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SZÖLÖBEN. 
Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Me g j e l e n ik m i n d e n h ó 2 8-á n Fclel<ís szcrkesztti és kiadó-tulajdonos 

Előfizetési díj. Egész évre 4 kor. CSOMOR KALMÁN. 

A szölész helyzete. 
A sok baj jal küzködő szőlősgazdúkat ismét csapás érte; 

április hó 27 -én viractóra a szőlók fakadásai sok vidéken el
fagytak, s igy az évi remény a jövedelem : egy hajnal fagya 
által megsemmisíttetett 

Egyszer fagy, másszor a Jeg teszi a szőlők termését 
tönkre. A lisztharmat, a szőlőpcnész és peronos;:pora ellen 
állandóan kell védekezni, és tetemes kiadásokat tenni ha azt 
nem akarjuk, hogy azok a termést meg ne semmisítsék. 

S ha végre a gondviselés a jég és fagytól megőrizte, 
a gazda nagy kiadással járó védekezéssei szőlőjét megmen
tette, és nagy gonddal megszliretelte pinczébe hordatta, 
következik a legelszomoritóbb állapot az, hogy bun'ez•űk uon 
jelentkeznek; sa oorok értékesithetlenül fekszenek a pinczékben. 

Van-e azután ember, aki a szőlősgazdának ezt a sulyos 
helyzetét irigyelné ? 

Elösmerjük, hogy a gazdálkodás egyéb ágat 1s veszé
lyekkel járnak ; még sincs egyetlen gazdasági foglalkozás, 
mely a szőlész helyzetét megközelithetné. 

Daczára eme rettenetes küzdelmes helyzetnek, egyetlen 
gazdasági ág sincs az állami megterheltetésekkel ugy sujtva, 
mint a szőlészet. 

~em tekintik azt, hogy a védekezés mily nagy összege
ket vesz igénybe ; - nem azt, hogy mily elemi csapásoknak van 
kitéve. Megterhelik először a szőlőt jö\·edelmi magas adóval, 
a bor fogyasztási és regále adóval, s mindezek tetejébe be
hozzák az olasz borokat és a törökországi csemege szőlőket. 

Csudák-csudája, hogy ennyi csapás, kiadás és állami 
sulyos megterheltetés alatt : a szőlészet a szászoros értelem .. 
ben össze nem roskad ! 
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Oly sokszor el-elgondolkozom, hogy miért nem részesül 
a szőlészet hasonló védelem és túmogatásban, mint a mező
gazdaság egyéb ága. 

Sok üdvös intézkedések tétetnek a n1ezőgazdaság érde
kében; keresik az utakat módokat, hogy a tern1ékek jobb 
értékesíthetésben részesüljenek : csinálják a törvényeket, hogy 
a hazai ipar a külhoni által el ne nyomattassék; - a mun
kás kezeknek a megélhetés biztosittatik. Sok tninden dicsé
rendő és üdvös intézkedés történik, és sok irányban tétetnek 
javaslatok, de azon érdemben, hogy a szőlőszetet sulyasan 
terhelő állami terheken könnyítés történnék, semmi életjel, 
a kezdeményezésnek leggyengébb árnyéka sem látható. 

l\1ikor állanak elő már ezzel a megdönthetlen igazság ki
jelentésével, hogy a szőlészet az őt manapság terhelő adókat 
nem birja el ? 

A fővárosi napi lapok rninden irányban kiterjesztik figyel
müket, de a szőlészet borúszat érdekében legalább azon 
irányban, melyben kivánatos volna, nem nyilatkoznak. 

Nem igen olvassuk azt, hogy a bor oly magas fogyasz
tási és regálc adót nem bir meg. 

Pedig mily kézzel fogható ellenvetést nem türő úllitús az, 
hogy a 28-32 korona értékü bort, 12-14 korona fogyasz
tási és regále adóval megterhelni nem egyéb, mint ezen gaz
dasági úgat agyonütni . 

.1\lindaddig, mig ezen magas terheken nem könnyítenek, 
lehetetlenség a borfogyasztást a régi úJlapotába vissza ven n i. 

Ezelőtt a magyar ember bort ivott; amióta fo::D·asztási 
és regále-adó élctbc lépett, a púlinka ivásra fanyarodott. 

Igazán megdöbbenti) jelenség, hogy azon érdemben. mi
szerint a borfogyasztüst nyüg·üzű úllami ~erhek megKönnyeb
büljenek: semmi jel, semmi mozgalom. 

A kiket a vidék, a tal:tj, a helyzet szőlőtermelésre utalt: 
megdöbbenve lútjáLc ezen jelenséget. 

Kérdik, és kérdjük mi ennek az oka? Egész egyszerüen 
az, hogy azok, akik az ország sorsát intézik, kevesen vannak 
arra utalva, hogy kizárólag a szőlőszetből vegyék jövedel
müket 

A mezőgazdaságban a nagybirtokoknál, a szőlőmüvelés 
mellékes oly gazdasági ág, tnelyre kevé~ sulyt fektetnek. So-



51 

kán inkább fényüzésnek tartják a szőlőt, s igy őket a nagy 
bajok, a nagy gondok kevéssé érintik. 

De minket sok ezer és ezer polgártársunkat, akiknek 
egyedüli jövedelmünket a szőlőszet képezi: nekünk ez mln
denünk. 

Magunknak kell tehát a saját jól felfogott érdekünket 
erősen képviselnünk, s megragadni az . alkalmat alkalomadtán. 

Ez alkalomadta idő az országgyülési képviselő-választás. 
Ha kereskedő iparos programmot kiván a jelölttől, ki

vánjunk mi szőlészek is programmot; s követeljük, miszerint 
vegye fel programmjába, hogy a horokat erősen sujtó állami 
terheken könnyitessék. 

S csakis arra adjuk szavazatainkat, akik ezt komolyan 
megigérik. S vigyázunk reá, hogy azt meg is tartsák. 

Ezen elfoglalt álláspontunkat senki sem tarthatja jogta
lannak, mert ha minden ága a kenyérkeresetnek, helyzetének 
javulását kivánja : elitélhet-e bennünket valaki, ha mi is tart
hatatlan helyzetünk ja vitására törekszünk? ... 

A fa g y. 
A gazdák elsö rém e a fagy e hó 27 -én reggel viradó ra sok 

vidék szlSlöjét megsztiretelte. 
A fagy elleni védekezésről sok czikket összeirtak. Végeredmé

nyében abban lyukadtak ld, hogy a tavaszi fagyok ellen füstölésset 
lehet védekezni. 

Természettanilag sok valószinüség van ezen felfogásban; mert ha 
szittsinket füsttel fedjük: a fagy ke'vés kárt tesz. 

De hát ez oly védekezési eljárás, mely esak kevés helyen vihetCS 
keresztül. 

Nem vihető keresztül általánosságban a szólészek indolencziája 
végett ; s azért, mivel a sz~lők legtöbbje hosszú keskeny alakú. 

Négyszögletes nagyobb területeken határozottan lehet a füstölés
sei védekezni. A fUstölésre előkészheu anyag azon oldalon gyuj
tatik meg, mely oldalról a szél fuj, hogy igy a füst a szölőtertiletet 
védje. 

Tehát akinek ilyen területü szólCSjé van : ar. a fagy ellen füstölés
sei védekezzék. 

Az okozott fagykárok mutatják meg az utat a gazdának , hogy 
miként lehet a fagykárt lehetőleg kikerülni. 

Lehetőleg mondom, n1ivel volt és van rá eset, hogy a fagy ugy lapos 
mint hegyoldolokon, sCSt a hegytetőkön levó szCSlöket is tönkre tette é1 
tönkre teszi. 

Ha a fagy csendes időben van: akkor rendszerint a lapos 
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ltelwkeu ltr'ö ..;;:ölök lc.,:71ck áldoz,-,lai. Ha az nagy és pedig éjszaki szél
lel" ji>n: akkor a:u"iu lu·.t.:y-z•ii(V' t',~y,zr,íut e~{t.1gy. 

Tehát a rcn~lszeres fagy il)Ptőleg azon fHgy ellen, mely szél nél
kül tiirténik, ,·an védekezési cszküz. 

Aki tehát rendszeres károl\tul megakarja védeni magát, jegyezze 
meg júl, /to.!...')' lapos ltelyre s:ólt')f ue iiltesseu. 

Ez az els ö és f()szabály. 
A máso~iik védekezési eljár:is a késői rnetszés. 
~lit tapRsztaltunk a jelen fagy utan azt, hogy ahol a szőlót 

üszszcl \·agy kom tavaszszal mcgmctsz-:-tték : ott a fa.(v 1ta,(1'obb ji.ka
d,isokat f,z/,iil; telhÍI a 1-.'LÍr ldc..'lllt:Sr.:bb . 

. -\h ol kés() n metszettek és In ég e fakadások nem törtek elü ; a 
kár sem lehet nagy . 

.-\ lwrn:<h..lik védekezés a szölöfajok megválasztása. Amely szölő
fajok csapt~n lwzzúk tennésüket, ha azokon a rügyek elfagynak : 
,ú..·kor a f,:rm,r-;Jzc:k L't:g,; t·,z.~you . 

. :\zon fajuk azunban, melyek kopasz fej müvelés mellett is hoz
nak termést, azaz a tc')ke fejezctéhml IC\·ő alsó r·ügyek is h:rmést rej
tenek, ha a f;tg,V után ujra metszetnek meg, llliridig hoznak annyi ter
mést, tllllt'llll_I'Í /,•,;',l/,ibb a:: évi kia,hist fedc::i. 

l >e a r~·i,lolog elJLen az, hogy ezek oly hajtásokat hoznak, melye
kcn a .. tcrmörligyck beén1ek és a jüv(í évi termés biztositva van. 

Us$:6.~'t':z·,.·: 

A flistüiés alkalmas fekvésü és területü szűWkben eszközöl
het··; sikerrel. A fagy elleni védekezés legbiztosabb eljárása az, ha la
pos llcl.\'ekrc szí)lőkct nem tclepitiink . 

.-\z ettlelkedett helyen eshetö fa6y kárulntt legjobhan ellensulym.
hatjllk, h:t sz•",jt,tí)inket tüke-fej müveléssel kezeljíil<, és oly rajokat ül
tt'ti..ink, tnelyd< a tc'íi<L'hííl is lt:rmést hoznak. 

llye11ek e sok i.;iizül: a kadarka, küvidinka, mézesfehér, olasz
rizling, fur,nin stb. 

Ez a mi tapaszt alatainkon szerzett tanácsaink. 

Tartós-e a zöldojtvány? 
Esetrúl-esetrr. a felszi11re dohnak egyes dolgokat az emberek, me· 

lyek teljesen alkalmasak, hogy a sz,·dűsgazdát zavarják. 
Ezt leginl<ább a múkedvelú sziileszek teszik, al<ik látnak halla

nak valamit, azután tollal a ke:t.ükben csapják a nagy lármát. 
De sok 1.-d.rt tettek már ezek a tudakos szőlészek ! ... De kár, hogy 

az okosak az ilyen tudakos szőlészeknek megengedik a hirlapok terén 
kontárkodni. 

:\]ost ismét azt kezdik hir·detni, hogy a zöldojtások uem t~dflak 
tartós tökéktd, s azt állitják, hogy csakis a fásojtás ad biztos állandó 
tökét. 

Szerelnék ezeknek a JO uraknak fügét mutatni. De hát olvashat
ják, és igy ·czélomat érem. 
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Nevetséges állitás ez, hogy a zöldojtványok nem adnak állandó 
tartós sz(Slötókét. .•. 

Hiszen a valóság maga megdönti állitásukat. ~li is rendelkezünk 
10-12 éves zöldojtványokkal, melyek életerüs tökékkel bírnak. De 
vannak ezeknél idősebbek is már egyes helyeken. 

Ha azt mondanák az illetők, hogy az elüttetett zöldojtványokból 
több visszaesik és elhal, mir1t a gyökeres fásojtványokból, ennek 
volna értelme. De hát ennek is meg van a magyarázata 

A zöldojtványok ültetésénél egyesek nem fejtenek ki kellö gondos
ságot. Nem választják meg az alanyt, nincsenek figyelemmel arra, 
hogy a zöldojtványok beérettek legyenek. 

Nagyon természetes, hogy azután az életképtelen éretlen zöld
ojtvány megsemmisül ; - s ha azalany nem alkalmas, akkor a tő visz
sza esik. Kütonösen ki vannak ennek azok téve, akik vásáralt z.öld
ojtványokkal telepiteuek. 

Ellenben az ép egészséges valódi ripária-portálison nemesitett 
zöldojtván y életképes. A tőke· tartossága ellen jogos panasz nem tehető. 
Szóval ez teljesen tökéletesen alkalmas és tartós tökét ad. 

Csakhogy a zöldojtás előállitását illetőleg sokkal nagyobb gond 
volna arra fordítandó, mint azt rendesen sokan teszik. 

Először az alanynyal kell tisztába lenni. Másod5zor a vidék ég
hajlati viszonyaival, - harmadszor a telep fekvésével, és végül kiváló 
gond forditandó arra, hogy az ojtványok rendesen és öntudatosan ke
zeltessenek és tisztogattassanak. 

Az unalomig sokszor elmondottuk mar, h0gy egyedül a ripária
portalis az alkalmas alany a megfelelő talajában, és épen az a hiba, 
hogy sokan erre nem gondolnak nem figyelnek. 

Nem azt keresik, hogy valódi-e ? csak azt, hogy olcsó legyen. 
Ez az első ferde ut, mely később megbaszuJja magát. Aki va

lódi ripária-portális alanyon nemesitett zöldojtványt nem látott, fogalma 
sincs arról, minök ezek az ojtványnk. 

Sz6pek, erlSsek, du5an fejlödtek, beérettek és teljes forradásuak. 
S mindez onnét van, mivel a ripár·ia-portális rengeteg dus fejlődésü, 
és ezen fejlődése nl5veszti, él"leli meg, s ad teljes forradást. 

Az egyébb ripáriák kisebb fejlődési.iek, söt nem ritkán silány vé
kony hajtásokat hoznak, melybc azutan a gazda a vékony, silány, ne
mes galyat beeröszakolja. Ebböl lesz azután a törpe, satnya ojtt.h..Íuy. 

Különösen a nemesítés után fejliklik nyomoruságosan. 
No azutárr az ilyen gyatra zöldojtványokat nem szabad a gyö

nyörü fejlödésü zöldojtványokhoz hasonlitani ; valamint nem helyes ·az 
ÖRS~es zöldojtványok felett általános e!itéltetést hangoztatni. 

1\lagam is azt mondom, hogy a silány zöldojtványt elültetni ká
ros. Iparkodjék tehát a gazda saját jó telepén készitetni zöldojványát. 

Igy aztán nyugton várhatja fáradsága gyümölcsét. 
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Ismét az ékojtásról. 
Évek mulnak el az nj szölúkultura felelt, s igy naponkQnt éven

ként van alhalmunk meggyőződni arról, hogy a kezdetben alkalmazott 
ékojtással készitett szöliil< még manapság is élnek ; s fejlődésükbeu. 
sze1Ftben az egyébként eszközölt nemesitésekkel : llilh'St'll semmi 'l'issza-
esés. 

Daczára ennek a kézzel fogható bizonyitélmak, most is sok elle
nese van. 

Nem vonják kétségbe azt, hogy alkalmas illőben elég nagy a fo
gamzási százalék; de azt kifogásolják, hogy az alany :::~árnyai nem 
forradnak a nemes gally hoz, és az igy maradt bézagon át a se b fené
sedést kap, mely előbb-utóbb a tőke életét semmisiti meg. 

Nohát ez ellen én mindig sikra szó.lltam, s most is azt mondom, 
hogy az igy nemesitett életerős tőkék döntik meg ezen állítást. 

De hát nem azért \'édcm az ékojtást és szólalok fel mellette, 
mintha azt ajánlanám, hogy vabki t»zőlöjét igy telepitse ; mcrt erre 
legalkalmasabb a kész ojlváuy. De azért, mivel ezen nemesitési el
járás sohasem mchet ki teljesen a gyakorlatból, - lllivel a gazda 
egyszer-mászor igénybe venni kénytelen. 

Van eset reá, hogy uj fajt akarunk szaporitani; ,".,-,, e,S:)' c,s:ye
diili eljárás a lzdybcu cs::közleud(j fiísoitás. Dc egyéb körülmények al
kalmáyal is igénybe veszi a gazda ezen nemesitési módozatot. 

En ugyan a régi egyszerU eljárással is bátran merem eszközölni 
az ékojtást: de azok meggyőzésére, akik az ékojtást az oldalon támadó 
két kis sebhely végett nem ajánlják : mondom el e következőt. 

Azt nem vonják kétségbe, hogy alh:almas időben eszközölt élwj
tásnál az eredmény elég jó; azt is elismerik, hogy a megeredt ojtás 
rendkivül dusan fejlódik. Ha azt elösmerik, hát ne aggódjanal' a két 
oldalon jelentkező kis sebhelyért sem, mivel azt is kikerülhetik, ha az 
ékojtásnál következőképen járnak el. 

Az alany vesszőt ne vízszintesen vágjuk el és ne hasítsák be, 
hanem vágjanak azon egy szabályos ék-helyet, mely elég hosszú ille
töleg sudaras legyen. 

Azután vágjanak a nenw"' gallyon egv hasonló éket, mely az ék 
helyét betölti. Azután ezt tolják he az éK helyébe; s igy az alany 
szárnyai a nemes ék vág lapjához illenek, oda fort·arlnak. Igy azután 
a forradas beállta után a nemes gallyon nem lesz sebhely, és az alany 
szárai nem lesznek vastagok. 

Ezen eljárásnal azután érvényesithetik a Láczay-féle hézagos ol
tást, melyet ugyan már leit·tam, de jobb megérthctés végett ismételem. 
mely abból áll, hogy miclőtt az éket az alanyon eszközült ékhelybe 
bealkalmazná, az ék két oldalán, o~t ahol az ék kezdődik, ahol vastagabb 
(nem a hegyénél) l<ét lds ldvágást eszközHink. 

Ezzel én is tettem ez évben nagyobban kisérleteL Ezzel ezt ér
nök el, hogy a forradás az eszközölt l<ivágásnál kczdődnék, s erősebb 
fejlödéssel hatna tovább. 

Az ékojtást alkalmazni tanácsos akkor, midőu különleges fajokat 
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kivánunk szaporítani. Mivel egy szálvesszőb(jl annyi tőkét lehet készíteni, 
amenf:!yi ép rügy rajta van. S igy a fajokat gyorsan lehet szaporitani. 

Ekojtást helyes alkalmazni ott, ahol az előző évi rosszul sikerült 
ültetesben nagyobb hézagok vannak. 

Ott a hiányok gyökeres vagy sima vesszőkkel foltoztathatók, s a 
második évben ékre benemesithetők. Kül6nösen ott lehet azt alkal
mazni, ahol a talaj felette kötött, és igy a döntés nagy nehézséggel és 
s~k költséggel jár. 

Az ékojtás megeredés esetén rendkivül erősen fejlődik, és a má
sodik évben már szép termést ad. 

Nedves talaj javitása. 
Tévednek, al<ik azt hiszik, hogy csak a lapos helyen lehet a ta

laj oly nedves, mely a ripária-szűlő fejlődésére hátránynyal bir. Lehet 
a talaj kevéssé emelkedett dombon, vagy hegyoldalokon is, de leg, 
inkább a fensíkon akkor nedves, ha az altalaj nem jó viz áteresztő. 

Tudjuk, hogy az agyag a legroszabb viz átet·esztő; tehát az erő
sen aayagos vagy agyag talaj rendesen a szőlőre nézve tulnedves. 

Ezeken ha nem segítünk, a veszök gyökerei előbb megzabáb:lk, 
azután életképességnket veszitik, melynek eredménye a tőkék vissza
esése lesz. Az ilyen tőkék levelei kezdenek elfodormentásodni, mig 
végre a gomba a gyökérzeten tanyát üt, ot tovább fejlődik, és végre 
a csekély vegetáczióval biró tőkét hatalmába keriti és kiöli. 

Ha a gazda ezt tapasztalja, ezen segitenie kell. 
Segiteni a legoksóban a következőképen lehet. 
Alig van szőlő, melyben fekvésében legalábt egy kis lejtje ne 

legyen. 
Tehát a hegyoldalban lévő szőlők talaját ugy lehet a feles viztól 

megszabaditani, ha a szőléíben vizszürőket készítünk, és azon át a 
vizet leeresztjük. 

A vizszürő ugy készül, hogy a szőlö közepén végig felülről le
felé, egy legalább 160-200 centiméter mély és legalább 80 centiméter 
széles árkot ásunk, és azt félig kövel tele rakjuk. 

Azután a szőlők csatornájában szintén hasonlóan, bár kevéssel 
keskenyebb széles s kevésbé mély gödröt ásunk, és azt félig kővel tele 
rakjuk. Ezt a csatornát azután a szőlő közepén lévő fő levezető csa
tornába vezetjük. 

Eső esetén vagy egyébkor is, a csatornákban lévő feles viz a 
csatorna viz szürüjén a fölévezető csatornába folyik, s igy a szőlő a 
reá nézve feles és káros nedvességtől megszabadul 

Ahol erre szükség van, ezen eljárás a szőlő életét biztosítja. 
Fensikon szintén van némi esése a talajnak, ha azonban nem 

volna, azon ugy segitünk, hogy az árok ásásnal csináljunk némi 
v i.~ esést. 

Lapos helyeken, hasonlóan az árokkal kell csinálni a vizesést, 
és a vizszürő végén egy nagy és mély emésztő gödröt1 ahonnét az 
egybegyült viz elpárolog. 
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Ahol kő bőven van, a vizs~uru a mondott eijárAssal készitendó~ 
Ahol azonban kő csak felette nagy l<öltséggel s?.erezhetö be, ott lehet 
agyagból égetett lcvezetií L'sővekct, az ugy nevezett alagcső\'eket alkal
mazni, mcly szintén nem felette drúga. 

Szerc;1csésck azon talaj ok, a hul ezen munká!at kiadásainak költ· 
ségeit sem kell viselni. 

Apróságok. 
Rossz eredmény a döntéseknél. Tavaszszal sokszor tapasztaljuk, 

hogy az őszszel ledöntött tőkék tavas?.on nem hajtanak ki. 
Ez abból. származik, mivel mindazon ledi)ntött tőkék, melyeknek 

alanyai többé-kevésbé hézagosan voltat~ beérve : a télen át tönkre 
mentek. 

Tönkre mentek azért, mivel a föld az é1·etlen életképtelen anya
got megemésztette. 

Dc megtörténik az is, hogy az őszszel ledöntött és elég helytele
nül megmetszett tőkét, az e~ős idú a sár tönkre tette. Nem ritkán meg
történik az is, hogy a ledöntött lllegmetszet~ tökét röges földdel fedjük 
be, s igy a száraz télen át a rögek mellett a hideg tökécskéhez bejut, 
s azután ott a riigyet mrgfagyasztja. 

~Iindezek arra tanusitanak bennünket, hooy helyesen csak az 
cs~lek!zik: aki a züldojtványok dvntését tavaszon eszközli. 

Elöszhr nem dolgozik a döntéssel hiába, mert tavaszon látja, hogy 
melyik zöldojtás hajt ki, s esak a~t dönti le. 

Leghelyesebb eljárás az, ha a zöldojtványt cs~szel helyben a föld 
alá takarjunk akkor, mikor a ftild porhanyós. Es azt csak télen át 
vesszuk fel. 

A tak.uást különféleképen lehet eszkózülni. Lehet ugyis, hogv a 
zöldojtványt meghajt va csak az ojtásnál helyezzük a föld alá, lehet 
ugyis, hogy az egész ujtványt végig fektetjük a sorba és a földet fe
des alkalmával ráhuzzuk. 

Helyes--e az alany rügyeinek leszedésa? Sokan ugy szakták elül
tetni a sima zölJujtnim·okat, hug\· az alanyról a rügyeket lec!;ipkedik 
helyeschben mund\·a kiirtjúk é!!; ugy ültetik el. 

Ezzel az eljáni~sal azt czéluz.7.ák cl érni, hooy az ojtványok csak 
az alsó rügyből hajtsanak gyökercket, hogy igy a talpgyökér megerő
södjék. 

Én ezt az eljti•·ást okos kiinJu!ási pontnak tartom, de nem he
lyeslem azt, hogy az ijsszcs rügyck irtassanal< ki. 

Ha e:.;ak az al~ó •·ü~.v ll;tgy:ttik meg gy<jkérképúhtésrc az ojtvánny 
későn fejlódik, mivd a t'üld uly mélyen csa'.;: késöbb melc~szik fel. 

.. l! gy kell. teh.át eljárni, hogy az alanynal< csak felső rügyét kell 
kurta111 eltáv?IJ~am aárt, hogy az oldal és talpgyökerek erősödjenek. 

Hasonlukcpen kell elültetni az alany vesszőket. 
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Különösen helyes eljárás ez, az el6gyökereztetett vessz6knél, ahol 
ültetéskor a rügyek legnagyobb részben megvannak indulva. 

• * * 
Az ojtógaly ak szállitása. N agyon tévednek azok, akik azt hiszik, 

hogy a zöldojtáshoz szükséges gallyakat nem lehet szállitani. Az a 
sok panasz, mely az ily szállitás közül felmerült onnét ered, mivel a 
zöldgallyak szállitását illetőleg csomagolását helytelenül cszközölték. 

Egyesek ugy jártak el, hogy amint a zöldgallyakat megszedték, 
minJen tisztitás nélkül a levelekkel együtt becsomagolták, s hogy ki 
ne szi~kadjon : meglocsolták. 

Eppen az ellenkezőjét érték el ezen eljárással, mint amit terveztek. 
Az egymásra csomagolt megnedvesite~t levelek bemelegedtek, sőt 

be is gyultak, s igy a vesző eletképességét tönkre tették. 
A zöld gallyat ugy kell szállitani, hogy azok leveleiktől megfosz

tandók, valamint a gyenge hegyektől is; azután nedves ruhába ugy 
csomagolandó, húgy egy sor gallyra egy sor egyenilS rövidre metszet 
üde széilövesző teendő. 

Ezen közé helyezett veszökkel az éretik el, hogy a zöld gallyak 
nem érintkeznek nagy mennyiségben egymással, nem melegedhetnek 
fel, s igy nem romolhatnak el. 

Igy csoma~olva a zöld galyak ~ napon át is kár nélkül el
tartbatók. 

Régente az egyik napról felmaradt zöldgalyakat sem használták 
másnap, pedig a galyakat napokon át ellehet tartani ugy, hogy a leve
lektlSl megtisztítva a pinczébe rttkán a földre elteritjük. 

Kerdések és feleletek. 
Kérdés. Az idő elérkeztével azon kér~ést teszem : föltétlenül szük

séges-e a liszth~rmat ellen védekezni addig i!i, mig a lisztharmat föl 
nem lépett? 

Ha igen: mikor és miféleképen? és mily arányban kell a meszet 
kénporral keverni, és minő meszet kell alkalmazni: ojtott vagy ojtat
lan meszet? 

Tovabbá czélszerübb-e a kénpor vagy a kénmáj használata, avagy 
az Aschebrandt-féle pornál maradjunk ? 

Bpest. Dr. K. K. 
Felelet. - A lisztharmat elleni véLlckezéssel lSszintén szólva nem 

vagyunk tisztában. Ki az ellenkezőjét állitja: az uagyképüsködik. 
A lisztharmat kártékony föilépése uj keletü. Csakis a mult év

ben lépett fel kártekonyan. 
Igy tehát nem volt reá alkalmunk, hogy a \'édekezés fölött igazi 

megállható biráialot inondjunl<. :\tert akik birál.Itot mondottak, azok 
után még nem indulhat a nagy szlS:észet mint olyan után, mely biz
tos sikerhez vezet. 

A tudományos könyvek, külhoni iratok nyomán, csakis nyomán : 
ü ként jelentik ki oly szernek, mely a lisztharmatot kiöli. 
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Kiöli azért, mivel a ké.1 a gombák megölóje; a llsztharmat pedig 
szintén a gombafHjokhoz tartozik. 

Ismétlem, hogy e tekmtctbcn megállható gyakorlati tapasztalat 
hazánkban nincs. 

ElmP.let és kisérlet még az egész. 
A Lenpor mindenesetre kiölheti a lisztharmat gombáit, a mész 

pedig alkalmas a kénport a hajtások-, levelek- és. bogyólcra rcátapaszt?ni. 
Miután a mésztől azt várjuk, hogy a kenport Ieragasszn, 1111vcl 

pedig az ojtott mész a rézgáliczol leragasztja, s mivel a meszet me
szeléseknél és a peronoszpóra elleni védekezésnél is ojtott állapotban 
használják önként következnék, hogJ a kénporhoz adandó mésznek is 
ojtottuak k~ll lcuui. De hát nem igy van, ha a mész bcojtatott, még 
nedves állapotban tartatik tar adó hatással bir. Dc ha az ojtott mész 
kiszáritatnék aczélból, hogy megtörhető legyen : elvesztené tapadó ha
tását, s a levelekről leporzanék, nem tapadna oda, és nem tapasztaná 
a kénport sem oda. 

De ha ojtatlan állapotban töretik porrá és igy hintik a szőlő 
lombozatára az elsó reggelen a harmat a mészport megojtja, illetőleg 
a més~por a harmat cseppel(ben feloldodik, s a feloldott folyadék azu
tán a kénport is leragasztja. 

Csakhogy a meszet Ilkkor kell lisztté törni, mikor használni 
akarjuk, nehogy a levegőben lévő nedvesség által feloldodjék, azután 
megs7.áradva a lombozatról lehulljon. 

Ha pedig a lisztté örlött vagy törött meszet rögtön nem hasz
náljuk, akkor légmentesen kell elzárni és eltenni. 

l\liután a rézgálicznál egy-két kilo mész egy hektoliter folyadék 
tapaJására elégséges, azt kell föltenni, hogy a mészböl is elégséges 
annyi amennyi a kénpor. 

Az Aschenbrandt por hatása sem lehet job~ mint a kén
mészporé, hiszen abban is kén a föalkatrl.sz. Lehetne azt is egész 
bátr'lln alkalmazni, lz,z, a:; ,í rak oly rettcut(·; mag,zsak IICIIl r·ollllÍII,zk; de 
ez késztet a mész és kénpor általunk egybeke\·er·t használatár·a. 

Ami kénmájat illeti, az szintén kénből \·an elóállitva. rnelyhez 
egy nagyobbrész hamuzsír van adva. 

Ha tehát a kénpor a lisztharmat gombáit kiöli, s miután a kén
máj a hozzáadott hamuzsírral vegyitve tulajdonságából mit sem veszit; 
s miu!án a szóda a rézgálieznál is mind ki)ziJmbösitő és tapadó 
anyag nasználtatik, a szóda pedig a hamuzsirhoz közel :111, ünként kü
vetkezik, hogy a kéumáj oldat a lis:tlzanuat ellclli ót• .... ::en'il be fo~ 
válui. · 

A kénmáj felette könnyen oldódik a vele való elbánás igen 
könny~ .. c~ak~10gy a kénmájat nem egés~ darabokban kell a nagyobb 
menny1segu vtzbe beönteni és összekeverni. 

, Ha a. kén~Rj hatása jónak hizonyu1, annyiban lesz allmlmasahb 
a kenpornal, m1vel ennek permetezéséhez : u peronoszpora fccskendö 
alhalmas; vele bánni a munkás nép már jól tud. 

A ~é~májból egy hektoliter vizre szerirllem 2 kiló kell. Különben 
a mennyic;eg adagolás•\t az eredmény fogja mutatni. Azért kell nagyobb 
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perczent mint a rézgáliczból, mivel a kénmájban csak 1/2 kén van; a 
többi hamuzsir, vagy szóda. De czélszP.rü legalább azért, hogy a per
metezés látható legyen, a kénmájhoz ugyanannyi ojtott meszet adni, 
és igy együtt fololdva alkalmazni. 

Ezek után azon kérdésre felelünk meg, hogy mikor kell perme
tezni? 

Akik az ellenszert árusitják, azok azt ajánlják, hogy miné! előbb 
~s minól többször kell használni azért, hogy több anyagot adjanak el. 
En aki a védszereket veszem az eladókkal ellentétben azt czélozom, 
hogy minél kevesebb kiadásom le~yen s oda törekszem, hogy minél ke
vesebbet vagy éppen semmit sem védekezzek. 

A lisztharmat betegség nem oly rohamosan terjedő mint a 
peronoszpora ; s nem oly természetü mint az. Mert ha a peronosz
pora föllépésének eleje nem vétetik, illetőleg ha föllépett s azonnal ki 
nem pusztittatik : a meglámadott részeket menUtetleuiU töukre teszi. 

Ellenben a lisztharmat lassabban terjed, s ha föllépett, még akkor 
is kiölhetö ugy, hogy a szólő me~menekÜl a bajtóL Azért tehát éa 
akkor védekezem a liszthat mal el/eu, lllikor az föllépett. 

Mert mig az sincs megállapítva, hogy a lisztharmat minden év
ben rendesen föllép-e. S ha nem lép fel : akkor szerintem nincs értelme 
a védekezésnek. 

Ez az én nézetem. De reá tul(málni senl<ire sem akarom. Járjon 
el mindenki tetszés szerint ; de én csakis akkor védekezem : Ita alutak 
sziikségét látom. 

En ezt azért is tehetem, mert én naponként szőlőmben járok
kelek. S ·igy látok mindent. 

Aki hasonlóképen van, vagy olyan vinc~ellérje van, aki a liszt
harmatot ösmeri, egész bátran kötJetitet eugem. Aki heteken át nem látja 
szöl6jét s nincs értelmes vinczellérje: lzát az véde.kezzék előre. 

Hiszen kérem minden irka-firka, ajánlgatás és dikcziók daczára 
is a peronoszora elleni védekezést i3 rendszeresen csak egy&zer, az 
idő fölmelcdedése alkalmával teszem meg . .Az előirt ajánlott másod
szori és harmadszori permetezést pedig csak szükség esetén, a pero
noszpóra föllépte esetén eszközlöm. 

Ha nem volna 40 hold ojtványszőlöm, s ha nem volna külöm
böző helyel<en : még az elsö permelezést is csak sziikség eseté11 tumém. 

De hát ily nagyobb mennyiségü s külömbözö helyen levő szőlőket 
hahar több permetezővel rendelkezem is: 11em lelzet pár uap alatt el
vcgezui. Azért eszköztöm az első biztosító permetezést. 

Az egész csak felelet és uem ta11ács ; mert lauácsoliti lelkiismeretesen 
azt lelzel: amiben biztosak va![yttuk. A lisztharmat e/leui 'l·édekezést 
mé.s: nálunk teljesen senki sem ösmeri, tehát lelkiismeretesen nem is 
tanacsolhat. 

De szakértelmünket hivva segéJyül, RZ elméletiJeg helyesnek talált meg
állapodást követjük. Azért mondom el azt, hogy éu ,,";kélll járok el; aki 
jÓllak látja köl•eSSCit. 

Azt hisr.em, ezen kérdésben jövőre már megállapodást szerzünk, 
és állást foglalunk. 
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M~g azt, hogy aki kisebb mennyiségben kiván ké.nmájat vásá 
rolni, azt Kecskeméten l\lajerffi Zoltánnál is beszerezhell. De b esze 
rezheti bármelyik Jraguistánrl Bpesten. 

Befejezésról azt kell mt.~;je~ycznünk, hegy a mult évi tapatszalat 
arra tanitott bennünket, hot y a lisztharmat a homold sz{)}öket jobban 
erősebben megtámadja, mi·-,· a hegyi ojtványokat. Azért tehát a véde
kezés a homolwn nagyol~.u figyelmct éberséget kiván. 

Kérdés. A jégverés okozta károk kikerG~ése végett n~lunk a hegy
község viharágyúkat a~<ar beszerezni, és annak árát a gazdákra akarja 
kivetni. 

Helyesnek tahllja e Szerkesztő ur a viharágyuk felállitását ? Fog-e 
az csakugyan védelmet nyujtani? 

1\ölesd. F. G. 
Fe!elet. Hogy fog·e a viharágyú a jég ellen védelmet nyujtani; 

gyaborlatból mi még nem tudjuk. De a7. tény, hogy más országokban 
már ne:u~sak kisérletet tettek vele, de azt állitják, hogy vele a jégve
réstól a vidél<et megvédték. 

Allitjak,- tehát hirrni kell. S ha jónak bizonyult: nekünk sem sza" 
bad töle elzárkózni. Kisérletet kell tenni, hátha sikerül ! 

Csakhogy azt tanácsolom, hogy az ágyuk beszerzése előtt kérje
nek a kormán~ tól egy szakközeget, aki megfogja jelölni a helyet : ahol 
azok felállitandók lesznek. 

Kérdés •• -\ kénmájat heJyes lesz-e összekeverni a rézgálicz oldat
tal, s igy vele együtt permetez ni, hogy ezen együttes védekezéssei 
munkában megtakaritást érjünk el? 

1\fiskolcz. F. G . 
Felelet. :\ti meg nem próbáltuk. Nem is ajánljuk. Tessék csak a 

kénmájjal magában permetezni. 

Künn a szölöben. 
Az elsö kapálás elölt vagy után össze kell járni a szölöt és 

megnézni: nem-e hajtottak ki az alc1ny veszök ? Ha igen, azok kérlel
hetlenül levagandók; nehogy AZ alany ilyeténi elötörésével az ojtvány 
nemes részének fejezete \·isszat: ;;sék. 

Sokszor megtörténik, hogy a csapokon lévő rügyek egy vagy n,ás 
okbol elromlattak nem i1ajtanak ld, ezektől is meg kell tisztitani a tő
kéket. Hiszen ez még arra sem c&lkalmas, hogy esztendőre termő ve
szöt hozzon. 

Különösen .'1. Z•Jidojtásokkal lett telepitésnéJ, de leginkább a dön
téseknél megtörténik az, hogy a tőlm fejezete a rendesnél magasabb. 

Erre különos fif,yelt~ ·et le ell forditani, és azokat földdel kell egé
szen a ~ejezetig betakarni azért, mivel az ilyen szabadon állé magas
nyaku tőke ros<;zul gyeng~n fejlődik, és legtöbb esetben a höváltozás 
következtében hosszában megreped. A repedt töke életének pedig be
harangoztak. 

Amint a hajtások valamennyire f&jlődtek, következik a z;öldtisz
togatás. 
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A zöldtisztogatás kétféle. Eszközölhet<> alany veszön azért, hogy 
a meghagyott hajtások dusabban fejlődnek, eszközlendü a termő tö
kéknél azért, hogy a feles hajtások a töke erejét ne togyas1.szák. 

Az alany veszök tisztogatása azonban nagy megfontolást kiván. 
mert ha a dus fejlödésü ripária-portális, alkalmas talajban van : a 
tisztogatás után magasra· fejlődik már akkor, mikor még ojtógalylyal 
nem rendelkezünk. S mi lesz ekkor? az, hogy a nemesitést felette tul 
magasan kell és lehet eszközölni, pedig ez egyáltalában nem előr.yös. 

Az alacsony ojtás jobban és tökéletesebben fejlödik, mint a ma
gas ojtás. 

Azért tehát a ripária-portális alanyveszőt nem tancsos zöldtiszto
gatásban részesiteni, csakis azon esetben, ha gyökeres kalapácsos zöld
ojtványok készitése végett egy szt\l fásveszöt a földön végig huztunk. 

Ez esetben a tö ereje a lehuzott vesző hajtásainak fejlesztésére 
is igénybe vétetik, ez esetben lehet a től(e felesieges zöld hajtásait 
eltávolitani. 

A szolonisznál a rupertrisnál zöldojtás czéljából igen is lehet sőt 
kell a zöldtisztogatást végezni. Különösen a rupes1.trisznél még az ol
dalhajtásokat is el kell távolitani. Különben egy tőn kevés zöldojtványt 
lehet késziteni, és azt is gyengét. 

A termő s?.ólő tisztogatása nagy gonddal jár. S nem tartózko
dunk kijelenteni, hogy azt csak ahhoz értö emeerek végezzék, akik 
tudjik, hogy esztendőre, melyik oldalon kell a két hajtást metszés 
szempontjából meghagyni. 

Ha ilyen emberekkel nem rende]kezzünk, inkább maradjon el a 
zöld tisztogatás, minthogy tudatlan gyerekekre vagy mesélö és danoló 
leányokra bizzuk. 

A mult napokban egy szőlófelügyelö r. ;gy hetykén oda vetette, 
hogy lS &gész bátran eszllözli a zöldtisztogatást asszonyol<:kal, leányok
kal és gyermekekkel. Egy másik komoly szőlész a kérkedő felügyelő 
urnak annyit mondott : "dZ ur a Jl:azdája szőlőjét tisztogatatja, és az 
ő zsebéből fizeti a munkásokat ; de én a magam sr.ólője felett intéz
kedem és én saját zsebemből fizetem, azért vagyunk mi ellenkező né
zeten." S neki tejjesen igaza volt. 

Abban a zöld tisztoa-atásban, amelyet gyerekek, asszonyok és dt.J
doló leányok végeznek, nincsen köszönet. Ezt állitjnk mi is. 

l\Jegkisérlettük mi is egyszer, de meg is adtuk az árát. 
Ha valaki kételkedik, guggoljon le a tőkéhez, :;; meglátja mily 

nagy meggondolást kiván egy tökéről a feles hajtásokat eltfivolitani. · 
Jnká bb egy szem et magas~ bban metszünk, hogy a fejezetből sok 

feles hajtások ne törjenek elő. Es ezt né:nileg elérhetjük. . 
Virágzás nemsokára bekövetkezik. C gy intézze a gazda dolgait, 

hogy virágzás ideje alatt a sz6löben ne mászkáljon, s semmits~m dol
goztasson, mert a járás-keléssei a virágzásokat leveri és kárt tesz. 

Ha a szőlö elvirágzott, ekkor köYetkezik a lisztharmat elleni vé
dekezés, legyen az kénporral, vagy kénmájjal eszközölve. 

Ha ezzel is készen vagyunk, sorrendben jön a kötés. 
A kötés némely helyen figyelmetlenül eszközlik. 
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Fogják a kötanyagot, körül kötik a lomhozatot a k.ar?hoz. 
Legtőbbször belekötik a szőlőfür~öt, n~.ely felette h1bas H dol.?g:. 
Szigo1·uan reájuk kell parancsollll a kotol<re, hogy a sz0llifur·toket 

be ne kössék azt a l<ötésen kivül hagyják szabadon. 
Kötni általában kukorkza fosztásból készült szalageal szoktunk, 

de ez felette hosszu munkát ad. Mivel egy szár nem éri át különösen 
a vastag karót, s igy kettőt kell egybekötni. Ez pedig a munkásoktól 
sok időt elvesz. 

Legalkalmasabb a rafia-háncs. Nem is drágább s hiszük, hogy 
nem sokára minden egyéb kötanyagut kifog szoritani. 

Egész ideje, hogy az ember a permetezőket rendbe hozza, s a 
kádakat vagy hordókat permetezés czéljából vizzel ellássa. Külöuösen, 
ha kén-májjal szándékozunk a lisztharmat ellen védeke?.ni. 

Sok szőlőben a tyukhur szokott elterjedni. Az csak ugy lehet 
elvesziteni, ha a kapálást meleg szár&z időben eszközöljük és pedig oly 
vékonyan, hogy a kapa vagy horoló, csak a sor tetején járjon. Igy 
elvágatik a tyukhur gyökere és kivesz. Ellenben ha kapával mélyen 
kapáltatik, ismét beplantálódik. 

Egyébként a kapálást mélyen kapával kell eszközölni. 
Akik elvannak maradva a magas fás vagy ékojtássa!, bÜ.t4 1ritólag 

mondjuk, hogy május hó közepéig mindig van idő a magas fásojtás és 
az ékojtás eszközl,sére. 

A magas fásojtás lehuzásánál sokan ugy járnak el, hogy még az 
anyatőkét is beföldelik. Ez helytelen. Az anyatőkét szabadon kell 
hagyni, hogy hajtásai elétörjenek, hogy az elétörő hajtások zölden be
legyenek nemesithetök. 

A szlilőben lévő hiányos helyek foltozása is most követke
zik. A fiatal egy éves ültetés k\Jzé még sima veszőt is lehet ültetni ; 
a két hár·om éves ültetés gyökeres ojtvénynyal foltozható. Az idősebb 
sz(jlőben lévő hiányokat azonban csak erős gyökeres ripária-po1·tálissal 
kell foltozni. .Mert a lombozattól az ojtvány meghal. De a ripária-por
tális 2-3 éves korára kifejlődik, azután zölden vagy magas fásojtással 
benemesithetö, és eldönthető. 

A lmrók rendes beverését sem szabad szemelöl téveszteni, nehogy 
azok kidölve a fakadást agyonüssék. 

Ahol a ta\·aszi esőzések a vermeket sankgödröket beöntötték, 
azt ne feledjük el azonnal kitisztitani, nehogy egy ujabb esözés a (öl
det a szölőböl ki vigye. 

Különfélek. 
Fagy károk. E hó 27-én viradóra a fagy a szőlőkben ország

~zerte nagy károkat tett. Eddig a következő vármegyékben förtént 
fagy károkról értesültünk. Tolna, Nógrád, Ung, Bereg, Jászkuuszol
nok, Arad. Baranya, és Abauj-Torna-vármegyekbőL Továbbá Pécs 
Eger, S~é~elyhid, T.-Ung, D.~Föl~vá~, M~rn~e, Ku~félegyháza, Czegléd: 
NRgy-Koros, Solymos, Oroszt, Paszto, Retsztlas, K•rályháza, Debreczen, 
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Miskolcz, Jászkisér, Szolnok, Tállya, Hatvan, Gödöllő, Erdötelek, Ecséd, 
Hort, Abony stb. városok és községel<ből. 

Ezekből látható, hogy a fagy országos károkat tett, mert ezen 
az ország különböző részeiben lévő községek és városo l< ból ha bejelen
tetett a fagy kár, fel kell tenni, hogy közbeeső területek sem lettek 
mentek a fagy károktól. 

Ezen mondhatni általános fagy kár után az a következtetés, hogy 
~ltalánosságban kevesebb bor fog teremni, mint egyébként termett volna. 
Es igy az következtethető, hogy a bornak az ára emelkedni fog. A 
mostani viszonyok között erre azonban alig lehet kilátás. Mert az 
olasz vámtétellel elözönlik az olaszborok a piaczot, a hiányt pedig 
majd pótolják müborral, s igy a kevesebb termésnél sem lehet á remel
kedésre számitani. 

Mily nagy szerencsétlenség ezen állapot ! ilyenkor érezzük, hogy 
ez a helyzet tarthatatlan. Jobb sors mikor érkezik már el a te fény
korod a szőlészek egén ! ? 

Nagy aggodalmat ad a szőlésznek; hogy mit csináljon elfagyott 
sz()Jőjével ? Mi azt tanácsoljuk, várjon egy pár napot mig az idő föl
melegszik ; mert akkor lehet a valódi kárt megösmerni, ha legialább 
egy pár órán át az erős nap megsüti. Sok hlljtás ]e konyul akkor, ami 
még most egészségesnek látjuk azután. Amely tökén a fakadások le
fagytak, a jövő évi termés érdekében is ujra kell metszeni. 

Némely fajoknál az uj metszés némi termést idézhet elö, annyiban 
a tőke fejezetében lévő alvó szemeket életre kelti, és ebben sok termő 
rügyek vannak. 

A jégeső. Alig 111elegedett fel az h.1őjárás, már több helyről nagy 
jégesöket jelentenek. Eger határában nagy jég esett. Visonta határának 
egy részén a jég szintén kárt tett. Ugyan mikor érkezik el már az 
állami biztosítás? Mikor lesz intézkedés arra, hogy egy órai vihar az 
év egéaJz jövedelmét tönkre ne tegye ? Mert a mostani magas díjtételek 
mellctt a jég elleni biztosításról szó sem lehet. 

A szöllüs::tilli!tls. A szöllő szállitás érdekében legközelebb a Föld
mivelési ~Iiniszter elnöklele alatt ankett volt. Azt tár·gyalták : miként 
lehetne a szölö szállitást kedvei:őbbe tenni Az értekezleten arról is volt 
szó, hogy a megindult naby telepítés mellett a csemege szölöben tul 
termelés lesz. 

Bizon ha mindenl<i a csemege fajok termelése után kapkod, nagyon 
könnyen beküvetl<ezhetik, hogy a kistermelöknek termékei nem igen 
találnak piaczot. 

Nagyt•árad mozgalma. Nagyvárad képviselő testülete a képviselő
házhoz egy kér·vényt terjesztett föl, melyben a magas boritaladó le

, szállitását kéri. Hasonló értelemben kellene felirni mindazon városok 
és községeknek, ahol oort<.:rmeléssel foglalkoznak. 
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B i r d e t m é n y. 
Még van eladó fajtiszta 

ri p ária-p o rtális 
sima szőlővessző. 

Az idő elörehaladtánál fogva az első osztályt 
20 koronáért; másod osztályt 12 koronáért árusitom. 

Valódiságáért szavatolok. 

~anna~ 1nég ~urópai bor 6s csemege szölö· 
t'~sszö~, mindazon fajokból melyeket lapunk mult 

számában felsoroltunk. 

Hason lóképen szolgálluttunk 

Gyökeres vessző ezre . 24 kor. 

Sima " ., 16 " 
~Iegrendelésnél 25°/o-tóli előleg küldendő. A név 

es kiadó vasuti állomás olvashatóan kiirandó. 

Ggyöngyös, 1900. junius hó. 

Tisztelettel 

Csomor Kálmán 
szőlő-nagybirtokos. 

~yomatott Kovács és Társa könyvnyomdájában Gyönn)·ösön. 
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