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A SZÓLÓBEN. 
(Ezelőtt: "Egy év a szőlőben.) 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

M e g j e le n ik m i n d e n h ó 2 8-á n ~l<~elelős szerkcsztő és .kiadó-!ulajdonos : 

Előfizetési dij; Egész évre 2 frt. CSOMOR KALMAN. 

A szölökölcsönröl. 
A szőlők felujitására nyujtandó kölcsönök már egész 

rendben folyósitatnak. Számos kérvényező már eddig meg
kapta a kért, illetve megszavazott kölcsönt. 

A kölcsön kérvényének mintáját már közzétettük, most 
egyet-mást kivánunk a kölcsön-ügyletről elmondani. 

l\ beadott kérvények az állam közegeinek azután a bank 
helyi ügynökének adatnak ki ; akik a feltett kérdésekre a választ 
megadni hivatottak. 

Bár a kölcsön a felujitando területre telekkönyvileg beje
gyeztetik, s igy ez képezi a biztositékot, mindamellett a köl
csön megszavazásánál nagy suly fektettetik a kérvényező 

, . , , 
egyentsegere. 

A tett kérdésekben foglaltatik a kérvényező vagyoni hely· 
helyzete, n1egbizhatósága és szorgalma. S ha ezekre a válaszok 
elég kedvezők: a küh·~'iÜil lltt:tp;:ava:tatik. 

A kölcsün megszavazása alkaln1ával megállapittatik az, 
hogy a terület n1ilyen szőlőfajokkal, fás vagy zöldojtással fog-e 
beállitatni. 

Egy kötelezvény, egy munka tervezet és egy visszafize-
tési táblázat készittetik el, mely azután a bank által a kérvé
nyezőnek beküldetlk. 

A leküldött :3 db okmány a kölcsönkérő által aláiratik, két 
tanuval elűttemeztetik, s ha ez meg van: a helybeli hatóság 
által hitelesittetik. 
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Az igy aláirt s hitelesitett okmányok Budapestre az Ag
rár bankhoz visszaküldendők, n1ely a kötelezvényt telekkönyvi 
bekebelezés végett az illetékes birósághoz átteszi ; hol is a 
bekebelezés ha megtörtént~ tniről a kölcsönkérő is értesittetik: 
a pén:: kiadását t!s felvJtdd mi son akadá(vo::::a. 

A pénz felvételéhez szükséges, hogy az összegről szóló 
a kölcsönző által alúirt nyugta, két tanuval előttemezve s szin
tén hatóságilag hitelesitve legyen. 

Ezen nyugta felküldése utún a bank a leszúmolást azon
nal eszközli. 

A kölcsönnyerendő összeghez l 0° 'u-tó li összeg, mint biz
tosítási alap hozzácsatoltalik; hozzácsatoltatik tnég az összeg 
5 évi kamata és 1 /~ 0/o-tóli kezelési költsége, s az igy tnegálla
pitott összegről lesz a kötelezvény kiállitva. 

A pénz kiutalványozásához szükséges az, hogy a fél a 
föld fordítását, ojtványok vagy karók beszerzését igazolja. Csak 
is ezen igazoiványak kiállitása után fogja a bank, a kölcsön 
esedékes részét folyóvá tenni. 

Az igazolványt tnindig a bank helyi képviselője állitja ki. 
Ezek azok, amiket a kölcsönkérőknek tudni nem feles

leges. 

A zöldo jtásról. 
A zöldojtásokkal való telepités egyike a legjobb eljárási módozatnak. 
Most legutóbb éles harcz fejlődött ki a felett, hogy hát melyik 

jobb : a Czeiner-féle, avagy az ujabban hirdetett nyergezéssel eszközölt 
zöldojtás. 

Majdnem hajba kaptak semmiért. Bi::Oill' ls/eu St'lllmiérl ! .. 
Akár hogyan okoskodnak czikkeznek. ~z ojtás helye késűbb min

dig felösmerhető lesz ; mint felösmerhetű az, a több évtizedes ojtott gyü
mölcsfáknáL 

Ennek daczára gyönyörködünk szép termésében s jövedelmében. 
Ha a zöldojtás jól összeforrott : az ldtünö állandó anyag. Ha hézagosan 
forrott : rosz eldobandó. Ez az egész dolog lényege. 

Hogy azután ,az egyik a ziildojtást igy vagy tetszés szerint késziti 
az más ké~d.és. En nem azt néznem ha vevője lennék, hogy miként 
lett a nemes1tes keresztül véve, de azt, hogy jó-e a forradás. 
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Meg azután egyet néznék meg, azt, hogy hosszu lesz-e a tőke 
r,yaka? más szóval: az összeforradás és a kihajtott nemes rügy közötti 
izület hosszu-e ? 

A hosszut nem venném meg, nem ültetném el. Azért, mert a tő
kének magas nyaka lesz. A magas nyaku tőke pedig előbb-utóbb de 
elpusztul. Ha pedig azon czélból, hogy a fejezete alacsony legyen a 
vesszőt mélyel>ben ültetjük: akkor meg a nemes rész hajt állandóan 
gyökereket S egyebet sem tehetünk, mint a nemes gyökereket tiszto
gathatjuk. 

Igy is baj, ugy is baj ! ... Szóval a hosszu nyakzt. zöldojtás: rosz. 
Valószinüleg ez birta Czeíner Nándor urat arra, hogy az ojtást ne 

a bütyökön, Je az izületen eszközölje. 
Zölden szoktak : bütyökben és izületen ojtani ; - szoktak párosi

tani szintén az izületen. Zölden szoktak ojtani ugy is, hogy a bütyköt 
harántosan elvágják, és a nemes gallyon is hasonló vágást tesznek, s 
igy a kettőt összekötik. Szoktak ojtani forditott nyergezéssel ís, söt né
melyek zölden szemzenek is. 

Most már az a kérdés, melyik a legczélszerübb ? 
A bütykön harántosan elvágni s igy ojtani : nem ad nagy sikert. 

Azért azzal nem érdemes foglalkozni. 
A nyergezés majd évek ~ulva foglalhat helyet a rendszeres mun

kák között, ha czélszerünek bizonyul. Azért tehát arról még most : sem 
jót, sem rosszat . • . 

A párosítás egyike a legjobb sikerű ojtványoknak, de az eddigi 
tapasztalatok szerint kevés az eredési százalék. Azért attól tartózkodnak. 

A szemzés ha jól vitetik keresztül, legállandóbb tőkét igér. Csak ... 
hogy ennek készítése julius hóra esik; azért arról ráérünk majd idejé· 
ben beszélgetni. 

Eddig a gyakorlatban nagyban csakis két módozat szerepel. At, 
egyik a bütyök-ékojtás vagy mint nevezni szokták : baranyai zöldojtás; 
a másik a Czeiner-féle ojtás. mely szintén ékre eszközöltetik avval a 
különbséggel, hogy Czeiner a neJ n es részén az éket az izületen, s nem 
a bütykön eszközli. 

Azon egyszerű oknál fogna, hogy igy a tőke fejezetét a gazda 
szabályozhatja : az összes ::öldojtási eljárások között és azért is, mert a 
:öld párosításnál nagyobb sikert ad -- a legelőnyösebb. 

Hogy a közönség még is inkább a baranyai-féle zöldojtáshoz folya· 
modik, oka az, miszerint az nagyobb eredményt ad. 

Ezek után az a helyes eljárás, hogy mindazon nemes gallyakat, 
amelyeknek ízülete rövid : barauyai-féle zöldojtással ojtsttk; s mindazo· 
kat, amelyek hosszú izületüek : C::einer-fJlc izület-ékojtással nemesítsük 

Zölden lehet ojtani : a remles ltelye1J eliilletett alany ·vesszőket. Zöl· 
den lehet ojtani : az iskolába dlzelyczett vesszőket. 

Zölden lehet gyökeres ojtásokat is eszközölni ugy, ha a meghagyott 
szál vesszőket midőn azok kihajtottak, a földre lehúzzuk, és a hajtáso• 
kat beojtjuk. 
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Az ilyen ojtásokat azután úszszel felszedjük; a hajtásoknál elvag
dossuk; és akkor l~ész gyökeres ujt\'únyukat nyerünk. 

A zöldojtásoknál szokás volt eddig, nagyobb siker végett az ahmy
vcss:őkd !t;-;:él:diiklől, /zajiásuklál llh'l!fos::laui. Behizonyult az, miszerint 
ezen eljárással hátráitatva van az alany-vesszök beérése. 

A zöldojtásokat szokták raffiával kötni. Ez nem czélszerü, mert a 
raffia enged, s az ojtvány feltágul : ami a siker hátrányára van 

Szoktak gummi szalaggal is kötni Ez viszont azért nem czélszerü, 
mivel a meleg napos időben a gummi szalag szélpattog; s az ojtás 
megtáguL 

Legjobb, legbiztosabb kötés esik pamutt<tl. Csakhogya pamutkötést, 
ha az ojtvány megeredt mc.~kdl tágilaui. Különben a vessző vastagodása 
folytán, a pamut bevágja. 

Az ojtást meglehet kezdeni azonnal, mihelyt alkalmas ojtó-galylyal 
rendelkezünk. 

A zöldojtás készitésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy minél 
korábban és minél előbb eszközöltetik a zöldojtás : annál nagyobb a si
ker, annál jobban beérik, és erősebb ojtványok állanak elő. 

Csakhogy figyele1111llel kell lenni arra is, mi czélra készittelik a 
zöldojtvány ? 

Ha helyben szándékoztatik eldönteni : ugy 50-60 cm. magasmz 
elég ojtani. Hasonlóképen az eladásra szár.t ojtványoknak sem kell hosz
szabbttak lenni. 

Az a szomszéd tőkék pótlására szükséges Ezt szintén figyelembe 
kell venni. 

Az iskolában levő Yesszők ojtását nen1 szabad magasan eszközölni. 
Különben az elültetésnél lesz vele baj. Itt egész alant kell ojtani. 

Van még egy módozata a zöldojtványnak, melyet csira ojtasnal~ 
nevezünk. 

Ezt ott szokták eszközölni, ahol az ékojtások nem sikerültek, vagy 
az ojtványok elvesztek és az alany kihajtott. 

Itt az ojtást egész alant a füldszinénél eszközöljük, és földdel be
takarjuk. 

Ez az ojtás azonban csakis jnnius hó végén vagy julius hóban 
szoltott előfordulni. 

A zöldojtásnál legnagyobb sikert a csemege nemes gallyak adnak. 
Ezt küvetik a fehér fajok. Legke\·esebh sikert a fekete szúlűk, ezek kö
zött a nemes kadarka. 

Ez az, amit a zöldojtásról most idejéhen elmondani helyén láttuk. 

A gyökeresztetésröl. 
Az ojtvány szölök gyökereztetése oly nagy fontosságu hogy azzal 

méltó egész önálló czikkben foglalkozni. · ' 
A nemesitett szőlőtők nemes részeiböl, ha a földbe jut: gyökér tör 
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elő. Sőt ezen gyökér legtöbb esetben a kézben eszközölt ojtványoknál 
még az oskoláhan előfordul. Azután, ha a kész ojtvány állandó helyére 
kiiiltettetik, s ott a nemes gyökerek elhatalmasodnak : kész a baj és pedig 
sokszor oly nagy baj, mely a szőlötő halálát idézi elő. 

Hallottam oly állitás t· is, hogy felesleges a nemes gyökerek eltávo
litása, mert az a fökl felületéhez közel esvén : ott a filloxera nem tar
tózkodik, s igy ott a hajszálgyökereket tönkre nem teheti 

No h;1t ez mese heszéd! S{)t arra sem méltó, hogy vele komolyan 
foglalkozzunk. 

Ha az ojtványok rendszeresen nem gyökereztetnek: akkor a nemes 
kihajt, s a tőke arról táplálkozván: az alany elltanyagoltatik. 

Az elhanyagolás következménye az, lw,[fy az alany forradása nem 
t:rösödik; az alany vastagodása elmarad. Erre pedig különös gond for
ditandó ; mert egyébként is egyik főhibája a nemesitett tökének, hogy 
az alany vastagodása nem tart lépést a nemes rész vastagodásávaL 

A harmadik hiba az, hogy a Wke a nemes gyökerekről táplálkoz
ván : az ,zmt:rika..i ahmy lYijf~ér::dt: u,~m fejlödik. Es végre ez szüli azt, 
!10gy az alany működése mellöztetvén : a /,~.!!több cst:lbt:n megscmmisiil. 

Az ojtványok gyökereztetésére különösen az első években kell 
nagy gondot forditani. 

Aki állandó ojtványsz{ilöt akar, azt dltan.ya,~olui,~ nem szabad. 
A gyökercztetésrc legalkalmasabb idő a tavasz, April hó végén, 

vagy mújus elején, a már kinyitott és megmetszett szőlő tök~ kis kapával 
körül t-sztitandó, és a nemes hajtások eltávolitandók. 

Bár ez költségesnek látszik, de még sem az, mert a nemes gyö
kerek csak ott törnek eW, ahol a nemesítés mélyen a földbe jutott. 
Ahol a nemesités a füldszinénél van, nit uiucs lJyökérzt:t. 

Egy 12< l< l ! ~ üles hold ojtván y szőlő gyökereztetésére ha 8-l J 
frtot számítunk, nagyon elég. Ezen összeggel e tekintetben megtettük 
gazJai kötelességünket. 

Ismétlem, hogy az cls{j években a nemes gyökerek eltávolitása 
elkerülhetc1len, mert ha ezt az els{) és második évben elhanyagoljuk, 
káros kiit,,·lkt:zm,:uy~·i ,z.: ,z/a.uy dm,znzdásáball, s a tőke Itatálábatt nyil
vá.Jml. 

Hogy miként nyilvánulhat ez a töke halálában, arra egy esetet 
mondok el. 

Az 1 xn 1. évhcn küldöttem T asnádra nehány ezer darab kadarka 
ojtványt, s ime tegnap a postán egy csomag érkezik hozzám. 

:\ mint felhon tom, benne egy szölőtőke és egy levél van. 
:\ levél igy szúl: .,.-\ mellékelt OJtványt 18Bl. évben ültettem el; 

a harmadik évre ld tünöen termett s igy folytatólag, mig az utóbbi év· 
ben kezdett visszaesni ; s most már végképen elhalt. Hasonlóképen van 
több tőkém is. Kérdem : mi oko::la ,~ Hík,: /t,l/álát ? miképen kell a többi 
tökét kezelni, hogy a betegség és halál be ne következzék ? llL K. 

A tőkét megtekintettem. Annak egyik hibája azonnal feltünt. A 
nemesités két szemcs volt. Kihajtott a felső, kihajtott az alsó szem ; s a 
gazda elfeledte a felső hajtást levágni, s igy a tőke fejét az alsó kihaj-
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tott szemből képezni; és a tőkét a füldhöz közelebb hozni. Az egyik 
azonnal fettünő hibB ez volt, s ennek folyománya lett : a tiike magas 
nyaka; melyet pedig lehetőleg mindig kerülni kell. 

A töke gyökérzete nem volt egyenes függélyl!S állású; mint ahogy egy 
vas után ültetett tökének lenni kellett volna; de szarv alaku. Az alak 
eme rendszertelensége mindjárt a baj okára vezetett. A baj a következő. 

Az eiültetett ojtvány nem lett a nemes részből elétörött gyökerek
től kellóképen az első években megtisztitva. Igy a nemes részből elétörött 
egyik gyökér megmaradt, amelyik azután ferdén sekély köralakban fej
lődött. 

Később bekövetkezett a nemes gyökér tisztítása. Dc akkor már a 
nemes gyökér erösebb volt mint az alany. S a munkás a nemes gyö
keret hivén a szükséges alanynak, a ripária a!anyt eltávolította. 

S mi lett ekkor a tőből? ~em ojtvány Wbbé, de cgys:criicn t~uró
pai töke. 

Az európai tőke gyökereit azután megtámadta ..1 fHloxera, s igy 
következett be a tőke ltaláhz. 

A gazda azon hiedelenben élt, hogy neki az ojtvány tőkéje veszett 
el ; pedig felette nagy tévedésben volt ; mert ez d1•cs:dt tőke ucm volt 
többé ojtvátty. 

Most mint irja aggodalmas, mivel több hasonló sorsra jutott tőkét 
lát szőlöjében. 

Felfogásában kezd az ojtvány sz{íUijének jövője felett aggodalmas
kodni. Kezd ki.ilömbözö föltevéseket megállapitani a?- ojtvány töke tar
tósságát illetőleg. Pedig hát, nagy tévedésben van. Es éppen nincs ala
pos oka más fölött aggodalmaskodni, mint tanulságot szcrezni a jövőre, 
hogy tökéjét a nemes részből eWtörő gyökerektúl tisztitsa meg. 

Lehet az is, hogy az alany vcsszöt, a ripáriát nem a g.\·ökértisztitó 
vágta el. Lehet, hogy fenesedés foi~·tán rohadt és száradt cl. 

De bár miként történt, a beküldött tőke a nemesr{)} hajtott gyökér
ről élt, s igy nem ojtvány többé, dc európai tőke, melyct a tUloxcra 
kényelmesen elpusztithatott. 

A tőkét tanulság végett visszaküldöttem az illetiinek 
Sokaknál hasonló esete lehet. Tehát ez szolgáljon tanulságul. 
De van ösmertető jele az ilyen tökének, melyet a jó gazdának 

tudni kell. 
Ha a tőke azon okból vesz el, hogy annak alanya a fenésedés 

által tétetik tönkre, a:; ilyen a végperc:ig él, szt.:p,:u diszlik: -- s ,z: d
halás egyszerre következik be. 

Ott azonban ahol a tőke a nemes gyökereiről él, ahol a vad alany 
vagy el lett vágva, vagy egyéb betegség miatt elhalt: ott a tőke lassan 
esik vissza, amily lassau s:okott ,, jilloxenz pus::lilúsa tch·l fo,s;la/Jti. 

A tavasz az, mely alkalommal a gazda a tőkéjének, állapotát szem
ügyre veheti, s magát a tapasztaltakhoz alkalmazhatja. Es el ne feledje, 
hogy az ojtvány szőlőknek egyik nélkülözhetlen munkája az, hogy az 
1-3 éve.s tőkék megvizsgáltassanak, Js a 11emes rJs::ekbűl c:lőtürö l.{yü-
-.,,. li 'ltávolittassanak. · 
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Az idösebb tőkékbf)l, ha a tőke cseresedik nem tör oly gyorsan 
a nemes gyökér elé. Ekkor elég ha a metszés alkalmával a münkás 
egy görbe kést hord magával és ott hol annak szüksége mutatkozik a 
tökét körül tisztítja; ellenben az 1-:3 éves Wkét egész az összefo;ra
dásig kikell tisztitani a földb{)I, s igy szigoruan megvizsgálni; és a nemes 
részekblil előtörött gyökereket éles késsel tőben eltávolitani. · 

Levelezés. 
T. {/ram .1 :'-J agyrabecsült sor .. ira azonnal a következőkben vála

szololc Ami az általam gy :tlwrlatba vett zöldojtást illeti, arra nézve vol
tam bátor felvilágositás adás végett, az arról irt füzetemet postán meg
küldeni. - ·- Ebben lehetiíleg rüviJc.n 'a tudni valókat meglehet találni. 

Azonban lehetiíleg röviJen leszek bátor Tekintetességednek az itteni 
telepitési módozattal; -- amely már itt hosszabb idő óta gyakoroltatik és 
a legkedveúíhb eredményeket múr tényleg behizonyitotta - megismertetni. 

Elfogadott telepitési mc'Jdozat itt, a helyben való zöldojtás és hely
ben való lehantolás, sülyesztés vagy diintés 

Hüviden vázolva, ez a küvctkez<í eljárás szcrint történik. Jól fól!'or
gott talajhan, az amerikai gally, lehetfíleg gyökeres vessz(í,- rendszeresen 
ugy mintha már tényleg '•jtványokhól lenne hetelepitendö - el lesz ül
tetve. Ha gyökeres vesszl)vel volt beültelve a terület, azon esetre már 
egy évre reá, zi.•lden annak hajtásait helehet ojtani ugy, hogy legkeve
sebb 1·-2 nemes vcszszöt produkálhatunk minden egyes tökén. - Ezen 
ojtványok nyáron át úpoh·a ug~'anazon lísz folyamán mint tőke sa
ját helyükre ugy sülyesztetnek --· dönteték - le, hogy az már a jövő 
t6kéjét képezze. Ha esetleg egy tiíkén két megeredt ojtvány volna, akkor 
az egyiket a felhasználatlant levágva, vagy d~rekt mint olyant ültethetünk 
el, vagy ha szükség arra nem v' d na, eladjuk. -- Igy tehát az ültetvény 
l éves korában legkevesebb 711 -8U11 u-ban benemesitve beleend állitva, 
amely tl)kécskék múr az ültetésttíl számitva 2 esztendős korukban ter
mést produlütlnak. 

:\ visszamaradt alanytökékct, a reá küvetkezű tavaszszal ojtjuk be 
és őszszel lesülyesztj ük. 

Ezen eljárás mellett 2 a é\·es korban, ültetvényeink tökélete
sek ; egy tüke sem hiányzik és a legdusabh tenyészetnek örvendne~. 

Ezen eljárás a kis gazda előtt nagyon kedvelt, mert ugyszalván 
az egész müveletct saját maga ,·égzi. (> ojtja szőlőjét, ő ápolja, és· neki 
a legoksóhh, legjobb, legtökéletesebb és leghamarább ezéihoz vezető. 

Hogy pedig ezen eljúrás núnden tcl,intetben kivihető legyen, minden 
egyes gazda, ha esetleg mig zilld galylyakkal, az ojtáshoz nem rendel
keznék, azon esetre, kertjében, vagy a szőllí aljában előre beültet sű
rübb iskoláztatasi módon, a szükséghez mérten hazai fajta vesszőket, 
azon fajokból, amelyekb,·íl sz,·íWjét ~karja bete.l~p.iteni, és ez~kről szedi. a 
szükséges ojtógalyait - A hol tehat ezen elJarast gyakorlatba vesztk, 
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ott a felujitási eljárás nagy akadályokat, --a legnagyobb kontingenset fel
öle!ő kisgazdának -- nem gördit elL'be. Zajtatanul megy ez végbe, anélkül 
hogy a külvilágg•tl törikinének ; mert hiszen a kis gazdák természe
tüknél fogva nem is akarnak a nagy világgal érintkezésbe jutni, hanem 
mindegyik község egy külön szakaszokkal ellátott, és sokszor eikorlátolt 
kis országot képez. 

Bármennyire is igyekszenek kis gazdáinkat gondozni és elősegireni, 
neki azt nem szabad feltünöen észre venni; mert még {) benne van meg 
leginkább, a korlátlan szabadság iránti hajlam; - kivált akkor, ha az ő 
saját területéről van szó. 

Kis gazdáknak tehát, tapasztalatuk szerint alapos példaadásra van 
szükség, és pedig olyanra, amelyet {) könnyü szcrrel elsajátithat, és akkor 
ő halad. De a gondnokság alá helyezést nem türi, az ellen kézzel lábbal 
küzd, legyen az bár az ő érdekében a legcWnyösehb. 

A magyar kis gazda természetét - mint a közöttük sok évet eltöltve 
- teljesen áttanulmányoztalll; igy teljes meggy{iz{ídéscm, hogy a sziiW
felujitás terén is, az a tcrmészetéböi egyhamar nem hagy. - .-\djunk tehát 
a kezébe oly eljárást, amelyet ő künnyü szcrrcl keresztül vihet illetve 
elsajátithat, megtanulhat és czélt érhet. 

Becses megkeresésére nézetemet, tapasztalataimat a fenncbbickbcn 
elmondottam. 

Melyek után maradtam 
a tek. szerkesztő urnak 

Beregszász. tisztelettel 
~c z e i n e r N á n d o r. 

Aprósagok. 
A magas fejezetű tőke gyorsan elpusztul. EWbb a fejlődése esik 

vissza, későhb beadja a kulcsot. 
Most tavaszszal vizsgálja meg a gazda sz~')Wjét ; s ahol ilyen ma

gas fejezetű tőkét talál : azon segítsen. 
A magas fejezctű töke két eljárásbúl származik. Egyik, ha az egy 

szemcs nemes galylyal eszkiizölt ojtvány fejezetc szabálytalanul magasan 
átlittatik be, vagy ha a nemes gally két szemes volt, és a ft'!s() s:t~lll 
uem vágatott le. 

Ezen ugy segítünk, hogy az egyszemcs nemes gal.vlyal ojtott tiíkc 
magas fejezetét le-vágjuk és fö/dszillf ékrt: bt:njljuk. Vagy a két szemcs gally 
felső rügyét Ievágjuk, s az alsó kihajtott rügybúl képezünk eg~·, a füld
höz közel eső tőkét. 

A kétszemre nemesitett ojtvány lcgtiibbször minJ a két: alsó és 
felső riigyből kiltajt. Ez esetben, az alsó hajtás készen ál! a fejezet 
képzésére. De az sem alteráljon senkit, ha az alsó szem nincs kihajtva. 
A 2-3 éves tökénél, ha a felsö szem elvágatik ; az alsó s:~.em legtöbb 
esetben kihajt. 

A magas fejezet kikerülése végett a követl<ez()ket kell meg,tigyelni ; 
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1-ször Oly talajba, rnelv a forgatás után meg nem szállott, különö-
sen Sl·ma vesszi)t t""tltetnt· 11"11.1 t ' t r··1 t l 'll " '"' anacsos; mer a 10 L es::~a , a vesszo 
pedig fejezetéhen föumarad. 

Azért tehát csak akkor lehet a forditott földbe ez értelemben nyu
godtan ültetni, ha az kora őszszel fordíttatott, s igy a tél folyama alatt 
ideje volt a hantoknak összeesni, összenyornulni. 

A gyökeres vessző kevésbé van kitéve a felsorolt bajnak, mert a 
föld a gyökerekre nehezedvén: a gyökeres vesszö a földdel együtt 
száll alá. 

A forditott földben eszközölt ültetésnél figyelemmel kell lenni a 
forditott föld megszállására. Ha az kevésbé van megszálva : akkor az 
ültetésnél számolni kell arra, hogy mennyit száll, és a fejezetet ehhez 
számítva kell megállapítani. 

Tehát e teldntetben a sima és gyökeres vesszök közöt különbség van. 
De magas fejezetüvé lehet a töke akkor is, ha a 7; bujtással rakatik 

el, s ezen körülményre figyelem nem fordittatik. 
Ha a zökt vag,v a magasan eszközölt fás ojtván_v helyben döntetik 

el, a fejezet jöv<íjére nagy tlgyel~mmel kell lenni. 
Ha őszszel Jöntünl\ : a téli fagy a frissen hántolt füldet fölszivja ; 

ez alkalommal a félkarikába hajtott vesszü kötelékétöl megtágul, fcje?;etét 
föllehb tolja. 

Ezt megakadályozandó, az elL\öntött vesszöt nlindig fapcczckkel kell 
a földben leeri)siteni, hogy a meg:illapitott fejezet állanJó legyen . 

.-\ magas fcjezetí.i vag_\· is hosszu nyaku tlíke gy<'lgvitásánál két 
dologgal kell tisztában lennl"tnlc Ellíször azzal, hogy ha a nyaka levágatik, 
bármily vastag a nyaka, a:t ékkd sikercs,'ll ldzd b~-·oita.ui. Legföllebb ha 
vastag a tőke nyaka: ,·_s:y cs,tp lzt::lydt /~dl/it ,zlhzlma:ttuk bde. 

A másik az, hogyha a nemes kót szemcs : a _k/s/í s:,·md el{Jsz hát
razt eltávolit/z,üiuk, mcrl t.'.~Y :!. 3 Jws ft'}k,hzc.:l ,z: alvó alsó szem leg
több esdbc:u elJtör 

* * 
* 

Sok gazdá bánatosan nézi, hogy a súílt)jében rossz faju rugó tő
kék vannak, vagy pedig az egyenli) faju sz{íl•'ík kiizé más faju szőlők 
keveredtek. 

De viszont vannak olyanok is, akik egy egész más fajt szerelné
nek sziílőjükben kertjükben vagy lugasukon látni, mint aminil ojtatott. 

Okkal-móddal ezen lehet segíteni. 
:\z ilven tilkéket fiilds;~int elfürészeljük, s él<kel mint fönnebb 

mondánk heojtjuk. Ha a tc'íke nyaka \":ntag, két éket illcssztünk bele. 
Az iireg tiíke nyakúba eszküziilt ojtással a küvetkczi>kép járunk el. 
:\ töke nvaka kiirül a fiiklet cltávolitjuk, ~ a től\c nyakát a föld 

szinétiil félujnyi mélyen elfürészeljük. 
· Az elfürészelt nyakra helyezzük a kést, s azt középen kettéhasi t-

juk. E czélra még alkalmasabb a vésii. 
A véslit a hasitás egyik olJalába helyezzük, hogy a hasitás ürege 

nyitva álljon, s a rendesen vág« )t t hosszukás, de ucJm tomp'~ éket az 
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oldalba helyezzük : - ugy, hogy az ék há ncsa a tőke 'nyakának háncsával 
egyenWen álljon. 

Ha igy benne van, egy kis 'mlapács.::sal oly mélyen bcveregetjük, 
amennyire az ék kivánja. 

Ha a tőke nyaka nem tul vastag : az ojtással készen vagyunk, 
legföllebb a repedéseket keményre gyurt agyaggal bckenjük. 

Az igaz, hogy a két ékkel több dolog van, de annyival jobb, hogy 
az oldalon nem tátong az üres seb, s hogy kettő közül az egyik meg
eredésére biztosabban lehet számítani. 

Az igy eszközölt ékojtások porhanyós földdel azonnal betakarandók. 
Ilyen öreg tökébúl egy ojtó, ha mcllette egy segitség van, aki a 

töke nyakát kitisztitja, s a kész ojtványt betakarja : r,·udes uapos idü 
mclldt t:.~Y u ap b,·ojt 100-1 :!0 dant boi. 

Egy mellék munkás két ojtóhoz elég. Az ojtó napszámát 1.:-lo 
krra, a segéd napszámosét 80 krajczárral számítva, kerül egy ojtvány 
czirka 2 Juba. 

Sokan nagy hihát küvetnek el az öreg tőkék bcojtásánál. 
Azzal, hogy az ék helsii, az alanyon eszl\üzölt hasitás kiizepére 

eső részéhez jobban hozzásimul jon, az él\ egyik részét, helyescbben mond\·a 
oldalát éles be menöre vágják, ugyut:·7'c:cll sa rkaulyu s tik d v,í,~uak. 

:\ rendes ék az, ha a gally mindkét oldaláról egyenlü rész vágatik 
le; és ha az ék a közepe a bélen végződik 

A rendszertelen ék, amit sokan használnak az idős tőkék ojtásánál 
az, hogy bár az ék éle, a \'esszü közepén a viilgyön végződik ugyan : 
dc a: oldahrk 1lt.:11l t'gj't.'U/r)ek. 

Az egyik oldala az éknek, mely kivülről marad egész vastagságá
ban meghagyatik, a másik oldala, me ly a hasitékba bejut: é/,·sr,· váxatik. 

Ez téves eljárás. Az ilyen ék soha sem fekszik az alany száraihoz, 
de közte ür támad : s ez sokszor örükös is lesz. Azért jobb az, ha a 
nemes gally mindkét oldalon egyenl() vastag : igy legalább ameddig be
jut, a többi t'Js:lte: lw::á .... ;:ont/. 

Ha az ilyen idős t{)kébe eszközölt ojt ványol\ megerednek: bá
mulatos fljlödést mutaluak. 

Az ilyen ojtást addig lehet eszközölni : mig a hajtások legalább 
8--1 O cm. hosszura fejiödtek. 

Ha valakinek jaquez szölője van s már unja, vagy a szemcsétlen 
koldus szőlőt Jork. ~ladeirút ültetett s attól szabadulni akar: most az idő 
hogy tőle megváljon, gyönyürü szőWtőjei legyenek, és azok szép gyü
mölcs termésében gyönyörködjék 

l\lanapság, mid6n a szi)lők már teremnek, s direkttermők borai kezde
nek az izlésnek nem tetszeni : a;; Jkojtással ,,. b,~;o" ldzd st:gitcni. 

1\linden évben Je külünösen a jelen évben tapasztaljuk azt, hogy 
a szőlővesszők héjai alatt, kisebb nagyobb fekete foltok jelentkeznek. 

Sokan azt kérJik : ltJhd-c ,z; ilyen vess:ükkd sikeresea ii/ldl-ti, vagy 
ojtani? 
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A fel~let ~lőtt azt kell megtekinten i, hogy a minők a feketedések és 
azok homtet szarmazuak ? 

A fekctesedések vagy a héjon vagy a fás részén láthatók. 
Ami csak a héjon látható, az nem. uevezltelő fenésedésuek, az nincs 

feltétlenül káros befolyással a töke életére ; mcrt a hibás héj elvesztését 
a természet pótolja. 

De ha a fás részben van a feketesellés: akkor már hiba van a 
kréta köriil. 

A héj megfeketesedése származik egy kis ütéstől, csekély nap
szurástól, s a peronosporától. 

Az ütés és napszurá:; helyén a héj megbarnul. Ahol a peronaspora 
lerakodik, ott a nedvességet fölszivja; ott szintén feketesedés áll be. 

Különösen látszik az a baj a szölővesszön : ha ez öss::el vá,gatott le, 
s télén által a földben volt elhelyezve. 

Ezek azonban nem veszélyesek. 
Azon feketesedés azonban, amely a fás részen mélycn behatolva van: 

ez már nagyobb erőbehatásától például jégütéstől származott ; az már 
haszuállzatlan. Különben ezen betegségröl lapunk mult számában bőven 
írtunk. 

* * * 
Sokan azt hiszik, hogy a szölök ritkán ültetése elünyiis. Ezen fel

fogás egynémelyik szakküsszegnél is helyet foglal ; pedig hát ez nem áll, 
a következő okoknál fogva. 

A tul ritkán eszközölt ültetés soha sem hoz olv tümiitt fürtü szö
Wket, nem érleli meg a szöWbogyóját ugy, mint ;l rendes távolságra 
ültetet,t szölőtő, s igy a bor szőWnél csak kárral alkalmazható. 

En a rendes távolsá~ra ültetés alatt, az ojlVányoknal l méter sor 
és l méter tiike távolságot értek. Ez a távolság álljon a meredékes par
tos helyeken. Sik helyen felette d us talajhan azonban ~.20 c.m. távol
ságra ültethetö. 

Tudvale,·{)leg az amerikai sz{llőfajok dusabh gyökérzettel bírnak, 
és ezen tulajdonságok mellett áll az is, hogy gyökereiket a földszinéhez 
közel terjesztik szét. 

Ha most már a soruk meg a töl<:ék, szerfclett 1 itkák, ugy hogy a 
lombozat a napjárás".al a füldet he nem árnyékolja, -- s ha a talaj ál
landóan a nap meleg-sütésének sokszor me mdhatni pörkölésének van ki
téve,·- különösen nagyobb szárazság alkalmával: ünként értetődik az ebből 
származó káros következmény; különösen akkor, mid,-ín a nagy szárazság 
a kötött talajokban a földet megrepcszti. 

De káros még azért is, mert búr nagy szüksége van a fürtnek ura, 
hogy a nap érintse s igy érlelje ; de szüksége van arra is, hogy a nap 
égető me lege ellen esetröl esetre védve legyen. 

A ritka sor és té:ike távolságnál ez csekélyen fordul elő ; s igy 
a szi)lőfürtök héjai nem vékonyulnak meg, teljesen nem érnek be. Az 
ilyen fürtökre azt szaktuk mondani, a nap kisiitütte. 

* * * 
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A helyben esközlendfl ojtásoknak itt van az ideje, lehet vele foglal
kozni május l~üzepéig: L·sak arra vigyázzunk, hogy a nemes gallynk erősen 
ld ne hajtsanak .. -\zért ~:zélszerü azon nemes gallyakat, met~·ekkel kés{ibb 
nemesitünk vagy hilleg pin~:zébe, vagy jégverembe tenni. 

A helyben eszközlcnd{i ékojtás ellen sokan kikeltek elitélték 
A czélból, hogy az ékojtást illetmeg ne csak magamnál,de máshol 

is tapasztalatokat szerezzek, a napokban elmemem az élwjtás hazájába 
.N,l.~y-.lf,lrosnz; - s ott azt láttam arról értesitettek és azt tapasztaltam, 
hogy }()-J:.! C:t•t·,·l ,·::,:hitt ,·s::kö::hi!t cJkojlások lilL:.~ 111LÍ~~ is .(vüuyöriic:u 
dis::lc:zzek. - s ami le.~(i)bb, ,z:: t.:kojtásl mJC~ máig is folyla~itík. 

Beültetik a forditott területet; a második és harmadik évben a haj
tásokat zölden beojtják. .-\ zöld ojtvitnyokat levágjá'<: és c:l,ldják: " 
tdjc:s~..-·n llh'g,·rösödött ,zftmyt r,·d(g bc.:t~iU,ík. 

Igy szereznek pénzt, s igy telepitenek szülőt 

* * 
* 

Annyi rém dolgokat beszélnek arról, hogy az ojtas alkalmával a 
metszlapok közi)tt némi hibásodás úll be; s chh{)J kiindulva itélik meg 
egyik músik ojtási eljárást 

Hát nagyon helyes ! Sokkal okosabb volna, ha ugy lehetne a.z oj
tást keresztül vinni, hogy annak még a helye scm lenne láthatú. De 
hát ha látható : sem lyukad ki ,l ·1•ihíg fez~t·kc.:. 

Ha azt figyelembe \'esszük, hog\' a tlike iiregcllésével a héksa
tornának csak a nyomai láthatók, és a tük:.! élet111líkiklése a tü egyéb 
részeivel eszközültetik ; -ha Hgyelembe vesszük, hogy az ojtásnál eWfor
dúló kisebb hibák kiforják magukat; -- s ha lr'i.ljuk, hogy az év tizeddel 
ezelőtt l'észitett ojtványok pompásan di..;zlenc .:, - s meg ha azután 
arra is Hgycimet vetünk, hogy az ojtványok száz és tübb é\'es tartós
sága ez ideig még nin~:s behizonyitva : egészen bátran ojthatunk akár 
ékkel, akár párosit\'a, akéir nyelvvel akár a n.::lkül, s akár filsan akár 
zölden: ,z fii dolo.~. lzn.~·y a:.; ~~ifl•,íuy }til üss::(/(w,t,Uon. 

Tehát a helyett, hogy Jeremiás siralmát zengjük a felett, hogv az 
ojtvány nyelvvel vagy nyelv nélkül cszküzi)ltetett, lássunk a dolo.~hoz. 
Itt az idíi, dolgozzunk júl öntudatosan . 

.. .. 
Az clúgyükereztetés igen okos dolog annak is aki ojtani, annak is 

aki ültetni akarja. 
Az eWgyökercztetés múdc •zat<lÍ már mindcnhol üsmertck. Csak arra 

kell hogy figyelmeztessük olvasóinkat, h' •:..:~· ha a kisze~..lett vesszlík liatal 
gyökérzetcit a nap megsüti ; vagy a szél megfujja: sokk,zl ross:.;,zbbul 
t: rt' d 111 i 111 a si m,z l'c ·ss::,·i. 

Azért tehát tanúcso-; a kiszedés alkalmával nedves mohát készen 
tartani ; s a kiszedett n~ssz.«'íket a kiültctl!S folyamatáig benne elhelyezni. 

• 
• 

Megered-e az ültetésem kérltik többen ? Pedig hát ezt nem mástól 
önmagoktól kellene kérdeni . 
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Ha a vesszo ep egéségcs volt, --- ha n sima vessző ültetés alatt 
az alsó izületen f"ülkarllloltatott, -- ha az a Jukba helyezés alkalmával 
porral vagy homokkal betemettetett és ráadásul megis öntöztetett, és végre 
ha az ültetés után a vesszf.) földdel hetakartatott: az ültetés sikert ad. 
Ha ezek· köz ül valamelyiket felületesen végeztük el : megadjuk az árát. 

* * 
* 

Sokan kétségbe esnek, hogy most elkésnek az ültetéssel, vagy hogy a 
nedves időjárás miatt vesszőjük elromlanak. Ezek megnyugtatására ujból 
felemlitjük, hogy mi a mult évben január 18-20-áll ültettünk gyökeres 
ojtványokat és sima vesszőket, s miután jól jártunk el : alig maradt el 
valami az ültetésbőL 

De afelett sem essenek kétségbe, ha az ültetend{j vesszők barká
sodni kezdenek, .niért még előnyösebben lehet a megindult vesszőt ültetni, 
különösen meleg időben. Mert ez esetben a bekezeett életműködés, a 
beültelés alkalmával tovább folytattatik. 

Kérdések es feleletek. 
8. Kérdés. A ripária szőlővesszők, mily mélyen hatuinak a földbe ? 

K. T. 
Felelet. A Ripária szőlővesszők legföllebb 11,'2 méter távolságig 

bocsájtják gyökereil<et. Az0nban homoktalajban, mélyebben behatolnak. 
9. Kérdés. A párosítás készítését most kezdettem. A nemes gally szemei 

l<ezdenek bolyhosodni, s ezzel életre kelni. !\livel pedig hosszabb ideig 
szándékozum párositást eszl•özölni . .-\ nemes vesszr'lket jégverembe helyez
tem. 

Jó jártam e el ? 
S ha mégis megindulnának a szemek. lllClldig lehet velük a páro-

sitást eszközölni ? F. F. 

Felelet. Ferde fcl:·ogás az, aki attól fél. hogy a nemcsitésre fel
használandó nemes gally megindul. 

Ha a nemes gally detjelt kezd adni, az ojtás vele biz t, ,sa hb, mi\·el 
látjuk mely szem egészséges. 

De ez csak akkor úll, ha az idi)járás elúhaladt, melegr·e fordult. 
S ha a nemesítés utim az ojtvány állandó helyére azonnal kiültettetik. 

Lehet egész addig ojtani, a meddig a rügyek mintegy pattogás 
előtt állanak. 

Ismétlem, hogy ez esetben szonban a nemesítés után azonnal ki 
kell rakni az ojtványt. Annyira sietni kell vele, hogy ami az egyik órá
ban készült már a másik órában ki leg,·en rakva. 

' '-,J 

ll'. Kérdés. l\lagas fás ujtást akarok eszközölni. De az alany hajt, 
valamint a nemes vesszúk is kez~lcnek erösen duzzadni. Kérdem, lehet-e 
ilyenkor még szál vesszübe ojtani ? S ha igen, pá1 ositva-e, vagy ékkel 
lesz nagyobb siker? Dr. G. S. 
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Felelet. Tökén le\·(j szál vcsszöhe egész addig lehet ojtani, mig a 
a nemes kelleténél erúsebben ki nem hajt. A nemesítés után az elrakás
nál, az alanyon előtörött hajtásokat visszacsipjük s nem kitörjük A 
visszacsipett hajtás a nedvkeringést egyideig fenntartja, mialatt a for
radás beáll ; s későbh lassan elfonnyad, elvesz : a föld megeszi. 

Az 18Hi>. évben oly nemes gally.akat rakattam a magas fás neme
sitésnél, melyel< már részben ki is pattogtak. S az ere~mény kitünő lett. 

Ez is igazolja, hogy a nemes gallyak nagyobb stkert adnak : ha 
megvannak indulva. 

ll. Kérdés. l\lost későn akarok ojtványokat hozatni. De attól tartok, 
hogy a már megindult szemek leperegnek, s az ojtvány:)k elvesznek. 

~li ebben a tapasztalata a szerk. urnak? G. J. 

Felelet. ~lindenesetre első kellék az óvatos csomagolás, mely mel
let a megindult rügyck még megmenthetök 

De hát yégtére, ha lehull, sincs valami nagy baj. Kihajtanak a 
fiókszemek Es pedig dusabb koronával. 

l~. Kérdés. Az id{) előrehaladtamellett midőn a rügyek már kihajtot
tak, sőt :3 -- 4 levélben is vannak, lehet-e a zöldojtásokat lebuktatni ? Ha 
nem, miként kell azokkal eljárni? Cs. F. 

Felelet. A bujtásokat, döntéseket, még a multban is leginkább 
akkor eszközöltük, midőn a rügyek kihajtottak; s ez igy nagyon jó 
volt. Tehát most is bátran lehet akár május hó első részében bujtásolni, 
dönteni. 

Ha pedig nem rendelkezne idővel, akkor a zöldojtásokat legjobb 
porba huzni, és esetleg őszszel vagy tavaszszal lebuktatni. 

A\·agy, ha még ez sem lehetne: akkor tessék a karókhoz kötni 
es megmetszeni. Nyáron át ptdig az alany hajtásait letisztitani. 

Ez utóbbi é:tZOnban a legutolsó esetre alkalmas. 

13. Kérdés. Szőlőm metszésével elkéstem. Most aggodalmaskodom, 
mivel azt olvastam: a .késői metszés folytán a levelek megsárgutnak és 
a fejlődés vissaaesik. Es pedig azért is, mivel ilyenkor a nedv bőven 
folyik ; s az éltető nedv elfolyik. K. A. 

Felelet. :\lindenesetre jobb, ha előbb metszszük, mintha később, 
De hát nincsen ám igaza annak, akinek az irását ön olvasta. l\lert az 
erős és jó talajban levő tőke levelei nem lesznek sárgák azért, mivel 
későn metszett. 

Künn a szölöben. 
A nyitással metszésscl eddig készen vagyunk, következik : a zöld

ojtásol< elrakása, és a kézben nemesítés. 
Ekkorra már kezd a korán nyitott szőlö imitt-amott füvescdni ; ta

nácsos tehát azt végig futni, s kapával kicsapkodni. 
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Egészen ideje van annak, hogy a karóK a szőlőben beveressenek. 
A helyben ez évben eszközölt ojtványokhoz még most nem verünk 

karót, mert a forradás, mely most veszi kezdetét megrázkódtatnék. 
A karókat ne feledjük el kátránynyal bekenni. E czélra legjutá

nyosabban lehet a Jfagyar mc:.:iJga:.:dúk szövclkt.:zctéltcz Bpestsn fordulni. 
Ahol is a legolcsóbban beszerezhető. 

Egy ezer karó bekátrányozása munkával együtt 1.2<'-1.40 krba 
kerül. 

Ideje van a zöldojtáshoz előkészülni. Némelyek a bronzkés iránt 
érdeklődenek ; de hát az már idejét multa. Akár milyen kés alkalmas, 
csak jó éle legyen. Ez a fődolog ! ... 

N agyon helyesen cselekszik, aki ri pária alany tükéit, melyeket be
akar ojtani: megmeddűzi; s egy-egy tökén nem hagy többet, mint 
amennyit beojtani szándékozik. 

A kevesebb hajtás gyorsabban nl'íl, eiusabban fejlődik. S minél 
előbb ojtjuk: annál nagyobb és biztosabb a siker. 

Készüljünk elií a permetezéshez is idejekorán. Taetsuk rendben 
gépeinket. Ha ninc :, szerezzük be idejekorán. 

A legjobb permetezií még mindig a Vermorel, mely legolcsóbban a 
"lVlagyar mező gazdák szövetkezeténél" Budapesten beszerezhetó. Ára 
21 forint. 

Cgyancsak itt tanácsos a rézgáliczot is beszerezni. .Métermázsája 
30 frt. Tagoknak olcsóbb. 

A mult év megtanitott bennünket, hogy a szőlők tavaszi perme· 
tezése elkerülhetlen. 

l\·1ost van ideje a szénkénegezésnek is. Azt legkésőbb virágzás előtt 
kell eszközölni. Szénkéneg beszerzése végett, mindenki a kerületi szőlé
szeti tanárhoz forduljon. Ott a kellő utbaigazitást megkapja; sőt kívánatra 
a fecskendezés keresztülvitelére is kap utasítást, még munkást is. 

Ha tavaszra a földfogó vermek ki nem tisztogattattak: ugy azokat 
tnost már mulhatlanul eszközölni kell. Különben egy zápor a földet elhordja. 

Különfélék. 
/{érdem Ismételten kérjük mindazokat, akiknek lapunk számait 

eddig megküldöttük, hogy az eliífizctési díjat 2 forintott beküldeni szives
kedjenek. Egyben egész tisztelettel kijelentjük, hogy mindazok részére, 
akik lapunk jelen számát is megtartják, és az előtizetési díjat be ne~ 
küldenék : enacdclmükkel a jövií héten azt postai megbízással a postat 
kiadás hozzá 0 számításával együtt szedjük be. Ezt azért látjuk helyén 
felemliteni, nehogy ezen eljárásunk elitéltessék 
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Elad(; ~~,zOlót·esszök. 
~1é~· \'Hll Pladt): 

c 

Sin1a ne1nes kadarl\Jl. 
Sin1a Othellö. 
Sinu1 ~J a q UPZ. 

II. oszt. ripária 
és yeg·J~es európai fajok, nlelJ~ek 

jutányos árért szárnittatnak. 
Csomor Kálmánnál. 

Hirdetés. 
Sz6lészeti eszközök. 

Párosítás-hoz \·aló hüvelye!\, tinum a~zélhúl egy szakasz 2 frt 2U. 
Parafázó gépek szabályozhatú, dbja 1 i frt Szölöültetök fúrók, ll. m. :> 
hüvelyek átmérője .-> frt, 1 i hüvdyck átmérő j ü t> frt, 8 hüvdyek útmérő j ü 
8 frt. Kovácsolt metszö olló, dbja 1 frt. ~u. h"isebh metsztí ollú dbja l 
frt. Kerti ollók kisebb db ja ~ frt. .-><, kr. Kerti olló két késsel fekete ~sont 
nyellel, drbja ;> frt. Kerti ollók pakfon n_yellel két késse:, ~~rbja -t th., 
kisebb kerti ollók, drbja ;) frt. Szölöszedö olló drbja l frt ~U lu. Ojtó
kések, mindcn alakban, ll m. 1-'Úrositúslwz \'alú fanyéllel, drbja ~O kr, 
Ugyanolyan csontnyellel l frt. Két kés~cl fanyellcl 8\ 1 kr. !~ét késsel 
csontnyellel l frt. :\agyobb fajta ~.lrhja l frt. ~U 1-t', l~éz és pakfon bel
sűvel ~O krral drúgábh. t )jtókés cscrl:lhetú pengé,·el, drhja 2 frt. r>U kr. 
a frt. Hozzá valú 1-"Cllgc dhja GU kr. 

Üsszes mükéscim a legjobb a~:zélbúl készültek ; érettüf< · fdclúségct 
vállaJok ; azon nagy kitcrjedésü kereslet folytán, melvben az ország ld.ilün
böz& részeihűl reszesültem. üzletemet ugy rendeztem be, hogy bármily 
tömeg~~ mcgrt:ndcléseknek eleget tehetek. 

!\agyobb megrendelések árlecngellésbcn részesülnek·.· 
Javításukat cljogadok, gyursa11 és jutányoan készítem cl. 
Gyüngyüsiin l x~ 1;- é\·. 

Blatniczky Imre. 

Nyomatott Kovács és SchimmerUng könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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