
n. évfolyam 18. u . Budapest, 1885. szeptember 16-án . Megjelenik minden hó 1-én és 16-án.

ElO R w thi á r

„MAGYAR DOHÁNYUJSÁG"-ra
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Felhívás előfizetésre.
T isz te le tte l kérjük  m indazokat, kiknek 

előfizetésük le já r t  k az előfizetést mindeddig 
meg neiu hosszabb íto tták , továbbá azo k a t, kik 
ré g tő l k ap ják  lapunkat anélkü l, hogy csak 
egyszer Is visszaküldték volna, de mindeddig 
e lő  nem fizettek : szíveskednének az előfizetési 
összegeket legjobban postautalványon hozzánk 
m inél ham arább  bek llden l, az utóbbiak  pedig, 
ka ez t tenn i nem ak arn ák , kegyeskedjenek a  
lap o t visszaküldeni.

Kpngy kérjük  azoka t, akik m utatvány- 
szám ainkat veszik, szíveskedjenek vagy a  la p 
koz mél lé k e lt postautalványon az e lőfizetést 
bekfildeal, vagy pedig, ka  nem szándékoznának 
lapunk  r a  előfizetni, a  lapo t „vissza*, vagy „nem 
fogadom  el* fe lírássa l kostánk  v issza ju tta tn i.

Lapun knalc előfizetési á ra :
Egész é v r e ............................................................................ 4  fru
Fél * ............................................................................ 2  *
Negyed • .............................................................................1 »

A  Magyar Dohány-Újság"
kiadóhivatala (V., Alkotm ány-utcza 27.)

Dohányezárítáe.

Kárhoztatni való minden szárítás, mely 
szabad ég alatt történik, de minthogy az or
szág legtöbb termelője még nincsen épületek
kel ellátva és igy jobbadán a dohány szabadon 
szárad, hogy e hibát némileg enyhítsük, szük
séges a következőkre figyelni.

A fűzésre vonatkozólag csak a fonák 
fűzéshez kell ragaszkodni; ezen módszer némi 
részben óvószere a kocsánvégésnek, főleg ha 
ritkán tűzünk. Szükséges továbbá a következő 
dolgokra vigyázni:

Hogy dohányaink miként függnek a zsi
negen a földbe ásott oszlopokon, ezt nem 
szükséges leimi, ezt ugv is tudja minden ter
melő; ez régi rossz, melytől elválni zokon 
esnék sokaknak.

Amint a dohány 2— napig az állón 
függött, meg kell fordítani, még pedig le kell 
a zsineget oldani ét az ellenkező oldalra 
kötni; ezt a műtétet sorjában vitzszük véghez, 
mig az egész künn levő zsinegek meg vannak 
fordítva. Est kettőnek kell végezni, egyik 
az egyik véget oldja, a másik pedig a mási
kat, ét midőn le vannak oldva, mindegyiket 
az ellenkező oldalra kell felkötni, miáltal az 
éretik el, hogy a nap most már s másik ol
dalát it éri, mely eddig el volt födve. E munka 
közben, ha a dohányszélek nincsenek nagyon 
•sáraz állapotban, jó, ha a fűzésnél kissé széj
jel szedjük egymástól, de ha száraz, törékeny :

ezen munkát csak korán reggel teszszük, mi
kor a dohány a harmattól puha és nem töré
keny ; akkor jó a leveleket e g y e n k é n t  a 
zsinegen elhúzgálni és megrázogatni. Ezt több 
Ízben kell megtenni.

Mindig gondunk legyen előre üres helyi
ségre, a hol a félszáritott dohányt fergeteg 
és esőtől hirtelen megóvhassuk, mert nincs 
nagyobb baj, mint az, ha a dohány félszáraz 
állapotában esőt kap; az ily dohányt soha 
többé jól megmunkálni nem lehet, — és ha 
sokáig van kitéve az esőverésnek, teljesen ki- 
szapulódik, elveszíti zsírját, nem lesz többé 
soha rugékonv, — szine megfeketedik, és 
később penészes, rongyos és rothadt dohány- 
nvá válik, és ha ropogó száraz állapotában 
megnedvesitjük a dohányt, a simításnál teljesen 
tönkre megy; — azon kell tehát lenni, hogy 
a száritó udvaron mindig legyen valaki, és ha 
észre veszi a fergeteg jöttét, lásson hozzá a 
dohány behordásához s igyekezzék mindig 
előbb azokat bevinni, melyek már pár nap óta 
száradnak ; — tegye fedél alá hamarjába, és 
ha az eső csakugyan meg nem szűnnék, ag
gassa fel már olyan helyre, ahol állandóan 
fognak maradni, — vagy ha az idő kitisztul, 
aggassa ki újból az állóra.

Az állványok készítésénél még arra is 
kell gondolni, hogy azok oly formán legyenek 
napnak állítva, hogy ez lehetőleg ne az oldalát, 
hanem a zsineg hosszában érje; — a kifor
gatásra azonban mindig szükség van.

Tartsunk készletbe hadsurákat, melyekkel 
a megázástól illetve hosszas esőnél a dohányt 
a tönkremenéstől megoltalmazhatjuk ; de ezen 
takarók nem csak az eső ellen tesznek jó 
szolgálatot, hanem a nap túlságos hevétől is 
nagyon jó velők a zsinegeket megvédeni.

Gondunk legyen arra is, hogy a zsinegek 
ne legyenek túlságos hosszúak, mert az állón 
ívet képezve, egész a földet éri a hegye és 
tönkre megy.

A mint a zsinegeket az állóra felaggat
juk, — mely munkát mindig két ember vé
gezze, — a zsinegeket jól ki kell feszíteni, 
nehogy ez által az ép most említett baj jöjjön 
létre, t. i. hogy az ív alak a földet érje; igye
kezni kell, hogy a földtől jó távol tüggjön; 
— vigyázni kell azonban arra is, hogy el ne 
szakadjon a zsineg.

Harmad-, negyed napra a zsinegeket rö- 
videbbre lehet már kötni.

A mi levelek a zsinegről leszakadnak, 
azonnal fel kell szedni és újból felfűzni, mert 
ha soká hagyjuk a földön, tapadás és tulned- 
vcsség által annyira niegfoltosodik, hogy majd
nem egész értékét elveszíti. Mentői közelébb 
állunk • dohány megszáradásához, annál job
ban kell vigyázni, hogy esőt ne kapjon az.

A szárítókat is oly helyre kell állítani, 
hogy a széltől lehetőleg megóva legyenek; a

kinek módjában van, igen hasznos dolgot 
tesz, ha az egész száritó helyiséget nádfallal 
körülkeríti, mert a szélverdesés nem csak a 
száraz dohányban tesz megbecsülhetlen kárt, 
— a mennyiben a zörgőre száradt, nap által 
megsütött széleit összeveri, a minek termé
szetes következése, hogy az egész dohány 
rongygyá lesz — hanem ép oly káros a zöld 
dohány össze^trdesése, mely a dohányt fol
tossá teszi, megteketiti és különben is el
rontja.

Sok helyen megtörténik, hogy a dohányt 
két-három hétig a szabadban hagyják függni, 
és a pajták üresen állanak.

Azért jó a dohányt mihelyest nehány 
napig szabadban volt kiaggatva, behordani a 
pajtába, és a szergvéknek legmagasabb részére 
felkötni, és mindaddig, mig hozzáférhetünk, a 
pajtában is levelenként széjjel szedni és meg. 
rázogatni. Sajnos képét mutatja a szabadban 
szárított dohányoknak az alsó osztálybeli do
hányok rémitő nagy mennyisége a jobb osz- 
tályak arányához ; az oldal fűzött, és árnyék
ban szárított, jól megérett és rendesen fony- 
nyasztott dohányoknál az alantabb osztályok 
vajmi kevesek; de nagy mennyiségben vannak 
a szivartakaró és jobb osztályú dohánvok.

A pajtákban, árnyékban szárított dohá
nyokra is nagy gondot kell fordítani az első 
napokban, a midőn a dohány csak részint 
fonnyad, sok levegőre van szükség, a pajtá
ban minden nyílás nyitva legyen, csak azon 
oldalnyilásokon kell vigyázni, a hol a nap süt, 
hogy az a dohányra ne süssön, mert attól az 
olyan foltokat kap, mely sohase megy ki be
lőle. Ha a dohány a pajtában már kissé szá
raz, meg kell azt ott is a szélverdeséstöl 
óvni, mert ott is sok kárt okozhat benne.

Ha valaki még arra is gondolna, hogy 
sarjut szedjen, azt csak azon feltétel alatt 
ajánlhatnánk, ha erre egész a tőke alján csak 
egy kacsot hagyna, melyen vagy 8 levél hagy
ható és az meg is érhetik; ezen meghagyott 
egy kacsot jó egy kissé megkapálni és feltöl
tögetni — a többi részét a tőkének le kell 
vágni. Ilyen formán a sa^ju nevelés még meg
jár, de másként nem érdemes vele a helyet 
elfoglalni és az időt vesztegetni.

Ezek után még csak annyit jegyzek meg, 
hogy — mint már többször mondtam — én 
sehogysem tudok azon gondolattal megbarát
kozni, hogy a dohányt szabad ég aktit szá
rítsuk s ha mégis itt arról írok, az csak 
kényszerűségből történik, de hinni szeretem, 
hogy pár év múlva eljön az az idő, hogy a 
viszonyok változtatival csak oly ritkán fogunk 
szabad ég alatti szárítással találkozni, mim 
most még — sajnos — árnyék ha ni szárítással.

n. r.



A  „vajfű“.

Ha meg van a sV.ölőnek az 6 nagy ellen
sége, a! tillQxera; ha van a luezernának pusz
tító arankája: fájdalom! a dohánynak is van 
pusztító ellensége, a »vajfö«, mely épen nem 
kegyesebb, mint a filloxera, vagy aranka, s 
ép °ly gyorsan terjed, mint e két utóbbi, mert 
pár nap alatt százakra menő hold dohányt 
pusztíthat el.

Sem szakkönyvekben, — még a termé
szetrajzban sem, — sem a »Magyar Dohány- 
Ujság«-ban nem olvasván róla semmit sem, 
talán nem lesz fölösleges munka e veszélyes 
fűvet megismertetni, sa dohánytermelő közön
ség, valamint a szakértők becses figyelmét arra 
fölhívni.

A * vajfű«-vet én is csak a nép nyelvén 
említem, a mint azt a magyar dohánytermelő 
nevezi. Sem természetrajzi magyar, — sem 
latin elnevezését nem találtam a könyvtáram
ban levő szótárakban s természetrajzi mun
kákban. Tehát csak maradjon vajfű«, s én ezt 
a latin nevet adom neki: *herba nicotianam 
vastifica , világért sem állitván vagy preten- 
dálván, hogv ez az igazi, vagy legjobb elne
vezés. A ki az igazi terminus technicusát tudja, 
s velem e lapok utján közölné, igen lekö
telezne.

Német szótárakban fordul elő .vaj virága, 
Butterblume, Kuhblume; de hogy ez azonos-e 
a mi svajfűi-vünkkel : netn tudom. A német 
dohánytermelők is csak »vajfű*-nek nevezik, 
német nevét nem ösnierik, nem hallották soha 
sem. Magam sem láttam soha »vajfű«-vet s 
nevét sem hallottam, pedig már sok dohány- 
termelő községben megfordultam. De lehet, 
hogv máshol nincs is, mert itt Kisoroszon is 
csak mintegy 8— 10 év óta mutatkozik s pedig 
mindig fokozottabb mennyiségben. L’gv látszik 
egvkoru a filloxera, rozsda, dyphtcritis újkori 
csapásokkal.

Nézzük tulajdonságát s leírását:
A »vajfü« é v e l ő ,  azaz csak egy évig, 

rövid ideig élő é l ő s d i  n ö v é n y ,  mely egye
dül a dohánv g y ö k e r e i n  é 1 ő s k ö d i k. 
> Egyedül a dohány gyökerein élősködik*, 
mondám, mert azt soha máshol, s más föld
ben föltalálni nem lehet. Nincs a dohánysorok 
közt, nincs az utakon, nincs a dohányföld 
melletti tallón, vagy kukoricza-tengeri földön ; 
nem található soha egyedül, hanem csak min
denkor a dohány gyökerein, földből kiálló

2 "MAGYAR DOHÁNYUJSÁG.

részei pedig közvetlen a dobánykóró körül 
úgy, hogv az aljlevelek szépen betakarják.

És épen azon oknál fogva, mivel a do- 
hánvkóró közvetlen közelségében van, s az 
aljlevelek által eltakartatik, elpusztítani, kika
pálni nem lehet; de nem lehet még azért sem, 
mert a »vajfű« rendesen csak a harmadik, ne
gyedik kapálás után mutatkozik, tehát midőn 
a föld munkája be van végezve, a dohány nagy, 
s a levelek kifejlettek. Tehát a »vajlü«-nek 
elpusztítása physikai erővel és szorgalommal 
lehetetlen ; de lehetetlen még azért is, mert 
ha a földből kiálló részeket le is nvesnök, 
két-három nap múlva, az uj haj'ás megint 
kint van; és végre, nem a földből k i á l l ó  
>vajfű« pusztítja a dohányt, hanem annak 
g u m ó s  g v ö k é r e ,  melv a dohány gyökerén 
élősködvén attól a tá p  n e d v e t  s e r ő t  el 
r a b o l j a .

A »vajfű« a dohány gyökerein kezd fej
lődni, s pedig ngv, s olv mennyiségben, hogy 
a dohány minden egyes gyökerén van egy, 
sőt több is, és pedig mindig a gyökér törzse 
felé haladva, úgy, hogy az egész gyökér el 
lesz lepve a »vajfü« gyökere, gumója által.

A »vajfű< földben lévő alsó része gumós, 
olyan, mint a kis fokhagyma, vagy póré. Ezen 
gumónak gvükerei szövődnek a dohánv gyö
kerei körül, s elszívják annak táplálékát. Égy 
gumóból két-három szár is fejlődik, melv kez
detben, mig a földben van, kigvódzó alakú, 
s csak a földön kívüli rész egyenes. Színe 
sárgás, mint a vajé, talán innen is van neve 
» vajfű*.

A földből kiálló .vajfű«-szálak legnagyobb 
magassága cm.; közép nagysága 20 cm., 
alsó átmérője 4—ö mm. Levelei nincsenek, 
ezek helyett két oldalt 2 mm hosszú s 1 mm. 
széles virágkelvhek vannak, melyekben 4—5 
dárda alakú szirom létezik ; a virágkelyhecskék 
négy szál halványkék, violaszinü viráglevélből 
állanak; ezeknek alja, vagyis alapja buzaszem 
nagyságú és kemény. A virágkelyhecskék a 
száron a földtől egész a csúcsig terjednek. A 
szárak — nagyító üveggel nézve — apró ros- 
tocskákkal vannak benőve.

A .vajfű* alig él két hétig, mert meg
jelenése után rövid időre megsárgul s elszárad. 
A - vajfű«-vet semmiféle állat sem eszi.

És ezen itt leirt kis növénynek rendkívül 
nagy pusztító ereje van.

A vajfű« lepte dohánvszárnak levelei idő 
előtt elfonnyadnak, egészen lekonyulnak, meg-
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sárgulnak, súlyát, színét veszti, a levél fátyol-, 
a bordák tűvékonyak lesznek, sőt ha a levelek 
a száron hagyatnak, úgy össze asznak, hogy 
szinte eltűnnek, épen mint a búza a rozsda 
által. Tehát kiszámithatlan kárt okoz, a hol 
nagyon el van terjedve.

És ezen kár elöl kitérni nem lehet, mert 
midőn a gazda a bajt észre veszi, a dohány 
már inficiálva van, s ha korán, érés előtt szedi 
le. kárt vall, mert éretlen a dohánya; ha pedig 
rajta hagyja érni, akkor végkép elvesz.

Most az a kérdés merül fel : mi az oka 
a » vajfű « keletkezésének? A talaj-e, vagv 
a mag ?

Szerénv véleménvcm szerint, s ez a ter
melők véleménye is, csak a talaj, de nem a 
talajnak m i n ő s é g e ,  hanem annak gyakori 
használata lehet az o k ; azaz, hogy minden 
második esztendőben ugyanazon földbe do
hány jön. Ezen állításom mellett érvel az is, 
hogy ugvan olvan minőségű földdel biró ha
tárban. sőt közvetlen szomszédságban, a hol 
ritkán, ."»—f» évben ültetnek dohányt, »vaj fű* 
nincs; mig az ezzel határos földben, a hová 
gyakran ültetnek dohányt, a »vajfű« évenkint 
mutatkozik.

Tehát a »vajfü« halála - a talajnak pi
hentetése. Lehet, tévedek.* i

. \mbrns gazdit.

A  dohányjövedéki kihágásokról.
Irta : Dr. NKLBKRGKR IGNACZ kir. táblai biró.

IV.
Ha a dohány-előirányzat, a községi elöl

járósági tag közbenjárása mellett és lehetőleg 
a termelő jelenlétében, a dohányfajra, a do
hányzsinórok különböző hosszúságára való te-

•) Igen helyes czikkiró azon nézete, hogy csak is 
ott van a vajfü“, a hol több éven át term elte tik  do
hány : ezt én is tapaszolásból tudom, még pedig Szat- 
m ám iegyében. B o r h i d  községben láttam  e dohány- 
rilloxerát és épen olyan földben, m elyben negyedszer 
volt dohány term elve egym ásután ; ■— úgyszintén magam 
term eltem  szintén Szatm árm egyében, K i r á l y -  D a r  *>- 
c z o  n három  éven keresztül egy táblában és a h a rm a
dik esztendőben ott is m utatkozott ezen szerencsétlen 
növény. A szára, mely vékonyan felnyúlt, a vége felé 
sápadt és egészen a hegyénél pinezében levő burgonya 
csirájához hasonló volt és ha m egérintettük, kissé raga
csos volt és ép úgy pusztította el a dohányt, m int czikk
iró m ondja. Azon helyeken, ahol a h á /i  kertekben a 
gazdák m inden évben dohányt szoktak term elni, a 
»vajlü« gyakran uralkodik, különösen a hom okosabb 
talajban. — A T isza-vidéknek egy részén is ism eretes 
és sok gazdának rém e e növény. A szerk.

T Á R C Z A .
Dohányzás és női szeszély.

A - M a g t a r  D o h á n y  l 'j n a g -  eredeti tárczája. 
Laura szerette Gézát, ezt megbűvölte 

amaz, mi sem volt tehát, a mi egybekelésü
ket akadályozta volna. (Mert már mi lehet 
szentebb rugója a házasságnak, mint a sze
relem ?)

De mégis volt egy akadály, mert a bol
dogság soha teljes nem lehet. Géza élt-halt a 
dohányért ugv, hogv azt mondta egy Ízben ba
rátai körében, hogy olyannak tűnnék fel neki 
a boldogság — szivarzási tilalommal, mint 
meny ország — paradicsom-kert nélkül. És 
épen olyan szerencsétlen volt, hogy szive imá- 
dottja esküdt ellensége volt a szivarfüstnek.

Mikor Géza megkérte Laura kezét és en
nek szülei Örömmel hajlandóknak nyilatkoztak 
leányuk jövőjét reá bízni, ha — mint hiszik 
— ennek sem lenne ellene kifogása, Laura 
kissé félre szólította öt és igy szólt hozzá:

— Ön nőül kíván engem venni, szüleim 
készséggel beleegyeznek egybekelésünkbe, én 
szeretem önt (mint azt már előbb is annyi
szor hallotta tőlem), s igy én követem szivem 
sugallatát. De egy borzasztó szeszélyem van, 
melynek Ön kénytelen lesz hódolni. Mondjon 
le a szivarzásról. Ne mondjon semmi kifogást, 
ne igyekezzen erről lebeszélni, mert hiábavaló 
lenne minden ebbeli fáradozása.

így Laura. A szivarzásról örökre lemon
dani. Szédült e gondolatra a Géza feje s za
varos agya egy képet rajzolt eléje, méh ben ma
gét látta, amint nagy küzdelmekkel halad egy

virányos kert felé, melvjiek neve b o l d o g s á g ,  
s a mikor már nagy nehezen eléri a küszöböt 
s csak egy lépés s bent van, hirtelen becsű- I 
kódik a vasajtó, hogy áttörhetlen akadálva le- I 
gyen a belépésnek.

De ez csak egy pillanatig tartott. Géza 
komoly ember volt s elgondolta, hogv le fog 
mondani a szivarzásról, le kell mondania. Ne
hezen fogja talán eleinte nélkülözhetni, de hát 
e nevetséges csekélység csak nem fog szereimé 
vei versenyre kelni. — Biztosította Laurát, hogy 
érte sokkal nagyobb áldozatra is képes volna.

Az egybekelés megtörtént. Ritka volt ké
sőbb oly kázaspár, mely úgy szerette volna 
egymást, mint a mi párunk.

De mikor a mézeshetek elmúltak, (hogv 
csak igy röviden átugorjam azokat a titánt 
küzdelmeket, melyeket Géza lelke az alatt ön
önmagával vivott, hogy szivarra ne gyújtson 
mondom, a mézes hetek elmúltával nem egv 
kísérletet tett Géza, hogy nejének a szivar el
leni gyűlöletét legyőzze.

Főkép az fájt neki nagyon, hogy ebéd 
után nem gyújthatott szokott szivarjára, mig 
nejével csevegett. Ezt legnehezebben tudta el
viselni.

Már nyíltan fel is hozta, polemizált a 
szivarzás mellett.

— De csak nézz ki kedvesem, hány fér
fit látsz itt elhaladni, a ki nem szivarzik. L'gye 
vajmi keveset! Az a szegény ember ott a 
sarkon nem szí semmit, de valószínűleg csak 
azért, mert nincs rá pénze. Biztos iehetsz, hogy 
mihelyt az első hatost keresi, első gondja lesz 
dohányt venni. Az az ur ott a másik oldalon

nem tudom, mi okból nem szívhat, talán — de 
nézd, bement a trafikba. Lásd mindenki teszi, 
csak nekem nem szabad.

Mind hiába volt. Laura nem engedett 
szeszélyéből.

Más oldalról kísérletté meg hozzá férni. 
Példákat gyűjtött és hozott fel, honv a gyen
gébb női nemből is sokan magok is gyako
rolják a dohányzást, legalább a cigarettezést, 
kik azért mindenben finom ízléssel bírnak.

Ez sem győzte meg Laurát.
De végre mégis ütött a megváltás órája.
Jött a nyár. Tikkasztó, fojtó hőség, külö

nösen a fővárosban, szereplőink lakhelyén, a 
hol még hozzájárul a füst, gőz és por, ugv, 
hogy mindenki, aki csak teheti, egy szóval 
kiált fel: Fürdőbe !

Laura is nagyon szeretett volna Tátrafü- 
redre menni. De bizony, bár épen szűkölköd
niük nem kellett, áldozatok nélkül nem tud
ták volna a fürdők mindig és mindenütt tete
mes kiadásait fedezni.

Most Laurán volt a sor kérni. — Édes 
Gézám, legalább egy-két hétre menjünk Tátra- 
Füredre, lásd mindenki itt hagyja most a vá
rost, türhetlen itt a levegő.

— Nem ugv, kedves Laurám; tudod, 
mily rendkívül drágák a fürdők. A ki gazdag 
és teheti, az persze megv, az nagyon okosan 
van. De mi nem tehetjük. Ha Isten jobbra 
fordítja kissé dolgunkat, ígérem, a jövő nyá 
ron fürdőbe megvünk.

És igy szenvedett hajótörést Laura min
den kérése.

Kért, rimánkodott, utoljára már sirni is
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leintettél, fennebbiek szerint szabályszerűen 
eszközöltetett és a termelőnek módjában állott 
magának az előirányzat tartalmáról kellő meg
győződést szerezni, ugyanő a jövedéki vizs
gálat alkalmával nem élhet azon kifogással, 
hogy az előirányzat felvétele helytelenül tör
tént ; magától értetvén azonban, hogv az elő
irányzat felvétele után beállott, a dohányter
mésre befolyással lehető körülmények, ugvmint 
a nagy esőzés által bekövetkezett dohányrot
hadás stb. — ha kellőleg bejelentettek, — 
figyelembe veendők.

A dohány-előirányzatnak a fennebbiek- 
hez képest szabályszerű, szigorú felvétele, 
könnyíteni fogja annak elbírálását, vájjon az 
esetben, ha a termelő, az előirányzatban fog
lalt mennyiségnél kevesebbet szállított, tekin
tettel a vizsgálat alkalmával felmerült egyéb 
adatokra is, történt-e dohánynak tilalomellenes 
visszatartása és felhasználása, vagy nem, vagyis 
alapos-e a vád, vagy nem.

A dohány-előirányzat hiánvos, felületes 
felvétele sok esetben okot szolgáltat vádlott 
felmentésére, mert az előirányzatnak hiánvos, 
szabályellenes eszközlése mellett legtöbb eset
ben meg nem állapítható, vájjon vádlott do
hányt, és mily mennyiségben tartoti tettleg 
vissza, vagy pedig a termesztett dohányt egész
ben szállitotta-e be ?

Áttérve IV. a d o h á n y  t i 1 a 1 o m c 11 e- 
n e s  f o r g l m á r a ,  e tekintetben az 1876. évi 
IV. t.-c. értelmében újonnan szövegezett do- 
hánvjöv. törv. és szab. 78., 87., valamint az 
1808. évi jöv. szab. 80. 00., 02. §-aira és a 
02. §. A- I). pontjáira kell hivatkoznunk. Ezek 
szerint:

Dohányt az illetékes pénzügyi hatóság en
gedélye nélkül külföldről belföldre sem behozni, 
sem azon átvinni nem szabad.

A dohánynak külfödről behozatalára az 
engedély csak az ezen engedélyben részesülők
nek közvetlen használatára és a szükségletnek 
megfelelő mennvségben adatik meg. A beviteli 
engedély, és illetőleg az engedélynek a dohányt 
kiszolgáltató ni. kir. határvámhivatal által tör
tént átvétele után, az e helyett a vám és 
fogyasztási illeték megfizetéséről kiállított nyug
ta (bárcza >, az engedélyezettnek egy évre szol
gál fedezetül, ha abban rövidebb határidő nincs 
kitűzve. Ha ezen idő alatt a dohány el nem 
használtatnék, ez a pénzügvi hatóságnak beje
lentendő és új engedély kiállítása kérelmezendő.

Azon utazóknak, kik 28/ 1(| kilogrammot

kezdett, s zokogva mondta, hogy férje öt már 
nem szereti, ha kívánságát nem teljesíti.

Mind nem használt. Géza az ész hideg 
szavával bizonyította előtte, hogy helyzetük 
nem enged meg ily kiadást.

De a női ész kiapadhatlan az érvek és 
eszközök feltalálásában, ha valamit makacsul 
kitűzött magának.

Amint látta Laura, hogy sehogy sem ér 
czélt, igv szólt Gézához:

— Férjem, sokat kértelek, hogy fürdőbe
menjünk, de te hajthatlan vagy. Tudd meg, 
hogy a legnagyobb áldozatra is képes vagyok, 
csakhogy a fecsegő Kerekesné ne szólhasson 
majd lenézőleg igv hozzám: »Nagyszerűen
töltöttük a fürdőben az időt. Kár, hogy ma
guk is ott nem voltak.« Nem, ezt nem vi
selhetném el. Géza, nem bánom, lemondok 
szeszélyemről, tetszésed szerint szivarozhatsz 
ezután, csak menjünk most Tátra-Füredre!

Csak a halálra Ítélt, kinek már nyaka kö
rül a hóhér biztos halált hozó kötele, érezhet 
úgy a kegyelem jötte fölött, mint Gézánk ér
zett a tilalom feloldásán.

— Ez már beszéd, szólt, holnapután 
megyünk.

Igv diadalmaskodott a vágy a szeszély-, 
s a kívánság a számító ész felett.

Örökké emlékezetes maradt ez a fürdő 
Gézának s azóta el nem mulasztana egy évet 
sem, hogy fürdőbe ne menjen.

Mert tudja, hogy csak ennek köszönheti 
azt a most kétszeres örömet okozó bodor füs
töket, amelyeket oly soká nélkülözni volt
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túl nem haladó dohánvmennvséget magukkal 
visznek, megengedtetik, hogy azt elöleges enge
dély nélkül is a vámhivatali eíjárás és illetékfizetés 
alá vethessék. Magával hozott 85 gr. dohány 
és 10 drb. szivar azonban vám és illetékmentes.

A hivatkozott 80. §. szerint a külföldről 
behozott dohányt, sem az ezen dohánv beho- 
zalatára engedélyivel bírónak lakásához tartozó 
helyiségekben kívül tartani, sem azt másoknak 
engedély nélkül átengedni nem szabad.

A 00. §. szerint a dohányárusok a dohányt 
a pénzügyminiszter által megállapított eladási 
árszabásban foglalt áron felül nem adhatják és 
a mennyiben bizonyos dohány nem feltétlenül, 
vagy kedvezményi áron csak bizonvos egyének
nek, vagy bizonyos feltételek alatt adathatik 
el, azt másnak, kire nézve a meghatározott fel
tételek nincsenek kiterjesztve, el nem adhatják.

A 02. §. szerint tilos a dohányárusoknak 
a dohánygyártmányokat más kincstári rakhe- 
lyekröl vagy más bizományostól megszerezni, 
mint amelyekhez és a kikhez e végre utasítva 
vannak.

A 08. §. szerint, a) dohányt senkinek nem 
szabad árulni, ki erre a pénzügyi hatóságtól 
felhatalmazást nem nyert',

6) dohányt senkinek nem szabad olyanok
tól venni, kik az eladásra és pedig azon helyre 
nézve, hol az eladás történik, a pénzügyi ható
ságtól engedélyt nem nyertek;

c) a pénzügyi hatóság engedélye nélkül, 
dohány zálogul nem szolgálhat és

d I dohánvt egyik vagy másik országrész
ből, hol az, a kincstári raktárakban közönsé
ges árnál olcsóbban adatik el, más országrész
be, hol ezen dohánynak magasabb ára van, 
átvinni vagy elszállítani nem szabad. Hasonló
képen oly dohánynemek, melyek csak az or
szág bizonyos részeiben árulhatok, nem vihe
tők át oly helyekre, hol azoknak árulása meg
engedve nincsen.

A dohány forgalma ellen elkövetett jöve
déki kihágás tehát a fenebbiek szerint a dohány- 
jöv. törv. és szab. 80., 00., 02., és 08 , esetleg 
az újonnan szövegezett törv. és szab. 78. és 87 
§-ai szerint minősül, a bünretés a fogyasztási 
illeték alapján annak felétől kétszereséig és ille
tőleg kétszeresétől négyszereséig szabandó ki 
az 1876: IV. t.-c. 17. §-a szerint, a fennebb 
II. alatt részletezett módon.

Dohányok az országos kiállításon.
Magán kiállítók.

X.
A mezőgazdasági pavillonban találkozunk 

egy gazdasággal, melynek tulajdonosai minden 
szép és jó iránt hajlandósággal bírnak; jó hír
nevű, terjedelmes birtokain sok száz család 
talál tisztességes életmódot. A birtok mintegy
22,000 katasztrális holdból áll és tulajdonosa 
a derék, talpig becsületes és jótékony család: 
G y ö r g y e i  A d o l f  örökösei.

Itt be van mutatva a tápió-gvörgvei ura
dalomnak minden terméke ; megérdemli e ki
állítás, hogy minden jóravaló gazda szemügyre 
vegye, elkezdve a melegágy takaró gyékényen, 
folytatva korcz vessző, cziruk, mák, lóbab, 
külömböző zab, répamag, borsó stb. Minden 
néven nevezendő termények és takarmányfajok, 
búzák és gabnák sokaságai, szalmás, kalászos, 
és kicsépelt állapotában, mindegyik a maga 
nemében kitűnő szép és több kitüntetést nyert 
termények, továbbá ott van ugyan e gazda
ságban futó homokon termett bor és bortör
köly pálinka, és ugyanott gyártott cognac, a 
legszebb gyapjú, és még sok számos gazda
sági termék és végtére e terjedelmes bir
tokon 600 holdon termelt dohányból is van 
mutatvány, mely szintén elég tisztességesen 
kezeltetik. E gazdaságnak lelke: K r a m m e r  
Samu ur, gazdasági akadémiát végzett, igen 
müveit és szorgalmas, tevékeny, tapasztalt em
ber, kinek legtöbb érdeme van e csínnal ősz 
szeállitott kiállításban.

S z e n t k i r á l y i  Ödön urnák Verpetéten 
termesztett dohánya bizonyos elnézések folytán 
csak e hó ll-én  lett kiálíitva.

Nem szükséges a verpeléti dohányról 
sokat írni, mert azt úgyis ismerik országszerte, 
daczára annak, hogy e dohány régi hírnevé
ből sokat veszített; de azért épen a nevezett 
ur dohánya megállja a sarat.

E dohányon meglátszik a kitűnő gondos 
és helyes kezelés; szépen van megérve, gyö
nyörűen összeállítva, és nincs rajta semmi ki
fogásolni való. Csak az a kár, hogy nem a 
beváltóhivafalban lett íermentáltatva, mert igy 
nyers állapotában nem mutat annyit, mintha 
fermentáltatva lett volna. E dohány jóságának 
és érettségének, helyes kezelésének az is egy 
fő jele, hogy ezen dohány még most sem ka
pott egv csepp penészt sem, daczára annak, 
hogy több hónapon át zárt helyen volt el
helyezve.

Az ország egyik legnagyobb dohányter
melője, gróf C s e k o n i c s  Endre a zsombo
lyai uradalomban, Magyar és Német-Czernyén 
termelt dohányt mutat be.

E gazdaságokban talán a legtöbb figyel
met fordítják a dohányra, mert igen sok és 
jó minőségű dohányt term észtnek. E dohá
nyokból, melyek itt kiállítva vannak, kitűnik 
az okszerű kezelésmód, az összeállítás páratlan 
szép, az anyag is nagyon jó és megfelel jó 
hírnevének.

Még megjegyzem, hogy a nemes gróf 
1080 katasztrális holdon termeszt dohányt.

IX V.

Műtrágya.
A - G a z d a s á g i  La p o k * ,  e kitünően 

szerkesztett s kiváló erőkkel rendelkező gaz
dasági közlöny f. évi 36-ik számában a többek 
közt a m ű t r á g y á z á s  meghonosításáról na
gyon helyesen értekezik; igen ajánlatos, hogy 
e kérdés beható tanulmány tárgyává tétessék. 
A jeles czikk írója H e n s e h Árpád.

Ha általában szükséges a gazdának a 
műtrágyával foglalkozni, úgy bizonyára a do
hánytermelő van hivatva erre legjobban.

Mert nincs növény, mely annyira igénybe 
venné a talaj erejét, mint a dohány. Semmi 
növénvnek nem kell oly hatalmas földjavitás, 
mint a dohánynak. A trágya nagyon befolyásos 
a dohánylevelek minőségére, izére, zamatjára, 

I égésére és illatára: — hisz igen természetes, 
ha már épen egyéb növényekre is ugyan olyan 
befolyással volna a trágya-szerv, nem lehet az 
annyira érezhető, mint a dohánynál, mely igen 
kevés változtatásokon megy keresztül, mig 
czéljához képest felhasználtatik és nem olyan 
mint p. o. a búza, mely ha már minden 
munkán keresztül ment, megtöretik, korpájától 
elválasztatik, viz és erjesztő anyag hozzáadása 
után forró kenienczébe jön, és van idő, mód, 
mig a sok rósz szervek kipárolognak és el
enyésznek.

A dohány csakis a fermentálón megy át, 
és azt gondosan kell eszközölni, és minden 
alakban: szivar, czigarette vagy pipa azonnal 
alkalmas az élvezésre. Ebből kitűnik, mennyire 
befolyásos a trágya a dohányra. A káli-savak 
roppant befolyást gyakorolnak a dohányter
mésre.

A dohánytermelésnél a jelszó: k i t ű n ő  
j ó  t r á g y á s  f öl d.

Istálló trágyában nem minden gazdaság 
van feleslegben, mert a gazdának égető szük
sége van nyári takarmányra; ez pedig nagyon 
dús trágyázást igényel. Továbbá szüksége van 
téli takarmányra, és ez lesz legtöbb esetben a 
répa, melyre szintén nagyon sok trágya kell; 
kell a luczernára, továbbá a repezére, búzára 
stb. és igy bizony a dohányföldre vajmi kevés 
jut, még ott sem, hol azt az igen helyes 
rendszert követik, hogy dohány után búzát 
termesztenek, minthogy a dohány egyike a 
legjobb elöveteményeknek és nekem magam
nak is igen gyakran a dohányföld után jobb 
búzám volt, mint a fekete ugarban.

De a gazdának természetében fekszik, hogy 
a tavasz veteményeknek nem szeret trágyáz- 
tatni és főleg a dohánynak, mert ez a gaz
dáknak rendszerint nem kedvencz termeszt- 
ménye.
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Műtrágyát kapni hazánkban eleget és 
olcsót. Az azokkal való kisérlettételekre a do
hánybeváltó körzetekben fenálló mintatelepek 
helyiségéi volnának legalkalmasabbak; itt le
hetne a legczélszerübben életbe léptetni a mű
trágya használatát.

Vidéki tudósítások a  dohány állásáról.
A „Magyar Dohány rjság* eredeti tudósításai.

Felkérjük lapunk barátait, szíveskedje
nek bennünket a dohány állásáról és a do
hány körüli munkálatokról hébe-korba tu 
dósitant.

Kisorosz i Torontálm.) szept. 3. Dohányunk 
állása rósz, mert ültetés óta aug. 15-ig meg
ázván, nagyon gyengére maradt. Ezrivel van 
dohány, mely ma is olyan, mint elültetéskor 
volt. Szár és levél egyaránt kicsire maradt. — 
A beállott tartós esó szintén nagyon hátrányos, 
mert a dohányt mind a növekedésben, mind az 
érésben gátolja, a leszedett pedig a kötélen 
pusztul el, s igy a legszomorubb dohányter
mésnek nézünk elébe. — Múlt hó 28-án a 
zsombolyai dohánybeváltó hivatal derék, szak- 1 
értelmes uj tiszttartója, tek. Bihiczav N. ur 
megjelenésével tisztelte meg szerény közsé
günket. Az érdemes községi elöljárósággal s e 
sorok írójával az egész határt beutazá, s a 
dohány állását behatóan megvizsgálta, s azt 
elszomoritóan gyengének találván, átlag kát. 
holdankint csakis 3—3 1/, m.-mázsára becsül
hette. Ez bizony elég szomorú! Isten adja, 
hogy csalódjunk, s dohányunk jobban üssön 
ki, mint számítjuk. .Im brus gazda.

Feldebrö, szeptember í>-én. Tekintetes 
szerkesztő u r ! Felhívása folytán vagyok bátor, 
a kápolnai kerületben lévő dohányok állásáról 
tudósítani.

Az idei termés általában jónak mondható. I 
Vannak ugyan kivételek, de ez csekély, mivel I 
ki az idén korán beültetett, annak kétségkívül 
jó dohánya van. Az anyag minőségére nézve 
megjegyezhetem, hogy ha mint eddig, az idő 
kedvező lesz, akkor — különösen a szamos- 
háti-féle dohányban — kitűnő minőséget ka
punk, mit részben a »Magyar Dohány-L'jság« 
figyelmeztetéseinek köszönhetünk ; ugyanis 
most már őrizkedünk az éretlen levelet letörni, 
és mindent, kicsit, nagyot összetűzni, hanem 
daczára a dohányosok előítéleteinek, ott mind
járt a földön választatjuk, mit úgy érünk el, 
hogy minden sort hárman törnek, azaz egyik 
az apraját, a második a nagyot, a harmadik 
pedig a silányát. A dohányok állásából ítélve 
holdanként fi mázsára számíthatni és még 
akkor nem becsülöm túl, — mert vannak 
helyek, hol 10 mázsát ád.

Ha közléseimet szerkesztő ur szívesen veszi, 
máskor is be-bekopogtatok.*) (irósz 'Jenő.

Levél a  szerkesztőhöz.
Tisztelt szerkesztő u r ! Figyelemmel olvas

tam becses lapjának már nehány számát, s 
mondhatom, nagy Örömére szolgálhat a haladó 
gazda közönségnek, hogy a dohánytermelés 
javításának oly hatalmas apostola és barátja 
támadt a »Magyar Dohány Ujság«-gal; sokat 
igen sokat is várunk tőle — a jelszó minden 
sorban olvasható: »Haladjunk« ! ki ne örülne 
ezen r hisz a jelenlegi lompos dohánykezelés 
megváltoztatása illetve javítása már nagyon 
is szükséges és a szépen fejlődő mezőgazda
ságnak viszonyaihoz méltó ia — és annál is 
inkább kivihető, mert minden törekvő dohány
termelőnek legfőbb óhaja.

De szerény nézetem szerint nem csak a 
sajtó utján, hanem másként is kellene a ratio- 
nalis ujjitásokat — ismertetni, kedvelné és utá- 
nozhatóvá tenni; a kormánynak kellene, mely
nek a dohány termése, a monopólium által tulaj-

• )  Csak minél gyakrabban. Szerk.

dona, és 7-^8 millió frt jövedelmet szolgáltat, 
— e tekintetben legtöbbet tenni — pedig épen 
kévését törődik vele — l) ; nem elegendő a 
jobb qualitást drágábban fizetni és kiállitáso- 

< kát rendezni! hanem igenis szükséges volna 
I minden dohánybeváltó kerületben, nem a kül

föld mintájára, hanem a helyi viszonyokhoz 
mérten egy hasznot mutató minta dohányte
lepet létesíteni, *) avagy valamely vállalkozó 
gazdaságot lehetőleg támogatni, hogy' olyanná 
fejlődhessék, — ott azután a javítások telies 
mértékben keresztül vitetnének és az eszközök 
minden használható neme feltaláltatnék — ez 
szolgálna mintául a törekvő és tanulni vágyó 
gazdaközönségnek.3)

Vannak méhész — vándortanitók, — 
miért nem lehetnének dohánytermelési vándor- 
tanítók r időnként sokat tanulhatnánk, ezen az 
utón is, és nagy eredményeket lehetne elérni. 
Nézzük a méhészetet, mily óriási haladást tett 
ezen intézmény következtében.4)

Ha a dohánytermelők azután nem foga- 
nositanák az ajánlott és később előirt és hasz
nosnak bizonyult termelési módozatokat — az 
egyszerűen az engedély elvesztését vonná maga 
után; a feles dohányosság is mindinkább meg
szüntetnék — miáltal a csempészet legfőbb 
tápanyagát elvesztené és helyébe életbe lépne 
a házilag való kezelés — miáltal a gazdaságok 
éven át olcsóbb és bizonyos napszámosokkal 
illetve munkásokkal volnának ellátva — s a mi 
legfőbb, jobb s szebb qualitásu dohányt 
lehetne, kedvező időjárás mellett a beváltó 
comissió elé vinni — a dohányzó közönség 
nagy Örömére.

Miután ilyesmi pedig soká fog létesittetni, 
azon kéréssel fordulok tiszt, szerkesztő úrhoz
— miszerint szíveskednék velem tudatni, hol 
láthatnék vagy lelhetnék fel egy quasi minta
— dohánytermelési magán telepet — hogv 
érvényre emelhetném akaratomat, melv szin
tén abból áll: tanuljunk és haladjunk ! 5)

Becses válaszát kérve maradtam hazafiui 
üdvözlettel,

K a k u c s ,  u. p. Ujhartván, Pestmegve. 
1885. szeptember 3-án.

Jfj. Liebner József\
földbirtokot.

*
Egész terjedelmében közöltük a fennti 

levelet, ami azonban éppen nem azt jelenti, 
hogy mindenben osztjuk levélíró nézetét, sőt 
hogy ezt megczáfoljuk, sietünk a számmal 
megjelölt helyekre nézve véleményünket azon
nal megadni.

Ad 1. Az utóbbi időben igen is sok gond 
íordittatik a dohánytermelés javítására, külö
nösen mióta T r z c s i n s z k v  Gyula minisz
teri tanácsos és dohányjövedéki központi igaz
gató ur az ügyet kezébe vette és páratlan 
szorgalommal annak lehető javításán üdvösen 
működik.

Ad 2. A mintatelepek sok dohánybeváltó 
körzetben meghonosittattak és még jelenleg is 
léteznek, csak hogy azok működése az óhaj
tott czélt el nem érte; amennyiben a tanulni 
vágyó gazdaközönség ottan nagvon gvéren 
mutatkozott. — Nem állítom, liogv ottan so
kat tanulhatott volna, mert mind csak olvan 
miniatűr, és inkább kísérleti mint mintatele
peknek nevezhetők ; — teljes igaza van e levél 
írójának abban, hogy a helyi viszonyokhoz 
mérten kellene a mintatelepeket felállítani.

E lapokban én már többször hangoztat
tam ezt; még azon hozzátevéssél, hogy mag- 
termelésre fordítsanak nagy gondot a telepeken, 
és ne sokfele magból tegyenek kísérletet, mén 
ez által a már ugv is elfajzott mag még job
ban elkorcsosodik, — hanem a talajnak meg
felelő magot termeszszenek és adják azt ki a 
termelő közönségnek.

Ad 3. A törekvő és tanulni vágvó gaz
daközönség tanul is, és halad is minden gaz
dasági ágban, csak a dohány az, melyre figyel
met nem fordít, semmi sincs igy elhagyatva 
mint a dohány. Ezen termesztménvt a gazda 
úgy tekinti, mint mostoha gyereket, és — tisz
telet a gyér kivételeknek — nagyon sok termelő- 
gazdának fogalma sincs a rendes dohányter

melésről, nem tud belőle többet, mint az átvevőt 
szidni, ki oly rosszul fizeti dohányát; az egész 
kezelést a hűtlen gányóra bízta, kinek fődolga 
az előleget kiszedni és a kész dohányt lehető
leg elcsempészni, — és tanulni épen nem akar.

Ad 4. Vándortanitóink vannak, még pedig 
a dohánybeváltó hivatalokból kiszemelt szak
értő urak, kik fáradhatlanul működnek arra, hogy 
a termelőknek jó tanácsot adjanak, de nem 
igen hallgatnak reájok ; ott, a hol megfordulnak 
és tanácsukat követik, meg is látszik a ter
melésen annak hatása. Csak két baj van: 
kevés a vándortanitó és kevés a tanulni vágyó. 
— Egész más dolog a m é z ; ez édes, amaz 
keserű; a méhészetnél a községi lelkészek és 
jobbadán a tanítók közreműködésének köszön
hető a haladás, holott a dohánynyal nem igen 
törődnek. A * Magyar Dohánv-Ujság« olvasói 
közt néptanító vajmi kevés fordul elő, de a 
méhészeti lapokat olvassák; hogy ez utóbbit 
teszik, az (irigység nélkül legyen mondva i igen 
helyes, de hogy amazt nem olvassák, az már 
nem egészen helyes.

Ad 5. Vannak Békésmegyében igen jó. 
okszerű dohánytermelő gazdaságok ; ott vannak 
p. o. B e l i c z e v  István főispán, G Ö n d ö c s 
Benedek apátkanonok, B á r ó  Vá z  m e r  stb. 
urak, kik igen rendszeresen kezelik a dohánvt.

Más megyékben pedig ott van gr. D e s- 
s e w f f y  Aurél kitűnő dohánytermelése, Büd- 
Szt.-Mihálvon i Szabolcsmegve >, ott van gróf 
S z a p á r v  Gyula pénzügyminiszteré Tak
sonyon, G y ö r g y e i  örökösök Tápió-Györ- 
gvén, továbbá K a c z  t e s t v é r e k  Puszta- 
Ohot, M a n d e 1 Jakab Derecske i Biharmegve). 
B 1 e i e r Mór Ibránv i Szabolcsin.), L e o p o 1 d 
Sándor Szegszárdon. Az elősorolt termelőknél 
és még sok in meg nem nevezen uraknál lehet 
rendes termelési rendszerre találni. A  szerk.

Vegyesek.
Puttta-O hotró l, Debreczen mellől írják : 

A küldött >Exiccator< szegekkel itt is kisérle- 
tét teszünk.

Ami dohányunkat illeti, a folytonos szá
razság következtében gyenge termésre számít
hatni ; alig hiszem, hogy kát. holdanként fi 
métermázsánál többet kapjunk. A dohányle
velek épek, nem rongyosak, de kicsinyek; a 
rossz fejlődés következtében két héttel későb
ben kellett a töréshez fogatni, mint a hogv 
azt rendesen tenni szoktuk. K. J .

(■őzeke szántási próba. Promontoron 
f. hó 5, fi és 7-én szép számú vidéki és fő
városi közönség részvétele mellett próbaszán
tás eszközöltetett gőzekével és — mint a *G.
L.« írja — a kísérlet a várakozásnak megfe- 
lelöleg sikerült. Az eke a kissé könnyű és 
gazos talajt 12" mélyen szántotta, a gruberral 
pedig 18—20"-nvire porhanvitá. — Német
országban nemcsak nagyobb uradalmak, de 
kisebb gazdaságok is részesülhetnek e hasznos 
mivelésmódban; a mennyiben ott bérekék is 
működnek, melyek, ha egy vidéken elegendő 
munkát találnak, azt felvállalják.

Gazdasági eongreHSzna. Október 3 — 5-én 
Budapesten a gazdák is cougresszusra jönnek 
össze, melyen több kérdést vitatnak meg, mint 
lehetne a gazdák helyzetén javítani. Ország
szerte nagy érdeklődés mutatkozik a kongres- 
sus iránt és már eddig is igen nagy számmal 
jelentkeztek a részvételre.

S zerkesz tő i és k iadói üzenetek .
A. J .  K i s - O r o s c .  A kért szegeket elküldtük 

T . J. bíró urnák T óba. — K. H. D e b r e c z e n .  I.apunk 
kért két számét postára tettük. — H. # .  S z e g e d .  Az 
uj helyről egy kis tudósítást. — F . I. T o l n a .  C sodál
kozunk. — Z . A. S á m s o n .  R . J ,  S e  I in d .  H it arra 
mi újság j

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos:
Daréczl Vilmos.

Hjwn Sárkn* SamuoAl. Budapest Andrwv-ut is. st.
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