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Teljes tisztelettel felkérjük mindazokat, 

akik az előfizetést a folyó évre még eddig 

meg nem újították, hogy az előfizetési össze

get mielőbb beküldeni szíveskedjék.

Azt hiszszük, hogy az a csekély áldozat, 

melybe lapunk előfizetése kerül, bizonyára 

bőven megtérül azon szolgálatokban, a me

lyeket lapunk a termelőknek és a dohány

ügynek tesz, közhasznú működésével, — mi

ért is egész bizodalommal fordulunk lapunk 

tisztelt olvasó közönségéhez, hogy kegyes

kedjenek lapunkat nemcsak saját részükről 

támogatni, hanem szomszédaik, ismerőseik, 

jóembereik körében is ajánlani, terjeszteni, 

hogy így még fokozottabb mérvben legyünk 

képesek a dohánytermelők érdekeit képvi- 

selni, es a dohányügynek javára lenni.
A szerkesztőség és kiadóhivatal.

Korul palánta.
Hogy a dohánytermelés sikerére nézve 

mily rondkivül fontos és nagy befolyással 
bir a korai palánta: azt legjobban bebizo
nyítva látjuk ama körülményben, hogy a 
múlt évi dohánytermésből, egyes vidéken, 
fölötte sok olyan nyirkos, nedves dohány 
került beváltásra, amelyek nngyrészben 
megpenészednek, elrothadnak és tönkre 
monnek.

Sokan úgy vélekednek és oda nyilat
koznak, hogy a dohányoknak ezt a rom
lását kizárólag a múlt év őszén és n tél 
legnagyobb részén országszerte uralgott

esős, ködös időjárás okozta. Hogy ez a 
folytonos nyirkos, ködös idő, a légmente
sen jól el nem zárható pajtákban tényleg 
sok bajt és kárt idézett elő: azt én is 
elismerem; — de meg vagyok győződve 
róla, hogy ez a kár soha nem ölthetne 
olyan nagymérveket, ha a dohány korán 
megérik s Őszig részben már be is szárad. 
— Én tehát a bajnak valódi kutforrását 
nem annyira a rossz időjárásnak tulajdo
nítom, mint inkább nagy részben a késői 
és satnya palánták elültetéséből számlá
zottnak tartom. Nekem ugyanis az a véle
ményem, hogy azok a dohányok, amelyek 
a múlt év végén a nedves, ködös időjárás 
folytán tényleg megpenészedtek és tönkre 
mentek, azok nagyrészben késői, éretlen 
dohányok voltak, amcf, uk ezt a sorsot 
talán kikerülték volna, ha nem olyan ked
vezőtlen idő jött volna rájok. de azért — 
az én nézetem szerint — ezek a dohányok 
értékes anyagot sohasem képezhettek volna.

Az ilyen késői, vagy éretlen dohányok
nál csak egy mód van, amelylyel rajtok 
valamit segíthetünk, s ameiylyel a múlt 
évi, vagy esetleg ehhez hasonló nyirkos, 
kódos időjárásnak a káros befolyása meg
előzhető volna, — mondom — csak egy 
mód van és ez : a füllesttés, amelynek an
nál erősebbnek kell lenni, mennél éretle
nebbek a dohányok. Mert a teljesen meg
ért dohányból a viz nagyrésze úgy is ki
párolog, — de az éretlen dohányban oly 
nagymérvű a nedvesség, hogy azt csak is 
a kellő füllesztés képes megkevesbbiteni. 
Azért prédikálom én folytonosan a füllesz
tés szükséges voltát, s nem ajánlhatom 
eléggé ennek általánosan való használat
ba vételét, mert ez egy csalhatatlan segéd
eszköz és eljárási mód a jobbminöség elő
állítására nézve.

A másik feltétlenül szükséges ténye
ző pedig a korai ültetés, — mert ha korán 
ültetett és korán érett dohányok kerülnek 
a pajtába, akkor bármily nyirkos, ködös 
idő sem okozhat bennök olyan kárt, mint 
aminőt a dohányok a múlt évben szenved
tek, — mert a korai jó palántából ültetett 
dohány korábban érik s az ilyen nagyobb 
ellenálló képességgel bir még a ködös és 
nodves időjárással is daczolni, különösen 
akkor, ha az ily dohány, felfűzés előtt
kellően meg is füllesztetett.__________

M a i a a é m u n k  ■ o ld a l .

A fentiekből is könnyen következtet
hető, hogy ez idő szerint ugyancsak lé
nyeges kérdés az, hogy az ilyen kedvezőtlen 
tavaszi időjárásban, mint aminő eddig nral- 
kodott s még jelenleg is tart, miképpen 
tudjunk korai palántát előállítani ? — mert 
erősen össze kell szednünk magunkat, hogy 
ezt ki is vihessük.

Április közepén vagyunk s eddig 
még folytonos hidegben dideregtünk.— a 
mily szükséges, épp oly nehéz feladat te
hát az annyira érzékeny dohánypálántát a 
hidegtől megóvni s a mostoha időjárás 
ellen megvédelmezni.

Erre nézve most csak egy mód van, 
és ez : a Kerpely K. tanár úr által aján
lott magas deszka párkánynyal ellátott és 
olajospapirossal bevont melegágy, amely 
a legjobb védelmet nyújtja a hideg ellen, 
mert ez — a mellett, hogy a világossá
got is hozzáférhetővé teszi — kissé eny
hébb időben ki is takarható, illetve a ta
karója róla levehető, miáltal levegőben és 
napfényben részesülhet, a nélkül, hogy a 
hideg a palántáknak megártana, mert a 
magas párkány mindig nyújt némi eny
heségei s a palánták úgy érezhetik benne 
magukat, mintha a szabadban volnának, a 
mi mindenesetre csak jó hatással lehet.

Az ilyen időjárásban, hogy az ülte
téssel el ne késsünk, annak idején majd 
úgyszólván forszírozni kell a palánta nö
vését, hogy azok e hó végére annyira el
készüljenek, hogy aztán május első heté
ben — mint jól kifejlett, izmos, gyökeres, 
hibátlan palánták — kiültothotők legyenek.

Hogy ez esetben az ápolás minő le
gyen? arra csak azt mondhatjuk, hogy 
mindenesetre gondosabb, mint a normális 
rendes időjárásban ; meg kell figyelni, úgy
szólván meglopni az időjárást és ahhoz 
mérten — akár óráról-órára is — kita
karni, betakarni, langyos trágyakeverék
kel gyakran öntözni a melegágyat, hogy 
a palánták rohamosan fejlődjenek.

A németek, akik csak későbben, il
letve nem oly rég jöttek rá a melegágyak 
nélkülözhetetlenségére, most már annyira 
mentek, hogy a palántákat már a meleg
ágyban is ugyanazon műtrágya oldatával 
öntözik, amely műtrágya — az ő vélemé
nyük szerint — a dohányt jobbá teszi; s 
azért járnak ig.v el. hogy a palánta már
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a melegágyban magába vegye a műtrágya 
által adni kívánt tulajdonságot, s finom
ságának és jobb égésének tulajdonságait 
a kiültetendő földbe már mintegy magá
val vigye és ott aklimatizálja.

Ahol a melegágyakban már annyira 
vannak s palánták, hogy a pikirozásra 
alkalmazhatók : ezt gyorsan kell csele
kedni, mert a mostani időjárás a pikiro
zásra nem rossz; ilyenkor azok a gyönge 
növénykék cseppet sem fonnyadnak a2 át
ültetés alkalmával, — hamarább fogam- 
zanak és igy hamarább is fejlődhetnek, 
ugyannyira, hogy ha a hidegágyban eze
ket is mindennemű gondozásban részesí
tettük, gondosan ki s betakartuk, langyos 
trágyakeverékkel öntöztük, akkor május 
közepe táján ezekből is lehetséges lesz 
majd kiültetni. Megjegyzem, hogy a hi
degágyak betakarása olyanformán történ
jék, hogy az ágyak körül átellenes kis 
karókat verjünk bo, amelyekre a gyéké
nyek vagy haczurák ráerősithetők legye
nek s igy ezek alatt a palánták némileg 
enyhébben vannak és a mellett levegőben 
is részesülnek.

Azok a melegágyak, amelyek sorban 
vannak vetve, még a mostoha időben is 
mindenesetre nagy előnyben vannak, — 
mert ezekben a palánta, gyökerének tá- 
gabbra való terjezztése által erősebben és 
biztosabban fejlődhet, s a gyom se bir 
köztöK annyira elharapózni, mert az üres 
sorok között könnyebben hozzáférhetünk 
a kigyomláláshoz.

A melegágyaknak gyommentesekké 
való tétele is igen fontos tényezője a pa
lánta sikerének, azórt tehát ezt se szabad 
elmulasztani, s mihelyt a gyom csak mu
tatkozik. már hozzá kell látni annak ki- 
pusztitásához, mert ha a gyom a meleg
ágyon elhatalmasodik : ez annyira elnyomja 
a gyönge dohánypalántákat, hogy ezek 
azután már éppen sammit sem érnek.

A gyomlálás kezdete előtt, a megágyat 
sűrű rózsás locsolóval meg kell öntözni, s 
mikor mar a vizet teljesen beitta és a föld 
többé már nem tapadós: csak akkor kell 
a gyomlálást megkezdeni s ennek befeje
zése után a melegágyat ismét meg kell 
öntözni és a földjét kissé lenyomkodni, hogy 
a meglazult föld ismét a gyökerekhez ta
padjon. Ezt a régi rendes eljárást sohasem 
szabad mellőznünk.

Gyomlálás közben a gyakorlott kertész, 
a gyommal együtt kiszedhet egyúttal min
den idomtalan, korcs palántát is. miáltal 
ilyenekből is kevesebb kerül majd kiülte
tésre.

Egyáltalán azon kell igyekeznünk.hogy 
a lehető legtökéletesebb és minden tekin
tetben hibátlan, jó palánta nevelése legyen 
ez idő szerint a fögondunk, mert — ismét
lem — legelső sorban a korai jó palántá
tól függ a dohánytermés egész eredménye.

Daróczi Vilmos.

Közlemények
a dohánytermelés! kísérleti 

állomás köréből.
— Kerpely Kálmán jelentéséből. —

I Folytatás. 1
II. .4 J iillrtési illő cs a sortávolság befolyása 

a dohány fejlődésére.
A jobb termelők hazánkban a dohányt 

általában május havában szokták kiül
tetni : ezen dohányok — kedvező időjárást 
és jó talajelőkészitést feltételezve — jól 
fejlődnek s ngy minőségileg kielégítő ered
ményt adnak. A júniusi ültetést azonban 

j már elkésettnek kell tekintenünk, mely a 
I dohány rendes fejlődésének, még kedvező 
; időjárás esetén sem kedvez. Júniusban 

rendesen már száraz idő szokott uralkodni 
| és a hőség is erősen érezhetővé válik. —
| A dohánynak a júniusi hőség beálltáig 

meg koll erősödnie, ellenkező esetben leve
lei nem fejlődnek ki kellően, aprók marad
nak, eldurvulnak és nem ritkán kényszer- 
eretekké lesznek. A májusi — különösen 
a korai májusi — dohányok ezen időre 
fejlődésükben annyira előrehaladtak, hogy 
a szárazság és forróság oly nagy kárt nem 
okozhat bennük.

Hogy az ültetés ideje a dohány minő
ségére mily nagy befolyást gyakorol, arról 
egy összehasonlító termelési kísérlettel is 
meggyőződtem.

A május 7-, 18- és 21-én ültetett do
hány k. holdankint átlag 10 q-t adott, 20 
frt beváltási árral. Hogy a május elején s 
végén ültetett dohány között nagyobb el
térés nem mutatkozott, annak oka a múlt 
év május havának kedvező időjárási viszo
nyaiban keresendő, mely mérsékelt mele
gével, gyakori csapadékaival a dohány 
gyors megeredésének és fejlődésének igen 
kedvezett.

Annál nagyobb volt azonban a különb
ség a június lil án ültetett dohánynál, a 

í mely időben hazánkban még igen sok 
helyen szoktak dohányt ültetni. A júniusi 
dohány, daczára annak, hogy erőteljes 

! palántákat ültettünk el és ültetés után 
többször megázott, igen nehezen eredt meg, 
sokáig sínylődött, rendkívül egyenlőtlenül 
növekedett, levelei nem fejlődtek ki, aprók 
s a reggelenként erősen lehűlő, hideg sze
les szeptember havában teljesen megérni 
képtelenek voltak. A törést csak szeptem
ber l!l-én kezdhettük meg, mely munka 
az egyenlőtlen, lassú és tökéletlen érés 
miatt elhúzódott szeptember hó végéig. 
Ennek következtében az általános rész
ben modott okoknál fogva — a dohány 
szárítása is sok kívánni valót hagyott fenn 
a levelek nem színesedtek kellően és alsó 
oldaluk zöld színű maradt. Az égőképesség, 
levélfinomság és bordaarány meghatáro
zásánál következő eredményeket nyertük:

1gjképcsseg 1.--vei v astagság l'ordaarány
111*1íodperciekbon gunokban •

korai m ájusi
dohánynál 13 0.34 35

kései „ 12 0.36 37
jú n iu si „ 8  0.41 10

A  jú n i u s i  (lohúnvok levelei v;lista# bor
dájuak. durva lemczüek, roszul égők. to
vábbá fénytelenek, szennyes barna színűek, 
a mi a beváltásnál is általán feltűnt.

Ezen kísérlet folyamán újólag meg
győződhettem arról, minél korában kerül 
a dohány törés alá és felfűzésre, annál 
szebben színesedik, nemcsak a levél felső, 
hanem alsó oldalán is ; a kései vastag levelű 
dohányok zöldesen, szennyes barna színnel 
száradnak be, a levél alsó oldala pedig 
kivétel nélkül zöld színű, mely jelenség 
magyar dohányaiknak oly általán ismert 
hibája. Valószínű, hogy ez a sok helyen 
szokásos késői ültetésben és ezzel meg
késett törésben leli részbeni magyará
zatát.

A legkésőbbi májusi (21-iki) ültetést 
a junius 13-án ültetett dohánynyal össze
hasonlítva, az eredmény következő:

Term ett kát holdanként kgr.

m ájus 21-iki
anya-. hegy-. aljlevél öaaxcaen

dohány 718 273 84 1075
ju n iu s  l.'Mki 678 192 — 870

Esik a májusi dohány javára 205 kgr.
Még feltűnőbb azonban a beváltási 

eredmény.
Beváltatott májusi dohány I. osztály 

443 kgr. 115 frt 18 kr. II osztály 407 kgr. 
73 frt 26 kr. 111. osztály 225 kgr. 27 frt 
— kr. összesen 1075 kgr. 215 frt 44 kr.

Heváltatott júniusi dohány I. osztály 
170 kgr. 44 frt 20 kr. II. osztály 304 kgr. 
54frt 72 kr. III. osztály 396 klgrm47 52 kr. 
összesen 870 kgr. 146 frt 44 kr.

Vagyis a beváltásnál a kései májusi 
dohány métermázsája 20 frt átlagot ért el, 
szemben a júniusi dohány 16 frt 83 kros 
átlagával, a mi k holdankint 69 frt külön
bözetnek felel meg, megyjegyezvén, hogy 
a múlt év junius hava eléggé kedvező volt 
még a dohány fejlődéséze.

Miután nem egyszer volt alkalmam 
tapasztalni, hogy már a május végén ül
tetett dohány sem képes a használni szo
kott rendes ültetési távolságot teljesen 
benőni, a mi a levolek tökéletlen beárnyé- 
kolása folytán, különösen a szivaranyagot 
adó dohány minőségének csökkenésével 
van összekapcsolva, kísérletet tettem má
jus vegén ültetett dohány sűrűbb ülteté
sével.

Ezen czélból a május 23-án ültetett 
dohányt a rendes szokástól, a 70 50 emes 
kötéstől eltérően. 60 40 cm, kötésben ültet
tem ki, vagyis 60 cm. sortávolság mellett 
40 cm. sorbani, illetve, növénytávolsággal. 
A míg a 70/50-es kötésnek 16,329 palánta 
jut egy k. holdra, a 60 40 es ültetésnél 
23,814 drb. fér el.

Feltevésemben, hogy nálunk különösen 
a kései dohányokat nem ülíctik eléggé 
sünien, nem is csalódtam, mert az ered
mény a 60 40 emes dohány javára való
ban feltűnő volt Összehasonlítva vele a 
május 21-én 70 50 cmre ültetett dohányt, 
az eredmény következő:

Term elt kát. holdanként krgban 
anya-, hegy-, uljlevel ötuown

70/50 cm re*
ü lte te tt dohány 718 27.1 s |  to7f>

«>0 40 „ „ 956 ‘>88 58 1302

A 60 40 cfnre ültetett dohány tehát 
227 kgrmmal több levelet adott. A leve
lek a kölcsönös tű-árnyékolás folytán fino
mabbak voltak, a mit a beváltási ered
mény is igazol.

Beváltatott kgrban : I. osztály 443 kgr.
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115 frt 18 kr. II. osztály 407 kgr. 73 frt i 
-t> kr. III. osztály 225 kgr. 27 frt — kr- I 
összesen 1075 kgr. 215 frt 44 kr. — 60/40 
omes dohár,y I. osztály 710 kgr. 190 frt. 
60 kr. II. osztály 538 kgr. 96 frt 84 kr- 
III. 54 kgr. 6 frt 48. összesen 1302 kgr. 
299 frt. 92. kr.

A 70/50 cmres dohány 20 frt, a 60/40- 
es 23 frt 03 kr. átlagot ért el, a mi k. 
holdankint 84 frt 48 kr jövedelmi több
letnek felel meg, — tehát oly összegnek, 
mely a gazdák érdeklődését méltán 
felkeltheti. A sűrűbb ültetés költsége a 
rendesnél 4 frttal többet tett ki.
A 60 40 ctnes dohánylevél minőségileg is 
nagy eltérést mutatott:

Kgöképemtég Levélvastagság Bordaarány
ináaodperczekben grainokban 0/0

70/50 craes
dohány 12 0 30 37

''•0/40 „ 13 0.29 30.5

A levél lemeze és a bordák tehát 
sokkal finomabbak.

Miután a hazánkban termesztett do
hányféleségek legtöbbje ritkás levélállás
sal bír, vagyis a levelek a száron a kissé 
elkésett bugázás alkalmával széjjeltolód
nak és nem árnyékolják be egymást jól, 
a sűrűbb ültetés már ezen szempontból is 
lontos. Természetes, hogy ennek mértéke 
fajtánként, talajonként változik s igy vidé
kenként eszközlendő kiterjedt kísérletek 
szükségesek annak megállapítása végett, í 
mely ültetési távolság az, mely a korán és ! 
későn ültetett dohányoknál a legtnegfele- I 
lőbb. Azon nézetemnek, hogy a későn ülte
tett dohányokat az eddiginél sűrűbben kell 
ültetni, már most is kifejezést adok, mert 
valóban alig képzelhető helytelenebb el
járás, mint a korai és kései dohányokat, 
tekintettel azok eltérő fejlődésére, egy
forma távolságra ültetni.

(Folyt köv.)

K ísé rle te zé sek .
Hogy mennyire érdemes hazánkban 

bizonyos dohányfajokkal kísérletezéseket 
tenni: azt legjobban bizonyítják a Cser
háti Sándor tanár úr által Magyar t >várott 
végzett dohánytermelési kísérletek, — 1 
mert az általa produkált dohányok da- 1 
ezára annak, hogy a m.-óvári talaj nem 
egészen alkalmas valami kitűnő dohány j 
termelésére — évről-évre javulnak; úgy 
annyira, hogy még a múlt évben is, ami
dőn a dohányok országszerte általában 
véve a legnagyobb részben nem a legjob- j 
bán sikerültek, a Cserháti tanár úr kisér- ! 
lelilcg termelt dohányai, a múlt évi ter
méshez viszonyítva, jeles minőségüeknek 
mondhatók, s úgy égésre, mint tapintatra, 
és a valódi jelleg megtartására nézve iga- ! 
zán kitűnnek. — Nem tudom, hogy váljon j 
a talaj kitűnő művelése, a palánták okszerű 
kozoléso, a jól eltalált műtrágyák alkalma
zása, vagy talán még az a körülmény is, 
hogy a dohány újból ugyanabban a már 
kitűnő mivelésbcn részesült talajban ter
meltetett, (amit én, bizonyos helyeken, a 
magam részéről szintán helyén valónak 
látok,) mondom : nem tudom, hogy mitetto 
olyan jóvá a m.-óvári Virginia-faj dohányo
kat, de hogy jók — az tény.

| Én ebből azt következtetem, hogy a 
I kísérleteket mindig olyan helyeken keli 

végezni, ahol a faj teljesen ki van vetkőzve 
a maga eredetiségéből, nem pedig ott, ahol 
az eredetiségből részben megvan még va
lami, mert az utóbbi helyeken inkább esak 
arra kell működnünk, hogy a fajt, az ere
deti jó jellegére visszavezessük.

Hazánk talaja sok helyen nagy haj
landóságot mutat aromatikus dohány ter
melésére, tehát bizonyos helyeken ilyenek
kel is kísérleteket kellene tennünk; igy 
például a Brazil dohány nagy hajlandó
sággal bir talaj és éghajlatunkhoz alkal
mazkodni s az ezen fajta termelésével ed
dig végzett kísérletek azt bizonyítják, hogy 
a Brazil dohány termelését nagyon érde
mes lenne nálunk forszírozni. — Láttam 
az aradi dohánybeváltóhivatal mintatele
pén termelt Brazil-dohányt s próbaképen 
szivart is sodortam belőle, és mondhatom 
kitünően ég. ize és illata kellemes és egé
szen eltérő honi dohányaink jellegétől — 
daezára annak, hogy az a talaj, a hol ez 
termett, nem a legalkalmasabb.

Temesmegyének egyrészén, ahol az 
ott termelt dohány már annyira degenerált, 
hogy a származása már fel sem ismerhető, 
ott helyén valónak találnám a boszniai 
vagy más egyéb ilyen keleties jellegű 
dohányfajokkal kísérletet tenni. Az a vi
dék, úgy éghajlati viszonyainál, mint rész
ben könnyű, agyag tartalmú talajánál fogva 
is alkalmasnak látszik az ily keleties jel
legű dohányok termelésére ; — igy példá
ul Temes-Butyin, és Gatája talaja, amelyet 
véletlenül ismerek, valamint az ottani do
hány jellegét is, amely igen finom, kitű
nő égő es sárgás színű, — s azt hiszem, 
ott is sikerrel lehetne kz említett dohá
nyok termelését megkisérleni.

Mert hiszen a jó dohány produkálá
sára éppen az a fő dolog, hogy minden vi
déken az oda való fajt termesszük, — s 
minden fajtát a neki megfelelő helyre 
telepítsük.

Darócsi Vilmos.

A kerti levelek kezelése.
< F ö l; tatás. |

Nehogy azonban jelen soraimból azon 
következtetést lehessen levonni, hogy ha 
a finomság elérésével kevesebb jön a má
zsára és az is a jelzett betegségtől minő
ségében szenved, jövedelmezőség dolgában 
előnyösebb volna a termelőre, ha közvet
len trágyázott földben termelné a dohányt 
és igy inkább a nagyobb mennyiség elé
résére törekedjünk — sietek a frissen és a 
2 év előtt trágyázott talajokban termelt 
egyenlő nagyságú két területről lekerült 
termés eredményét idejegyezni:

K e r t i Közöns
ŐSZ-
aze-
se n 1I. II. III. IV . 1

i
II. III

K ihá
nyás.

- 511 kg
I58.:w

«74 kt. 
174. M)

151 kg.
22 f. 15

•20 kg.
165.60

082 kg.
7.i f. 84

•8 kg.
8 f. 78

81.51 q. 
595 í. 97

A 2 ót előtti trágyázo tt föld term és eredm énye :

1317 ! 682 70 í1 -  127 74 i:-,5.86q.
8VÖ.40 186.40 8 f. 40 -  15Í.24 4 f. 44 1: 889.88.

A terület nagyság 3—3ioou hold, me
nyit egy 6 tagból álló feles kertész család 
bemüvelésre kap; ezen területen volt a 
jelzett trágyás földtermés eredménye. 
Megjegyzem, hogy ha a trágyázatlan föld 
termése a mozaik betegségtől nem szen
vedett volna, az eredmény jelentékenyen 
kedvezőbb képest mutatna.

Ezen két termés kimutatás közötti 
különbözethez fölösleges szótfüznöm,annak 
a bizonyítására, hogy a dohány minősé
gére első sorban a talaj kellő megválasz
tása és mily módoni megművelése bir fő
jelentőséggel és habár elismert szakembe
rektől hallom a friss trágyázásbani dohány- 
termesztésnek előnyös voltát, én hosszabb 
idei megfigyelés alapján szerzett tapasz
talataim után — daezára a mozaik beteg
ség okozta kalamitásoknak, melyek elosz
latására a szárítási módok különféleségével 
és műtrágyák alkalmazásával teszek évek 
óta kísérletet — frissen trágyázott földbe 
dohányt nem ültetek.

A kerti dohánytermelés és kezelés 
körül a következő eljárást követjük: a 
dohánynyal beültedendő föld elővetemé- 
nyének tarlója júliusban — a mint a 
gabona learattatott — sekélyen leszántatik 
és lehengereztetik, ősszel, október, esetleg 
novemberben 7” mélységre újból megszán- 
tatik, tavasszal, a mint a föld kellőleg 
megszikkadt fogast, — majd — a tavasz 
kinyilta szerint — márczius végén, april 
elején exstirpatort, esetleg ekét, — útónná 
a föld porhanyósága szerint hengert vagy 
tüske boronát kap, mely művelet után a 
talaj a dohányültetés megkezdéséig érin
tetlenül marad.

A dohány ültetése alkalmával negyed
szer lesz a föld megszántva, még pedig 
— ha a föld elég nedves, nagyobb, ha 
azonban az időjárás száraz, szeles, cseké
lyebb, csak oly terület, a mekkorát egy 
nap alatt a feles kertész és családja beül
tetni képes, mert különben a kiszáradt 
földbe ültetett palántát nem győzzük meg 
vízzel. A kiültetés 55 cm. sorköz- és 25 
cm. palántatávolságban történik, kellő ta- 
lnjnoevesség hiányában nem kímélve a 
kiültetett palánta öntözéséhez szükséges 
vizet.

A palánta ültetése közben és befeje
zése után az elpusztult palánták pótlásá
val kell sietni, nehogy a korábbi ültetés 
a foltozást fejlődésében erősen elhagyja és 
ennek következtében elnyomja.

A mint a kiültetés és foltozás munká
jával végeztünk, és a palánta kellőleg 
megeredve fejlődésnek indult, az ültetés 
közben meggyért föld megkapáltatik, mely 
munka május végén, esetleg június elején 
Í8mételtetik, végre junius közepén a dohány 
fel lesz töltve s ezzel a talajmüvelés be
fejezve.

Kodvező idővel julius 15-ke körül az 
aljlevelek töréso veszi kezdetét, mely alka
lommal az értéktelen porlevelektől, — me
lyek megsemmÍ8Ítetnek, — a tőke meg- 
tisztittatik. Augustus hó és septomber első 
felében az anya-, majd ezentúl a csúcsle
velek törése végoztetik.

Hogy a dohánylevelek törése kellő 
időben történjék, különös éberséggel kell
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a kertének után ügyelni, mert úgy a< 
éretlen mint, főkép a túlérett dohány töré
sével kiszámithatlan károkat okozhatnak.

A dohánylevelek törése mindenkor 
csak a harmat felszáradása után van meg
engedve.

A kerti levelek bugázásával, — mely 
a jövedék tilalma folytán kiment a gya
korlatból, — csak kisebb területen téte
tik kísérletezés. A tapasztalat az, hogy a 
bugázotttökékleveleijelentékenyen nagyob
bak, súlyosabbak és tartalmasabbak, de 
úgy alakban, mint színben és finomságban 
a kerti jellegtől eltérők; az ily tőkéről szár
mazott levelek sorsa a beváltásnál kétsé
ges, hogy nem kerül-e a közönséges 
osztályba; a bugázott tőke levele a 
bugázatlanéval szemben 8 -10 nappal ké
sőbb szokott beérni.

Ezen dohány pipából szíva kelleme
sebb illatú, bár kissé erősebb, mint a bu- 
gázatlan és sem kint a tökén, sem a zsi
nóron nem szenved annyit az időjárás sze
szélyeitől, mint a bugázatlan tőkén termett 
túlfinom levél.

Czibulya Gyula. 
prímási jószágfelögyelő

(Folyt, kör.)

Évelő növények.
Míg nálunk talán már egészen napi

rendre tértek az én pár év előtti felfedezé
sem : a dohány h elösége fölött, addig a külföl
dön s különösen Németországban ugyancsak 
ioglalkoznak a kiteltetett dohánytőkének 
újból való kiültetésével s határozottan ál
lítják, hogy ezen eljárás mellett a dohány 
sokkal finomabb, gyöngébb és koraibb.

Éppen most olvasom egy németor
szági szaklapban az erre vonatkozó tudó
sítást, amelynek írója — a dohányjavitá- 
sának kérdését és különféle módjait fejte
getve— azt mondjs, hogy: .különös gond 
fordítandó arra, hogy a dohány gyökér
törzsek fagyás nélkül kiteleltessenek s 
ezek aztán tavaszszal kiültetendök. Ez ál
tal elérhető, hogy a földmunkák nagyré
sze megtakarítható, s ha két vagy három 
gyökérhajtást megnövesztünk, ebből az 
oly nagyon keresett könnyebb minőséget 1 
produkálhatjuk, amely a mellett még meny- 
nyiségre is bőven kiadó. A levelek lesze- j 
dése ezeknél 4 héttel hamarább, tehát még 
a jó évszakban eszközölhető, mi által a 
szárítás többé nem lesz oly égető kér
dés. —“ A múlt nyáron — mondja az 
illető szakember — oly gyökérszárakat 
ültetett ki, amelyekkel már 3 éven át foly
tatta a kísérletezéseket, s az ezekről nyert 
levelek jóval nagyobbak és sokkal fino
mabbak voltak, mint az egy éves növé
nyeknél.

Az évelő dohánynyal való kisérleté- 
zések annakidején még a tengerentúli vi
lágrészekben is nagyfoltünést keltettek, s 
mindenütt rendkívüli sikerre vezettek.

Hivatkozhatom o részben az Ameri
kában élő dr. Tavassy Antal és az Ausztrá
liában élő Lantay István derék hazánk
fiaira, akik lapunk előző évfolyamaiban 
egész elragadatatással nyilatkoztak az évelő 
dohányokkal tett kísérletekről; — így az 
utóbbi a lapunk 1898. évi folyamának 3.

számában közölt levelében részletesen meg
írta, hogy Ausztráliában, 1897-ben a .Blu« 
mould“ — az ott gyakran pusztító dohány 
betegség — annyira tönkre tette az összes 
dohánypalántákat, hogy mértföldekre nem 
lehetett dráva pénzért sem egyetlen szál 
palántát kapni. Csupán Lantay úrnak volt 
mintegy 4 holdnyi területen a legszebben 
diszlö dohány ültetvénye, a mely a dohány 
évelőségének kipróbálására az előző évről 
átlaga meghagyott dohánytőkékről szárma
zott, s másodéves palántái igen szép fej
lődésnek indultak, minden betegség, vagy 
rovar pusztítás nélkül.

Amint Lantay úr akkor irta: .az ot
tani (mellburni) kormány kísérleti telepén 
— mely egy amerikai szakember igazgatása 
alatt áll, aki különben az amerikai szak
lapokból nagyjában már szintén értesülve 
volt e felfedezésről és a legjobb véleinény- 
nyel van róla — szintén meghagyatott 
mintegy másfél holdnyi terület, a kísér
letezés czéljára."

A végzett kísérletek további eredmé
nyéről azonban nincs tudomásunk; — s 
nagyon leköteleznének a távoli világrésze
ken élő kedves honfitársaink, ha az Ame
rikában és Ausztráliában, az évelő dohány
növényekkel és a dohány dugványozásával 
tett kísérletek eredményéről bennünket 
részletesen értesíteni kegyeskednének.

Én ma is szentül hiszem és állítom, 
hogy nagyon is érdemes lenne az évelő 
dohánynövényekkel nálunk is nagyobb- 
mérvü kísérleteket tenni, már csak magne- 
mesités czéljából is. úgy hogy az évelő 
tőkék hajtásait dugványosásrn alkalmaznánk 
s az ily tövek aztán a legkitűnőbb mag
növényekül szolgálhatnának.

Ezeket a kísérleteket különben nem 
csupán a hivatalos kísérleti telepek végez
hetnék, hanem maguk a termelők is meg- > 
tehetnék, mert hiszen az egész eljárás oly 
könnyű, egyszerű és feltétlenül biztos, hogy 
azt bármely értelmes kertész is végrehajt
hatja.

A magyar gazdaközönség volna hi
vatva, hogy a dohány évelőségének és 
dugványozásának gyakorlatilag érvény tsze
rezzen, s ezen felfedezések felhasználásá
val, a magyar dohánytermelés ügyét oly 
fokra emelje, hogy az egész dohánytermelő 
világ tőlünk tanuljon; — mert hiszen még 
se egészen rendjén volna az, hogy magyar 
ember felfedezéseinek a külföld vegye hasz ■ , 
nát, s mi majd egykor az idegen népeknél ! 
bámuljuk azokat az eredményeket, amelye
ket mi itthon magunk is elérhettünk volna.

Váróul Vilmos

A muskntály dohány termelése.
Hernád-Sst.-András, 1889. márcz. 26. ;

Tekintetes Szerkesztő úr!
Szives engedőimével elmondok egyet- > 

mást a mi muskatálydohányiinkról s an
nak miként való kezeléséről.

A hernád-szt.-andrási dohány ország- 
hirü volt emberemlékezet óta s a negyve
nes években, mikor szabadon termelhetett 
még mindenki dohányt, csakúgy mint most 
a krumplit, vagy kukoriczát, fontjáért szí
vesen fizettek 3—4 ezüst húszast; — mi 
tette nevezetessé? — A jó kezelés, a faj 
tisztaság.

1848. előtt a dohányt mi úgy kezel
tük, hogy a földet már akkor is mélyen 
szántottuk a dohány alá, rendesen 4 vagy 
6 ökörrel, mert még akkor faekéket hasz
náltunk, s n szántás igen nehéz volt.

Az eke után ment egy gyermek, esu- 
porkával a kezében, s a barázdában talált 
férgeket, pondrókat, pajorokat mind a csu
porba szedte s minden forduló után be- 
öntötte a föld végére kivitt üres hordóba, 
melyet aztán hazavittek s a kukaczokut 
felctették a házi szárnyasokkal. És ez 
minden szántáskor igy történt. — S mi 
lett az eredmény? — Az. hogy elsárgult, 
beteges, csenevész, pondrórágta dohányaink 
sohasem voltak, s a dohányt nem kellett
— mint manapság — foltozgatni, ami 
kárba veszett munka.

Rászásainkat rendesen a trágyadom- 
bon készitottük, vesszőből font sövény kö
zött — sövény keretet azért használtunk, 
hogy a palántának mindig egyenletes, 
friss levegője legyen, ha felülről be volt 
is takarva; — szalma takaróink már akkor 
is voltak.

A magtermelésre különös súlyt fektet
tünk. Rendesen virágos kis kertünkbe 
ültettük ki a magnak való dohány palán
tát, s az éppen olyan gondozásban része
sült, mint a legszebb, legkényesebb virág. 
Egy magtőkén 10—12 gubónál többet 
sohasem volt szabad hagyni; — a fattyú 
hajtásokat, kacscsokat gondosan leszed
tük, de a dohányleveleket a mag lesze
dése előtt soha le nem törtük.

Aki május első hetében a dohány 
palántáját ki nem ültette: arra keresztet 
vetettünk, s eltörtük felette a pálezát, 
hogy tökéletes, jó dohánya nem lesz.

A kiültetett dohánypalántákul fagy. 
szél és más veszély ellen körülraktuk gü- 
röngygyel s az igy maradt egy pár hétig, 
a míg a palánta teljesen begyökeresedett, 
megfogamzott és növésnek indult.

Száraz időjárásban este-reggel clma- 
radhatlauul meglocsoltuk, de csak nagyon 
vékonyan — és csak addig, antig fejlő
désnek indult, mint mondani szokták: 
mig a szél meg nem hajtogatta. — Két- 
szer-háromszor megknpáltuk s magasan 
feltöltögettük.

Mikor teljesen kivirágzott — akkor 
törtük le a tetejét, vagyis letctőztük, mert 
azt tartottuk, hogy a dohánylevél a virág
ból szívja magába az illatot. És van is 
abban valami. Próbálja meg akárki: bim
bójában letetőzni a muskatály dohányt, 
vagy pedig teljesen kivirágzott állapotban
— mily óriási különbség lesz a kettő kö
zött iz és zamatra nézve. Sőt még a levél 
finomságát is befolyásolja. Mert mig a 
bimbóban tetőzött dohány levele érdes, 
durva, vastag lesz. addig a kivirágzóékor 
tetőzött dohány levele egyenletes, puha, 
finom, mint a selyem.

Az első kacscsozás alkalmával min
den tövön legalul meghagytunk két egész
séges kacs szálat s n szín dohány letörése 
után ez nevelte a sarju dohányt, amely 
rendesen csaknem olyan jó volt, mint a 
szin dohány, de mennyiségileg még több. 
Szeptember első hetében a sarjú dohány 
törését is befejeztük.

A szindoliány törésénél ugy jártunk 
el, hogy amelyik levél szépen kibabosodni 
s a végein sárgulni kezdett: azokat a leve
leket letörtük, s összeszedve bevittük az e 
ezélra készített helyiségbe, (mert akkor 
még azt se tudtuk, hogy mi fán terem, 
vagy miféle csodabogár az a pajta?) ott 
aztán elterített zsuppra raktuk, kocscsávul 
lefelé, beterítettük vékonyan zsúppal, és 
mikor aranysárgára megérett, amihez néha 
négy-öt nap kellett, (ez volt az igazi fül- 
lesztés! Szerk.t akkor zsinórra fűztük, de 
csak a teljesen kisárgult leveleket. Zsupp 
közé azért raktuk, mert ez felfogta a do
hánylevelekből kipárolgó nedvességet, és
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soha sem történt meg, hogy nyers dohá
nyunk begyúladt volna.

Es annyiszor törtük a dohányt, a 
hányszor érett levél volt — de sohasem 
egyszerre, mint a hogy ezt igen sok mos
tani uj dohányos teszi, aki egyszerre össze- 
zagyval, összetör alj, szín és hegylevele
ket s mikor átesett rajta, nagyot fuj: 
„hála istennek, megvan 1“

Nagy gondot fordítottunk különösen 
a hegy és hónaljlevelekre, — ezeket sár
gára érleltettük a tövön, s ezek adták ne
künk a legfinomabb, legzamatosabb pipa
dohányt.

A zsinórokat rendesen eresz alá vagy 
nyílt soppokba aggattuk, ahol a szellő jár
hatta, sőt a napsugór is hozzáférhetett. 
Hat-nyolcz nap múlva, mikor a felfűzött 
dohány mindkét oldnla szépen megpirult, 
kiaggattuk a dobánypórékat, ha csendes 
idő volt, még este, de kora reggel mulhat- 
lanul.hogy a harmat belepje s megpuhuljon.

Ekkor kezdetét vette a forgatás, ami 
úgy történt, hogy a fűzés alkalmával egy
másba borult leveleket egymástól szépen 
különválasztva, a két szélét — miként egy 
iv papirost — összehajtottuk, a széleit 
befordítottuk, a kocscsát kifelé helyeztük, 
— ami nzt eredményezte, hogy dohá
nyunknak a levele mindig épen maradt, 
rongyos dohányunk sohasem volt, korhadt, 
vagy szívégett dohánynak pedig a hírét 
se hallottuk.

Anvnt mondám: dohányunkat rende
sen árnyékban szárítottuk, de két-hároni 
reggel mulhatlanul szükségesnek tartottuk 
teljesen száraz állapotában a harmatra ki
tenni. Azt tartottuk ugyanis, hogy a szint, 
jó égést és illatot a harmat adja meg a 
dohánynak. Midőn ez megtörtént, akkor 
karikába összenyomtuk a száraz dohányt 
a fonalakon, s oly sűrűn egymás mellé 
aggattuk fel, hogy még a levegő sem fér
hetett közzé.

Simításunk nagyon könnyen ment, 
mert erre nem valami sok gondot fordí
tottunk, de nem is igényelt sok gondot, 
mert már a törésnél, vagyis a levelek szedé
sénél. aljlevelet aljlevélhez, (amit külön
ben ritkán törtünk s azt egyáltalában 
semmire sem becsültük) anya levelet 
anyalevélhez, hegy levelet hegylevél
hez fűztünk — egyenlő nagyságban, a 
nagyot nagyhoz, a kicsinyét kicsinyhez, a 
rongyosat rongyoshoz. Tehát már nyersi- 
ben megtörtént a válogatás.

A dohánytermelésnek ez az a kifogás
talan dohány előállítására mulhatlanul 
szükséges kezelési módja, amelyet a mos
tani nyalka é-< nyegle dohányosokkal se- 
hogysem tudok felfogatni, megértetni és 
gyakorlatba hozatni. Azt felelték rá: „a 
mostani beváltási ár mellet nem végezhe
tünk mi olyan fáradságos munkátl' Es 
talán igazuk is van.

Mert ámbár a fent irt módon termelt 
és ily kezelés mellett előállított szt.-andrási 
dohányunkat, a jelenlegi semmi tekintet
ben még csak meg sem közelítheti, — pe
dig ugyanaz a falu ez, ugyanazon földdel 
mint akkor volt, megvan ugyanaz a faj 
magunk, amelynek kiváló jellege, se nem 
fehér, se nem világos piros, hanem hal
vány-kékes, ugynovezett büdöskőszin vi
rágú — és akkor adtak dohányunknak 
fontjáért 3—4 ezüst húszast, vagyis egy 
mai métermázsáért 3>><»—350 frtot: akkor 
hát igenis méltó volt vele bajlódni, pepe
cselni, ma pedig adnak egy métermázsáért 
átlag 25 -30  frtot és ezt a magas kincstár 
mint különlegességet áruitatja a dohány
tőzsdékben, kilónként 6 frtért, vagyis mé
termázsánként 600 frtért.

De ne bántsuk most a dohánynak 
egykori és a jelenlegi silány beváltási 
árát, — lesz idő, amidőn majd erre is rá
térünk; — lássuk, hová és milyen talajba 
ültettük mi dohány palántáinkat?

Mint már emlitém: dobányföldjeinket 
mi őszszel mindig megszántottuk, mint 
ahogy akkoriban mondották: eke geren- 
delyig, vagyis olyan mélyen, a mint csak 
tudtuk és lehetett; — a kormot, szapult 
hamut, aprómarha trágyátegész télen össze
gyűjtöttük, s tavasz nyiltával ezzel beper
gettük dohányföldjeinket; — ha ez nem 
volt elég: felhasználtuk a sertés trágyát, 
de istólótrágyát sohasem.

Egyes inyenczek, akik kisebb térségen 
termeltek, de rá is értek, (mint a lelkészek, 
tanítók.) akik igazán különlegességet ter
meltek, (s megtörtént, hogy egy font do
hányukért 10—-15 ezüst húszast is szíve
sen fizettek,) ősszel, a lehullott diófa és a 
finomabb fajta almafák leveleit gondo
san összeszedotték, dohány földjeikre hor
danák, s ezt szántatták le trágya helyett. 
Majd, mikor a kiültetés elkövetkezett, min
den harmadik-negyedik sor közzé néhány- 
szál majoránna és bazsaikom tövét plán
táltak, amely aztán együtt nőtt, fejlett a 
dohánynyal, s ez erősobb növény lévén: 
magába szivta és megtartotta azoknak a 
finom illatját. A földben elkorhadt, alászán
tott diófa levél szintén sok finom aroma- 
tikus részt adott a földnek, melyből újra 
igen sokat magába vett a dohány levél.

Ehhez járult még, hogy mi, dohánya
inkat akkoriban mindig egy és ugyanazon 
földben termeltük.

És ennek két fő oka volt.
Először: mert határunkat azon időben 

nagyban járta a viz. Dohányföldnek pedig 
mindig a legdombosabb, legfinomabb föl
deket választottuk ki, De meg arra a meg
győződésre is jutottunk, a tapasztalat és 
sokszoros próba vizsgálat után, hogy do
hány után sokkal jobb és finomabb do
hányt tudunk produkálni, mint bármi más 
növény után.

És ez nagyon természetes, kézzel fog
ható igazság. Tudjuk ugyanis, hogy a 
muskatály dohányt folytonosan kacscsozni 
kell, s a virágja, ha kivirágozni hagyjuk, 

I egy nagy bokorrá nő. Már most ez a sok 
i kacscs és virág lerothadván a földbe: az 
I ide ültetett dohány palánta ezen anotniá- 
! kát felemészti s magába fogadja.

Hogy mennyire befolyásolja az évelő 
i termés az utána ültetett dohányt, iz, szag,
; de más tekintetben is: erről újabban az 
< 1897-évi teimésem győzött meg, amidőn 

is czukorrépa után termeltem dohányt, s 
ámbár én csak olyan ünnepi pipás vagyok 
de mégis konstatáltam, hogy a czukorré
pa jellegét egészen felvette, édeses volt, 
édeses maradt, de m m az a kellemes édes 
íz, ame.ly a szentantandrási dohányt jel
lemzi. És hogy jelenleg — minden szor
galmam és igyezetem mellett, hűségesen 
betartva a dohánytermelés tiz parancsolat
ját -  még csak megközelítőleg sem bírom 
produkálni a régi szentandrási dohányt: 
én határozottan annak tulajdonítom, hogy 
most nem sznbad dohányt dohány után 
ültetni.

Akik a zöldasztal mellett ezt az öt
éves vetés forgást kitalálták és törvénynyé 
tették, lehet hogy szívtak, de nem igen 
termeltek még muskatály dohányt. Egé
szen más talajt, más kezelést kíván ez, 
mint az a közönséges, komisz, birkamosó 
paraszt dohány. Olyan e közt a különbség, 
mint a selyem és a darócz között.

Megengedem, hogy az ötéves vetés
forgás a nagybirtokosoknál, akik váltógaz
daságot folytatnak, talán czélszerü, — de 
mi, akik egyedül e nagyon kényes mus
katály dohány termelésére vagyunk szo
rítva, s azért termolünk, hogy a fajszerin
ti megkivántató finom dohányt produkál
juk és abból jövedelmünk legyen, az öt
éves vetés forgót, a muskatály dohány ter
melésénél határozottan rossznak és czél- 
szerütlennek tartjuk.

Nikháty Láttlö.

Vegyesek,
— Az állami költségvetés tárgyalása.

A gazdaközönségre nézve nem a magas 
politika, mint inkább az bír érdekkel, hogy 
az egyes állami intézmények és törvények 
minő befolyást gyakorolnak a közgazda- 
sági viszonyokra. De legfokozottabb az 
érdeklődés természetesen a földművelés
ügyi tárcza iránt, amelynek költségvetése 
keretében kerülnek megvitatásra a gazdá
kat közvetlenül érdeklő fontos kérdések. 
Amióta Darányi Iynáce áll a földművelési 
minisztérium élén, a törvényhozás is mind
inkább több alkalommal foglalkozik a 
gazdákat érdeklő ügyekkel, mert Darányi
— mint maga is régi kitűnő jó gazda — 
helyes érzékkel bir minden iránt, ami a 
gazdálkodás fellendítésére szolgál s az ő 
figyelmét nem kerüli el semmi, ahol — 
tárczája keretén belöl — valami közhasznú 
dolgot mivelhet. Elég sajnos, és visszás 
állapot, hogy 500 millió forintot megha
ladó évi állami budgetunk mellett, Magyar- 
ország, mint első sorban földraivelő állam, 
közgazdasági czélokra mindössze csak 
mintegy 7 millió forintot fordíthat. De 
annyi bizonyos, hogy ez aztán a lehető 
legjobban van felhasználva. Kitűnt ez a 
földmivclésügyi ministernek f. hó 6-án — 
tárczája költságvetésének tárgyalása al
kalmával — mondott nagyszabású beszé
déből is, amelyet az egész képviselőház
— pnrtkülönbség nélkül — egyhangú he
lyesléssel vett tudomásul, jeléül annak a 
közbizodalomnak, amely Darányi lgnácz 
földmivelésügyi miniszter iránt általában 
nyilvánul. — A másik miniszteri tárcza, 
amely n gazdaközönséget közvetlenül ér
dekli : a pénzügyminiszteri tárcza, nem
csak azért, mivel a közadózási ügyekből 
kifolyólag ez mindnyájunk zsebébe bele
nyúl, de lapunk olvasóira különösen azért 
is, mert az összes dohányügyek a pénz
ügy ministeri tárcza körébe tartoznak. Más 
években, a „dohányjövedék' cziménél szo
kott lenni egy-egy felszólalás, az idén 
azonban az időből kifogyott országgyűlés 
oly rohnmos gyorsasággal letárgyalta a 
pénzügyi tárczát, hogy — amire eddig 
még sohasem volt eset — f. hó 14-én 
egyetlen ülés alatt végzett a pénzügyi tár
cza rengeteg tömegével s a dohányügyek- 
röl egyetlen szó sem esett. Változatlanul 
elfogadták a dohányjövedék egész költség- 
előirányzatát, úgy, amint azt még a múlt 
évben, a költségvetés beterjesztésekor rész
letesen ismertettük.

— A budapesti m. kir. dohánybeváltó 
hivatali körzet 1898. évi dohánytermelésé
ről és a beváltás eredményeiről, a megye 
részéről kiküldött politikai biztos— amint 
értesülünk — a törvényhatósághoz beter
jesztett jelentésében a következőkről tett 
említést: A dohánybeváltás ez év január
2-ától február hó 16-ikáig tartott; az 1898. 
évben engedélyezett termelők száma 107 
és az engedélyezett terület 2981 hold 800 
négyszögöl volt, azonban tényleg csak 
104 termelő termelt 3050 hold 410 négy
szögölön. A beültetett területről összesen 
2,244.904 klgr., azaz 22 449 mmázsa do
hány váltatott be, melyért fuvardíjjal 
együtt 378.418 frt 12 kr fizettetett, vagyis 
egy métermázsáért átlag 16 frt 81 kr. 
Látható ezekből, hogy a múlt esztendő 
nem kedvezett a dohánytermelésnek, a
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mely a közepesnél is rosszabb volt. Mind
azonáltal jobb minőségű anyagot, szállítot
tak : id. Benedikty Gyula, Vjczián Albert, 
Monori János, őzt . gróf Pálffy Pálné és 
Csónyi Ágoston. A gondosan kezelt anya
got szállító termelők közül kitűntök: 
Coburg föherczeg (Vacs), Berger Lipót és 
Mór (Irsa), Kársai Vilmos (Boldog), 
Dezsőffy Béla és Géza. (Sztmárton-Káta.) 
A beváltás alkalmával, bár az utasítási 
szabályzat szigorúan végrehajtatott, vsak 
egy sérelmi felszólalás történt a termelők 
részéről s ez is azonnal orvosoltatott.

— A budapesti dohánygyáraknak a város 
belterületéről való kitelepítése a főváros 
utóbbi közgyűlésén ismét szóba került, 
amennyiben Havass Hezső bizottsági tag 
interpellált e tárgyban. Különösen sürgős
nek és fontosnak tartja a Baross utczai 
dohányraktár (helyesebben dohánybeváltó
hivatal) kitelepítését, amelyhez — amint 
megjegyzé — csak egy kis jóakarat kell, 
mert a kitelepítésre senkinek sem kell, 
áldozatot hozni. Halmos János polgármes
ter is szükségesnek tartja a dohányraktár 
kihelyezését, s megígérte, hogy a kitele
pítés érdekében közbenjár a pénzügymi
niszternél, — (De amig ez meglesz: addig 
bizony még nagyon sok viz fog lefolyni ! 
a Dunán.)

— Mennyi idős a szivar ? A szivarról Gon- 
zalo Ferdandez de O videó y Valdez spa
nyol történetíró tesz először említést „Ni- 
caraguá törrénete" czimü müvében, amely 
1555-ben készült. .Az indiánnsok, ünnepi 
összejövetelek alkalmával — Írja a neve
zett historikus — szívesen elhódítják ma
gukat chichával, vagyis kukorivzából ké
szült borral, ehhez azután egy csomó ká
posztalevelet vesznek, mintegy hat hüvelyk 
hosszút és ujjnyi vastagságút. Ezeket a 
leveleket összegöngyölitik, fonállal átkö
tik, aztán egyik végüket a szájukba dug
ják. A füstöt beszivják. egy darabig a 
szájukban tartják, majd ismét kifújják 
vagy pedig az orrukon eresztik ki."

— Versenypipázás. Manapság nem hall 
az ember versenypipázásról, pedig valaha, 
nem is olyan régen, igen kedvelték a ver- 
seny-pipázást. A mikor még nem volt an.v- 
nyira elterjedve a dohányzás, mint ma és 
a kis diákok nem mertek bele kóstolni, 
akárhányszor verseny-pipázást rendeztek 
az emberek és az egyik a másikat az asz
tal alá pipázta. 1723-ban Oxfordban volt 
ilyen verseny, a következő föltételei: Az a 
férfi vagy nő, a ki leggyorsabban füstöl 
el három uncia dohányt, a nélkül, hogy 
közbe egyék vagy eltávozzék a verseny 
helyéről, tizenkét sillinget kap. Sok volt 
a versenyző, Írja egy szemtanú, és min
denki azt hitte, hogy a győző egy szabó
legény lesz, a ki gyorsabban pipázott, 
mint a többi és már majdnem a czélnál 
volt. De a szabólegény hirtelen megbete
gedett, úgy, hogy a halálától féltek és ezért 
egy addig szép csendesen pipázó őrmester 
nyerte el a tizenkét schillinget. Negyven év
vel ezelőtt arra kötelezte magát egy ember, 
hogy tizenhét óra alatt elszi egy font 
erős szivar!. A verseny, mely délelőtt tiz 
órakor kezdődött, a London és Chersea 
között közlekedő egyik Themae-gözös fö
délsetén volt. Száz szivar tett ki egy fon- | 
tót és az első órában már tizenhat szivar I

fogyott el. Kilenc óra alatt nyolcvanhat 
szivart füstölt a levegőbe fa versenyző, a 
ki a még hátralevő tizennégy szivarral 
könnyen végzett a következő három órá 
bán. A győző kijelentette, hogy az egész 
idő alatt semmi baja sem volt. Máskor 
megtörtént, hogy - ezüst szivardobozt és 
kétszáz szivart tűztek ki jutalomdijul an
nak, a ki két óra alatt a legtöbb szivart 
szívja el. A versenyfüstölés alatt meg volt 
tiltva az evés és az ivás. Tizenhét ver
senyző közül tiz már az első óra lejáriá
val visszalépett és a győző a hét óra alatt 
egyfolytában tiz szivart szívott el, inig 
az utána következő csak hét szivarig tudta 
fölvinni. Lille-ben , is volt ilyen verseny 
Ebben a városban ugyanis sok volt az 
erős dohányos, a kik el akarták dönteni, 
ki hát közöttük az' első. Minden verseny
zőnek egy pipát, ötven gram dohányt és 
egy korsó sört adtak. Kimondották, hogy 
az a győztes, a ki leghamarább fogyasztja 
el a dohányát. Alig hogy a jelet megad
ták a verseny megkezdésére, a levegő tele 
lett sürü pipafüsttel. Egy negyvenöt éves 
munkás tizenhárom perc alatt szíttá el a 
dohányát, az utánu következő tizenkét 
perc alatt. Egy amerikai czigaretta-verseny- 
ben a győztes száz cigarettát hatóra alatt 
szívott el. A nevezetesebb verseny-pipá- 
zásoknak ime, ezek az eredményei, me
lyek azt bizonyítják, hogy sok mindenfélére 
ráérnek az emberek.

— Kedvezmény előfizetőinknek. Bizo
nyára számosán vannak lapunk t. olvasói 
közül, akik az osztálysorsjátékkal szeren
csét próbálni kívánnak, melyre nézve — 
kedvező összeköttetéseink Tölytán — sike
rült lapunk közönsége részére azt a ked
vezményt kieszközölnünk, hogy mindazok, 
akik osztálysorsjegyeket lapunk utján ren
delnek : a sorsjegyeket bérmontve. a hiva
talos huzási lajstromokat pedig ingyen és 
bérmentve kapják kézhez, miáltal t. olva
sóink megtakaríthatják azt a nem jelen
téktelen mellékköltségeket, a melyeket az 
osztálysorsjátéknál felszámítani szoktak. 
— Legközelebb kezdődik a IV. m. kir. 
szabadalmazott osztálysorsjáték. melyen 
100.000 sorsjegy játszik, 50 000 nyeremény
nyel. Szerencsés esetben a legnagyobb 
nyeremény egy millió korona, ezen kívül 
vannak OÖn.OOO, 400000. 200.000, 100.000 
koronás, stb. stb. nyeremények. Az első 
osztály húzása f. é. május hó 18. és 19-én 
lesz. — Befizetés az első osztályra: egy 
egész eredeti sorsjegyre 6 frt. 1 , sorsjegy
re 3 frt. V4-ed sorsjegyre 1 frt 50 kr., ‘/fc- 
ad sorsjegyre 75 kr. — Reméljük, hogy 
t. olvasóink közül számosán fogják a kia
dóhivatalunk által nyújtott kedvezményt 
igénybe venni s előre is kívánjuk, hogy 
majdan minél többeket értesíthessünk, hogy 
nálunk rendelt sorsjegyük szerencsés nye
reményt csinált.

A Magyar-franczia biztosító rész- 
vénztársaság igazgatósági jelentése szerint: 
a magyar biztosítási ügy évkönyvei, kü
lönösen a jégbiztosítást illetőleg, az 1898. 
évhez hasonlóan kedvezőtlent eddigelé 
nein mutattak fel. Emberemlékezet óta 
elő nem fordult kiterjedésű és erejű jég 
esők a statisztikai tapasztalatokon nyugvó

számításokat halomra döntötték és vala- 
lamint a többi biztosító intézetnek, úgy 
ennek a társaságnak is oly jelentékeny 
veszteséget okoztak, melyek az alaptőké
nek kamatoztatását teljesen kizárták. Hogy 
a társaságot súlyosabb veszteségtől mégis 
megóvhatta az igazgatóság, azt csakis az 
előnyös viszontbiztosítási összeköttetések
nek köszönheti. De ezzel szemben még a 
tüzbiztositási üzlet sem nyújtott legcse
kélyebb kárpótlást som. Noha megfeszí
tett törekvésünknek a díjbevételt fokozni 
sikerült, azt kárfizetményeink túlnyomó 
részben felemésztették. Ezen aránytalan
ság azonban setn az előfordult károk szá
mának, sem azok jelentékeny voltának 
egyedül nem tulajdonítható; ennek okú 
jobbadán a dijuknak mindinkább nyilvá
nuló elégtelenségében keresendők, melyek 
az üzleti eszélyesség színvonaláról máris 
aggasztó módon leszállittattak. A díjbe
vétel a társaság által müveit elemi biz
tosítási ágazatokban örvendetes haladást 
mutat fel. mert mig az 1897. évben 
2.397.388 irtot tett a díjbevétel, addig az
1898. évben e ezimen 2.690,100 frtnyi ösz- 
szeg szerepel: ezzel szemben a kiadások 
és pedig: viszontbiztosítások 1421,755, a 
kifizetett károk a viszontbiztosítási rész
leteket befoglalva 2.518,231 frt, jutalékok, 
üzleti igazgatási költségek, valamint le
írások 386,506 frt. A zárószámlában ki
mutatott 23,405 frt tiszta nyereség hovátor- 
ditására az igazgatóság a felügyelő bizott
sággal egyetemben javasolta, hogy abból
10,000 Irt a társasági alaptőkének 40,000 
frtra való felemelésére, 3326 frt árfolyam- 
különbözet a tartaléknak 5000 frtra való 
felemelésére, 2000 frt a nyugdíjalapra for- 
dittassék: a fenmaradó 8079 frt pedig az
1899. évi számlára vezettessék át. Az 
április 8 án tartott közgyűlés ezt elfogadta 
s az igazgatóság tagjaivá : Ormódy Vilmost 
(elnök), Bisicz Lajost, Fuchs Lajost, Jeney 
Lajost, Szende Károlyt, (uj) és Thieme 
Károlyt; a felügyelő bizottság tagjaivá : 
Beniczky Ferenezet, Dalnoky Béla drt., 
Kónyi Manót. Lónyai Albertét és L'llmaun 
Pál dr.-t választották meg.

Szerkesztői üzenetek.
A. m kir. földmivf8 Iskola igazgatóságának 

Rimaszombaton, í-s Navay Dezső nrnak, Makon: Az
év végé ig  já ró  előfizetési d ijat köszönettel m egkap- 
tűk.

HofTmann József urnák. Görgetegen Az ottan i 
kis term elők részére já ró  közös példánynak egész 
évi előfizetési d ijá t köszönettel nyug tázzuk .

Lászlovszky Kálmán urnák Előszálláson A fél
évi előfizetési dijt köszönettel vettük, az eddig  
m egjelent szám okat e lküld tük .

Kozmutza István urnák, Szeö-Demeteren F élév i 
előfizetési d ijá t köszönettel m egkaptuk. — a  lapot 
a m egrendelés szerin t küld jük .

Kerényi Vilmos urnák. Bánheyyesen L apunk  
zá rtako r vett bérsen m egkeresésére — a palán
ták öntözésére használt sH éirom os kutv iz m egja- 
v itá-a  tá rgyúban csak su n y it m ondhatunk, 
hogy nagyon csodáljuk, hogy az oltatlan m ász
nék a víz m eg jav ítására nem látta s ikeré t.
N incs tehát m ás mód, mini a vizet üstben  fel
forralni. s aztán kádakba, vagy nyitott fenekű hor
dókba önteni, leülepedés titán pedig  a felső részét 
ism ét ü res  kádba vagy hordóba átönteni, ebbe trá 
gyalevet vegyíteni és  ezz.-l kell a pa lán táka t öntöz
ni. Ha a közeli árkokba eső vizet lehetne fe lfogn i: 
ennek használata  m ég jobb volna. — bizony, a  
salétrom é* viz nagy átok a dohányterm elésnél. — 
Különben sürgönyöztiink  is.



Április 16. MAOYAIt DOHÁNYUJSÁfi. 7

Legjobb ós legmegbízhatóbb minőségű 

magyar bácskai kenderből készült
-M

és

gazdasági kötélárut
a j á n l  a

ELEIEK is WEISZ k í% á r t i  tstf BUDAPESTÉI.
R a k t á r  éa i r o d a :  V I I . ,  K á r o ly > k t r ú t  7. aa.

Topábbá: torna eszliözöli,
valamint: koesizó lóhálók, szánhálók, gabonnzsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepii, vászontömlök. itató- és tűzivedrek, coeus futószőnyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — Law n -tenn is hálók, fogo ly *  
hólók stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredeti gyári árakon.

Kepes árjegyzék kivanatra bérmentesen küldetik. — Vidéki megrendelések 
pontosan eszközöltetnek.

D oh án yterm elők  és kertészek  figyelm éb e!
Van szerencsénk az általunk néhány év óta forgalomba hozott, már olcsóságánál fogva 

igen jónak bizonyult s sikerültnek talált

„M o llin o “ szövetre
a t. dohánytermelő urak figyelmét felhívni.

A szövet 88 cm. széles és 20 krba kerül méterje.
Nagyban termelő uradalmak és uraktól számos elismerő leveliink van, a melyek szerint 

a .Moll illő" szövetből készült melegágytakaró használata mellett sokkal hamarább nónek s így 
sokkal korábban is kiültethetők a dohánypalánták, mint azon palánták, melyek nem a mi szö
vetünkből, vagy üveg, esetleg gyékényből készült takaró alatt fejlődnek, miért is ezen 
„Mollinot* minden dohánytermesztő gazdaság figyelmébe és beszerzésére ajánljuk.

Hogy ezen „Mollino szövet további reklámot nem igényel, legjobban bizonyítja azon 
körülmény, hogy az alantabb felsorolt termelőknél legjobb sikerrel alkalmaztatott és ma már 
oly kelendőségnek és közkedveltségnek örvend, hogy a tulhalinozott rendelések miatt, csakis 
8 nappal előbb történt megrendelések hozhatók kivitelbe, miért is ezen czikknek idejekoráni 
beszerzését ajánlani bátorkodunk.

Megjegyezzük, hogy más czégek által hirdetett utánzott Mollino-szövet, 88 ctmtr. széles
ségben nálunk is kapható, métcrenkint 15 krért, 5 - 5
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József főherczeg ö fensége bánkuti uradalma, —  
Sulykovaky herczeg fensége kereki uradalma, -  
Mélt. g ró f  Keglewlch Gábor uradalma, — Mélt, 
g ró f  D eetew ify Mikiié uradalma, —  Mélt. g ró f 
Csekonica Endre uradalma, —  M iit. g ró f Ká- 
nigsegg Fidél uradalma. —  Mólt. g ró f  Almássy 
kengyeli gazdasága —  M éltóságon Aozel Péter. 
—  M éltóságon Szilágyi Emil uiiniszt. oszt. tan. —  
N ag y ság o s Weidenfeld Lajos, —  N agyságos 
Kinczig János, — N agyságos Torony Elek Emil, 

N agyságos Harkányi Károly, — N agyságos 
Szilágyi Gyula, —  N agyságos IfJ. Nagel Vilmos, 
N agyságos Montag M. fia, —  N agyságos Purgly 
László, -  N agyságos Lonovics Gyula, Mólt. 
gró f. Wenckheim Frigyes klgyási uradalma. —  
N agyságos Komiás Ármin P.-K akasszék. —  
N agyságos Szent-Tam ási uradalom, —  E szter
gomi fökáptalan. —  Sarkad! uradalom, —  Elő - 
szállási uradalom. —  M éltóságos g ró t Apponyi 
Géza pálfai uradalma. — Tekintetes Budapesti 
m kir. donhánybeváltá hivatal, —  T ekin tetes 
Fogarasi m. klr dohánybeváltó hivatal. T ek in 

te tes  Aradi m. kir dohánybeváltó hivatal, —  
T ek in te tes  Nyírbátori m. kir. dohánybeváltó hi
vatal, —  T ekintetes Barcsi m. klr. dohány
beváltó hivatal, —  T ekintetes Tafler Testvérek,
—  T ek in te tes  Wagner Ferencz Eperjes, —  
T ek in te te s  dr. Zsilinszky Endre B.-Csaba. —  
T ek in te tes  Steindorfer József Szegzárd, —  T e
k in te tes Morvay Ignácz —  T ek in te tes  Molnár 
Ede, —  N agyságos Szalánczy Bertalan Homo- 
réd, — T ekin tetes Kaufmann Ignácz. — T ek in 
te tes  Kohn A Leipniker. — T ek in te te s  Hasz 
Antal. —  T ekin tetes Filberger György, — T e
k in te tes Rasofezky József, —  T ek in te te s  Újhelyi 
Tamás. —  T ek in te tes TomkaGyula. - T e k i n te 
tes  Novák István, —  T ek in te tes Berger Fűlőp.
—  T ek in te te s  Scheer Zsigmond, — N agyságos 
8 eliczey  Gáza, — Méltóságos gróf Széchenyi 
Pál lábodi uradalma, — M éltóságos g ró f Pa- 
laceevics torontáli uradalma. — N agyságos 
Engl Már F. N. Iratoe. —r N ag y ság o s Erosey  
Károly Hajdu-Nánás, —  N agyságos ázv. Hor
váth Jánosná M .-Bodzás, —  N ag y ság o s Nlka

János körjegyző  Taucz, — N agyságos Láng 
Farencz N agy-Becskerek, — N agyságos Pazsonyi 
Elek Emil B orzsov, —  N agyságos Fleischer 
Mér és fia Berek-Bőszőrmény. —  N agyságos 
Goldstsin Sámuel P -Dombegyháza, —  N ag y ság o s 
Neumann Manó B -Csaba. —  N ag y ság o s  Vajda 
Lajos kunágotai gazd aságai, —  N agyságos 
Schw arcz Miksa N .-Szalonta. —  N agyságos 
Jung Péter Nádasd. — N ag y ság o s Muzeay 
Géza Draucz, —  N agyságos Kohn Farkas P .-  
Batonya, N agyságos F. Kovács Gáspár Cs.- 
A pácza. —  N ag y ság o s Biró Albert Kunágota, 
—  M éltóságos g ró f Appnnyi Albert gerendásl 
uradalma, —  N ag y ság o s Horváth Béla M.-Domb- 
egyháza, — N ag y ság o s Spitczer Karoly Battonya. 
N agyságos Műnk Soma Zsolcza. —  N ag y ság o s  
Otrok István Sarkad. —  T ekin tetes Prag Bo- 
n ifácz, —  N ag y ság o s  6erzon Kázmor. —  
N ag y ság o s B abé Zoltán. — M éltóságos gróf 
Széchényi Sándor uradalma N.-Dorog. —  N agy
ságos  Haás Béla. —  N agyságos Kupferatein 

és Fülöpp, — N agyságos Jakabfy Béla. stb.

ROSENTHAL TESTVÉREK UTÓDAI, mint a  Mollino-szövet egyedüli elárusítói B.-Csabán.
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Mily elkerü lhetetlenül szükséges

a szöllők permetezése
ez elm últ évadbun b izonyult be. midőu csak is a 

perm etezett szöllők nem m eutek tönkre. E nnek 
e lérhetésére legjobbnak bizony u h  M nyfnrtli P b . é s tsa

— 3 szabadalmazott
’ önműködő'

„Syphonia“
s z ö l l ő v e s s z ő

és

növénypermetezöje
mely az oldatot s z i v a t t y ú s * *  n é lk ü l  ó n m ü k ó -

t fö c n  a  növényekre perm etezi.

Ezen perm etezőkből m ér s o k  s z a r  van hasz
nálatban  és t t á s i o a  d i c s é r ő  b i z o n y í t v á n y
m utatja  kitűnő voltát valam ennyi egyéb  rendszerre l 

szem ben.

Á bra és  le írás rendelkezésre áll

MAYFARTH PH. és társánál
mezőgazdasági gépgyárak,

különlegességi gyár és gyümölcs-értékesítés! gépek 
részére

Becs, II 1, Taborstrasae 76. az.

Árjegyzékek és számos elismerő levél ingyen. Kép- 
fa— 8 viselők és ismételadók kívánatosak.

Elismert legjobb szerkezetű
gyűrű- és sima

aczéllemez- * * 
m m hengereket,

1-, 2-, 3- és vasú hanté ekéket,
különféle lánczboronákat,

„AgrÍC0 la“ sorvető gépeket,
Blunt'-féle ensilage

zöldtakarmány sajtókat
szabid, gyilnölcs és főzelék aszaló készülékeket.

bor- és gyümölcs-sajtókat,

szöllö-zuzókat és bogyó-morzsolókat,
önműködő „S  Y P H 0 NI A“ növény- és 

szöllővessző permetezőket

cséplőgépeket kézi-, járgány- 
ési

1 -  0  ló fo g a tv z .

já rgán y o k at,
L e g ú j a b b

gabna rostákat, triöröket és 
kukoricza morzsolókat,

sajtókat,
kézi erőre, szállító készülékkel vagy a nélkül

a legjobb m inőségben gyártanak  és készítenek

nVCaL-jrfsLrtti. ZEPti_ é s  t á r s s l
cs. és kir. kiz. szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde es gözhámor

Alapíttatott 1872. T a b o ” trha s “e: , 750 m unkás.k itü n te tv e  több mint 400 arany , ezüst. b ro n c / erem m el
é* e lső  d ijak k a l. ^

A r  je g y /.ek ek  c s  s / a m o s  e l i s m e r ő  le v e le k  in g y e n  é s  h é r in e n tv e  k ü ld e tn e k .  
K é p v is e lő k  c s  v iszo n tá rn s it< > k  f e lv é te tn e k . 1—8

t m m ]

N E W -
ELKTBIZTOSITÓ-TARSASAG

- *  A L A P ÍT T A T O T T  1845

Tisztán kölcsönösségen alapszik , m inden utánlizetés kötelezettség  kizárásával.
M iután részvényesei nincsene

az összes töke és nyeremények a biztosítottak tulajdonát képezik.
Kivonat az 1895. zárszámadásból.

A ktívák összege fk 905,859.490 J -95-ben kötött tij üzletek
É vi b e v é t e l ..................... .....  * 190,870.060 összege ........................... fk 060.740.116
1895-ben a b iztosítottaknak F ö l ö s l e g ................................ .......  124,5*0.44*

k if iz e t te te t t ........................... .......  97,082.479

XlnrM másik kölcsönös hlztOHitó-társasag a világon, mely ily óriási fölösleg 
felett rendelkeznek.

Fennállása óta a New-York biztosítottjainak kifizetett

1 .0 7 4 .0 1 3 ,5 9 2  f r a n k o t .
A New-York a művelt világ összes államaiban bir fiókokkal.

H t f a r a R o i i é k  M a g y a r c r t z á g e n  t
a Magyar általános hitelbank, a Magyar kereskedelmi Bank.

K özelebbi felvilágositáat ad a

t T f  T 3  é le tb iz to s itó -tá rsa ság
ELt W  “  I  U  X T  I V  m agyaro rszág i igazga tósága .

Budapest, Erzsébet-körut 9—11. (Rev-York palota). ii—>

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Hirdetések

Magyar üohányujsag
részére

a  le g ju t á n y o s a b b k n  i i& m i t v a

felvétetnek a lnp kiadóhivatalában

Budapest, 71., Podm anic iky-n tcza 1. h í d

és va lam en n y i h ird e té s i iro d áb an .

M árkus Sam u könyvnyom dája , B udapest, B áihory-u tcza 20.
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