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Olvasóinkhoz. 

Ln punk ezen Hzám:ít. miJHlazoknak, akik· a mult évben 

előfizet{)ink voltak, R akiket pl{;fizetőink voltak szivesek, mint. 

uz uj sz«')Wkulturávnl foglnlkozók~it bemondani, megküldöttük. 

~Iegkiildöttiik szc)ya 1 mindazoknak. akiknek ez évi első 

~zámot megkiild()ttiik (.s azt vi~:;;za nfm kiildötték. 

LPhetuek (~gyesek, akik ezen eljárást kifogásolják, de ha 

e~y kis8~ körültekinü•JH~k, Jútni fogják, hop;y ezen eljárás nem

t~sak a vi(léki lnpokHál van gyakorlatban, de a fővárosi szak

lapok nagyrésze is lw~onlóképen jár el. 

Hát miért kl-pezzen a rni kis lapunk kivételt? 

Tehát uH-~gkiilcljiik n jelen ~zúmot is mindenkinek, kinek az 

elsű számot megküldöttiik, azon kérelemmel. hogy akik kis 

lapunkat pártoJásra méltónak találj(t.k, legyenek ttzivesek elő
fizetési elijukat - Pgy l-vre két frtot -- beküldetiL 

Akik pedig nem kivánják lapunknak további küldését, 

avagy arra uines ~ziik~t·giik, :-:z{•pen kérjük : ~ziveskedjenek jelen 

t-:zámunkai vis:-:znkiildPui t·~ ezzp) ttulomásuukra hozni elhatá

rozásukat. ~Iert akik a jPlen sz{tmunknt i~ m<'~tartják, azokat 

rende~ PlDtizetőink ~oritha iktHtjuk, azoknak a lapot állandóan 

kiildjiik, {s ha az elc'Jfizetési díjat he nem kiildenék: postai me~
hiziis utjún fogjuk a po~takölts(.g hozzászámitá.sával l1eszedni. 

)Iidűn ezt tuuomá8ra l10zznk, kis lapunk támogatását 

kérve, maradtuuk tisztdettel 
A szerkesztöség. 
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A szölö kölcsönökröl. 
A legtöbb dolog a gyakorlatban lesz teljeseu ösmert. Ez 

áll az l~L 6. évi V. t. ez. i 3, rnely a szőWk fel uj itásá.ra adandó 
kölcsönről szól. 

}la még kevesen va.1mak tisztában a törvény telje~ szelle
JnéveL Annyit már tudunk, hogyha valaki a földjét megforditja, 
és ha azt kész nyelves vagy nyelvnélkül eszközölt fás ojtással, 
Yagy zölden eszközölt párositással, v n gy Czeiner-féle e l járással 
készitett kész ojtványokk:~ 1 telep i té be: kölc8önben része
~iilhet. 

De azt, hogy ha valaki helyben Pszközölt ojtványokk~l 
akár döntés utján telepit is, hogy részesülhet-c köle8önhen, 
vagy pláne már egy ekként teinpiteni 1negkezdett, de még tel
jesen be nem állitott szőWje van. részPsiilhet-e kölesönben : azt 
kiilönMleképen értelmezik. 

Egy tekintélyes szakfértiutM :~ napokhan erre vonatkozólag 
·egy véleményt kaptunk, mely ha {ill : akkor a tclepit(.:-:n~l a 
legmesszebb menő tetszésszPriuti Yálaszt.ás nm megeng(~<h·e . 

. A.z illető jeles szakférfiu azt állitja, hogy téves azon fel
fogá8, hogy csak azok részesülhetnek ki)]c~i"lllhen, akik mPgfor
gntott talajba ültetnek kész ojtváuyokat. 

Azt állitja, nliRzerint a türvény nem igy dP ugy l~l'tf·lme
zt-ndü, hogy ott nem nz ülteté~ ilh·t()]p~ tt·lq>it~s mikéntjf· ,-~• 
szabályozva : esak a nemesité~i eljárás. 

c~Hk HZ \"811 kimondva, hogy 8 IH'Illh.;it(.s t•:mk nypJ\·p~, 
,·agy nyelnH~l k iili páro~itássa 1, a ziildojt;Í~wí l pedig =--zirltén 
párositá~~al, aYagy Czeirwr-féh· z_i.,Jdojtá~~al kell a nPillPsité!lt 
t·Hzküzülni. 

Egyébk<-nt JH~dig me~ nm engf·dvf~ az, ho~·:y a t ul a j
d.?nos a ~~~l' beültetett alan~·ait akár f;í~all páro:-;ithatja. akát· 
zolden a fonnehh lllO)}(lott. (•l]Hrá:-:1-1al m·Hw:;itheti. t!:o: azut<ill :tz 
igy f'~zközölt ojtványokat liClyhen (l] i~ di"lllthf'ti. 

Hi11ni akarjuk mi is, hogy «'Z igy van l\f«'rt Ita HJCi~kt~nt 
volna, egy<>uer-;en kedvezményheu r{a:-;ze~iilnP :11.. aki •·zntán tPIP
pit; az pedig aki etldi~ útti)rc';JH•k ,·állalkozott, :-; llPh~z ,·iszo
nyak ktjzött m{t~·. "'i~m·est•Jl tel('pit.<·tt. hiíntdtl'tu(.k azzal, ho~." a 
keflvezményes kol(~i-l<m ben u em rPRZ('~ii h w. 
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Mikor az 1896. évi V. törvényt alk0tták; tt czél az volt, 
hogy u Hzőlők felujitásával küzködő gazdák támogatá.sban 
segélyben. részesüljönek, ho~y igy önmagok javát elősegitvén, a 
a nemzeti elveAzett nagy vagyont helyre állitsák. 

Ahol tehát ily nemes ezél lebegett a törvény alkotók 
előtt, nem lehetett 8zánd~k az, hogy ne egyenlő mértékkel 
m~h·jeuek ; uem lehetett szándék az, . hogy az uttörők a kezdők 
kizárassanak a uyujtandó eWnyökról. 

H n ez igy áll, akkor a~ok, akiknek ed dig már van kész 
telt>piik VHll, azt tetszés ~zerint akar magas fásojtással, akar zöld
ojtásFm l 11eme~ithetik, és aznt{ln azt akár levágva ültethetik el, 
~•kár hPlylwn eldüutltetik. 

. lia ez meg van engedve, ~ igy csak a nemesitési módozat 
,·an :-:zahályozva: akkor niues eltiltva az sem, hogy valaki 
u lkalnw~ alanyát, hel~· heu, tc')hfll párositva be ne ojthassa. 

Ezek sze1·int es9k az l>kojtás és sz'.>mzés lem1e a művelet
h[)l kiziírva. 

Ezen Plven toviíbh haladva mindazok részesülhetnek a 
ki;lcsünhen, akik ~z()lDjiiket a mondott eljárással telepiteni évek
kel ezelőtt lliP~kPzdett~k. 1\'Iert azon kijelentés, hogy azok, 
~> melyt~k m{tr term D ií.lla pothan vannak« nen1 ugy értendő, hogy 
h:t nz ojtsiínyok résr.lege~en terem1wk, hnnen1 ez alatt az értetik, 
hogy miír tPljt>~en herwmesitvt• tPnu() állapotLan van. 

l\lint mmuliínk minden uj dolog g·yakorlatbun világlik me.~ 
{>:-; ]e~z ö:-~mert' é; azt> rt az itt t'lmoudottak még nincsennek me~
világit va. DP annyi oldalról i~ttek már hn~onló kérdések fel
vetn~, hogy em1ek megvilágit(!~a e~ak napok kérdése. 

Azért tehá t, a mult szám b~m kijelentett azon értekezéssel, 
hogy miként. k~ll Pgyéh módozuti telepité8re nyerendő kölcsön 
iránt n kén·t·nyt feltt•t·jeszteui, lapunk legközelebbi számáig 
várunk. ~ a kk or már ezen elJöntött kérdéshez alkalmazkodva, 
fogjuk toviíh hi ért(·kezésünket ~ a költség kimutatásokat üssze
álli taní. melyben azután mindenki megtalálja az általa tervezett 
telepités évi és összeR kiadúsait. 
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A szemzésröl. 
Az utóbbi időben sokat írtak össze a szölöves~zönek szemzf.s 

által es.lkÖzlendő nemesitésérőL Í~n is több féle szemzéssel tettem 
kísérletet, melyekböl csak egy eljárás adott sikert : nevezetesen: 

A tön rneghagvtam 2-3 sll:ál vesszöt~ azt roo-120 emeter 
magasan a szölövess~il héja alú, mint a gyümi)lcs fát szokták be
nemesítettem ; raffiiával hekötöttem, i~s a nemesit<;.s fölott, az elsö 
bütyöknél a bütyök válasz falán a vesszöt elvágtam. Azután a be-' -ojtott szúlvessz6n az alantabb led) Összes rügyeket kivágtam, és_helyeit 
ojtó viaszszal beken tem. Azután a beojtott szál vesszöt a szölö oromjába 
lehúztam úgy fektetve, hogy a nemesitt~s helye il1etöleg a nemes 
rügy fölfelé állt, s azt egy ke\·és földdel betakartam. Igy jártam el 
a tőn levő többi ojtványokkal is. 

A siker igen szép lett, mintegy 4u-so 11/ 11 ·t<')li eredmény jutal
mazta fáradságomat. 

:\z ilyen eljárás igen alkalmas a már beojtott szőlöben le\·ö 
hiányok pótlásúra; mert a megfogamzott ojh·ányt öszsze] helyben 
ellehet dönteni~ s az itt ott eWforduM vad ti')k(·ket nemeo;;ekkel 
pótolni. 

Ha több \·adtöke vagy több hiány van egymás mellett, én·agy 
ha a szom!'zt•d tc'ikl' rossz fajtájú, melyet a gazda jobbal akar föl
cserélni, akkor a \·adtöke \·esszejeit oly magasan kell bcszcmczni, 
hogy az eldünt\·e a szükségcs helyre clérjen. 

Ha nem volna m:ís m<')dozata is a hiányz<') ti'1kt:~k foltozúsúnak, 
akkor ezen eljárás ajánlandó lenne. 

Dt· hát t(;bbft'•le, és könynyebben cszki:izülhct(i nemcsitL·si 
t:"ljárúsokkal is rendelkezünk. 

Jlyen első sorban a zöldojtás. 
Ez szaporább, t'·s hiztosabb sikert ad. Ha ez nem tctszent'·k, 

akkor ugyancsak a szál vesszöt lehet akár párosítássaL akúr (·kcZ\·c 
o1y magasan ojtani, amily magasan a hiányz<', tüke ki\·únja. 

A magasan eszközült tH·mesit~si t~ljárúsok küzül legnagyobb 
sikert ad az t'•kezL·ssel eszközölt ncmesit<'·s. lia jöt vitetik keresztül, 
;." rendcsen takartatik a fiild a]ú : alig 1nrtrad ,.[ rrtlr~mi. 

l·~zen eljárás magas fás-t'·kl·zésnek \·agy mint a munkúsok hh"ják, 
'"';egii ... ·ikojtd~7wk neveztetik. Eljúrása a kön~tkpz(', : 

_\ tlin 4-6 szál ves!-lzÖt egyenléitlen magassúgi •<lll l' ImPtszünk 
~ beojtandó vesszi)t a bütyök felc•tt egy ujnyira \'izszintesen eh·ágjuk; 
,_.s az alanyon megmaradt szárnyat a fels(; bütyiikig a k(;d·pen 
behasitjuk · 

.:\ nemes gallyon a rügy alaa éles t'·ket Yágunk, oly ho~szú 
metszlappa1, hogy ha az ék a hasitékba ht>tolatik az (~k mctsz
lapjából egy vonalnyi kimaradjon. Azután viaszszal be'vont spárgá\·al 
megkötjük, s a földalá huzzuk. 

. _Ugyanugy eszközölhetünk nyelves vagy nych·nélküli páro~i-
tast ts. 
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A szernzésröl kivánván szállani elmondom még, hogy én a 
felül megnevezett szemzési eljáráson kiviil kétféle módozattal tettem 
kisér l etet. 

~~v~gt~m a nem:s rügye~ }ehető nagy paizsai, s az alany 
vesszo tzuleten hasonlo nagysagu levágást eszközöltem, azután a 
paizsos rügyet az alanyra reá kötöttem. 

U gy an csak levágtam a nemes rügy et paizszsal, és az alany 
rügyet hasonlóképen levágtam, s a nemeset reá kötöttem. Az egyik
nél a szemzést az izületen, a másiknál a rügynél eszközöltem. 

~\.z eredmény oly silány lett. hogy ezen eljárást senkinek sem 
ajánlom. De egyáltálában nem ajánlom a szemzés egy nemét sem, 
mivel a párositásban, a zöldojtási eljárásokban oly biztos nemesitési 
eljárásokkal rendelkezünk, hogy ezek birtokában: a szemzésekkeli 
nemesítés nem egyéb, mmt kezdöknek való mulatságos kisérletezés. 

János gazda. 
--·----

Héj alá való ojtás. 
:\ helyben eszközlenflő ékojtást mint már a lapok terén több

ször említettük, nem tanácsos korán eszközölni, mert ha az ékojtás 
korán eszkö~öltetik, é!; ezt hosszantartó esőzés követi: n z alany hasi
t,•J..·,, i u'".'I'PhlPk .o;dro.'i vízzel, mely n sikert hátráltatjo, 

Ha az Időbeosztásunk ugy kivánja, hogy a h-elybenojtást korán 
eszközöljük: akkor ojtsunk héi flld, melynek eljárása n következő. 

Az alany földszint elvágatik vízszintesen, s a déli oldalon a héjon 
egy kis hasttás eszközöltetik, melybűl kiindulva az alany vessző héja 
nagy vigyázattal felszedetik. Ezután a nemes galy a rügy közepén 
ahol a válasz fal találhato : a rügygyel ellentétes helyen viszintesen 
bevágatik annyira, hogy csak egy kevés fás rész maradjon, ezután 
a nemes gallyacskát kezünkben megforditjuk, s ezzel egyenlő arány
ban ameddig a rügynél vis1.inte" metszés behatolt levágjuk, s igy 
nyerünk oly ojtógallyat, mely a rögyig viszintesen be van vágva, 
s innét függölegesen csüng le a megmaradt kis fás rész. 

Ezután a rügy alatt levő kis paizs alsó véget hegyes és éles 
alaku vá vágjuk.. hogy a felszedett héj alá betol ható legyen. 

Ezután a nemes gallyacskát :t héj ala ha bedugtuk annyira, 
hogy a nemes gallyacska viszintes lapja, az alany viszintes lapjával 
teljesen össze ér: a nemes gallyat erősen az alanyhoz kötjük, és az 
egész müvelési helyet jól kígyúrt agyaggal bekenjük, s az egészet 
földdel besírkézzük. 

Ezen ojtási eljárás nem egyéb, mint a gyümölcsfánál alkal~!l~.ni 
szokott héj alá való ojtás. Csakhogy ott egy éves gallyon eszkozol
hető legsikereseLben, mig a szőlönél csak a 2-3 éves tönél lehet 
alkalmazni: mert egy ily idős alanynak, különösen a földben való 
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részben már van annyi héja. hogy ezen müvelet keresztül vihető. 
Ellenkezőleg egy éves vesszőnél alkalmas héi netn igen tetldlható 

1\iult évben ily eljárással rendkivüli sikert értem el. 
Ezen nemesitési eljárással a nemes gally ki nem szárad, mivel 

a héj alatt levő nedvből táplálkozik. A belcsatorna nem szen vPd 
sérülést. s alany nem repesztetik ketté. 

K.ivánatos lenne, hogy t()bben tennt~nek vele kisérletet, s az 
eredményeket nyilvánosságra hoznák. 

Különösen akkor lehet ezt sikeresen eszközölni, ha idős tökét 
szándékozunk benemesiteni, s a vastag nyakba félünk ékre ojtani. 

Abonyi Erneszt 

Két nemesitési eljárás. 
A törekvő emberi ész mindig jobbat, t-s czélszerübbet keres 

minden téren. Igy van ez az ojtás terén is. 
Ily feltalált, s már imitt-amott alkalmazott ojtási eljárást illetőleg 

szölötelepitést kivánok bemutatni. 
Ha az eun)pai szőW mc-g jó karban van, ha még a fillox.era 

nem támadta meg; egyesek, különüsen Francziaországban a kü,·et
kezöképen alakitják út amerikai alanynyal biróvá. 

K.ora tavaszon a nyitás után a töke mellett gödröt ásnak, 
ahova az ép egt'~szséges amerikai ellenálló gyökere" alany vesszüt 
rendesen beteszik, de nem metszik meg. 

l\Iost figyelemmel kisérik; s mikor az igy beültetett ellentálló 
gyökeres vessző t'~letre kel: akkor a töke nyakánál vízszintesen 
dvágják, s rajta ugy 3 mm. hosszú éket vágnak. 

Ekkor azután a régi töke nyakát aluln'>l fülfPI<'· bevágják, 
ugy hogy a már megvágott ék oda hcférjen. Ezután eriisen betolják 
~··s megkötik. 

Az igy eszközült nemesité5 legtübbszijr Összeforr, s ha teljesen 
összeforrott, a reá kö\·etkezö ()szön a nemes gyökeret a forradásnál 
elvágják, s igy a táplálást az ellenálló amerikai tü veszi út. 

Egy m:lsik nemesitési mödozat t'•ppen ennek ellenkezője. .Éo.s 
abból áll, hogy ta\·aszszal, midön az ellenállt', amerikai Ui kezd 
detre kellni, azt 8Zokiu.;osan m ~gmetszik, t~s egyHIPjüleg- a füld 
szinénél a oldalon felülrül lefeh'., t!gy 3 cm. hosszú, a gyijki·r k(jzepe 
felé hatoló bevágúst tesznek . 

. :\ nemes gallyat ~kn· meg\·úgják, t'·s a bevúgitsba szabályosan 
betolják és megkötik. 

.. ~és.öhh, ha.<~ vad alany . kihajt, hogy a forradást jobban 
~losegttsek : a haJtasokat eltávohtják; s ha a forradás teljesen beállt, 
oszszel vagy tavaszszal a felesleges ellentálló vad alan\· fejezeté-t 
levágják. "' 

Ezen két eljárással is szoktak szijJöket felujitani .. \kinek tetszik 
itt a tavasz, tegyen kisérletet. 
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Levelezés. 
I. 

Tek. Szerkesztö ut· ! Egy tervet terjesztek elő a következökben : 
Van nekem 1ooo O-öl forditott szőlötalajom. Ezt szándékozom 

ez i~ v ta vuszán ké:.-.z ojtványokkal betelepiteni. 
. Kt~sz. ojtv~nyom nincs, a berzerzési ár pedig nagyon magas. 

1\ftvel pedtg romtegy 2000 sima ripária portáliszszal rendelkezem, 
azt gondoltam, hogy ezeket bP.o.ftafom. 

De nem rakom ki iskoláb a, hanEm kiültetem á11andó helyeikre 
és. pedig .ugy, hogy kt'~t ilyen ojtványt te!"zek f gy-egy helyen egy 
mas melle. 

Amelyik megered s Összeforr, azt ott hagyom, a másikat pedig 
t:>ltávolitom. 

lgy gondoltam ?n olcsón, kevés költséggel szölömet betelepiteni. 
K ~~rdem : jó lesz-e ez igy 'l 
Felelet. Az elmondott eljárás nem uj. Számosan tettek már 

hasonlú eljarással kisérleteket. 
Tuuunk esetet, hogy jc)l sikerült : viszont tudunk esetet, hogy 

az eljárást nemcsak a kiadással fizették meg, de mellette egy évet 
vesztettek 

Szú\·al ezen mt',dozata a telepitésnek nem tartozik a rendszeres 
telepitt~"\ek közt~_ 

Ha azonban ettöl nem akar elállani, ugy legalább azt tegye 
meg, hogy gyökeres alanyokba ojtson. l\1ert ebből mégis nagyobb 
szúzalék ert'dmt'•nv várható 

J 

Egyet azonhan ne feledjen el, hogy a meg nem eredt ojtvá-
nyok helyeit c'jszszel vagy tavaszszal, kész ojtványokkal foltozza ki. 
Mert a mt•g twm eredt vagy helyesebben mondva egybe nem for
rott ojtvány alanyát a reá következő évben sem ékkel, sem fásan, ~em 
zölden nem lehet beojtani, S igy várnia kell 2-3 évet, mig az 
vagy fásan, vagy zölden beojthatö lesz. 

Szóval az ilyen eljárás csekc~ly ~ikert igér, sok idő fecsetlést 
von maga után és azt, hogy a tPlt•pet két éven át kevés remény 
mdldt kt·ll dolgoztatni, míg ha az ojtványokat oskolába rakja: a 
területet músra használhatja, mely jijvedelmet hoz, s az oskolában 
az ojtványokkal kevesebb fáradsággal lehet fentartani. 

.:\.zért tehát az ilyen bizonytalan telepitést nem ajdnljuk. 

IL 
Tek. Sze1·kesztü úr! Evekkel ezelött fogtam én ts a szőWk 

felujitásához. 
~Iielött azonhan az elsú száh-esszőt a kezembe fogtam volna, 

tiibb vidékt::t bP.utaztam, több szölőtelepet megtekintettem, s egész 
felvidulva láttam egyes helyeken oly ojtvány szőlőket, melyek már 
akkor is szépen á11tak, szép termés hozammal jutalmazták a tulaj
donosok fáradságait. 
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Láttam kész ojtványokkal betelepitett szőlőket, láttam helyben 
ékojtással eszközölt felujitásokat. . ... 

Teljesen igaz az, hogy a kész ojtványokkal bettlepltett sz.?l~k 
kevésbé voltak hiányosak, de igaz az is, hogy a helyben es1kozult 
ékojtással betelepitett szőlők is igazán meglepően szépek voltak. 

Ekkor ezután előttem állott a szabadválasztás. 
:Meg hánytam-vetettem a dolgot, s ugy állapodtam meg, hogy 

a kézben ojtás sok esélylyel jár; a kész ojtványok beszerzésé felette 
sokba jön, mig a helybeni ojtás kevésbé szakértőkkel is eszközölhető, 
de meg az felettébb kevesebb kiadást is igényelvén: .;n a helyben 
eszközlend/J ojtás elvét látfaJu elöny/Jsebbnt>k, és annál is rna·radtam. 

Manapság vannak 3-4 éves gyönyörü helyben ojtás.tim, mel:p·k 
már termettek is és pedig egész d usa n. 

~!ost egyszerre azt veszem észre, hogy a helyben eszközölt 
ékojkások iránt, hogy öszinte legyek; kezd bennem a bizalom 
alá szállni. 

Keresem ennek az okát, s. kérdem önnmagamtt',l : mi idézte 
bennem eme erő&ebb fokra lépő bizalmatlanságot? Ha a helyben 
eszközölt ojtványaimat nézem : az felieseu rnegnqu_qta~. Teluít az ok 
nem ebben, de abban keresendő, hogy a szaklapok általában ,·.s 
mindenütt a kész ojn·ányokkali kiültetést ajánlják, hogy a szölúk 
felujitására nyujtandú kölcsi)nöknt'~l szintén arról szúlnak; mig a 
helyben eszközlendü ékojtást nem engedik meg, arra kölcsönt 
nem adnak. 

Sokan vagyunk ebben az országban akik ugy tt.:·pelódünk, 
R ké1·d,iiik mit fegyiink t 

Bár kis lapunk többször válaszolt íly kérd1'·sre, azért nH:.g :-;em 
látom feleslegesnek, ha ezen kérdés tisztázását most mikor a ta,. c1szi 
munka előtt illetőleg az ojtási idő elütt állunk, ujb<')l felvetem, s k,·._ 
rem tessék nézetét nyilvánítani. 

B pest. [) ,. . S. A". 

Felelet. Felette nehéz dolog az ár ell•~n küzdeni ; nL·m ke\·,'·sho'· 
nehéz dolog most a helyben ·~szkuzlendú r~jftísok 'fltellelf ,.,;k1'a szrillui. 

l\[eg azután Jelkiismeretes dolog is. Bár \'annak sokan. akik 
elég tapasztalat és kisérlet hiányában felvetnek t•gy t•szm,··t: ai.Zal 
aztán végig hn·ago.lnak a szaklapok hasábjain, nem ·gondolván nwg 
azt, hogy hányan es hányan oh·assák azt, hányan ki)v.-tik a szt'·pen 
elméletileg helyesnek látszó dolgot. S azután mily kest•rü csalc',d;'t
sok származnak a profetoskodásböl, s mennyi kúr szál azokhc'•l 
egyesekre 

~ dolog ú~y. áll,. hogy. a helyben eszközölt t:·kojtúsokat (·,·ek 
óta sz~mosan k~sz1tettek, szarotalan szúlük vannak ezzel felujit\·a. 

Ezek besZt:.·lnek, ezek tesznek a helye~st'•g vagy helytelt·nsl-~· 
felett tanuságot. - · 

S mit látunk? azt, hogy a jól kt•resztül \'Ítt ékojtások ha azok 
állandóan jól kezeltettek: mai,q i.<~ riltarud,·, mQ/sf ; . ., diszlenek. 



. ~a~ nak I ~-14 éves .il y en telepek. E~ek azt igazo l ják, hogy 
az ekn1 ta sok bevalltak, 11 bevallrmak tovább1·a ts, 

Tehát nincs a legkevesebb ok sem az igy telepitett szölök 
jövője felett aggodalmaskodni. 

J;logy a jövőben folytattassék-e, az az illető telepitötöl függ. 
En határozottan kimondom, hogy a hel.'Jben eszközlött ékojtdssal 

jövör~ is lehP-t a sznlöket f'lujifani. 
Azt nem fogadom el, s nemirom alá, hogy a kész ojtványok

kal tartósabb szölöt lehet elő állitani. Azt sem fogadom el, hogy 
ékojtásokkal a szőlő állandóan hézagos lesz. Minden a gaz
dától függ. 

Azt sem fogadom el, hogy a kész ojtványokkal való telepítés 
előbb terem és hogy eiusabb fejlődésű lesz. Mert ha azt az egy 
évet is hozzá ve-;slük, amikor a kézben ojtás készül és oskolában 
kezeltetik : legkevesebb 4 évet kell venni, miko1· te1•emni kezd. Ha az 
alany vesszőt helyére ültetjük s ott ojtjuk be: az 4 évre biztosan, 
sőt már a 3-ik évben is terem. 

Itt álljunk meg. Mert nem akarok a helybeni ojtás előnyére 
annyit felhozni, hogy abból valaki ", készojtványokkrrli telepitésre 
háfrrín.lJf vonjo11 le. 

A kész ojtványokkaJi telepités össze hasonlithatlanul kevesebb 
fáradc..lsággal jár, mmt a helyben ojtás. 1\iert mig a helyben ojtást 
évenként nagy fáradsággal kell szaporítani, addig a· készojtványok
kal az első években alig van nagyobb munka. 

Aki teheti s van hozzá tehetsége, vagy a törvény által biztosi
tott költsönnel szándékuk telepiteni: az m.inden e.~ef.re .forduljon " 
k,;;;zojtván.IJokkal.i fe/,P-pitéshez. Aki azonban nem rendelkezik elég 
pénzzel és nem a.l~ar kölcsönnel telepíteni, és a helyben ojtással 
szándékozik telepiteni: az SP.m. késsen; telepitsen helyben eszközlendó 
ojtásokkaL A fúdolog az, hogy telepitsen; mert az uj szölökultura, 
hogy az egyób gazdasági foglalkozás mellett magát a legjobban 
kifizeti: ''Z már P-ddi[J i.• fén.lle.'ieu be 1;an bizon.lJifva. 

:\ szölöszet terén nem szabad az embernek soha sem a szélső
ségekbe menni. :\[ost általában a készojtvány telepítésről beszélnek. 
Ez foglalja d a tt'·rt. De nagy hiba volna, ha e mellett a helyben 
eszkózlendil t'~kojtásokrúl megfeledkeznénk. 

Ha nem adnak elég megnyugvást az ojtásokkal hazánkban elért 
ercdmt~nyek, ugy adjanak erőt azon hírlapi közlemények, melyekben 
a franczia szt,lt•szetPkrc.'il heszt'•lnek. 

Francziaországban ma is ojtanak ékre, sót ujabb és ujabb gé
peket találnak fel, melyt·k egyenesen a7 ékojtás metszlapjainak 
vágásúra hasznúltatnak 

Az el v az legyen, hog-y mindeu ojtás t eljárás jó, ha az: ke U oe''· 
vitetik kere.~zfiil. 
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Homoki szölök ültetése. 
A homoki szölök ültetése az utóbbi időkben felette nagy mér

veket öltött. 
Ha a homoki szőlőkulturát a multival egybehasonlitjuk, csal

hatatlanul megtaláljuk azon különbséget, mely a régi és a legutóbb 
termelt homoki borok között jelentkezik. 

A multban a homoki bor mit sem ét t, figyelmet sem vetettek 
reá ; manapság a homoki borok között olyakat találunk, melyek 
még a legnt1gyobb igényeket is teljesen kielégitik. 

Ezek alatt az asztali könnyü savanykás borokat ;értjük. l\Iert 
tüzes bikavért, vagy zamatos rajnai zizlinget, avag-y muskolatot a 
homok talajon sohasem keressünk. 

E szerint a homoki szülők termelést'•nél a mennytségre töre
kedjünk; a minőség tekintetében ismét a hegyi szölüké lesz d jövö. 

A homoki szölök tulajdonosai tehát csak a sokra törekedjenek, 
vagy pedig csemege-sz()}öt termeljenek. 

A homokt szölö beallitása sokkal több bajjal jár, mint ezt az 
azzal nem foglalkozók gondolják. 

Eltén·e a pajor kártékonyságátl'•l, sok baj van a beállitás5al. 
A teljesen immunis homok az: mely fut, melyet a szél fel

t!mel és elvisz. Ha azután az ilyen futö homokon ültetett szülüt a 
szél hordása tekintetében az Istenre bízzuk, akkor a szél garázdál
kodik, a gazda pedig évekig küzd a telepitéssel. 

A homoki szólöt könnyen és czélszerüen betelepíteni ugy lehet, 
ha előbb a talajt megforgatjuk, gyökeres vesszökkel beültetjük s az 
ültetés után ,.;zalmás trágyával meghintjük 

A forditott talajban a gyökeresvesszökkel, ha a homük szalmás 
trágyával az ültett~s után azonnal gyengén beterittetik, a siker 
biztos. 

Az ilyen eljárás sok kellemetlenségtől és sok feles kiadástól meg
óvja a gazdát, s a szülöterület csakhamar beáll s termt a sok bort, 
mely azután legalább egy hosszu ideig j<'•l kifogja magát fizetni. 

A biztos sikerhez tehát három kellék kell ; a talaj fordítás, a 
a gyökeresvessző ültetés, és az ültetés után, a területnek szalmás 
trágyával leendő megbontá"a. 

Egyröl-más ról . 
.Az 1 ~9ú évi V. t. ez. értelmében azon ..,zülüs gazdáknak, akik 

ojtványaikat ~ladásra készítik, legyenek azok fas vagy zöldojtások, 
alkalmazkodm kell a törvény •'·s ez alapon kibocs1íjtott miniszteri 
rendelethez. 

Először is, a fás ojtásokat egyszemesen kell csak is párositás
sal kf~sziteni; m h·el a kétszemes esetleg ékkel eszközölt ojtványok-
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nak azok, akik a nyert kölc~önnel telepitik szölöjüket: nem lehetnek 
vevöjeik. S igy azok csekélyebb árért lesznek értékesithetök. 

Akik eladás czéljéból eszközlik zöldojtásaikat: az eddig jónak 
bizonyult baranyai féle zöld ojtásokkal fel kell hagyaók, s vagy 
az izületeni párositással, vagy Czeiner-féle egyo;;zemes ékojtással kell 
a zöld ojtást eszközólni. 

A Baranyai-féle zöldojtásnál a bütyköt vágták ékre és azt 
helyeztük a bütykön vágott hasitásba. A kettö között az a külömb
ség, hogy most az éket az izületen kell ,·ágnunk, és ezt kell helyez
nünk a bütykön eszközölt hasitásba. 

Most ez van elöirva, aki jobb árt akar elérni ojtványaiért: az 
elöirásh0z kell alkalmazkodnia. 

* * * 
Az ültetésnek sikerét felettébb előmozdítja az, ha a sima vessze 

héját alulról, az alsó izületen felkarmoljuk, szóval ha a héjat 
felszakitgatjuk. 

Sokan ezt ugy értelmezik, hogy késsel a héjat levagdossák. 
Ez az eljárás helytelen. 1\llert ha a vessző ft.s része igy meg 

faragtatik: a vesszök sebet kapnak. 
A vessző héja lekarmolásának czélja az, hogy a nedvességet 

ott is felveszik. S mivel a forradas az ojtványoknál is, a külsö 
héjnál veszi kezdetét, a czél az, hogy a leszedett alsó héjon dudo
rodás álljon be. mely előbb gombásodáH alakú leliz és a vessző ezen 
gombá,.,odott részem is táplálkozik ; rmg a gombásodott rész a táp
szer után iparkodván kinyuhk a talajba s belöle gyökér fejlődik. 

Tehát az ültetésre szánt vessző alsó izületeinek alsó és felső 
héja helylyel-közzel felszaggatandó~ de a fá., részeknek meg
faragása káros. 

A szaggatást közvetlen az elültetés előtt kell eszközölni. 

* * 
.Az izülden eszközlencl/i ziild párositást csak kizárólag gumi 

szalaggal lehet kDtni . .:\ gumi ;'dlandóan szurit, s igy a szél a metsz
lapok kiizé nem juthat be . 

. \zonban arra kell figyelni, hogy a gumival eszközölt párosítás 
korán lehett,lcg mitjus he) elején eszközöltessék; addig mig a forró 
napok be nem kti\·etkeznck. K ül(inben a gumi szalag a meleg forró 
napon elveszti rugékonysitgát t'•s lepattog. 

Raffiá,·al pamuttal kiitött párositásb«',l: kevés eredmény van. 

* 
A zöldojtás erösödt'·sére t~s teljes beérésér~, nagy befolyással 

van az hogy a zöldojt\·ányok ne magasan eszközöltessenek A 
magas~n eszki)zölt z{ild ojtdmyok ritkán adnak erős ojtványokat. 
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A zöld ojtás megeredése után sőt előbb is, amellék hajtásokat 
el kell távolitani. Rosz okoskodás az, hogy egy tökén több. ojtás 
és egyidejüteg több ameril:ai vadhajtás is meghagyassék. Ha vala
hol, ugy itt van ez beigazolva, hogy egy rókrirór két bö1·t ntnl. 
lPhef lehuz1u. 

* * * 
Az eiültetett sima vesszőt, az elültetés után azonnal be kell 

sírkézni, nehogy a metszés helyén beszáradjon, és a kevés felvett 
nedvet kilehelje. 

Rosz szoká~ az, ha a gyökeres vesszöket vagy ojtványokat 
kiül tetés alkalmával mindjárt metszűk. 

Metszés nélkül kell azt elültetni, s akkor van ideje a mctszfs
nek1 ha már életjelt ad, mely arról tudható meg, hogy a vessző 
rügyei barkásodni kezdenek. 

Ha mindjárt el ültetéskor megmetszük a vesszőt: a töke a 
gyökerek elhelyezésével és a tápszerek felvételével küzd, s a felső 
sebek beheggesztésének munkájával is meg van terhelve. Ellenben 
ha egyszer a gyökérzet a nedv felvételét megkezdette; a felsü sebet 
f'élett,;hb J.~ömz y ebben bP/zeg!Jeszt i. 

Kérdések és feleletek. 
l. Kérdés. l\Ielyik a legjobb permetező gép, s hol lehet azt 

beszerezni ? 
Hol lehet legjutányosabban a legtisztáb b rézgálíczot beszerezni? 

K. ö. 

Felelet. Én a Vermorel féle »Eklatr« permetezőt tartom a leg
jobbnak. A rézgálicz Budapesten a ~lezögazdák szövetkezeténél 
szerezhetö be. 

2. Kérdés. Beküldöttem néhány 
feltalálótól kaptam azért, hogy arra 
tani sziveskedjék. 

szál kötanyagot, melyet egy 
vonatkozólag nézetét nyilváni-

1'. .ri. 

Felelet. A beküldött kötanyag pamut, mely faggyu és viasz 
keverékekkel van bevonva. 

A vtasszal belehet vonni anélkül, hogy abban valakinek fel
találását fizessük meg. A faggyura pedig nem csak nincs sziikség, 
de minden zsiros anyagféle károsan hat az ojt\·ányra, ha az felol
oldódván a metszlapok széleihez jut. 

Tehát a beküldött kötanyag nem alkalmas. 

3. Kérdés. Sziveskedjék arra nézve felvi lágositást adni miért 
ajánlják a kézbeneszközölt ojtványokat Richter-féle eljárással eÍ1 akni? 

Mi előnye van annak, ha d.Z ojtványok sírkékben rakatnak? 
S. G. 
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Felelet. A l{.ichter-féle eloskolázása az ojtványoknak azért 
előnyös: mi\·el a vegetáczió itt előbb megindul, s igy a forradás 
előbb be áll. Ez azért van, mivel a vesszök alig helyeztetnek be 
3-4 ujnyira a földbe ; a többi föld melléje felhuzatik, s igy sir ala
kot képez. .Azért nevezik sirkézésnek. 

A nap az ilyen sirke oldalain könyebben át melegíti a föld 
azon részét, ahová az ojtván y berakatik; s igy a fejlődés 1 o- 14 

nappal elöbh áll be. 
A sirkézett ojtványnál a vadhajtások kevésbé törnek elő . 
..-\ neme~; ojtögally kevésbé ver gyökeret. 
A sok esőzés a sírkéről le folyik, s igy a nedvesség nem 

l··~vén oly tartös, mint a lapos f()ldben, kevéssé rohad el a kötanyag, 
kevesebb nedvesség jut a mP.tszlapokhoz. 

A gyökerezés, szóval a nemes részből elétörött gyökerek 
kevés fáradsággal kevés munkával eltávolithatók. 

.\ ugusztus elején, midőn a forradás beállott, a föld az ojtvá
nyoktt',l eltáYolithatö: s igy a forradás helye a levegővel érintkezvén, 
felette jobban fejlödik. 

<">szszL 1 ha a kiszedés kö\·etkezik, azt felette csekély költséggel 
.. !" ki>nnnm lehet kiszedni. 

Ez végre ami igen fontos, kiszedés alkalmával egész könnyen 
es bátran meglehet látni a gyengébben egybeforrott ojtványokat, és 
azok a jö,·t, évre erősödés végett a sírkében hagyhatók, melyekből 
jij\'()re ert,seb hen cgy~eforrott ojtván y ok lesznek. 

Enn~·i elöny t~léggé ajánlja a Richter-féle oskolázási eljárást. 

-!. Kérdés . .-\ mult év augusztus havában egy remek homoki 
szölöt tekintettem meg, ahol a munkások a töke melWl kis kapács
kúkkal a homokot el távolitották és a töke felső gyökerei t el
vagdosták. 

Kt'•rdem min· \·olt jó ez az elj1írás? s ha előnyös, lehetne-e azt 
az ojt,·ányoknái is alkalmazni? 

l\Iiskolcz. J. F. 

Felelet. A !o,Z(íliitünek azon tulajdonsága van, hogy legalul. kü-
1 önösen ha azok hoszuak csekély gyökérzet képződik; ellenben 
felül tt~rjt•szkedik. Ennek okát sokféleképen lehet megfejteni. 

A fiild ft·lszinénL·l felPttc táplálöbb talaj van mmt lent és az 
kijnyehh is, a le\·egt• is itt kijunyebben hoaá fér ; mig alulr<'>l ke
mi~nyebh a talaj. ken'•sbi· i~rinti a szabad lég, s tgy a gyökér fej-
1ödi•s gyengi•hb . 

. \zzal, ha a fels(; gyökereket elntgdossuk azt érjük el, hogy 
az alst'l ugy nevezett tápgyökerek, mivel a tápszerek felvételere 
juhban reá vannak kényszeritve erősebbé lesznek, s jobban kifejlődnek. 

Ha szárazság van, a felül elgyökerezett töke a felső szárazabb 
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talajból alig hir elég táp nedvet fölvenni, s igy a vegoetáczió gyen
gébb lesz. kisebbek lesznek a szőlők bogyójaL Ahol azonban a 
gyökérzet felülről eltávolittah·án a töke alulröl táplálkozik : a fürtök 
bogyójai mindig dusabbak lesznek. 

Ha télen jó mélyen fedünk, ami felettt~ előnyös a talaj éretté 
porhanyóvá tételére, a felül levő gyökerek sz~traz hideg télen sokat 
szenvednek. 

Ha a tőke gyi)kerei felül hatalmasodnak el: akkor az ahH'• el
hanyagoltatván a tökék mozognak, k()z nyelven kotyogc'.ssá ]esznek, 
mig az alant megerősödött gyökerű töke -.;zilárdan áll. 

Ennek következménye könnyen érthetö. Ad·rt tehút igen i~ 
P.lönyös a telsö gyökerek eltávolitása. Csakhogy nem augusztus 
hóban kell eszközölni, mtkor a til fürtökkel rakott, mert akkor nagy 
,·ir-~zé\f'sés áll be, s a iürtök nem fejlödenek . 

. -\ gyökerek tisztogatásának tdeje tavaszon akkor van, nudön 
a nyitást elvégeztük. Ekkor a vegetácziú er6s, s a czél jobban 
t• l érhető. 

5. Kérdés. Egy társasághan azon kt~rdést \·etettt~·k fel : mennvit 
~··r egy magyar hold ojtott szc'Ht•. SziveskP.dj,~k erre nézfitt'•t 
nvilvánitani? 

Budapest. ';.'!· K. 

Felelet. Általános eh· az, hogy minden annyit ér: amily 
ijsszegnek a jövedelmét elüállitja. Egy hold. júl beá11ott ojtvány 
~zőlö jó kezelés mellett, rendes viszonyok közütt ad nlÍntegy {O-S<> 
m. mázsa szölöt, melybül ha a fürtök teljesek, 2H-35 hektoliter 
bort lehet ~zürni. Ha azt 1 t' frtjával 1s vesszük~ egy magyar hold 
szö](i terület bevétele 3-1-H -56o frt. Ha ebb<'il leszámítjuk az évi 
munkáltatást 50 mondjuk 6o frtot~ marad jövedelem JOo-.=;oo frt, 
mondjuk -1-00 frt. Ha most más e~hetőségekre fagyra jégre számi
tunk is, évenként egyre másra lehet 300 frtot venni ; igy egy hold 
szölö 7 °/11 kamatot véve 4000 frtot meghaladó tökének felel meg. 
De hát ily összeget nálunk még ~enki sem ért el t~gy hold szőlc'ijért. 

Tudunk azonban eladásokat, ahol egy magyar hold :~;~ n··~zbcn 
beállott ojtvány szőlőért 1500- r 6oo frtot már eddig adtak 

_-\ tett kérdésre ezen számitás~al \·élünk megfelellwtni. 

Künn a szölöben . 
• -\ márczius hó a kikelet hónapja. Ekkor már a súílös gazda 

1s kezd a tavaszi munkához készülm. 
Kezdődik az elsö munka a szölök kinyitása. Azonban ezt meg 

kP.ll előzni a szölőben levő vermek kitisztításának; azt'~rt, hogy a 
veremben levő föld a fedésset a sorokba elhuzhat<'> legyen. 

Sokan azt a kérdést vetik fel : mikor czélszerü a szőlű nyttását 
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-eszközölni. Erre az a válasz, akkor mikor a föld már annytra meg
szikkadt, hogy a nyitá~ alkalmával a kapa nem ragad. 

Aki nedvesen nyitja ki szölöjét: egész éven át rosz munkája 
lesz a szölöben. Tehát c~ak akkor nyittassunk, midön a föld nem 
zsengés, midön a kapára nem ragad. 

A nyitásnál föfigyelem forditand6 arra, hogy a tökék körül a 
föld eltávolitassék, különösen a fiatalabb ojtványoknál kell erre 
gondot fordítani, hogy a nyitás után a nemes gyökerek eltávolitása 
könnyebben legyen eszközölhető. 

Ha az idü hidegre jár és félni lehet attól, hogy a nappal ki
takart szemek rügyek meghibáznak: akkor ugy kell eljárni, hogy 
a nyitást délután -t óra után abban kell hagyni, és az embereket 
más munkával kell foglalkoztatni. Mert délután 4 órától estig a ki
nyitott föld némileg megsztkkad; ellenben ha a föld nedvesen marad: 
hamarább kö\·etkezhetik a hiba rügyek között . 

. \rra is vigyázzunk, hogy a nyitott szölöben addig nem járjunk
kelünk, mig a föld meg nem szikkad; mert a nedves földön a láb
uyornak megkeményednek, és cserepesed ve darabosan maradnak mely 
sokáig alkalmatlan ]esz a szölöben. 

Rt'>gi szokás, hogy ha az idő engedi : József-napja _után való 
héten meg lehet kezdeni a szölök nyitá~át. 

Különfélék, 
Különfélék. Min<lazokat, akik kis lapunkat megtartani és járatni 

ki,·ánják, kérjük: szh·eskedjenek előfizetési díjaikat - egy evre két 
forintot - beküldeni. 

Tudnivalo . . :\.kik eladás czéljából hajlandók ripária, rupestris 
avagy szolonis g-_,·iiken·s szt,lövesszöket termelni; vagy hajlandók 
ugyancsak eladás czt'·ljábúl ilyen alanyokra fás ojtványokat avagy 
zijlclojtványokat kt'·sziteni :azok az Agrár- t'·s járadék-banknak Bpestre 
ezt jelentst'•k bt>, azok megremlelésére ,-ál1alkozik. 

Szölökölcsönök . . \z ~\g·rúr- t'~s jár<Hlt'·k-bank a hozzá érkezett 
kölcsön kt'·n·,··n\·ek túrgyalúsút t'•s mcgsza\·azásút múr megkezdette. 
Fddigeli· mintt-g·y Koo e~t~r frt lett nür nwgsza\·azva. ..:-\.kik tehát a 
tiirn'•n ,. ú l tal biztositott kiilc~i)niikl't szúlt'k felujitúsa Y égett kiván
nak feh·enm : azok ne kt'•ssenek, <lt~ kt:•rv(~nyeiket Bpestre az .-\grár· 
,··s járadt'~k-bankhoz mitH'•l t>liibh nyujtsúk he. L~gy hallottuk, h::>gy a 
már megsza ,-azott kiilcsiinl.ik r(),·id idt, multún már kiutalványoztatnak. 

Egy vinczellér oskolt'Lt vh.~·zdt t~~ .. e~y t··,·ig szölt~szl'tl~et~ mint fel
Ü~D'Pli'' foglalkozott l'g"yt'·n. szl'rt'·ny toltt•tt'lPk mellett allast kt•res. 
BüvPbhen a swrkesztt,.._,·.g. 



Eladó szölövesszök. 
Simák. Nemes Kadarka 300 ezer, e1:re 4 frt. .M(>zes fehér 20 ezer 

el'.re 5 frt. Vegyes cscmegék a legfinomabbak 10 ezer, e:t.re lfl frt. Ripária 
t~zelekta I-sű oszt~íly ojtásra val6 80 e:t.er, ezre 1::? frt. I I. oszMly iiltetni 
\'al6 40 eze1·, ezre ö frt. III. oszt:\ly oskohíha val{) flO ezc~r 4 frt. Jaquez 
I. o. ojtásahínt16 !O ezer, ezre 10 ft rt. lL n. :!O ez<'r, ezre fl ft·t. 

Gyökeresek. Nemes Kadarku 20 ezPr, ezt·e 10 fi-t. Hip:íria s:t.e
lekta 40 e~er I. oszt. ojhh;aJ:ívalö i30 frt. .TtHJliCZ 20 «'Zl'l', l'ZI'<' iJO ft·t. 
Othelhí 5000, ezre 30 frt. 

Ojt·ványok. :Meszt•s talajra alkalmas jaqm•z alan you. < >la!'zrizlin~, 
8 ezer, ezre 130 frt. Allami feliigy~líí :\Ital fclülvizsg:ílt Ütjtiszta ripária 
portál is jót:íllás mellett. Sima cls\í nszt:ílyu f>O ezer, ezt·e :!O ft·t. m:i'sod. 
osztályn 30 ezer, 10 frt. A \'e!'szíík ;)() cm. hosszuak, épek egészségesek. 
Perono~zpora ellen védv(', j(~resíí nem (rte. 

Eladó borok : 
l ~~ll. Jvi vií'ontai fehér bor lH•ktoja :!4 ti·t. 
lt(~Hi. évi siller bor l!; frt. 
A megrendelésnél 2ö"/11 -toli eli;Jeg küldendíí, a ti",bhi ut:íll\·c~tetil'; 

egyszt'r:omind a vasuti lead6 :íllom:is bemondand6. 

Hirdetés. 
Szölészeti eszközök. 

Csomor Kálmán 
!-iz G l (i-b i rt ok o!-1. 

Párositás-hoz ntló hiivclyek. liiH•Ill al'zf>llHíl ('I!Y :-:zak asz ::! frt :!O 
Parafázó gépek szabályozható; <lhja li frt. S:t.íílc'íültct{í fítrók, u. m 
:, hü,·elyk :\tu1érí;je f> fr·t. ti hüvelyk :Hmt~rííjíí ti frt ~ hiin•lyk :Hmérííjíí !':\ 
trt. Ko\·~ícsolt. metsz.'í olló, dbja l fr·t, :!O Kisebb metszíí oll6 dbja l 
frt. Kerti ollók kist!bb tlhja :! t'1·t. üO kr. Kerti oiJ,í kr.t k(ol'l:-:el fek<•te 
t_·sout nyellel, drbja fl frt. Kerti ollt)k pakftm nyellel kt~t k(osHel, (h·hja 
4 fi·t, kisebb kerti ollókk drhja a frt, ~zííl,'íszedíí oll6 tlrbja l frt. ::?Uk1·. 
Ojt6késck, miuden alakban, u. 111. p~irosit:íshoz való timy(IJel, drl•ja 
80 kr, Ugyanolyan c~ontnycllel l frt. Kr-t kt~Ascl fanyellcl tSO kr Két k{os
:-:el csontnyellel l frt. Xagyohh t~1jta ,]J·bja t Irt. 20 kr, Hr-z ,~:-; paktiHl 
helsí>vel 20 krl':ll tlr~\g;íbh Ojtókés cserélhet.Cí peng•~vcl, drhja 2 ft't r)o kr. 
i~ frt.. .. Hozd va ),í }~<'ll!!<' ollója HO kr. 

Osszcs mííkéscim a l('t!,'jobb ar·z(.JJ.,íl kt~sziiltt·k, ,~rl'tt.iik t(•Jel,'í~"~:·H!get 
vállaJok; azou uag·y kitc1jed(~síí k1~r·esett t;,)yt:íu, mclylwn az or~z:íg kiili'•m
b()zG részt·ibííl rt~sz<":o:iiltem, iizldemet lll!)' rellllPztem !,e, hogy b:ít·mily 
tiimep:cs megrcndelr.sekuek t~I~~~et telwtck. 

N agv ·h h ruegrewlelt!sek árleeHged(~shcn rt~sze~ii Inek . 
• Javit;\sokat clf()gadok, g')·or·:mn -c!s jut:inyosan kt~szitem d. 

Blatniczky Imre. 

Nyomatott Kohn L. könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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