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A SZÓLÓBEN. 
(Ezelőt: "Egy é,· a szöitiben. ") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Me g j e l e n ik m i n d e n h ó 2 8-á n l FelelíJs szcrkesztií és. kiad?-tulajdonos: 

Előfizetési dij. Egész évre 2 frt. CSOMOR KALMAN 

A szölörügyek termékenyitéseröl. 
Az eliiző éd idúj:irústúl függ a ~z()Jőtermés mennyisége. 
Ezt általában nemcsak eikell üsmerni és kell tudni, de 

az okos öntudatos sztilész. az időjárást figyele:nmel kiséri és 
ahhoz alkaln1azkodik. 

Ha a mult évi idöjárást ez évi termés hoí~ammal egybe
vet\·e elbiráljuk, a fennebbi állitást teljesen igazol ra látjuk. 

A mult évben a nyár egész julius hó közepéig állandóan 
esős és hűvös volt, -- julius hó közepétől október végéig 
száraz, de hűs idő \·olt. 

szőlőrügyekben a ke
nem érettek be, és 

Ennek eredménye lett az, hogy a 
ményitő részek nem tömörültek össze, 
igy nem termékenyültek tneg. 

A tavaszi szőlő fakadás igazolta a fenti állitást, mert a 
sző!őtők rügyei cs~kély termést hoztak. 

Lehetnek egyes kivételek, ahol az időjárás kedvező 
voH. De a nagy általánosságban azonban a termés ez évben 
kicsin ----- ke\·és. 

Tudv·alevőleg, csak meleg és kedvező időjárás n1ellett érnek 
be teljesen a szőlővesszők, és a teljes beérés következménye: 
a rügyek teljes beérésé, és termékenysége . 

..-\z idei időjárás egész ta\·asz óta a \·essző fejlődése és 
heérésére ked\·ező. Julius második felében. augusztus és 
szeptembcr hóban pedig az időjárás o1yan állandó kedvező 
volt, hogy joggal Jehet feltenni, miszerint a szőlővesszők 
beérettek, és rajtuk a rügyek is rnegtermékenyültek. 



Ezek~zerint nagy reményünk lehet arra~ hogy a jö\·ó 
tavaszon. a szőlőtők dus tcrn1éssel fakadnak. 

Dusan fakadnak azért, mivel a rügyekben a ken1ényitii 
rész eléggé n1egsürűsödött. Jól fakadnak azért, tni\·cl a be
érett rügyek takaró pánczéljai jobban n1egkcményedtck, és őszig 
n1ég keményednek: s igy a rügyekben az eshet() nedves 
saras időjárás nem tesz kárt, a télhidege ellen is jobhan 
.van védve a rügyben levi) sz6lőgyümölcs - a \'astagahh 
kéreg által. 

Ha a szőlő fája teljesen be nen1 érik, a nedve scm sürlí-
södhetik n1eg, és nem tötnörülhct a rügyhen. 

Ha a szőlőrügy teljesen nem ét ett. tavaszon meddőn 

fakad, s igy nincs tern1és. 
Ha a szőlőrügy ahogy ugy megtermékenyült ugyan, de 

a rügy takarója ugyne\·ezett panczélja ncn1 elég erős. ugy 
az eshetőleges sáros föld károshatásának és a tél hidegének 
nem állhat ellent. A sár mcgrökcnyiti, a fagy megemészti, 
s mire kitavaszodik: az anya, a termiiriigy el\·a.n hal\·a. Ki
hajt a fiok-szem, de ez termést soha sem hoz. 

A sz6Iőfújának és a rügynek beérése búr a természet mun
kája, de nagy részben n gazdú maga b huzzú júrulhat. 

Sokszor a legkedvezőbb idújúrús mcllett sem érnek he a 
szőlő veszszük, és nen1 lesznek tcrn1ökké. ha a gazda gondatlan. 
ha kötelesséO'ét elhanvaO'ol 1· a. 

b "' b • 

A szőlőtőnek sok ellensége \·an. rnclyck kúrtékonyan hat-
nak a lombozatra. 

A tern1ékenységrc nézve mindazon sz{ilc')hetegségek és 
kártékonyságok, mclyek füllépte a szúlő ned\·kerengését aka
dályozzúk nagy befolyással vannak. 

Tudvalevőleg a szőlt')tő életét két tényező tartja fen. Az 
egyik a gyökérzet. a másik a lombozat. 

A gyökérzet a feloldott tápszereket a tőke részeibe jut
tatja, a le\·él a légben levő és a szőlőtő élet~re szükséges 
alkotrészeket felveszi, s a tökében levő feles részeket a le\·e
leken át elbocsájtja. 
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Tehát 111inden oly dolgot, mely a gyökérzetet vagy le
vélzetet tnegtámadja: a gazdának távol kell tartani. 

Figyelemn1el kell lenni arra, hogy a gyökerek meg ne 
sértessenek, hogy télen út mély fedés folytán el ne fagyjanak, 
cserebogár álczái által \'agy egyéb kártékony rovarok által 
meg ne támadtassanak. 

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a leveleket a pero
nospora, a ragya, a lisztharmat tönkre ne tegye. 

Ha az időjárás kedvező. ~s ha a gazda is hozzájárul a 
tern1észet bölcs müködéséhez: akkor a szőlőrügyek dus ter
tnéssel fakadnak. 

Ezt fogja eredményezni a jövő év, ez évi időjárást te
kintve nagy termésre számithatunk. 

A. E. 

A jégvert szölök metszése. 
Az idei nagy jégesések a szől6 hajtásait ugy összeverték, hogy 

sokan a jövtí évi termés miatt aggodalmaskodnak. · 
Altaláhan az a 1 égi megállapodás, hogy a jég\·ert sz ölővesszők a 

reá kö\•etkező évben csekély termést hoznak. 
Az általános tapasztalat e mellett szól. De mi ne fogadjuk el 

egyszerüen ezen nézetet, hanem szakszerüen vegyük birálat alá : mely okok 
idézik elű azt, hogy a jégvert szőlő rügyei csekély terméssel törnek elő ? 

A rügy termése nem lehet sem sok sem csekély. Csak az a kérdés: 
megtermékenyült-e a rügy avagy nem ? Ha igen : kihozza a rendes 2 fürt 
termését, ha nem : nem hoz semmit. 

:\1. nem lehet, hogy a rügy termékenyült és mégis csekély termést 
hoz. Az sem lehet az általánosságban, hogy egy termő rügy csak egy 
fürtöt tehát ebből kifolyólag l!sekély termést hozzon. 

A fürt a faj természete szerint kicsi vagy nagy, de ez a nagyság 
fokozódhat a termő rügy dusabb erősebb lételétőL 

Ezekból kiindul\'a tehát az a körülmény, hogy jégeső után cse
kély a termés, nem a termő rügy rovására irandó, de arra, hogy a rü
gyek nem termékenyek, meddő hajtásokat hoznak gyümölcs nélkül. 

Mi történik tehát a jégverés után~ az, hogy a 1 ügyek nem tenné
kenyüJnek meg; meddón fakadnak. Innét van a kevés termés. 

Ha azt tudjuk, miknek összejátszá?a kell a rügyek termékenysé
iéhez, s ha megfigyelve az időjárást, mely mellett a kellékek minden 
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tekintetben meg vannak, még is hogyan lehet az, hog~· a riigyek nem 
termékenyülnek meg ? , ,. " " . , . . . . . , 

Ha elmélkedünk, ha a jegvert szolotu haJtasmt kttartuan vtzsgalat 
tárgyává tesszük: az okot kétségtelenül megtaláljuk . 

.-\ vessző rügyeinek megtermékenyülését a vessző nedvének meg
súrüsödése és annak a rügyekben való tömörülése idézi elő. 

~H történik, ha a szőlőtőt a jég megveri ? az, hogy a hajtá~oknn 
nagy, sok és sürüen egymás mellett sebek ejtetnek, melyek mindaddig 
tátongnak, mig azok forradás által be nem heggednek, vagy be nem 
formale Sok esetben be sem forrnak. 

Az ily heggedés forradás lehet kétféle. Olyan, ahol a héjak gyen
gén sértettek meg, s a seb helyét teljesen beforrják ; vagy l)lyan, 
melrnél a sebek szélei kiforradnak, de a vessző bclsú fús része sza
ballon marad. Sőt lehet oly mély is a seb, a hol a hajtásnak nemcsak a 
ht'ja, de a fás része is szét van rombolva, és a seb be van mélyedvc. 

l\lost mi történik a jégcsó után a sebeldwl ? :\ hajtások nedvke
rese a sebhelyeknél megakad kiduzzad : ás ez idézi el{) a heggedést. 
De egyidejüleg a nedv sürüsöd(•sét és annak a rügyekben leendő tömö
rlilését hátráltatja. 

Persze, mert a tőben és hajtásokban keringő éltető nedv, a forradás 
eszközlésére és a seb beheggesztésére használtatil{ fel, s igy a rügy ter
mékenyülése hátráitatva van . 

. \ rügy termékülésének elmaradása oly arányban van, amily nrán~·
han kell neki a sebhelyeket beheggeszteni. 

Ha kevesebb és kisebb sebek vannak, ugy a beheggedésre fel
használt nettv maga alig lévén észrevehet6: a rügyek beérnek. 

~linél nagyobb és töhb a sebhely: aJllliÍI R(i',·s,·N' a rií.~yt'k meg
te rmékeuyii It:.,,·. 

Ezen alapon kell és lehet a jiivlí é\'i termést megítélni. 
Ezek mellett, mindazonáltal az iintudatos gazda, a helyzetet saját 

javára még is kiaknázhatja ; és okos eljúr;.tssal ha nem is d11s, Je kö
zönséges termést érhet el. 

A fennehbiek szerint tultjuk azt, hogy a hajtúsok a;;. éltet,·í nedvek 
egy részét a sebek beheggesztésére fordítják. 

:\1ost nézzük meg a szőllitö nedvkeringését 
A nedv a tííkéből a hajtásba jut ; ott az alsú rügyig, az alsú rügy

től följebb a~ izületbe, s innen át ismét a rügybe, és igy tovább halad. 
E szelint feljut a vessző hcgyeig ; innét a felsli és alsó héjba jut. 

lefelé hasonló rendben mint fülfelé haladt, és a lefelé haladtáhan, mid(ín 
a légbé)l felvett széneny eljut a rügyekhez : nkkor tiirténik a sürüsiidés. 

Nagy kíiWnhség van, ha a vesszőkün általúban végig vannak sehek, 
és nagy külümhség van, ha azok szorványosan vannak. A mennyiben 
azon helyeken, ahol az izületek s rügyei\: sch nélkül \·annak: ott a neJv 
rendszeresen hatol a ríigybe; és a süriisüdés termékcnyiilés eltíhb heáll. 
E1.ek szerint az ilyen helyeken a rügy ek megtermékenyülnek : jü\ űre 
iYÜmülcsüt hn1.nak. 
, Az öntudatos gondos gazda azután a metszést ehhez alkalmazza, 
es ugy metszi szőlőjét, hogy a termőrügyek megmaradjanak, és termést 
hozzanak. 
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~ze_~< .s_zerint az ilyen Jégvert sz616tökéket igy kell metszeni. 
Elso to elv, hogy a t1'>ke tnüvelésnél a gyümölcs minél alantabb 

essék a fijldhliz, azon czélhúl, hogy jobban beerjék. Ez áll különösen 
a borfajoknáL 

Azért tehát a megtermékenyült rü«yet alulról fölfele keressük. Ezt 
ugy találjuk meg, ha a felette levö izül~ten nincsen seb. A hul seb 
van: ott a termékeny rügyct következtetni nem lehet. 

Igy azután az ilyen vc~szöt, melyen feltevésünk szerint alulról föl~ 
felé szúmit\·a vannak tcrmú rügyek : ősszel a tökén hagyjuk; a többi 
alul is 111egvert szűlüvesszűkct pedig, a tűkéröl most üszszel cltávolitjuk. 

Tavaszon ezután várunk mig a rügyek Liuzzadnak, amikor az üres 
és megtermékenyült rügyek fclösmerhctők. Ekkor azután a tőke erejéhez 
a szólúfajúhoz mérten : cszkiJ::ölj!lk Lt mctszést. 

A másodhajtásokról . 
. -\z idei nagy jégesések a szólok hajtásait ugy összeverték, hogy 

többen jónak látták az egész hajtásokat mind levágni, hogy igy az uj 
hajtások esetleg gyümölcsüt hozzanak. 

Az uj hajtások tübb kevesebb termt!st hoztak, de a hajtások az 
alkalmas iJőjárás mcllett jól ldfcjlőLltek, s erős a reme ny, hogy be is 
érnek. 

Ahol a jégvert hajtásuk vissza nem metszettek, azok kozül egy~s 
fajok hoztak ugyan terméseket, hajtasokat azonban mondhatni általában 
Jusakat hoztalc 

Most az a kérdés, hog_y lesz-u a másodhajtásokon eletörött szőlő
fürtökbűl valami ? hogy a másoLlik buzanni hajtás ok honaljhajtások ; 
használhalt >k lesznek-c uj táshoz és ültctésre? 

Erre a kérdésre kivúnunk megválaszulni. 
..\ teljcsen visszamctszett és a honaljakból elétörött gyümölcs, ked

vezú idójúrás mellett még annyira beérhet, hágy belőle savanyu bort 
lehet szürni. 

.:\leg kell azonban jegyezni, hogy ez csak a korai fajokra áll, a 
mcnnyiben ezek egyébként is korabban érnek. Ellenben a késöi fajokból 
alig lesz és lehet valami . 

.:\ IIHisodhajtásukat meg kell l\ülömböztetni, a honaljakból elétö
rött hajtásoktúL 

.\ vesszü használhatúságút a vesszü beérése állapítja meg. I la be
érett, teljcsen megfásult és érett szint vett fel : akkor a vessző 
életképes. Ültctésre és • >jt.úsra egyr.nll)en alkalmas . 

. \ zonban ezen kérdést egy más szempontból is cl kell birálni, 
amennyiben némelyek azzal nincsenek tisztáhan, hogy a második avagy 
honaljhajtúsok, termük lesznek-c ? 

.-\ szölürü~Yy éppen azon tulajdonsággal bir, mint a gyümölcs 
rügy, hogy ll~lgáb~n rejti minJazt, melyck egy szőlótö kellé· 
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keit és tulaidonságait képezik. A s7.őlórügyek ha nem is hoznak 
termést, de egyébként a tő tulajdonságaival bírnak, és a tök-e életének 
önálló fejlesztésére is képesek. - :\th·el pedig a második hajtások 
rügyei, ha nem termékenyültek is meg, Je éppen azon tulajltonsággal 
birnak, mint az első hajtásu vesszók rüg_vei ; az:ért ha azol< egyébként 
egészségesek és beérettek: ,ugy az ültetésrc, mint az ojtáslh'Z nemcsi
tésre teljcsen nyugodtan használhatók. 

Nem áll némelyek a~on okoskodása, hogy csak is az clsil hajtá~;ok, 
vagy pláne azoknak a tííkéhez legl~özclebb eső részei, alkalmasak 
ugy az ültetéshez, mint a nemcsitéshcz. 

Ez csak meddő okoskodás, gyakorlati tapasztalat nclkül. 
:\Jegdönti ezt azon körülmény, hogy a gyümölcsfáknál is, ~ he

gyeken levő termésnélküli gallyakat használjuk a nemcsitéshez. Es ha 
az ojtás srkerült : az ojtvany teremni fog. 

Senkinek scm jut cc;zébe azt föltenni, hogy a fák ojtasánál, a 
tőtől távoleső gallyakból nem lesz hasonló minűségü fa, mint 
az volt, mclyröl a gally lcmcis::dcll . 

. -\ szúlűtőnek, minden egyes ép, egészséges beérett hajtása alkal
mas telepitésre és nemesitésre. Csakhogy a hajtás vagy vessző egész
séges legyen. 

Ezt ujból hangsulyozzuk. ~tert a beteges vesszö ha elél is egy 
két évig: mindig csenevész lomhozatot hoz, mig végre megsemmisül. 

A vessző egészségessége egy tekintetre felösmerhctú 
Az egészséges vessző. fájához mérten különhöző szinü. Például a 

kadarka fakóbarna; az opportó ,·iirösbarna. l\lig a fehér fajok vesszöjei 
a fehér szin felé törekednek, plane a küzönséges fehér szűlő faja egész 
fehér. 

. Amily. szinü a szőlőbogyója olyan szinhez kiJzeledik a ,·esszü 
szme, ha telJesen érett. 

Az érettség jele a: t-;les s:iu. Az éretlen vessző jellege a mc.zlt s::in 
. !"fa a Yesszókön az éles szín helylyel-közzel fogyatékos, rajta foltuk 

lathatok, melyek az eredeti szintül eltérnek ~ akkor a ,·esszó beteg. :\l ert 
a foltok alatt az alsó héj taplós, melyet \·agy a napégés ulwzta, vagy a 
pero~ospora, a\·a~y a liszt-harmat támadta meg : annak gombái üle
pedven le, azon helyen a vessző nelh·ét kiszivták. 

Ha_ az ilyen foltoknál a felsli héjt levesszük, alatta a vesszü héjának 
husos reszc cl van korhadva, cl \'an barnulva. 

Ily vesszők, azután minden okoskodás nélkül tüzrc vetendűk. 

K. S. 

A ripária portális. 
. :-\~i az érczek között az arauy, az ma az alany\·esszők között 

a rtparza-porhílis. Ez a Jegkeresettebb alany vessző. 
De a mint hamisitják utánozzák az aranyat : hasonlóképen bánnak 

el a ripária-portálissal is. 
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Ha a hirdetéseket olvassuk, nem latunk mást, mint ripária-portális 
alanyt. Az eladók elég lelketlenek eladni a közönséges ripáriát: portális 
nevébcu. Holott az egész országban kC\·és ripária-portális telep van, 
amelyről már vcsszc.'}t lehet értékesíteni. A melyek vannak, legnagyobb 
részhc~ még liatal telepek. 

{)Va intjük a küzünségct, hogy a hirdetéseknek fel ne üljön, hogy 
valúLli ,znwy hcl_vd f,t/iui dr,wyl ne vásároljon. Csak is teljesen meg
bizhatu kczektc')l vásúrc ,Jja a ripária-portális szőlüvesszüt. Ha valamivel 
tt)bbet fizet, dc valúdi fajtisztát vásároljon . 

. -\1\ik nem láttü.k a ripária-po1·tális fejlíídését, ugy el-elgondolkodva 
kérJik: lilii mi lclzd n/y u.z.~y dolog abban a ripária-portálisbalt .'J 

liát az édes uram, hogy mindcn más egyéb ripária vele szemben 
eltörpül! .. 

:\ ripária-portális rendkivül gyors és nagy fejlüdésü. (.sak egypár 
példat mundok el. 

Folyú évi junius hó clsü napjain ültettem el a gyöngyös--halászi 
szúlűbcn ford i tut t fülJbcn .SIM 1(1 ll-u~..l uszt. sima r.-portálist s most midőn 
e sorukat irum: a fcjlúdés az ;) láb hosszu l<:arókat meghaladta ugy, 
hogy küzülük tübuct felül a szum~zéd tőhajtásával össze lehetett kötni. 

~\ tú hajtásai lombusak Llusak, ugy néznek ki, mint a másféle ri
pariák ;) cves korukban. 

A hajtások legnagyobu része oly vastag, hogy azt levágva egész 
bátran ellehet állanJú helyérc ültetni. \·annak tőkék, melyeken ilyen 
\·esszút U· --X, sút l u szálat is lehet levágni. · 

.-\z ilyen ripária-purtális már a második évben egész bátran zöldre 
beojtható. Eg~· t L) n lehet l O dr b. ojtványt készitcni. 

Ünmagátúl értctödik, amilyen tulajJunsága van az alanynak növe
kedésre nézve, hasonló lesz a fejlődés a reá nemesitett europai vesz
szón is. 

:\ ripária-purtális• m nemcsitett eurút'ai tő:.ek rengeteg fejlódésüek 
lesznek, rajtuk a lcru~t:s!to:.:.,ís felettébb nagyobb lesz. · 

:\ ri~'ária-purtális tübb mcszet elbír, mint a közönséges ripária, 
és ez fejliídésében rejlik. 

.·\ ripária-t'Orhílis :1 nemesitésnél gyorsaJuan jobban összeforr, a 
rajta cszkiizi)lt zöldojtás biz tc 1sabhban beérik s. a. t. 

Ez év junius hú :!~-án a jég az egyik fajtiszta ripária-portlllis te-
lepcmct elverte. 

Nem sokat gun~lulkoztam sorsa felett; julius hó 4-én egészen le-
vagattam a hajtásokat. 

A nagy visszaesés, mclyct a tűre, az összes hajtások levá
gása okozott cl,·jidéztc hog\· a tiJkék 1-1 napig alig nwzdultak. Ekkor 
kezJettek az uj rügy~k cl/ítlirni. Julius hó végén már elérték a karó 
magasságát. 

:\lanapsá" a hajtásuk :J -'l öles hosszual·c Egy tőn van 5-7 haj
tás, me ly már 0 érik, s mirc a lemetszés ideje .elérkezi~: a jé_g~e~~ ripá
ria-portális tábla, mcly ujonnan mctszetett : telJesen beerett katuno alany 
vesszőt ad. 
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Az elmondott körülmények eléggé igazolják a ripária-portális előnyét 
a többi ripáriák felett. 

A ri pária portális \· esszök üsmcrtctú j:!le első sorban az, hogy az izületek 
hosszuak, a bütykök kisebbek, mint az egyéb ripáriaknál ; mnndhatni 
a két oldalán kevés a domboro"lás. 

Szinük kávé-barnás, de nem sötét. A ripária-portálisok rendkivül 
futó sajátságuknál fogva, nem igen vastagok. . 

Kivánatos, hogy ezután mindenki csak is ezzel foglalkozzck; s 
legelső kötelessége legyen maga részere legalább egy kis fajtiszta telepet 
létesíteni, melyböl azután a telepítéseket eszközölheti. 

Egy ezer szál vesszöböl jó kezelés mellett jó talajban, az clsü év
ben lehet 4-6 ezer ültetésre és os kolázás ra alkalmas vcsszi)je A 111 á
sodik évben minden tőn lesz legalább 10- Hi szál, a harmadik évben 
25-40 szál, s igy a három év alatt mintegy 35 ·!:> ezer vcsszöje. 

Ez azután olyan mennyiség, hogy ezzel lehet valamit kezJeni. 

Apróságok. 
Töke távolság. A tőke távolsagra még most sincsen sokaknál ha

tározott megálapodás. Hallomás beszéd után ültetnek tekintet nélkül a 
talaj fekvesére, a szőlőfajok minőségére ; tekintet nélkül arra, hogy az 
vajjon telep avagy ojtványszőlő lesz-e? 

Némelyek I méter tőke és sor, mások l. ~O cm. tőke l m. sor, 
ismét mások I. ::!ü c. m. tőke és sor. sőt némelyek még ezt is keveslik : 
s szőlőtelepöket l. 30 c. m. tűkc és sor távolságra ültetik. 

A tőke távolság megallapitásánál két elvnek kell lennie ; az egyik 
az, hogy a terület teljesen kihasználtassék; második, hogy a tőkék egy
mástól oly tá\·olságra le~\·enek, hogy a gyümölcs kellőképen be· 
érhessen. · 

- A tulhajtottság ugy az egyik mint a másik rés3ról káros. 
. Ha a tőkék ritkán vannek, nincsen oly metszési eljárás, melylyel a 

terben el\·esztett mennyiség : a tLíkén pótolható lenne. 
Viszont ha sürün van a túkc, fcjlödése van megakadályozva; 

amennyiben a gyökerek, nem igen hatolhatnk továhb. Egyik tőke és 
lomhozata : a nap éltető melegét fentartja, a másik tőkét beárnyékolja. 

Tehát a helyes közép út a legbüksebb. 
. A ripária-alanynyal ültetett telepen, a től<éknck távolabb kell állani 

mmt példaul a rupesztris alany ojtványoknál; mert a ripária-portális nö · 
vekedése sokban relülmulja a rupesztriszét. S bár a szolónis fejlűdése 
duiabb mint a rupesztriszé, mégis ennek is kevesebb hely kell, mini a 
ripária portálisnak. 

Ez szól az alanyt illetölcg 
Egy és ugyanazon szól6tő, nagyobb vcgetácziót fejt ki a lanl\:ás 

humus dus helyen, mint a délnek fekvő köves kavicsos hegyoldalban, 
avagy a tetőn. Azért tehát egy és ugyanazon alanyú vesszűnek ülteté-
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sénél alantabb nagyobb tér adandó, mint a hegy oldalán vagy a hegy 
tetőn. Különösen ha ezen helyen a föld tápereje gyöngéb. 

Dc figyelemmel kell lenni a nemis fajokra. PC!Jaul a rajnai rizlirw 
kűvi~inka,. l<iscbb lombozatu, mint a mézes fehér, kadárka, oportó, hu;~ 
gonJJ. A_~ert amazu~ közelebb jöhetnek egy111áshoz, még az utóbbiak 
es hozzaJok hasonlo fajok : széjelcbb ültetendűk. 

Ezeket kell tanulmán"ozni ezekhez mérten kell mc<~állapilani ...t 
..J ' b 

tőke és sor távolságát. 

Rendes ri pária portális ,my,lfetcpen ha az Jus talajon van, legke
veseh b 1. 80 c. m., a rupesztrisnel 1. lu ~ l. ~u c. 111. tőke és sur
távolság kell. 

Az oltványolmál, ha Jus talajban van legkevesebb l. ~u c. 111.: 

hegyoldalban l. l U; hegytetőn pláne l ~néter tőke és sortávolságra is ül
tethető . 

.\Jikor s:.x:ukéucgc::ziiuk. Ezen kérJéssel sokan nincsenek tisztában 
Hogy tisztáhan Ichesiink <ismerni kell a szénkéncg hatftsát és ehhez kel 
alkalmazni és megállapitani: ,z. s:éttkéucgcz~.:s id,~jét . 

. -\ szénkéneg, mely a tilloxerát kiiili, nem éppen kcllvczű a sz 1..ílőtók 
kulunösen \·ékony hajszál gyökereire még akkor scm, ha kellő rendes 
adagot adunic Ha a rendcsnél pláne többet adunk : akknr meg Ll fi)kéf 
is képes kiii111i . 

. -\kkor, mikur a tőke lnjszál és egyéb gyökerei a túke fejlűdése 
érdekében nagy munkában van, különösen a !:iZlílú virágzásakor: 111!111 

fmtti ... ~sos s:.éllkéllt',~Czlli, n:ivel az egy pár napig clbénult gyökerzet nem 
táplálja normálisaÍ1 a tt'it, és igy a virág elhul. :\lás egyébkor na
gyobb kár nélkül lehet szénkénegezni. ~1ég is legalkalmasabb e czélra a 
tavasz és ősz. Akkor mikor a tőke még eróscn nem vegetál, és milwr 
már erösen nem vegetál. 

Tehat tavaszszal a fakadás előtt, úszszel a levelek lehullása után. 
IJe akkor is csak száraz időben, mikur a szénkéncg a föld poru~ 

sai köziitt széthatol. Bár a szárazság, alkalmas, Je ez alatt nem oly 
szárazságut értünk, a mikor a föld meg van repedezve; mivel a repe
déseken át a szénkéncg elilia 1 • 

. -\ ki széncgc;:ni akar, azt is kell tudnia, hogy a tilluxera nyáron 
át a gyöl<erck felsőrészcin tartúzkodik mig télen az alsó gyöKerekre 
huzódík. Tehát a szénkénegezű készüléket ehhez alkalmazkodva kell a 
földbe beletulni. 

Szénkéncgezni az ültetés utáni evben kell a szűlűt f:s évenként 
egyszer elég s2énkénegezni. 

Vajha a szénkénegezést, mely mcllett a szőlészcttel szintén megle-
het élni: tübbcu vc.~llllék (~·~.:uybc. 

• • 
A mötrá,!.!y,ízásn)/ . . \ mult év őszén és ez év tavas2án három csa-

lurna szűWt mútrágyával javittattam. 
A mult őszön a műtrágyát ugy alkalmaztam, hogy minden tőke 



146 

körül egy tanyér nagyságu gödröt ástam, és egy kis boros pohár meny
nyiségü műtrágyát beleöntöttem és befcdtern . 

. -\ második l:Satornában a lllÚtrágyát fellés elóU elhintettem es 
és l~sak czutún fedtem he. 

A harmadik csatornát tantszon a nyitás clótt ugyanannyi mennyi
segü műtrágyával behintettem és kinyittattam . 

. -\z eredmény a következő. 
Az őszszel a tőkék nyal.:úhoz hinlelt mútrágyás tókék sokkal na

gyobb növekedést mutnttak, mint az elszúrt és tavaszon elhintett mútrá
gyás csatornák 

~Jindamellett mind a három csatornán látható volt a műtrágya ha
tása. Tehát nem áll az, mint némelyek állitják, hogy a m~·ítrágya nem 
sokat vagy épen semmit sem használ. 

A műtrágya hatása nagyon erősen nyilvánult abh.m, hogy a füvet 
szerfclett növelte. 

Egyenl ü idübcn lettek a mcllcttc levü csatornák kar'<ílva; a tübbi
ben alig látszott egy kis fú 1\clés: ttg)'tllttlkkor már tl uúilrti.gyát•,z1 
hiulelt '-·s,l.fonttz. n/y fiin:s lelt, lwgy a fáidet c/lak,z.rltl. 

Ezen mcgtigyclcndö körülmény azt igazolja, hogy a műtrágya a 
növényzetct szerfclett neveli. 

Hogy azonban a szőlűben hasonló nagy fejlödé~t nem mutatott, 
annak tulajJonitanJú, hogy a szűh'jtő gyökerei mélycn fekszenek és több 
id,·) kell ahhoz, hogy a ható és hajtó erő oda le jusson . 

. -\ jüvő évi eredményt ismét küzülni fogom. 
Ujh·ány oskolál"'an tettem kisérleld a mütrágyával : itt a sike1· 

reudkil'lll kcd-i.·c:zó. 
:\liJűn az ojtyányokat meggyülwrcztettcm, cgyidcjüleg műtrágyával 

behintettem és bele kapáJtattam. A fejlődés bámulatos nagy V(.llt; hasonló
képen Ll foiTtldcís s:c:J:f~·t~.:lt llh·,~·,:rösödöll. · 

Ezt tapasztalva felette ajánlatos, hogy az ojtvány oskola gyökerezés 
után 11úi l rágycir.•,zl ellát hz.ssck. 

Cgyancsak úszszel a közvetlen szorm;zé~..l csatornákat istálló trá
gyával láttam eJ, s nem mondhatom, hogy a- kii/öubözct ·;•,zhwzi rc:ttd
ki-i.'iili l'Oiihl. 

Van- van benne különbsúcr dc annd mel,·nek mcgtivclése után 
M' .. ' ·' J 

bátran lehet ajánlani, hogy ahol istallú trágyá\·aJ rem rendelkeznek: ott 
c.l múfrtÍ.gyJt sziutéu erdemcs ,z!J.:,zlllltlZIIi. 

Az othelló . 
.l\linden év ószén cl.Jállok és P-lmonJok egyetmást a7. othellóról. 
Teszem ezt azért, miszcrint igazoljam, hogy nekem akkor, mikor 

az otheJió szöW védelmérc l·wltcm: i:.;,zzcwt volt. S igazoljam, hogy azok
nak, akik a halálharangot felette m~crhüztál\:, hibát követtek cl, s az or
szágnak százezrekre menű károkat tettek. 

Ha az othelló szölőt kezdetben felkarolták volna : ma 1uz.pság snk 
iirc:s :seb tncg·volua tclr,:e. . 
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. 15 éve an~ak, ho~y az othelló ültetvényein élnek ; du san élnek. 
Rajtok a betegseg legk1sebb nyomát még a legnaayobb ellenség sem 
volna képes fclfedct:ui. o 

l a .év ó~a vesz~m hasznát s vele magamnak oly pia~zot létesitettem, 
hogyh~ t1~czcr annyt. vol~a is, elcg jó árban volnék képes értékesiten i. 

. l ?hat. a~ ot.hello, mmt dírel<ttermő minJen tekctoria nélkül jó mun
kctban el dts~ltk cs hasznothozó; amiért is ujabhan és johban ajánlom 
azoknélk : akt~ ,z kö~ls()[cs ojtvá1ty tclcpitéssel 11cm aka.nllzk fogla/kozlli. 

Az o~ hello rendktvül sokat terem; gyümölcse kellemes, bora tüzes és jó. 
Ez az áldott szül{) lesz a szegény emberek szúlőjc, mivcl a telepi

tése felette l<evé~bé kerül, és nagy- termésével szép ji)vedclmct ad. 
De a tehetosebb gazJák is mindinkább fogják ültetni most már, 

miutan 1.-> ev alatt meggyoződtek Hrról, hogy a lilloxerának ellen áll. 
Fogják ültetni, mert mint csemege szöiű értékesithctt'), és bora ku

lönösen a vörösbor készítésnél igazi kincs. 

A szUret. 
Az idén a szölök legtöbb helyen gyengén hozták meg terrr.ésüket; 

sok heyen pedig a jég elverte; amiért is az idén nem lesz valami nagy 
termés. 

A szűló s~üretelés alkalmá\·at, jó tlgyelemmel lenni az ujabb minisz
teri rendeletre, mely a borpancsolást eltiltja, de megengedi a javítást és 
törköly bor készitést. 

.-\ borpancsolás alatt értendo az is, ha a borhoz illctűlcg musthoz 
vizet aduak . .:\lusthoz vizet adni nem szabaLl ; dc szabad a törkölyre 
önteni, s igy törkölybort készíteni. 

Javitani szabad a mustot c:uko1-r,ll v'll;Y .titwmitott s::es:;;s::cl azért, 
hogy vete a bor szcsz tartalmát, és igy erejét emeljük. 

Némelyek szoktak a török sú)Jű borabúl fehér l1urt késziteni ugy, 
hogy a rögtün leszUrt must közé bízonyos mennyiségü c.~(ctclt ,;soulporf 
spodiumot tesznek, mely azután a bor szinét megfchériti, s kellemes 
sárgás szint aJ a bornak. 

Az a kérdés : meg van-e ez engeLive ? 
A mínisztcri rendeletben erre nincs szabály, Je cl van mnndva ; mi 

van mcgcugcdvc: s mivel ez közöttük nem foglaltatik : legv,zlósdtziibben 
1-1im:s mcgcttgedvc. Habár én szeriotem mcgengedhctö, mivel ezzel sem
miféie borhamisilás nem történik. IJcritó számba. vehetú ez, mert ha sza
had vizahólyaggal a bort megderiteni, miért ne lehessen spodiummal a 
bort megfehériteni. . 

Aki a török szúlőbúl fehér bort akar szürni, mivcl az talan kcrcsct-
tebb, ugy járjon el, hogy szedés után a török szól()t azonna~ tapo~tassa 
meg, és a mustját öntse fehér szőlő törkölyére. Melyen lcgalabb ket nap 
álljon, mely idő alatt a fehér törkölyből sok fehér jelle~et. vc~z fel. 

A bort lehet finomított szeszszel vagy czukorral JaVltam. 
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Egy mustnak, hogy abból jó asztaU bor legyen, _le?~eveseb b 
16 foknak, hogy jeles bor legyen 18 -~O foknak, hogy ktvalo legyen 
23-24 foknak kell lenni a kl1 lSlencuburgi c&ulwrml..!rún. 

A :!3- 24 fok már assz ü, tc h út egy ki)zönségcs 14--1 n fu kos 
mustut :!3 -<24 wli:ra emelni nem vezet czéllwz, mivcl meglehet ugyan 
a bor erőssége, dc nem lesz meg az aszú édessége. 

Ha egy musl l:.! fok, s abból akarunk l ö foku mustul : akkur 
adunk minden hektoliter musthoz .S kilu czukrut. :\livcl ~ Idio czulwr 
édesség <~Y fok s:c ... ;:;uck jdcl meg, l Ja ~n fokura akarjuk emelni a 1-1 
foku mustot, aJ unk nlinden hektJliter musthoz l :Z kilu czukrot, és igy 
lu\·ább. 

Ha pedig szeszszel akarunk javítani, akkor egy hektoli'tcrhcz annyi 
liter szeszt kell adnunk, ahány fokkal akarjuk a mustot javítani . 

. \ czukrot clűbb \·ízben fel kell olvasztani, s a forrásában már alá
szállo mustha kell önteni ; hasonló:~éi)en a szcszt is, hogy igy a lassu 
forraJásban még a musttal eyycsüljön. 

:\ törköly bort ugy készítjük, hugy a türkölyt kis,ljtuljuk, azután 
apróra szétm1 •rzsolva, a káJra tesszük, és a kiszámitolt mennyiségü vizet 
beleüntj(ik. · 

:\em kúrus, ha a vi2 egyrészét fclmelegitjük, avagy törkulyre ön
tütt vizbe fcltnclcgitett patak ki·,\·ckct rakunk, hogy igy fclmclegedvén ; 
LZ foJT.ld,ís elóbb bc.ílljoll . 

. -\ kinek ajtós hordójai vannak, legukusabban csc!ekszik, ha a hor
Jót fél feneinc állítja, a2 ajtaját kives2i, és a szétmorzsolt törkölzt he
rakva; .r: LZjlót r.ítc .... ;:i, és a s2ádlón a vizet reá önti. .-\z igy elhelyezett 
törköly azután akár :.! · ;) hétig rajta maradhat, amikor a mástás vagy 
türkülybur lchuzan~.ló, s lll<tS hordóba hclyczcnLlö. A kis2edctt törköly 
pedig még kifüzhetü . 

. \z igy készitett türkoly hort azonban csak ugy szahaJ elhelyezve 
tartani, ha a hordó fenekére olajos festékkel reá van irva: .,förkölybor." 
l~ülünhcn a vizsgúlat alkalmával kifogás alá esik, és büntetést von maga 
után. 

Kérdések és feleletek. 
Kérdés. Szi\·es értesítést kérek, valjon a tavaszszal ültetett szólőm

ben beállott hiányt őszszel sima szülö vesszővel lehet-e sikeresen pótolni ? 
S:::d•l r. G. G r. 
Felelet. Öszszcl egyáltalaban nem tanácsos sima vesszőt ültetni 

annál kevésbé foltozni vele. 
A foltozást őszszel csak is gyökeres vessliivel lehet eszküzülni. 

November elején, meg scm l<cll várni, hogy a levelek lehulljanak, gödrö· 
ket kell ásni, abba ültetni és ültetéskor megöntüzni. 

Ha jól gondosan vitetik keresztül az ültetés, a levelek le scm 
hullnak, hanem a napos öszi idühen beállanak és megkezdik csendcs 
vcgetácziójukat, melyet arról lehet fclösmerni, hogy a lckonyult zükl le· 
velek felélednek. · 
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Ily esetben már él a Wkc, és megvan eredve. 

Kérdés. Czélszcrü-e most ííszszel, a tavaszszal ültetett sima zöld
ojtvány~!l<at trágyáz~~i.: h~ i~cn, hogy történjék a trágyázás~ minden 
egyes toket kell-e lmlon tragyaval behinteni, avagy árkol<ba kell-c elrakni? 

Tisza- Ujlak. E. J. 

Felelet. Ha forditott és elég barna vagy vöröshama talajba lett 
ültetve a ~ess_z.:;_ tavaszszal, felesleges az els{) évben trágyázni ; kárt 
ugyan a tragyazas nem tesz, dc nem okvetlenül szükséges. 

A músodik é\' ()szén már helyén van a trágyázás. 

Ha a trágya érett, a leghclycsehh ha a tőke sorába \·égig elteritik : 
és (íszszcl bcfödik. :\ szalmás trúgyaval igy eljárni nem czélszerii, mivel 
a fiild alatt egerfészkeket csinálnak s a rovaroknak buv helyet. Ha 
szalmás n trúgya : ll'gczélszeriihk a fedés után az árkokba elteriteni. 

Félérett tnígyúhúl l'gy magyar holdra HG kocsival kell. 

Kérdés. :\likor szénkéncgczzck, hogy a 1111oxerának még a petéjét 
ts kiüljem ? 

Gyuró. JI. K. 

Felelet. .·\ szénkéncgezésrííl mai lapunkban egy czikk jelent meg. 
Legyen ez válasz. Itt csak azt jegyezzük meg, hogy a t illo x era tenyész 
ideje april hú végétííl, augusztus végéig tart. Ha tehát akár tavaszon 
akór Gszszel szénkénegez: az iisszes létezc'i rovart megtámadja. l\lég 
i!'S az~rt czélszerü {iszszcl szénkénegezni, hogy ez esetben a télen át 
a gyiikerekben már tiihbé nem tesz kórt. 

Kérdés. Szc'ilú talajom a tavaszon késíír_l forditottam meg, s igy 
nem ültethettem he. :\lost c'íszszel akarom heültetni, de c'íszintén meg
valh·a elvagytik szomnrodva, mid«'ín a forditott fiildemre kimegyek és 
pedig azért, mivel a talaj egyes hely·eken eg~szen fehér meszes, a másik 
részen sárgús agyagos. Igaz, hogy a ti'•hhi \'iirl"•sbarna. 

Ezek a tarka-harka fnltnk nagyon bántanak. :\djon tanácsot 
t. Szerk. ür, hova mit ültessek? s lehetne-e \'alamit csinálni, hogy a 
ft-hér és sárgús foltok meghmnuljanak? 

Pe cs. K. F. 

Felelet. Sohascm aggodalmaskodjék, okkal-móddal lehet a hajon 
:~egi ten i. 

l\linden tcli:ctúri:át, sok hi"•lcsell<cdést dobjon a poknlha, s ha ert'1sen me
szes a talaj, ott senuniféle alanyba nemcsitett ojtv~nn~·al ~~~ kisérlete_zz.~n ; 
hanem egész egyszerlíen iiltessc he olyan europat faJJal, a mmovel 
a tühbi alat~\' ncmesittetik, mag\' aminc'i faju ojtvány rah:atil< bele. 

Ahol peJig súrgás egt'>s7.en·, ott is van n~ész, oda , sz_oloni_szt ültes~ 
sen, mivel az agyag víztartó, a szolonisz peJtg ebben el, es eleg neszet 
is elbir. 

Akkor azután ha igy be lesz ültetve, a föld szinét fesse meg 
vörösbarnára, hogy a többivel egyforma legyen. 
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Azt, biztosan a következőképen • eszközölheti : 
Rendeljen vasgáliczol az állam utján 111. mázsája l 30-t·.-)0 krha 

jön szúllitással együtt. Egyébként 111. mázsája 4-B frt. 
.\ ,·asgálkzot törje apróra és hintse el ()szszel a fehér és ~árga 

talajra. 
A ,.a5gálicz ha felol\·ad, rozsdabarna lesz. 

Ha kapálás után, amikor a talaj összeforgattatik, még mindig nem 
lesz a fehé1· vagy sárga föld elég barna, ekkor ujra hintsen el vasgáliczol 
addig, mig a megfestett szinnel meg nem elégszik. 

lgv leírni komplikáltnak látszik, a kivitelben pedig egész egyszerű; 
és ami fli oksó. 30 --10 frttal egy hold fehér területet lehet megbarnitan i. 

l le ennek nemcsak ez az előnye van, hogy a talaj nem lesz tarka
barka, de az is. hogy a vasgúlicz a Wkét erösen táplálja, tehát jú és 
hasznos trágya szer, de az is, hogy mig a fehér talajon - "ivel a 
fehér szin rosz meleg,·czetö, - sohasem érik he ugy a szül6, mint a 
btuna talajon. 

Egyet azonban ne feledjen el, h Jgy a kiültetett európai szőlőtőt 
szénkénegezni és trágyázni kell. 

Ha ennek eleget tesz, öröme telhetik szőlőjében és termésében. 

Vegyesek. 
Pályázat. A tarczali m. kir. vinczellér iskola igazgatósága az ezen iskolá

nál rendszeresitett egy éves vinczellér képző tanfolyamba való felvételre pá
lyázatot hirdet. A . tanfolyam folyó évi deczember hó l-én kezdődik 

s a fel\'ételre azon egyének pályázhatnak, kik : 

a) a munkára alkalmas elég erős testalkattal birnak s katonai kö-
telezettségí.iknek eleget tettek, vagy az alól fel vannak mentye ; 

b) magyarul irni, olvasni tudnak; 

c, szőlli munkával már foglalkoztak; 

d) feddhetlen eliJéielüket községi erkölcsi bizonyitvánnyal igazolják. 

Oly egyének, kik a katonaságnál ruint altisztek szolgáltak, a fel-
vételnt:l el•'ínyhen részesülnek. Az ellátásért 144 frt fizetendő két rész
részletben, és peJig í:! frt folyó évi deczember hó l-én ; és 7~ frt 1899. 
évi junius hú l-én. \'agyontalan folyamodók fél vagy egész ösztöndijat 
kaphatnak s ehez képest ellátásukért az egész évre vagy csak 72 frtot 
tartoznak előleges fél évi (36 frtos) részletekben fizetni, vagy egészen 
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az állam költségén végezhetik az évfolyarnol ; ruházatról és ágynemúról 
azonban minden tanuló kivétel nélkül maga tartozik gondoskodni. 

A felvétel iránti folyamodványok 50 kros bélyeggel ellátva a Nagy
méltóságú m. kir. Földmivelésügyi ~linisztériumhoz czimezvc, legkés{íb
ben folyó évi november hó 2U-ig a tarczali m. kir. vinczeHér iskola 
igazgatóságához nyujtandók be. 

A folyamodványhoz melléklend~ : 
l. a folyamolló életkorát tanusitú bizonyttvány (vagy keresztle\·él, 

vag~' katonakönyv, vagy az életkort igazolú küzségi bizonyitván y l; 
:!. erkölcsi bizonyitvány ; 

3. vagyoni bizonyitvány ; 

4. katonaköny,·, vagy cselédküny, ha folyamadó ezek egyikével bir; 
;), iskolai vagy más bizonyitványok, a melyel\:kel a folyamodú ren·· 

delkezik s a melyekkcl tanusithatja, hogy minü iskolát végzett, vagy 
pedig mivel foglalkozott ; 

B. ha a folyatnolló még atyai hatalom vagy gyámság alatt áll, az 
atya vagy gyám beleegyezése s ha a púlyúzó saját költségén való fel
vételéért vagy fél ösztöndij,~rt folyamOllik, egyszersmind nyilatkozata arra 
nézve, hogy az évi l·l1, illettileg 7:! frtot a megállapitott feltételek mel
lett a vinczeHér iskola igazgatóságának pontosan befogja fizetni. 

A jelen tanévben végz{í ni)vendékek küzül néhányan folyó év 
deczember 1-tt'Jl még állást keresnek. 

Tarczal, 1898. augusztus hó 31-én. 

Kosinszky, 
m. kir. \·incz. isk. igazgató. 

A budapesti öszi gyümölcs- és általános kertészeti kiállilás 
el halasztása. 

Szomoruság ti'•lti el a magyar nemzetet - hódolatteljesen szeretett 
Királynénk gyászos elhunytn miatt ; a mindnyájunkat hetülti:) mély gyász 
nem engedi, hogy ldállitások tartassanak. Ebböl kiindálva halasztottuk 
el n ji:-v ú é\'re okt ú her P- -·1 tl-ikára ter\'ezett kiállitást ; de el is kellett 
halasztani e kiállitást, mert a nép ldinnyei\'el áztatott és a szent ra\'a~ 
talra helyezett koszorul~ba kütöttük azon \'irágokat, a melyek az őszi 
kiállitást ékesithették \'olna. 
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c:!~:€~~=:~!~:. g!!!'!!z~:t hncsáj· 
tok áruba, 140 ezret, melyeknek valod•sag11ert kezesk~denl. 

E,·ek óta nagv ~onddal válogatva sikerült egy 1lyen telepet 
I~tcsítcní . .-\1-:i teh~t· y~Jódi ripária-portálist akar vásárolni, azt nálam 
heszerczheti a l~ii,·etkező árakon. 

Els!í osY.túlyu sima vessz\) ezre 22 frt 
músodosztúlyu sima ,. " 12 frt 
< ;yiikcres .. ., " . . 40 frt 
Ezenl,i\'lU eladok 20000 db. angolnyelven-párosltáasal készitett 

g\i.J.;eres f:1s njt\'Éln~·t, mt'lynck egy része a ki.h·etkezö csemege 
fajt 11\búl :lll: 

Piros kírúl.\' chnsseles, Fl'11ér \.'hasseles, 
1\:an:Hlai nHiskt 1lat, Tokai angevina, Chass. 
F~t.lZea, Perl Imperiál. Spanyol \'iirüs, Angveriai 

Ezek ezre \'egyesen nén·el . 

l~nzsdás musknlat, 
Teneritfe, 1\lalaga 
\'iirüs, sat . 

száza .. 
Bor szlíl,·í ezre 

Tizezer 
~ima ka,iarka ezre 
gyhkercs ,. ,. 

" 

. 160 frt 

. 18 frt 

. 140 frt 
db. zöldojtvényt 

70 frt 
120 frt 

Othell6t 80 ezret 
~)ima elsf, osztály ezre . 16 frt 

., m:íst~J osztályu " . 10 frt 
gyi.ikeres ., . 25 frt 

Európai tiz féle bor és 30 féle esemage szölövesszöt 
Ezt!k ára a megrendelt mennyiségtöl függv€' egyességileg étla

pittatik meg. 

( Y a n i l i a) 111 u s k o l a t o t R ti zs d ás 
Ezen rendkiviil szér jó és bóven termő szölő fajbúl eladásra 

Y an készlet ben. 
:~uon sima \'esszö ezre 12 frt 
l ;-,u( 1 gyökeres vess zi) ez. re . . 18 frt 
.\ fnegrendel~snél ar; összeg 2ö0 'o·tólija elJlegként bekül

dend0. ~linden ezer drbért 50 kr. csomagolási dij számíttatik . 
.-\ megrendelésnél a czim és lald1ely valamint a vasuti állomás 

tisztán ol\'ashatóan kirandó. 
,\ szúllitás éíszszel tcirténik, tavaszi szállilásnál 5 °/o-tóli ke

zelési díj számitlatik. 
Gyöngyiis 1898. szeptember 30-án. 

Tiszteletlel 

CsODlOP Kál:rnán, nagy-bortermelő. 

Nyom. Kovács és Társa könyvnyomdájában Gyöngyöaön. 
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