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A SZÓLŐBEN. 
(Ezclött: "Egy ~v a szőlőben.") 

Havi folyóirat szőlősgazdák számára. 

Me g j e l e n ik m i n d e n h ó 2 8-á n 1· Fdelős szerhsztő és kiadó-tulajdonos: 

Előlizetési dij Egész évre 2 frt. CSOMOR KÁLMÁN. 

Előfizetési ár egy évre 2 frt, mely ös~·~;~ 
Csomor Kalmán czimére Gyöngyösre küldendö. 

Elöfizetöinkhez. 
Egy év ismét lefolyt, s igy lapunk az UJeV napján he

tedik évfolyamába lép. 
Hat év mult el élete fölött, mely alatt mindinkább meg

győződtünk arról, hogy a szőlész küzönségnek egy ily nép
nyelven 1rt, kunnyen érthctó szaklapocskára szüksége van. 

Ezt bizonyítja it%un támugatfts, melyben kis lapunk a 

lefolyt, de külünusen ez utóbbi évben részesült. 
Ezen tudatban s azon elhatározassal lépünk az uj évbe 

át, hogy lapunkat mindaddig: u ug a:_ z ra ut a taJJwgatás n;•il
vanul} feutartjuk. 

De hát nem is lehet ez másként, mert ha a lapunknak 
ni:1cs olvasó küzönsége, privút passióból önmagunk· részére 

nem irhatunk szC~őszeti czikkeket. 
Azért tehat bizaLHnmal fordulunk t. előfizetőnkhez s 

Ltpunk barátaihoz, é~ térjCtk, hugy lapunkra az előfizetést nli
elűbb megtenni -:%ivcsl-:cd.i:!rlck. 

Lapok szukúsll az, hugy ujévre progmamot mondanak. 
Nli is gonJolkk()ZlLlllk c t"cklt, dc ugy talúltuk, hogy nekünk arra 

• nincs szüksé,:..';ünk. Teljcsen elégnek talúljuk azt, ha elmond
juk, mi~zerint a f, h ul y t a gyakorLci életben előforduló terekre 

fektetjük. 
~em hunyunk szemct az elmélet fölött setn, azt is meg-
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figyeljük ; de annak adunk elsőséget : ahol a tények beszél
nek, ahol a munka sikerét látjuk. 

Az ujitásokat figyelemre méltatjuk; teszünk is vele ki
sérletet: de csak azokat és akkor ajánljuk, ha annak előnyös
sége- és czélszerüségeiről meggyőződtünk. 

Különösen sulyt helyezünk arra, hogy előfizetőink által 
tett kérdésekre talpraesetten megfeleljünk, s hogy feleletünkkel 
használjunk: s igy állandó jó barátok legyünk. 
- Lapunk ez évben is havonként egyszer fog a hó végén 
megjelenni, előfizetési ára egy évre továbbrá is 2 frt 1narad. 

Mely előfizetési dijnak, midőn beküldését kétjük, Olarad
tunk tisztelettel 

A szerkesztőség. 

Ujév napján. 
Ha az ujév napján, az év eme forduló időközén komo

lyan tárgyaljuk a szőlőszet kérdését: nagyitás nélkül örömern
mel elmondhatj uk, hogy hajnalodik l 

Midőn az addig ösmeretlen rovar a filloxera egy ezred
évet meghaladó szőlőszetünket kérlelhetlenül tönkre tette, nli
dőn százezrek vagyonát megsemmisítette : kétségbe-esve áll
tunk vagyonunk romjai felett, s vigaszt sehol sem leltünk 
sehol sem találtunk. 

. Megbénítva tétlenül állt a leghatalmasabb szaktudomány, 
a férfi erő és akarat. 

Jövedelem nélkül állt a szőlősgazda, kereset nélkül a 
szőlőmunkás. 

Idő kellett, mig a csapás nagy sulya alatt a megzsibbasz
tott kutató ész kipihente magát. -- Idő kellett, mig a nagy 
sötétségben csak egy kis világosság jelentkezett, mely utat 
irányt szabott, nem a felujitásra : csak a kiindulásra. 

Helyes védekezésről eleinte szó sem lehetett. Vívmány 
volt már maga az, hogy akadtak erősebb vállalkozók : akik 
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nent rakták le a küzdele1n fegyvereit. Hogy találkoztak tiszte .. 
letre méltó úttörők, akik vállalkoztak a szőlők ellenségéveli 
küzdelemre. 

Sokan tönkre mentek vagyonilag ; számosan elköltötték 
még megmaradt kis tőkéjöket; - de a lankadatlan erős aka
rat, a törhetetlen küzdelem: nagy dolgokat, hihetetlen eredmé
nyeket szült. --- Oly állapotot ért el és oly utakat jelölt meg, 
melyek a sötétségből a világosságra vezettek; s a világosság
ban öntudatosan munkálkodva, az ezredéveket élt s tönkre
ment szőlőszetet mas alakban ugyan, de ezéihozvezetően 

diadalra juttatták. 
Igen diadalra ! Megszünt a kétségesség, a helyes ezéihoz 

vezető ut meg van állapitva. 
Nem azt mondjuk ezzel, hogy ne tovdbb~ hogy minden el van 

érve! ... Nem azt mondjuk, hogy már minden meg van és 
nincs javítani való .... Nem azt mondjuk, hogy a kutató ész 
pihenhet elért diadal án ! . . . .Ezt ne-nt! . . . De igen is azt, 
hogy az eddigi eredményekkel meglehetünk eddig elégedve, 
mert látja tudja mindenki, hogy igen is van mód és alkalom 
arra, hogy kipusztított szőlőink ujra felujithatók. 

Ezt csak azok tagadhatják el, akiknek eddig nen1 volt 
alkalm uk, az ország sok vidékén elért fényes· eredményeket 

láthatn i. 
Csak egy évtizeddel ezelőtt is hiréből hallották sokan, hogy 

imitt-amott találhatók u i termő szőlőtők. 5-6 évvel ezelőtt 
már holdakról beszéltek és kürtölték a lapok, hogy vannak 
egyesek, akiknél az uj kulturán, hordó szám,ra teremnek a 

borok. 
Ma pedig már a helyzetnek megfelelőleg akként lehet 

nyilatkozni, hogy számos vidék van, ahol ezer hektoliter 
számra szűrnek, az uj kultura terményeiből jó borokat 

Ha a dolog tovább igy tart: egy évtized mulva hazánk 
uj szölöszete örvendetes na_gy sikert ér el. 

Pedig hogy ez igy tart a felett kétség nincsen. Sőt biz-



180 

tosan mondhatni, hogy a haladús hatványozott lesz. 
Egy-két halva sz Liletett rémhir, - egy-két értelmetle-. 

n ül kezelt gazda silányodú cs viss.zaesö szőlöje, néhány gon
datlan gazda káros kialtasa, ne1n képes a haladús nagy mun
káját 1neggatolni, Illegakasztani; anünt egy-egy előforduló 

vasuti vagy gözhajózási szeren~:sétlenség nen1 szünteti meg 
a nagy közlekedést, mert a tortént szeren~:sétlenségek okokra 
vezethetuk vissza; ugy ncn1 lesznek képesek, a jogusan vagy jog
talanul kelt vészhírek: a nagy eruvel n1egindult szőlőkul

turát haladásaban znegakadályuzni. 
Legyen tehút ürülnünk e tekintetben ez ujév napJan 

nagy.' . . . Vannak utaink Inelyen haladhatunk. A.zuk részére 
pedig, akik ünerejükbul telelepiten i nen1 képesek: vannak se
gélyek, kölcsönök s. a. t. 

Van munkaerő, van siker; nincs egye b rnás hátra: mint 
az uj év napján fohászunkat küldeni a ~lindenhatóhoz az 
Egek Urához, hogy adjon szerencsét, hogy nyugodt lélekkel 
lépjünk az uj évben a nagy 111ervben megindult szú1uk fel
ujitásának tenáe. 

Az t .. ős akarat leküzd núnden akadályt. . . . Ahol ez 
teljes odaadással küzd: o/1 a:: Isicui St:J5diY st: J/l marad el . .. ' 

Ezt hisszük mi, és ily értelen1ben kivánunk boldog uj 
évet es aldást t. szöles::tarsaúzknak. 

A finom borok elöállitásaról. 
Az uj 5tzűkikulturúb;m azt ta~•;tszt tljuk, h(lgy a tukt:k felettt!bb 

dusabb termést hoznak lllint a multban, és chbúl s~d~an ,,..,t ki'l\'..:tkez
tetik, hogy nem leszünk kl:pcsck lllbhL·, uly tlnun. aszu cs tü/ . ..:s dus 
szesztartalmu borokat előálli ta ni, n: ;nt a mult han. 

Pedig hát ezen fellugús egyaltalaban nem 1 ;elye~, -.:s azt a küzcl 
jövő fényesen meg fogja czé.'!Julni. 

Vizsgáljuk Illeg, hogy hunnd is \'an az, mlszcr:nt az uj szől()
kulturában a termések nag_\ uhhak, hogy a ti,).;:ék du~ :11han vmmak für
tökk«;l m~grr.kva? ~ llunJIL!t \·annak tulaJLfqnkcpell czli.;: a liusahb nagyobb 
termesek ~ 

A mult''an ha szüz talajban pláne furJitutt tulJten szőlőt ültet-
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tünk, ott is azt tapasztaltuk, hogy a 3-4-ik évhen óriási nagy termé
sünk volt 

l\lit csodálkozunk tehát nzon, hogy az uj kultura oly dus ter
mést hoz? .. 

Nagy volna n haj, ha kevesehh termést hozna; mert ezidószerint 
ugyanolyan területen, legkevescbh 2/a-ával kevesebb tőkét illtetünk mint a 
multban. 

Az eiültetett tőke mincbddig nagy termést ad, mig a hajszálgyö
kerek a talajhan dus táplálálékot tnlálnnk. Ha a táplálék elfogy, sová
nyahh élésre jut a tfíke. és akkor kt~vesehb termést produkál. 

Ezt a legegvszeriihb szf)lés?.: is tudja. Ezek szerine az uj kultura 
tökéjei is kevesebbet fognak teremni, rnert hajszál gyökerekkel a terüle~ 
tet behálózzRk s az ott levő tftpanvagokat felemésztik. 

Ezt csnk a mult és jelenkor sz{)Jészetének egybevetéseért ernlitjük 
fel ; mert hát manapság nem tiirekszünk arra, hogy tőkéink keveset te
remjenek; mivel a széles sorok és távoleső tökék között a nap sugarai, 
valamint a légáramlat teljesen hejutnak a fürtök közé, s ha az idő al
kalmas, a bogyók nemcsak beérnék de meg is tepednek. 

Aki Anom borokat akar termelni. tisztában kell lenni· minden kö
vetelményekkel, melyek azok elöállitásálnz megkivántatnak. 

Mert a természetben minden rendes; és az ember a természetet 
megváltoztatni nem lévén képes, a józan és;~, megmutatja az utat, me
lyet ezéliaink elérésére követnünk kell. 

Valamint az angol telivér lóval nem lehet terhet vonatni, viszont 
a meklenburgi lovakkal sem lehet futó-versenyt nyerni; hasonlóképen 
nem lehet a szölőfajokat sem rendeltetésük ellenére a széls5ségig kény
szeríteni. 

A finom vagyis jelégzetes borok között első helyen állnak az 
édes aszu borole 

Ezek azon fajhorok, melyekkel l\lagyarország az egész világ figyei
mét magára vonta. Ezeket követik a nagy tüzű szeszdus nehéz vörös 
borok, melyek szintén az egész világon nevezetesek. 

Ezek mellett kell megemliteni az illatos borokat, melyek szintén 
keresettek, de ha egyszersmind nem is édesek : még is inkább kisebb körre 
veuutak szoritva. 

Tisztában kell lenni a gazdának, hogy az elmondott borokat mily 
szőlőfajok állitják elő. 

Az as~:u borok csak tepedt szőlőkből állithaták elő. 
A fehér fajok közül a furmin, a leánykaszölő, a régi magyar 

vagyis rozsdás muskolat szől6bogyójai tepednek meg. Aki tehát fehér 
szinü aszu bort akar termelni : a mondott fajokat telepitse. 

A vörös horfajok közül egyedül a nemes kadarka teped meg al
kalmas idöbcn Ezen négy fajnn kivül egy~b sző.lőfajok, ha rendkiv~li 
időjárás mellett megtcpednek is: azokt-a s::amolut 11em lehet. S meg 
ezen esetben scm adnak valódi édes aszubort 

Tudni kell azon hnn azt is, hogy a nevezett fajsz<ilők nc!m teped
nek meg minden ki',rülrr ~nyek között, csalüs alkalmas időjárás mel!ett ; 
s akkor is csak ugy, a ha terület e tekintetben teljesen alkalmas. 
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Tudva!evóleg a szólófürtöt a nap heve érleli; azért t~hAt a neve
zett fajokat oly helyeken kell elii1tetni : ah~l a, naP. su~arat. bele f~ksz~
nek, s ahol az altalajok a meleget fölvesztk, es eJen at v!ssza k~~~ga
rozzák, és igy a szölőfürtöt nemcsak nappal a nap sugarat, de eJJel a 
föld hósugarai is érlelik. 

Ilyenek a délkelet és délnek fek•!ő emelkedett helyen levő teriile-
tek, s ezek is akkor alkalmasak teljesen: Ita az altalaj köves sziklás, 
vagy l~galább vörös-barna. 

Aki tehát ilyen területtel és talajjal rendelkezik : az e,f[ész bálran 
hozzá foKhat az aszttborok lerntPlésélte::. 

Csak még egyet kell megjegyezni, hogy a terület az éjszaki sze-
lektól védve legyen. 

Téved ld azt ~iszi, hogy aszuborok termelésére egyedm a hegy-
alja van predesztinálva. Oh mennyi terület van hazánkban, ahol aszu
borokat nagyon könnyen lehetne termelni !. .. 

A multban legtöbb vidék a bortermelést illetőleg bizonyos irány 
követett. · 

Osmerek vidékeket, ahol nagy mennyiségO humus dus talaj birto
kában, a délnek fekvő aszubor termelésére alkalmas területeket egész 
partagon hagyták. 

Most midón változott viszonyoknál fogva az uj szőlőkultura a 
szólómúvelésnek külön alapot adott ; midőn a vállalkozást solr irámlban 
felköltötte, hisszük hogy lesznek élelmes vállalkozók, akik a mondott 
partagon lévő területel<re kiterjesztik figyelmüket ; és öntudato" munkás
sággal egyes vidélteken, - az eddigiektől eltérö de jövedelmező aszu 
termelésre berendezett szőlészetet állapitanak meg. 

Csak az a kérdés : mily irányban kezdjék meg a telepitést ? 
A telepítés két irányban, éspedig amerikai alan:vol<on eszközölt 

nemesitéssel, és szénkéneg alá berendezett európai ~zőlőtö ültetéssei 
eszközölhető. 

A tapasztalat eddig azt igazolta, hogy a sziklás vagy kővel kevert 
talajban, kOlönösen ahol vulkanikus képződmények törmelékei és omla
dékai vannak : a ripária kitünlSen diszlik, s hihetetlen nagy fejlődést mutat. 

Több helyen az ilyen szikla altalaju területek, tühh-kevesebb föld
réteggel vannak, s éppen ez az oka annak, miszerint nem bátorkodnak 
a telepítéshez hozzáfogni. 

Tisztában kell tehát lenni azzal, minőnek kell lenni a sziklás ta
lajnak, hogy ·ott amerikai alanyokon szőlőt lehessen telepíteni. 

Sziklás altalaj többféle van .. Van sziklás altalaj, ahol a kövek réte
gesen föld között vannak, és viszont vannak ahol a sziklák egy nagy 
tömben vannak egy darabban. 

A talaj mindenesetre ültetés előtt megforditandó. Ha a sziklás ta
laj réteges, ugy azzal . elbánni könnyü. A réteges talajt, föl kell szedni 
apróra törni, és igy összetörve földJel keverve alulra rakni. 

Ha ~-60 eméterre igy meglehetett fordítani, azt egész hátran 
belehet ültetni. abban az amerikai szólőveszők rendkivül dúsan fejlődenek. 

Ha a sztkla nagy darabokban van, llzok.at Jinamittal lehet és kell 
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felszaggatni, a felszaggatott követ összetörni, s földdel vegyítve alura 
helyezni. 

Szóval teljesen elégséges, ha a veszőt 50 emeterre a kő és föld 
közé bedugni lehet. Ilyen helyen egészen jövedelmező ojtványszőlőt le
het felujitani. 

. Ha pedig ~ hegyoldal, illetőleg a szőlőterület elég földdel rendel
keztk s az nem túl kötött : egészen bátran lehet szénkénegezés alá te
lepíteni. 

Akinek a felsoroltakban elmondott minőségü fekvésü és talaju 
szölőjc van : egészen bátran telepithet szőlőt aszúborok előállitására . 

. -\zon körülmény, hogy az ojtvány és a szénkéneg alá telepitett 
szőWt trágyázni kell, senkit sem daszon vissza; mer hát mint fön
nt!bb is mondám, alkalmas időben a dúsabb termés épt!n ugy meg fog 
tepedni, mint a multban megtepedt. Ezt különösen eléfogja ·segíteni: 
a 11:1gyobb távolságra lett ültetés, melynek folytán a szőlők fürtjei, 
egész rendef;en beérnek és megtelepednek. 

Az illatos borok előálltthaták kevésbe emelkedett hegyoldalokon is. 
Csak arra kell figyelemnél lenni, hogy a talaj fehér vagy fehéres agya
gos ne legyen ; mert az agyag a meleget nem veszi fel, s nincs éjjeli hő 
kisugarzasa. .Mert a borok illata is csak akkor következik be reljes mér
vében: h·~ a bogyók teljes~n béernek. 

Illatos borok elöállitására két faj szőlővel rendelkezünk. Egyik a régi 
magyar Yagy is rozsdás muskolat, a másik a rajnai rizling. Különösen 
az utóbbi akkor ad rendkivüli nagy illatot: ha érésekor a nemes roha
dás bekövetkezik, s a bogyók h~jában levő illő részek feloldódnak. 

Alkalmilag még arra hivjuk fel a termelő figyelmét, hogy a rozs
dás muskolat két rendkivüli nagy tulajdonsággal bir. Egyik az, hogy 
bogyója mcgteped, a másik hogy egyszersmind illatos is. 

Ezen körülménynél fogva a rozsdás muskolat szőlőt minden 
más egyéb felé helyezem. Mert abból illatos aszubort lehet előállitani. 

~eméljük, hogy nézetünket sokan osztják, s reméljük, hogy nem 
egy egyént nyerünk meg annak, hogy alkalmas területén aszúbor ter-
melésre vállalkozzék. 

A kopaszfej metszésröl. 
A szólők metszése ugy a multban mint a jelenben igen fontos volt. 
A szántóvető gazda azt mondja : "Ki mint vet, ugy arat :" - a 

szőlősgazda pedig azt tartja : "Ki mint .m~tsz ~gy szüretel !" .. .. .. 
A metszési eljárások a multban vtdekenkent szerfelett kulonbozők 

voltak. És felette nagy tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy egyes vi
dékenként megállapitott s fentartott metszési eljárás nem birt jogalappal, 
és hogy azt csakugy találomra eszközölték. , .. .. .. . 

Volt.lk ugyan mindenhol egyes kutatok vagy _kulonczok, akt.k 
az általános elfogadott szokástól eltértek ; de ezek sza ma megsemmt-
sült a nagy számuak mellett. 
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Ha az ember e(J'ves vidék laknsninttk múvelési és termelési eljárá-
~ . , 

sát behatóan hirálja el, s a kiirül111én~·eket flg\·clemhe veszi: btzonyara 
reá fog jönni, hogy mindennek meg van a mnq~ "o,~w; . . " 

Vegyük például azon vidéket, ahol a szolntokct evt1zedeken, sot 
százactokon át kopasfej metszésscl művelték, s :nindamellett szólőterme
lésök nagy jövedelmet adott 

Akik a csapos vaQ"~· pláné a lugas míível~s bar:l.tai : alig fogják 
elhinni, hogv a szőlőtfí, kopaszfej metszés mellett jövedelmet adott. S 
a helyzetet nem ösmerve, tahí.n el i-. itMik ezen metszési eljárást. 

-Pedig hát éppen nincs ig·azuk ; mcrt ezen metszési múveletet az 
ottani viszonvok tették sziikségessé 

Ahol a· téli hiLlcgek a tó rOgycit töhbszi)r megfagyasztották, vagy az 
abnormis idójárásbr~n, a csapndéJ..:os f)sziin vag\· tavaszon a rilgyek 
lepállottak ; - avag~r ahol az egerek a termő rügveket télen át lerág
ták, és ráadásul a tavaszi ziildfagyok és a iégesések g~·akoriak voltak : 
ott a kén~·szersziilte meg a knp11s::t~:i mrlszést, melyhez azután a 
gazdák egyéh dolgokhan alkalmazkodtak 

A kopaszfej métszés alatt azt értjük, mikor a tőkén lev{) összes_ 
hajtásokat levágjuk, s a tőkefej mint egy alma gömbölyü lesz. 

:\z ilyen metszéshez a tfíkéket már fllral korukhan hozzá kell al
kalmazni azzal, hogv az első évben nz ültetést egy szemre metsze, a 
második évben szintén eg\· sz emre n· et~zetik :és a harmadik é\·hen midőn már 
két év alatt a rügyek eiég nagy sz{lmmal ii-;sztömörültek s igy a tőke 
fej megképz<1dött : már kopaszfejre metszetik. Ezen metszési eljárással 
a tőke évről évre nagyobb számu riig\·et g\'ii.it egyh e. mclyet évenként 
egy uj bőr fed a tökén. S igv a tf)kén le\·fí számos termő és meddő 
rügyek a tőke fejhfír e alatt Yéd,·e ,·annak : ugv tt tél hidege, mint az őszi 
és tavaszi csapadék, valamint az eger lerágása eTien. 

Tehát ezen eljárással a természet m:1ga védi a tőke termését. 
Az olyan helyeken. ahol a ko~""~nszfcj míh·etés g~·alwrC~Itatik, ott a7 éj

szttki szelek rendesen na~v kflrokat szoktak t-~nni azzal, hogy a hajtá
sok rügyeit ta,·aszon megfagyasztj:'tk. 

A kopaszfej művelés ez elle;1 is nni it \'<\lelmet azz nl. hogy a meg
fagyott hajtások levágatván : a tfíkén 11 fejh0r alatt lL·,·fí rügyek ujból 
elétörn ek. 

Hasonló védelmet talál a jégkár ellen. Ha a jégkár tavaszszal esett : 
ugy a jégvert hajtások eltávolitatnak ; s a tőke fejhöre alatt levő riigyek 
elétörnek, és sokszor termést hoznak, mely terrnésék ha jó meleg és 
tartós ősz van : még be is érnek. 

, De ha a fagy vagv jégverés utr'm a hajtásol< lcg\·ágatván a rügyek 
eletörnek és kevés termést hoznak is: mindamellctt nag\' értelme van 
ezen hajtásoknak; mert aznk beJruek és a jö1•r'> t:l'i lenl~t:sl bi:fnsiliák. 
A 1 nenyiben a tökén kérzen ui riigyl·l<, a Jüs len: li~ et úttal táplál\'a- az 
év végéig teljesen kifejtöLinek és jövfl!·e g~·Lirniilcsi·,-;cn .fakadnak. ' 

Ott hul n veszö hoza r not is értcl\esitctték, kiUiiniiSl'l1 hasznos vol t 
ezen metszési e)j{tráS; "0 ÍVe) a jégVert !Jajt{lsul\ eJt<ÍVI liitatván : lll erŐteJ
jeS hajtások képzödtek; amcnyihcn tudv:ll,·,·t'í ,l,~l!Jg az, h,wy miPél ala
csonyabb a metszés: a hajhísok tl1111ál Lltí ... al,bLik. Ezen L:!~·höl és alap-
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ból kiindulv~ : ~~ kopaszfej metszésnél a hajtások a legdúsabbak voltak. 
Ezekbol. lath~_to, h~gy _ a k?paszfej metszésnek meg volt a maga 

helyes oka. S ebbol az IS lathato, hogy az ujitó fiatal nemzedék, midőn 
nagy ha.ngon hirdeti a jonak talált ujitásokat, ugyanakkor !1elytelenül 
c~eleksztk, ha ;~ régi százados eljárásokat minden nag\·obb körülte-
kmlés nélkül itéli el. · 

De hát mint mondám az ernberek alkalmazkodtAk a viszonyokhoz. 
Alkalrnnzkndások az volt, hogy oly faiokat ültettck, melyek a tőkén is 
kihozták termés üket, s melyek teljcsen beérve kiváló~)b · buro:,at adtak. 

Ezen alkalmazkodás szülte a"?:t ho<,.y ilyen helyeken lc<'i:J!<ább ne-, n ::-> 

mes kadarka fajokat ült;:Hck. Azát, mert a töi.;.e fejezetből elétörött rü-
gyek rendszeresen ke,·esehb termést adtak ugyan d~ e<>Tszer--mind 

' b. 

jobban megérlelték. 
:\ nemes lwdarka pedig azon tulajdons:'ig;lnál fogva, hogy alkal

mas időjárás mellett megtepedt : ezétjukat felette clösegitctte. S igy 
szürtek bikavér-vörös és nagy szcsztartalmu borokat, mel~·ekért azok azután 
kiváló minöségüknél fogva nagy árt adtak. 

De meg az ilyen helyen a sz.ölök leginkább oly magas lle~\·olda
lakon voltak, ahol a javitó anyago t felvinni nem- vagy csak nl ig lehetett. Ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy ha már kcwsd dc legalább jó bori tenne/jcllek. 

Most már az a kérdés merül fel: vajjon az uj szőlőkulturúnúl 
lehetne-e a kopaszfej metszést alkalmazni ? 

A multban a szől(ítők 00--GO cm. töke és sor távolságra voilak 
ültetve. Jelenle~ a7.o:1ban l. -l 20 cm. tőke és sor távolsá~ra vannak. 

Ebből a:~. kt.h'etkezík, hogy al uj telepítésnél a tőkék nagyobb te
rülettel, s igy nagvobb táp..'rt-i\rel r~ndelkeznck, s i~y ennek követl{eZ
rnényeként nagyobb dusai h fcjWdést tesznek 

Az európai szölőt61.: gyökerei is nagyban különböznck. az al neri-
rikai alailytök gyökercit<>l. 

Az eurúpai tőkék gyö!.;crei vastagabbak s kevés hajszáigyökcr~k
kcl bírnak, mig az amcrik:d alanyok vé:wny, hosszabban rutó és rt!nd
kivül Jus hajszálgyiikcrckkel' rendelke-~nck, melyekkel az cgés;. területet 
behálózúlk. ~·tivet' pedig több tápcri)t vesznek fel, felettébb nagyobb a 
fejlődésük is, melynel\ kii,·etkezménycként dúsabb tem.ést adnak. 

Ha most már ezen ojt\'ányokat kopaszfejre müvelnék, bekövet
keznék az, hogy bámulatos dus lwjtásokat de kevés ter~é.st h~zn~n~k. 
S igy a kevés termés llitgy fürtök~t ~ozván, dus. bo~.YOJUl kevesbe e.~·
nének be . .l\lindamellett a f<ild talaJa epen ugy kunerulne, mmtha gyu-
mölcsöke t hozna. 

~1ert a t<ínck az teljesen mindegv, akár lomb07:atra, akár gyü-
mölcsre használtatik fel a g.\·i.d<erek últal fefvett erú; a \·crs vége az, hogy 
fölvétetik és fngyas/t:ttik. . .. . 

:\ juznn ész paran,:solja azt, hogy a fuld t<~pcreJe gyumoks ho-

zásra hasznúlt:tssék fel. 
Hogv nézne az ki, lla <1 molnár megtakarított ,·izét ép~~.n .. akk~_r, 

midiín t'írÖJni 11 kar: a zsilyípcn ho,·sújt;~nú ~;:l? vag)' ha ~l gyujtott goz 
nem hasznos L·.z.elra használtaillek fel? 

Fel kell telHít hasznúlni a fLild túpcrejét, és az csak is akkor hasz-
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nálható sikeresen ha az gyOmöles termelésre fordittatik. Gyümölcs 
termelés pedig cs~k ugy érhető el, ha a tökék legkevesebb csapos mii-
veléssel kezeltetnel<. 

Azért tehát minden jó tulajdonsága mellctt, a kopaszfej mets~ést 
az ojtván y szőlőknél ·alkalmazni nem lehet. 

Ellenben ha szőlónket a nevezett helyeken ~zénkéneggel tartjuk 
fel : akkor igen is lehet a kopaszfej müvelést és pedig nagyon előnyö
sen alkalmazni. 

Tudvalevőleg a szénkéneg a filloxerát teljesen nem pusztitja el, 
csak megkevesbiti, s igy vele öröl<ösen harczban áll. 

Ezen körülménynél a tő nő\•ekedése gyengébb, ennek folyamánya-
ként a gyümölcshozam is kevesebh. 

Ha tehát ezt figyelemmel kísérjük, és szemelőtt tartjuk ~tzt, hogy 
minél rövidebb a metszés: ,nmál dttsabb ,z lrajtás, egészen reá vezet 
bennünket arra, hogy az egyébként is sürübben ültetett európai szen
kénegezett tőkét: kopaszfejre metszeni felette előnyös 

Mert ezen eljárással elérjük azt, hogy a töke vias!<odásában, a gyen
gébben fejlődő szénkénegezett európai szölőtők erejét, egés1:en haszno
san használjuk fel. 

Tehát a kopaszfej miivelés a7. ojtványoknál hátrányos, 111ig a 
szénkéneggel fentartott területen előnyösen használható. 

Az egyedüli faj azonban a kadarka, melyet a mondott eljárás mel
lett ültetni czélszerü és kifizeti magát. 

Apróságok. 
A párositásról. Minden felül haljuk a panaszt, hogy a J.:é-~ben esz

közölt párositások után vajmi kevés a siker. Eme hirek különösen ez 
évben keltek erősen lábra. 

Az tény, hogy a kézben eszközölt párositások, sok esetben rosz
szúJ sikerülnek. De hát ezen éppen nincs mit csudálkozni, mivel a kéz
ben eszközölt párosítás nagy preczizitást kiván ; ~ ha az eljárás alatt a 
legkisebb hiba követtetik : vége a sikeritek 

De ezek mellett a sikerre, az időjárás is nagy befolyással van. 
A jelen évben az időjárás mondhatni alkalmaihm volt. Az örö

kös esőzésben, a vizes talajban a forrany nem volt képes megsürüsödni : 
s igy ha a forradás kezdetet vette is : a teljes fm raJ,is /.:i~ pc:rc:eulböl 
következdt be. 

A párosításnál legnagyobb esélyt a hibás nemes gallyak idézik el{). 
Különösen nagy g< ndott kell forditani a nemes galyra. Hogy az 

esetleg éretlen, vagy a peronoszpora által megtámadva ne legyen 
. Azért a. páro:;itásh~z yagy magzmk s:edjiink ucmes gallyat, vagy 

teljesen megbtzhato forrasboi s:;erezziik be. 
Velünk is megtörtént, hogy idegen helyről beszerzett furmin ve

szeinkkel, a legnagyobb gor:tdozás mdlett scm birtunk 4°/o-tolinál na
gyobb sikert elérni. S daczára, hogy a bcszerzett vesző fennen hirdet
tetett, hogy 3-szor permetedetett: még is egés:c:ll rosz volt. 
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Ezt . ig~zolj~ az, hogy az alany legnagyobb részben ki hajtot. 
Az t!yen karon ugy segitünk, hogy a kihajtot alany veszőket a 

melyek el eg mago.san hajt?tt~ k ki : helyben párasilva benentesitjűk. ~ 
A meiY_ek. alul haJtott.'.k kt : azokat eí[észen alulról zölden beojtjuk. Igy 
még mmdtg hasznunkra fordithatj uk tör t ént kárun ~at. 

* * * A veszök eltartásáról A leszedett veszök télen at leendő eltar-
tása szintéu nagy figyelmet érdémel. Mivel a gondatlan kezelés mellett, 
a legnagyobb legértékesebb veszök is löttkrememtek . 

. , Most kezdenek holmi u.jabb betegségról beszélni, melyek a veszök 
alJan keletkeznek. Ez apró fekete fénylő gömböc:;kékből áll, me
lyek szétvágva, belől fehér szint mutatnak. Azt állitják, ezen fekete 
gömböcskék a veszökben felette nagy károkat tesznek. 

Azt magam is tapasztaltam, hogy a hibás veszökön ilyen göm
böcskék találhatók De hogy er.ek mik~nt keletkeznek : eddig még meg
állapiipa uittcseuek. 

En azt hi,zem, ezek oly gomba fajocsl\ák, tndyek t:em a veszőt 
teszik tönkre: de a meghibázott veszökön ütik fel tat1yájukat. 

Azért tehát szcrintem, a vesző épségben tartására kell a sulyt 
fektetnünk. 

Miből következik be az elrakott veszők megromlása ? 
Elsö sorban is ha a v~szők egészsé!{tclettiil tételJtek cl : akkor tönkre 

mennek. 
A vesző két féleképen tenet egészségtelen ; vagy éretlen, vagy 

száraz. A töröl lcv-l~ott veszőnek más betegsége alig van. 
Az éretlen veszöt a szinéről, a száraz veszőt szintén a szinéről és 

törékenységéröl lehet megösmerni. 
llven vesz6t elrakni nem szabad. 
Az ep:észséges vesző beteggé lehet ug\', hogy vagy a lttlságos 

sok viztól megzabál, t·agy Ita s::árasz röges föld kö::t van rakva kiszá
rad. A vagy ha ugy van rakva, hogy a levegő veszök közé szorul : akkor 
beszorttlt leovegö megrohad, és a t•esző héja Mcgpeués::edik, megrohad. 

Ezeken kivül alig tudok egyéb bajt, mely az elvenneh veszőket 
érheti 

Azért tehur a gazda kisérje figyelemmel télen át elverrreJt vagy 
elrakott szölőveszőjét, hogy a nevezett bajokiuli ne találkozzék 

* * 
* Az alany vessző telepitésröl. Egész hir:api harcz indult me~ a 

felett, hogy a ripária alany vesszőke tmiként, mily karó rends7er mellett 

kell müvelni ? · • 1• • 
Az egyik a poznás rt:udszt'r me.llett kell síkra; a másik ezt ellfe t es 

az egy öles karókat aJánlja olyképen, hogy az o!Jql ltajtások rendesen 

tisztogattassanak. 
Pedig hát egváltalában nincs értelme e harcznak, meort a jelen év : 

nem szaigálhat itélet alapjául. , . . o , • , o 

Mindkét fél azt vitatja, hogy a mas1l\ elJara.ss.al. a haJtasok nem 
érnek be. Pedig hát ez évben .a vess~ö.~ .. b~ ~lll ereset nem annyira a 
múvelés illetőleg a kc~elés, mmt az tdo;aras okozta. 
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A szőlővesszók teljes beéréséhez hián_v?.ott az állé~ndóan mdt:f? 
idő já r ás, me ly nélkül a vesszők f...ls~·)bh lwjt:'tsai he nem. e!.'~l.et_tek. , 

Az örökös es6zés, és a megszakad11Z••tt na~'os meleg tdoJaras, egyal
talában nem 7•olt aikalllhlS, a h: . ...,-~·;bbi lzdjf,í ... :ok b, 'c'l't:s,:r,·. 

Nemcsak a ripária \'C~sd)knél tapasztaljuk cr.~. de a tiihbi ve..;szők
nél is általában. Azért ez évhen nagyu11 meg kell nézni azt az európai 
szőlővesszőt, tn~lylyel neme~iteni, ,·agy melyet el~il,tctni szándékozunk. 

A póznás rendszer"eJ..: ci«'ínye az, hogy a /zaJitlSOk c:.I!Yt'llesc:k, uem 
töntek meg. Hátránya a költséges tisztu,..:atús ; . amen nyiben a hon aJ j haj
tásokat: csak Iétrákra mász\·a lehl't elt:'t\'ulitanL 

Károsan hat reá pedig a sn-inm_\'. me ly melktt a púznára felfo
lyik azért, mivel a szél a liatal hajtilsukat mozgatn'tn: !t·.~!Wbb t'St:lbt·n 
a sodrony a _tiahll IZLljfásokd! lllt'.I!-'L:,.!i. 

Az egy öles karú nlii\·elés kevesehh kiiltség~d jár ugyan, 
de kevesebb meghajtott \·e~zöt n d. lk még az a h:üránya ts van, 
hogy az egymásra /zalmo:::u/1 lidjf,ísokol : a llLlf' Ll ~t:~· t'f,=,g.~·t: IIL'III t:ri; s 
olyan évben különösen mint az idei : k,-z·,:sbt: ,:rllt'l .. · beJ. 

Én a következőképen járok cl. 
Az egy öles karókhuz kiitüm a fL·j!t'id{) hajtú-;okat. Azután a ka

rókat vastag spárgával üsszekiiti .. m akként, hu~y a sorhan levi) els{) 
karóra reá kötöm a spárgát, és azt út vi~zcm a 111úsikra; itt ismét rea 
hurkolom, s folytatólag a sor hoszúhan \'iszem a h<trma~likra ; s igy 
tovább. 

Ha azután a karól\at igy ;·,sszckiitüztem, a telepet j.') mél.ren meg
kapálom, s hagy• •m az eg0 :zet tnagúra. 

Ha a hajtások a spárgáig felének, (u!tz,zk ,z /t•)~·,z t~ s:él llajl}tz, 
s igy az egész telep mint egy siltor lesz tele futva 

A levágásig többé hozzá nem nyulok. 
Fut a 7•esz(; alzm·a tlt·ki ld"::ik. /J,· ,z:: ,1 j~·;, /io.l!y t.)!l'lll,ísr,z llt'lll 

fekszik; 111ÍHdt~~yikd t:ri ,z ilLIJ' t: . .,. h:_: . .,.-. Fut t•gy, amint a természet azt 
neki előírta 

Ezzel azt érem cl, hogy nincs kia~lúsom az i .;mételt tisztogatásra, 
s nincs szükség a kültséges ki,ttözésrc S lisszd szépcn l'eért vesziik
kel rendelkezem. 

De ennek ama eWnre is \'an, hogy a veszök min.lcn más egyéb 
múvelésnél jobban beérnek, s ami leKtiihb .t~·ldlt·bb Rt'·j·,:sbL~ kt'n'ii. 

Kérdések es feleletek. 
20 Kérdés. Othelló sziiJ.~ vessúit sz:'mJ~kqzoi'l t.tvaszszAl ültetni · he

lyes le~z-e, ha a sima súd1·; , .. _ ........ úit L'!t'Í!..!\'• .. d-:ere::tetem? :\1ikor l~ell a 
sima vess?.őket előgyökert!ztetni? .\lik~nt K.ell eljúrni és mikor kell el-
ültetni? · 

Továbhá mily távolságra kell egymástúl ültetni? 

Felelet. Az othellú <..:7.Ülii\·csszí) sima 
(;. .1. 

\'CSSZ .. •r;)( IS oly jó) ered, 
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miszerint teljes felesleges azt e){ígyökereztetni. De ha minden áron még 
is eWgyükerczretni szándéLf)Zik, azt nkkor cszkiizölje, midőn a föld át
melegedni kezd, ugy ápril hó közepén. 

A kezelését már számtalr:nszor leirtuk ; azok végett, akik nem 
olvasták röviden rncgjegyezzül<, hogy a vesszük az alsó bütyöknél vágan
dó!< el ; azután ~;>--50 szillanként csomócskákba kötendők ugy, hogy 
az alsó végük teljesen egyenlően álljon. Azután 21!2 láb mély, s l láb 
szé~es _árok ásandó, amelybe a vesszők forditYa rakandók JJgy, hogy az 
also vegük felülre kerüljön. 

A csomó vessz{íkbe egy Imrócska szurandó, s igy a l<arón csüngve 
az árokba helyezendő. 

Ha igy elhelyeztetik : a vessző mellett levő ürességek !:.lzalmával 
betemendők, s azután az cgtszre a ujnyi poros föld hintendő. Azután reája 
egy lábnyi vastag fris lótrágya rakandó, s azután r11egöntözendó és 
földdel betakarandó. 

l\linden héten eg_\·szer megöntözendő ; s ugy 4-5 hét után amint 
a gyökerek cl{ítürtek, kiszedhctő és elültetendö. 

Nemcsak az Oth·.liót, de minden más vesszőt igy lehet előgyöke
reztetni-

Az · Othellót humos d us helyen lapban : ll 0-120 c méter távol
ságra !ebet ültetni. 

21 Kérdés. Szőlő· ··! tal fl ját megforditatván, most aggodalommal látom, 
hogy tarl<a. Foltonként igen meszes. 

~liután a ti)bh része ki.,tött annyira, misz"rint nincs reményem, 
hog\ é1Zl SZéi,I\L'nL·;.._gt:J ler.L:rlhéiS~Ulll, 1tZU11 kérJl:;-:. llll!l iJJ fel: 111Ít tegye)<? 
mily eljárást tnnác::;ul t •. ..;ze r..;. ur? 

H. J. 
Felelet. Ha a ne!tl mcs 'les rész annyira lü. üitt, miszerint nincs re

mény arra, hog'.· azt eurup.li faj szúlúkkel szénkéneg alá beültethesse : 
ugy két mód úll elütte, melyet kt.!Vctllet. 

Ha kisebb ~·oitokban es kL'Vesebb folton van a mész, és a szén
kénegezés keresztül nt:m \·ibl:to, leghelyesebb ha a mész foltokat onnét 
elhordatja vaLtmi mé:yc:dés, vagy göJör betöltesére; s az igy támadt 
üres helyeket, másltonuét alkalmas fi'j/ddtd megtölteíi. 

Ha azonban az keresztül nem vihető, akkor forduljon vagy a 
szolonisz ; vagy rupesztris, a\'agy jal)_uezhez, és a meszes részt ezzel 
ültesse be. Ha két éve:-; l~sz: ojiassa b~.· t;s Ji.iu.'t:sse el. 

Persze tartsn szem :elótt, hog\ ha nedvJus a talaj : szolottiszt, 
ha száraz aldwr ntp~.:s::lris::t, vagy jat.JliL·:.t ültessen. 

22 Kérdés. Homok sZtJ!úf<'~hkmer mo!'-t a11lint forditoth'lk rengeteg sok 
paJort találtak. Hozzá fogattam szedetni ; de ~lát .é~ ~zedet~si l<öltség ~ede
zéséhez ~.·Afy btlllkóprl;s 1-."t'ilcuc.:. Van-~, \·al~tmt elJaras, mc1ylyel a paJoro
kat ki lehe.: irta!;i? Ha igen mclyek azok: 

K. J. 
Felelet. A pajor a ll• ,muk til_lox~rájé.t :-~ol\ h~lyü~t, azok nagy pusz

títása miatt alig lehet szt'ílöt h:lcpttent. l ettt! < mar Jusertetet szénkéneg-. 
gel i<iirtani: d,· llt.:lll l't:.:t'l<~/1 ~i/.:c.·~:rc. • , 

Eo·vedüli múdnak a paJor osszeszeJeset látták. 
O-



190 
.. 

Én nz 1891-ik évben ültettem 60 hold homoki szőlőt, és sikerült a 
pajorokat költség nél~ül kiirtani _és s~őlőm ~eállott. . . . . 

Bár ezen körülmenyt én mar letrtam. es az orszagos napt es hett 
lapok legnagyobb része mint unikumot átvette, azok kedvéért akik nem 
olvasták röviden közlöm. 

Tudva azt, hogy a pajor nem mulatságból de táplálkozástól indit-
tatva rágja el a fiatal ültetésü vesszőket; elhatároztam, hogy pajorokat 
nekik alkalmas más jobb eledellel ellátom. Ez okból fiatal ültetésü ho
mok szőlőmet, az ugynevezett magyar krttmpli7•al (késönérő) elég dúsan 
beül tettem. 

A pajorok amint észre vették a kellemcs eledelt, ott hagyták a 
szőlővesszőt és a krumpliba lakziskodtak. 

Persze a krumpli esirájairól hajtván, ha a pajor megtámadta a 
testet is, a krumpli gumózott szaporodott. Persze a pajor sem azért 
pajor, hogy ne legyen magához való tálentuma : át ment a fiatal zsenge 
krumplira lakmároskodni. 

Igy szépen meghizlaltam az ellenséget. 
Amint a varju sereg a nyár végén az erdőn a szaporitást elvégezte, 

s lejtitt az aratási szántás után a felfor~atott homokból a pajort kiszedni. 
Készen voltam terve n· mel, több krumpli bokrot ki bontattam s belőle a 
krumplit, melynek mindegyikében a megbizott pajor· ékeskedett, kirakattam. 

A varjuk a részükre kiszitett ebédet megtalálváu moltóu ueki es
tek. Ossze-vissza forgatták a krumplit, és belöle a pajort kiszedték. 

Midőn a feltálalt ebéd elfogyott, maguk láttak hozzá. A homol<
ban könnyü volt nekik éks karmul<kal kaparni. 

_ Minden nap több-több varju jött a vendégségre, a vége az lett, 
hogy ősszel kiszedtünk mintegy 300 zsák krumplit, az egytől-egyigmind 
rágott volt A pajorok kirágták, de pujort egyet sem találtunk. 

Tehát a .varjuk megtették azt dijtalanul, amiért mások nagy pénzt 
adtak ki. 

A reá következő évben szintén ültettem krumplit, de kevesebbet; 
s a varjuk eljöttek és teljesitették kötelességüket. 

Igy lllenekültem meg a pajoroktól. Tessék kksiben ntegpróbálni. 
Hát ha ön is jól mulatja magát s belőle haszna is lesz .. ? 

23. Kérdés. Egy alkalmas szólőkezelőt óhajtanék szerezni. ~1iután 
a S:i.erk. ur vidékén az előrehaladt kultt:ra mellett már tapasztalt em
berek vannak ; kérdem, lehetne-e ottan olyan szőlökezelőt kapni, aki az 
ojtva:.ay szőló kulturához teljesen ért és maga is dolgoznék ? 

Felelet Ami vidéküukön ilyen vinczellérnek való emberek nagy 
számban vannak. :Hajlandók el is menni De mivel ugy a fás, mint 
zölojtásnál itt is sokat keresnek, megleltetüs nagy bért kit•ámtak. 

24. Kérdés. A mult évben az égész országban fennen hirdették, hogy 
a Dr. Kröczer-féle ojtással az ojtás kérdése meg van oldva. Az iden 
mintha a repülő hireknek szárnyát szegték volna: t~éma csend uralkodík. 

Kerdem: mi ennek az oka? avagy talán a Dr. Kröczer-fele ojtási 
eljárás csütörtököt mondott ? T. A. 

Felelet. Az tény, hogy a mult és előző évben az egé~z országban 
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hangzott a Dr. Kröczer-féie ojtás kitünősége. A hirlapok hónapokon át 
nagy reklammal tárgyaltak róla. Nagy polemia keletkezett. A szálész 
világ buzgó tollforgatói majdnem késhegyére mentek hajba kaptak. 
Azok azonban, akik gyakorlatilag foglalkoznak a s~őlészettel: az egész 
felett mosolyogtak, csakis akkor kezdettek boszankodni : midőn a kö
zörség megkárosítására a gépeket a szakférfiak kezdették ajánlgatni. 

Mi akkor is megmondottuk, hogy ami uj van benne, az nem ezél
hoz vezető, lttdui illik a gép ; ami jó van benne : az régi dolog. 

Most két év eltelte után kezdenek a telett is napi rendre térni, s 
agyon dicsért gép a többiek mellé a muzeomba kerül 

Tanulság : minden uj feltalálást tartózkodásui kell venni. Meghall
gatni jó, de kö·vetui azokat a siker után kell. 

Különfélek. 
Kérelem. Tisztelettel kérjuk előfizetőinket, hogy lapunkat 

körükben tetjeszteni sziveskedjenek. S ne sajnálJanak fárad
ságot, állitsanak összeoly egyénekből egy-egy névsorst, akik a sző
lőszettel foglalkoznak, hogy azoknak mutatvány számot küld
hessünk. 

Felhivás. Mindazokat, akiknek eladó szőlővesszőjei van
nak felhivjuk. hogy itják össze, és az árakat feltüntetve küld
jék be. Előfizetőinknek igen olcsón számitjuk a hirdetést. 

Eladunk: Gyökeres szőlővesszőket u. m. 
40 ezer Ripária szelektát ojtásra alkalmasat, ezrét 
l O ezer Rupestris-Montikolát ojtásra alkalmasa t, ezrét 
5 ezer Jaquezt, ezrét 

l O·ezer drb kiváloan válogatott nemes kadarkát, ezrét 
Sima szőlővesszőket u. m. 

50 ezer nemes kadarkát, ezrét 
:30 " mézes-fehérét, ezrét 
l O ,, nagy burgundi t, ezrét 
5 " opportot, ezrét 

1 00 " vegyes válogatott borfajokat, ezrét 
4 ezer piros Chesselest, ezrét 
4 " fehér " " 
50 ezer külöuféle legkiválóbb csemege fajokat 50 fajban 

száza 
15 ezer 1-ső 
1 o " ll. 

oszt. Othellót ezre 

" " " 

20 frt. 
25 " 
20 " 
10 " 

4 H 

3 ~ 
4 ff 

5 " 
3 • 
8 " 
8 " 

3 " 
15 " 
10 " 
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KÖZ~Oi\J TÁ IROD, : 
B U D A P ES 'r, l V., Bécsi-L! za 5. szám. 

KOVÁCS 
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Nyomatott ~ ovács és Schimmerling könyvnyomdajé'llJau Gyöngyösön. · 
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