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A SZŐLŐBEN 
~Ezelőtt: .. Egy év a 1z6J6ben") 

Davi folyól'ralt szöl6!ilga7dák szAmAra. 

Megjelenik: mtnden hó 28-an. S1Prlre1ztö és kiadótuiajdonee: 
Elötb:t>té~i d( ~géaz évr~ :! frt. CSOMOR KÁLMÁN. 

Ujabb rém a láthatáron l 
A lapokb61 olvaH~uk, hogy ez üvben a Romániában ter

Dlett szőlőket nagy lllérvben importáltá.k hazánkha., bs 'lzt a 

végvárosokhan SósmPzŐn éR Bererzkésen sth. borrá. feld· .}gozták 

M eseszerünek hí tsz ik u z is, hog·y PZt a nagymennyiséget 

apr6 5 kilós kis fa lád~1cskák han szállitották. 

Hogy milyPn IHl~Y mennyiRP~ii horElzlHő szál1ittntott igy be, 

egy adat elé~s(.~t-s annak megö~merésére. 

Hiteies kutforrúsból ~•·edőtH'k állitják, hogy eg-yik romá

niai hortermel0 2~ ezer korona é• u~kü szőlőt szál li tot át hoz

zánk 5 ki l os l&<bcsk{t k ban, 

Hogy ezen sz~i Ili t á si mód me l lett leht>tett borszőlőt be

hozar.ni, és ho~y ezt érdemes volt bornak feldo]~ozni arra az 

ad világot, hogy mint állitják Romiíniá.ban egy kiló szőlő ára 

2--3 fillér. 
Két-három fill(.r ! . . . Fel kiá.ltva kérdezzük: hát igaz-e 

ezen állitás ? Hát hvl terem ott a. szőlő? r • • mik vagy kik 

dolgozzák ? 1\Iinők a pP u z vi~z(Hl~ ok r milyen a hitel karna ta ? 
hogy ott ]ehet sz{))őt tPI'mt'lni, mely 2- fillér kilónkénti ár 

mell<'tt is kifizt~ti magát? ! 
Alig tudunk eltérni ettől a kérd~stől, mert a mi viszo

nyaink között ojtványou szölőt termelni : a legkedvezőbb vi

szonyok f.s terml-s nH:llett sem lehet kilónként 12-14 fillérért. 

~londom a lt>Akedvezőbh viszonyok és jó termés mellett sem. 

Ha t IuH azon állítás, hogy a szoruszéd államban 2-3 

• 
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:fill~r,rt lehet borszól6t vásárolni : akkor azután j61 n~zünk ki 
mi, akik egy hold szől6 betelepitésáre 2400-3000 koronát köl
tünk ; s ha agrárkölcsönnel telepitünk, alig ha birjuk ki a 
Tersenyt. 

Megállunk ás kérdjük önmagunkt6l, mit. mondjunk, mit 
sz6ljunk tovább e dologról? 

Igazán megakad az ember esze, 2-3 fillér egy kqo szől6! •• 
s ha ehhez hozzá vesszük annak vámját 5 kilos kosárra 24 
fillért számítva. Egy kilo szölő behozva keröl S-10 fillérbe. 

Á hirlapi hírek szerint a dolog eddig igyáll és el kell 
hinni: még meg nem czáfoltatik. 

Aza kérdés tehát, honnét ez a nngy olcsóság? Ha van benneva
lóság legval6sziniibbPn az lehet, hogy a filloxera ott nem tette még 
rombol6 munkáját, s terem a t·égi szőlő az ottani viszonyokhoz mérten 
csekély napszám mellett. Es amellett ez évi termésnek rendkivül 
nagynak kellett lenni; csak igy lehetne hitelt adni ru~mileg a köz
lött hirekuek. 

De hát az is kérdés: mily menuyiség az, mely hasonl 6 
körülmények között a mi piaczunkra dobható. Hogy nem va
lami kev~s, az árakból lehet következtetni, mert ha kevés 
volna, akkor az ár nem 2-3 fillér volna kilonként. 

t;z6val az eddigi hirlapi hir ezerint ugy álJna a dolog, hogy 
egy kilo romániai Rzőlő nálunk vámmal ~s szállítási árral e~yütt 
8-10 fill~r. Hamost 1~0 kilo szőlőt veszünk egy hekto borra, ak
kor a romániai szőlőből készült bor hektolitere kerül l a-13 
koroná ba. 

Ez olyan ár, amelyeknél ha valami kormány intézkedés 
nem történik, ami boraink agyon lesznek ütve. 

Tehá1 egész illetékes a czim, midőn azt irtuk felülre: 
:t ujabb vész a láthatáron !c 

De hát vegyük ezt a hirt amint adják, azonban ne ha
markodjullk a helyzet fölött birálatot mondani. Elóször is jöj
jünk tisztába azzal, nincsenek-e a tételek, az árak nagyitva 
vagy kicsinyitve, és hogy mennyiben val6 a 1zá.rnyra kapott hir ? 
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Ámde ezekhez mi apr6 emberkék vagyunk, de miJde.n 
apróságunk mellett jogosultak arra, hogy a kormány figyelmt1t 
felhivju~ és kérjük, hogy az ügyet vizsgálat és tanulmány tár
gyává tenni ne késsék, és az elért eredményekben a va16sá
got feltüntetve hozza nyilvánosságra. És ha a körülmények a hirek 
valóságot i~azolnak, akkor lépjen sorom(JÓba, és a nagy áldo
dozattal felujitott. szőlők és sokat küzdött szőlészek érdekPn: a. 

rendelkez{·sére álló hatalommal tegye meg az üvös intézkrdéseket. 
Annál inkább is szük~~ges a kormánynak e::en körülményt 

vizagálat tárgyav3. tenni: mivel a borkereskedő virág már a 
romílniai borok iránt érdeklődik, és ezen nem tudjuk létezó-e 
vagy csak ujságpapiron levő borok, a~ idei kitünő minőségü 
borok árára kezdenek befolyást gyakorolni. 

A romániai bámulatos olcsón jelzett szőlőráak kiirtölése 
nagy gyanut kelt bennünk, és azt tartózkodás nélkül kimondjuk. 
N(~m-e egy-egy ujabb . pécsi bortermelés lesz ujabb kiadásban 

, h t' ',J a roman a aron .... 

Emlékezzünk csak vissza, ktft-három évvel ezelőtt, midőn 

még kevés borunk termett : a kereslett helye Erdély lett. A 
kereskedő világ Erdélybe ment bort vásárolni, mivel mPg ott 

Hkkor a filloxera nem pusztított. 

Csak akkor kezdeltek az intéző körök elmélkedni: mikor 
megtudták, ho~y Erdélyből 5-ször vagy többször annyi bor szál
littottak ki: mint amenyi ott' a legjobb viszonyok között terem
betett. S v~gre reá jöttek, hogy a pécsi Engel-féle pinczék éa 

kutak termelték Erdélynek a bort. 
N em-e ezen esPtnél is ilyenféle machináczi6 szerepel ? Nem-e 

lelket len üzések csinálják a nagy reklámot az olcsó román bor
nak, hogy vele és helyette a mégolcsóbb műbort értékesítsék ? ..• 

Mert igaz ugynn, hogy a borhamisitók az utóbbi időben 
meglettek szut.yongatva; de hát amint látszik az őket. ért bün
tetések csak olyan érvágások völtak; melyek után még eg~sz

ségesebbek lettek. 
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Ott van a pécsi fő bormester ! Mi történt vele ? Tönkre
tette a magyar borok j6hirnevét; elárasztotta az országot mü
horral ; ezer és ezer szől6sgazdának okozott anyag·i csa~ást, 

t.n.lán sokaknak bukását, és ma ott él és uraskodik. 
No hát ha ilyen rnódon torolta.tn9k meg a műbor gyáro

sok, akkor tartani lehet, hogy románia olcRÓ boroknál is sze
repeini fog a m'dbl1r ; azért tehet kétszeres érdeke a 
kormánynak, hogy az ot.tani erre vonatkozó viszonyokat és kö
rülményeket kell() vizsgálat alá vegye. 

Kilátás a jövő évi szölőtermésre. 
Az l~rtelmes ~azda má.r ősszel tuti a jövő évi Azőlőter

mésre némi rem~nyt ~őt ennél töuhet: némi biztosat meg
állapítani. 

N em iósla ti tehetség, nem a esi) Ingok já r ú sa s más e~yéb 
ad ehhez irányt, de a szőlő növén,y élettani ösmerete. 

Sokszor elmondottuk már, ho~y a szőlőrügye gyümölcs 
hozamra hivRtott. Hogy azonb:-m ezen hivatását tt>lje~ithesse: 
ahhoz a tern1észetnek az időjáJ·C:.issal hozzá kell Járulnia. 

Ha }lz időjárás kedvező, és a tő kellő tá.perŐvPl rendelk~zik: 
akkor a rügyek n1egterrnékenyülnek: a megtermékPnyülés 
következése azután a hozam a szőlőfür·töcskék elé törése. 

A szőlő rügy egymagában foglalja a szőWtő e~6szét. Ha 
egy szőlőrügyet kevés fás részecskével levág·unk, é~ a rügyet 
tavaszszal a földbP. takarjuk: az ott kihajt, belöle egy kéAz 
azőlőtőke lesz éppen ugy, mint a szőlőma~Lól. 

Ha egy száll szőlővesszőt hos8zá.ban ketté hasitunk, akkor 
---:~ hituj fogjuk a szőlőrügy nagy fontosságu müködését, akkor fo

galmat szet·ezhetünk magunknak a szőlőrügy megtermékenyi
táséről. 

A szőlőtő a gyökereken át szivja a talajból a tápláló ré
szeket, s igy a nyert táplálékot leginkább a bélcsatornán át 
juttatja 8 rügyekbe. A rügyekbe jutott tápnedv szükRáges ré
sze, a rügyből elétörött hajtáEtok táplálására fordittatik, és azutd.n 
a fele& rés1. halad föllebb a következ() rügyhöz, mig a leg
végsőre a legfelsl>re ér. Ha a tápnedv oly sok, hog 8 rügyek 
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azt mind felhaizJuHni nem képePek : akkoz:a a legft~lsóbb rü
gyet tovább Jejleszti, a lomhozatot növeli. 

A ke1lő túpt·rővel rendelkező talajban levő szlSlőtő azután 
dúsan fejlődik; H vesszők vastagok, a lombozat a hajtás tejlő
d~sei erő~ek lesznek. - Ez az eredménye a jól trágyázott talajuek. 

A tő azouban ut.>mcsak a földben levő táverőből veszi fej
lődés~t, de f>lőse~iti azt a levtslzete is. 

A levef!{) szi11tén tápszerekkel van telitve, melyet a lev~lzet 
fclv~sz me ly ly el azutá n tá piál és fejleszt. Azért tehát a levélzet 
működ~Rének befoly{t~a a tRlaj tápdussaságától függ. 

Ha a lom i.ozatot H t ala j tápdus8R sága fejleszti : működé-
eével azt teljer.~en visszafizeti. lVIert a nagyobb, és több levél
zet s1.áruosabb szájacskákkal rendelkezik, mint a kisebb, ~s keve
sebb. lf.'Y több s1.ájace:ka H levegőből több szükséges al
katrészeket vesz el, melylyel a tőkét ~lteti. És minél több 
és nagyobb a lombozat, annál töhb 8zájacskával rendelkezik, 
melyen át különöAen éjjelenként a tőben levő fe1eö nedvet 
el is pár·ologtatja. 

~!ert azt mindeu öntudtttos szölész tudja, hogy a. szőló 
leve le a tőnek az, ami az állatnál a tüdő. 

8 ha v~~gerP-dmt=>nyéhen nem is te] j esen et!yenlő, me rt 
az állat tüdő nélkül egy pár perczig sem élhet, addig a 
tőke lev~lzet n6lkiil is elél egy kevés ideig; de oda törekszik, 
hogy P me őt kieg•:szitő de t-> l veszett részét a levélzetet, az elé 
törött r üg-yek ből pótolja. 

Tehát első és főkellPk a talaj tápdusság, ennek követ
kezm~nye a lev6lzet. lombossága ; - a kettő eredménye a tő 
hajtásainn k erős fejlődPse, - éR ennek következménye: a 
s~őlőJ·üK._yek beérése és megterméke11yülése. 

Tehá t. e~:y Jól kezelt szőlőnél a rügy ek termékenyülése a 
dolo~ követkeunénye. 

Ez teljesen ugy van. De hogy a rügyek többé vagy 
kevésbé negtermékenyüljenek : arra az idóiárásnak rend
kivül nag:y befolyása van. 

A nedves caanndékos és hüs időjárás, káros befolyással 
• 

van a rügyek megtermékenyiilésére. . .. 
1\liután pedig a szőlöhajtások me~fáso~~sa JUlius _hóban 

veflzi kezdetét és augusztus hóban legtöbbRzor bevégzc5dlk,_
későbh legföllebb az ér~ee tömörülése fejlődik, - az ezen 1dlS-
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ben létező időjárástól függ a hajtások f'sodása beérése és a 
rügyek megtermékenyülése. 

A szőlőtő egész juliius h6 vég~ig vehementen fejlődik, 
mert ez ideig a talaj tápanyaga és a levC:IgŐ felvett szénenye a 
lombozat és a hajtások fejlődésére használtntik. 

Amint azonba11 a szőlőbogy6k fejlődnek: a tápe1·őt 
azok JS igP.nylik. s igy kevesebb jut a fejlődésre. 

Később midőn a hajtások fásulni kezdenP-k és a nedv 
kezd keményitős alakot felveni vagy sürüsödni : ekkor a ned\r 
keringése megla~;snl. Hosszabb ideig idező nedvhől többet vesznek 
fel a rügyek : és többet tartanak meg a Slőlő vesszők. 

Ezt igazolja azon mindenki által ösmert körülm~y, ho~y 
a gazdabolondító szőlőfHjok, mint a ru~ós kr.darka, s. a. t. sok· 
kal jobban fejlődenek, mint a jó és nagytermésü s őlőtők. 

Ha julius de különöst>n augusztus h6 nedves hüs idővel 
folyik le: a tő tápnedve bővebb hi~P.hb; s igy Hem a rilgyet 
nem fejle~zti~ sem n hajtá~ fásodását nem sietteti. De el
lenben ha H nevezett időben meleg ét; nem túl csapodékos idő. 
járás van: aKkor a nedvkeringés a tőben lHssubl·, a nedv sü
rűbb. 

A sürűbb nedvheu több a keményitő rész, mely azután a 
rügyekben jobban, dnsabban h~rakodik ; és a megtermékt·nyüJés 
teljesen, biztösan bekövetkezik. 1\Iely abban is nyilvánul, hogy 
a hajtások korán fásodnak, és korán teljePen beérnek. Mert 
csak teljesen beérett vesszón lehetnek ~rett riigyek. 

A jelen év julius, augusztus sőt mondhatom szept6mber
hava is legtöbb helyen kevés csapadékkal de inkább meleg, 
száraz idővel felyt le; s igy mindazon kellékek megvoltak, me
lyek a 8zőlőhajt.ásokat beérlelték, és a rügyeket megterméke
nyitették; s igy nagy a reményünk, hogy ahol a szőlőket ren
desen öntudatosau kezelték és munkálták: ott a szlSlőrügyek 
a jövő tavaszon dus terméssel fognak elétörni. 

Csak azután megtartsa az Isten, és a gazda me.I!
Lnentse a szép fakadást! 
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A zöldojivány összeforradásáról. 

- Tudományo'! ~zempotból. -
III. folytatás. 

6. A filtest menti vagyis a trachealis heggszövet állandó~ulásának 
legfontosabb momentuma a valódi faedények :dalakuMsa. A heggedö
sú,vetben kikf>pzlídő f'aed~nyek ~zint~>n nagy üregííek. rövidek, falaik 
legnagyobbrészt lépcsőzetesen \'astagodottak. 

lrányuk t~)bhé-kevésbé k<irülfutó, R a s.zövetek viRzcmylagos szembe
állásához mérten kiF'ebb-nagyobb hben elhajlott .. E1.ek biztositván maguk 
ré~zéről is a táp~ 1 datok áraml;isának és a?. anyagcser~nek íitját, u fatest 
egyesülé~e ezen edényPk kik(>pzése révén éri el legtökéletesebb fokát. 

7. A leptom hegvedő:-zö,·etének kik~pződ~sében a háncsrost-nyalá
bok körülnövéi"ére és az elséídlE·ges kéreg pótlására ,rányuló haj:andóság 
ismerheW tel. 

8. Szihís-csÖ\'ek megform;llása által éri el a hán~sszövet folvtonos
s;íg;ínak tetőpontját. E?.ekre a Hzitás-c~övekre jellemző, hogy a két nö
veny szomszédos szitáscslí-nyalri'bjait har;ínt irányba kötik össze. 

9. A hP) is hajlandó az egy .. sülrsre köz\·etett forradús títj;ín. Ha 
összeforr, ú~y vagy a bélkorona és brlhüvely parenchym;íjáhól keletkezlS 
exogen heggedőszövet forrasztja ö~sze a bél részeit, vagy a hajtás belé
nek közept~hen t1ímadó ~ejtoszhís f(>lyt.án fndogen heggedő&zövettel léte
sül az ÖsHzen<ivéf;. Igen gyakran azonban nem kt'>pes teljesen összeforruuni, 
ki\·~ilt a junm;; hó elején vagy m(\g kés{ibh készül oltványoknáL 

10. Az epidermis és kérPg-slderPnchym-uynlábok forradásra uem 
képe~ek. 

VI. G_yakorlati köv-etkeztetések . 
.Az elcízt'ikben eW;uh·:ín vizsg:ílataim ered11H~yt'>nek rövid összefog

tul ását, czélszerünek hít om a szóhan forgó kérdést gyakorlati szempon
tok ból is tárgyalás alá ven ui. Ha vizsg·lílat.aim ~:;crán sikerült oly tapasz
talatokat szerezni, melyeket a gynkurlat tprére :H\'inni eredménynek mu• 
lati- ozuf.k, iig-y azok pontos m<>gjelölé~e R?.iik~égessé válik, twhogy azoknnk 
a kelleténél ki~t>hb avag-y nag-yobb érték tulnjdonittatváu, helytelE-n kö
vetkezi Ptéo:ek volWi"Hamtk le. 

Elpusztúlt. szeileink felujit;ísának türténetén ,,.~gigpillantva, föl kell 
ama saj:hszerü jt!lenl"égnek tiiJ.nie, hogy a szőWgazdák két táborra oszolva, 
a z(ildolM:-' (\s f~í!mltás hangoztahísával törnek l:índzsát évek óta, az egyik 
\'agy u másik felujitási mótl mellett Ezen ver~eng~A a legut6bbi idők
ben mlig ink1íhb kiélesedett s a szaklapok majdnem állandóan foglalkoz
nak e vit:1s l;érdéssel, hol emez, hol pedig amaz oltási mi\·elet javítá
sával, tökéletesitt;f'ével sz:ímolva be. 

A z olt;ísi m ü ve letek t i)kéletesitésére ir:ínyuló törek vés föltétlenül 
<;rveudete~uek volna mondható, ha nem éreznők ki majd minden álli
tásból azon néha fu111en is hangoztatott vélemény, hogy ez vagy az az 
oltási mód nem ér semmit, mihelyt ugyan~s a másikkal elért, kedvez~bb 
eredm~nyek kt)zlése forog szóban. 

liunk:ílutommal ezen vitás kérdés tisztázásához óhajtottam adato-
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kat nyujtani, s ezért most az alábbiakban röviden egybefoglalom mind 
azt, mi a gyakorlati szőllSsgazda okulására szelgálhatna. 

A szlSlő zöldoltási müve1ete a gyakorlatból vette származását, s 
állitólag hazánkban alkalmaztatván legelébb nagyobb mértékbe? a szőlő 
szaporitására, magynr eredetfi volna. De ennek ellenére azt látJuk, hogy 
gyakorlati szőlősgazdáin~ a "legeltérőbb felfogál!lnak hód~lna.k, a zöldo~t
ványok összeforradá ·át tll~toleg. Voltak s vannak ma Js b1zonyos meg
állnpitott (agyszólván hagyományos hfiséggel megi)rzött szabályok, az olt
ványok készítése, gondozása, és megválasztás~íra vonatkozólag; de ezek 
nem áltahínosak, t:! részben tapasztalati következtetések által sem támo
gatvák eléggé, t1 milfy egyik szőlővidéken szigoruan magturtatnak, add1g 
~ más helyiitt ép ellenkező miiveletek szokásosak. 

Az oltás alá veh<•W hajtások korának és fejlettségének megbir·álása 
és az oltás időpontjának megválasztása vidékenként igen l<ülönböző. Az 
itten előfordul6 eltér·éseket azonban nem lehet mindig uz illeW helyeb: 
klimatikuA és fekvési viszonyai közötti külöubségekben fi)ltalálni, rnert 
nem ritkán ar~ínylag északibb fekvésü és hüvösebb éghajlat6 vidékeken. 
k<n~ibban ,·égzik P.} u zöldoltást, rnig viszont délibb és melegtbh klimáju 
helyeken mint pl. Torontálban s Nagy-Becskerek vidékén a zöldoltást 
mélyen benyujtják a nyár derekáig. 

Egy igen f'untos eitérés észlelhetlí uz oltás gyakorlati kivitelét 
illetőleg. Egy és ugyanazon oltásm6d alkalmazása mellett \'id~kek szerint 
különbözőké}J készitik e W az alany hajtat~:ít. N éh ol teljeseu érintetlenül 
hagyják, máshol pedig részben vagy egéRzen (mint pl. az aradi Hegy· 
alján általáhan) eltávolitják a lombozatot. Hol!y ez bizouyos meghatárá
rozott. szándékkal minél kedve1.őbb ~nkrr érdek(·ben törtt=nik uz tagad· 
batatlan, de hogy ezen, a szőWtő és oltvány élettani müködésében mé
lyen belevágó kezelési módok közül melyil< felel meg legjobban, ugy 
növény·élettani, mint gyakorlHti szempon1b61, ez még mindmegonnyi ku
tatásra vár6 nyilt kérdés. 

Az oltványok megválasztása és osztáloy~ása alkalmtíval j6ságuk 
megbiráiása és megbecslés~nél két fő Bzempont urulkudik, u. m. az ösz
szeforradás teljessége, jósága, az oltvány u. n. érettf'lége. 

Ezek közül az utóbbit, t. i. az oltványok érettsége f!lzolgál fegyve
rül a zöhloltát! ellenségeinek k<.zé ben. 

Nem szándékozom itt ezt a kényes kérdést megLojgatni annál ke
vés?é, mivel az ~rettsé.g nem jelentkezik élesen elkülönülő növényhonez
tam vagy élettam tulaJdonság gyanánt, hanem egy oJy etubtilis átmeneti 
.tllapota Rz illető növénysp;erv fejlődésének, mely a tudomány mai álla
potában a rendelkezásünkre állá móds~erek által m~g alig érzékelhető. 

Jelenleg csupán több évi tapasztalat utal némi bah·ány ismertetlS 
bélyegekre, a melyek utlín a szőlősgazdák és gyakorlati szakemberek 
indulni szoktak. 

Az oltvány összeforradásának tökéletessé e már biztolabban itél
hetlS meg a 1aikus áital is. A gondos megzsemltSlés a régi sebhely teljes 
és hézagtalan beforradásáról fölvilágasittlst nyujt. Az oltvány gyöngéd 
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hajlitgahísa, az esetleg meglevő házagokat jobbban eWtünteti, ba sze
münk eliő pillantására esetleg csalódott volna 

Még biztosabb itéletet mondha.tunk, ha az oltván t fölálclozva 
hosszában ketté hasitjuk és ugy vizaváljuk meg, hogy az oltvány belse
tében mennyire teljes az alany és nemes rész közötti egyesülés. ltéle
tiinkben azonLan csupán akkor lehetünk igazság~sak, ha tudjuk, hogy 
u zöldoltva1nyoknál a hajtások mely részei azok melyek: 

l. egyált.alá Lan összeforradásra képesek és 
2. a melyeknek okvetlenill teljesen összeforottaknak kell .lenniök, 

Logy a.l olh·ány tovább teny?szetét lehetövé tegyék. 
A gyakorlati szőlőmüvelők azonban nem puhatolják e kérdéseket 

részletesebben. Törekvésük első sorban arra irányul hogy az oltás alá 
kerülő két hajt:ís cambium öve lehető legtökéletesebben egymásra essék, 
lHl)gy igy teljes körül forradás állhasson elő. 

Ezen felül a külső hácsr~s~;letek összeforradását is kivánatosnak 
tartják, s ruinél teljesebb ezen s1.övetek összeforradása, annál jobbnak, 
szebbnek és tökéletesebbnek mondják az illető oltványt. Hogy a hajtás 
fa-szö\·ete összeforradjou, azt mint kivánaimat sehol sem hallottam em
liteni, a bélszövet ö~szeforrad:ísát még kevésbé. 

Ha ellenben, a kész oltníuy kerül birálat alá, s hosszában felha
sitvr szemléltetik meg, akkor az oltvány belső részeit hézagtalanul össz.-
f,.,rradtnak Kivánja a gyakorlat, itt mint látjuk, egy nagy ollentmondát1 
előtt állunk, mely nem támadtlatott egyébből, rt.int u növényi test és 
tlzervezet hü1nyos il'metetéből. A kettéhaRitva egyenletesen, hézag nélkül 
összeforadt nak mutatkozó oltványnak ~pen legterjedelmesebb fa-szövete 
forradt ö~sze s ezért oly tökdetes; v~szont egy olyan oltvány. a melyben 
c~ak a carnbinm-szövet forradt össze, bizonyára nem fogadna el jó gya
n~1nt. még egy tanulatlan napsz:ímos sem. 

A b0l Ös:St.eforradás~H szintén nem hangoztatja senki kiv~ínalom 
gyamínt, de azért a kés~ oltványtól, mégis megkövet~lik, hogy ketté 
Lasítva, u legközepén is teljese ép s el ne b~rnult legyen. A bél össze
forrad:ísa, mint felltehb kimuttattam, nem szükséges az oltvány sikeres 
tovább fejlődésére, s ha mégis megtörtént, ugy ez csupán csak a kivá
léan sikerült oltási mütétre v:1l. A mely oltványoliban a bél már nem 
forradt össze, azoknaO legyen külöuben azJk legtökéletesebbek, a bél
~ejtjeinek elhaláEla és a humificatiónak nevezett vegyi folyamat bekö
Yetkezte folytán, barnás-fekete részletek keletkeznek okvetlenül a bélben. 

Ezen elhalt szövetrészletk önmagukban még nem tekinthetők hibának 
anntil kevésbé, rnivel a többi bélszövet már szintén elhalt és megb1unul. 

A fentebb el6ndott, azt hi~zem eléggé meggyőzhettek bárkit is arról 
hogy gyakran az apr6lé~osnak látszó részletkérdések hiányos tisztázása 
mennyire képes ehériteni végeredményében a következtetéseket. Ha már 
most az eWző fejezetekben kifejtett vizsgálatok tudományos eredményeit, 
a gyakorlatra váltva, közvetlenül ért~kesiteni akarjuk a zöldoltványok 
tl5állitására, összeforradás~nak megitélél!l~re, akkor a követkeőket kell 
figyelembe veniink 

A zöldoltványok k~szitésén~l a flSsulyt helyezzük első sorban, a le· 



het6l•1 fris• anyag f6ldolgozására. .Az oltási mü ·.-elet folytán okozott se b
Úl beforrR8ztt(•n, egymagában is el~fl feladatot ró a fiatal hajtáera; 
menntU tovább marad a lev,gott oemt>s hajtás n párolg.-is által okozot* 
vizvesztee4§gnek, a levegő oxydáló- és humifikáló-batásának kitéve, annál 
nehezebben kap er(ire, a rá nézve ide~en alany tápláló testén. 

Ebből ozttín önként következik, hogy minél gytn·FaLLan végeztetett 
az olt.t[ll, annál előnyösebb a nemes rtssz megmurndása szempont}fhól, 
minthogy anmíl rövidebb ideig marad a tiszt1ítlan leveg() káros behatá
lának kitéve. 

A maskara. 
Mi az a maskara? A maskur,l olyan valami, amin nevetui kell l~l 

ha az tan1ícs alakban jelentkezik. elfogoadni nem tanácsos. 
Ilyen maskara volt a mult évben azon hirdetett é~ PZ évben is 

már hangoztatott jó tanács, f.ogy a szülőket még a szüret után lB 

permetezni kell. 
A mult é\ ben egyszeriieu anny it. momlottunk, hogy ana nincsen 

szüksé~; mo~t azonhan egész idején, rnikor ujb6l kezdik hangot.tatni : e 
helyén tc>F:észen leakarunk szám"lni ezzel a lég;b{í) kapott üres tanncscsn l. 

Tudjuk jó:, hogy a permetezés azért történik, hogy a \2velck a 
peronoHzp6ra kártt'íkony pusztitás1ítól megóvassanak. 

Ez helye~ dolog. Ezzel mimien szőWsgazd1ínak tisztábau kell lenn·, 
s ha a szülészek lU parancsolata elkészül, ennek benne kell fof?lBl
tatni. Mert aki <~?.t l' l nem f(,gadja és meg nem tartja: az szalője jö
vedelmét kevés esetben élvezPndi. 

Ez ~\'ben is bnmulattal és ~o;ajnálatt:d híttam olyan gazdát, aki 
zzőUíjét nem permeteztc. De azut~ín bíttalll szüretkor kétségbPejtlí ~ílb
potát is, wert mig a szomszédj:inak permetezett ~z{ílőjéhen érett, m.ljduem 
tepedt szlílőket szedtek, az aki nem permetezett, egész dühvel \'ag-<hlta 
a szür~tel;; kocsi ker<.>kéhez a nngy dc tsretlen zöld fürtii sz(í!{íket. 

Saj1ít ~zemeimmel híttam azt, midíín a gazda a koc:o~it·a a ~züretelő 
kád mellé állott és dobáita ki a ldllb6l az é.-etlen fürWkct ; végre bele
fáradva megfogadta, hogy ha a kah<ítjlit teszi is zálcwba, de J. ödíre per-

• i.": ~ 
metezn1 10g. 

Tehát permetezui, a peronospóra ellen védekezni kell. De ezt a. 
védekezést okosan, észszerüen és czélszerüen },elJ et-zközölni. 

Az orvos Ü! addig rendeli a gyógytizert, ameeid i~ annak hatni keli; 
de beszünteti, miknr arra már többé nincsen szükség. 

Hogy miként kell permetezni: azt már mindenki tudja; tehlít üres 
szalma cséplés volna azt ismételgetni. 

Azt ts tudták, hogy meddig kell permetezui. De most eszéue ju
tott valn kinek, hogy iölmaradt permetez<S anyagát még ez évben elad hassa, 
azért teh1ít derüre borura hirde· te, lwgy őszszel is kell permetezni. 
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Azt hiszem, az őszi permetez~s nevetségességtit eléggé illusztráltam, 
u fennehbiekkel, de szakszerüen is be akarom mutatni, hogy arra nincs 
szükség. 

Aki állitáscml val6diságár6l megakar győződni, mcnjen ki a szőlő
jébe, néz~e meg a sárgulni kezdő szőlőlevelet; minden eré)sebb vizsgálat 
uélkül iátni fogja, hogy a rézgálicz oldat pett.yei rajta egészen és né
Lol tömegesen ltlthat6k. T~hát ha volna szükség is a védekezésre: a 
védanyag rendes he~yén még ott van; s az eső a csapadék időn
l-: ént old fel abb6l annyit: amennyi ha csakugyan pusztítani kellene 
a peronoszp6rát a~t kiölje. 

Tehát még az esetben sem kellene ősz::~zel permetezni: ba a pero
noszp6ra klirtékonyságat6l félni lehetne. 

Ha a szGlőleveleken a zöldgálicz apr6 petyei nem igen láthat6k : 
még akkor iE~ vau rajta rézg-álicz. 

A Cilapadék a rézgáliczot feloldottr1, s a folyadék a levélzet csip
kéjére j utott ; ahonnét eg-y része pedig a levelek szélein maradt. Erről is 
megiE>het győződeni, hogy egy ceom6 levelet a vizben megöblögetünk, 
a hátramaradt vizben a réz~nlicz elég mennyiségben feltalálhat6. 

S amint l\JvélzetJ·ől a vizben feloldódott rézgálicz láthat6 
lett, h"soul61H'>peu a reggeli harmat feloldja a levél széleken levő rézgá
liczot, s igy a lcvélzetr6l a cseppek az alantabb levő lev~lzetre hullanak, 
hol is széttCijednek, s ha volna peronoszpora el is pusztitanák. 

De végtére mindezekre nincsen szükség, mivel az őszi hidegek a pe·· 
rQnoszp6ra gornbáit elaltatják, azaz nem éltetik) s igy kártékony hatá
snak sem lehetnek. 

De t•w:ihL menve, a szőlőfúrtök megóvása végett ős1szel perme
tezni ninc~ szükség, !:Őt egyenesen kártékony Yolna. 

Tudunk az idén is esetet, a'•ol f'gy gazda szeptember első napJai
ban permetezta szűWjt>t: de értékesiteni nem tudta. 

A jövG évi termés tekintetében sincsen értelme az osz1 permete
zésnek ; mert a ha t·ügyek szeptember hő köz~péig be nerr: értek, nem ér
nek azok be karácsonyig som. 

,· szőlőfa beérésére is szintén ez áll. 
~!iért permetezzünk tehát őszszel? azért, hogy annak ajánhísávala 

lapok hasábjai teljenek ; -· és azért. hogy a raktáron maradt permetező 
készlet pénzzé felcseréltessék. 

Isten utse ugy van: . 

Levelezés. 
Tek szerk. ur! -- 1888. 4vben kezdettem a szölG telepitéshez . 

.Miután szl5lőm talaját tíilkötöttségénél, és az akk~r ~ra.lkodó t!zárazságn'l 
tegva meg nem fordithattam, szl5ll5met ré1zben godrokhe részben vasután 
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ültettem be. Részben japuez herbemont és ottheló, réazben ripabia alany 
vesszőkkel ~s sima zöldojtványokkal. 

Nagy gonddal l\ezeltem ezt a most maír jogaral quodtibetnek ne .. 
vezhetlS szlSWt. 

A ripária \'esszőket részben ékre ojtattam, részben pedig zölden 
és azután eldöntettem. 

Tet·mésem már évekóta volt rajta; de a nmnkáluttal szemben 
az eredmény eddi~: m~g nem volt teHesen kielégitlS. 

l\1intán a jaquez te1·mését nem thlúltam alkalmasnak : idlSközött az 
egészet ekojtással benemesitettem. De bizony ke\'éR sikerrel. Nemcsak 
hogy az ojtnínyok nem eredtek meg, slít még a jaquez tllkék nagy r~aze 
is kiveszett. 

Ekkor ezeket gy8keres ripária pnrtálissnl befoltoztam. A foltozások 
most két évesek, ~s mát· is szép erősek. 

Az othell6 még m·:ndig elég jól tartja magát, a herbemont tlSkéje 
a zonban ugy elágasoJott, hogy Elok fát. ne,·el és termést keveset hoz. 

A ~zőlő többi részében bizony még elég Mok a hhíny, s noha bár 
ez évben mt'glehetős termésern volt, most Ől'zszel megállok a sz{)JlSvágén 
és gond•Jlkodom, hogy mit tegyek vele? 

Az ir1Íl1t fordulok t. szerkesztéí úrhoz, hogy adjon tan~csot. 
Kiv1i:g:u~sam-e a direktterm{)ket avaJ!y az egész l'zőllSt ? és íijt·a ül

tessem? ava~Q· l'gyébk~ut ~(·gits<·k a dolgon. 
A teriilet 10 hold ; jaqnt·z 1/2 hold, herbemont l hold, othellé 2112 

hold .• ~ többi riparia alanyra ncme:oitett keYert f3j. 
Szin•s tanác:-iát kéri J. S. 

Akik kezdetiJen min<lj~í1·t a telepitéshez fogtak, ezt>k az úttörők 
nemcsak sokat liüzdMtel< t!s l<öltF;éges munknt \"rgeztek ; de mint ön 
is mondja, csakug-yan quodlibet-szőliíjük \·an. 

Most ön tun1tc Jot kér arra, hog-y mit. esinnijon szölt\j(yel? 
Hát bizony ert'e tg-y felelni nehéz kérdé~. Mivel a hézagol" és a 

hézagos .;zőlök között nagy a külömhség. De nagy külömhség van a 
gazda bugyellárisa ki",zött i~. 

Egyiket me~ütötte a lapos gut.a, s egyedüli remény az, hog~· a 
szölő jövedelmébéH teljék meg; a másik duz1udt, s reá sem hederit a 
szőlő jövedelmtre. 

Tehát a tanácsot is a bugyellárishoz kell mérni. 
Ha önnek a sz{)}tí jövedelme elkeri'lhetlen; akkor a szőlőt 

nem szabad kivágni. Ha azonban ki birja tartani mig az ujonun moR' 
már rendszeresen telepitett szölő jövedelmet hoz: akkor egy perczig 
sem okoskodjék, baltát a tökének, ásót a földjének. 

A meglévő tökéket k'rlelhctlenül ki kell vágni, meg k ll forditani 
és kész ojtvánnyal ujonan beültetni. 

Tegyük fel, hogy önnél is van helye bankónak, hogy szivesen laított 
Yend~g:, é!!' üre!' tárczája annak bekebelezéseért sovárog: akkor tessék vele 
to\·nhh a ki'·\·et k,~ídík~peu küzdeni. 

Ha ;,z ojt níny t<íl.:ék elé~ f<·jlGdöt tek, qzt jeleutik, hogy a talaj a 
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azükséges tápanya~gal bőven rendelkezik. Ott ah ol igy áll a dG>log az ön 
viazonyai közöt.t a trágyáz4s elmar_ad=bat. 

Ott ahol a Wke fejlödése v:ssza van esve, ott a talajt javitsni 
t.rágyázni kell. 

És pedig ha a talaj túl kö.t~tt, szalmástr~g>:ával kell javitani ; mert 
ez nemcsak a tápanyagot szaporitJa, de a talaJt JS köunyüvé teszi. Ahol 
n talaj laz1ibb, ot~ érettebb trágya is j6. De a szfHőbe egyáltalában jobb 
R kevésbé va gy félig érett trágya. 

Az is a főelvek egyike, hel!y ~yakt·abban de seldlyebben kel trá
gyázni. A tr~ígyázás helyes szab1ílyát az iróaszta!onál vagy elméleti uton 
megállapitani oem lehet. 

Azt a talaj minő~ége R talaj fekvése határ·ozza meg. A mérvad0 : a 
s;:6lő feJlődése legyen ; az mututja meg a gazdának, hogy mikor van 
szüksége a trágyára. 

A gazda pedig oko8 legyen, és ~rtse meg miko,. a sz{)lö több 
tápanyagot. ké•·. 

A !'Zőlő azon 1'~8Zt-·ben ahol a W fejlődött: egy kissé jobban 
reá lehet metszeni uzza/ a számitással, hogy nz egész szőlőterü
let szukezes8zive kivágús megfordittis és uj ültetés alá kerül. 

Azért tehát az ilyPn sző)(ít turnusokba kell osztani, és a Jegelső 
időben kivtíg1\s :ti~\ Cí'ÍÍ rl'~;r.eket ismétlen erí5sebben reá lehet vágni. 

Eg.'· jó erej{) szíí)() 2-3 évi er·Gsebb reámetszést elbír. 
Azután a be\•,.;ztutt turnus C.venként kivágandó, fordítandó UJra 

ü ltetcndt'í 
Amely turnus fl (;,. mulva esik kivágás al:\: azt mcgcsapolni oem 

tznbad. S()t azt meg az ot t levő alany vessz{íkön készítendő zöldojt\·á
nyokkal !'Zapor·itam is kell: mcrt ezek még leg:dább 3évig teremhetnek. 

~li nél két'lííbh v:üratik a turnus: annál jobban kell }. imélni. 
A direkt term()k közüla jaquezt és herbermontot, miután ezek az 

előrehaladt f'zíí){íszetbcn t'rtékkel nem bírnak, n legelső évben ki kell 
1·ágni. $ít legelső é,·beu jöjjön kivág-ás al:í az a turnus tábla, a 
melyben herhermont va~y jaquezra neme.01itett ojtv:inyok ,·annak. 

Me rt b:\ r a jaq nez alany eléggé ellentáll a filoxe'!":ínak, de nem 
terem oly dnsan miut a rip:íria-ulunyra nemecitett európai vessző. 

Köz(.jt~ aznhín g-yökeres ojtványokat csak oda ülteFlsen, amely tábla 
hosszabb id() ut:ín c~ik kiv~íg:ís aM ; é~ ott)s olyan helyre, ahol legalább 
8-10 tőkt> egynuís mellett hiányzik; s igy nem lehet tartani attól, hogy 
a szomszéd liikék a beültetett gyökm es ojtványokat beárnyékoljálc 

Az ilyen quotllibetre csak is ez lehet tau:ícsunk; és ismételjük, hogy 
hármily jó tanáes elf0gad:ísa trágyáz:ís nélkül nem ér egy fületlen 
gomb bot. 

Az othelló s1.őW kincs, a szegény emberek szől~je. 1\Iely bőven 
terem, s mclyet jól fizetne.k. Ez! tessék jól ápolni és szintén trágyá,~ni; 
de tuls:ígosan re:í metszen1 oem szabad. 1\fert akkor satnya vesszoket 
hoz: satnya vesszőkiin pedig vékony a termés. 
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Kérdések és feleletek. 
Kérdés. Egy jó barátom tanaíosot kér, mi teendő boraival? Az as 

egész, ht,gy bizonyos ok miatt október 20-aín tö1 tént szüret uttín borai 
a ~tzabad ég alatt kint maradtak, és most a kereskedők ed ki fogásol
ja(k, fálvén, hogy valami történt u borral. Az én ba rá• om erőaen állitja, 
hogy a borokkal nem történt l!!emmi kifogásolni való, és csak az egypár 
hidegebb éjszah:a okozta a bajt. Mi a teendő ? a borok már pinezében 
vánnak. Nem volna-e jó a pinezét bizonyo11 hőfokig iúteni? ho~y ujra 
forrásba jöjjenek a borai? Va~y talán cognak, és mennyi segitene ? 

B. A. 
Felelet. Azon köt·ülmény, hogy a bor, illetőleg must egy p:ir hideg 

éjszakán a szabanban htllt ~ nem tehetett és ném tett semmi kárt a 
mustban vagy borban. Es ln más nem történt a musttul avagy bor
ral: attól ugyan egészen nyugodtan alhatik. Ha a vevé) ezt a kö
rülményt kifégásolja, egpmesen ld lehet neki mondnni, hogy nem ért hozzá. 

Mondok egy eidetanll esetet, melyből sokan okulhatnak. 
1885 vagy 86-L>an J. G. budapesti ne\·es nagyborkereskedő több 

száz bektoliter bort vett meg tőlem. 
Beszélgetés közben fel lett vet,·e uz n kérdés, mily káros befolytf4 

gyakorol a fiatal borra, ha az a tél hidegén künn a szabadban van ? 
Erre a szavahihetéí nngykel'eskedü a következ(íket mondotta el. 
Évekkel ezelőtt az alvidéken vettem hort, melyet a Dunán hajón 

kellett fel~zállitani. 
A borokat ki is szállíttattam a Dunához, a h:~j6ba be is rakattam; 

ámde az elindul:\-; eU)tt. olyan hideg következett, hogy a haj6nk be
fagyott, és a bort sz:tllitani nem lehetett. 

H,)ssznbb ideig ke! lett várni, mig a Duna jege ugy annyi ra ki eu· 
gedett, hogy a hor szállitható lett.. Végre elszállítottuk Budafokra, be
pinczéztük és borunknak tlemmi baja nem történt. Az illetí) nagykereA
kedő sza\·ahibető~ége és az elmondott eset elég megnyugváRt adhat ba
rátjának. 

De hát tehet tul:(n \'alami más baj. TesAék egy kis n1intát kül
deni s megmondjuk reá nézetüuket. 

Kérdés Hátszeg vidékén látni lehet egyes babkarókon valami 
szőlő félét, de mivel levelei már lehullottak: nem vagyok képes a 
fajt megt llapitani. 

Az itt lakók azt állitják, hogy az 6 vidékükön szőlőket nem a 
filokszera, de a peroneszpora puszthotta ki; azért most nem is en
gednek oda oltványokat be vinni, félnek a f1lokszerától. 

Azt is mondják, hog~; ezen a vidéken tgen jó bor terem. Ne
kem ei"y 8oo O-öles kitünő fekete talaju kertem van a városban, azt 
szeretném oltványokkal beültP.tni. 

Mi a magas hegyekhez közel vagyunk, és ig-y azt hiszem, itt a 
tavasz későbben kezdődik; de hogy az ősz tartós: azt ez ideiről ta· 
pasztalom. Csakhogy Itt nálun 1< a szelek gyakoriak s tartósak. Néha 
5 8 napig sokszor orkányszerü szeliink van. 
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Ezek előrebocsájtása után arra kérem szives tanácsát: sike
rülne-e itt különösen kertemben, melynek talaja kitünő a szölötele
pités? És milyen alanyra és milyen fajokat kellene itt Ultetni. 

K. A.-né. 

Felelet. Ha ott azon vidéken eddig a szőlö beérett, ugy ott 
egész bátran lehet szölöt telepíteni. 

Különben a régiek szerint, ahol a ti$zta buza beérik: ott a szölő 
is prosperál. 

Tessék tehát egész bátran a telepítéshez hozzáfogni, önnek 
mint értelmes szőlésznek feleslegesnek tartom, hogy figyelmébe 
hozzam azt, miszerint a talajt forditas~a meg. 

A jelen csapadékos időjárás után a fordítás a legnehezebb 
kötöt· talajban is könnyen megy. 

Mtután az elmondottak ból azt kell következtetnem, hogy min
csenek oly munkások, akik az uj szölő kulturához értenévek: ne 
tessék experimentálni, hanem tessék tavaszszal kész zöldojtványnyal 
telepiteni. Ez a legokosabb amit tehet. 

Korai csemege szőlő több van. Ezek között első helyen áll a 
Chasseles Mathiás, azután a közönséges piros fehér Chasseles stb. 
Vagy hogy esetleg bort is lehessen szürnie: tessék mézesfehér faju 
ojtványt ültetni, mindenestre ripária-portális alanynyaL 

A mondottak korán érők de bornak is alkalmasak ; ha p::dig v0· 
rös borra számit, akkor tessék oportót és hurgondit ültetni. 

Szerintem teljesen fölösleges a drága gyökeres fásojtásokkal 
telepiteni : a jól beérett sima zöldojtvány szintén beválik. Az olasz 
rizling késő érő ; azt ott lehet ültetni : a hol a kadarka rendesen 
beérik. 

Zöldojtványokkal mi is szolgálhatunk. 

Kérdés. Arról értesültem, az állami erdőkből jutányosan lebett 
szőlőkarókat be~zerezni. Ha igen : mi az ára ezrenként ? és hol 
lehet azt beszerezni. F. G. 

Felelet. A földmivelésügyi kormány hirdette, hogy az állami 
erdőségekből a szőlősgazdáknak karókat ad el, akik tehát igér.ylik: 
legkésőbb ez év végeig a kerületi szőlőfelügyelöhöz adják be kér
vényüket. 

Ugy értesültünk, hogy a két méteres gömbölyü fenyő karók 
ezre 30 korona. 

Tekintve, hogy a szállításnál is kedvezményes ár számíttatik, 
és tekintve, hogy az állami erdökből csak is tökéletes karók. fo~
nak kiszolgáltatni: azok beszerzése bizo~ynyal elönynyel. fo~ Járm. 

Ha igényli: akkor tessék a kérveny beadásával s1etm, me~t 
az uj év után benyujtott kérvények figyelembe nem fognak vétetnt. 

Alkalmazkodás végett tudatjuk azt i~, hogy egy w age-on ba 
ro- u ezer karó fog beférni. Legalább az illetékes körök a hoz· 
zájok intézett kérdésünkre igy nyilatkoztak. 
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Eladó. 
50 ezer darab z6ldojtv:~ny. Mézefeh6t·, kaJtrka, 

oportó burgundi és osemeg<• fajok. Alany ripária-portális. Ezre 140 kor. 

10 ezer darab gyökeres f~ísojtvány, oiasz

rizling~ szlankamenkn, kövidinka és egyC>h fehér fajok. Alany ripária
portális. - Ezre 240 -~80 kor. 

100 ezer darab sima 
osztályu versző ezre . 
másod Ot;dály . . . 

ripát·ia-portális fajtist.~n első 

22 kor. 
14 kor. 

50 ezer darab gyök, ripát·ia porbilis ezre 40 kor .. 

1 o e z er gyök. rupentt·is-monti kula ezre . -10 kor • . 
s1ma rupentt·is montiknla ezt·e l() kor. 16 ezer 

Európai sima lnt•t-~zlíléívesszők kadarka, burgundi, op-

portó, mt'>z<'sfehér, k<)virlinka, olm;zrizliug, mustost"ehér sth. 
ezre 

Ugvana:wk J!:vökerese~t ezre . -
Csemege fajok a létezíí legnemesebb raj 

ezredr,·es magynrorsz:~g ~s Csuda-széHií - jut:~nyos :h·ban. 
30 ezer si rn a ot he 116 ezre 
20 ezer ~yökeres othelló ezre 

8 kor. 
J ü·- ~4 kor. 

16 kor. 
3t kor. 

Meg-rendelésnél az összeg 11-t előlegiil kéretik. 

Megrendelő neve, lakáRa és a vasuti állotnás tisz

tán, ol vashatóan k iirandó. 

Levélheni megkeresésre vála~z azonnal megadatik. 

Gyöngyösön, 1900. év novernber hó. 

Csomor Kálmán 

, 
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