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D ohányszárltás.

Ellenkező nézetben vagyok arra nézve 
amit a termelők nagy része hisz, hogy  jobb  
ha a dohányt legalább pár napig a sza
badban hagyjuk száradni és mikor már 
néhány napig a szabadban volt, csak az
után aggattassék a pajtába. Én ennek 
épen az ellenkezőjét tartom helyesnek és 
czélszerünek; —  nevezetesen:

A kellően meglüllesztett dohányt, mi
után az rendesen fel lett fűzve, azonnal a 
pajtába kell felaggatni, hogy az ott kel
lően megtonnyadjon, a sűrű aggatás által 
teljesen kiszikkadjon és megszínesedjék, s 
miután ez megtörtént, akkor ki lehet azo
kat aggatni a szabad levegőre, ha kény
telenek vagyunk vele, —  azaz: hogy (ha 
nincs elegendő fedett helyiségünk) igy 
helyet csináljunk az ujonan felfűzött d o
hányoknak.

Az ilyen — a pajtában megfonnyadt, 
kiszikkadt, megszínesedett dohányban, a 
forró, perzselő napsugarak és sovány, szá
raz szelek nem idéznek elő olyan káros 
tüneteket, m elyek a dohány értékét any- 
nyira leszállítják, mint a minő tünetek 
azon dohányokban előidéztetnek, amelyek 
azon frissen, a szabadba aggattatnak.

A  pajtában előbb  felaggatott dohány, 
a m egfonnyadás és kiszikkadáson kívül 
m ég m eg is sárgul, s elveszti zöld színét, 
— m ig ellenben az a dohány, mely felfű
zése után azonnal a szabadban levő ága
sokra lesz felaggatva, az többé rendes szá
radásban nem részesülhet.

Ki nem tudja azt, hogy az afféle zöld 
dohány, m ely frissében csak úgy tapad a 
zsírosságtól és nedvességtől, ha az hirte
len a szabadba jö n : a forró napsugarak 
megperzselik, azon zölden marad, s a tö
rékenységig m egcserepesedve, összezsu

gorodva, egyenlő szinü az soha többé 
nem lesz.

De az előbb a pajtában néhány nap 
után megfonnyadt, kiszikkadt, megszíne
sedett dohányok, ha azután a pajtából a 
szabadba jönnek, többé nem lehetnek oly 
törékenyek, a szelek sem tudnak azokban 
annyi kárt tenni, s mindig egyenletesebb 
szinüek, tartalomdusabbak és rugékonyakká 
lesznek.

Mindaz a dohány, mely helyesen fül- 
lesztve lett felfűzve és sárga szinét a paj
tában kapta: az ilyenekből szép, tetszetős 
pirosszinü dohány lesz.

A  nedvdus, harm at-gyenge dohány, 
ha azt azonnal a szabadba aggatjuk, az 
okvetlenül tönkre van téve.

De m ég a fedél alatt megfonnyasztott 
és kissé kiszikkadt dohányokat sem czél- 
szerü a déli órákban —  a midőn a nap 
heve erősen süt és éget —  kirakni, hanem 
inkább be kell várni, mig az idő kissé ár
nyékossá, enyhébbé válik.

A  kiaggatott dohányt, a reggeli har
maton kivül, más nedvességnek nem sza
bad érni.

Szükséges tehát a dohányt a száritó 
ágason letakarással megvédeni, még pedig 
úgy, hogy nehány kötél dohányt szorosan 
egymásmellé szorítunk és a melegágynál 
használni szokott szalma vagy gyékény 
takarókkal letakarjuk.

Ezen védekezésnek — a szükséghez 
képest — éjjel vagy nappal, de m eg kell 
történni, amint azt az időjárás, eső, szél, 
vagy vihar, elkerülhetlenné teszi.

A szabad állókra csak is azokat a do
hányokat kell aggatni, amelyek késő ősz
szel szedettek, amidőn már a pajtában 
minden legkisebb térség fel van használva. 
Ilyenkor, midőn már a napsugaraknak 
nincs oly nagy ereje a dohányokat annyira 
megperzselni és amikor már pajta bőség
ben egyáltalán nem vagyunk, de még ha 
volnánk is, ezek ott már alig bírnának 
teljesen kiszáradni: azért tehát a későn 
érett és szedett dohányoknak már szüksé
ges, hogy a szabadban száríttassanak; — 
hanem aztán annál nagyobb gondot kell 
ezekre fordítani, mert ilyenkor az idő már 
igen változékony és gyakori esővel já r ; 
— a leveleknek egymástól való gyakori 
széthuzgálására s a megázástól a gyékény 
befedéssel való megőrzésére tehát kiváló 
gondot kell fordítani.

Itt újból m egjegyzem , hogy  én, a for
gatva fűzésnél helyesebb füzési m ódot nem 
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ismerek. — kivéve az oldalt fűzést, mely 
egyes szivar-takaró anyagot termelő vidé
ken sikeresnek bizonyult, —  vagy az ex- 
siccatornak valamelyik nem ét; —  mondom 
tehát —  én a fonák vagy forgatva fűzést 
a legajánlatosabbnak vélem.

A  tiszavidéki termelő általában a fo 
nák-fűzést nem tartja czélszerünek, idő- 
veszteséget talál benne és a simításnál 
akadálynak m ondja; — de ezen két ál
lítás nem állja meg egészen a helyét. A  
fonák-fűzés —  ha gyakoroltatni fog  —  
semmi időveszteséggel nem jár, mert a, 
kertész megszokja azt, hogy egyszer a si
mára fektetett, másszor a fonákra fektetett 
csom ókból fogja a leveleket fűzésre szedni, 
minden időveszteség nélkül; — a simítás
nál pedig úgy se lehet a leveleket úgy 
egymásra rakni, amint azok a zsinegről 
lekerülnek, mert nagyság és szín szerint 
össze kell a leveleket egyeztetni —  pá- 
szoltatni; — az igaz, h ogy  a tiszavidéki 
dohány erős természeténél fogva, nincs 
annyira kitéve a megromlásnak, mint a 
gyengébb természetű debreczeni, stb. leve
lek, —  de amennyiben ezek igen vastag 
bordával bírnak, ami mindenesetre több 
nedvességet tartalmaz, tehát bizony ezek
nek sem árt, ha a levelek nem fekszenek 
bele egymásba, miáltal kocsány és szív 
égést kapnak. — azért tehát ezeket is 
sokkal czélszerübb forgatva tűzni.

A  forgatva fűzésnél a borda-égés nem 
fog  bekövetkezni, főleg ha a levelek né
hányszor a zsinegen egymástól eltávolít
tatnak, széthuzgáltatnak, aminek okvetlen 
m eg kell történni.

A zt a szokást, amit egyes rósz, ha
nyag kertész m ég most is űz, h ogy  a le
veleket kiforgatják, ezt a gazdának nem 
szabad engedni, —  mert ez a munka a 
leg jobb dohányt is tönkre teszi.

A  kiforgatás által a levelek elszakad
nak, tarkává lesznek, egyenletes szép szint 
soha nem nyerhetnek, s ruganyosságukat 
teljesen elveszítik: —  a levelek ez által 
könnyűek és tartalom nélküliek lesznek, 
legtöbb esetben kilúgozva és megpenészedve 
maradnak; — tehát ott, ahol csakugyan 
lapjára fűzik a dohányt, m ég ott sem 
ajánlom a kiforgatást, hanem igenis a le
veleknek egymástól való gyakori el és 
széthuzgálását.

Óvakodni kell a jó  dohányt megavult, 
ócska, rossz zsinegre fűzni, — mert a zsineg 
szakadás a nyers dohányban nagy kárt 
okoz.
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Ha uj zsinegre füzünk, a fűzés előtt a 
zsineget erősen ki kell huzgálni, nehogy a 
tűzés után m egereszkedjék, mi által hosz- 
szabb lesz és az állón ívet k ép ez ; ilyenkor 
a zsineg közepe a földet éri és nemcsak a 
levelek hegyei mennek tönkre, de a zsineg 
közép részében is nagy kár okoztatik, — 
azért szükséges, hogy a felfűzött dohány 
az állón erősen kifeszittessék. ugyannyira, 
hogy az ív képezését lehetőleg megaka
dályozzuk.

Igen helyes cselekmény, ott. ahol lehet 
és az ideiglenes épületekhez szükséges 
anyagokkal bírunk a gazdaságban, a do
hány szárítására nehány olyan oldal nélküli 
fedett helyiséget előállítani; —  a késő őszi 
szedésü dohányok szárítása czéljából, az 
ily helyiségekre fordított költség nagyon 
jó l kifizeti magát, mert az ezekben már 
jól kisJkkadt dohányok aztán a rendes 
pajtába szállíthatók, ahol a további kellő 
szárítási kezelésben részesülhetnek.

M egtörténik hogy egyném ely dohány 
törése igen későre elmarad amidőn már a 
dértől is tarthatunk. — ilyenkor ha látjuk, 
hogy esténként az idő m eghűvösödik. akkor 
a dohányt okvetlen be kell a pajtába hor
dani. hogy a m egfagyástól megmentsük, 
— mert az ilyen — zsinegen lévő még 
meg nem fonnyadt dohány, bő víztartal
mánál fogva, könnyen meg szokott fagyni, 
s ez esetben majdnem teljesen értéktelenné 
vá lik : — tehát az ily káros következményű 
dolgok is lehetőleg kikerülendŐk és el- 
hári tandók.

A  dohányt a szabadból a pajtába, czél- 
szerűbb este mint reggel áthelyezni; —  
mert reggel a dohány az éjjeli harmatból 
tele szívta magát nedvességgel s ezzel a 
nedvességgel nem tanácsos a dohányt a 
pajtába szállítani, mert megpenészedik és 
meg is rothad. A  dohány különben estére 
is meg szokott egy kissé puhulni. annyira, 
hogy a pajtába szállítható, s ilyenkor lég-

T Á R C Z A .
A csempészett szivarok.

E gy kis rajt a bagó silógból 

-  A rMagyar Dohányujiág* eredeti tárezéja. —

„Nitimur in vetitum!“ azaz: hajiunk a 
tilosra.

Az mindig édesebb ann tiltva van. Jól 
mondja Dóczi : „Nem is édes a csók, ha tiltva 
nincs !•

Vagy kinek ízlik jobban a pipa, mint a 
diáknak a tilosban, a nyomtatónak a kazal 
mögött dugaszban, a betegnek az orvos háta 
mögött s a papucsvitéznek mikor a felesége 
nem látja ?

Hát még az olyan szivar, amit senkinek 
sem szabad színi —  hogyne volna a legfi
nomabb t

Azért volt annyi ember bolondja a — 
csempészett szivaroknak. Pedig az úristen a 
megmondhatója, milyen gyalázatosak. Szol
gálton például az én Kristóf barátom esete. 
Elbeszélem.

Kristóf koczapipás is, papucsvitéz is, s 
minden tilosnak a barátja egyúttal. Három
szoros barom, aki mindig csempészett sziva
rokra vadászik.

Egy irodában dolgoztunk évekig.
Egy reggel szomorú arczczal köszönt be.

alább biztosak vagyunk róla, hogy vízmen
tesen jött a pajtába.

Én a magam részéről, mindennemű 
szabadban való szárításnak egyáltalán nem 
vagyok  barátja, —  és az okszerű dohány
termelést csak is a bent szárítás alatt ér
tem, ott. a hol a dohány se a nap hevé
nek. se szélnek, se megázásnak nincs k i
téve. s a hol a levelek kiképzése a czél- 
nak megfelelően történik. — Igaz ugyan, 
h og y  az árnyékban szárítással több gond 
és munka van, de ezen fáradság gazdagon 
kifizeti magát, mert ezáltal a dohány te
lette sokkal értékesebb lesz. mint amúgy, 
a szabadon szárított dohány.

A z árnyékban való szárítás m egkí
vánja. sőt meg is követeli, hogy a dohány 
érett és rendesen megfüllesztett legyen.

A  legm elegebben ajánlom a kerti le
veleket is szintén árnyékban szárítani, 
annál is inkább, mert ezek már bizonyára 
a töréskor teljesen m eg vannak érve. tehát 
a pajtában való szárítás, eme dohányoknak 
nagy előnyére és hasznára fog válni, — 
mert igy a vágásra mindig alkalmasabbak 
lesznek tartalmuk és rugékonyságuk folytán.

A  mint a dohányok fel lettek fűzve, 
a pajtában még nem az állandó helyre té
tetnek, hanem az alsó szerdiákon egymás 
mellé helyeztetnek el, s ez állapotban .'*—8 
napig hagyandók, am ig teljesen megszine- 
sednek és csak ezután lesznek állandó he
lyeikre, a felsőbb szerdiákra elhelyezendők. 
Ezen elhelyezésnél vigyázni kell, hogy a 
levelek a zsinegen egymást ne érjék, tehát 
a leveleket gondosan el kell egymástól 
huzgálni és a zsinegeket egym ástól kellő 
távolságra akasztani.

A z olyan dohányokat, melyek a szük
séges sárga színt már a füllesztés alatt 
m egnyerték, azokat nem szükséges sűrű 
aggatásban részesíteni, hanem ezek, a fel 
fűzés után azonnal állandó helyeikre jöhet
nek ; — igen természetes, hogy ezen sárga 
leveleket már külön fűztük fel.

O lvan  volt az ábiázatja. m int a ki zöld do
hányt szopogat.

—  Jó reggelt !
—  M i bajod K r is tó l:
—  Nagv. Se pénzem, se szivarom.
—  Nesze, itt van egy jó kabánosz. (még 

a régi világból való.) Gyújts rá.
—  Nem kell. Nekem csak a rcsempeu 

íz lik ; (igv nevezte a csempészett szivaro at 
—  rövidség okáért.)

—  N o  pedig azzal nem szolgálhatok. 
Egyébiránt járt itt ma reggel egy vén asszonv, 
aki a köténye alatt valami nyom orék, rossz 
szagu jószágot rejtegetett . . . .

—  M  ért nem mondtátok neki, hogv 
várjon ?

—  Vár az magától is. De nini, már itt 
is van! Ihol jön az ablak alatt !

Csakugyan  a lépcsöház felöl egv száz 
esztendős vén szipirtyó közeledett.

—  Jaj nekem! —  lamentál Kristóf, —  
és épen ma nincs pénzem ! —  Tegnap „til
tott szerencsejátékon* elvesztettem az utolsó 
forintomat —  (Kristóf barátja a „tilos* d o l
goknak !) —  a feleségemtől pedig nem merek 
kérni. Adj te kölcsön tíz pengőt.

—  Csem pére? —  Nem  én egv fityinget 
se ! —  Nesze, szívj trafikot ha kell. —  M inek 
okvetetlenkedel a „csem péidde l?44

E z  alatt beköszöntött a „csempész.44 
C súnya  vén satrafa volt, az egyik szemére 
sanda, a másikra bandzsa. A z  orrán három

M indezekből kitűnik, hogy  a i l l e s z 
tésnek minő fontos szerepe van

Minden törekvésünk oda legyen tehát 
irányítva, hogy a dohány kellően füllesztve 
legyen és már felfűzése után is, a netán 
nem elegendő füllesztés miatt észlelhető 
hiányt, a sűrű aggatás által kipótolni 
el ne mulasszuk. Darőcei Vilmos.

Alkér Ernő
in kir. pénzügyi főtanácsos, a III. oszt vaakoronareud 

lovagja.
1832— 1891.

Vi s s z a e ml é k e z é s . * )  —
Szomorú bizonyítéka a természet ö r ö 

kös építésben és rombolásban levő mun
kásságának azon esemény, amelynek e l 
szorult szívvel tanúi vagyunk.

11a körültekintünk, mindenfelől a ter
mészet felvidító jelenségeivel találkozunk.

A z  érlelő nyár élénkséget, vidámságot 
áraszt a világban, mindenütt uj élet csiráit 
találjuk, s előttünk —  egy nyitott sírüreg. 
m ely áldozatát várja.

Bármennyire megbarátkozunk is a ter
mészet ez örök  változataival, a m úlandó
ság legiszonyúbb jelképe: egy nyitott sír,
— mégis mindenkor mély szom orúsággal 
tölt el. mert ez emlékeztet azon időre, mi
dőn számunkra is m eg leend ásva a sír.
—  és a zord halál szavára válnunk kell 
mindazoktól, kiket az életben mieinknek 
mondottunk

* Habár a/, á flott emlékű A iker Ernő p ü fő 
tanácsos korai elhunyta alkalmából, a pótolhat lan 
veszteség fölötti mélyen érzett fájllal mari részvétünk
nek — a boldogult arrzképe ás nekrológja közlésé
vel — siettünk azonnal kifejezést adni. s habár a 
jeleu közlemény alakját és kidolgozását tekintve
— nem épen lapunk keretébe vág és mai számunk
ban már kissé idóntuli is ugyan: de azéit — az el
hunyt iránti határtalan tisztelet és legbensóbh kegye
let éizetétől áthatva — készséggel nyitunk tért az 
(> emlékezetét dicsőítő jóbarát és jeles egyháziiró 
eme meleghangú s emelkedett szellemű visszaemléke
zésének, s egyszersmind igen köszönjük, hogy ennek 
beküldésével lapunkat megtisztelte. Szerkesztő.

bibircsó volt, akkorák mint a mogyoró. Foga 
eg” se volt, de nvelve három lehetett, amint 
a szapora beszédjéről láttam. —  mert három- 
fertálv óra alatt egy. de egv lélegzetet sem 
vett, folyton darált, aligha felváltva nem be
szélt a nyelveivel.

Kristóf el volt ragadtatva.
Csakugyan csempészett szivarokat árnlt.
Előbb gondosan becsukta az ajtót, az

után megesketett bennünket, hogv a túlvi
lág) üdvösségünk elvesztése mellett se áruljuk 
el, —  akkor azután elkezdett —  toilettet csi
nálni.

l ’ r Jézus! — Megvoltam rémülve. Mi 
lesz ebből ?

De a banya csak hányta le magáról azt 
a kilenczvenkiíencz nngyes-rongvos barchet 
szoknvát, — nundegvik alatt volt egv csomó 
szivar, ami már nem fért a ládikákba, mert 
ilyen is volt nála vagy három. Tizet — úgy- 
mond —  már eladott. Amint mondja, hát a 
pénzügyminiszter ö nagvméltósá^a is vett 
tőle. —  Gondolom, a szerb királynak is szál
lít. —  Daróczi Vilmos pedig ezrivel veszi tőle 
a havannát. —  Mert csupa tiszta havannát 
árul. — Még Havannah szigetén se terem 
ilyen; pedig ott a kész szivar nő ki a föld
ből. —  még egy szál gyufa is mindegyik mellé 
— meg a szivarföld végiben köpóláda is te
rem; — hamutartók pedig az égből potyognak.

Igven darált a Mathuzsálem-menyasz- 
szonya. s aközben alkudott pogánvul. Végre
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A  sír hangosan mondja, hogy eljő az 
idő, midőn kérlelhetlenül itt kell hagynunk 
mindazokat, kiket szeretetünk átölelt.

A  jelen esetben azonban a nyilt sír 
látása m ég a szokottnál is m élyebb fájda
lom húrját érinti keblünkben.

A  jelen esetben, a sír szélén, — g y á 
szoló özvegyet és hat árvát látunk a fáj
dalom és bánat terhe alatt görnyedni, kik
nek veszteségét csak a Mindenható képes 
megmérni s csak a Mindenható képes a 
veszteséghez mérten vigasztalást nyújtani, 
de emberi erő — nem !

A  család fejét elveszíteni, s elveszí
teni akkor, midőn reá a legnagyobb szük
ség volna, mi.ion életéhez annyi remény, 
annyi vágy fűződött, elveszteni örökre, a 
földi viszontlátás minden reménye nélkül :
— oly csapás, melynek súlya alatt szám
talan szív repedt meg fájdalmában.

Nem is kisértem meg tehát a vigasz
talást !

A z özvegy, s az árvák reméljenek 
és várjanak az égből és az időtől vi
gaszt.

E sír azonban a legnagyobb fájdal
mat ébreszti mindnyájunkban, kiket a ba
rátság köteléke fűzött a boldogulthoz.

Sokkal m élyebben meghatva érzem 
magamat és fájdalmam bensőségétől sok
kal érzékenyebben le vagyok  sújtva, sem 
hogy  odáig emelkedhetném, hogy a nemes 
elhunyt életviszonyainak és áldásteljes mű
ködésének csak halvány árnyékolására is
—  kísérletet tegyek.

Keresitek benne a jellemet: —  K eres
sétek ifjú korától s feltaláljátok egész éle
tének lefolyásában ; feltaláljátok tisztán, 
feltaláljátok hom ály nélkül, feltaláljátok 
ragyogón , mint gyémántban a fényt és 
szerteterjedő kisugárzást. — Példánykép 
volt ő e tekintetben, híven talált példány
kép, mely kizár minden kétértelműséget.

Keresitek benne a szakférfiút ? —  F el
találjátok benne a legajánlóbb tulajdono-

a jóerkölcs nevében megtiltottam neki a to
vábbi vetkezödést; —  különben — kinyitom 
az ajtót!

Mar akkor Kristóf kétszáz „havannára* 
alkudott.

— Fizesd ki, —  mondok neki, — „ha 
van— na ? !“

— De nincs, de nincs mivel, —  sóhaj
tott fel a szerencsétlen „csempevadász* két
ségbeesetten. Mit csináljak (

—  Tudja mit, nagyságos ur ? —  sipitott 
a nikotin-boszorkány, —  adja ide addig a 
nagyságos ur az óráját, én majd visszahozom 
a legközelebbi héten — szivarokkal együtt —  s 
akkor kiválthatja.

Ráállt a szerencsétlen. Hiába ellenkez
tem ; — a „havannák* elbóditották a fejét. 
Odaadta a százhúsz forintos chronometerjét 
—  háromszáz „csempéért*. Már akkor száz
zal többet disputáit a nyakába.

Megtörtént az alku, meg a „csempe*- 
üzlet, de a banya csak nem akart még tágí
tani. A megmaradt szivarokat az én nyakamba 
akarta disputáim.

Mikor már láttam, hogy másképen nem 
riasztom el a nyakamról — elkiáltom ma
gamat :

—  Kristóf! a pénzügyi tanácsos ur a 
második emeletről jön le, —  eredj elébe, mert 
a princzipálissal akar beszélni.

Huj-huj! —  hogy ugrott ki a satrafa a 
mellékajtón, —  maga után czipelve a kilencz-

kat, melyek őt hivatásának magaslatára 
emelték. —  Kérdezzétek meg tiszttársait, 
találtok-e köztök olyant, ki hálásan ne 
em lékeznék bánásmódjáról, ki önérzettel 
és büszkén ne emlegetné, hogy A lkér 
Ernőnek tiszttársa volt. — Szeretettel és 
bizalommal fűződnek emlékéhez mindazok, 
kiket jóságában részesített.

Elhunytunk úgy tekinté tiszttársait, 
mint testvéreit, vagy szivének édes gyer
mekeit. — A m it valakinek érdekében 
m egtehetett: m egtette érdem szerint és 
szem élyválogatás nélkül. — Szellemi tá
mogatásra volt szükség V — működött 
ügyeben szellem ileg; — anyagi tekintet 
hívta fel segélyezését? — segitett önzet
lenül, szívesen, arm nnjire csak módjában 
állt. —  Csodálható-e, hogy bálványozta- 
tott ? —  csodálható-e, hogy tisztársai kö 
rében mint jó  Xentő, mint őrangyal tekin
tetett.

Keresitek benne az embert, ki kellőan 
fe lfogta  méltóságát, ki teljesen betölté 
rendeltetését ? — Találtok benne a legne
m esebb vonásokból megfigyelésre méltó 
mozzanatokat, melyek embenes érzületéről 
a legfényesebb bizonyítványokat szolgál
tatják. —  G yáirola volt ő mindazoknak, 
k ik  nála kerestek és találtak menedéket, 
támogatást és vigasztalást. Könyeket tö
rölt le és szárított fel. s enyhületet nyúj
tott szivének jóságával —  Valódi atyja, 

őrangyala, jóltevője volt társainak. —  Nem 
volt ellensége senkinek, barátja volt min
denkinek. aki barátságát megérdemelte. 
H a lelkesíteni ke lle tt: szeretettel csele
kedte azt. s ha javítani kellett: azt is sze
retettel tévé. Szeretet volt az iránytű, 
m elyet kormányzásában követett. — Az 
intéző köröknél, mint tiszttársai érdekei
nek buzgó képviselője, mindig csak azt 
tartotta szem  előtt, ami által társainak jó 
létét. boldogitását előmozdíthatta. -— Nem 
kérkedett soha, ha fáradozásait siker k o
ronázta. E lég  volt neki az öntudat, hogy

venkilencz levetett szoknyát, meg — persze, a 
Kristóf chronometerjét.

Kristóf megelégedetten mosolygott.
—  Ez pompás üzlet v o lt !
Azzal nagyúri grandezzával akart rágyúj

tani cgv „csempe havannára,* midón a prin- 
czipáhs épen kiszól: a szomszéd szobából:

—  Kristóf u r ! szaladjon a vasútra, —  
még épen eléri a tiz órai vonatot, — menjen 
Czeglédre a Haruska-ügvben. Itt a pénz. —  
az iratok ; — fusson !

Kristófnak rohanni kellett.
Három napig nem jött az irodába. Csak 

a szivarjait zárta el s a feleségének izenf —  
azzal rohant a „központidhoz. Mégcsak útra- 
való szivart is elfelejtett magával vinni.

Jól is tette. — Az irodaszolga eg»* kinn 
felejtett szivarra rágyújtott —  azóta gyomor- 
katharussa van, s azt mondja, gégesorvadást 
érez.

Mire Kristóf hazajött —  kedves panoráma 
várta. A szivarok mind megkunkorodtak, mint 
a disznófark, —  szelclni pedig annyit sem 
szeleit egy se, mint a márvány oszlop. Akár 
az esernyője nyelét szíttá volna. —  Hanem a 
szaguk — az nagyszerű volt! Mind influenzát 
kaptunk tőle. Az irodai legyek eldöglöttek, — 
a konczipista cholerinbe esett.

Persze, hogy a chronometert sohasem 
láttuk többet!

Azóta Kristófnak elment a kedve a „csem
péktől.- Váradi Antal.

férfiúhoz m éltólag, becsületesen végezte 
kötelességét.

S e sokszerüen igénybe vett, minden 
tekintetben nemes és igaz férfiút, munkás
ságának közepette, ragadta ki övei köré
ből a kérlelhetlen halál . . .

Mit éreztünk akkor, midőn ravatala 
mellett állottunk: azt csak az ítélheti meg, 
aki valaha maga is érezte, h ogy  mit tesz : 
örökké elválni attól, kit örökké bim i 
óhajtott.

K önyező szemekkel tekintettünk gyász
ravatalára, —  zokogással szenteltük m eg 
iránta való érzeményeinket, —  szavunk 
elállott, csak kebleink hullámzottak és sz i
vünkben kívántunk neki örök nyugalmat 
a sírban, örök boldogságot az égben ! . . .

Dr. Ott Ádám.

A dohány helye a vetés-forgásban.
Irta: Kazny Rezső. *

A dohány egyike azon kereskedelmi és 
gazdasági növényeknek, melvek a termelési 
földben rejlő tápláló elemeket a legnagvobb 
részben felemésztik vagy kiméretik és azon 
alkatrészekből, melyeket fejlődésükhöz felhasz
náltak, vagy csak igen keveset, vagv épen 
semmit sem szolgáltatnak vissza.

Ha a föld, mely a dohányt táplálja, nem 
termékeny, akkor ez nem erősödik, növése 
lassú s fejlődése gyenge, visszamarad. H a  el
lenben a dohányföld termékeny és porhanvós, 
akkor fejlődése gyo rs és dús.

A  kereskedelmi és ipari növénvek között 

talán a dohány és a len azok, melvek a föld 
minőségére a legkényesebbek s melyekre a 
trágyák a legnagyobb befolyással bírnak. 
U gyan is  nem elégséges csupán az, hogv nagy 
m enn\iségü trágyával rendelkezünk és hogy 
a dohány és lentermelésre alkalmas agvagos- 
hom okos földdel bírunk : kell, hogy  ezen
trágyák jól v e g y im  legyenek s a föld tőme- 
cseivel jól elegyittessenek és hogy feloszlásuk 
lassú legyen. Rendesen gazdag terméssel ke
csegtetjük m agunkat. De a földnek ilyetén 
minősége nélkül, melyet a termelők oly szí
vesen neveznek ős-erőnek, csaknem bizonyos, 
hogv fáradtságunk kárba veszett és rem ényünk 
hasztalan.

Mielőtt az uj világ bennünket ama gumós 
növények legtöbbjével megajándékozott, melyek 
íöldmivelésünkre oly jótékony reformokat von
tak maguk után, a dohányt legtöbbnyire csak 
ugarban termelték ; ma már a dohány maga 
helyettesíti az ugart.

Lehet-e ugyanazon földben több éven át 
dohányt termelni ? . . . . A  termelők többsége 
ezen kérdésre igennel felel, feltételezvén, hogy 
a termési föld elegendő folyós és erjedt trá
gyával elláttatik; ugyancsak azt állítják, hogv 
azon föld, melyen először terem dohány, ren
desen nagyon érdes sőt csípős anyagot szol
gáltat, minden esetre azonban kevéssé oly kel
lemes izÜ és illatú dohányt, mint azon töld, 
melyben már többször termeltünk dohányt. 
Ezen tények a legtapasztaltabb termelők tekin 
télyére vannak alapítva.

Minden arra mutat, hogy a dohány, ha 
olyan földben termesztik, mely természetének 
megfelel, számos éven át fentartja magát. Több 
példa bizonyítja ezt, de csak a Clevelandit

*) Demoor, Otuparin és Schtcesz munkáinak fel- 
használásával.]
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idézzük, hol raár negyven év óta egy és ugyan* 
azon földön megszakítás nélkül termesztetik 
dohány, melynek m inősége csaknem m ost is 
épen olyan, m int legelső termesztése alkalm á

val volt.
Okszerü-e a dohányt dohány után ül

tetni ?
A  dohánytermelésben tapasztalt emberek 

erre is igennel válaszolnak, inig m ások felté

teles elméletektől áthatva, az ellenkezőt állít* 
jak. A zoknak, kik azt állítják, hogy  jobb a 
dohányt dohány után ültetni, mert ez a m inő
séget emeli, meg van a saját tapasztalatuk s 
többet értenek a tisztán elméleti embereknél 

s teljes hitelt érdemelnek —  legalább addig, 
m ig az illető dohányttrm ő föld ki nem merüi. 
Ezen kimerülés pedig vajmi hamar beáll, ha 
a földnek azon anyagokat vissza nem adjuk, 

melyeket a dohány tőle elvont.
S  vájjon a tudom ány m enynyire bírja 

ezen módszer okszerűségét bebizonyítani avagy 
kim utatn i? Teljes magvarázatát adni a d o log

nak, megbízható physiologiai vizsgálatokra és 
tanulm ányoki a támaszkodva, úgyszólván lehe

tetlennek latszik. De egyszer m égis csa* m eg
fogjuk oldani a kérdést. Egyelőre néhány vo 

nással igyekszünk azt felvilágosítani.
Ismeretes, hogv  a dohány dús vegetóczió- 

val biró növény s főleg az. ha jó tőidben és 
envhe éghajlat alatt ternieszietik ; ez esetben 

azonban nincs kétség az iránt, hogy az hosszú 
életű nem lehet. Ellenkező teltételek között, 
t. i. a rósz föld és a hideg szünetlenül a nö
vény visszanyomásán dolgoznak ; de ha ily 

éghajlati körülmények között néhány dohány
töt öszszei a földből kiveszünk s melegházba 
világos helyre elültetünk, akkor azt veszszük 
észre, hogv ezen dohányiövek vegetacziójukat 
tovább folytatják és hogy tavaszszal gazdag 
hajtásokon egész csom ó virágot hoznak. H ogy  
ennek igazságáról meggyőződjünk, emlékezetbe 
hozzuk azon időt, m időn a dohanvt virág- 
cserepekben tenyésztették, a m időn is azt folvós 
trágyával öntözték, úgy hogy a dohány * — í* 

éven át anynvi és o ly finom leveleket hajtott, 
m int a szabad tőidben termesztett első évi 
dohány. Ezen tapasztalat, mely különféle vál
tozatokkal ismételve, m indanvnyiszor ugyan

azon eredményre vezetett, több botanikusnak 
megerősítette azon véleményét, hogy a dohány 
hos»zu életű növény és hogy több éven át 

termeszthető maga maga után. ha gondunk 
van reá, hogv az általa elfogyasztott trágvát 
m indig pótoljuk. Nem -e ugyanezt vesszük észre 
a kom lónál, a burgonyánál s m indazon évelő 

növényeknél, melyeket kertjeinkben termesz
tünk ? Van-e ezek között csak egy is, a mely 
vissza nem marad fejlődésében, ha termő föld
jüket nem trágyázzuk? S  végül, nem-e tudjuk, 
h ogy  az illatozó növények kevesebb illatot 
árasztanak az első évben, m int a következő 
években ?

(Folyt. kóv. i

A  dohány m ozaik-betegsége tá rgyában  

tett k ísérletekrő l.
Linhart György m.-óvári gaxd. akadémiai tauár 

jelentése.

Kísérleteink főbb részét az eddigiek
ben elmondva, nem zárkózhatom el az 
elől, hogy  fel ne említsem, miként a lefolyt 
évben két orosz szerzőtől, Dm Jvanotesky 
és W. Poloflroff-tól egy  dolgozat jelent meg. 
m ely szintén a dohány m ozaikbetegségé-
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vei foglalkozik. A  munkára, m ely „Z)ie 
Pockenkrankheit dér Tabakptlanze“ (A  dohány 
him lőbetegsége) czimet visel. W. Schtscher- 
batschetc. az orosz kormánynak a dohány
termelési ü g ygyei foglalkozó szakközege, 
hívta fel figyelmem et, ki a bécsi kiállí
táson tartózkodván, Magyar-CIvarra is el
látogatott.

Schtscherbatschew látva a kiállításon 
az akadémia tárgyai között kiállított m o
zaikbeteg dohánytövet s leveleket, kért 
bennünket, h og y  szorgosabb szemügyre 
vétel végett, mutassunk be több ily beteg 
levelet.

Kívánságának eleget téve, Schtschcr- 
beUschttc kinyilatkoztatta, hogy az általunk 
bemutatott levelek betegsége azonos azon beteg
séggel. mely Kis-Oroszországban és Bessará- 
b iában pusztít a dohányul tét vények között, s 
amely beteg éget a fent idéz >tt szerzők Pocken
krankheit név alatt irtuk le.

A  szerzők dolgozatukban 3 évi vizs
gálódásaikról adnak számot.

Bessarábiában és Kis-( )roszországban 
a dohányültetvényeken vizsgálták a beteg 
séget a szerzők s a beteg dohány földeken 
nem akadva sem állati sem növényi pa
ráznára mely a betegséget okozná, azon 
kérdést vetették fel. vájjon a dohányhimlő j 
nem azonos-e a Mayer által ismertetett 
szakértők tigy Lindemannj a Bessarábiá- I 
bán m egfigyelt dohánybetegséget a M ayer 
által leirt m ozaikbetegséggel szintén azo
nosnak vélték lenni.

E feltevést alapos vizsgálat alá véve, 
két oly körülm ényt találta*, a melyben 
az általuk észlelt bessarábiai dohánybe
tegségtől eltér A z egyik az. hogy M ayer 
azt mondja, miként, ha dohánytő egy  le
vele m ozaikbeteggé lett. a reá következő 
levelek is m egbetegednek. Ezt szerzők a 
bessarábiai betegségnél nem észlelték ren
des tüneménynek, mert azt találták, hogy 
a beteg és egészséges levelek a dohány
tón sokszor egész szabálytalanul válta
koznak.

A  másik körülmény az, hogy M ayer 
a m ozaikbetegség kezdetét úgy Írja le. 
hogy a leveleknek, mielőtt még barnás, j 
később elszáradó foltok tűnnének fel. már 
zölden beáll a tarkázottság (halványabb 
és sötétebb zöld foltok keletkezése által). 
A  szerzők általuk észlelt betegségek ily 
nemű kezdetét nem észleltek, s szerintük 
a himlő következőkép keletkezik :

A  látszólag egészséges levél felületé
nek egyes részei szelíd fényt vesznek fel. 
olyant, mintha a levél e helyein aetherikus 
olaj vált volna ki. E szelidfényü toltok 
körvonalai már megfelelnek a később m eg 
jelenő himlő alakjának. A  folt később 
egyre fényesedik, s ezzel egyidejűleg a 
folt parenchyrnája (a levél belső szövete) 
összeesik, miáltal a levél az ilyen helye
ken rendes vastagságának telényire apad. 
Ezzel a himlófolt előállott. K ésőbb szá
radásnak indul, m egbám ul, (esetleg elhal- 
'ányodik) szétesik.

A  két betegség különvoltának m eg
állapítására, a szerzők ismételték Dr. Mayer 
oltási kísérleteit, s mert Dr. Mayer eljárá
sát követve, a beteg növény levélnedvét 
egészséges levelek fóerébe oltva, a beteg
séget előidézni nem tudták, azon felte
vésre jutottak, hogy a bessarábiai — il
letve kis-oroszországi — dohány-betegség 
s a m ozaikbetegség nem azonos.

E kkor áttértek annak vizsgálatára, 
vájjon nem-e valamely tápanyag hiánya, 
avagy a talaj kedvezőtlen vegyi összetétele 
oka a betegségnek?

E nemű vizsgálataik alkalmával ugyan 
azt tapasztalták, hogy az olyan talajban, 
vagy tápoldatban, a melvben a foszfor 
tulbőségben volt, a növények gyakran 
kaptak dohányhimlő nemű foltokat, de 
alaposabb vizsgálódás után mégis azon 
meggyőződésre jutottak, hogy a betegséget
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valamely tápanyagnak csekélysége vagy fölös
lege a talajban nem okozza.

Ezen, a talaj chemiai összetételére vo
natkozó. kísérletek alkalmával tett m egfi
gyelések ébresztették szerzőben azon g on 
dolatot, vájjon nem -e a kellő nedvesség 
hiánya okozza a him lőbetegséget ? Ez 
irányban mindjárt hozzá is fogtak a kísér
letezéshez, s e nemű kísérleteik vannak a 
szerzők dolgozatában, legkimeritóbben tár
gyalva.

M ellőzve a kísérletek menetének le
írását. csupán azok eredm ényét ismertetem 
főbb vonásaikban.

A  szerzők azáltal, hogy a dohánytö
vektől (melyeket edényekben, egyrészt 
normált állapotokban, másrészt tápbókkal 
ellátott, kimosott hom okban helyezték el) 
a nedvességet részben közvetlen az öntö
zés elhagyása, részben közvetve, a g y ö 
kérzet egy  részének eltávolítása által e l
vonták, képesek voltak a dohány levele
ken foltokat előidézni.

Ezen kísérleteknél mindig, először a 
legalsó levél foltosodott m eg, s erre min
dig sorrendben, a reá következő levélen 
tűntek a foltok fel. Eme foltok többnyire 
kerekdedek és nagyok voltak.

Ezen kísérletekkel a szerzők nem v o l
tak m egelégedve, mert ezekből csak azt 
lehetett következtetni, h ogy  azon esetben 
ha csupán a legalsó levelek foltosodnak 
m eg, okozza a szárazság a foltokat. — De 
a dohányföldeken észlelt foltosodásoknál a 
legtöbb esetben nem a legalsó leveleken 
kezdődik a foltok jelentkezése, hanem m a
gasabban, már valamely anyalevelen. s ha 
egy  ilyen levél foltossá lett. néha a felette 
levők m eg sem foltosodnak. S  mert viz-el- 
vonás által a folton ilynemű jelentkezését 
nem érték el, azon gcndolat merült fel 
bennök, h ogy  az esetben, ha a foltosodás 
nem az alsó levélen kezdődik, hanem fen
tebb <habár ezután a következő levelek mind 
megtáltosodnának is), továbbá, ha a fo l
tos levelek elhelyezése egészen szabályta
lan: más oknak, mint a vízhiánynak kell 

l a betegséget előidéznie.
Ez irányban tett kísérleteik végre 

I azon eredményre vezették a szerzőket, 
hogy a folt Óvodások második nemét az okozza, 
ha a levelek váltakozva majd nedves majd 
száraz levegő behatásának vannak alávetve. S 
végül kísérleteik végeredm ényéül kimond- 

I ják. hogy a Bessarábiában és Kis- Oroszttr- 
j szagban pusztító dohányhimlő tulajdonkép a 
I foltosodás e második neméhez tartozik, s hogy a 

betegség akkor keletkezik, ha n levegő megelő- 
■ zőleg nagy nedvességét, hirtelen, nagymérvű szá- 
, rozsáig követi.

S végül a szerzők —  nem ugyan 
I egész határozottsággal, mert több helyen 

Mayer m egfigyeléseinek helyességében két
kednek —  kimondják, hogy a Dr. Mayer 
által leirt mozaikbetegség s az általuk tanul
mányozott dohányhimlö. nem azonos.

V égül olvasva az orosz szerzők mun- 
| káját. űaczára annak, hogy ők  kísérleteik 

eredm ényekép kimondják, h og y  a m ozaik- 
betegség s az általuk tanulmányozott b e 
tegség nem ugyanaz, m égis felmerült ben
nük ama kérdés, váljon ellenkezőleg, nincs-e 
itt azonos betegséggel dolgunk ?, m ég 
pedig  az alább tárgyalandó okoknál fogva.

Schtscherbatschew az általunk bem u
tatott beteg levelekben a dohányhimlőt 
ismerte fel. a két orosz szerző dolgozatá
ban azt mondja, hogy Lindemann a him 
lőbetegségben szintén a m ozaikbetegséget 
ismerte fel továbbá hogy  Ők is m egte
kintve a Dr. M ayer ismertetéseihez m ellé
kelt rajzot, abban a him lőbetegséget vélték 
felismerni.

M ielőtt a kérdés taglalásába bocsát
koznánk, fel kell említenünk, h ogy  a fo l
tosodás ama nemét, m elyet az orosz szer
zők vízelvonás által idézték elő, kisérle-
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teik alkalmával, az összehasonlítás köréből 
k i kell zárnunk.

H o g y  szárazság alkalmával a dohány 
s más nagy levélzetü növény alsó levelei 
elszáradnak, az régi dolog. Szárazságban 
ugyanis a fejlődő fiatal levelek, a nedves
séget az alattuk lévő. kifejlődött levéltől 
vonják el, miáltal ez lelankad, majd egyes 
foltokba — különösen a széleken —  szá
radni kezd, s végül egészen elszárad. — 
Ilyen dohánynövényt, száraz időjárás al
kalm ával mindenütt találni, s az ilyen fol- 
tosodás a dohány mozaikbetegségével se
h og y  sem téveszthető össze, mert a szá
razságban szenvedő leveleken ugyanis se- 
hogysem  észlelhetni azt, ami a mozaikbe
teg  leveleken (s az oirosz vizsgálók szerint 
a himlős leveleken isi, gyakori jelenség, 
h og y  m ég  ugyanazon levél egyes helyei 
egészségesek —  szép zöldek — addig más 
helyei foltosak, továbbá az ilyen levele
ken nem találni soha olynemü rajzolatokat, 
m ely a m ozaikbeteg (s az orosz vizsgálók 
szerint sokszor a himlős leveleket is je l
lemzi. Különben az orosz szerzők is ki
em elik, hogy a szárazság miatt keletkező 
foltok mindig nagyok s rendesen kör- 
alakuak

A  foltosodást e szerint tehát fig y e 
lem be nem véve. vegyük vizsgálat alá a kü- 
löm bségeket, m elyeket Iwanovszky és 
Poloftroff -z  általuk tanulmányozott him
lőbetegség  és a Dr. Mayer által leirt m o
zaikbetegség között találtak.

Ezen külöm bségek elseje (de a melyre 
a szerzők nagy fontosságot nem helyez
nek) az, hogy Dr. M ayer szerint, ha a d o 
hány egy  levele már m egbetegedett, a ké
sőbb fejlődő levelek is mind m egbeteged
nek ; ezt a szóban forgó munka írói a 
him lőbetegségnél mindenkor nem tapasz
talták. D e mint már tavalyi jelentésemben 
is leírtam, nem tapasztaltuk mi sem. a 
m ozaikbeteg tövek m indegyikén. Tehát 
ha mi, a szuloki dohánybetegséget a Dr. 
M ayer által ismertetett m ozaikbetegséggel 
azonosnak tartjuk (s ezt biztossággal tart
hatjuk), akkor a mozaik- és him lőbetegség 
között a különbség fenn nem áll.

(Folyt, köv.)

Dohány k ísé rle ti-te rm e lé s  

a kolozs-monostori m. klr. gazdasági tanin
tézet gazdaságában 1890-ben.

(Folytatás, i 
II.

Az egyes kísérleti dohány fajták leírása.
A) Belföldi fajták.

1. „Rétháti.4* Ezen dohányfajtát 1887 óta, 
vagyis tanintézeti gazdaságunkban a dohány
nak iövedelmi águl (nem csupán a botanikus 
kertünkben tanczélul) felvett kultiválása óta 
termesztjük.

Az elvetett mag csiraképessége 70°/„ volt*) 
és keltse 8 nap alatt szép egyenletesen bekö
vetkezett.

Fejlődése korai fajta tulajdonságánál fogva 
gyors volt, úgyhogy virágzása már jul. 15 én 
kezdődött, 30-án pedig teljes virágjában pom
pázott.

Az alj-levelek szedését aug. 9-én, az 
anyalevelekét ugyanazon hó 21-én, a hegy
levelekét pedig szeptember 13-án végeztük. 
Sarjadzó képessége igen nagy, miért is kellő 
eljárás és időjárás mellett sarjunevelésre is al
kalmas.

A szár magassága virágostul 120— 140

*) A magvak csiraképesr.égét Dr. Sxaniszló Albert 
tanár vissgálta, mint a kolozs-monostori magvizsgáló- 
állomás vezetője.

centiméter közt váltakozik. Virágzata ritkás 
fürtöt képez *, levelei simák, szélesek, tojásdad 
álakuak ; az oldalbordák ritkák és váltakozók. 
Színe világoszöld, érett állapotban erősen ba
bosodó. A tüllesztés után hamar és könnyen 
sárgul, miért is ez igen szép világos sárga 
pipadohányt szolgáltat.

Egy közepes törzs magassága virág nél
kül 85 cm. volt, 16 levelet termett és a föld 
színén levágva nyers állapotban 1121 grammot 
nyomott.

T íz darab válogatott anyalevél nyers ál
lapotban 650 grammot nyomott. A levelek 
átlagos hosszasága 60 czentiméter, szélessége 
34 cm. volt. A hegv-levelek közül 10 darab 
290 grammot nyomott s egy-egv középszára- 
ban 41 cm. hosszúsággal és 22 cm. szélesség
gel bírtak.

Ezen nyers termények teljes kiszáradás 
után. közvetlenül a simítás előtt következő 
méretek és sulvlval bírtak:

A szár magassága 84 cm. volt és levelei
vel egvütt 330 grammot nyomott. A tíz anya
levél összes súlya 112 gramm, hosszúsága 50 
cm. szélessége 27 cm. volt \ tíz hegylevél súlya 
pedig 57 gramm, hosszúsága 34 cm. szélessége 
18 cm. volt.

Kimutatás
a termés nagyságáról különféle mivelés és superphos- 

pháttxl való trágyázási kísérlet mellett.

>> g Termett

A trágya neme és a i c ö

I?
I II "ii k e

■omivelés módja minőség & 1
g r a m m

Supherphosphát páros 
sormivelés mellett . . i « .M

|
6700 1604 661 7965

8upherphosphát egyközü 
sormivelcs mellett . . 10-44 5712 1700 684 8046

Trágya nélkül páros 
sormivelés mellett . 1 8 « 6004 1600 600 8204

Trágya nélkül egykőzü 
sormivelés mellett 1«... 5400 1590 700 7699

Töltögetett páros sormi- 
velés m elle tt............. 16.„ 5700 1640 590 7930

Nem töltögetett páros 
sormivelés mellett . . 1 # .. 5600 1644 670 7914

összesen . . 100... 34125 9778 3855 47758

Kimutatás
a superphospháttal trágyázott és nem trágyázott terű' 
leteken termett dohány mennyiségéról. minőségiről és

beváltási áráról.

, ,  .  . 1 1  
A superphospháttal trágyázott területen 

1 kát. holdra átszámítva 768 kg. dohány ter

mett, melyet q-ként 41 frt 67 krral értéke
sítve, 320 frt nyers jövedelemnek felelt meg.

A nem trágyázott területen ellenben át
számítás szerint 763 kg. volt a termés, melyet 
41 frt 84 krral értékesítve, 319 forint 23 kr. 
nyers jövedelmet szolgáltatott, vagyis 77 krral 
kevesebbet, mint a superphospháttal trágyázott 
terület, a mint az alábbi táblázatból kitetszik.

Ásványi Lajos.
(Folyt, köv.)

A  sz iv a rgy á rtá sró l

Irta : Kazay Rezső, dohánygyári aligazgató, Budapesten.

(Folytatás).
U gyancsak a kikocsányozónőknek k ö 

telességük a zöld. éretlen vagy  egyékként 
hibás leveleket kiszedni.

A  külföldi szivarbelek lehetőleg csak 
természetes levegőn, s ha ez nem volna 
lehetséges, mint az őszi és téli nedves na
pokon, akkor mérsékelten fütött szárító 
szobákban, az úgynevezett szárító-kereteken 
száritandók s megszáradás után az egy 
másra rakott kereteken addig m eghagyan- 
dók, m íg a vászonládákba való berakásra 
alkalmasak lesznek. A  belet a legnagyobb 
vigyázattal kell a ládákba rakni s arra 
ügyelni, hogy az lehetőleg cgyenközüen 
feküdjék A  ládák azután egy-egy nehe
zebb fedéllel látandók el. m ely fedél ré
szint arra szolgál, hogy a ládák tartalmát 
szép egyenletesen lenyom ja, részint pedig 
arra. h ogy  azt a portól m egóvja.

A  borítéklevelek kikocsányozásánál 
főleg arra kell ügyelni, hogy  a levélnek 
minden beszakitása gondosan elkerültes- 
sék. mi azonban csak a fökocsánynak ele
gendő átnedvesedése mellett lehetséges, 
miért is az anyagok gondos és czélszerü 
nedvesítése itt is főszerepet játszik. Külö
nös figyelem  és elővigyázat. szakértelem
mel párosulva, fordítandó a boritékanyagok, 
főképen a drága külföldi boríték-levelek 
válogatására, mert csak igy  lehetséges 
azoknak m egfelelő és legnagyobb érténe- 
sitése.

A  válogatásnak minőség, nagyság, 
finomság és a szín tisztasága szerint kell 
történni. Ez okból a válogatónőknek tud- 
niok kell, hogy a szivargyártás miféle szi
varokat állít e l ő ; mily nagyságúak ezen 
szivarok ; és hogy  egyik-m ásik szivarnem 
mely színben állittatik elő tulnyom ólag. 
T együ k  fel például, hogy egy  szivargyár 
előállít Regalitas. Brittanica, D  és E  (6 és 
5 kros Guba), F  (Portorico), H  (2 ‘ / ,  kros) 
és J (magyar) szivarokat s borítékul ren
delkezésre áll Java és magyar dohány. 
E kkor a Regalitas szivarokhoz a legfino
mabb, a legtisztább és legegyenletesebb 
szinü; a Bríttanicához szintén finom jó  
szinü, a D. szivarokhoz nagyobb, valam i
vel durvább s kevésbbé szép szinü pety- 
tyegetett; E  szivarokhoz épen olyan, de 
szakadozott; F  szivarokhoz kicsiny, tisz
tább szinü s H  szivarokhoz mindazon 
Java-borítékok használandók, m elyek az 
előbb felsorolt szivamemekhez előnyösen 
nem volnának felhasználhatók. A  belföldi 
borítékokból a finomabb, szebb és egyen 
letesebb színűek H szivarokhoz, a cseké
lyebb. de nem zöld, durvább borítékok J. 
szivarokhoz veendők.

H og y  a válogatás tökéletesen és pon
tosan történjék, okvetlenül szükséges, h og y  
a szivarelőkészitónők létszámából a szük
séglet szerint több megbízható felülvizsgá
lónőt alkalmazzunk, kik a boríték- de a 
burok leveleket is m ég egyszer átnézik, a 
m eg nem felelőket kirakják s egyáltalában 
az esetleges hibákat helyre hozzák. Ezen 
felülvizsgálónők felelősek e szerint a jó  
válogatásért a szivarelőkészitési osztály 
vezetőjének, ki egyébiránt személyes és
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gyakori ellenőrzés által is m eggyőződik, 
hogy a válogatási munka valóban m egfe
lel-e a követelményeknek.

Most pedig a tulajdonképeni szivar- 
készitésre térhetünk át, hol is mindenek 
előtt m egjegyeztetik, hogy a szivarkészitő- 
nőkhöz csak minden irányban czélszerüen 
előkészített anyag adandó kimérésül, vagyis 
hogy különösen a külföldi belek se na
gyon nedvesen, se nagyon szárazon ne ke
rüljenek feldolgozás alá s arra ügyelendő, 
hogy a száraz belet a munkásnő m eg ne 
nedvesítse, mert ez által ő ugyan köny- 
nyebben dolgozik, de a gyártmányra nézve 
nagy hátrány támadna.

Ismeretes, hogy maga a szivarkészi- 
tés két fő munkából áll u. m. a szivar
báb készítésből s a kész szivarbábok be- 
fonásából.

A  szivarbáb - készítésnél arra kell 
ügyelni, hogy igen nagy burok levelek ne 
használtassanak s a felhasználandó bél az 
érintésnél zörgő ugyan, de törékeny ne 
legyen, nehogy a munkásnő kényszerítve 
legyen azt utánnedvesiteni, mivel csak 
m egfelelő béllel lehetséges teljesen fedhet- 
len és jó l szelelő szivarokat előállítani. 
Vigyázni kell, hogy a bél egyenletesen és 
kinyújtott állapotban akkép tétessék a 
munkadeszkácskán levő burok-levélbe, hogy 
az egész hosszában, a burok-levél alsó 
felével áttakarható legyen s igy  szépen 
besodorható, mer. csak ily módon hárít
ható el a bélnek gyakori elcsavarása s az 
abból támadó nehezen szelelősség vagy 
épen szelelőtlenség. A  szivarbábokat egész 
hoszszuságukban egyenletesen kell kitöl
teni s nem erősen göngyölni s arra kell 
ügyelni, hogy sem a zárt, sem a nyílt vé 
gükön (t. i. a meggyujtási és a csúcs ré
szen) tompák ne legyenek s a csúcsnál 
semmi kocsányrész ne legyen, mert ez 
lehetetlenné tenné szép zárnak a készí
tését.

A  szivarbábokat pontosan az előirt 
hoszszuságban kell készíteni, hol azonban 
a befonásnál beállandó kihuzódásra figye
lemmel kell lenni. H ogy  a munkásnő a 
kellő hoszszuságban készíthesse a szivar
bábokat, egy  mérő-készülékkel van ellátva, 
melyen a készítendő szivarbáb hoszszusága 
fixirozva van.

(Folyt, küv.)

Elm életek a  dohányról.

Ha az ember a dohánynak, mint élvezeti 
c zik knek, sajátságos halasat akarná magvarázni: 
ugv az nehezebben s kerülne, mint a többi 
szeszes elvezeti czikkekre vonatkozólag és pe
dig azért,^ mert a dohány hatása kevésbbé 
szembetűnő, nem annyira észrevehető.

Egy pohár bor, vagy egy csésze thea ha
tása az általános hogvlétre sokkal szembe
tűnőbb, m.nt egy szivaré, —  de ennek ha
tása sokkal intensivebb is, ami abban nyil
vánul, hogv sok ember egész napon át do
hányozik. Tehát a dohányzás halasa, ha csak 
erős és szokatlan dohánynemekról nincs szó, 
annál a ki hozzá van szokva, a szervezetre 
valami nagyobb és mélyebb hatást nem gya
korol, — sőt mint a nyugodtság érzéke nyil
vánul és lehiggasztó, eícsendesitó hatása van 
és pedig nemcsak a mozgási mozzanatokra, 
hanem az érző idegekre s az agyra, mint a 
gondolkodási képesség központjára is.

Ha valaki pörlekedés s kiegyenlitést 
igénylő ellentmondások által lel van izgatva, 
hogy nyugalmát visszanyerje, a nélkül, hogv 
z.jongó érzékeire valami csillapitószert hasz
nálna : a pipa vagy szivar e crélra jobb szol
galatot tesz, mint a bor vagy thea. — Ezen 
tény az északamerikai őslakosságnál szokásos 
békepipa használatából is beigazoltnak látszik.

A dohányfüst hatékony alkatrészei, az 
idegekre bizonyos mérvben mindenesetre rom- 
holólag hatnak ugyan, ezen hatás azonban

oly csekély, hogy altala a dohányzó sem 
mechanikai munka végzésében, sem pedig 
gondolkozási rendszerében nincs megtámadva 
és akadályozva, —  de a hatás mégis elegendő 
arra, hogv szenvedélyes dohányzónál az álta
lános érzés azon hangulatát keltse, mely a 
munka kivitelét kevésbé megerőltetőnek tün
teti fel.

Mint az idegzet kifáradása elleni szernek : 
a thea vagy kávénak, a dohányzás előtt el
sőbbséget kell ugyan adni, — habár a szellemi 
kimerültség, amc!v könnyen izgatottságba megy 
át, a dohányzás által könnyebben lecsillapít
ható.

Ezen a módon magyarázható meg a do
hány —  mint élvezeti czikknek nagymérvű 
jelentősége s ennek hevítő hatása, amihez még 
némi narkotikus mellékhatás is járul, teszi le
hetségessé, hegy annak élvezete a munkaké
pesség csökkentése nélkül történhet.

Mint minden más élvezeti czikk, ugy a 
dohány is, bir bizonyos „időtöltést* hatassal;
—  az az gyöngíti az embernek ama termé
szetes törekvését, hogy az időt munkával töltse 
ki, s ezzel a semmittevést mozdítja elő. —  Az 
idegrendszerre való ezen befolyás mellett üs- 
meretes még a dohány hatásának egy másik 
neme is, t. i. a gyomor emésztésére való be
folyás, —  de ez élvezet tekintetében csak má
sodsorban jöhet figyelembe.

A z  sem érdektelen körülm ény, hogv a 
szenvedélyes dohányzásról való leszokás, bár
m inő visszahatással van is az idegrendszerre, 
saját akaraterő kifejtése mellett, könnvtn  ke
resztülvihető.

Bármily kevés befolyásúnak latszik is a 
dohány élvezete, a szenvedélyes dohánvzó 
életrendszerére, azért mégis, az idült dohánv- 
mérgezés eseteivel a gyógyászatban gvakorta 
találkozunk.

Legfeltűnőbb hatassal van a nikotin, a 
szenvedélyes dohányzóknál a szívmozgásra, a 
vérnyomásra és az ütőerekre. — Troitzkv, 
aki e tekintetben 600 egvént vizsgált meg, azt 
találta, hogv egyenlő testalkat mellett, a dohány
zók érverése gyorsabb, mint a nem dohányzóké,
—  azonban a dohányzók testhőmérséklete 
nem volt aránvlagosan emelkedett; — ez 
körülbelül egyezik Tscheschischin tapasztala
taival, aki először észlelt légmérséklet apadást 
a test felületén nikotin élv zete után.

Átlag véve: nem dohányzóknál az érve- 
rés 71-ás; a testhőmérsék* 36.7S R. fokot 
mutatott, dohányzóknál pedig az érverés 
8 1 . s a testhőmérsék 37.0Í, R. fok volt.

Favarger szerint: erős szivaroknak éve
ken át való élvezete, a szív zsiros elfajulására 
vezet. —  Szívdobogás, szivgyengcség, léleg
zési nehézség: ezek mind a cronicus nicotis- 
mus jelei, melyek a további dohányzástól vaió 
tartózkodás esetén, néha gvorsan eltűnnek, 
néha annak daczára továbbra is megmaradnak.

A nvakhartvák közül első sorban a száj 
és torok üreg azok, melyek a dohány maró 
alkatrészei által izgatva lesznek. A dohányzók 
angináját a nyákhártya szaraz volta jellemzi.

Magasabb fokú izgatásnál a dobüreg tuba
daganat és congestatiója, következményeivel 
együtt áll be ; —  nagyobb fokú idült do
hánymérgezésnél pedig a torok inrendszer 
működési képessége alászáll.

A fogakra a dohányfüst, antisepticus tu- 
lajdonságainál fogva, nem épen kedvezőtlenül 
hat, daczára annak, hogy a fogakat feketíti, — 
tőt azt tartják, hogy oly emberek, akik ba- 
gózui izoktak, ritkán azenvednek fogfájásban.

Közli: D. V.

Statisztikai adatak, az 1890. évi dohány
termés beváltási eredményéről.

(Folytatás.)
U) A  nagybectkertki beváltási körzetbe 

volt: előirányzott mennyisig: 496.800 klgrn 
Ti összes beváltott mennviség : 461.000 klgrn 
tehát az előirányzathoz képest 35.800 klgrn: 
mai kevesebb lett beváltva.

Bevaltatott: szegedi-szivarboriték III. oszt. 
431 klgrm —  válogatott: o) oszt. 6410, b) 
oszt. 4884, I. oszt. 74.982, II. oszt. 168.035,
III. oszt. 155 443, összesen 409,754 klgrm.
—  Kihányás volt 35.388 klgrm, —  hulladék 
8.961 klgrm, s az ös>zes beváltott mennyiség 
454.534 klgrm.

Átlagár: az osztályba sorozott dohányok 
után 17 írt 09— 88 kr, s az összes beváltott 
mennyiség után 16 írt 73— 87 kr.

18) A szolnoki bevaltóhivatali körzetben 
vo lt : előirányzott mennyiség : 2,934.400 klgrm. 
az Összes beváltott mennyiség: 3.069.500 
klgrm, tehát az előirányzathoz képest 135.100 
klgrammal több lett beváltva.

Beváltatott: középfinom kerti —  11. oszt. 
105, III. oszt. 332, összesen 437 klgrm; 
tiszai —  válogatott a) oszt. 294, b) oszt. 
32.187. I. oszt. 708 505, II. oszt. 1,189.856, 
III. oszt. 1,032 296, ös«zesen 2,963 138 klgrm.
—  Kihányás vo lt : 93.628 klgrm, — hulladék : 
2414 klgrm, —  s az összes beváltott mennyi
ség : 3,059.617 klgrm.

Adagár volt: az osztal\ba sorozott dohá
nyok éJ pedig: a középfinom kerti levelek 
után 14 frt 15— 32 kr, a tiszai levelek után 
18 frt 14— 48 kr, s az összes beváltott meny. 
nyiség utáni átlagár volt: 17 frt 47— 82 kr.

Az eddig felsorolt — összesen 18 bevál
tási Körzet, vagyis a magyar jövedék részért, 
a termési és beváltási viszonyok összegezése 
a következő :

Előirányzott mennyiség: 16,462.294 kgr,
—  beváltott mennyiség —  hasznavehetetlen
nel és előre látható romlással együtt —  
16,917.728 klgrm, tehát az előirányzathoz 
képest —  a több-kevesebb kombinatiotól el
tekintve — ténvleg 455.434 klgrmmal több 
lett beváltva.

A beváltott dohánvmennviség, egyes fa
jok és osztályok szer nt a következő végösz- 
szeget adja :

1) szivarboriték levelek: 11. oszt. 1.181, 
111. oszt. 17.622, összesen: 18.803 klgrm.

2) finom kerti: 1. oszt. 1574. II. oszt. 
122.628, III. oszt. 205.749. összesen: 329.951 
klgrm.

3) középfinom kerti: 1. oszt. 10.701, II. 
oszt. 23,586.5 III. ojzt. 33.964.5, Összesen: 
68.252 klgrm.

4) közönséges kerti: 1. oszt. 5.588.5. 
II. oszt. 18.270, III. oszt. 28.140.5, összesen: 
51.999 klgrm.

5) tiszavideki : válogatott a. oszt. 981, 
b. oszt. 140 624. 1. oszt. 1.837,679, II. oszt. 
2,492*729. III. oszt. 2.317,532, összesen: 
6.789.545 klgrm.

6) debreczeni: válogatott a. oszt. 21.628, 
b. o«zr. 49.886, 1 oszt, 940.430, II. osztalv 
1.947.352, III. osztály 1.055,212, összesen: 
3.614.508 klgrm.

7) szegedi: válogatott a. oszt. 184.974, 
b oszt. 185.142, I. oszt. 864.583, II. osztály
I, 452.110, III. osztály 1.058,415, összesen: 
3.745.224 klgrm.

8) szuloki: válogatott a. oszt. 5.294. I. 
80.622. II. oszt. 151.388, III. oszt. 66.160, 
Összesen: 303.464 klgrm.

9. Kapa: I. oszt. 117.409, II. oszt.
368.460, III. oszt. 371.074, összesen : 856.943 
klgrm.

10. csetneki muskotály: I. oszt. 9,189,
II. oszt. 45.659, III. oszt. 30.359, Összesen 
85.207 klgrm.

11. vörösvirágu muskotály : I. oszt. 
7.682, II. oszt. 46.422, III. oszt. 39.350, ösz- 
szesen : 93.454 klgrm.

12. fehérvirágu muskotály: I. oszt. 
6.982, II. oszt. 41.182, IJI. oszt. 32.264 ösz- 
szesen: 80.428 klgrm.

13. kihányás: 721.508 klgrm.
14. kacs: 5.028 klgrm.
15. hulladék: 24.612 klgrm.
A magyar jövedék számára beváltott Ösz- 

szes mennyiség: 16.788.925 klgrm.
Közli: M.

(Folyt, kör,)
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Levelezés.

i.
fegyvernek (Pa. II enkhexm), 1891. augusztus 20.

Tekintetes szerkesztő ur!
Valóban sajnálom, hogy azon tavalyi 

ígéretemet, miszerint az itteni dohánv-mag 
kísérleti „mintatelepről* néha-néha becses lap
ját tudósítani fogom, sokféle elfoglaltságom 
miatt be nem válthattam, —  s ma csak arra 
szotitkozhatom, hogy a múlt évi mintatele- 
Pcn> egy katr. holdon 91/* m.-mázsa szép 
dohány termett, daczára a tavalyi rendkívül 
kedvezőtlen időjárásnak, —  igaz ugyan kitűnő 
kerti fjldben és nagy gondviselés mellett. — 
de a teles kertészeknél az átlag nem volt 
több 5 m.-mnál ; — ennyi külömbtéget tesz 
az okszerű kezelés és a jó föld; de fájdalom 
d !8  katr. holdat nem lehet házilag kezelni!

A z  idén a t.-roffi beváltó hivatal főnöke, 
tek. Szauer Ferencz ur, szives volt nekünk 
eredeti szuloki és rózsadohány magot adni, 
melvlyel kisérletképen házilag beültettünk 3 
katr. holdat. Mindkét fajta dohány igen szé
pen indult, de julius 4-én a jégeső tökélete, 
sen tönkre silánvitotta, amit annál is inkább 
sajnálok, mert az idei kísérleti telepnek nem 
lesz semmi eredménye, holott néhány terme
lőnél, kiknek ugyané magból adtam, a dohány 
minden tekintetben kitünően sikerült, de a 
mi dohányunk, midőn a nagy jég elverte, 
már 12— 14 levelet hajtott.

Ezúttal próbáltuk, t. i. a jégverés után, 
a foszlányokat leszedetni, részint pedig a do- 
hánvkórót földszint levágatni, vagv pedig a 
4 alsó levelet meghagyván a többit levágni, 
tehát 3-féle módon, — de az ilven eljárás 
csakis a tökéletesen elvert nagy dohánynál 
czélszerü, ahol 80— 100'7o kár van; — ha a 
dohánv még növésben van, azaz nincs még 
valamennyi levele: ugv legjobb hozzá sem 
nyúlni, erről ez évben elegendő tapasztalato
kat lehetett szerezni; —  nálunk szintén pró
báltuk ezen eljárást, de csak néhány holdon 
és mondhatom, hogy legjobbnak bizonyult — 
a fejlődésben lévő dohányban semmi-féle ex
perimentumot tenni és mint mondám, csakis 
olyan helyen, ahol a jég a növényt egészen 
megsemmisítette, ott lehet helye az ilyen el
járásnak.

A mintatelepen néhány ép tőke megma
radt. s ezeken azt tapasztaljuk, hogy a rózsa 
dohány igen szépen díszük, levele nem olyan 
durva mint a szamoshátié, finom bordákkal, 
mely még szivartakarónak is alkalmas lenne, 
levélmennyisége is kielégítő, ellenben a szu
loki dohány nálunk ugv tetszik kevés levelet 
hoz, épp ezért alig lesz alkalmas*, megjegy
zem én csak a mi gazdasagunkat értem, mert 
máshol a vidéken, ahol rózsadohánvnval és 
szulokival kisebb területen szintén kísérleteket 
tettek, mindkét fajtával meg vannak elégedve.

Igen örvendek. hogy r. szerkesztő urnák 
az idei termésről azt írhatom, miszerint az 
egész beváltási körzetben, átlag 8 — 9 m.-má- 
zsát várnak katr. holdanként, sót helyenkint 
lesz 1 0 —12 m. is.

Mint előbb emlitém: nálunk a jég julius
4-én ugyan kárt tett. de csak oly dohánytó- 
kében mely már teljesen ki volt fejlődve, — 
szerencsénkre akkor a dohány még nagyobb 
részben kicsiny volt s a jégverte dohány alj
levélnek maradt és még elegendő ép anyalevél 
nevelkedett.

A nagy terméssel van ám sok baj is, 
amennyiben sok gazdaságban (mi kivételt ké
pezünk) kévés lett a száritópajta, —  ezt nem 
csak a nagv termés okozta, hanem az előirt 
uj átjárók is, t. i. a régi szerkezetű pajták át
alakítását már nem volt szabad továbbra ha
lasztani, s a termelők nagv része kénvtele- 
nitve volt azt ez évben átalakítani és most 
terméskor térhiánya miatt uj szárítókat nvakra- 
főre előállítani.

A szedést csak most kezdtük, hadd érjen 
meg jól a dohánv.

A szedésről szárításról stb. írhatnék még 
sokat, hanem most gabnacsépléskor bizonv el 
van foglalva a gazda, de ha t. szerkesztő ur 
megcngedi: ugv dohányszedés után szívesen 
állok rendelkezésére.

Fogadja t. szerkesztő ur őszinte tisztele
tem kifejezését, melyei maradok

kész szolgája 

Ehrlich Henrik.

II.
Jászfény szaru. 1891. aug. 22.

Tekintetes szerkesztő u r !
Tisztelettel értesitem. hogy idei dohánv- 

termésem nagyszerűen fog sikerülni, — átlag 
holdanként 12— 14 mmázsara számitok; — a 
levelek óriási nagyságúak, finomak és gyönyörű 
szép színűek, különösen a debreezeni levelek. 
—  melynek magját a budapesti dohánybeváltó 
tiszttartó: Bóka Eduárd ur szives ajánlatára a 
debreezeni dohánybeváltó felligvelöségtól kap
tam —  kitünően sikerülnek, —  90— 98 cm. 
hosszúak a levelek és egy hold körülbelül 600 
kötél dohánu ad. A 12 holdra tehát circa 
7000 kötéllel lesz. természetesen a beszáritott 
kevésbbe sűrűn, illetve fanván fűzve, mig a 
kint szántott alj, 2-ik és 3*ik osztályú szoro
sabban fűzve; annyi a szép és hibátlan levél, 
hogy a bent szárításra alkalmazott 24 öles 
hosszú. 4 öl széles pajtám csak ezzel lesz 
teli, míg a többinek elhelyezéséről külön paj
tákról kellett gondoskodno . Mióta dohányt 
termelek ily eredményt nem értem el. mint 
az idén; —  igaz. hogy oly kitünóleg mint 
most nem is készítettem elő még a földemet, 
és nem is költöttem annyit reá, no de meg a 
mi fő —  eltekintve a Péter-Pált követő 5 na
pon tartott tartósságtól, mely már végleg 
tönkre tenni látszott a gyenge növényzetet —  
az időjárás is fölötte kedvező volt.

Szives üdvözlettel, kész szolgája
Tóth Péter.

V E G Y E S E K
— Felkérjük t. előfizetőinket, kiknek 

előfizetésük június végén le já rt hogy az 
előfizetési díj hátralékot beküldeni, illetve —  
a julius elsői szánunkhoz csatolt postai utal
ványlap felhasználásával —  az előfizetést 
mielőbb megújítani szíveskedjenek; —  hogy 
ne kénytelenittessűnk az előfizetési dij vé
gett postai -meg bizás küldésével terhőkre 
lenni, vagy esetleg a lap további küldését 
beszüntetni.

—  Esküvő. Dr. Keötnley Nándor dohány- 
jÖvedéki központi igazgatósági titkár, múlt hó 
24-én vezette oltárhoz, Fiúméban, Stobovics 
Aranka kisasszonyt, Szobovics Lajos p. U. ta

nácsos és pénzügyigazgató leányát. —  Ré
szünkről is sietünk őszinte szerencsekivánatain- 
kát kifejezni.

— A hegylevelek, ha tökéletesen beérnek 
és olyan vidékről valók, ahol szivar-takaró le
vél szokott teremni, különös figyelemre mél
tók, mert az ily hegylevelek rendesen vékony 
erezetüek, finom ruganyos, feszerős szövettel 
bírnak, amely tulajdonságaiknál fogva szivar- 
fedésre igen alkalmasak, de csak akkor, ha 
tökéletesen meg vannak érve. mert ilyenkor 
még jó égéssel is bírnak, ami a szivarboriték- 
nak egyik föfeltétele; — a hegylevelekre te
hat ez évben kiváló gondot fordítsunk, ne
hogy azt az anvadohánvnyal egvszerre szed
jük, amire az idén nem szorulunk, mert 
anyalevél van elég és arra semmi szükség 
nincs, hogy az éretlen hegylevelet az anvado- 
hánv közé szedjük, mivel a hegvlevél éretlen 
állapotban mit sem ér. Vrárjuk be tehát mig 
a hegvltvelek tökéletesen beérnek s akkor 
külön szedjük le, mely eljárás bizonvára jól 
kifizeti magár.

—  A dohányra vonatkozólag a mezőgaz
dasági állapotokról a földművelési miniszte- 
r.umhoz legutóbb beérkezett hivatalos jelen
tések, a következőleg szólanak : A dohánvt a 
Duna—Ti.«za közén törik; — helyenkint ki
tűnő termést ád, néhol azonbar gvenge. 
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegve egv részében 
helyenként igen megromlott. A  Tisza balpart
ján a törés általánosan folyamaiban van, s 
igen jó termést ígér, minősége is jó. —  A 
Tisza-Maros szögén, hol korábban esőt ka
pott, igen szép és jó termést mutat, ahol 
azonban kevesebb eső érte, ott fejlődésében 
visszamaradt. Törése folyamatban van. A ter
més itt általában közepes, —  szárítására az idő 
kedvező.

—  Az idei dohánytermés mennyiségé
nek országszerte való nagv és kedvező ered
ményét legjobban illusztrálja azon körülmény, 
hogy — amint értesültünk —  valamennyi 
kötélgyáros van. nem győzik a dohányzsineg 
jelen óriási szükségletét készleteikből fedezni, 
—  ami mindenesetre titka és örvendetes dolog, 
úgy a kötélgyárosokra mint a termelőkre nézve.

—  Nagy viharok, a  kánikulai hőség 
utolsó napjai, az ország több vidékén bor
zasztó viharokkal jártak, amelyek temérdek 
károkat okoztak. —  Kaposvárt és vidékén oly 
rettenetes orkán dühöngött, hogy földig haj
totta a fák koronáit, háztetőket ragadott le 
és mindent elsepert, amit útjában talált. — 
Arad környékén, Mácsa, Lökösháza és Tompa 
községek határában pedig a jégesővel vegyes 
iszonyú vihar, a már szedés alatt álló dohány 
nagy részét tönkre tette. Őszintén sajnáljuk a 
szerencsétlenség által látogatott s többnyire 
épen a jobb minőségű termelő vidékek ter
melőit, — kiknek —  a már majdnem biztos
nak hitt kitűnő termésbe vetett reményét s 
fáradozásaik gyümölcsét, az elemi csapások 
ily szomorúan tönkre tették.

— Halálozás. A  dohányjövedék tisztika
rának ismét gyásza van. Egv tehetséges, elő- 
retörekvő, rokonszenves, mindenki által becsült 
és szeretett fiatal tisztviselő: Kleehergi lovag 
Strohmayer Kálmán m. kir. dohánybeváltó hiva
tali tiszt, hoss as szenvedés után. f. é. aug. 
20-án, életének 26-ik évében elhalálozott. —
A derék fiatal tisztviselőnek olykorai gyászos 
elhunyta fölött, mély és általános részvét nyil
vánult, —  s augusztus 22-én végbement te
metésén, a gyászoló család tagjain kívül, je
len voltak: Baróti Ede p. Ü. tanácsos, do
hánybeváltó felügyelő, Bóka Eduárd a buda
pesti dohánybeváltó hivatal főnöke, a dohány-
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jöv. központi igazgatóság képviseletében : báró 
Natorp Tivadar fogalmazó, a doh. bevalló hi
vatal tisztikara teljes számmal ; —  s a gyönyörű 
koszorúkkal borított koporsót, a család és az 
elhunyt jóbarátjainak nagy száma kisérte ki 
végső nyughelyére: a kerepesi temetőbe. —
A csalad. a halálesetről a következő gvász- 
jelentést adta ki : Kleebergi lovag Strohmaver 
Oswald, m. kir. áll. számvevőszéki számvizsgáló, 
mint atya, valamint ifj. Kleebergi lovag Stroh- j 
mayer Oswald, a szolnoki kir. doh. bev. hivatal i 
főnöke és neje Jávortíy Róza, Kleebergi lovag | 
Strohmayer Károly m. kir. p. ü. miniszteri 1 
irodariszt és neje Ambrus Lujza, Mariska és 
férjé dr. Egert József, Ilka és férje Kolozsi 
Wagner Jenő, és Róza. mélyen megtört szív
vel jelentik forrón szeretett jó fiának, illetve 
testvér és sógornak : Kleebergi lovag Strohmayer 
Kálmán m. kir. dohány beváltó hivatali tiszt
nek f. évi augusztus hó 20-án délutáni l/t3 
órakor, életének 26-ik évében, hosszas szenve
dés után történt gyászos elhunytét. A  boldo- 
gultnak hült tetemei f. évi augusztus hó 22. 
délután 7 ,4  órakor fognak a gvaszházban VIII. 
kér. József-kÖrut 71. sz. alatt a róm. kath. 
vallás szertartásai szerint beszenteltetni és onnét 
a kerepesi ut melletti sirkertben örök nyuga
lomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat 
hétfőn f. évi augusztus hó 25-én reggeli 8 
ón  kor fog a józsefvárosi plébánia templomban 
a Mindenhatónak bemutattatni. Budapest 1891. 
aug. hó 2l-én. Béke és áldás hamvainak !

—  Az idei dohánytermés Deliben —  
az Indiából érkezett tudósítások szerint — 
nagyon rósz kilátásokat nyújt. Deli környékén 
emberemlékezet óta nem járt annyi és olyan 
esőzés mint az idén, —  a viharok 50 szári- 
tópajtánál többet ledöntöttek, s az óriási vi
harok majdnem az egész termést tönkre tet
ték, úgy annyira, hogv a termés remélt meny- 
nyisége a felénél is kevesebbre redukálódott, 
a minőség pedig a lehető legrosszabb. —  Más 
ottani vidékeken pedig épen semmi eső nem 
járt. Blitárból írják junius havaban, hogy ott 
márczius eleje óta nem volt eső, —  a do
hány elszomorító képet nyújt, satnya és egé
szen eltörpült s a levelek földdel és homok
kal vannak tele. A Deli-i dohánytermelés ed
digi mesés eredménye tehát az idén teljesen 
számításon kívül esik.

—  A temesvári kiállítás —  melynek 
minden tekintetben kitünően sikerült volta ma 
mar kétségtelenül meg van állapítva —  foly
vást nagy látogatottságnak örvend s az álta
lános érdeklődés, király O felségének legköze
lebb végbemenő legmagasabb látogatása alkal
mából bizonyára még inkább élénkülni fog. 
—  A kiállítás bíráló bizottsága —  a legtekin
télyesebb szakférfíak részvétével —  már meg
alakult, s az I. vagyis mezőgazdasági csoport 
a következőkből áll: Választott tagok: gróf 
Csekonits Endre (Zsombolya), báró Nicolics 
Fedor (Rudna), gróf Karácsonyi Jenő, (Bán
lak), báró Ambrózv Béla (Gyarmatha), Csávosv 
Ignácz (Csávos), Gyertyántíy János (Gyér), 
Papp Simon (Elemér), Vásárhelyi László (Arad). 
Kinevezett tagok: Bartók Géza (Torontálm. 
gazd. egylet titkára), Görgey Gyula (Német- 
Remete), Junga Lajos (Saág), Bauer Ferencz 
(Fehértemplom), Gémesy Károly (Nagy Zsám), 
Rósa József (Török-Szákos), Faragó István 
(Kalácsa), Griesbach Ede (Bálincz).

—  Birtok adásvétel, bérlet é t kölcsön 
közvetítés. Löcherer Andor, a „Magyar Föld“ 
czimü közgazdasági napilap felelős szerkesztője 
(Budapest IV. Gránátos utcza 1. sz.) több ol
dalról nyert felhívás folytán, személyes veze
tése és felelőssége mellett, birtok vételek, el
adások, bérletek kötésére és közvetítésére, illetve 
bizományképen való eszközlésére: irodát nyi
tott, melynek czélja, hogy ezen birtok forga
lomnál az illetőknek oly központi szakközeg 
és támogatás álljon rendelkezésre, hová bi

zalommal fordulhatnak és ne legyenek ezen 
Üzleteknél Bécsre vagy esetleg Önző szenzálokra 
utalva. Az iroda szakszerű, megbizható gazdai 

• informátiót ad, a feleknek mindenben kezükre 
jár. ez által czéljaik elérésében hathatós támo- 

I gatásukra leend. Fenttartja az érintkezést úgy 
j a hazai, valamint a külföldi tőkepénzesekkel 

és birtokvásárlókkal, mi által a birtokok ke
lendőségét és forgalmát élénkíteni törekszik. 
Az iroda, annuitásokra szóló bankkölcsönöknek 
kieszközléset, esetleg konvertálását is üzletkörébe 
vonta.

—  Az őszi országos gyümölcsvásár és 
kiállításra, mely október 3 — 12-ig a fővárosi 
vigadó helyiségeiben lesz, már igen szépen 
folynak a bejelentések. A legtöbb kiállító eddig 
az erdélvrészi megyékből érkezett, hol egyes 
vidékeken szép termés ígérkezik. A kiállításon 
be lesznek mutatva az állami gazdasági inté
zetek és vincellériskolák gvümölcs- és szőlő- 
fajai is ; a kiállítási bizottság megállapodása 
szerint azonban ez intézetek versenyen kívül 
maradnak. A bejelentési határidő szeptember 
15-én jár le. Bejelentési ivek ugv a kertészeti 
egyesület titkári hivatalánál (koronaherczeg- 
utcza 16. sz.), mint a gvümölcsészeti minisz
teri biztosságnál (budai vinczellérképezde) kap
hatók.

— A régi bélyegjegyek érvényessége, a

pénzügyminiszter közhírré teszi, hogy a régibb 
kiadású rózsaszínű, illetőleg sötétbarna alapú 
bélyegjegyek, tekintve hogy belülük még sok 
készlet van, augusztus 31-tke helyett, mint az 
eredetileg hirdetve volt, csak ez év deczember 
hó végével helyeztetnek forgalmon és haszná
laton kívül, úgy, hogy addig árusíthatók és 
érvényesen használhatók. A  deczember végé
vel még tenmaradó bélyegjegyek azután 1892 
január hó 1-től ugyanazon hó végéig lesznek 
beválthatók,

— A dohány, mint diphterltis elleni 
gyógyszer A z  »Orvosi Hetilap* egyik leg
utóbbi közleménye szerint: Schwitzer tr. azt 
tapasztalta, hogy dohányzó, de különösen d o
hányt rágó emberek ritkán esnek infectiosus 
torokbajba. Okát a dohány hatásában kereste. 
E szempontból kiindulva, dohányból egy fo
lyadékot készített, s diptherilis ellen számos 
esetben alkalmazza. A folyadékot azon hamu
tól megfosztott dohány maradékból készítette, 
mely a pipa alján — a fölösleges nedvesség 
miatt el nem éghetvén — megmaradt (vu lgo: 
bagói. Még alkalmasabbnak találta azon em- 
pvreumatikus olajszerü anyagot, mely a pipa 
szárában rakódik le hosszabb használat után. 
Ez anyagból körülbelül 2— 2 1/* grm-ot ke
vert 35— 40 grm. alkohollal, s 24 óráig hagy
ván állani, leszűrte. Az igy nyert tiszta, vö
rösbarna folyadékkal 8 hó alatt mintegy 60 
esetben tett kísérletet idősebb s fiatalabb gyer
mekeknél; beecsetelés által oly kielégítő ered
ményeket ért el, hogy csak ritkán találta 
szükségesnek belső szerek vagy hideg boroga
tások segítségül vételét; a beecsetelés után 
a láz azonnal néhány tizeddel alább szált. A 
beecsetelést a betegek jól tűrik s nem mond
ják kellemetlennek. Intoxicatót sohasem ész
lelt. Oblitőszer gyanánt egy infusumot: Föl. 
nicotianae-t 2 grm 200 grm-ra használ, mely 
jobb szolgálatot tett mint minden más Öblítő 
szer.

—  Lapunk i  olvasóinak előre is szives 
tudomásukra hozzuk, hogy körlevélben meg
kerestük hazánk legtekintélyesebb tudósait, 
orvosait, íróit, s társadalmi közéletünk hírne
ves egyéneit, felkérve őket, hogy általában a 
dohány és dohányzás felőli egyéni vélemé
nyeiket, tapasztalataikat, szíveskedjenek lapunk 
számára megírni, —  s reméljük, hogy a két

ségkívül igen érdekes gyűjteménynek közlé
sével, mar lapunk jövő számában kedvesked
hetünk t. olvasóinknak.

S ze rk e sz tő i üzenetek.
Főtiszt. Dr. Ott Adás urnák, Bpett. E helyt is kife

jezést óhajtunk adni köszöntünknek,az igen szép czikkért. 
örülnénk, ha jeles tollú szellemi támogatásával máskor 
is szerencséltetné lapunkat.

Kazay Rezső dohánygyári aligazgató urnák, Bu- 
dapest. Fogadja meleg kószönetünket az újabb jeles 
czikkért, melynek közlését siettünk megkezdeni, s biz
ton hisszük, hogy olvasóink részéről is megérdemelt 
tetszéssel és méltánylással fog fogadtatni. — Magán 
levél megy, mihelyt lehetséges.

Ehrlich Henrik urnák, Fegyvernek Becses levelét 
most is szívesen és köszönettel vettük s az ide: do
hánytermés sikere örvendetes tudomásul szolgál. ígére
tének ama részére, hogy további közleményeivel meg
tisztel, mindenesetre reflektálunk s már egyik köze
lebbi számunkra kérjük és elvárjuk.

Dr Frank Mór urnák, Fegyvernek. Jól esik, egy 
régi tisztelt és kedves hívünknek rólunk való — bár 
közvetve jött —  szive* megemlékezés. A lapokat el
menesztettük.

A „Magyar FöldJ t. szerkeszt Budapest. Szíve
sen tettünk eleget a felhívásnak. — A cserepéldányt egy 
idő óta nem kapjuk.

Vásárhelyi László urnák, Lőkösháza. Őszinte fáj
dalommal értesültünk, hogy a közel múlt napokban, a 
borzasztó jégverés ott annyi kárt tett a dohányban, s 
annál mélyebben sajnálnék, ha egy — oly jeles és szor
galmas okszerű dohánytermelőnek egész évi fárado
zásait is a vihar aratta volna le. Isten adná, hogy ne 
úgy legyen !

Goldberger Mór urnák, Felső-Egres-Káta. Kérdé
sére azt válaszolhatjuk, hogy leghelyesebb eljárás, a do
hány előtt, friss trágyában, valami kaszás növényt ter
meszteni, — ha azonban fris trágyába ültetünk dohányt, 
azt legczélszerúöb még ősszel alászántani, —  ez igy 
nemcsak szabad, de helyes és elég okszerű is, külö
nösen a homok talajban, a hol a trágya hatása nem oly 
hosszú időre van szabva, mint az erős kötött talajnál.

R. J. Zágráb. Az ottani kiállításon nem akadna va
lami lapunkat érdeklő dolog ' — Hallottunk valami 
hirt, aminek előre is őszintén örvendünk.

Beretvás Endre ur karácsondl gazdaságsaik A 
reklamált számot uiánküldtük. A lap eltévedése nem 
rajtunk múlt.

Szauter Győzi aruk. Kasain. A lap az ui czimre
fog küldetni.

Moskovltz A. űrnek. Debreczen. Közleményei igen 
késnek. Kérni fogjuk.

Br Edelahelnt-Gyulay uradalma. Zaránd.
Ménes aradalml igazgatóság, Fogarae,
Herczegl uradalom. Kle-Jeni,

„ .  Vaos,
Uradalom — Zsombolya.

„ hagy Iratok.
. Puszta- Poé,
„ Mihályiatok,
.  Puszta Szaada,
„ Toreatál-Torda.
, P.-Taskony.
, Ötvenes.
„ Sárospatak.

|r. Gyiirky Abrahám — Kla-Terenne,
Göeezy Pál — Karáceond, 
gr Károlyi Gyula — Nagy-Szénáé, 
gr. Keglevioh Gábor — Egree-Káta,
Kállay Llpót -  Napkor,
Klobusltzky István — Monost. Pályl.
Klein Aladár — H. Sz György,
Ksllnsr Károly — Dsbreczan,
Kövér Pál -  Battoaya,
Székács Lajos — Szt -Tornya,
Slmay Lukáoa — Cs-Apáoza,
Szilágyi Láazlá — Cssagsr, 

slb. atb. nagytermelő urakat, lapunk igen tisztelt elő. 
fizetőit, bátorkodunk felkérni, hogy idei dohánytermé
seik eredményéről, lapunkat értesíteni méltdztaasanak, 
—  hogy a termésről, az ország minden vidékéről, köz
vetlen tudósításokat hozhassunk.

Nyom. Márkáé Samunál, Budapesten, Borottya-uteaa G. (Wnrm-adrar.,
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