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HGY ÉV A SZőLőBHN 
Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Megjelenik: minden hó 28-á.n. Szerkcsztö és kiadótulajdonos: 
Előfizetési dij : Egész évre 2 frt. CSOMOR KÁLMÁN. 

l d ő e lő t t. 
Las~anként e1érkezik ideje annak, hogy a r.;zölök ültetéséhez 

beszerzendó vessz()k beszerzése fölött a gazda elmélkedjék s 
igy elérkezett idr.je annak is, hogy a szölök jövöjéröl alkalom
adtán Illi is ismét elmondjunk egyet-mást. 

A kezdetnél rendkivi'tl talányosnak mesésnck t.ünt az fel, 
hogy a hegyi szölöket amet·ikai ahmyokra ojtott szölökkel ül
tessük he. 

A sok külömLözö l•irek, a. sok sületlen üres beszédek, a 
sokféle bölcselkedö silány tanitcsok, a helytelenül keresztül \~itt 
kisérletek sikel'telenségci, az u tán még hozza az n ra agy Ini hó 
lárma, melylyel az egyes Lalsikea·t világgá bocsajtották: r e t
t e n e t os sok a t á r t o t t ak a z u j sz ö l ó sz e t n ck. 

Ha ezclótt 5- 6 é\· vel oly tisztán tát·gyilagosan adták 
volna elö az uj szólók beállitását1ak müv~l~tét ttz nrt·a illetékes 
szak férfiak, mint azt az én felfogásom szPrint f(lltették \·ol na, 
manapság a szölószettel felettébb sokkal clúlJu \'olná.nk. 

Pedig hát azt lehetett volna tenni, mer·t J.,rauczhtot·szág 
egy évtizeddel mnjdnrm «>lóttünk ját·t; s akko•· Hzok már azon 
gyakorhtti t;tpasztnlatol\ Li1·tok~iban volt;tk, melynek birt.okábun 
manapság mi eléggé uyugodtan és uátot·stiggal 1,1píiuk az 
akczióba. 

~legkellett volna azok gsnkol'lati mnnkálkodásuknt tanulni, 
s minden okoskodástól m~nten, rgész népies it·ánJbnu uézetem 
sz~rint tígy mint talán mi is irunk, sok ezer ntgy tal:\n száz
ezer példányban kinyomatni, dijtalanul a szölészek között szét.
oszta t ni. }~n azt hiszem, ezen eljárás oly rendki\·üli ered
ményeket szült volna, melyck kimagyarázllatlanok. 

A helyett egész titokzatos rnestet·ségeiil münek tüntl'tteteU 
fel, mel.vWI az r~o·szerit muukás népség l\étséghe est•tt. 
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V égtérc hát cljutottnuk oda, n hol látunk, és igy manapság 
tudjuk azt, hogy az amerikai ala ny a no ld n l kalmas talajban 
ellenáll; tudju){ azt, hogy az ojtványok sikerüluek s tartósak; 
- tudjuk, hogy az ojtványok tetewesen nagyobb termést a d
nak mint az európai t{Jkék. Tudjuk, hogy az ojtványokat 
mik7épen kell előálli taní. l\Iost n1ár Cfnk azon kérdés áll elö: 
kifizeti-e Inagát ama roppnnt fára(lság és kiadás, melybo az uj 
szölók eWállitásai kerülnek. 

Ó sz in t én sz ól v n, a h o g~' ma :lllun k, hogy a meglev ö finom 
minőségft borainkat is nlig hirjuk nH;g olcsó úrért is értékesi
teni: nem igen nagy reményny('l kf'csPgtcthetjük uwgunJolt. 

Hiszen kérf'm szépen. az l 885. édJctJ tPrwett jobb horain
k a t akko r, m i), o r lll é g a g á t o a n i s sok b o r· t t c l' r 11 ett 2:>·- 2 H 
forintjával adtuk el! S az Hzon idöbűl n.(·gtartott borokért most 
sem akarnak 30-32 fr t nál többet adn i ! 

A gyenge silány borok, vagy a homo~i bornak megvan 
az ára. I~zek rgy bizonyos rnagas árt Plérnek: jobbat, kétszere
Robbet majunrm mint az rlbtt. De a jobb miuősrgüek azok nem 
kerestctnek, illöen nom fizet.tetnek. 

l\lár pedig mi t)(~gyi szólöinkkel csak is a jobb min\íségü
eket fogjuk tenueszteni, s ha :tzok kösöbb is oly alacsony ár
hnn fizettetilének: alig IPhetne a gazdfinak benne, befektetett 
t ö k i~ j P - r s f' z o r g :1 l m á u a k ( · r e tiru 6 n y t; t r l é r- n i. S b a e z a lH·l y z e t 
állandúnak igét·keznék, ne111 igen 11agy kPth'\·el lehetne a költ
séges és f<íradsilgos Üj·f'ZtJié~zet tpn:rc lépni. 

De v iz~gú lj uk uwg k il'lsé részleteseb Len a holyz(\tet, honnét 
veszi ez eredetét ~ 

A gyenge borok k Prrset tek nzrrt. me rt ezek léptettPt nek 
értékesebb Ilegyi bora i'' k eiPjé be. A lel ketlen ü z érek megtestik, 
mrgszínezik, megfü:.;zerozik; ha kell czukrozzák, tisztit ják, szitál
ják pancsolják, mig Yrgre a kész koty\·alékot lelkiismeretlenül 
megkeresztelik. 

Igy születik: a budai, szrgszárdi, egr·i, visontai, stb. \'öt·ös 
borok születési éveiknek tdszés SZl·riuti megállapitásával, ügy a 
hegyaljai, érmclléki, badacsonyi. stb borok. Holmi agyafurt 
vegyülék hozzáadá~itval lesz rizling, bakatot·, furmint, wuskolat, 
sat. elnevezés. Azntún kHrcst't tet~zetös butellába beöntik, mint 
a ledér hölgy czimiHpokkal kiczifráztatik, tetszetövé tétetik s fé
nyes tárczán felszolgálják s elölted áll: igyál! ... Ha nrncs m:\s, 
hát a nagy közöns~g ehh(\z is hozz{\ fanyalodik! 
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Pedig hát dehogy nincs! dc mikor ezen pancs, kevcrék és 
hamisitás a mai korban mehet s nagy perczentet nyujt. miért 
adna a kereskedö az igazi még a pinczékben levö jó borokért 
megfelcló át·t? ... 

rrisztelet a kevés kivételnek, de hogy a közönség legalább 
70 perczenthen hamisitninyt fogyaszt, azt egész bátran merem 
állitan i. 

Ha ez továbbra is igy mehetne, akkor én is leteném a 
toliam s azonnal tuladnék még azon uj-szölómen, melyben több 
évi fáradságon át vagyonom egy része befektetv(l van. Nem 
buzditanék senkit, nem biznék szmószetünl< jö\·ójében, s bünnek 
tartanám, a vagyonában megtámadolt szegény becsületes szólö
szeket. hogy idPjüket, pénzüket ily reménytelen tér·re vigyék. 

Hittem, biztam benne, hogy ez nem maradhat igy sokáig, 
mert nincs értelmes okos ember, nld eme c~üf vissza <~lést ne 
ösmerje s el ne it élje. Lcgföllebh azok, akik ezen átmeneti 
korszakot igy felhasználják. 

Legkevésbé lehetett föltenni azt, hogy a haza sorsát szi · 
vén hordozó nagyok engedjék eme bor.Jedér·séget 1izni. ~~ngecl
jék különösen most, mikot· a közönségnél az uj-szólöszet helyre 
állitásánál annyi irányu segélJ i n) ujtanak, s oly nagy bizalom re. 
van szükség! 

:Maga a késedelem is lankasztólag hat, a Lizonytalans~í~ 
méginkább. :Manapság azonban azon helyzetben val!yunk, hogy 
rninden aggodalmaktól, rnelyek ez irányban bennünket aggasz
tottak. megszabadulhatur.k. 

l\Iegszabadithat bennünket a l\Iiniszter tírnak n legutóbbi 
költségvetés alkalmával tett kijelentése, melyben kimondja, hogy 
a borgyártás betiltástinak törvényjavaslatá\•al liész, s még ez 
év folyamán a ház elé terjesztendi. 

Tellát a bor·gyártás be lesz tiltva, s elér·kPzik az idó, mi
dón a nagy közönsé~ ismét valódi s nem talmibort ihatik!: .. 
Elérkezik az idó, midön a jó bornak nwgadj~ik illö árát, s rgy 
az uj-szölószetbe teendö befektetés és fát·adság kitize:endi magát. 

Most már cs ak i d ó r e, p é n z r e és Is t e n á l d ás á r n. 
v a n sz ük ség ünk, mert az ujabb, az olasz bor csak mumus, 
attól egyáltalában nincs mit félnünk. 

Nincs félnünk, mert az a mi hegyi boraiuknak, silány mi
nöségénél fogva konkurcncziát nem csinál; -- az, aki a ~ui. kitiiuö 
borainkat issza, nem fogja azt az_ olasz borral feles~relm. 
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Azért tehát egész bátran mehetünk az uj szölöszet terére. 
Aki elóbb kezd, elóbb veszi hasznát. Aki nagyban termel, 
nagyban szüretcl. Fe l t r. h :í t r. g~ sz b:\ t r a n a z n j-s z ó li)
s z e t m u n k á j á r a. 

l\iin n szülöhen. 
Ha a hPlylH'n pszkiiziilt f:i:;;-{kojtfís JH'mrs gallyait a gyij],crrk

töl mPg nem tisztitattacl: Hngy l1iu:it ],;;, ctt,:·l eL mert az ojtn-íny a 
nemes gally gyökereiriíl {•)t, !-.: a fo1T:u1:1s Prii~iith'·~rc lH~m lén'·u 

utalva, nem haladt ton\ h h. 

Ha tisztitattacl, akkor nr. ojt n\nyaitl ftll't':Hl:\~Ht ez idt>ig Pll-ggl· 
mPgerösödött, de egyirlPjiilPg a 1WmP~ gally njht',] gyiikt.>reket \'ert. 
Azért tehát azokat, mint a?. el~ü alkalommal most is, éles liéssel 
Pgészen a gyökt~rh~iznál le lwll nigni. 

Ha az elsii gyökérti~ztitús allmlm~íxal az ojtványhoz érett 
trágyát tettél s fij]dtlel betakarf ad, ha~zn:i.t n~·tted. Ha most rakod 
hozzfí, mt~g ez é Y ben erősebb fejlüdést várha• f-:Z. Ha. semmit sem 
ü•szPl :r5em ,·esz Pl a vilúg, mPrt az ojh\f.; ngy is diszleni fog. Csal~

hogy gy<'ngéhl,cn mintlta tr.1g~·fival hnjtottarl volna. 

A kt'•zbPn f'~7.ldhdiitt ~ lt:l.r :illaul1i lu·ly{·re vngy o~lwl;íll:"t. 

iiltPtPtt ojtván~·ok gyi;JH·rl'i is~ a nenws gall,) Lúl ('J't'llt gynlH•rt·litöl 
lllf'!!tisztitamlúk. Az áJlnnd(, l1Ph·rc iiltf'tPtt OJ'h;\nyoknál a tr~ígvázti.s 

I.JI .. t • " 

flzintl·n hasznos. Az ol"kol;\han nem ~ziil;:l"égr:o: a trti.gyázás. 

Ha az ojtá~ ké?.h<'n parnfá,·al f'szl\ÜJdiltetett ~ á.llanclú lwlyt~re 

rakatott ki, Pgészen Plérkezett itlt>je annak, hogy a gyökértisztitás
sal egyidejül<>g az ojt\·;\ ny a pararáftil mrgszahaditnssék. 1 t t mcag
jegyezem, hogy a paraf.l.ntl <>szldizölt ojtniuyn;il a nemes gally ll<'lll 
igen s rsak ritka P~etbPn l1ajt. gyiikPrPt. 'reluH mint. látszik, u pnrafa
oitásnnk azon Pllinye i~ van. ho1ry az t·l~ii g-yiikPr<>z{•s itt mf'lliizrntlü· 

.., .. . I.JI. .. ' 

s miután az p]sö gyijker·czt~s ),ö]t:-;{·g•• f'Z7.el nwg1nkaritntili : na-
gyobb ijsszeg takaritatik mrg, mint amt>nn~·ilw a parafa kerül. 
Tehát. a parafára tett. liiad:is ezzt-1 ell•nyészik. 

A parafát &7. ojtniny1·úl (•gy éh·s dt~ k<'skény haraptH'ogt)val 
vesszük le ugy, hogy az::al a Jrútot ~z{•t('~ipjnk s a parafa i.iumngá
tól leesik. 
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A leszedett parafát nagyon czélszerü amint leszeeljtik az ojt
vány mellett a földün hagyni, hogy azt egy olcsó napszámos vagy 
gyermek spárg;-\. ,·al összekösse s összeszedje. 

Üsszekütni azért előnyös, m(·t·t akkor a használatnál a munka 
vele egész könnyen megy. Ell<'nl>en, ha ugy fél darabokban hányjuk 
rakásra, az egybeillő párok iisszevlllogatrisa többe keriil, mint maga 
u parafa értéket képviHel. 

Bár az igaz, hogy a parafúk a gépek által egyttnlöre vrigattak, 
do az i~ igaz, hogy a történt kötés itltal más·más alakot nyertek; 
már pedig csak az egyenlő takarók alkalmasak teljesen. 

Minden kicsinségben, ha azok ki vétele nem igen költséges, tart
s unk rendet. 

A pamuttal, raffiával vagy spárgával kötött ojtványok köte
geinek szétvágására gondolni scm kell ; azok rnindegyike felbomlik, 
széffoszlik a földben. 

A helyben eszközölt ojtványoktól a karúnak hiányozni nem 
szabad. Erősen heverve kell alkalmazni, kii.lömben dus hajtásai ki
döntik, s a nemes gallyát az alanytól lecsavarják, s az ojtást meg
semmisitik. Azért tehát azt állandóan figyelemmel kell kisérni. 

A zöldojtások küriil is van tenni való; nevezetesen ha a nemes 
gally jól fejlődött : vissza kell csipni, karl.hoz kötni, nehogy a vihar 
letörje. 

Az erős forradásoknál a pamutra nincsen már szükség, attól az 
ojtvány teljesen megszabitandó. Csakhogy az. ojtvány a forradás 
alatt és felett a kanihoz erösitendő, hogy az ojtás sem:niféle meg
ingásnak ldtéve ne legyen. 

Ha a felesleges vadhajtások ismét elöt.i.irtek, ujra eltávo1itan
dók, s most már minden igyekezetünk oda forditancló, hogy az alany 
ég a nemes gally beérjék. l\Icrt e nélkül a zöldojtás élete egy fabad
kát sem ér. 

Ha eiültetjük : él; ámitgatja gazdáját, mig végre mint minden 
egészségtelen: el vesz. H ekként: oda az idő, oda a pénz, oda a 
remény. 

A későn eszl-\özült s nem eU·ggé erősen f<'jHidött ojtásokon, ha 
azok az ojtványt nerr. Yágjá.k, a pamut egy darabig még rajta ha
gyandó, de szcptemiJcr elején ugy tizedike küriil mind leszedendö 
azért, hogy az ojtn\ny ezen része is a nappal és levegővel érint
kezzék, s igy ml-g beérjék. 

N agy me leg id ü ben a terméssel rakott szölükben járni kelni 
uem szabad. Ha eseti<' g liöztc h·nni való van: az reggel és este 
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e~zközöltessék, midön a nap melegen nr.m siit. Vigyáznunk kelJ, hogy 
a gyümölcsesel mi sPm érintkezzék, mert a pora lcveretik, s a mely 
szölőszemröl a por leverrtik, ritkán érik be. Egres marad. 

A ~zőlöt érés előtt Le kell kapálni, s többé most már csak a 
gazdának van benne a helye. Ha idegen lábak járnak benne, a nyo
mok elárnlj:.ik. 8 igy láthatjuk, vnjon hivatatlan kezek nem gar:.\z

dálkodtak-e szőlöinkben. 
Sok esetben rnegtörténik, l10gy az alsó fürtök a földön fekszenek. 

Ezeket a kapálás elött ke1l felkütüzni, kiilönLcn elromhnwk. Ezért 
tehát czélszerü, ha a kapálók előtt asszony \·agy gyermek halad s 
ezeket felköti. V é gezhetik azonban magok a liapások Ü;, ~le kötő 
anyagot magokkal hcrdjanak. 

Ha füvesedik a szöllö lmpálni kell, s ezzel az öszi munkák el 

·vam1ak végezve. 
A gazdának tennivalója a szölőhen egyidőre bevégeztetett, dc 

következik a gondoskodás, mely11ek lá keU terjedni arra, hogy ter
melt vesszőjével mit kiván tenni? Amit elültetni nem akar s igy el
adásra szánja, azt számba kell venni s eladas végett idejekorán hir· 
detni, mert hát: ak i ko r á n ke l a r a n y a t l e l. 

Tekintetes Szerkesztö úr! 
R('('S('S lapj<lllak egyik SZerény olvasója 8 az uj-szőlűszetnek 

egyik ig<'n komoly foglalkozója lévén, az iránt kérem t. szerk. urat, 
méltóztassék alábui soraimnak helyt adni. Hagy mondom cl, hogy 
hát t•n mit esináltam, s minö eredményt értem cl. Hisu•m lesznek 
olyanok, akii~: azt szivPsen elfogják elohasni, s ha egyebet )l(~m, leg
alább Látors.ígot. meritcnek ha látják, hogy egy másik szülümüves· 
társuk, mily bátorsággal ment bele~ s hála Istennek, mily eredményt 
ért el. 

Nem nH.·rt<'m volna azelőtt még ep.y t·v\·el f-:<·m l1inlli azt, ltc:gy 
az a . bizalmatlanság, me ly HzöWs-gaz(la tlir:-aimmíl mutatlwzott, ily 
rPndkn·ül gyorsan, ily rem1kiviil nagy mén·Lpn nH·gn\ltozzt'·k. 

Ezelőt t P gy pár uttörő ]\()z(ittük els ö p;orban is tekintl'tess{•getl 
volt, aki ezzel é,·ck óta foglalkozik; manapság az eh· általában ('l 
van f~gadva {·s erösen megvagyok gyüzödve, miszC'rint a jövő tavasz 
legala Lb 3- 400 rgyént talál az uj-szólüszet munk~íján:'d . 

. Hogy félre ne értrsscm, nem a munkások de a gazdák számát 
állapitom meg legkevesel1b rnnyiben. H azután kérem a többi most. 
már csak idö IH~rdés ! 
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A bizalom mPg van ; töbure alig van szükség. Annyi pénzt még 
mr jd csak szoritnnl\ össze, amenyivel az ujitásnak tiszteségesen neki 
meheti.ink. 

N o de alnlirott szöWmuves nem a szőlöszet jövőjét akarom én 
j()solgatni! ami terünk a munka lévén, áttérek az en nml1kámra. 

Kitünő, köWtt talajn barna földue ahol évtizedek vagy talán 
századok óta mindig szőlök voltak, forditatlan földbe ültettem 1891. 
év ta,·aszán 11-12, 1000 0-öles hold területre sima ripáriát, s azt 
ugyanazon évben eléggé jól kezeltem. 

Jelen év taYaszán t-ehát {'gy éves alanyba, azokat melyek alkal
masak voltak fc1s-ekcs ojtá.ssal ueojtottam. Beojtottam mintegy 
20000 darabot s lett az eredmény a következő: 

A kcrtmcgi szölűben fehér fajokkal ojtattam 6000-ret; az ered
mény 65 °/o. - Itt nagy hiba volt, hogy az alanyok nem voltak 
egészségesek. 

A Saár hegy alatt fekete fajokkal ojtattam 6000-ret; itt az 
eredmény 75 °/o. 

A szurdok alatt tiszhin kadarkával ojtattam 8000-ret ; az ered
mény 85 °/o. 

S cn uram ezzel felettébb meg vagyok elégedve. Hálát adok 
Istenemnek, hogy megkezdettem, majd haladok már én a magam 
utján. 

liiután ezen szaklap messze vidékeken jár, ahol hát ben
nünket talár. még a hiriinkből sem ösmernek, azért még azt is elmondom, 
hogy minö nagyszerit szakférfiak áltak rendelkezéseml'e ezen elsö 
munkámnál. 

Eddig a sok uülcs oktabis zsibbasztott meg benniinket, midön 
az egyik szak('gyén a másiknak ellent mondott, midőn az ojtások
ról oly nagy lerzkékét irtak s órahosszáig adták elé. 

Nohát én az Pgyszerii, tekintetességed által is gyakorolt eljá
ráshoz fordultam. Az egész ldalhisom aránylag kevésbé került s ma 
van 12 hold szőlöm, me ly bPn 15.200 ojtván y van és pedig legna
gyobb részén a hajtás az öt láb hosszú. karót meghaladta. Ha az 
Isten éltet a 150u0 tőlién ,iövtire termést várok és ez már maga adja 
meg a töbhi kiadásokhoz sziikséges jövedelmet. 

X o hát uram u cm olyan örd<igi mesterség ez! Csak hozzá kell 
fogni, s aztán mcgy minden a maga rendén. 

Hogy ldk vol tal~ az ét! ],ita~ult. hires munká8aim, már egyidő
ben szivcs volt tek. szerk, ur emhtem. 

A tél ,·égt'·n i.is~zrszcdtrm 14 snhancz fiút, akik a házamnál el· 
rontottak vagy :1-4 kiit<'g szöWvrsszöt, midön igy magukat némileg 
begyalwrolt:ík, llPki nwntiink a munkáuak, s az Isten áldása jutal
mazta, az iparkodó fiatal új-szölészek fáradság~it.. 

Ha valaki kt•tclkcdnék tessék eljönni ide Uyüngyösrc, szivescn 
bemutatom az általtuu emlitett er~dméuyt; t•s azt hiszem nem hánjn. 
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meg, rnert lát már itt vagy 6 úttörő urat közüttii~ el~ő sorlJ:~n tc: 
kintetességed, aki már ez évben csengős lovakkal allhat a szuretclo 
káddal a szőlövégére. 

Szives köztéseért köszönetet mondok. 
ifj. Zrupka:Ferencz, 

szölömiins. 

Kérdés: 1. Miről ösmerjiik fel a perenosporát? 1\Iikor kell a 
peronoszpora ellen és Juiny~zor permetezni. Dr. P. L. 

Felelet: A peronoszpora ösmertetése részint a kormány kiadmá· 
nyaiban, részint a kékkő és fecskendő árusitók árjegyzékeik mcllé 
csatolt nyomtatványokban, részint a hirlapokban oly tágas téren 
]ett ösmertetve, hogy annak hosszadalmas ösmertetésévcl talán feles 
munkát végeznénk. 

Mindamellett mivel t<ibb oldalról tétetett több irányba kérdés 
s mh·el idöszerü rövidre vontan következőképt>n válaszolok. 

Eddig három szölölevel-ll~tegségct ösmeriink. 
l. Az Erinozis, vagy mint most már eltet:jedvc Erincum név 

alatt ösmeretes: ez a levél alsó részein giimhölyded alakban, a levél 
benyomása iiregében fehér-sárgás szinü. nemezhez hasonló foltban 
jelentkezik, s a level f'elsö n~szén ezPk billircsei láthat<)k. Ez ellen 
nem kell védekezni, ne111 veszedelmes. Ezen betegséget l>hytoi>hls 
vitis nevií atka okozza. 

2. Az Oidium. ez abban liülömbözik az elülJbiWl, hogy ez a 
level felső lapján is látható. Ez sem veszedelmes. 

3. A peronoszpora viticola. Ez ig<'n veszedelmes, mert ez nem· 
csak a levelektöl t'ol';ztja meg a szölütöt, dc a fiirtöket, a vesszüket is 
megtámadja. 

Azon körülménynél fogva, hogy a szőlötőt lcveleiWl megfosztja, 
a nedvkeringést megal{asztja s a gyiimölcs beérését hátnUtatja. Hát· 
ráltatja egyszersmind a szölövcsszü beérését i~, süt a szölüriigyck 
székeirc is behatol, azt elrontnin, a jUvö th·rc is kárt okoz. 

Peronoszpora ellen védel.;ezni lehet f'Pt:Hke))(lcd·ssel, melyhez 
nAgyobb, 1ombosalJL szöJütöuél fecskPJJdükrt lnl:-;zmUunk. AprólJb lom
bozatú szölütö perm(•tpzl-Hénél cPg alkalma:-; a rnl1a~~iprii is. 

J\. fec~kemlük kiiziitt Jpgjobb a V<'t'moler-félc "E(~ l a i r" Jlermc· 
tezö. Ara a mnlt é\·hl'l1 ~-! f1·t volt, ('Z idö szcrint 21 ftrtért beHze· 
r~zhet.ö: BudapestPn a Magyar gazd~\k ~zjjvetkezcténél, --- Hzt't\·oszt 
Alfons, valamint Szávoszt Emil nrakmil. 

Figyelmeztetem az illetöket, hogy a feesl\endö heJsejélJen van 
egy hosszú gumicső, mPlyet a gt~p tctej(.n levő rekeHz levételével a. 
gépből kiYl'nni lehet é~ a gf~pre reá kl'll esaval'ui. 
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A permetezéshez használni szoktak : 
, ~· Bordeauxi keveréket, mely álJ 100 liter viz, 2 kgr. rézgálicz1 

l\et kilogramm égetett méE:zböJ. A rézgáliezot összetörve meleg viz· 
ben fel l\:ell olvasztani. A meszet szintén fel kell olvasztani, s a ket
tőt üsszeönteni. Vigyázni kell azonban, hogy a keverékben salak ne 
legyen, külömben a gép a munkánál bedugúl. Azért ennek kikeriUése 
végett szitán vagy sürü rostán lehet átereszteni. 

II. A szódakeveréknél csak az a külömbség van, hogy itt mész 
helyett szódát használunk. Tekintve a szóda olcsóságát ez alkalma
sabb: mert nincsennrk benne oly salakok mint a mészben előfordulnak. 

Ezen oldatot azután belátásunk szerint erősebbre is készithet
jiik akkor különösen, ha a peronospora erősen föllépett. Ily esetben 
használhatunk egész 3-4 °/o-tóli rézgáliczot és ugyanannyi meszet 
vagy szódát. 

Ezen keverék a borrá feldolgozandó szölökhez való. Ellenben a 
csemegeszölökhöz következő keveréket használunk, mert az előbbiek 
után itt-ott foltok maradnak : 

III. Egy liter rézgáliczot felolvasztunk 3--4 liter meleg vizben. 
Ha a viz kihiilt, hozzá öntünk 1 1/2 liter 22° amoniákot. Ha megtisz
tult & ultramarin kék szinü lett 200 lit~r vizben feloldjuk. 

IV. Vesziink egy fél kilogramm rézgáliczot, azt 100 liter viz
ben feloldjuk Ezzel azonban nagyon kell vigyázni, mert a szölö 
levelét s a gyümölcsöt is megperzselL Itt már a legfinomabb felhő 
alaktí permetezést lehet csak használni. 

tT áratlan emberek kezébe ezen utóbbi eljárás nem igen való. 
V. Az azurin egy kész összetételi\ keverék, melyböl egy kilog· 

ram egy katasztrális holdra elég; ára egy kgrnak l frt 60 kr. Kap· 
ható Budapesten a l\[ a g y a r m e z ö g a z d á k s z ö v e tk e z e t é n é I. 

A kevésbbé értelmeseknek ez utóbbi igen alkalmas. Egyszerű 
eljárása az, hogy egy kilogramot 5 hectoliter vizben kell feloldani, 
s ,·ele azonnal lehet fecskendezni. 

Egy hold permetezéséhez mt>gkh·ántató anyag nem jö többe 
két forintnál, két ember egy nap ('gy holdat megfecskendez. Tehát 
nem is külts~ges. . .. 

Csakhogy azon körülményre figyelmeztetem az. Illet oket., hogy 
forró napos időben, délelőtt 9 órakor b~ kell ~zii~tetm a pe:.me!e~ést, 
s csak d~lután 3 orakor ]ehet folytatm. Tovabba, hogy esos 1doben 
permctezni feles munka, ,mivel a~ eső a keveréke: l.~mo~s~. , .. 

Ajánlva van a haromszon permetezés. .F.J}so v1ragzas elott, 
nuisodik julius és a lwrmadik augusztus h~ba?. En, azonban az első 
JlCrmetczést akkor <'S~l\üzlöm, ha anna!{ szukseg?t lato~. 

1\'•ldául nálunk tnt'•g a p('ronoszpora nem lepett fol. 
8ziikst~gét látom permetezni azonnal, mihelyest a. ha~árbnn bár

mily kis mérvben lépet4: fül a pcronoszpora, mer~ a ter.Jedes~ roham~s. 
EröseLué vagy gyengél.bt'· tes~em a kevereket a szermt, amdy 

mértékLen lt'-pett fül a pcruuu8~pora. 
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Kérdés· 2. }Ii oka. annak hooy a mult t~Yi szülüWk fpje?.etei ez 
év tn vaszán ~h·esztek? Lehet-~ az bellen óvinté>zlu·déseket t CJ1ni. ~z. A. 

Felelet: Az ültetések eh·eszésének három oktit ismerjük. 
Az egyik az, ha télen át a tülw tak?ratl~tm~l m~trnd .. st igy a. 

nagy hidegben elfagy. Ez ellen ugy lelwt vcdekezm, ha a toket rPn~ 
desen befödjük. . , , .. 

A másik oka a peronoszpora kartclwny. l!Atasa, m~Jy tndvaJ_evo: 
leg az egy éves ojtvány hajtásának vcsszeJeit, vnlanunt a haJtam 
hivatott rügyet is tönkre teszi. 

A harmadik mint a mnlt évben1 ha a vesszü nem érik be, s az 
éretlen vessző őszi hideg napolwn takarás elötti idüben elfagy. 

Kérdés: 3. Hol lehet l\ész ojtott vesszüket beszerezni 't P. A. 
Felelet: Az állarn egy milliónál HiLh fás ojtványt eszkiizi)l. 

Tehát első sorban az államnál lehet rendelni. En azt hiszem valamint 
sima vesszöket, ugy kész ojt.n1nyoJ.-at is lehet az államtól kapni, 
nevezetesen: községeknek, társnlatolmak, egyleteknek s egyéb crkmcsi 
testületeknek díjtalanni is. 

De külömben a gy<ingyös-visontai szHlöszeti társastíg is ad el 
ez évben ugy fás rnint zöld ojh·ányokat. Ez utóbbihoz a megl\cresés 
Gyöngyösre czimzcndö. 

Kérdés : 4. li i l y e r e d m é n y é r e t e t t e l a z é v t a. v a • 
szán eszköztilt ékojtásokkal~ G. F. 

Felelet: Ez év tavaszán részletes leírását adtam annak, hogy 
rniként kell a helyben eszkHzlendü ékojtással elj:-irni. Elmontlottam, 
hogy az ékojtást egyik legbiztosabhan ezéihozvezető el járlisnak 
tartom. 

Most a nyár végefelé, ahol rnunká.knak credm(·n;rét ltíthatjnk, 
éppen azon határozattsággal foglalok ál1ást az éko,itás mcllett, süt 
!ováLb rnegyek s kijelentem, hogy a helyLen eszkijzJendü ékojtást 
JÖvő év tavasztiti oly nagyban cszközlöm, rncnyire az idé) s tclepem 
engedi. 

. Hogy az ékojtás silwrre vezet, hogy magamról ne hL·szt·ljek, 
hivatkozom lapom mai számában közzé tett Zn1pka. Ferenez nen~s 
szőlösgazda levelére. Ez az élelnws (•s nmnl\;ts szülész mindcn okos
k?dástól menten ment neki a mnlt éYLcn, és pr<lig rlt'•g mtgybnn a?. 
UJ szőlölmlturának. S egy év mnl ,·a, ha véletlen e~:1p:i~ JH•m <'•ri, 
sz ii r e t e l ... hasznát veszi farads1Íg;inak, jih·e<lPlnH~t t•h·c•zi lwfPl\
tetett tökéjének. 1\Iig nuisok, akik éveken' át ld~éJ'IptpztrptuPI\, a. 
sok sikertelensrghe liif:iradva, lrmouuanuk az 11j ~úilüszrt~·ül s az 
idöt és befektetett tökét el·:eszitik. · 

Zrupka Ferencz szölümü\·es az lRfH. év tava:o;z;in n. vathesszüt. 
el ültette, ápolta; 1~92. év tavaszán bcojtot ta, s a z l ~H J. é v ös z é n 
sz ii r e t e l. 

Te h :it 3 é,· alatt már )fit]' a munk~í 1' á nal\ fárads<irr:it. . . o 
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Némelyek kétkednek, némelyek azt kérdik, de mennyit? Mig 
végre né.melyek a szölötelep hézagosságát vetik ellenül. 

Akik ellent mondanak azok m:~ggyözödést szerezhetnek nálam 
is, ahol a 36 dik éves szölötö illetőleg második éves ojtvány dús ter· 
méssel diszlik . 

.. D.~ há~ m.indenü.tt a~10l kellök~pen kezelik az ojtványt, a helyben 
eszkozlott OJtvany masodik évre dusan ter~m. Söt vannak ojtvány 
tökék, ahol már az első évben 2-3 fürt szépen fejlődött szölöfürt 
látható. 

Hogy mennyi mustot sziír valaki az ojtás második évében? 
attól függ, hogy mennyit ojtott. 

Egy jól sikeriilt ékojtás, jól trágyázott dc egyébként is alkal
mas talajban jól kezelve a mál3odik évben hoz 4-·8 nagy fürt szölöt, 
késöbb többet. Most már az a kérdés hány tökét ojtott? 

Hogy az ékojtással a szölö az első években hézagos, az áll; de 
hogy az ne maradjon ismét csak a gazdától függ? 

De hát kérem hézagos az, más ojtási és iiltetési eljárásnál is f 
Az ékojtás már az elsö évben rendkivül dúsan fejlödik, s oly 

lombossá nö, hogy ezt más eljárással nem érjük el. 
Az ékojtás éveken át elüt a többi eljárástól s tapasztalataim 

szerint erősebben fejlödik és kevesbé vesz el. 
Az ékojtással ez évben rendkivül szép eredmény éretett el, pél· 

dául van olyan táblám, ahol az ojtványokból alig maradt el. 
Aki talán kétkedik és meggyőződni személyesen akar : azt itt 

nálam, de másnál is elérheti. 

Kérdés: 5. Mi oka annak, hogy ez évben az ültetések rosszul 
sikerültek ? Cs. S. 

Felelet: Az idén .nemcsak az amerikai, de az európai ültetések 
· is rosszul sikerültek. Ezek oka első sorban abban keresendő, hogy a 

mult évi idöjárás a szölövesszö beérésére igen rossz volt. 
Elöször is kellö meleg napos idö hiányában az örökös esözés 

a hüs idö1árás mellett a szölövesszö nem érett be. 
A v~sszö éretlenségét elősegitette a csapadékos időjárás mellett. 

föllépett peronoszpóra, mely a szölötöt lcvc]étöl megfosztotta s igy 
a rendes nedvkeringést megakadályozván a vessző beérése lehetetlenné 
volt téve. Torábbá, hogy a peronoszpóra a vesszőre de még a vessző 
alsó szemeire is reá rakodott. 

LC'ginkább előidézte pedig a7., hogy ősszel pár napon át. oly hi· 
d('g idö volt, m~ly az éretlen vesszőt teljesen tönkre tette. 

Tehát a mnlt {~,-i rossz idüjürás a vesszöket nem érlelte be. 
}:retlen vesszőnél pedig a siker kivan zárnt. . 

Ha jósolni szabad. egész máB eredmény lesz elérve a JÖVÖ ~ava· 
szon, amennyiben az állandó nagy melegség a Rzölövesszöket telJcsen 
befogja érlelni. Söt eme meleg idöjárás nemcsak az alanyve~szöket, sőt 
a zöldojtásokat is brfogja érl~lni, s ~~ssé_k .reá emlékez~I, .. hogr az 
idén termelt vesszökkel valammt a zoldoJtasokkal rendkivul fenyes 
C'redménynyel lehet a jövö évben ültetni. 
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De hát egy sikertelen év ne riasza ('l az nj-szc'HW 1-mlth·álH~titól, 
hi~1.cn erre a gazdászat más ágánál is s1.ámolni kell. 

Nézze kérem! még az 1891. évi iiltetések és ojtványok amelyek 
már a mult l>vben kihajtottak, ezek is sokat szuwedtek. E1. év tava
szán köziilök sok nem hajtott ki. 

Ez a baj is arra vez<'thetö vissza, hogy tantssz<tl a Y<'S~zö ki
hajtott, de a rossz idöjártis mellctt nem érett be .. BPldh·etk<'?.ett az 
őszön az a párnapos hideg idö, mely az {•retlen hHJtásolwt l<'fctgyasz
totta megrontotta. Innen \·an az, hogy több helyütt a mult {~,·ben 
kihajtott szölötök fejezetei elromlottak, avagy alulról hajtottak ki, 
vagy teljesen eh·esztek. 

Többhelyütt lehetett hallania a1.t a kérdést, hogy Init mi oka 
annak, hogy az egy éves iiltetések fejezetei elvesztek. Ezen kénl{·sre 
szinte a fennebbi adja meg a magyarázatot. 

Kérdés: 6. Hol lehet a csem<'geszölüt ~~rtékesiteni t P. F. 
Felelet: Ilyen kérdés intéztetvén hozzám, hogy enneli is el<'get 

tegyek, a Hevesmegyei Gazdasági Egyesület 11evében kérelemmel 
járultam a rnoszkva.i, berlini, osztrák l-s magyar lwnzulokhoz, liérvén 
öket arra, hogy az ott lakó gyiimölcskereskedt•sscl nagyban foglal· 
kozó kereskedők ne,·eit kipuhatolva küldent•k meg. 

Azon nézetben tettem ezt., mivel c két helyet tahiham ]diWnö
sen olyannak, ahol a szölö nagybani eladását sil\Crrel t·1-1zközölni lPlact .. 

Az illető konzulok megkeresésemre a következő névsort kiildöt
ték be: 

.Moszkvában: Bjeloff, Zwerskajnstrassc. -- Genczeloft, Zwerskaja
strasse. -Lapin, Petrofkastrasse. - Carl 1\Iór, 'Vozdwizsenkastrass<'. 

Berlinben: P. Ropers, Freihei t 3. - C. 8chalbart, N cue-Fridrich
strasse 77. - Angnszt 1\Iarting, Leipzigcrstras~e 74. 

Budapesten pedig l,;ereskelhwk gyiimiilc~<"~cl : Lencz-testvérek 
l 1etöfi-tér 4. sz. - l\lnlig Antal Fercnez .J úzsef rakpart 2:--,~ sz. -
~trodl Antal .Ferencz Júz:-;ef rakpart :W. sz. - J{ratoni Agoston 
Ferem·z J (,zsef rak1•art 36. sz. 

_Akik tehát. s1.<Höt, vagy <'gy é b gyiimt;Jcs(it {·rt{·kesen akarnak 
eladm, a fennebb clsorolt cz{•geldJCz fordulhatnak. 

Kérdés : 7. Ú:..zszel vágassam-c le a vagy Ll\'aszszal a. vc~szüt ? 
melyik elyönyi.i1'ebb? P. A. 

Felelet: Erre akko t· tudnánk a lc•gokuf-!aLLan nwgfclL·lui, ha. u. 
téli hipegek minösl>gét tudnók. 

En például a lapos helyekl•JJ, ahol a fap-ytc'd t't'·ltem: (;~z:-:zl'l lllin
denesetre levágatom a vesszőket, mert igy l,:zto:.;ih·a Yap:yok. 

Emelkedett helyrn 1<-vi) l"ziilömh('u ahol Pddirr a tl·ii fagyuk 
kárt nem t~Uek, ha ~gyébként nem lc~z re~i. :-;ziil,;:.JgPm: az UIIJ:j~ín 
hagyom egesz ta,·aszlg. 

Különben erröl üsszel bövebben értekeziiuk. 
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Kérdés: 8. Elkcriilhctlcn-e a szölövesszövel beültetendő föld 
mrgforditása? G. F. 

Felelet:. Ezen kérdésére feleletet talál lapunk első számában. 
I~t csak annyit Jegyziink meg röviden: akinek tehetségében ál for
<htasson. A, forditott földben a v~ssző r_ninden~setre gyorsabban ba
lad:. Ha m~.r csak~1gy~n megakarJa pedig adm a rnódját., fordítás előtt 
a foldet cro~cn tragyaztassa meg, s azután forditasson. 

Ha azonban kc,·és van a pénz magiJól s fordításra nem telik 
nkkor sem hanyagolja el az ültetést. ' 

A jelen évben a vesszök teljesen beér.1ek. Aki teheti az iiltetést 
ne mnlassza cl. · 

Szölögnzdáli figyelmébe. 
A p{·mdig;nniniszter a kijvetkező rell(]eletet adta ki a szöllösgaz

<tílmak a boritaladó fizetése tekintetében rtz 18~2. évi XV. t.-cz. 3. 
§-a által adott ke<h·ezmény igénybc,·étele túrgyában: 

l. Az 1892. évi XV. t.-cz. 3. § a szerint nyilt községeken azok 
a RzíHöRgazdt1k, a kik szeszcs italok kimérésé,·el vagy kis rnértékben 
való chirnsittistival nem foglalkoznak, boritaladó fejében a saját ter
m{·sü boraiktél a házi sziikséglctre szánt bormenyiség után az 1893. 
l'\' janm1r hó 1-Wl fogva nem a Lor- é& söritaladó árszabása szerinti 
tclj('s boritahldót, hanPm csak az eddigi borfogyasztási adónak meg
fL~Ielö rt!Rzt, tehát 20,000 lakosnál népesebb községekben bor után 
Ja•ktolitPrcnkl-nt 3 frt 05 krt, l.>ormust és szölöczcfre után hektolite· 
l'<'nként 2 frt 52 krt fizetnek. 

10.0v0-2v.uOu lakossal biró községekben bor után llektoliteren
k•!nt 2 frt f9 krt, IJormn~t é::; szölöczefre ntán hektoliterenként 
2 fr t l l\ rt. 

10.000 lakosnál J.i:e,·e:;:ehbet száml{tló l<Öz8égekLen IJor után hekto
l it<:'reulil·ut l frt 35 krt, Lormust és szölöczefre után hcktoliteren
k~nt l frt 1 krt tartoznak fizetni. 

2. Azok a r-:züW:o:gnzdtík, akik ezt a kl'lhczméllyt az 1~93. évre 
igt'-nv \,e venni ohajtják, tartoznak a folyó é\·i szeptember hó 15-éig, 
ill<:'t~·c, ha. a sziirct elöLb kezdüdnék, a szürct kezdetéig ebbeli igé
nyiil\et a községi cWljáróságnál l.>ejelenteni. 

3. Ez alkalommal Lejelentendő az ille1ö szölösgazda neve, lak
lwlye, lHízf:zÜma~ a háZ1)('li<:'li számo, a bejeh'ntö szölöbirtokának ter
jedelme hohlHkLan, illctölc·g négyszögöle l\ ben, a házi fogyasztásban 
felhasznált bor éd t\tlagos mennyisége, az ez évi remélhető termés 
lwktolih rekiJen, a házi fogyaszh1sra és nagyban, vagyis 1893. ~vtől 
kczd,·e ö6 litert tevü mcnnyisl>gben való eladásra szánt bormennyi
Ht'·ge hektoliterekb('n. 

4. A },rjrlcntés megtétell•rül a f~l a kö1.ségi elöljáróságtól egy 
gazoininyn J :-:zolg:llci h:\rPz:it knp. 
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5. Ha a kedvezményes adózásra igényt tartó szölösga2da egl-sz 
bortermését házi fogyasztá.sra akarja fölhasználni, köteles abban az 
esetben, ha termése 5 hekto1itert meg nem halad, az egész h~rméH 
után a kedvezményes adót a szőlöczefrének, i1letőleg mtv~tnak a bor
és húsfogyasztási adó iránti t<irvények és szabályok 17. *-a értelmt~
ben való bejelentése, va.gy pedig a bortermés szokásos felvétele al
kalmával (bor és húsfogyasztási adótörvények és ~zabá.lyok 48---49. §.) 
azonnal lefizetni. 

Az a szölösgazda ellenben a kinek termése 5 hektolitert meg
halad, vagy az, a ki termésének Pgy részét nagyban, vagyis 1893. 
évtől fogva, legalább is 56 litert tevö mennyiségben ohajtja elárnsi
tani, a bor és busfogyasztási adótörvények és szabályok hivatalos 
összeállitásának 23. és 27. §-ai értclmi·ben szemicivet kap, s az adót 
a mennyiben adómentes leszámításnak nem volna helye, a fennebb 
idézett összeállitás 42. §-a értelmében a kt!t havonkint tartandó 
rendes leszámolások alapján fizeti. 

6. A folyó 1892. év végeig a borfogyasztási és boritalmérési 
adók az eddigi módon szedetvén és az 1892. évi XV. t.-cz. csak 1893. 
évi január l-én lépvén életbe, a fent emlitett kedvezményt igénybe 
venni ohajtó e ezéiból a bejelentést a 2. és 4. pontok értelmében 
megtevő szölösgazdák is a borfogyasztási adót v~Utozatlanul ugy fize
tik, mint eddig és az 5. pont szerinti adózás 1893. év január hó l-én 
kezdődik. 

Nincs azonban kizárva ezután sem, hogy az egyenes adóküteles 
szölösgazdák és az adószedésre jogositott fél az adónak másként áta
lány szerint való fizetésben meg ne egyezzenek; a rnig azonban ily 
egyezség létre nem jön, egyediil az 5. pont szerinti megadózásnak 
van helye. 

7. Az elözü pontokban foglaltakra vonatkozó részletes utasitá
sokat az 1892 évi XV. t.-cz. végrehajtása iránt kiadott 51015. szám1í 
utasitás 26. §-a szabályozza. 

Adás-vételi értesitö. 
Eladatik: 

l. 1000 db. egy év~s gyökeres vegyes Rip:iria, ezre 
3000 db. sima vegyes Ripária, ezre . 

f'rt. BO.-
. frt. 10.-. 

Eladó a vessző egészségeért szavatol. 
2. 40000 db. első rendii sima Jaqnez, ezre . frt. 12.-

5000 db. első rendü herbemont, ezre . . frt. 12.-
30000 db. Mustos-fehér, ezre . • frt. 8.-
10000 db. Olasz rizling, ezre . . • frt. 8.-
10000 db. gyökeres Ripária, ezre . . • . . frt. 30.-

Az összes vesszök permetezettek ; az europaiak ojtványokról 
szedettek. A vesszök őszi szállításra alkalmatlan idö esetén ta
vaszra értetnek C!'!omagolásért ezrenként 50 kr. fizetendő. 
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3. 40000 dh. sima Othelló: 
elsö osztályú . frt. 20.-
mtÍRodik osztályú . . . . frt. 12.-

4. 20000 db. bor- és escmegeszölő gyökeres fásojtvány, 
Cí'.re . . . frt 150 . .-

5. 6000 dh. ldilümbözö fRjn zöldojtvány, ezre . frt. 100.-

Kerestetik : 
t. 1000 db. gyökeres York-l\Iadeira. 
~. 1000 dh. sima York-Madeira. 
a. 1000 dh. sima Olasz rizling. 

Hogy elöfizetöinknek hasznos szolgálatot tehessünk elhatároz
tuk, miszerint lapunkban ezen állandó rovatot nyitjuk, amelyben az 
eladásra sz~ínt és bejelentett vesszömennyiségek fajok szerint állan
dóan közététetnele Valamin t közzététetnek a venni szándékolt kere
sett vesszi;mennyiségek és minöségek, hogy igy az adásvételt meg
ki)nnyithcssiik és elösegithcssük. 

Megkh·ánjuk azonban, hogy aki közvetitésiinket igénybe venni 
~zi\nt1élwzik: elöfizetőink liözé sorakozzék Nem előfizetőnek közveti
titést JH'm eszközlünk. 

Ha az eladásra szá,nt vesszőre vevő jelentkezik, úgy a venni 
f'Ziind~lwzónsk: az eladó nevét és lakását levél utján tudomására hoz
~mk; egyidejilleg értesitjUk az elaelót a venni szándékozó lakásáról, 
hogy az adás-vételt maguk között tetszés szerint eszközöljék. 

Az ilyen t.~rtesitéscket bevPgzctt iizletnek tekintjitk s az állandó 
rO\·atból }(•hagyjuk. Ha azonban az adás-vétel nem történt meg s er
röl értesítettlink : mindkettőt. újból az álandó rovatba felvesszük, s 
ken·~let esetén a vevővel az eladó lakhelyét és nevét valamint az 
eladónak a vevő nevét másodszor is tudatjuk. 

Ezen esetleges négy levél irásért, a rovatban leendő fölvételeért, 
könyvezést-rt s. a t. a bejelentés alkalmával 2 forintot kériink bekül
deni. Ha az eladás vagy kereslet az öt ezer szál vesszőt meghaladja, 
minden ton\ bbi öt ezer ~zál után egy-egy forint előre a bejelentés 
aikalmá ,-al bekiildendö. 

Lev('le7.ésiink fáradságunk vagy más czimen többet vagy eladás 
, 1 'k t k" t l" k szaza.e ·o nem ove e un?. 

A bejelentések valamint a. keresletek sorrendben vezettetnek. be; 
és sorret1dhen elégíttetnek ki. Ezen könyv előfizetőinknek betekmtés 
végett rendelkezésiikre áll. 

l\Iivrl pedig az idö már bekövetkezik, felhivjuk t. elöfizetöinket, 
hogy e?.rn rovatunkat ha ugy tetszik vegyék igénybe. 



13G 

1\ülönfélék. 
Elöfizetöinkhez. Czélunk, t('n·iink, hogy lapunk az év második 

felében havonként két~zer jelet1jék meg: a kellő szám1't nyilatkozatok 
I.iányábau nem sikPriilt, R igy marad a r{·gi ~Ulapot. Azon nehány 
előfi~etöt aki az l frt feliUfizet(·st beldildi.ittc fc1hh·juk, f-lzin•skcdje
nek nyilatkozni: visszaküldjük-c pénziiket vagy a lap ji.ivü th·i elő
fizetésére tartsuk meg. - Akik irnak, azolmak visszakiildjük, aldk 
nem, azokét a jövő évre irjnk elé. 

A Hevesmegyei Gazdaségi Egyesület határozata: 22. Oh·a8ta
tott Csomor Kálmánnak, mint az "Egy é\· a szőlőben czimü folyú
irat szerkesztőjének kére1me, melyben folyóirata részérc az Egye
siilet erkölcsi támogatását kéri. 

Elnök ama 11yilatkozata folyhín, hogy volt alkalma szá.mos 
levelet látni az orsz~1g kiilömbtiző r(·szeiből, ahol a lap szellemi veze
tése kiválúan helyrsnc k és iid d)snrk ösmertetctt el. Valamint ti) bbek 
pártoló hozzászólása uhín, teliintettel arra, hogy eme jól szcrkcsz
tett szaklap a szőlök rekonstrmilás~h·al hasznos szo]gálatot tesz, egy
hangulag határozatilag kimondatik, hogy az Egyesület minden anyagi 
kötelezettség nélkül az "Egy év a szőliiben" czimü szakla1wt, 
- mely a gazflászat egyik ág1ít, a szőlöszct rekonstruálás~it tüztc 
ki feladatul - erkölcsi támogatásba veszi s megengNli, hogy ezen 
körülmény a lap homlokán helyt foglaljon s az "Ertesitö"-ben az 
egyesiilet tagjainak pártfogásába ajánltassék. 

Az olasz borokróL Eddig f'sak rémitgettek bennUnket az olasz 
borok beérkez(·sé\'el, végre bekö,·etkezett. :Folyó hó 27 -én kezdődütt 
meg az olasz borok beszállitása 3 frt 20 kr vám mellett Ausztria és 
Magyarországba. Egyszerre 50 ezer hektoliter bor érkezett Triesztbe. 
Ezen körülmény már ezelőtt is zsibbasztólag hatott boraink ~írára, 
most pedig egy ideig még jobban fogja nyomni az árakat. De hát 
nem hissziik, hogy ez sokáig tartson. Elöszür, mt•rt a borok a mi 
borainkat minőség tekir1tetében meg sem kHzelitik, másodszor, mcrt 
oda is elfog jutni a philloxera, amint már fül is lépett. 

Olaszországban az idén nagy és bőséges sziiretrc van kiláhís. 
Küldözgetik is mimlenfelé az ajánlatolmt. ,J ól mondják azt, hogy a 
baj nem szokott maga járni. Első volt a filloxera utána jött a pere· 
nospora; pancsolták a bor elne\'ezés alatt árusitott kotyvalékot, s 
most j ö a sok olasz olf'só bor. Hát bizony sok a jó búl ked ves szölös 
gazdatársunk! De hát ami szh·ósságunk és áldott égalji viszonyokkal 
csak megkiizdiink a sok ellenséggel! Tudom, hogy a közdelern erős 
lesz és töLben elhalnak, mert hát ehhez nHgy kitartás kell; de azt 
is tudom, hogy a gyözelem gyüm()]csei édesek lesznek. s babérjain 
pihcnui, s az elvesztett jUvedclmct élvezni ked,·es leend. Azért hát: 
Ok os a n, l ass a n, d c e l(; r c! 
-----------------------------

Nyomatott Herzog Eruii Ármin liönyvnyomdájálum Gyöngyösitn. 
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