a bőrt. 
Biz a közé az aranyszínű dohány közé a leg
erősebb paprika volt keverve.

Czenczi nőném kaczagva borult le az asz
talra. a csín sikerült, a csín vissza lett 
szolgáltatva.

—  „Igv édes Öcsém — most már nem 
tartozunk egymásnak —  monda mosolyogva 
—  „ha nekem akkor, a midőn bünbánólag 
bocsánatért csengtél, nem sugallja egy intő 
kéz a visszatorlás jelen eszméjét, vagv ha az 
nem sikerült volna a tiedhez hasonlólag ki
fogástalanul, a mennyire telvoltam ellened in
dulva, bizony mondom, soha sem nyerted 
volna ki bocsánatom, s soha sem adtam volna 
neked Adélt. Most már nem tartozunk egy
másnak, ime vedd e drága kincset, kit a tu- 
bákos paprika majd elszakított tőled —  s a 
dohányos paprika szerzett vissza, őrizd meg 
őt, s tedd boldoggá, akkor feledve lesz min
den s újjászületve uj életet kezdünk . . .

És most csibuk. tubák paprika álmaim
nak kísérteties éjji vendégei elmondtam dicsö- 
ségtek magasztalására szolgáló kiérdemelt elis
merésemet, azon reményben, hogy jövőben 
álmaimat zavarni többe nem fogjátoki.

beviteli vámja 85 márkáról 170 márkára 100 
kilogramm utáni emelése a fennálló törvények 
megváltoztatásával minél előbb életbelép- 
tettessék.

Miután a fentebbiekben a dohánykrizist 
és annak indokait röviden megmagyaráztam, 
felemlítek még valamit a történt javítási kí
sérletekről. De előre kell bocsátanom egy meg
jegyzést az elszászi dohány valódi minőségéről.

Tagadhatatlan tény, hogy az elszászi do
hány, különösen, ha nem nehezen égő, job
ban használható fel, bármely dohánynál ve
gyítésekhez. Azt mondhatnók, hogy ezen 
előnyt inkább a qualttás hiányában, mint an
nak létezésében kereshetnők. Egyszer alkalmam 
volt egy havanna szivargyárosnak elszászi le- 
velesdohánvt szállítani, melvet ö csupán havanna- 
szivargvártásra fordított; nagyon megvolt elé
gedve az áruval s azt irá nekem : „A z  elszászi 
fedő levelek abban tűnnek ki, hogy nincsen 
qualitásuk ; mit sem ront el velők az ember.44

Pfalzi dohánvnval például nem lehetne 
ezt megtenni. A havanna szivarból mindjárt 
kiérzene a pfalzi dohány ize. habár csekély 
mennyiség is volna benne, s elrontaná a ha
vanna kitűnő aromáját.

A z ezen században az elszászi dohánykul- 
tura javítására hozott experimentumokrólkönv- 
veket lehetne írni. Ama sok újólag felmerülő javí
tási kísérletekre azt lehetne rendszerint telelni : 
>Ezt mind már hallottuk.* Igv  nem rég sok 
port vert fel ama egv kis kísérleten alapuló 
javaslat, a belföldi dohányt amerikai rendszer 
szerint szárítani. Könnyű volt bebizonyi- 
tan . hogy eme kísérletek nagv mértékben és 
több éven át tétettek Elszászban, de azt ered
ményezték. hogy a belföldi dohányt máskép 
kell kezelni, mint az amerikait.

A  sok kísérletnek csak egv kis része le
gyen itt tárgyalva, és pedig az melv arra al
kalmaztatott, hogy a német piacz számára el
szászi dohány legyen nyerhető.

A könnyű és jól égő dohánv utáni szük
séglet már harmincz év előtt mutatkozott 
Elszászban.

Kezdetben a monopolium-kezelőség pá- 
! lyadijazással akarta ezen czélt elérni. E vég

ből a pályadijakat nem osztotta ki a szép 
szinü, nagy levelű és egészséges dohányok
nak, hanem csak a könnyű és jóégőeknek. 
De miútán ezen eljárás nem vezetett emlí
tésre méltó eredményre, behozattak másod
sorban a trágvázási kísérletek.

A  trágyázásra vonatkozólag azon ered
ményre jutottunk, hogy az olyan földek, me
lyeket árnvékszék-trágyával trágyáztunk, ren
desen nehéz s egyszersmind nehezen égő do
hányokat teremnek. Ez az oka annak, hogv 
az ültetvényesek miért adnak előnyt ezen trá
gyának, mert t. i. ennek segélyével e g v  és 
ugyanazon területen nagyobb qualitást képe
sek felmutatni, mintha földjeiket másféle trá
gyával tennék termékenyebbé. Ily módon 
magyarázhatjuk meg azt is, hogy miért van 
az, hogv a nagy városok, p. o. Strassburg 
közelében, hol embertrágyát használnak, a 
dohányosokkal nehezebben égő, mint az, melv 
a távol vidéken terem.

Ezen hatást a konyhasónak tulajdonítják, 
melyet az ember az étkekkel vesz magához, 
s mely hulladékába is átvivődik.

Ugyanazon megfigyelések, melyek a hat
vanas évek elején Elszászban voltak észlelhe
tők, tétettek a karlsruhei kísérletezési intézet
ben is dr. Kessler udvari tanácsos által is.

Ezen utóbbi számos kísérlet után meg- 
állapitá, hogy azon földeken, melyeken oly trágva 
hintetik el. mely kaliumos sókat tartalmaz, a 
termett dohány jól égő lesz; mig azon fö l
deken. melyeken chlorsó tartalmú trágva van, 
a dohány nehezen égövé válik. S miután a 
konyhasó (Chlornatrium) ez utóbbihoz tarto
zik. s az árnyékszéktrágyában nagy mennyiség
ben van jelen, úgy könnyen fölfoghatjuk, 
hogv épen ezen trágya használása következ
tében lesz a dohány nehezen égővé. Bercze- 
lins bebizonyitá, hogy az emberi hulladékban 
23*5*/| konyhasó van.
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Dr. Ressler udvari tanácsos az évenkint 
elfogyasztott konyhasót átlag 20 fontra becsüli 
íejenkint; ez Strassburgnál, melynek 100,000 
lakosa van, 20,000 mázsa sót tenne ki, mely 
átmenve az emberi hulladékba s aztán a föl
dekre vitetik. Ez az oka, hogy miéit nem 
képesek Strassburg vidékén jó l égő dohányt 
felmutatni.

A dohányjövedéki igazgatóság a tőle tel
hető módón igyekezett azon, hogy termelőit 
az istálló trágya fölhasználására szorítsa. Na- 
gvon természetes, hogy ez a marhaállomány 
szaporítását s több takarmány termelését vonja 
maga után, mit a szemes dohány Ültetvé- 
nvesnek sohasem volna szabad szem elől 
téveszteni. Miután kényszer rendszabályokhoz 
nem nyúlhattak, a dohanyjövedék is praemi- 
rozáshoz folyamodon, amennyiben azon ültet
vényesek, kik rendeletemek hódoltak, dohá- 
nyamak osztályozásánál tekintettel volt.

A z 1864. évben az úgynevezett zöldtrá- 
gvával, tumure en vert, mely Krancziaország 
több helyén hasznaltatik, tettek kísérletet. Ez 
a trágyázás abból állott, hogy a szántóföldek 
augusztus hónapban megleltek szántva, s miu
tán hektáronkint 20 köbméter istálló trágyát 
hintettek el rajta, újra meg lön szántva s rep- 
czével bevetve. Áprilisban aztan, mikor már 
a repc/.e bizonyos magasságot ért el, a szántó, 
olv módon mint először, ismét meg lesz trá
gyázva s azután a repcze az uj trágyává) 
együtt mélyen alá lesz szántva. Az ezáltal 
élért eredmény azonban nem felelt meg a 
várakozásnak ; ez okból Elzászban fel is hagy
tak a trágyázás ezen nemével.

Megkísérelték továbbá dohányt termelő 
községekben a tőidnek chemiai vizsgálatát, 
hogy aztan erre támaszkodva műtrágyát alkal
mazzanak. Nem vagyok annvira vegyész, hogy 
itt iészletekbe bocsátkozhatnék, csak azt mond
hatom, hogy ezen kísérletek is hiába valóknak 
bizonyultak.

Ennek oka talán abban rejlik, hogy a 
termőföld alkatrészei nagyon külümbüzÖK, s 
hogy nagyon külömböző keménységű.

A dohány jövedéken kívül még Schatten- 
mann, a Mmes de Bouxwiller igazgatója is 
nagyon szorgalmasan igyekezett a dohánvter- 
me.ést javítani. 1862-ben hat hektárt ültetett 
be dohanynval. O 300 mtmazsa lótrágvát 
használt hektáronkint és tavaszszal. miután 
földjeinek kevés volt a mésztartalmú, hektá- 
ronkint 150 mtrmázsa sulfatot vagy muriate 
de chaux ot hasznait. Mint mondják, nagyszerű 
eredményt volt képes felmutatni.

Mindéhez megjegyezzük, hogy mindezen 
kísérleteket több éven át s pedig minden vi
déken kell folytatni, hogy némi bizonvosság- 
gal vonhassunk le következtetéselet. Minden 
ev más és más természetű dohányt szolgáltat; 
torró, száraz évek mindig nehezen égő dohá
nyokat szolgaitatnak, holott forró évek gyakran 
váltakozó esőkkel általában szép világos do
hányt adnak.

Ezenkívül minden vidék másfaju dohánvt 
is küld. Feljebb mondottam, hogy minden or
szágban a nicotiana tabacum nak egv válfaja 
keletkezett. Az országos-válfaj, ha szabad igv 
neveznem, ismét al-válfajokat képez minden 
egyes vidéken.

A trágyázás módján kívül a palántáknak 
sűrűn egymás mellé való ültetése is határoz 
abban, hogy nehéz vagy könnyű dohányokat 
kapjunk. Áz 1860-as évek elején, mikor a 
szükséglet jelentékeny kezdett lenni a könnyű 
dohányokban, a dohány jövedék erre is fordí
totta figyelmét. Kísérletei arra vezettek, hogv 
középszerű sűrűségnél áltálán nehéz, s nagv 
sűrűségnél általán könnyű dohányokat lehet 
nyerni.

Könvebb megérthetem végett álljon itt a 
következő kimutatás, melyben fel van tüntetve, 
hogy hektáronkint hány * palánta lett elültetve 
az 1860»as évek elején és végén :

Département*

i

Compacité 

1801 1870

Lót
Ille-et-Vilaine

10,000 
10 á 12,000

10,000
10 á 12,000

Lofcet-Garonne
Dito

10.000 ío.oooj
20,000|| |

Ba«-Rhiu 2.". á 30,000 33 á 40,000'! "
Moselle 30,030 30 á 35,000| u %
Haut-Rhiu 30,000 35,000 -
Haute-Saóne 30 á 35,000 33 á 38,000 = «
Gironde 30,000 35 á 40,000 i "H u [
B*c,,erdu-Rbóne 30,000 35 á 37,000 '  a
Pas-de-Calais 1.30 á 40,000 +0,000 | 3 Í
Meurthe 1! 30,000 30 á 35,000 i  “  j
Dordogne 30,000 32 a 38,000
Alpes-Maritines 32 a 35.000 35 á 37,000
Haute-Savoie 
Nord 
Savóié 
Var

35.000
40.000

40.000
40.000
40.000
37.000

Mint ezen táblázatból kitűnik, a sűrűbb 
ültetés du Lót. Nord és Isle-et-Yilaine me
gyék kivételével minden megyében jelentéke
nyen emelkedett.

Lót megmaradt az ö 10,000 darabjánál 
hektáronkint, mert a legjobb nehéz anyagot 
szolgáltatja, mely a burnóthoz szükségeltetik.

Nord az ő keskeny levelű dohányával, 
mely pipadohánynak használtunk, az említett 
periódus kezdetekor 40,000 darabra emel
kedett.

Isie-et-Ailaine-ben hasonlók a viszonyok, 
mint Lot-ban.

Mot-et-Garonne és ez a legtalálóbb 
példa, mint Lót is, mindig csak burnótnak 
való anyagot termelt és hogy ennél megma
radjon, csak 10,000 darabot ültetett hektáron
kint, mig ellenben az uj kultúra 20,000 da
rabot használtatott fel pipadohányul. Az első 
ültetás; mód c u l t u r e  o r d i n u i r e-nek, a 
második culture condensée-nek neveztetik.

Nagyon könnyen megérthető, hogy ha a 
dohánypalántákat messze ültetjük egymástól, 
azaz ha egészen ritkán üitetjük egymás 
mellé, igen nehéz dohányok teremnek, mig 
ellenkező esetben könnyük. Ha azonban a sű
rűség átlép bizonyos hátárt és a palántákat 
nem éri eléggé levegő és nap. akkor műiden 
bizonvnyal a dohány qualitása szenved. Hogy 
az eddigi tapasztalatok nyomán milyennek 
kell lenni az igazi sűrűségnek, hogy könnyű 
elszászi dohányt nyerjünk, azt lejebb fogom 
megmondani.

A dohány jövedék mindezeken kívül szá
mos kísérleteket tett úgy belföldi mint külföldi 
magvakkal, valamint a mesterséges terméke- 
nyitéssel, az úgynevezett hybridatióval. Ezen 
kísérletek azonban csak a qualitások regene
rálására vezettek.

A  maggyüjtést egészen a jövedék vette 
kezébe, amennyiben csak elismert termelőket 
kért fel maggvüjtésre s ezeket aztán kárpó
tolta. Nem nehéz felfogni, hogy roszul kifej
lett s éretlen dohány tőkék olyan magot ad
nak, mely csak a degeneratióra vezethet. Innen 
van az, hogy csak egészséges tőkék magvait 
használják fel. A külföldi magvak, melyeket 
experimensekül használtak, különösen havannai 
és paragnav-i magvak voltak ', a havannai kis 
levelű dohányt ad, és a paragnay hosszú kes
keny levelet.

A dohányok eredeti jellege, melyekből a 
magvak származnak, 4 és 5 generaczióban 
eltűnik. Különösen sok kísérletet tettek a mes
terséges termékenyítéssel, az úgynevezett hy
bridatióval, mely abból áll, hogy a dohány- 
virág him-porát eltávolítják és más növény 
himporával termékenyítik.

(Folyt, köv.)

V E G Y E S E K .
Rovarirtás u j módját vette alkalmazásba 

Mr. Baulow angol földbirtokos. Különösen 
répaföldje nyújtott siralmas látványt; több 
móddal tett kísérlet közül legsikerre vezetóbb- 
nek mondja a répaföld megszórását csontliszt- 
szuperfoszfáttal. A siker örvendetes vo lt; mi 
kísérletei folytatására készteté folytonos siker
rel. Mr. Barloxv, a sikerek alapján a csont- 
lis/tszuperjoszfat alkalmazását melegen ajánlja 
minden gazdaságilag kártékony rovar ellen. 
Az eredmény sikere mindenesetre a használt 
szer trágyái hatásának is tulajdonítható, de e 
tekintetben is jobb mint az e czélra addig 
gyakran használt mész, mely a levegőn rövid 
idő alatt szénsavas mészszé válik s hatását 

i veszti.
* Szab. osztr. majry. a lla im asu t-tá rsa 'ág

F. évi junius hó l-seje óta Budapest osztrák-magyar 
állampályaudvaról naponta esti 10 óra 30 perczkor 
egy futárvonat indul I., II. és III. osztályú kocsikkal, 
tmly Krsekujvártt a Budapestről Bécsbe közlekedő ren- 

I de* éjjeli személyvonattal egves'tve Bécsbe az osztr.- 
j magy. állam vasút pályaudvarára reggeli 5 óra 40 p rcz- 
■ kor. az északi vasút pályaudvarira pedig 5 óra 53 
j perczkor érkezik. Miután az uj futárvonat kocsijai köz- 
| vétlenül Budapestről Bécsig közlekednek, az utasoknak 
j Kjsekujvár állomáson álszállniok nem kell. Ezen vonat

nál a budapcst-érsckujvári vonalon futárvonati árak 
! számíttatnak, mig Budapestről Bécsbe közvetlen jegyek 
| váltásánál a következő személy vonali árak szedetnek be : 

1. oszt. II. oszt. III. oszt.
t menetjegyek 14 frt 9 frt 50 kr. H frt 50 kr.
1 menettértijegyek 21 „  14 ,. —  ., 10 ,, — „

Ezen kombinált futár- és személyvonatnak kilométer 
bérleti-jegyekkel való használatánál Budapestről Bécsbe 
200 kilométer számittatik. Miután a futárvonat Palotán 
Is megáll, az itt nyaraló személyeknek a fővárosi szín
házak látoeatásánál kényelmes visszautazás nyujtatik.

• IJ  expre»*vonati összeköttetés Budapest 
és az aradi és Csanádi egyesült vasutak állomásai között. 
Folyó évi junius hó 1-je óta ezen forgalomban egy uj 
gyors expressvonati összeköttetés létezik, mely az érde
kelt körök régen táplált óhajának felel meg.

A menetrend a következő :
Délbe ,

ind. 1.40 i Arad ind. 7.—
érk. 4 59 Mezőhegyes ind. 8.38
ind. 5.15 Makó ind. 8.38
érk. 6.08 Szeged érk. 10.30
érk. 7.13 | ind. 11.09
érk. 8.50 Budapest érk. 2.27

JfjO B . S a r k ú . Saiuunal. B u 4 a p r»tru . A n d r u -.j  ut l í .

reggel
Budapest 

Szeged 

Makó
Mezőhegyes 
Arad

Közvetlen menetjegyek Budapest államvasuttársa- 
ság és a Kis-Zombortól — Aradig fekvő állomások 
között való forgalomra léteznek. A Budapestről Szege
den át Aradra és megfordított irányra szóló iegvek Ara 
az I. osztályra 10.51 fit, a II. osztályra 12.38 írt.

M t "  Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a 
Gertfby FUlüp jó nevű debreczeni ezégnek 
hirdetményére. Nála kitűnő zsineget lehet 
kapni.

Szerkesztői üzenetek.
Ambrus József, plébános urnák, kis*Oros%. 

Levél ment. A dolgozat iránt intézkedni fogunk. — 
6 i»f K fg levlch  <*abnr urnák, Fgrrskáta. A régi 
pajtákat annyiban kell átidomitani, hogy átjáratokat kell 
készíteni, úgy hogy a zsinegek vagy Exsiccatorok meg 
s 7ámlálhatók legyenek. Milyen a dohányár — T. 1*. 
1 énezarit. Küldeményét vettem. Fogadja hálás kószö- 

netemet érte. Hogy dohánya szépen fog sikerülni, azt 
szeretem hinni és előre is már örvendek annak. — }|, 
M Marja. Szeretném tudni, hogyan áll dohánva. — 
Fokorul uradalom. Várva várom értesítését a do
hány állásáról. — l>r. Fr. M., Fegyvernek. Hogy 
sikerült ez évben a dohánva : — <». A., kékese. ígért 
értesitést a dohányról várom.

Tiszta szinkenderbol készített
három ágban fonott

d o h á n y z s i n e g e t
m.-mázsáját 56 írtért készpénzfizetés ellené
ben ajánl

G e r é b y  F ü lttp ,
Debrecenben
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