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SZÓLÓBEN. 
(Ezelőt: "Egy év a szólóben. ") 

Havi folyóirat szölösgazdá·~..eimmrl~_....T~---, 

Me g j e l e n ik m i n d e n h ó 2 8-á n l Felelős szerkesztő és kia · ·tulajd 
Előfizetési díj. Egész évre 2 frt. CSOMOR KÁL . N 

• l. ~8·~~. ~~\'<Jri J" ..... j'tiá , A borhamisitók ::;:...·~w~IJ,. 
'·. g- r-. 1 • ... K'JW-IV·~· 
' '"0 ·• l -'6·-. \'J . ·. " . ·, , • 1~.n~ 
..___. ·A .. .bof.ai-fl.k. -erde~eben eletet ny6rt jog ··L vé lern ·'kez~li , 
megteremni gyün1ölcseit. Eddig nagyszámu borha.a~~ Teíett 
mondott itéletet az igazságszolgáltatás. 

E:1nyit már tudunk ; de menn még, akik 
hurokra fognak kerülni! .. 

Eme je:e~ firmúk megérdemlik, hogy neveik minél na
gyobb nyilvánosság elé kerüljenek. Összegyüjtve mi is kö~ 
zölni fogjuk alkalomadtán a jeles firmák névjegyzékét, hogy 
lássa a nagykö%ünség azt, kik voltak azok, akiknek bünös 
manipulác;.iójuk miutt, a s.zőlőtelepitő közönségnek a jövő 

miatt aggódni kellett, s kik voltak azok, akik addig, mig mi 
szőlészek~ a legnagyobb nehé.í·ségekkel küzdve iparkodtunk a 
hazai kincs a szőlőkultura felvirágzásán fáradozni és sokszor 
nélkülözni : addig ők hamisitással, a mi vagyonunk hátrányára 
meggazdagodtak; s pénzzel zsebükben affektálhatták volna a 
felsőbbséget, a tekintélyt: ha az igazságszolgáltatás hamisító 
bélyeggel nem illette volna őket. 

A közönség azonban életre ébredt és segitségére jár az 
igaz~ágszolgáltatásnak, és ennek eredménye az eddig elért 
siker. 

A büntetés órája elérkezett, a társadalom jogos felhábo· 
rodása dörgéssé vált, mely után csakhamar a villám sujtása kö
vetkezett. Lesujtott és eddig már számosan érezik annak 
hatását --- büntetését ! 
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Büntetését! . . . Hát micsoda büntetés az, melyet szcn
vedniünk kell szemhen az elkön~tctt hamisítással? ~ 

Előttüilk \·annak az itéletek. ~lit olntsunk? .Azt, hogy 
bár egyesek ellen a büntetés legmagasabb fokát alkalmazták, 
elitélték :30 napra, dc lcgtiihb esethen ~sakhamar mellette áll 
a büntetés szatirújaként, hugy ezen büntetés azonban napon
kint tiz frtjával megváltható. 

A sok han1isitó közől csak egyet, a borhamisitók atya
mesterét, aki hamis bora i val az ég ész országot elárasztotta, 
vegyük : az Engel ezéget PécsrőL 

Ezen jeles borhamisiló finna, n1int a lapokból olvasható 
rengeteg vagyont gyüjtött, s igy nemcsak varosi, dc megyei 
tekintélylyé nőtte ki n1agút. S hogy ezen aranybor j ut-irnádó 
társadalomnak port hintsen a szemébe, bőkezü-adakozóvá 

lett; igy és egyébként szerzett magának kész szolgákat arra, 
hogy most, midőn az igazságszolgáltatás őt borhamisitónak 
·nyilvánítja; nem restelkednek védelmére kellni. 

Tehát az Engel czég nemcsak bort hamisitott, s igy 
szerzett rengett~g vagyont, de meg az erkölcsöket is n1eg
mételyezte. 

Persze némelyek ezen fogalmat nen1 értik, s ezen állitá
sunkat nevet')égesnek tartják, s clfckdik, hogy a ne1nzet jú
vőjének alapja a tiszta erkölcs; s aki ezt megtán1adja, a haza 
ellen vét, tehát hazaárulási bünt követ. 

De hála a Gondviselésnek, hogy a jeles fir.na sen1 pénz
zel, sem egyéb uton nem voit képes az igazságszolgáltatást 
megtéveszteni; ki lett mondva, hogy borai hanlisitottak, ki 
lett mondva, hogy ő borhamisitó. 

Ez a büntetés legerósebb részé; ez az, ami őt nicgaka
dályozza abban, hogy hamisításával továbbra is visszaé]jcn. 
A büntetés többi része nevetségesen elenyésző sctni. Elitélték 
700 frt, meg nem fizetés esetén ;30 napi elzárásra. Hát m1 
ez egy milliókkal rendelkező Engel czégnek ? semini . . 
Valamint semmi az is, hogy műborait dcnatúrálják. 
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Hát mit veszi t ezzel ? Egy kis spécziést és vizet! . . . 
Ha azon ban ha a hamisítókat egyenként 5-6 évre 

clzúrtúk \·nlnít, akkor azutún nemcsak a büntény lenne 
rnegtorolva, de rémkép volna a többi hamisitó előtt is; s a 
szőlőtőke tiszta termékének értéke és jövője biztosítást 
nyerne. 

Ime itt a hiba ! Ezt hangsulyoztuk többször és hangsu
lyozzuk jelenben is, hogy törvényt és a legszigorubb törvényt 
kell alkotni a borhatnisitók megbüntetésére. Különben a most 
e téren életetnyert társadalmi tevékenység alászáll, a bor
hamisiták bátorsága pedig föllebb száll, s egy pár év mulva 
lesz a régi keserves szomoru borhamisító állapot. 

Addig is mig ezen alkalmas törvények életbe lépneY., ·ne 
csüggedjen a ~1agyközönség érdeklődése, hanem minden gya
nus esetet hozzanak a hatóságnak, vagy e czélra létező bor
bizo~tságnak tudomására. 

Egy ferde fogalom és védekezésre kell még a nagykö
zönség figyeimét felh i vm. Van eset reá, hogy egyes hamis
bortmér~ azt állítja, hogy az általa árusitott bor mástól vá
sároltatott, s igy ha hamis is a bor: ő ebben mem vétkes. 

Ez nem áll: mind az, aki hamisitott bort hoz értékesítés 
vagy kimérés a.! á: a borhamisi tás vétségébe esik 

~lég egy körülménynyel kell tisztába lennünk ; nemcsak 
az követ el borha1nisitást, aK:i a bort meg nem engedett mó
don idegen alkatrészekből állitja elő, de az is, aki a bort 
vizzel szaporítja. 

Erre is terjeszsze ki tehát a nagyközönség a figyelmét, 
s tapasztalni fogja. hogy mennyi visszaélés, és hamisitás lesz 

igv is felfedezve. 
. J\lindezcknck pedig az lesz az eredménye,. hogy a valódi 

tőketermés, melyet manapság nem is ige.n kerestek : keresett 
lesz ; terméseink értéke emelkedni fog, s a nagy közönség 
pedig Yalódi borokat fog élvezhetni. 
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Az elögyökereztetett vesszökröl. 
A tavasz közeledik, kezdetét \"l'!-'/.Ík a s:úílútelq,itésck. Miután so

kan nem rendelkeznek gyökeres vesszökkel, L'S ezt cWgyöl.;creztetett 
vesszőkkel kivánjuk pl·,tolni, elérkezett iJcje, hogy arról annak előké
szitéséről és a vele elérl1etö eredményról szóljunk. 

Az el~ő kérdés, helyes-e, czélszerü-e a sima vessztit előgyökereztetni? 
azaz jobb sikert lehet-e elérni nz elögyiikerezett, mint a sima vessző 
Ultetésével ? 

A válasz reá csak kcdvezö lehet; nli\·cl a sima vesszünek a 
kiültetett talajon is gyökerel<et 1.-ell hajtani, s csak azután kezdőJik meg a 
fejlődés. 

Az előgyökereztetett vessző rendcsen gyöl-i:ereket hajt, ha ezt nem 
lehet elérni: legalább meggombásodik 

Az utóbbi is már nagy idr'jnyerés és haladas, mcrt ezzel a szötő 
najtása már az első évben jobban fejlődik, biz.tosabb,m beérik, s JUVore 
Jusabb fejlódéssel tör eW, mint a gyL·nge L'isc'5 évi fejlü~ll:sü szúkitücske. 

A sima szőlővessszők gyül-i:ereztetése kétfdeképen történik. Egyik 
módja a buktatott, a másik a ,·erembe r~dwtt elűgyökcrcztetes. 

A buktatott előgyökereztetés a kün:tkez,·.J ; ha az időjárás clegc·c 
meleg és a föld is ke1.d már átmelegedni, a sima szúlúvessszőt lOU -150 
szálanként zsuf kötéllel csomóba két helyen összel<ötünl< alui es felül
ről; azután az alsó végeit összeverjük, hogy teljesen t>gyenetes lt!gyen. 
Ha ezzel készert vagyunk, akl<:or a vessző közcit alulról nedle-; mohaval 
kitömjük, s ha kezünkkel ujainkl<al ezt nem eszkuzőlhetn\'nk : al~kor 
egy hegyes fácskával dugclo~suk be persze az alsó v...:g~re, é:nclyet már 
al6bb laposra vertünk 

Mig ezzel foglalkozunk, egy másik munkás az elverm'ilésre alkal
mas helyet keres. 

E czélra alkalmas hely az, melyet a nap eeszen er, s a hol a 
meleg megszorúl. 

Azért legczélszerübb: délnekfekvő fal tövében ásni a gödröt. 
A gödör valamivel szélesebb legyen, mint arnily vastag~ágot az 

össszekötött kive ve~sző Jötesz ; és oly hosszu ll:gyen : ahol az összes 
vessző elfér. Első a SL..élesség és hosszuság meghatarozása. 

Az árok olyan mély leg) en, hogy a vesszf.í h(Jsszuságában állva elfér
jen, s még alatta legalább 5 ujnyi üres ~ely legy~n. .\livel a vessző 
55-60 czm, tehát az árok lehet 70-75 cm. 

A vessző csomókat azután két-két karó közé szoritjuk ugy, 
hogy a karók a vessző felső végénél legyenek. Ezután a karókat nlind
két végén összekötj.ik, és aklwr a megfordított kive v-::·sszűt ugy he
lyezzük az árokba, hogy a karók két végei ::tz árok partján nyugodjo
nak : a kévékbe kötött vesszők pedig megforditva csüngjönek az 'irokba, 
ugy. hogy alulról 4-5 ujnyi hl!zag legyen 

Most már a vessző igy megforditat ván az alsó vége felül áll, a mely 
mohával van betemve. A vezszö és az árok küzött maradt üregek szal
mával kitömendők, s azután a vesszőt e iile~ve a mohara ~-3 uj nyi 
érett komposzt földet teszünk, annak a tetcjebc pedig friss lótragyát 
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helyezünk és vizzel megöntözzük, azután a trágyára vékonyan földet 
hintünk. 

A2 árok két \·égén pedig lyukat hagyunk, amelyen át a gödörben 
Wimelegedett levcgí) kihül, s igy mig a vessző talpán gyökerek képző
denek, a vesszíj szemei csckél.ven hajtanak ki. 

IJöközönként megiintöaük. 
. Az igy clögy<!kercztctt vesszük ha az idöjárás meleg igy kedvező 

--! het alatt_, .ha p~d~g ner n l~_eJvc:ú) t i hét alatt gyökereket hajtanak. 
~ mastk mod)a az elog_y:,kereztetésnek: a veremben való gyöke

reztetcs. :'vlely azonban cg\·cncsen clrak\'a s igy nem buktatva eszközöl
tessék. - .:\z eljárás a ki)vctkcz0. 

Veszünk két zsup kötelet, azt kiteritjlik, s erre egy sor szőlővesz
szöt rakunk, azután a k:·akutt -.;úílí)vessző alsó részébe körülbelől lf,.jg 
szétfosztott mohát szónmk, ezt mindacldig mig 120--150 szál vessző 
igy együtt van, azután kévébe kötjüi( 

A rakást azért eszk<izöltük igy, hogy minden vessző érintkezzék 
a mohj\·al. Dc arra is gonJot forditunk ~ hogy a vessző kéve tal
pán a vesszük egycnlc"íen álljanak. Ezután a kévéket vizbe állitjuk, áe 
ugy, hogy legföllebb félig legven a vizben, s itt ugy a vessző mint a 
moha elt!g vizet szivjon magába. 

Most hozzáfogunk a befogadó vermet ásni, de ezt oly helyen kell 
eszközölni, a hová a nap nem süt. Azért legalkalmasabb éjszaknak néző 
fal tövénél ásni a vermet. 

A ·~erem olyan nagy legyen, amennyit a vessző megkiván, és 
azutan a verem fenekére 50-65 c. m. vastagon lötrágyát rakunk le, 
azt megtapossuk, PlC~öntözzük, és reú !Ú künnyü földet homokkal ve
gyitve, vagy erJei földet tesnink 12-16 c. m. vastagon, melybe a ké
\"éket rende:-; álLtpotukba bcnvomt:o.Jjuk. 

Ha a vesszóket a komposzt vagy kiinnvü földbe jól benyolllkod
tuk, akkor azutan az egészet törek szalrnáV<ll kitömjük és megöntö :z~k. 

A l<éveknck nem szaba~l a föld szinéig érni; mert akkor kthaJta
nak, és a vesszók használ!1;1t!:t:wk:.;ó. lesznek; azert jó mely úrkot 
kell csinálni t~g\·, hogy a vcs"z/j ft:b,'í v~~e és a föld fel..,zine kö:~ö t l.!g<llahb 
2;)-35 c. m. iegyen. E1.t azut:í.q :q.""l;·óra törött száraz ven_vi..{-!Ví.!l kdl 
befakarni. Enne!< tetej~be p<..!dtg legabbb egy méter magasan sz<:t:m:it 
kell hányni, hogy a ve~szö felülr:>l is át ne melegedjék 

Ezen eljárással a gyökerek gvorsabban képződnek, . 
Kinek-kinek tets7.és~re áll a két eljárás kö ~ött választan t. 
Arra vonatkozólag, hogy a vcs::Sz.')k el :Sbb vagy késöbb gvö,,er~-

sednek me<r naay· bc!"o:vással van a szúlövessző faja! Mert mi!.! az 
~' t"! .J • k ., . 

európai szc'ílövesszű:.;: 3 -4 hét alatt gyökereket hajtana , ~z ame· I·'at 

vesszök ezt k·~s,>:Jb éri!( el, ezek ki)li)tt kü!Jnösen ctzon faJOk, meh' !l< 
vastagf\bb keményebb hejjal vannak védve. , , . . , .. 

Tehát az időküz, a Vt!s.;zű héj,mak vastagsagd. vagy vckonys<tgatol fugg 



A forditásrol. 
A szó16talaj forditása az uj sz{)JI)kultura első és fő föltétele. ~cm 

azért, hogy a forditatlan szőlőben nem lehetne :.;;zőlőt teleplteni, de azért, 
mivel a forditott talajban sikeresebben lehet telepíteni. 

Az ojtványszőlő annál tartósabbá lesz, minél gyorsabhan fejWdik; 
mivel a gyors fejlődés által a forra~iús fnkozatosabban üsszeegyesül, 
összenő l. 

Amely ojtninynak fejlődése az első én!l<hcn (Sene\·ész gyenge: abból 
soha Je soha sem lesz életerös és termő t(íke. :\z idővel is nyomorék 
silány fejlődésü lesz. 

Olyan lesz, mint a törpe fa, a sudarfa mellett. 
Oda kell tehát törekedni, hogy az eliUtetett ojtványszőlő az első 

és más"dik évben megerősödjék. 
Ez csak akkor következik be, ha a gyöKerek haladása könnyen 

megy. Ez pedig csak is a forditott Widben eszközölhető és pedig két 
okból, 

Először azért, mivel a talaj laza, benne a haladás könnyan megy. 
Másodszor a földszine kerül alulra, amely még tele van tál"~anyag,.lkkal. 
Igy e két körülmény teljesen bi7.tositja a töke !'cjlőJését. 

Ha valalii mindezek mellett egyáltalában még :;eni akar furdittatni, 
ami nem helyes, akkor jegyezze meg azt, hogy abha készojt\·ányt ne 
ültessen. 

Forditatlan talajban csak amerikai alanyvesszünek \'<Ul helye, mely 
jól trágyázva, a harmadik é\'ben oly hajtásokat hoz, hogy azuk akár 
fásan, akár zölden benemesithetők. 

A fordítást ősszel minél korábban eszklizlik. annál juhb. .\ 
korán eszközölt forJitas tavaslig teljesen megszáll, 

De lehet a fordítást egész telen át is eszközülni. Szükségbúl lehet 
egész márczius hó végeig forditani. Csakhogy akkor azután ezen talaj
ban nem szabad előbb hat hétnél ültetni. Legkevesebb hat hét elkerül
hetlenü! szükséges arra, hogy a talaj annyira megüle1'edjék, hogy abba 
ültetni lehessen. 

Ha a föld mely megforditatni szánJélwztatik, cgye1 H.:tlet~ emelkeJett 
vagy gödrös: az a forditás eWtt l<iegycnlitethlő; mert ha a furditás után 
szándéknztatik ldegyenlittctni, akkor megtörténik az, hogy ha a doml.,okat 
lehordjuk, alatta a fökl forliitatlan marad: s igy az ültetés~:k a ti)bhiek
től mindig el fognak térni. 

Ha a fordítás télen akkur cszküzi.iltctik, mikor a talaj felszinc mcg 
van fagyva, és ha a fagyott felslírész nagy darabukban kerül a fi.,JdhL' : 
J1em alkalmas, mivel ott a fagyos !'öld st~kúig uh·adatlanul niarad; 
Es az ilyen jég és fagyos rész, az altalajt hidegen tartja, l:s a beleül
tetett szölővessző kést>n kel életre. 

Ezen körülmény pedig épen nin~s előnyére a fejlődésnek. 
Azért tehát czélszerü ugy cselekedni, hogy a furJitandó tcrLiletd 

szalmás trágyáyal behintjük, mely alatt a föld nem fagy meg. Ha pedig 
már megfagyott, azt a nagy hantokat, habár kiiltséges is, még is szét 
kell verni, hogy igy kisebb részekben jusson alulra. 
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De meg azért is nem czélszerüek a nagy fagyos hantok, mivel ha 
igy egy dr?ban keriiinek a földbe : teljesen nem porhanyulnak, tehát 
benne a gyokcrek nem ha ladhatnak ugy, mint a forditott és szétesett 
elporladt talajb::111. E7.után al ti>rténik, hogy a beültetett szőlőtövek alsó 
ugvnevezett talpgyüker~i, nem fejlödhetnek arányosan az oldalgyökerekkel · 
pedig azt mindenki tudja~ hogy a talpgyökerek képezik a s?.ölőtő leg: 
lényegcsebb részét. 

Eg~'ébként is tuJni kell a1.t, hogy a föld minéi közelebb van a 
felszinhez : annál nagyobb a nap melegitő hatása, tehát nagyobb a 
vegetáció is. Minél alább esik a gyökér. annál kevesebb melegséget kap 
8. talaj, és igy kisebb a fejlíJdése. .-\zonban mindennek daczára a sző
lőtő gyökerének fejlődese egyenletes. olyan, aminőt a természet meg.:. 
kiván. 

Ha azonban ezen egyenletes fejlődést hátráltatjuk azzal, hogy 
alulról a talaj porhanyitatlanul nagy darabban van; vagy azzal, ha a 
talaj alulról az odakerült jégfölddel hüvesitve van : a töke természeti 
fej16désc akadélyozva lévén, mely azután vagy hosszu időre, vagy sohasem 
jön helyre. .\ fíklulog uJahatni, hogy a szőlőtő az ó tulajdonságaival, 
ugy mialt a nek r ttmnészetszerinti fejlődése me?:kivánja: meg ne akasztasscik, 
de ahhan inkább elősegitéssék. 

Ezért nem helyes dolog az sem, hogy némelyek a fordításkor a 
havat az árok fenekére hányják :\li következik ebből? az, hogy a· hó· 
a mély hant alatt, csak későn olvad el; s igy még el nem olvad : az altalajt 
hidegi ti. 

A hónak a forJilOtt föld tetején van a helye, azért is, hogy ott 
elolvadván: az a forJitott és ülepedé·mek indult földet tömörösitse ; s ha 
esetleg mégis volná1uk alul fagyos részek : azokat megolva~zsza . 

. -\ forJitásnál arra is figye!emmel kell lenni, hogy a forditás alul
' ól kezdcssék, mivel igy a munka könnyebb és szaporább, és felülről 
rendesen egy árok marad, mely a felette levő területen esett vizet 
fdfogja, s melyen azután ügyesen el\·ezetllető. 

A vörös bortadó szölökröl. 
Aki azt hiszi, hogy a bor vürüs szine és ezzel kapcsolatosan ,a 

bor finomsá"a és jú~ú(ra csak a sziJWfaját-11 függ, s h( 3Y erre mas 
,..... . ~ 'fk 

körúhneny n~.:m játszik közre - ft->l:>ttP c~qlnr 1 • 

Igaz, ho~y e.só Jolo;-4 a sú)J"fa1a .; _dP. ~zze! ~arh~za:nm~l van .a 
talaj, a \erület fekvése, siít nem egy faJnal meg az eghaJlau VIszun~ ts 

tefulyással van. . . . · h . l'· 
Csak egy példa; a furmin adja a ~1lag .. ~~~obb .borat ~. eg~.~ .J~n. 

Ugyan ezen furmin a sik homokban vagy s~k. kototl talaJb~n .. ~sak :ozon
séges bort ad. Sőt még egyéb hegyes vtd~~<en sem s1kerul belole oly 
bort előállitan i, mint otthonában: a hegyaiJan. . .. 

A termés mint)sénhez nemcsak közvetlen a talaJ,_ melyben a~ ~1-
tetve van és annal~ fekv~'se ,·an befolyússal, Je befolyassal van a v1dek, 
annal< hegyképzödménye is. 
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EEek közntt pedig az szolgál a termés előnyére : ha az egyébként 

hegyoldalban fekvő szőlö, a közellevő hegység által : az éjszaki és keleti 
szelektől ezek légáramlatjaitól mentvf: van. 

A vörös bor készitése a szólőbogyójában levő festanyagtól ered ; 
a festanyag pedig csakis a fürtök illetőleg a bogyók teljes beéréséből 
származik Azért tehát, ha a beérett bogyóju szőlöt rohadás nem éri, Jinarn 
és vörös szinü bort ad. 

Ezen elvblll kifolyólag, amely bor sötét vörös, a legtöbbször igen 
jó is; - ha teljesen nem jó : akkor a bornak valódiságához sok szó fér. 

Aki tehát kiváló jó vörös bort akar : az válasszon neki alkAlmas, 
délnek fekvő, emelkedett helyen levő éjszaki és keleti szelektől védett helyet. 
Ha az megvan, vegye tanulmány tárgyává a vörös bort termö szölőfajokat. 

Vörös bort termő szőlőnek nevezhető mindegyik, me!ynek bogyója 
fekete vagy kék, mivel ezek héjában van a megfelelő festanyag. 

Ilyen szőlőfaj van eddig mintegy 40. Ezek három részre oszthatók. 
Első helyre veendő azok, al nelyek a legfinomabb vörös bórokat 

adják. A második helyre jöhetnek azok, melyek kiváló jó vörö~ borokat 
adnak és bóven is teremnek ; a harmadik helyre jöhetnek a nagy ter
mést adó fajok. 

A legfinomabb bort termő fajok közül hármat emlitünk, ezek ké
pezik a vörös borok koronáját, - s különösen ha vegyitve vannak, a 
világ elsó vörös borát adják. Igy ösmerik őket különösen Francziaon~zágl]an, 
ahol nagyobb elterjedésnek is örvendnek; azonban már nálunk is kezdik 
alkalmas helyeken termelni. 

Ezek egyike a Carben et franc, melynek fürtje közé p nagy, bogyó
Jai kicsinyek. - A második a Carbenet Sanvignon. Ezek fnrtjei közép 
nagyok, de bogyójaik kicsinyek. A harmadik a Merlút. Ez mar nem ali 
oly kiváló finom bort, mint a két első; de tekintve, hogy ez képezi a 
a tarbenet franc és sanvignon borok alkalmas keveréket, az,rt emlékezünk 
meg. Bogyójai közép nagyok, érésük késői. 
. Ezen fajok, mint fürtjeik n_agysága és a bogyók kksinységéböl is 
atélhetó: kevés termést adnak. Es csak is azoknak ajánlatos ültetéire, 
akik biznak, hogy eme kitünő faj bort oly árért lesznek képesek ~rtéke
siteni, hogy az árkülömbözetben lesz a jövedelem megtakilva. 

A második helyet foglalhatják el azok, melyek legtöhb körülmé
nyek között vörös borokat adnak. 

Ezek a burgundi, frankoskék, oportó, szent-lőrincz és a kaJarka. 
Az itt felsorolt fajok bőven termők, alkalmas idő~en jó és vörös 

~ort adnak. Csak is az oporto és burgundi az, melynel< bora magában 
adc5vcl megkeseredik. A kadarka pedig minél idősebb és jól kezeltetik : 
annál jelesebb borrá fejlődik. 

Száljunk tehát ezen fajokról: 
.1 Bt~rguttdi. A burgundinak két válfaja van; egyike: a kik konú, 

a mas&k a nagyszemü. Van még egy harmadik szólőfaj is, mely sok 
helyen nagyburgottdi névvel ösmertetik, de ennek valódi neve Frankos·kék. 

A két első faj Francziaországból, ez utóbbi Alsó-Ausztriából szár
mQik. Csapos müvelés mellett mind három jól terem. E fajok között 
csekély a külömbség. A korán érő fajokhoz tartoznak. A két első bora 
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ma~ban 820rve ~vek után me~ke!eredik; ezért csak más vörös bor faJfaJ 
péld~ur k~c!arkáva! keverve, kutönösen m~nt ~estanvag sokat ér. A bogvók 
kemenyhé.tuak, s 1gv t"semege szőlőnek 1s ertékesithetők. A frankos-kék 
vae:v mint némelyek nevezik, •. na,([y-bttr.~smdi" abban különbözik a két 
elsótől, hogy fanyar levet ad. 

Az oportó fürtje nagv. dusan terem; korán érő, különösen a rugós 
korán ér5 csemege fajok kö?.é ezélszern ültetni, hogy virágzáskor a 
rugos fajokat megtermékenyitse. Felette korán éró : mint csemege sz616 
is értékes. de bora magában szürve szintén megkeseredik. Csapos mü
vetés me11ett jót diszlik: de Iugos müvelést is elbir. 

A szent-lőrincz szintén korán érő szőWfaj, termést ad eleget. Bo
gvói fekete-kékek. Kö?.epes bort adnat<. Egv tendkivüli e16nye az, hogy 
az és?.aknak fekvő oldalokon is eléggé beérnek, - és végzé a kadarka 

A kadarka töhbféle. 
Le~nevezetesehb és Jegjobb ~ "török-kadarkaU, vagy mint Gyön

gyös és Visonta vidékén nevezik a .,tiJrökszólö." Ezen szólőfaj századok
kal ezelőtt Albániából hozato:t hozzánk. és itt meghonosodott 

Jósága miatt nAgyon elterjedt. Fürtje kékes, bogyójai közepesek, 
de tömörek; kemény héjuak, s igy nem is igen rohadnak, a többi ka-
darkánál egv héttet előbb szüretelhetők. · 

Ezen körülménynél fogva igen édes bort ad : s miTel a héja ne-m 
igen rohad : festanyaga is megmarad. 

A talajban nem váloiat, csak arra kelJ figyelni, hogy ha belőle 
.iól beérett borokat akarunk szürni : akkor délnek fekvő emetkedett 
helyre ültessOk. 

Ez aija a l'isoulai t•firö~ bori. 
A. kék /..',Ida rk,t. Ezen faj Budán, Szegzftt"llon és Villány vidéken 

nm elterjedve ; hol azután a hasonnevU kitünii vörös borokat adja. 
·- · Fürtjei nagyobbak mint a török k~darkának; bogyójai is nagyobbak; 
héjuk pedig vékonyabbak. ,zmiérl i.,· e/öbb roltadnak. . . . . 

.4 l"tllalpu. :\ karlarkának válfajQ, éppen ugy n ez l' l mmt a Itek 
kadarka. nzzal a különbséggel. hog_,. a levél bevágásai mélyebbek, és ~ 
levét alsó része erő!o;cbben nemezes és levélzete vastagabb. Ez a f<iJ 
Eger vidékén van. 

Az itt felemlitett kaJarka szőlők jó évben kitünő vörös horokat 
adnak; ·-- sőt ha a nyár dég hosszu és az ősz all<almas, az emelkedett 
helyeken teljesen megteped, és bcWlc a legfinomnbb asszu bort tehet 
etóállitani. . . 

A kadarkák kivé\'e a Iugos metszést, minden más metsz~st e~b·~-
nak, sőt a kopasz faj metszés mellett i~ teremnek. Ezen tulaJdunsaga-
nál fogva benne a metszés kevesebb kart teh:t. . " . . 

TavAszi fagy esetén, az uj hajtás~k a ,toke feJbOl IS hozn~k v~
lamicsodás termést. A jégeső a jövő év1 termesben rend~sen sok kart t~sz 
azzal hogy a csapokat összevágja. A karlarkánál a jég sem tehet oly kart, , . 
mivel a fejezetből is hoz termest. . . . .. .. k 

Ezek után azt mondhatjuk, hogy a m1 VJszonya,nk ~ozot~ a a-
darka sz6lót vörös bor eWállitása czéljából is leghelyesebb ultetm ; rn~rt 
a mondott jeles tulajdonai között még az is megvan benne, hogy JÓl 
müvelve nagy tenné4Jt is ad. 
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Vannak azonban a kadarkának több rossz változmányai is, melyek

nek ültetésétől tartózkodni kell. 
Ilyen a "uősléuy-kaddrka, '' a ... :.:a:d,, boloudilá" 
Ezek Ievélzeti.il<ben a lwdarkúval azonosak, cs<ddJOgy a levelei 

nagyobbak, durvábbak, és a hajtáso:, felettébb yastngok. 
Ezek virágzás ell5tt rendl\ivlil sol\: fürtöt hoznak, melyeket azonban 

virágzásukkor elhullarják, s igy a fürtökön imitt-amott marad egy-l<ét 
bogyó; vagy a bog~·ók külömbözö nag.\·ságu, a madár serét nagysá
gától l\:ezdve, egész a rendes bogyóig. 

(Fol\'t. kö\'t.) 

Apróságok. 
A kettös ültetésröl. Xémelyek azt állitják, s()t olvastam könyveket 

is, melyekben azt ajánlj:ík, hogyha valaid sima vessz6t, vagy sima ojt
ványt ültet; akkor egy szál vesszij helyett k~ttl)t ültessen azért, hogy, 
ha az egyik elmaradna, az ültetést a megfakadás tekintetében biztosítsa. 

~z, hogy egy lyukba egy s:dl sima vessző helyett a megeredés 
biztassága szempontjából két szálat ültessiink: tt:'llt helyt:s clj,írás. 

De nincs is annak értelme, hogy egy .,zál helyet t kett éi ü Ilettessék 
hi~zen ha az ültetés jól eszközölhet{) : t7/(~ tlhlrad el abblll valami 
csekély perczeul. Ami elmarad, az a reá köv~tkező őszszel : gyökeres 
l'eSSZŐ'l-'e/ pÓ/ollzatÓ. 

Az esetben pedig, ha a szőléí zöldojtványokkal czéloztatik bujtás 
utján ledönteni : éppe1t semmi értelme nith·s, mcr! c: rselbe'u tl hiányok 
bujtás utjá11 pótolhatók 

De most mi történik ha mindkét szál beültetdt széil{ívess7.Ö meg
cred ? Az egy más mellett nem mar adhatv(m: as elfyikct ki kell ve1wi 

A kivitel hogy eszközöltessék? Ha felhuzzák: ritka esetb~u jön ki. 
Ha kijön is, kérdés, hogy a gyökerek nincsenek-c úgy fejlődve, hogy 
a kihuzás a másik benthagyni s7.ándékolt Ji:!OSt már liA meg 11e sértse? 
Ha kiásás által távolittatik el : lehetetlen, hogy a belit hagyni szándé
kolt tő meg ue sJrtcsst:~ .. Tehát a nwndott s;_empontból sem tanácsos 
egy lyukba két szál ,·esszöt ültetni. 

De van m~g más ok is. Ha ~IZ egyik megeredt \'CSSZÜ esetleg ki
huzatik : akkor azon a helyen, ahol a vess:~r; és gyökerei voltctl< elhe
lyezve, kiilöuösc:tz ,z kii!ölt lalajb,z'l iircs ht·lyfk maraduak. 

Az üres helyek fels() részét a munkálat alkalmával a föld betölti ; 
s igy a levegő beszorul. Azt pl.'!~lig tudjuk, hoJY a beszorult levegt, 
megromlik, s káros hatásával a gyiil<él' héját megt<írnaJja: s legtöbb esetben 
penész l<épződést idéz eló 

Az igy előidézett penész pedig alapját l.;épczi eg\ a l.;imenetelében 
l<iszámithatlan l<övetl<ezményelmek. · 

Ha az egyik Nessző ered meg, és a músik nem : akkor u ki nem 
hajtott vessző otl elkorhad. A korha~.ló vcs...;z() kiváló talaj a gombáso
dás- és penészedésneJe S csak a legkevesebb penészcsira jusson 
közelébe:· kész a veszély és a peuész kelcikczésc. 
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Ha tudjuk, hogy a penész mily :~önnyen sQkszor megfejthetlen 
okokból származik~ egészen fel tudjuk fogni azon nagy aggod'llmat, 
mety ily esetben foglalhat helvet. 

, A ~~t sima vesc;zőt azért sem tanácsos ültetni, mivel manapság 
meg : a .10 anya,[.( drága; s igy ez indokolatlanul lddohott pénz. 

Egyedül a homok talRjon, az olcsó, maidnem értéktelen vesszök üllc
tésénéltehetne a két sima vcssz{j ültetését ~jánlani, ha az ajánlatos volna. 
Azért, mivel a homok talajból kivett vessző hetve nem marad üres 
mivel az a homok szemcsés és omlékony tulajdonságánál fogva beom~ 
tik, s i~y. üreg nem képződik. De még azután a homok talaj legtöb b 
esetben VIzáteresztő kevésbé ned,·es, s igy a penész képződést nem se
giti elő. 

Mindamellett is, mint mindenütt, legalkalmasabb ~tz egy szál vesszó 
ültetése. Csak az a fődolog, hogy az ültetés jól és ügyesen eszközöl
tessék. 

* 
A pa.for. A pajor a homok tltloxerája. Vannak vidékek, ahol a 

homoki szőlőket, éveken át nem képesek a pajor kártékonyságánál fogva 
hiánytalanul betelepiteni. 

A homok telepitésénél a pajort ugy lehet pusztitani, ha a forditás 
alkatmávfil azokat kiszedetjük és megsemmisitjük. Ezzel lehet kevésbi
teni a pajorok Iétszámát; azonban még e mellett is van elég kár. 

Egy tapasztalt öreg gazda, aki évtizedek óta gazdálkodik homokon, 
és több aiklitommal telepitett szőlőket : ő a homok ültetéscél a követke
zőképen jár el. 

Tudvalevőleg a pajor az e!sö év egyrészé ben, hab\:ént van a földben : 
akkor kevés kárt tesz; a második évben lesz erős pajorrá, és kártékonyságaa 
legnagyobb. A harmadik évben azonban cserebogárrá fejlődik, elrepül s 
ilyenkor pedig éppen kevés ká1 t tesz. 

Ez alapon számitja l<i az évet, s azon évben ültet, mikor a pajor 
cserebogárrá válile Az első évben azután megerősödvén a fejlődő pajor, a 
második évben kevés kárt képes tenni ; a harmadik évben pedig a már 
megerősödött gyökérzettel nem igen bir. 

Ez a nagyban szól. :\Jert pajor minden évben van több-kevesebb, 
amint cserebogár is van. De a tény, hogy a nagy elterjedése a csere
hogaraknak csak minden harmadik évben \'an. 

T .ehet, hogy ezen állitásunkra a zöldasztalnál nemet mondanak ; de 
azért a valóságban még is igaz . 

. \ pajor a kötött talaj u szölőkben is szokott néha jelentél<telcn 
l<árokat tenni. De semmiesetre annyit, mint a homokban ; mivel a 
cserebogár a kemény talajban pláne, szárazság idején nem igen képes 
beférközni. Azért vannak a homokban a pajorok, s azért is a cserebogár 
invázió a homok területekről kerül föl a hegyekre. 

Azonban itt is talÁlható, különösen az ujonnan forditott laza földben. 
De leginkább a szólők végén levő trágya dombokban fejló-
dcnek ki, ha a trágya két évig künn egy raká~on áll. 

Azért tehát az érett trág\'a behordásánál a pajorra ügyelni kell, s 
a munkás, aki a puttonokat vagy taligákat ral<ja, nagy figyelemmel legyen. 
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De kitehet a pajoron télen ugy is fogni, ha trágyát naponkénti pihe
néssel hordjuk a rakásból a szölőbe 

A pajornak vékony gunyája van, s igy a hideg ellen az érett 
trágvába bujik. Ha most már télidején a trágya fels{) részét behordjuk 
ll szőlóbe: a trágyában levő pajor a hideg által hajtva aláb lmzodik. 

Amint másnap ismét elhordjuk a trá~ya felsö d~zét, a pajor ismét 
lejebb huzodik., mig végre a föld felszinéb~ ves~i mágát, ahol azután 
egész könnyen elbánhatunk ugy is vele : ha azon a helyen szalmát tü
zelve, a feltalajt annytra felhevitjük, hogy a paJorok tönkre mennek. 

* * * A fogatos szölömiivclésröl. A f,)gató szölörnüvelés lllatt értük azt, 
hogy a szőlők: ló vagv lovak által vontatott ekékkcl miiveltetnelc. Ezen 
eszmével régebben foglalkoznak, n:lg\·obh birtokokb:m tettek és tesznek 
is kisérletet, de nem hittem és nem his7.em, hogy ez nagyban elterjedjen. 

Nem hiszem azért, mert mindenféle állitással "-ZCmhen annál ma
radok. hogy a ló által vontarott eke ncrn dolgozik oly r ·nd,!sen mint 
az emberi kéz, és hogy aránylag nern kerül oly kevésbe, hogy a munka 
jóságában jelentkezö differencziát kicgyenlitené. 

De meg a ló által vontatott eke magáh:tn a szfillitt')kékben is ká
rokat tesz, mivel kevés lovat és azt is nagv f'tradsággal lehet ugy be
gyakorolni, hogy az a tőkék között kár nélkül elhaladjon. 

Nyáron a nagy melegekben, midőn a lég csipi lehetetlen, hogy ne 
védekezzék, és ezen védekezés alkalmával nem egy tfikét tapodhat ki. 

Különösen ojtvány szőlőkben szó scm lehet róla. Egy beállott 
ojt\ ány szf.ílőtő értéke nem keveseb h flO krnál. de minőségéhez kérc~t meg
érhet egy forintot is. Hány ilyen s~ép ojtvúny túkd szakithat ki az 
d:e? De hány ojtvány tőke alanyvesszőjét sérti még. Pl!dig az köztu
domásu, hogy a megsértett amerikai alany\·esszö örökre megbetegszik, 
mig végre meghal. 

Hiszen kérem, még a kézi munkásnak is nagy figyelmet kell for
ditani arra, hogy a szölőtí"i alanyát me~ ne sértse. 

Ezért tehát arról, hogy a ló által vontatott eke az ojtvány szőló
ben az emberi kezet pótoljá, álmodni sem lehet. 

Homoki szőlőben talán lehetne, :{ényszerb:Sl használni, de ott is 
ugy, ha az ültetés t előre ugy alkalmazzálc 

De az esetben oly távOl kellene a tókéket ültetni hogy a területben 
veszitenének sokat. ' 

De meg az eke által kiszakitott szölőtők pútolflc;;a járna nagy bajjal; 
azért, mivel a lombos tőkék köziltt nem lehelne a fiatal tőkét beállit<tni ; 
bujtásolni még azért lenne nehéz, mivel alkalmas tőke hajtása alig érne el ; 
és ha elérné is : akkor meg a szántás alltalmával szaggatná fel a bukta
tott vesszőt. 

Végül azért, mivel az eke a gyomot sohasem irtja ki teljesen, és 
a szőlót sem kapálja meg egészen ; azért azután az eke után embereknek 
kell kapával járni. 

Ezek után az én erős meggyőződésem az, hogy a ló által vonta
tott szőlőeke telje~en ki fog menni a szőlőmüveles köréból. 
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Szénkbzegc:zés. A szénkénegezést legalkalmasabb ősszel levélhullás 
után vagy tavaszon nyitás után száraz időben teljesíteni. 

.\ szénkéneg, fecsl<endí5kkel lüveltetik a földbe, és pedig ugy be
osztva, hogy minden eg~·t.'S belövés alkalmával 6-8 gr. szénkéneg 
löveltessék be . .Minden nég_'. szög méterre 24 gramm szénkéneget kell 
belöveini ; mert ha kevesebb tövetik be : akkm· annak pusztítása gyenge 
lesz ; ha több, akkor viszont a gyökérzetben tesz kárt. Azért tehát ezen 
körülményt nagyon szem előtt kell tartani. 

,\Ios t már ha 24 gramm szénkénegnck kell egy _l : me terre esni, 
akkor ha egy lyukba 6 gramm fecskendezretik be, akkor egy 
i 1 méter területen 4 lyuk furandó. Viszont ha 8 gramm tövetik be, 
akkor 3 lyuk furandó. A főJolog az, hogy a lyukak lehetőleg egyenle
Lcsen szurassauak. Legalkalmasabb ugy szurni, hogy a lyul< a sorban 
a tőkék l<özötti tér közepérc, és a sor oromjában szintén a középre essél<. 

A lyukak egy e czélra készitett vasfuróval e~őre kifurandók. A furó 
olyan mint az ültető vas. Azután s szénkéneg f\:!cskendő a lyul<ba 
helyezencW, s ha elég mélyen bejutott: akkor a fecskendőn levő kari
kára egy nyom.isszaú ütést tesz;Jnk: mely folytán az általunk meg
határozott mcnnyisegü szénl<éneg lövetik be a lyukba. 

Ezután a gépet a lyukból lcihuzzuk, és nyomban földet tl~runk a 
lyukba, és egy-két ütés teszün': egy e czdra k~szitett fabunkóval. Es ezzel 
kés ·. az az ördungös mcs kl seg a szenkcnegezes. :\ldyet sokan nem hirnak 
vagy nem akarn. tk tudni. Igy a kgalkalmasabb talé:!jt sem ültetik be 
európai vesszóvel. Hanem a meszes márgús talajukban is, a drága ojt
vá .• yokkal erölködnek, s költenek siker nélkül. 

Szénké.,eg fecskendő több van, melyek közül leginkább a vermo
rel-félc és ezen múdra készitett gépek ajánltatnak. Ezek beszerezhetök 
Bpesten a ~lfczgya-r me::(;gazdák szö-vetkezetbtél. 

A szenkéneg iráot pedig a legközelebbi állami szőlőszeti felügrelő .. 
höz kell fordulni. 

Azonban megjegyezzük, hf~~~v a szőlőnek szénkéneg által való 
évi fentartasa magyar holJanként ~6 -28 frtba kerül. 

Igy tehát csak is ott kell európ.ti faj szőlővesszőt ültetni: akol az 
ojtványszölők nem pro:- perálnak. 

Kérdések és feleletek. 
Kérdés. Tavas?.on több ezer ··ásojtványt szándékozom készitetni és 

é}(re helyben nemesiteni. Jók lcsznt~k-e az ősszel szedet nemes gallyak? 
avagy tavaszszal szedcssem őket az ojtáshoz? 

K. G. 
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Felelet. .-\ fásojtásokhoz a neml.!s gallyakat leghelyesebben őszszel 
kell szedni s azokat télen át homokban tartani. .-\ tavaszon szedett 
o·allyak a tél hidege miatt hibúsok is lehetnek : dc meg a tiíl~ér{í} levágott 
o ' . . .. ' .. 
nemes gally előbb inJulmcg, miiit az alany a Jh!llh!Sltcs uta11 <L llllllW-

dését megkezjené .. -\z öszön szedett nemes gally azonban akkor indul 
meg, midőn az alany müködését megkezdve azt életrehívja ; s igy a 
sil< er is bi7.tosabb. 

Kérdes. Több évi tapasztalat utún meg van-e már állapitva, hogy 
a kézben eszközlendő fásojtáshoz, mily kötanyagut használJUnk? .\lelyil' 
a jobb: a raffia, a spárga avagy a parafaval lic.:szítctt p<trositas? 

K. S. 
Felelet. .-\ kézben eszh:özölt nemesités ha fcb1 uár hóban készith.:tik, 

egyedül ~s kizarówg pararaval keszilendo; nuvcl a rallia, a ~párga az 
eiv...:r,n~l..:s iJ~j-: al~m 1111g az OJtvany·o.,.i.lt l~Jrai{lll kell: elrohadnak; ~.:s az 
ojtványok k1rah:ásakur szt:tt:snt:k. Ellt:I,ben a pantla dróual:t:H.n (;sszLkLtvc, 
az elvt:rmelés alatt L:rintc:uenül marad. Ell~nben, ha a kirat<a;::;, H..lejekor ap
rilis vagy mújusb..1n kt!sz:teuk: alikor legczelszerübb raltiat hasznalm . 

.Ha a tcbrua' 1161:-:.m l<cszilen párosaás ügyesen rakatik el a ho
mokba : miPC ki l\ell rakni, nemi1eg már össze is forr. 

Kérdés. A mull evoen a hsztnarmat szölőinkben nagy károkat 
tett. Helyes lt:sz-e ha ez év tava~zan azok ellen azonnal veJeke:.:ünk ? 
az az ha a szé!Öl{ lombjait kenporral behintjük? 

A. B. 
Felelet. .-\ lisztharmat nem szokott mindcn évben föllépni. Tehát 

ezen veácl<eztst a renJes munkalatok köze fülvenni es ezzel is sza
poritani a kiadást nincs értelme. 

A lisztharmat eden csaK is akkor kell véJekez;ü, ha az :úllépett. 
~li után a liszth -.rmat n~m 0ly wml--olo természet ü mint a peronuspúra: 

van idő a s1ker~s vedd<eásre. ~llvd a lisztharmat altal megiep~tllomcoz<~t 
vagy fürt, ha l.:6nporral behintetik, minden bajtól megmenekül, mcrt a 
lisztharmat után nem marad nyoma a pusztításnak. T~hát az ellen csak 
szül<ség esetén kell védel<ezni. 

Lapunk mai számát mutatványképen nemcsak a mult évi 
összes elöfizetöinknek, de mindazoknak megküldjük, akik nekünk, 
mint a szölöszet iránt éroeklödök lettek megnevezve. hogy la
punkat megtartani és elöfizetöink sorában lépni szivesked
jenek. 

Akik lapunkra elöfizetni nem hajlandók, kérjük, hogy azt 
a iap visszaküldésével tudomásunkra hozni sziveskedjenek. 

A klad6hivatal. 



15 

Szőlövesszö eladás. 
Fajtiszta ripária-portalis ~ima vessz()ket bocsújlok 

még úruba 40 ez1 et. melyeknek valódiságaérl kezez
kedem. 

Évek óta nagy gonddal válogatva sikerült egy ilyen 
telepet Iétesiteni. Aki tehát vúlódi ripúria-portálist akar
vásárolni, azt nálam beszerezheti ·a következő árakon: 

Első osztúlyú sima vessz() ezre. 

~Iásodosztftlyú " ,, . 
20 frt. 
12 frt. 

Seh0l nem üzetik oly visszaélés, mint a ripária
portális szőlővesszű eiadásánál. :Niiután a bevásárlók ri
pária-portálist keresnek, az eladók azt hirdefnek, holott 
a legtöbb igy hirdetett vessző nem ripária-portális. 

De ezt nem lehet félrevezetésnek tekinteni, mivel a 
ripária-portálist még most is kevesen ösmerik. Ök is igy 
nevezve vették, és ily név a~.1tt adják tovább. 

A ripária-portális felette könnyen, sőt egy tekintetre 
felösmerhető. 

X övekedése e l tér a többi ri páriától azzal, hogy mig 
azok bokrosan fejlődenek, ez n1ár az első éves korában 
kifutja magát : hosszú hajtásokat hoz, nagy terjedelmes 
I evélzettel. 

Leveleimig fejlődcnek. egész szeptember hó közepéig 
nem sötét zöld, hanem gyenge-sárgába átmcnők ; ha 
azonban az érés stádiuma beköYetkezik, teljesen zöld. 

A levél szine soha sem f~nyes, hnnem inkább matt, 
s fogásra nem érdes, de búrsonyszerü. 

Legkülönösebb ismertet() jele az, hogy a levél szö
vete a bordázat között, mint az ernyő: kidudorodik. 
Ezen sajátsága n1ár fiatal növekedése korában is jelent .. 

kezik. 
Ilyen a valódi ripária-portális. Ilyent árusitok én. 
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Eladok még ötezer gyökeres fásojtványt. 
Nemes kadarka ezre 140 frt 
Csemege szőlő ezre 160 frt 

Gyökeres vesszöket: 
V álogatott jó fajta ri pária ezre . . 20 frt 
Othelló ezre 25 frt 

Si:1na vesszöket: 
Othelló első osztályu ezre . 15 frt 
Othelló másod osztályu ezre . . • . l O frt 
Nemes kadarka, mézesfehér, rizling, 

kövidinka ezre . 4 frt 
A csemege fajok minőség szerint jutányosan ada.

nak el. 
Miután előfizetőink nagyszámmal jelentettek be kü

lömböző európai szőlővesszőket, ákik venni szándékoznak, 
forduljanak hozzánk. 

A megrendelés:1él az összeg 25°/o-tólija előlegként 

beküldendő. .Niinaen ezer drb~rt 50 kr csomagolási dij 
számittatik 

A megrendelésnél a czim és lakkely, valamint a 
vasuti állomás tisztán olvashatóan kiirandó. 

Valódi tiszta 

Visontai fehér és vörös bort 
adok el, hektoliterenként jótállás mellett. 

1898. évi termés, fehér 25 frt, vörös 30 frt. 
Gyöngyös, (HeYesmegye) 1898. szeptember 30-án. 

Tisztelettel 

Csomor Kálmán 
nagy-bortermelő. 
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