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A doliiínybcváltaisi rendszer 
módosítása.

Hazai dohánytermelési viszonyaink az 
utóbbi néhány év alatt oly örvendetes len
dületnek indultak, s a már meglevő kísér
leti telepek és nz azokon eddig is elért 
eredmények, valamint n haladásnak min
den irányban észlelhető kétségtelen bizo
nyítékai odáig fejlesztették dohányügyün
ket, hogy elérkezettnek láthatjuk az időt, 
amidőn az eddigi sikernek teljes érvényre 
emelése s úgy a jövedéknek, mint a ter
melőknek érdekében, ismét egy nagy lé
péssel előbbre menjünk.

Ez a lépés pedig az volna, hogy a 
jelenlegi beváltási rendszert fektessük más 
alapokra, — mert a magyar dohány minő
ségének javítására csak is úgy lehet biz
tos kilátásunk, s meglévő bajainknak az 
lenne a legjobb orvoslási módja, ha a jelen- 
log érvényben lévő osztályozási rendszer 
helyett, a minőség uerinti beváltási rendszert 
hoznánk le.

Nem most mondom én ezt először, — 
mert nekem az már régi meggyőződésem, 
(amelynek úgy lapunkban, valamint az 
ezredéves kiállítás főjelontésébe a dohány
ról irt jelentésemben is kifejezést adtam,) 
hogy ha bármiként is fogjuk a mai dohány
beváltási rendszert a jelenlegi keretében 
módosítani: azzal a kívánt czélt nem ér
jük el. — mert az által, hogy szabatosan 
körülírjuk, hogy például az első osztályú 
dohánynak ilyennek, vagy olyannak kell 
lenni: ezzel a termelésen nem sokat javí
tunk. s a termelőkön nem sokat segítünk.

Csak is egy mód van, amelylyel a 
helyzeten gyökoresen javíthatunk, s amely 
által a ezél elérhető, amire tehát minden-

! esetre tőrokednüní kell, s ez nem egyéb, |
| mint az, hogy az osztályokat a gyártási ezé- j 
j lo knak megfelelóleg kell elnevezni és az anyag 1 
| beváltási árát ahhoz képest megállapítani, és j 
i pedig — nem úgy mint most— általánosan, I 
j egyes fajok szerint, hanem vidékenkint I 
; külön-külön, a termeit anyag valódi értéke j 
1 szerint méltányolva kell a beváltási árakat 
j megszabni.

Azt azonban ne gondolja senki, hogy | 
a mai dohánybeváltási rendszernek meg- j 

j változtatása és uj alapokra való fektetése 
j olyan egyszerű dolog, amit csak úgy küny- 1 
j  nyedén és hamarosan véghezlehetne vinni, j 
| mivel ez valóban nehéz feladat.

Mert a jelenleg dívó beváltási rend- 1 
| szernek meg van a maga alapja: a levél- i 

forma, a lyp és az a megszokott körülírás, J 
amely a mai rendszerhez teljesen hozzá 
illik, u. m. tekintélyes, bizonyos mégha- I 
tározott nagyság, finom, érett, szép színű, i 
válogatott a., b., szivarboritó, finom kerti 
levelek, stb. — tehát mindezeket megvál- | 
toztatni és uj rendszerbe önteni igen nehéz [ 
dolog.

És azért mégis csak rá kell szánnunk j 
magunkat, mert a mai rendszer már túl
élte magát, nem felel meg a viszonyoknak ; 

! és soká már igy nem maradhat.
Hogy czélt érjünk : mindenekelőtt a 

termelőt arra kell kitanitani. hogy miként 
osztályoztassa a dohányát, hogy nz a 
kellő értéket képviselje.

A dohánytermeléssel foglalkozó gaz
dák folyvást'csak a pénzbeli eredményt ke
resik, ezt tekintik főezéljuknak, ami igen 
szép és helyes dolog, csak az a baj, hogy 
azt nem kutatják, hogy hát tulajdonképpen 
miként lehetne ezt a terményt — a do
hányt — jobban értékesíteni ?

Hogy mi lesz a válogatott, az első, a 
második,vagy akármelyik osztályból, minő 
gyártmányra dolgozható az fel: ezzel a gazda 
nem törődik. Már pedig ez nincs rendén, 
— mert minden tcrmolvénynek egy bizo- j 
nyos czéljának kell lenni, s mint ahogy i 
az ipari czikkek is mind egy bizonyos j 
meghatározott czélra szolgálnak, épp úgy, I 
az általunk termelt dohánynak is kell, 
hogy valami czélja, rendeltetése legyen.

A termelőnek magáévá kell tenni nzt 
a gyakorlati tudományt, hogy képes legyen

a dohányát elfogulatlanul megítélni, hogy 
annak minden egyes részéből mi fog válni, 
mire lehet azt felhasználni.

Azt ki lehet mondani, hogy ez, vagy 
az a dohány válogatott, első, másod, har
mad osztályú, stb, de ezzel még nincs 
megmondva, hogy mi lesz például a vá
logatott, vagy első osztályú dohányból ? A 
termelőnek erről még csak sejtelme sincs, 
do még a beváltó tiszt sem képes, a do
hányok összekevert voltánál fogva, egész 
határozottsággal megállapítani, hogy minő 
gyártási czélra lehet az ilyen össze-vissza 
kevert dohányt alkalmazni ? — minősiti 
tehát a legtöbb esetben .vágni való“ 
anyagnak, még akkor is, ha az egyes cso
mók nemcsak vágni való, hanem keverten 
más anyagot is tartalmaznak, mert akad 
biz’ abban bél, burok, elvétve még cgy- 
egy takaró is, ha ugyan az a bizonyos 
dohány valamely alkalmas, jó dohányter
melési vidékről származik; s igy történik 
azután, hogy még a jobb minőségű anyag 
is a csekély minőségű, rossz anyag közé 
degradálódik-

A termelőt oda kell vezetni s mint
egy rákérjszeriteni, hogy tanulja meg: a 
dohányt valódi értéke szerint összeállítani, 
s azon értéknek megfelelőleg csomózni, 
osztályozni, amelyre azok a gyártásnál 
igényt tarthatnak, — s habár ez nehéz 
dolog is, azért mégis csak bele kell hogy 
szokjanak a termelők abba, hogy az anyagot 
a gyártási ezélok szempontjából ismerjék és 
felbecsülni tudják. A jelenlegdivócsomózási 
munka sem olyan könnyű, s ezelőtt ezt 
sem végezték olyan csinos, tetszetős alak
ban, mint most, de a szükség úgy kívánta 
és megtanulták, sőt nagyon sokan már egé
szen tökélyre vitték; — épp úgy lehetsé
ges lesz majd a gyártási czélokhoz képest 
való osztályozást is helyesen végjzni. — 
Mert az bizonyos, hogy a jelenlegi csomó
zásnak és osztályozásnak semmi gyakorlati 
értelme nincs, — ez tehát soká igy már 
nem maradhat.

Én már évek óta foglalkozom ezzel az 
eszmével, s a magyar dohány minőségé
nek és értékének emelésére — szerény 
véleményem szerint — azt gondolom a 
legjobb megoldásnak, hogy a beváltást és 
az osztályozást a gyártáshoz alkalmazva

M ai >li il.



2 MAO VAK DOHÁNY ÚJSÁG. Szeptember ifi.

és a gyári szükségletnek megfelelőleg kel
lene berendezni.

Ezt kívánja úgy a termelőknek, mint 
a jövedéknek az érdeke. Mert a termelő 
csak igy kaphatja meg dohányának az 
igazi értékét s a jövedék is csak igy jut
hat olyan dohányhoz, amelyről azonnal 
felismerhető, hogy mire használhatja

Igaz, hogy ahhoz még idő és gyakor
lat kell, amig a termelők, a szakértelem
nek azt a magasabb fokát elérik, midőn 
általában megtudják majd bírálni, hogy 
dohányaikban.agyári czélokranézve melyik 
az értékesebb és ahhoz képest csomózzák, 
úgy, hogy a beváltásra kerülő anyagban 
az égő és nem égő, finom és durva sárga 
és világos sárga, stb szóval minden szin és 
anyag, a szükségletnek megfelelőleg elkü
lönítve lesznek. Addig is tehát, amig a 
haladásnak erre a fokára emelkedünk, 
azon kell igyekeznünk, hogy ennek az 
útját egyengessük és erre nézve a viszo
nyokat mintegy előkészítsük.

E czélból — a kizárólag jó minőségre 
való termelés mellett — mindenek előtt 
arra törekedjünk, hogy a termett dohány
anyag egyöntetüleg legyen össeeállitra.

Nem is lehet azt elmondani, hogy 
dohányainknak egyöntetűvé tétele, egész 
dohánytermelésünk előbbvitelére mily nagy 
horderővel birna. Mert — amint már oly 
gyakorta fejtegettem — a jelenleg termelt 
dohányainknak egyik legnagyobb hátránya : 
az a vegyes tartalom, amely miatt azt sem 
az eladásra, sem a belföldi gyártásra nézve 
még biztosan elnevezni sem lehet. Vagyis 
— hogy érthetőbben fejezzem ki maga
mat — egyes termelő dohányaiban, de 
sőt még ugyanazon csomóban is, minden
féle meg sem nevezhető szinvegyületek, 
éretlen, durva kifejletlen levelek vannak

egyes kitűnő minőségű levelekkel össze
keverve.

Szóval — a mi dohányanyagunk jelen
leg valóban olyan, mint a durva éreztö- 
meg, amelyben a finom arany és ezüst, 
értéktelen salakkal van összevegyitve; — 
csakhogy az ily kevert csomókból, a jobb 
dohányt a nagyobb mennyiségű rosszabb 
dohányok közül nem lehet úgy kiválasz
tani, mint az aranyat és az ezüstöt a 
többi érczek közül, mert a dohány nem 
olyan, mint más egyéb gazdasági termel- 
vény, például a gabona, amelyet meg lehet 
tisztítani, ki lehet szemelni; — holott a 
dohányt, ha a termelő otthon összeállí
totta és a bcváltóhivatalban átadta: azt 
többé kitisztítani, rostálni, triőrözui nem 
lehet. 8 habár a beváltóhivatalokban a 
legnagyobb gonddal és odaadással meg 
is teszik a válogatást, amely minden esetre 
sokat, igen sokat emel az értékén, de hogy 
az valódi értékére emeltessék: arra nincs 
emberi hatalom.

Hát eladásra minő mintát adjon a 
kereskedelem az ily kevert anyagból a 
külföldi vevőnek, hogy az áru a mintának 
megfeleljen *

Mert a gyárosnak, midőn néhány 
csomó dohányt a kezébe vesz, ezekből 
tiszta képet kell magának alkotnia és 
hamarosan kalkulust csinálni, annak be
csét, értékét kiszámítani s meghatározni, 
hogy minő gyártmányra alkalmas. De ezt 
csak akkor teheti, ha annak a dohány
nak elébe tett egész mennyisége, színre, 
alakra, anyagra, minőségre nézve, stb. 
egyenlő, — ellenkező esetben szóba se 
állhat velünk, mert az anyag sok minden
féle különbözőségénél fogva még azt a 
részt sem használhatja, amely az ő gyár
tási ezéljaira alkalmas s igényeinek meg

felelő lenne, minthogy nagyrészbon olyan
nal van vegyítve, amelylye! az ő gyára 
esetleg nem dolgozik, amely tehát neki 
semmi áron sem kell, ez okból aztán az 
egészro sem reflektálhat.

De a gyártási czélok szerint való osz
tályozás és beváltás rendszerének behoza
tala mellett, könnyű lesz a dohányraktá
rakban is, a netalán előfordult hibákat 
kijavítani, vagy a forgatás eszközlése
kor, vagy pedig még a fermentáczió előtt, 
mikor a dohány még nem annyira törékeny ; 
és igy kereskedelmi és gyártási czélokra 
olyan dohány fog összekerülni, aminőre 
tulajdonképpen szükség van

Szóval — semmi nehézségnek sem 
szabad bennünket attól visszariasztani, 
hogy a helyes útra lépjünk, s a bováltási 
rendszer megváltoztatására a szükséges 
tanulmányokat és előintézkedéseket mi
előbb megtegyük.

Mert itt nemcsak önmagunkról, nem 
csupán a mai nemzedék kényelméről és 
könnyebbségéről, hanem a nemzeti vagyon 
és közjóiét emeléséről van szó, amelyet 
utódainknak biztosítani; emberi és haza- 
fiúi szent kötelességünk.

Daráczi Vilmos.

A dohány niozaikbetegsójKérül.
Francé R. töl.

1.
A „Mezőgazdasági Szende" 1890-iki év

folyamában Linliart Ily. és Mezey Ily. gazd. 
akadémiai tanárok igen érdekes tanulmányt 
közöltek a dohány mozaik betegségéről.*) 
A földmivelésügyi minisztérium megbízása-

*) A kérdéses tanu lm ányt annak idején és  azóta 
újakban is szin tén  közöltük. Szerk.

T árcza . ' 1
M ikroskopikiis lények szerepe 

a term észet liaz tartásaban
A szabad szemmel nem látható elemi 

élőlények legnagyobb részének — kicsiny
ségük daezára — sokaságuknál fogva igen 
fontos szerep jut a termeszét háztartá- 
sábában.

Nincs földünknek egy parányi zuga, 
a hol ezen apró organizmusok jelen nem 
volnának.

Szerkezetük rendkívül egyszerű. Mind
nyájan kivétol nélkül felette finom bu
rokba zárt tojásfejérjéhez, s még inkább 
az állati és növényi sejtek protoplazmá- j 
jához hasonló anyagból állanak

Alakjuk elég változatos. Vannak 
olyanok, a melyeknek alakja szabályos 
gömb vagy kevéssé megnyúlt tojásnak 
felel meg, ezek a Coccusok vagy Mikro- 
coccusok. Mások rövidebb vagy hosszabb, 
vastagabb vagy karcsúbb pálezikák, Ba- 
cillusok, melyek végükkel egymással ; 
összefüggve, hosszabb lánczolatokká. vagy 
kedvező viszonyok között hosszú fonalakká 
nőhetnek. Ismét mások hosszú, egyenesen

1 Az „ Erdélyi Gazda'1 t. évi 33. szám ából 
vesszük át ném i rövidítéssel — ezt az érdekes 
közlem ényt mely a dohányerjedés elm életéhez is 
szolgáltat felvilágosító adatokat.

Szerk.

vagy csavarhoz hasonlóan hullámos fo
nalak.

Kicsinységük mellett különösen soka- 
! ságuk az, mi képzelmeinket is felülmúlja. 

Rendkívüli sokaságukat oszlás vagy ha
sadás, sarjadzás és spóraképzés utján 
történő gyors szaporodásuk magyarázza 
meg. A levegő egy köbezentiméterében 
4- 500 ezer. egy gramm földben 750 - 900 
ezer, egy gramm sajtban több millió ily 
elemi lény van.

Már 2000 évvel ezelőtt, mikor az 
emberi szem először pillantotta meg a 
„láthatatlan világot", gondoltak arra. 
hogy ezen apró elemi élőlények a rossz, 
a káros elemet képviselik a természetben 
s hogy egyedüli hivatásuk az állati és 
növényi élet megrontása. A sejtelemnek 
a jövő igazat adott, mert az újabb tudo
mány kiderítése szerint mindenféle fertőző 
betegség egy-egy fajta bacillus fellépésétől 
és szaporodásától függ.

De azokon az apró organizusokon 
kívül, melyoket károkozóknak szoktunk 
nevezni, vannak — és pedig túlnyomó 
részben — olyanok is. melyek a szerve
zetben nem okoznak betegséget (sapróphi- 
ták). hanem lényeges szerepet játszanak 
az állati és növényi élet feltételei sorában.

Megbecsülhetetlen az a haszon és 
előny, mit ezek az elemi organismusok

közreműködéseikkel az emberiségnek 
nyújtanak Vájjon a szántó-vető gazda, 
ki dús terméssel megáldott földein végig 
sétál, s szemet a buján fejlődő növényze- 
ren legelteti, gondol-e arra, hogy az ő 
kitűnő termőföldjének létrehozásában ezen 
parányi lényeknek mily fontos szerepe 
van? Hát a szölömivelő nép, kinek egész 
élete szőlőjének megmunkálása körül fo
rog, bir-e tudatával annak, hogy ezen apró 
organizmusok közreműködésével készül 
az édes mustból a mámoritó bor?

A mai tudományos buvárlat tökélete
sített eszközük alkalmazásával kiderítette, 
hogy őzen elemi élőlényeknek egyik része 
tulajdonképem létesítője a természetben 
annyira fontos erjedésnek.

Már a legrégibb iratokban találunk 
nyomokat arra. hogy ismertek egyet mást 
az erjedésről. Azonban a régi népek az 
erjedést okozó anyagok mivoltáról nem 
igen bírtak tudomással, s valószínű, hogy 
az erjedésre is csak véletlenül jöttek rá

Mindamellett azonban, hogy a régiek
nek az erjedés praktikus véghezviteléhez 
több rendbeli ismerőtök volt, theoretikus 
nézeteik nem igen lehettek az erjedés 
okáról és lefolyásáról. Csak a jelen század 
negyvenes éveiben mutatta ki és kísérleti
leg is bebizonyította Schvann. hogy az 
erjedést sem az oxygén, sem a tiszta le-
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bői fogtuk e betegség tanulmányozásához s 
czéljuk az volt, hogy kiderítsék, mi okozza 
e kórt, a mely már évek óta nagy káro
kat tett különösen a somogymegyei Szülök 
község dohányában.

Azóta, legalább nálunk, dohányunk 
e veszedelmes betegségével nem foglalko
zott a tudományos irodalom; az a kürül- 
méoy azonban, hogy a baj meg nem szűnt, 
hogy e betegség évről-évre terjed — szük
ségessé tette, hogy a m. kir. növénykór- 
tani állomás, mindjárt életbelépése alkal
mával, e kérdés tsnulmányozását munka- 
programmjába első helyen felvegye. Mint
hogy az e téren végzett vizsgálódások 
legalább egynémely irányban már befeje
zést nyertek, minthogy másrészt nagyon 
kívánatosnak mutatkozik, hogy a tudo- 
nyos körök figyelme o tárgyra folhivas- 
sék, azt hiszem, nem végzek meddő mun 
kát, a mikor az eddigi eredményeket 
összegezve, e tájékoztató sorokat közzé
teszem.

A dohány mozaikbetegsége külsőleg 
abban nyilvánul, hogy fiatal dohánypalán- 
tákon. körülbelül 6—7 hétre a kiültetés 
után (többnyire június közepén), világo- 
gosabb és sötétebb foltok lépnek föl, majd 
beáll a levolek megfodrosodása. később a 
foltok fohérsárgás és barna színűek lesz
nek. sok folt helyén a levél ki is lyukad. 
Ezáltal a levelek kisebb-nagyobb részo 
dohánygyártási ezélokra többé-kevésbbé 
alkalmatlanná válik. Ezoket figyelte meg 
már 1890 ben Linhart és Mezey, a kik 
említett tanulmányukban a betegség káros 
voltát igy jellemzik : .A betegség érzé
keny károkat okoz, l.mort a beteg növé
nyek nem fejlődnek ki erőteljesen, miáltal 
a termés csökken; 2. mert a beteg tövek * 1

levelei fodrosodásuk és lyukaik miatt szi- 
varboritó leveleknek nőm alkalmasak ; 3. 
mert a levelek nem érve meg teljesen, 
rosszul égnek; 4. mert egy részök telje
sen olszárad, törékeny lesz, avagy teljesen 
el is roncsolódik.

Nagyon természetes, hogy e káros 
betegséggel szemben a tudomány nem 
maradhatott tétlenül. Az első tudományos 
dolgozat, a mely a dohány mozaikbeteg
ségét tárgyalja, a 80-as évek olején jelent 
meg, a holland oirodalmi gazdasági kísér
leti állomás részéről, a hol dr. Mayer Adolf 
a következő fontosabb dolgokat jegyzi fel:

1 a betegséget tápanyaghiány nem 
okozza,

2. a melegágyak különböző hibái la 
kellő meleg, nedvesség és világítás hiá
nya. rossz trágyázás stb.) sem okozzák,

3- a hömérsék gyors változása sem 
oka a bajnak,

4. a betegség nem öröklődik.
5. paraziták nem okozzák.
Már Mayer konstatálta, hogy a dohány 

e baja fertőzi betegség, a fertőzésnél szerepet 
játszó mikroorganismust megtalálni azon
ban nem sikerült. Említett dolgozatában 
ama nézetének ad kifejezést, hogy a fer
tőzés okozója minden valószínűleg szerint 
baktérium.csakhogy kisebbnek kell lennie 
minden eddig ismert hasonló lénynél. Azt 
a körülményt, hogy a betegséget elő
idéző baktériumot megtalálnia, helyeseb
ben mondva: meglátnia nem sikerült, épp 
azzal magyarázza, hogy e baktérium oly 
igen apró, a mit mostani tökéletlen mű
szereinkkel észrevenni nem tudunk.

Hasonló nézetnek adnak kifejezést 
Linhart és Mezey tanárok is, a mozaikbe
tegségről irt s már említett tanulmányuk

ban. Ők figyelműket arra fordították, hogy 
megállapítsák, hol és miféleképpen megy 
végbe a fertőzés. Nekik köszönhetjük az 
alábbi eredményeket:

1. A mozaikbetegség kórnemzője a 
melegágy földjében fészkel. Ily fertőzött 
földdel, ha abba egészséges fiatal dohány
növényeket ültettek, képesek voltak azo
kon a betegséget előidézni.

2. A kiültetett növények egyikéről 
a másikára nem ragad át a betegség.

3. Megerősödött dohánynövényeket a 
talaj már nem képes inficziálni, még ak 
kor sem, ha a növény gyökérzetét erősen 
fertőzött földdel veszszük körül.

Végül, mint a dohánytermelőre fon
tos dolgot, ajánlják a melegágyak fel- 
frissítését.

Hollandiában Mayer kutatásai óta 
többen foglalkoztak a dohány mozaikbo- 
tegségének tanulmányozásával s ez érde
kes thémának már egész kis irodalma 
van, a miből Migula és Tubeuf ered
ményeit kell felemlítenem, a kik a dohány 
e veszedelmét bakteriozis betegségnek 
tartják. Érdekes az orosz Lindemann ta
nulmánya is, a ki búvárkodásának ered
ményét negative fejozi ki, azt mondván: 
a betegséget nem paraziták okozzák.

Hasonlóképpen nyilatkozik Thünten 
báró is, a ki 1886-ban közölte idevágó 
tapasztalatait.

189i bán C. J Koning tett közzé 
érdekes tanulmányt e tárgyról, a mit egy 
évvel később még terjedelmesebb dolgozat
tal bővített ki, Nemrég pedig egy kisebb 
jelentésben szaporította idevágó ismeretein
ket

Koning igen beható, sokat felölelő 
tanulmányából c helyt okvetlen fel kell

vegő nem okozza, a mint azt azelőtt hit
ték. hanem a levegőben levő apró orga
nizmusok. melyeket a mikroskop alatt 
megvizsgálva apró növények:.ek talált. 
Ezen szervezetek pedig, a mint Pasteur 
kimutatta, nem puszta érintkezés által 
bontják fel az orjedö folyadékot, mint azt 
a régi nézet az orjedésről magyarázta, mi
dőn az élesztő, mint önálló szervezet, te
kintetbe sem vétetett, hanem physiologíkus 
működésűk által.-)

A vegybomlásnak, az erjedésnek tollát 
indítói és fentartói az élosztöszerü szer
vezetek, baktériumok. Az erjedésnek van
nak különböző folyamatai melyek arra 
alkalmas szerves anyagokat, rendszerint 
gázok képződése és hő szabaddá válása 
közben, olyan jellemző vegyületekre bon
tanak. melyeknek nagy ipari jelentősé
gűk van.

Az organikus bomlási folyamatok kö
rül különös figyelmet érdemel a szeszes

11 K rről ju t  eszem  -e, hogy 1857. ju liu s  31*én, 
am időn P rágában  a h írneves dr. Bnlliny Károly 
tan ár elő tt a vegytanból vizsgáztunk, egy darabka 
ólesztőt vett elő s annak egyik részét lisz t és 
v-zael keverve , dem onstrálta, íiogy a kovász erje 
dést e jö tt, — m íg  ugyanazon élosztő m ásik részét 
poaztó közt szétdörzsölte, de az azzal készített 
' ovász m ár nem  erjed t m ert a posztó közötti dö r
zsölés az élesztő t megfosztó erjedési képességétől. 
Azt tehát m ár akkor is tud tuk , begy az élesz
tőben az erjedést lá thatatlan  apró szervezetek 
idézik elő, de a  bacillua-elm élet ak k o r utég term é
szetesen  nem volt annyira előrehaladott, m űit nap 
ja inkban  Szerk.

sör és borerjedés, továbbá a tejsavas er
jedés, melyet főképpen a Bacillus aeidi 
lactici okoz. Továbbá a vajsavas erjedés, 
mely hosszú ideig állott tejben, savanya 
káposztában, sajtban, a Bacillus butyricus 
közreműködése folytán létesül ; azután a 
nyálkás erjedés (tejben), melyet a Miero- 
coccus viocosus hoz létre.

A Bacillus prodigiosus tisztán és álta
lában keményítő tartalmú anyagokon élős- 
ködik, s azoknak megkelesztését okozza, 
s igy szolgáltatja számunkra a foszlósbélü 
kalácsot és az annyira kedvelt lágy ko- 
nyeret.

Ezek az elemi élőlények tartják fenn 
a természetben a roth idás folyamatát is. 
Ezek indítják bomlásnak az emberi, állati 
és növényi testet az élet megszűnése után. 
Ezen bomlasztó hatásuknál fogva teszik 
lehetővé azt, hogy a testet alkotó kompli
kált összetételű anyagok mind egyszerűb
bekké válva, végro olyan, részint gáznemü, 
részint szilárdabb összeállásu vegyületek 
keletkeznek belőlük, melyeket az élő
növényok tápanyagokul felvehetnek s azt 
a növények nagyrészt ismét az állatok 
táplálására fordítják.

Jelentékeny szerepet játszanak ezen apró 
organizmusok (baeteriumok) a dohánytermesz
tésben is, mert a dohánylevelek erjedése 
nőm „a priori" chemiai folyamat, mint 
eddigolé hitlék, hanem bizonyos mikro

organizmusok közrejátszásával megy végbe. 
Suchsland észlelései szerint a dohány 
minőségét nem pusztán a gondos műve
lés és a varietások szakavatott megválasz
tása utján, hanem finom fajokból kapott 
tiszta baktérium-kultúrákkal való oltás 
révén is emelnünk lehetne.

Fontos szerepe van továbbá ezeknek 
az apró elemi élőlényeknek a termőföld 
létrehozásában is. A Nitromonas nevű 
bacillusok az évezredes sziklákat megtá
madják, rongálják, az elrongált részeket 
a hegyekről alázuhogó viz lemossa, lent 
a völgyekben lerakja kitölti a mélyedé
seket, eloszlatja az egyenetlenségeket. Az 
égbe nyúló büszke hegycsúcsok ily formán 
mind kisebbednek, s a viz, hő és apró lé
nyek összmüködése folytán elpusztulnak 
Őket mondhatjuk a föld első megmun
kálóinak, minden termőföldben megvan
nak, annak alkotó részeit rongálják. Ezek 
munkájok által meglazítják a talajt, hogy 
az könnyebben magába szívhassa a leve
gőt és a szénsa/at hozó vizet. A talaj 
ennek következtében jobban elmálik, s 
előmozditódik a televény keletkezése.

Az elmondottakból láthatjuk, hogy 
mennyi érdekes és fontos tény kiderítésére 
vezethet minket a szabad szemmol nem 
látható elemi élőlények működéseinek 
ismerete és beható tanulmányozása.

Szolga Ferencz.
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említenem, hogy ő is, mint már 7 évvel 
előbb Linhart, a talajban találta a fertő
zés okozóját. Nagyon érdekesek, beteg 
növények kisajtolt nedvével végzett kí
sérletei, a mit egészséges növényok fiatal 
részeibe fecskendezve, azokon a betegség 
typikus jelei a fertőzés után 2—3 hétre 
jelentkeztek. Koning is abban a véle
ményben van, hogy a fertőzés okozója 
baktérium, a mely a talajban van. Az a 
körülmény azonban, hogy a beteg növény
ben mikrobát kimutatnia nem sikerült, 
azt a meggyőződést érlelte meg benne s 
ennek kifejezést is adott, hogy a dohány- 
palánták a baktériumok által produkált 
mérget (toxint) veszik fel nedvkeringé- ! 
sükkel s ez teszi a dohányleveleket be
teggé.

Koninggal egyidejűleg M. W. Beije
dnek, a delfti holland műegyetem tanára ! 
is foglalkozott e tárgyakkal, a kinek a ! 
betegség előidézőjére vonatkozó magyará
zatát specziális, egész egyedül álló, min
den eddigitől elütő voltánál fogva — a 
mi szinte bizarrul rí ki abból az eszme
menetből a melylyel a mai tudomány a 
különböző jelenségeket magyarázni igyek
szik — említés nélkül e helyen nem 
hagyhatom.

Azt mondja Beijednek, hogy ő meg
találta a mozaik betegség okozóját, csak
hogy ez nem gomba, nem baktérium, 
egyáltalán nem is organizált anyag, ha
nem egy „élő folyadék”, a mit ő conta- 
gium vivum fluidom néven jelöl. Kz okos
kodását abból meríti, hogy, bár már 
18S7-ben, nemkülönben 10 évvel később 
is a legnagyobb gonddal kutatta a hideg
séget előidéző mikroorganismust, bár a 
legmesszebbmenő körültekintéssel igyeke
zett a beteg növények nedvéből a mikro
bát kitenyészteni, sem aiirob. sem anaerob 
tenyészetet előállítania nem sikerült, mig 
másrészt, magával a kisajtolt nedvvel még 
az esetben is képes volt sikerrel inficiálni, 
ha ezt porozollánsziirőn sajtolta át, sőt az 
Így megbetegitett növények nedve is tel
jes mértékben fertőzőnek bizonyult a mi
ből azt következteti, hogy a contagium 
az élő növényben szaporodik. Megemlíti 
egyúttal, hogy fertőzni csak azokat a nö
vényrészeket sikerül, a melyekben élénk 
sejtosztások mennek végbe, vagyis meris- 
tematikus szöveteket.

Mindezeknél több fontosságot kell 
tulajdonitanunk Beijerinek ama megfigye
lésének, hogy a beteg növényrész kisaj
tolt nedve még akkor is megtartja fertőző 
képességét, ha teljesen beszárad, s ily 
száraz állapotban át is telelhet, a nélkül, 
hogy virulentiáját elveszítené. Ónként ért
hető ebből, hogy oly ta'aj. melyben 
mozaikbeteg dohány termett, a betegség 
folytán a talajra hulló elszáradt, clporló- 
dott levelekkel a legnagyobb mérvben 
meg lesz fertőztetve. Kz is megerősíti 
I.inbart és Mez.ey már kileu.cz évvel ez
előtt publikált megfigyelését, a mely sze
rint a mozaikbetogség fertőző anyaga a 
melegágyak földjében is fészkel. Külön
ben. mint Beijerinek tapasztalta, a „eon- 
taguim vivum iluidum" életképessége 
rendkívüli s z ív ó s , a mennyiben még hosz-

szabb ideig borszeszben tartva is megőrzi 
virulentiáját. A forró viz hatásának ki
tevő azonban teljesen elveszti patogeni- 
tásat. Kz volna rövid kivonata Beijerinek 
mindeneseire rendkívül érdekes, 10 évre 
visszamenő kísérletezését felölelő tanul
mányának.

Visszapillantva az elmondottakra, a 
dohány mozaikbetegsegéről az eddig tör
tént tanulmányok után annyit tudunk, 
hogy: a betegséget állati parazita nem 
okozza; mikrobákat mint kórokozót eddig 
nem találtak. Tudjuk továbbá, hogy a kór 
mesterségesen terjeszthető. Hogy azonban 
a kórnemző anyag baktériumok vála
déka e, avagy egy idáig még nem ismert j 
szerves vagy szorvetlen valami, az iránt i 
az eddigi kutatások teljesen tájékozatla
nul hagynak.

(Folyt, köv.)

A termelés külső iiiuiikáiuiik
befejezése.

Elérkezett az ideje, a midőn nemso
kára biztos tudomásunk lesz az ez évi 
dohánytermés eredményéről.

Sokan silánynak tartják az idei do
hánytermést, okozván érte az augusztus
ban beállott nagy szárazságot. Igaz. 
hogy ez bizonyos tekintetben csakugyan 
megkevesbitette a dohány mennyiségét, a 
mennyiben az alsó levelek lefonnyadtak, 
elszáradtak, de az aljdohány vesztesége 
úgy sem valami lényeges, mert ez csak 
a helyet loglalja el a pajtában, s kevés 
értéket képvisel; s a szárazság különben 
sem volt országos, mert sok helyen 
közben-közben egy egy jó eső is volt, a 
mi a dohányra rendkívül kedvezőleg ha
tott. He még ott is, a hol az eiőbb jelzett 
tartós szárazság bekövetkezett, a korai 
ültetósü, jól mitelt és ennek folytán 
gyorsan és jól fejlődött dohányoknál, a 
szárazság, ha a mennyiséget némileg 
csökkentette is, de a minőség minden
esetre csak javult, — a késői dohányoknál 
pedig, minthogy ezeknél csakis mennyi
ségre. jó minőségre ellenben csak ritkán 
lehet számítani, ezekre nézve tehát nem 
olyan nagy a veszély.

En részemről úgy vagyok meggyő
ződve, hogy az idén általában közepes 
tormás várható, a melynek u minősége 
azonban még igen jó lehet; különösen, ha 
termelőink nem tévesztették szem elől 
sokszoros figyelmeztetésünket, a melynek 
megvalósulására az idén elég kedvező idő 
és jó alkalom volt; nevezetesen' érett 
dohányt törni, azt okszerűen tülleszteni és 
rendesen szárítani.

S a ki a kedvező időjárást jól fel- 
j használta és az érett leveleket folyvást 

törte, az éretleneket pedig még a tökén 
i hagyta, (minthogy kedvező időjárásban í 
I pár nap is sokat határoz az érlelésre, i 

mert ilyenkor — ha eső nem jön közbe — 
a dohány már rohamosan érik,) szóval a 

| ki a termelés minden időszaki munkáját.
| Útmutatásaink szerint, a maga idejében, 
i gondosan, jól elvégezte: annak bizonyára 
i nem lesz oka panaszra, s nyugodtan te

kinthet az utolsó határidő elé, a midőn 
a dohányoknak a pajtába kell kerülni.

Ezen a héten ugyan hirtelen és megint 
minden átmenet nélkül megváltozott az 
időjárás, s a kánikulai forróságot ebben 
az évszakban szokatlan hideg váltotta fel 
és a napokban tartott esőzés után ott 
vagyunk, hogy nagyon is hamar beállt 
az ősz; — ez az idő azonban most mór nőm 
veszélyezteti az idei dohánytermés sikerét, 
mert a java dohánynak már úgy is a paj- 

| tában kell lenni; de remélhetőleg lesznek 
még ezután is verőfényes szép napok s a 
kinek még letöretlen dohánya van, nz 
annál inkább ügyeljen rá, hogy éretlenül 
lo no törje, azután pedig nz utúérlolést 
helyettesítő rendes, jó füllesztést semmi 
szín alatt el ne mulassza.

A szomorú emlékű tnult esztendő 
szolgáljon tanulságul, hogy éretlen, nyers, 
tökéletlenül száradt dohánya senkinek se 
legyen, mert ez semmire sem használható 
és az ilyen anyagnak egyáltalán nincs 
értéke.

Különösen ügyeljenek a termelők, 
hogy a köd. a száradás első stádiumában 

I lévő dohányhoz ne férkőzzék, mert ilyen- 
| kor az a legveszedelmesebb, mivel a fél

száradásban lévő dohányba úgy bele Veszt 
magát a köd s a levél annyira megpené- 
szesedik tőle, hogy a legjobb dohányt is 
egészen megrontja és értéktelenné teszi-

Azért tehát, mihelyt a köd mutatko
zik, a pajták minden mállását légmente
sen el kell zárni, a köd elenyészése után 
pedig rögtön minden nyillást lei kell tárni, 
úgy, hogy léghuzam képződjék, mely az 
átellenes kinyitogatások által, a netán 
mégis valamiképpen behatolt nedves, ködös 
levegőt kihajtsa.

A pajtákat tartós esős időben sem jó 
nyitva tartani, mert ilyenkor tulbő ned
ves légáram lmtol be a pajtába, amely a 
dohányban szintén penészt és rothadást 
idéz elő. Csak hosszantartó száraz, verő- 
fényes napok után, pár éjjelre, vagy ha 
esetleg nappal esőre fordul az idő: ak
kor helyes és czélszerü a pajtákat nyitva 
tartani; amit azért szükséges tenni, hogy 
a hirtelen száradásnak némi gátat vessünk 
és hogy a dohánylevelek túlságosan ki ne 
soványodjanak. illetve a szükséges mérvű 
puha ruganyosságukat megtartsák.

A szárításnál az első regula : a ren
des, fokozatos és nem hirtelen való szá
radás. Az ily lassú, rendszeres száradás 
adja meg a dohánynak minden jó kellé
két; —- megtartja benne a jó aromát, elő
segíti a kellő színnek elnyerését s meg
adja a kezelésére nézve szükséges nyir
kosságot. A mellett a rendes lassú szára
dás által a dohány súlyosabb s gyártási 
czélokra is értékesebb lesz.

Durvái Vilmos.

Dolliin y termelésünk belliülaltisi! 
a szegedi kiállításon.

A szegedi országos mezőgazdasági 
kiállításnak a dohánytermelő gazdaközöu- 
ségro nézve egyik rendkívül érdekes és 
tanulságos látványoságát képezte a dohány-



termelési kiállítás, melyet — Kerpely : 
Kálmán gazd. tanintézeti igazgató, csoport- I 
biztos vezetése mellet — a debreczeni m. kir. 
dohánytermelési kísérleti állomás és a m. 
kir- dohányjövedék központi igazgatósága 
rendezett.

A kísérleti állomás a fősulyt a hazai 
dohányok javítását czélzó kérdésekre, a do
hányjövedék pedig az Alföld jellegzetes 
dohányainak bemutatására fektette.

1. A kisórloti állomás — rendeltetésé
nek ésczéljának megfelelően — bemutatta:

1 A külföld főbb dohánytipusainak t 
levélalakjait, úgymint: a szivartakarónak 
kiválóan alkalmas „fiú/ Frederik“, a szivar
bél ezéljainak megfelelő Flanayan és < ’ancla 
amerikai dohányok, a finom czigarettát 
adó török ghiuhek, sinuson, purzirsún és 
herczegovinai dohányok lereleit.

2- A kisérloti állomás telepén termesz
tett, teljesen kikészített török dohányle- , 
velőket, melyek úgy színüknél, mint egyéb ] 
tulajdonságaiknál fogva reményt nyújta
nak arra, hogy hazánkban a török dohányt ! 
megközelítő anyagot sikerülni fog előállítani.

A török dohány kezelése a Maczedó- 
niában dívó eljáráshoz teljesen hasonló 
volt, mely az árnyékban és napon való 
váltakozó szárításból áll.

3. A főbb hazai s külföldi dohányok
nak teljesen kifejlődött példányait szárí
tott alakban, nagy kartonokra felragasztva. 
Ezen tanulmány ezélja: bemutatni a ma
gyar dohányok fejlődési hibáit, szemben 
a jelesebb külföldi féleségekkel.

A nagylevelü magyar dohányok főbb 
hibái, hogy egy-egy tövön kevés a levelek 
száma, legkedvezőbb esetben 14. Ezen 
levelek közül az alsó 3 -4  szétterülve 
fekszik a földön s így romlásnak vannak 
kitéve. Ezenkívül a legtöbb magyar do
hány levelei a szártól elállva, szétterülnek 
s igy a szél, jégeső igen sok kárt tehet 
bennük és végül a levelek a száron ritkáb
ban állanak; a levelek ritkás szétterülő 
állásában is a szokásos nagy sor- és nö
vénytávolságra való ültetésben Kell okát 
keresnünk annak, hogy a bordák vas
tagok, a levél lemeze pedig durva.

Ezzel szemben, különösen az ameri
kai dohányok nagyobb számú (18—20) lé
vőiéi sűrűén vannak a viszonylag rövid 
száron elhelyezve s hegyes szög alatt fel
felé állók. Ezen két kiváló tulajdonság 
vonja maga után azt, hogy az időjárás 
viszontagságainak sokkal kevésbé vannak 
kitéve és általában finomabb bordájuak s 
vékonyabb lemezüek.

A hazai és külföldi dohányok ezen 
eltérő fejlődése, a bemutatott szainosháti, 
eonecticut, big Frederik, faddi, ghiubek, 
purzicsáti és herczegovinai dohányokon 
oly szembetűnő, hogy a dohánytermelő 
gazdák érdeklődését méltán felköltheti s 
buzdításul szolgálhat arra nézve, hogy 
hazai dohányainknak előbb felsorolt hibá
it a megtőkék okszerű kiválasztásával a 
lehetőségig kiküszöböljék.

4. Az előbb felsorolt jellegzetes kü
lönbségek részletesebb demonstrálása czél- 
jából, bemutatás alá került 18 fajta élő 
dohány, úgymint amorikai brazil, mary
landi, Connecticut, havanna, big Frede-

Szeptember Ifi. M AGYAK DO H Á NY U JSÁ G .

rik, szumatra, franczia, német, török ghiu
bek, orosz purzicsán, herczegovinai, hazai 
szamosháti, németsági, faddi és szent-and- 
rási muskotály dohány, melyek jellegze
tes képét nyújtják az eltérő dohánytipu- 
soknak : a 26—28 aprólevelü török dohány 
mellett a 14—16 levelű magyar kerti és a 
10—12 levelű szamosháti mellett a 18—20 
levelű amerikai dohányok.

5. Tekintettel a még nagyon elterjedt 
kései ültetésre, bemutatott az állomás ko
rán és későn kiültetett palánták után nyert 
dohányleveleket; utóbbiak zöldes színük
kel, vastagbordáikkal élénk ellentétet al
kotnak a korán ültetett, szépen színesedett 
8 vékonyabb bordáju levelekkel.

A kései ültetésnél szembetűnő külömb- 
ségot mutat a martellin és szuperfoszfát
tal trágyázott dohány, mert a színesedést 
s a levél finomságát tetemesen előmozdít
ja. Ugyanilyen hatást fejtenek ki ezen 

I trágyafélék a vajfüvos dohányleveleknél 
is.

6. A hazai nagylevelü dohányok kö- 
i zött tagadhatatlanul első helyen kell em- 
i litenünk a „szegedi rózsa“ dohányt, mely a

lovclek állásában és számában az ameri
kai dohányokat nagyon megközelíti s ami 
az Alföldön rendkívül fontos, egyúttal ko
ránén') dohány. A levelek sürü és a szárhoz 
simuló állásában, valamint a korai érésben 
kell okát keresnünk annak, hogy a sze
gedi rózsa-dohány minőségileg a többi 
Alföldi dohányoknak határozottan felette 

j áll s valóban igen kívánatos, hogy terme- 
' lése minél nagyobb körben elterjesztessék.

Hogy a raktári kezelésnél kissé kényes,
\ hátrányául egyáltalán nem róható fel, mert 
! a finom értékes dohány minden körülmény 
I között kényesebb, mint a vastaglevelü, 
i durva, csekélyebb értékű dohány.

7. Igen érdekesek a különbségek a 
martellinnel trágyázott s trágyázatlan sza
mosháti dohánynál. Előbbi egyenletes pi
rosas-barna színesedésével, finomabb leve
leivel és vékonyabb bordáival már mesz- 
sziről feltűnik s tagadhatatlanul nagy 
mértékben képes a dohány minőségét 
emelni.

8. A palántanevelést illetőleg, az ál
lomás telepén nevelt s különböző módon 
kezelt palánták érdekes részét mutatják 
annak, hogy a szabad, de sőt a molinós 
szövetű takart ágyban ncvolt palánták, az 
üvegkeretes ágyakban termesztett palán
tákkal szemben mennyire elmaradnak s 
ennek folytán nagyrészt csak elkésve ke
rülhetnek kiültetésre.

Az összehasonlító anyagból kitűnik, 
I hogy a limit évben forgalomba hozott ja- 
| doo műtrágya a melegágyi palánták nőve- 
1 kedését és fejlődését tetemesen elősegíti.
, 9. Végül bemutatta a kísérleti állo-
| más. a telepon levő különböző rendszerű 
i dohányszáritó pajták s egyéb épületek 

tervrajzait s fényképeit.
A dohányternn lési kísérleti állomás

nál eddigelé elért eredmények ama remény
re jogosítanak, hogy hazai dohányaink 
minőségileg tetemesen javíthatók lesznek 
s hogy a külföldi fajták közül egynéhány
nak nagyobbszabásu fölkarolása s kisérle- 

I ti kipróbálása okvetlen kívánatos.

ö

II A m. kir dohányjövedék központi 
igazgatósága, az Alföldi vármegyékben ter
mesztett dohányokat és pedig a szegedi 
rózsa, keresztezett pensylvániai, tiszai, sza
mosháti, kapa és kerti (rétháti) dohányo
kat, a jelesebb, okszerűbb termelőktől ösz- 
szegyüjtve, gyűjteményes kiállítás kereté
ben mutatta be, egyrészt az okszerű ter
melésnél elérhető eredmények demonstrá
lása, másrészt buzdítás czéljából. Ezen 
kollektív kiállításban 10 dohánytermeiési 
körzet, mintegy 80 kis és nagytermelővel 
szerepelt.

A jövedék részéről bemutatott igen 
szép gyűjteményes kiállításon az aradi, bat- 
tonyaí, csabai, csány i, csengeri, csókái, csong
rádi, kápolnai, nagylétai és zsombolyai 
dohánybeváltóhivatali körzeti dohányok 
voltak képviselve.

Eme szépen rendezett gyűjtemény ér
dekességét különösen emelte az is, hogy 
a bemutatott csomóknál a katasztr. hol- 
dankinti terméshozam és a beváltási 
átlagár is meg volt jelölve, s ezekből 
mindenki meggyőződhetett, hogy okszerű 

i kezelés mellett mily jól jövedelmez a do
hánytermelés. így — hogy csak néhányat 

i említsünk — az aradi körzetbeli kerti do- 
j hányoknái 965 klgrin volt a termés kát. 

holdankint, s Krizsán termelőnek 26 frt 
37 kr. volt mtrmázsánkint a beváltási 
átlagára; Németságon egy holdon 1127 
klgrm termett s 28 frt 92 krvolt az átlag
ár; Kisfaludon 998 klgrm holdankinti ter
més hozam mellett 25 frt 49 krvolt az átlag
ár; N.-Becskereken. Urbán Iván 50 holdas 
nagytermelőnek 905 kgrm volt a holdan
kinti termése és 19 frt 04 kr. az átlagára; 

j Kápolnán a 135 holdon termelő Bischitz- 
uradalom 940 kgrm holdankinti hozam 
mellett 18 frt 50 kr. átlagárt ért el. A 
nevezetteknél tehát egy kát. hold dohány 

I 170—324 frt pénzbeli jövedelmet hozott, 
— ami már mindenesetre ritka szép ered
mény. — De vannak az alföldi vidéken 
ezeken kivül is még számos okszerű, 
ambicziozus termelők, 'ilyenek — hogy 
csak egyet említsünk — a Montag test
vérek, akik kaszaperi gazdaságukban a 
múlt évben is holdankint 900 kiló ter
méshozamot és 25 frtot pieghaladó átlag
árt értek el s termelésük egész berendezése 
valódi mintául szolgál a környéknek.

Érdekes volt a különböző összetételű 
talajokon termesztett dohányok összeha
sonlító és szemléltető bemutatása, a hol a 
szikes sovány homokon, az erősen szikes 
talajokon, a mély fekvésű fekete és vé
gül a kedvező összetételű homokon ter
mesztett lovelek voltak feltüntetve

Bemutatta ezenkívül a helyesen és 
roszszul csomózott leveleket; — a száritó- 
pajta és simító ház modeljeit, melyek az 
okszerű dohánykezelés követelményeinek 
megfelelően voltak összeállítva és fel
szerelve.

Az érdeklődő és igyekvő dohányter
melő gazdának mindenesetre mód nyujta- 
tott arra, hegy ezen, bár kiskeretü, de 
szakszerűen összeállított kiállításon, a do
hány okszerű termelését és kezelését a 
palántaneveléstől kezdve, az átadásig ta-
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nulmányozhassa 8 tapasztalatait a jövő
ben, — saját jól felfogott érdekében — 
hasznothozóan gyümölcsöztesse.

Rendetlen időjárás által okozott 
károk.

(F o ly ta tás ós vénre.)
A barométer állása a jelzett idő alatt 

folytonos ingadozások volt kitéve; hol 
nagyon lement, hol meg nagyon felemel
kedett. Igv január 3-án a barométer állása 
3.V6 volt. 5-én már 613 re emelkedett fel, 
10-én újból leszállott 55-re. 15-én 45-re és 
igy tovább. Általában januárban a baro
méter állásának minimuma 30.4 és maxi
muma 63'6 volt, februárban min. 349. 
max 59 7; márcziusban min- 37 7, max. . 
62 7; áprilisban min. 39'6 és max. 584; I 
májusban min. 41 és max. 59; júniusban I 
min 40 5, max. 60 2.

A termométer állása szintén folytono- 1 
san változott s a kővetkező volt:

minimuma maximuma
januárban 8° c 95
februárban 9-4“ 138“
márcziusban 5-8" n 15-5°
áprilisban 2 6° 27“
májusban 7° 275“
júniusban 7'5“ 28*

Mindezekből látható, hogy a f. év 
első felének időjárása teljesen rendetlen 
volt. Igen nagy hideg, vagy szerfelett nagy 
meleg nem volt, de a rendetlen, szokat
lan időjárást éppen a folytonos és hirtelen 
való változások jellemzik.

Ezek’ a változások a növényzetben 
roppant nagy károkat okoztak, még pedig 
nemcsak a mezőgazdasági és kerti növé
nyekben, hanem az erdei és egyáltalában 
a fásnövényeken is. így a februári és már- 
cziusi meleg napok által kicsalt kajszin, 
mandula és már korán virágzó fák virá
gait a márcziusi fagyok egészen elpuszti- ' 
tották. A vadgyümölcsök közül a vadalma, 
vadkörte csak szórványos termést hoznak 
s néhol éppen semmi termés sincs rajtuk. J  
A szilfákon semmi magtermés sincsen, a 
tölgyön is csak szórványos termés mutat
kozik, nemkülönben a bükk-, gyertyán- 
és cseren is. Az erdei fák közül különösen 
a kőris és dió szenvedtek leginkább. 
Mindkettőnél a fiatal hajtások csúcsa el
fagyott. Legérzékenyebben szenvedtek 
azonban a fiatal kőrisek a délnek és ke
letnek fekvő, védetlen. elegyetlen állabok 
bán. Itt még a 8—10 éves kőrisek is el
fagytak és némely helyen még most sem 
hajtottak ki. így az Arad város mellett 
fekvő csálai erdőgondnokságban közvet
lenül az aradi szántóföldekkel határos dél
keleti oldalon, mintegy 108. m. tengerszin 
feletti magasságban van 2 elegyetlen, tel
jes zárlatu, 10 éves kőris osztag, együtt
véve 21 kát, hold kiterjedésben. Mind
kettő soros ültetés. Ezek szintén a február 
és márcziusi meleg idő, illetve a hirtelen 
rá következő fagyok miatt annyira szén- ; 
védték, hogy mindezideig sem hajtottak ! 
ki. A rügyek pikkelyei és levelei teljesen j 
megfeketedtek, sőt. még a fiatal hajtásokon ! 
is kívül barna fekete foltok keletkeztek. 
Elet még van ugyan bennök. mert f. évi 
julius 10-én egynéhány ágat letörve, azt 
a héj és szijács között egészen nedves
nek találtam és magán a héjalatti fán 
sem észlelhető semmi változás, ugv hogy 
a héj teljesen lehúzható; éppen úgy a 
rügyek is, a külső megfeketedett és elszáradt 
levelek alatt belül még zöldek. »őt egy
némelyük rügy már kezdett is kifesleni 
és kihajtani; — de tény, hogy a fák szen
vednek s távolról nézve egyáltalában az 
egész terület olyan benyomást tesz az 
emberre, mintha a kőris mind kiszáradt 
volna. Valószínű, hogy ki fog hajtani I 
majd valamennyi, de mór az ez évi nőve- 1

dék teljesen elveszett. Érdekes, hogy a 
szomszédos ugyanily korú. tölgy közé ele
gyített kőrisen teljesen épek maradtak 
és jelenleg mintegy 40—50 cm. hossznö
vekvést mutatnak.

Ebből azt következtetem, hogy a kőrist 
különösen keletnek, délkeletnek és délnek 
fekvő védetlen helyeken nem jó elegyet
len állabokban tenyészteni, hanem legjobb 
azt tölgy, szil, vagy amerikai dióval ele
gyíteni. Ez által úgy az idő viszontag
ságaitól. mint a rovaroktól is legkönnyeb
ben megvédhetjük.

Bögöry .4.

DoMnyerjedési kísérleti 
eredmények.

— Fejér V id o r  tanu lm ánya. — 

(Folytatás.)

1. Raktár.
5. Termelő : Reizmann, — Kisvárda. 

Debreczeni I. osztályú. 
Beváltatott 1899. január 11. 

Á trakva: február 6.
. márczius 8.

10.

Dátum Hőfok
Január 18 + 36

19 + 38
20 +40

„ 21 4-43
23 +38

n 24 +42
25 +38
26 +36
27 +36
28 +38

„ 30 +37
7 31 +36

Február 1 +35
2 + 36

v» 20 meleg
„ 21

22
- 3
24
25 +36
27 +37

„ 28 +36
Márczius 1 meleg

•)
3

y, 4 „
V 6 +36

7 meleg
* 15 hideg
„ 16
y. 17
r 18
w 20
n 21 „

" +)
23 «
24
27

"28
„ 29

30 r

Ápril 5
w 6 ,
„ 7 „
„ 8 „

10 „
12

1* 13 l
„ 14 m

15 m
w 17 m

18
_ 19 m

6. Termelő : Reizmann, — Kisvárda. 
Debreczeni I. osztályú. 

Beváltatott 1899. január 11. 
Átrakva: február 7.

márczius 8. 
április 10.

Dátum Hőfok :
Január 18 +38

19 +-40
20 -M i
21 +43
23 +40
24 +37

VI 25 + 36
26 J-35

*1 27 +35
w 28 + 36

30 +  35
31 +35

Február 1 + 16
2 +35

•V 20 meleg
n 21

22
23

w 24 y.
25 +36
27 + 36

r 28 meleg
Márczius 1.» -

“ **o „
7 4
w 6 +36

7 meleg
r 15 hideg
V* 16 y,

17
18
20
21 „
22

w 23
24

n 27
28
29

n 30 „
Ápril 5 •v •

6 y
V* 7 y.

8
10

r> 12
v* 13 „

14 m
15 y
17 y
18
19 -

Termelő: R n t maiin. — Kisvárda.
Debreczeni I. osztályú (nedvest. 
Beváltatott: 1899. január 11.

Átrakva: február 13.
„ márczius 14.

30.
Dátum: * Hőfok:

Február 20 
21 
22

r 23
24
25
27
28

Márczius 1

3
4 
6
7
8 
9

meleg

-(-36 
--37 
- -37 

meleg

+ 36
meleg

+37
meleg

+37
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Dátum: Hőfok:
Márczius 10

11
meleg

** 15 meleg 35
• 16 . 35
„ 17 „ 35
» 18 . 34
• 20 . 27
„ 21 . 28
„ 22 - 31
» 23 „ 32
n 24 . 31
„ 27 . 30
„ 28 - 30

30 . 30
Ápril 7 hideg

« 10 +25
• 12 -j-22

13 +23
14 +24

c 15 4-25
17 +25

* 18 +28
« 19 + 28

(Folyt. köv.j

Irodalom.
A „Kisérietügyi Közlemények" 11. köte- 

ténok közelebbről megjelent 4. füzete, a 
m. kir állami rovartani állomás köréből, 
Jablonovski Józseftől: .Gabonavetéseink 
kártékony fonálférgeidről, s a m.-óvári 
m. kir vetőmagvizsgáló-, növényélet és 
kórtani állomás köréből. Francé K.-től: „A 
dohánymozaikbetegségéről“ hoz egy-egy 
értékes tanulmányt, mely utóbbit lapunk
ba is átvottük. Különösen érdekessé teszi 
ezt a füzetet az a két szép szines chromo- 
litographiai illusztráczio. amely élethiven 
tünteti elénk azokat a szinelváltozásokat és 
rombolásokat, melyeket a mozaikosodás a 
dohányleveleken előidéz.

Vegyesek.
— Előléptetések. Szakolczay János, 

debreczeni dohánybeváltó hivatali kezelő, 
a VIII. fizetési osztály első-, Pyber Károly 
szentgothárdi-. és 11 ’idmár György zenggi 
dohánygyári aligazgatók, a Vili. fizetési 
osztály második-, Máthé Imre, dohány
gyári szertári kezelői teendőkkel mog- 
bizott szegedi dohánybeváltóhivatali ke
zelő a IX- fizetési osztály első-, Sehwartz 
József, budapest-ó-budai dohánygyári szer
tári kezelő, a IX. fizetési osztály máso
dik-, Novak József szegedi dohányjövedéki 
tiszt a X. fizetési osztály első-, Emst 
Sándor zenggi-, Bccker József kolozsvári-, 
Ambrosieh Gáza nyíregyházai-, Fluck Mik
lós félegyliázai dohányjövedéki úsztok a 
X. fizetési osztály második-, Oláh László 
szegedi-, Nikolieh János fiumei-, Szobovits 
Albin budapest-ó-budai-, Skerbetia János 
zenggi, Batáry Dezső fiumei-, Leskü Imre 
kassai, és Gerzon Kázmér rakamazi do
hányjövedéki segédtisztek a XI. fizetési 
osztály első-, végül Lieber Antal egri-, 
Ingert Frigyes budapest-ferencz-városi-, 
Babies Ferenci fiumei-. Krompaszki Ferencz 
kassai-, Böhm Lajos szegedi, Stepan Aladár 
b.-pest-fcrenczvárosi-, Sohajda János egri-, 
és Krause Béla szomolnoki dohányjöve
déki segédtisztek, a XI. fizetési osztály 
második fokozatába lettek előléptetve.

— Áthelyezések. Hudra Péter, nyír- | 
egyházai dohányjövedéki segédtiszt, ha
sonló minőségben a debreczeni dohánybe
váltó felügyelőséghez-, Kovács József do- 
hányáruraktári ellenőr, a zólyomi dohány- j 
áruraktártól a kolozsvárihoz-, Lukovich 1 
Gábor dohányáruraktári segédtiszt, a kassai 
dohányáruraktártól a győrihez lett hasonló 
minőségben áthelyezve.

— Halálozások. Özv. sippi Kodiczky 
Adolfné, ns. Bartosságh Florentina úrnő, 
folyó évi szeptember hó 1-én, életének 
90-ik évében, Kispesten, végelgyengülés- ' 
bon csendesen elhalálozott. A ritka magas 
kort ért tiszteletreméltó matróna, jeles j 
közgazdasági írónk: dr. Sippi Rodiczky [ 
Jenőnek édes anyja volt. — Méhes József \ 
debreczeni dohánybeváltó felügyelő ur | 
neje. szül. báró Vlauer Stefánia, f. hó 8 án 
elhunyt, életének 60 ik évében. Nagyszámú : 
rokonság gyászolja elhunytét; — s a két , 
köztiszteletben álló család gyászához mi | 
is sietünk őszinte részvétünket nyilvánítani. ‘

— A szegedi kiállítás. A szegedi első 
országos mezőgazdasági kiáliitás minden 1 
tekintetben igen szépen és jól sikerült és 
dicséretére válik mindazoknak, a kik a ki
állítás rendezése körül buzgólkodtak. Maga 
József főherczeg is — aki a kiállítást, 
mint annak védnöke, ünnepélyesen meg
nyitotta — örömét és teljes elismerését ; 
nyilvánította a kiállítás sikere fölött, mely
ben uradalmainak gyűjteményes kiállítá
sával ő maga is közreműködött, s a ki
tűnő gazda igazi érdeklődésével tekintett 
meg apróra mindent, ki nem fogyva a 
dicséretekből. — A kiállítás leggazdagabb 
és legszebb része volt az átlát kiállítás, 
amelynek impozáns méreteiről elég fogai- , 
mát ád, ha felemlítjük, hogy 706 db. al
földi jellegű magyar marha, t*0 db erdélyi 
jellegű magyar marha. 500-nál több 
nyugati fajta szarvasmarha, 410 db ló. j 
700 db sertés, 362 db juh, 2500 db külön- ' 
féle baromfi. 140 db eb és körülbelül 60 ! 
méhcsalád volt kiállítva. — A szebbnél j 
szebb gyűjteményes kiállításokkal képviselve

, volt az Alföld minden vármegyéjének | 
gazdasági egyesülete, s az alföldi uradal- j 
mák és gazdaságok igen nagy számmal, j 
— A gazdasági termelvények remek szép 
példányokban tűntették fel azt az elszám- 
lálhatatlan sok minden termelvényt, a 
melyekben az áldott magyar föld bővel
kedik. A szőlőművelés, borászat, ker
tészet, gyümölcstermelés, a tejgazdaság-, 
a halászat és méhészet-, a több mint 
400 dbot levő mindenféle mezőgazdasági 
gépek és eszközök. — a gyapjumtnősitő inté
zet ritka szép kellek cziója, — a házi és 
mezőgazdasági ipar és egyéb kapcsolatos 
iparágak, — a gazdasági tanintézetek és 
földntives iskolák kiállításai, — szóval: 
általában az egész kiállítás oly gazdag, 
szép, érdekes és tanulságos volt, hogy 
egész oldalakat kellene Írnunk, ha érdeme 
szerint méltatni akarnánk. Meg kell tehát 
elégednünk csak azzal, hogy a bennünket 
legközelebbről érdeklő, rendkívül sikerült 
dohánytermelési kiállításról közölhetünk 
lapunk más helyén részletesebb ismerte
tést. — A kiállítással egyidejűleg meg

tartott V. gazdakongressuson sok figye
lemreméltó eszme és javaslat hangzott el 
a gazdákat érdeklő minden irányú tevé
kenységről és már megindult, vagy még 
ezután szervezendő mozgalom és intéz
ményről, amelyek az ország gazdaközön
ségének mindmegannyi hő óhaját képe
zik. Es hogy a kormány is egész szivvel- 
lélekkel érdeláődik mezőgazgaságunk fel
virágzásán : eléggé bizonyítja Darányi Ig- 
nácz földmivelési ministernek a kiállításon 
való állandó jelenléte és sokoldalú közre
működése, valamint a miniszterelnökkel 
együtt valamennyi ministernek látogatása. 
— A közönség is fölötte nagy érdeklő
dést tanúsított a kiállítás iránt, — úgy, 
hogy a siker nemcsak szellemi tekintet
ben volt fényes, de az anyagi eredmény 
is egészen kielégítő, mert noha a száma
dás nem készült még el teljesen, de az 
már bizonyos, hogy deficit nem lesz, sőt 
jövedelem marad. A kiállítást összesen
78.000 ember látogatta és ezenkívül 2700 
idényjegyet is adtak ki. Az idegenforgalom 
nagyságát bizonyltja, hogy a Rókus-állo- 
máson a kiállítás alatt 65.600 vidéki jött, 
a mi 50 000-el haladja túl a szokott for
galmat. Nagy örömünk és megnyugvá
sunkra szolgál tehát annak konstatálása, 
hogy a szegedi kiállítás, hazai mezőgaz
daságunk történetének egyik emlékezetes, 
kimagasló pontját képezendi.

— A dohánytermelés Szegeden. Csikós 
Mihálynak .Szeged mezőgazdasági vi
szonyairól* irt s a Köztelek-ben közölt 
érdekes gazdasági monográfiájában olva
sok, hogy a dohánytermelésnek már csak 
múltja van Szegeden, amennyiben a 37.5°/o 
kapás területből alig foglal le 05°/«-ot. 
Valószínű, hogy a monopólium vetett vé
gett a dohánytermelésnek, mert a szét
szórtan álló tanyák kedveztek a csempé
szeknek. A dohánytermelés első nyumail770 
körül maradtak fönn, a mikor Szeged a 
szomszédos szőregi uradalmat zálogba vet
te, azon nagymérvű dohánytermelés folyt 
és itt termelték az úgynevezett „Szegedi" 
dohányt; ebből kifolyólag messze földön 
híresek voltak a szegedi kertészek s a 
Bánságot innét kivándorolt kertészek né
pesítették be, hogy a dohánytermelést to
vább űzzék. A dohány o paprikának adott 
helyett, a mely ma mintegy 2000 kai. hol
dat foglal le

— A doháyjövedek f. é II. negyedi 
pénztári eredménye. A pénzügyminisz
térium által közzétett hivatalos kimuta
tások szerint: a folyó év második negye
dében a dohányjövedék bruttó-bevétele volt 
14.003.740 frt 89 kr. */«, (a múlt év hasonló 
időszakában a bevétel 13.809. 964 frt 66‘/s 
kr volt, tehát az idei eredmény 193.776 
frt 23 krral kedvezőbb,) s a bruttó kiadása 
volt 5.285. 780 frt 46 kr, (a múlt év ha
sonló időszakában a kiadás volt 5.568.013 
forinit 72 kr, tehát ez idei eredmény 
282.233 frt 26 krral kedvezőbb). E szerint 
a jövedék folyó évi második negyedi 
pénztári eredménye a múlt évihez képest, 
úgy a bevételek, mint kiadásoknál és 
pedig együtt véve összesen közel egy fél 
millió forinttal (476.009 frt 49 krral) 
kedvezőbb.
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Szerkesztői üzenetek.
M. kir. gazd. tanint. igaziatiaágának Kalóza- 

Monostoron. A beküldött közlemény je len  szám unkra 
elkésve érkezett s így  csak jövő szám unkban kö
zölhetjük.

Nikházy László nrnak, H.-Szt.-András. Becses 
sorait és érdekes „N yílt levelét- sa jná la tunk ra  
éppen lapunk  zá rtakor vettük, s így jövő szám unkra 
marad.

Silex Károly gazd. szaktanár^nrnak, Déván. A
lapot az uj czim  alatt küldjük

A magyar kir államvasutak 
közleményei.

Vasutdijszabási tanfolyam a budapesti keres
kedelmi akadémián.

A magy. kir, államvasutak és az il
letékes fővárosi kereskedelmi testületek 
támogatásévnl létesített díjszabási- tan
folyam a folyó tanévben immár negyedszer 
megnyílik. A tanfolyam hivatva van keres
kedőknek alkalmat adni, hogy a vasúti 
árufuvarozási ügyletekhez szükséges fon
tosabb tudnivalókat rövid idő alatt gya
korlatilag elsajátítsák. A három év alatt 
elért eredmények, melyedről a budapesti 
kereskedelmi akadémia árjelentései is be
számolnak, remélni engedik, hogy ezt a 
hézagpótló intézményt az illetékes körök 
saját érdekükben az idén is fel fogjak 
karolni. Az olőadásokat ezúttal is (lowla 
■lúenef államvasuti ellenőr szeptember— 
inárczius hónapokban hetenkinti kétesteli j 
órában fogja tartani a kereskedelmi aka- ! 
démián A beiratások hétköznapokon déli \
12—2 óra között történnek Andrássy-ut I 
73. III. emelet középfolyosó 47. sz. a.
Tanuló bérletjegyek kiadása a magy. kir. ál- 

lamvasutakon.
A magy. kir. államvasutak igazgatósága 
tói vett értesítés szerint a tanuló bérlet
jegyek. eltéröleg az e részben történt köz
léstől, az eddigi eljárás fen tartása mellett 
úgy mint eddig, továbbra is az igazgatóság 
titkárságánál (Budapest, Andrássy-ut 75. 
sz.) fognak kiadatni.

érvényes ösizes közvetlen menet és me
nettérti jegyek árait és az azokra vonat
kozó batározmányokat tartalmazza.

Ezen díjszabás által az abban egyen
ként felsorolt külföldi díjszabások a m. 
kir. államvasutak vonalait illetőleg egyide
jűleg érvényen kívül helyeztetnek.

Bzen díjszabás n ni. kir. államvasutak 
díjszabás elárusító irodájában Budnpest,
VI., Csengery-utcza 33. sz. a. hozzátartozó 
színezett térképpel együtt 1 koronáért 
kapható.
A csaba-orosházai, csaba-gyomai- és oros- 
háza-gyomai viszonylatok uj vonalszakasz 

beosztása.
A m. kir. államvasutak igazgatóságá

tól nyert értesülés szerint f. évi szeptem
ber hó 15-től kezdve Gyoma és Orosháza 
állomásoknak Csaba álomással való sze
mélyforgalmában, a távolsági forgalom 1-sö 
vonalszakaszának megfelelő menetdijak 
helyett a 2. távolsági forgalmú menetdijak, 
Gyoma állomásnak Orosháza állomással 
való forgalmában pedig a távolsági forga
lom 5. vonalszakaszának megfelelő menet
dijak helyett a 4. távolsági forgalmú me- 
notdijak lesznek fizetendők'

Díjkedvezmények az 1900-iki párisi világ
kiállítás alkalmából.

F. évi szept. hó 15-vel: „Ausztria és 
Magyarországból továbbá azontúl fekvő 
államokból, valamint Bosznia és Her- 
czegovinából, az 1900 iki világkiállításra 
Parisba vagy viszont szállítandó tárgyakra 
nézve engedélyezett szállítási díjkedvez
ményeket tartalmazó összeállítás- czimü 
füzet jelenik meg.

Kzen füzet a fel- és leadó vasutak 
igazgatóságainál példányonként 10 kr. 
(20 fillérért kapható)

Díjtételek érvényen kívül helyezése.
A nyugotmagyar-osztrák vasúti köte

lék II. rész 4. díjszabási füzet I. pótléká
ban 12 tételszám alatt magyar feladási 
állomásokról Angernbe szállítandó czukor- 
répárs, illetve 19. tételszám alatt * fordí
tott irányban szállítandó répaszeletre fog
lalt rovatolási díjtételek 1899. évi október 
15-ével érvényen kívül helyeztetnek.

Ezen díjtételek helyett egyelőre hir
detés utján uj díjtételek lesznek élctbo 
léptetve.

A magy. kir. államvasutak szombat
helyi üzletvezetőségének (központi keze
lése alá tartozó körmend-némelujvári h. 
é. vasút Pinka-Mindszeut és Németujvár 
állomásokkal, továbbá Strém rakodó-állo
mással és Orbónfalu megállóhellyel, f. é. 
szept. hó 1-én a nyilvános forgalomnak 
átadatott.

A magy. kir. államvasutak igazgató
ságának értesitéso szerint a maros-ludas 
beszterczei h. é. vasúton Béld és Kis- 
Sármás állomások között előbbitől 2 9 
utóbbitól4'9 kilométernyi távolságban fekvő 
„Nagysármás" megálló rakodóhely — 
mely eddig csak személy és podgyász 
forgalomra szolgáló feltételes megállóhely 
volt — f. évi július hó 25-én a kocsi- 
rnkományi teheráru forgalomra is meg
nyittatott.

Élő állatok, valamint oly áruk a 
melyeknek be- vagy kirakásához külön 
berendezés igényeltetik, ezen megálló
rakodó helyen nem kezeltetnek.

Az ezen megálló rakodóhelyen, vagy 
megálló rakodóbelyre szállítandó kocsi- 
rakományi tchcráruknnk elszámolása a 
szomszédos Béld álloráson eszközöltetik.

L ___________ I

Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű
Az utipodgyásznak a háztól való elfuvarozása 
és feladása a budapesti városi menetjegy

iroda által.
A magv kir. áilamvasutak :gazgató- 

ságától nyert értesülés szerint n .Buda
pesti városi menetjegyiroda" (Hungária- 
szálloda) szóbeli vagy telefon utján való 
bejelentésre a feladandó úti podgyászt a 
főváros összes kerületeiben az illetők la
kásán veszi át és azt az alábbi fuvarozási 
illeték beszedése mellett a megjelölt vo
natokhoz az illető budapesti pályaudvarra 
kiszállítja és a kívánt vonatokhoz feladja.

A fizetendő fuvarozási díj a következő:
25 kg. súlyig daraboukint . . 38 kr. 

minden további 10 kgért daraboukint 3 kr.
■Az átvett podgyászra vonatkozó hiva

talos feladási vevény, valamint a szüksé- j 
ges vasúi i menetjegy a fent nevezet iro- I 
dában kiszolgáltnak
Nemzetközi uj személy és podgyász díjszabás 

életbeléptetése.
A magy. kir. államvasutak igazgató

ságától vett értesülés szerint f. év szept. 
hó 1-én magyar szövegű nemzetközi sze
mély és podgyász díjszabás lép életbe, 
mely a jelenleg érvényben levő és a magy. 
kir. államvasutak állomásairól külföldre

magyar bácskai kenderből készült

c i o t i á r n y z s i n ó r t
és

gazdasági kötélárut
ajánl a » j

ELEIEE is WEISZ kötélgyártó ezt; EEEAFESTEE.
R a k t á r  én ir o d a :  V I I ,  K á r o ly - k ö r ú t  7. az.

Topább a: torna eszls.özöls.,
valamint: kocsizó lóhálók, szánhálók, gabonazsákok, vízhatlan ponyvák, 
konder, csepü, vászontömlők, itató- és tűzivedrek, cocus futószönyegek 
és lábtörlők, ruhnszántó kötelek. — Law n -tenn is hálók, fogo ly*  
hólók stb. e szakmába vágó árúkat a leqjutányosabb eredeti gyári arakon.

Kepes árjegyzék kivanatra bérmentesen küldetik — Vidéki megrendelések 
pontosan eszközöltetnek.

I  ..... .... .............................  »
M árkus Samu könyvnyom dája, Budaként, B áthory-utcza 2 .
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