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SZÖLÖBEN. 
Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Megjelenik minden hó 28-án l Felelős szerkesztó és kiadó-~ulajdonos 
Elótizetési dij. Egész évre 4 kor. CSOMOR KALMAN. 

Nagy hiba. 
N agy hiba az, hogy ha a szőlősgazdát halálra rémi tik. 

Nagyobb hiba ennél még az, ha annak pénzét a zsebéből 
mondhatni erőszakkal· kiveszik. Me rt azt a közmondást alig 
lehet valahol jobban használni mint itt, hogy a koldustól ve
szik eJ a tarisznyát. 

Az a sok munka, utánjárás és tetemes kiadás, melyet a 
szőlő kiván : ugy is kezdi már a gazdákat elkedvetleniteni. 
Innét van, hogy sok helyütt a még nern is tern1ő fiatal szőlő, 
gazdát cserél ; innét van a szőlő árának már is tapasztalható 
alászáJlasa ! . . . 

A szőlészethez, különösen aki egy kicsit jobban bele
markolt lelki erő is kell. Egész nyáron mindig kiadni, az elemi 
csapástól állandóan mindig rettegni, s végre későn szüretelni : 
ugy is erős kitartást, nagy szivósságot és tele erszényt 
kiván. 

Elég hiba! De hát ez a szőlészettel vele jár; ezen segi
teni oem lehet. 

Nagyobb hiba, ha az emberek a levegőbe beszélnek, ha 
a tapasztalatlan szőlész emberek irka-firkáikat laptölteléknek 
használják, és hogy ezen helytelen eszközökkel, szerszámok
kal felszerelt üzletből eredő nagy reklámokkal ijesztgessék 
rémitsék, aL. ugy is sok oldalról agyon szarongatoU 
szőlészt. De még··nagyobb hiba, ha a zöldasztalnál komendirozzák 

. az általuk gyakolati kivitelben nem ösmert szőlészetet. 
· Ha valahol a tavasz valami hernyó fajnak kedvezett, 

vagy valami beteges tünet jelentkezik : ahelyett hogy a mű
kedvelő vagy kétségbeesett szőlész, ezeket tartalmazó irkája 
felett konziliumot tartanának, s azt lelkiismeretes, helyes 
megállapodással biráinák : ki vele a lapba, telik vele a 
l~t~p ! . . 
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Igy jut azután sokszor a halálharang hire az országban 
szét, hogy a szőlészt legtöbb!'zör alaptalanul megdöbbentse. 

Ez nagy hiba. 
Uj kulturánkban hány ily halúlhir jutott szét, és mily 

rettentő kétségbeesést szült? ! . . 
Nem azt mondom én, hogy a jelentkezett bajt elhaJJgas

suk; de azt, hogy azt ne rémitőképhen, de okosan hozzuk az 
olvasó tudomására. 

Hogy csak egy párról szóljunk, itt van a _..,·-.:i)l/jj,enés::, a 
/is::tlzannat . . . 

~tily rémitő képeket irtak le ezekről a hirlapok! n1iként 
tartották napirenden ! ? • • 

Pedig mint az eredmény 1.utatja : útmenti, helyesebhén 
idt'iká;i bajok. 

De ha minden mondott búj eJJen, akár van reá szükség 
akár nincs, rendszeresen védekeznénk : akkor az Isten birná 
a szőlűket kiadússal, és rendben tartani. 

De legnagyobb haj, ha az időküzi betegségek állandónak 
IZLl1lgo::tattatuak csak azért. hogy az eladó állitólagos ·-- mon
donl csak állitólagas -- gyógyszere fogyjon, a haszon gyara
podjék. 

Igy vagyunk n1ost különösen a lisztharmattaL _ 
.\ mult évben a lisztharmat imitt-amott follépett; de me

rem mondani sdzul ,..,·em ul)' na~y mérz•beu, n li nt alwgy az 
lein•a ·z•olt. 

És ime mi történt ; a vészharang egyre szólt a szőlész 
fülébe, és igazán mondva még a leghiggadtabb körültekintő 
gazd~ is gondolkozóha esett. _ 

Es ime mit igazolt a jelen év? azt amit mi áiJitottunk, 
hogy a lisztharmat időközi betegség, rnely esetről-esetre kisebb 
nagyobb mérvben fölléphet: de nem rendszeres baj, s igy 
nem kell ellene mint a perenoszpára ellen rendszeresen vé
dekezni . 

.l\lost tehát alkalom van megitélni, hogy az a nagy rek
lam, mely az Aschenbrandt-féle por érdekében életet nyert, 
jogos~lt volt-e, a szőlész érdekében történt-e ? 

Es be van igazolva az is, hogy azon áJJáspontunk, mi
dőn mi a nagy reklámmal szemben állást foglaltunk: helyes 
volt, s a szőlészek érdektt Képviselte. 

Kellemesen esik ez, és megnyugvást ad azon tudat, hogy 
sikerült többeket a fel~sleges kiadások n1egtételétől visszatartani. 
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Az inportált borok és az idei szüret. 
Rövid idő választ el bennünket a szürettöl, igy egész ideje, 

hogy a szüret kérdésével foglalkozzunk. 
A szölök általános termését, a beküldött egyes soks~or· hitelt sem 

érdemlő tuciositásokból odavetőleg sem lehet megállapitani Mert a 
tudositások sokszor, sőt legtöbbször két szélsőség köz0tt mozognak. 

Hányszor és h-lnyszor megtörtént az, hogy a legkedvezőtlenebb 
tudositások ellenére jó közepes termés volt. 

Az idén tavaszon két fagy volt; ez a két ~agy a szölőkben 
Jelentékeny kárt tett. Igy egész biztosra vehetjük, hogy az idéit nem 
lesz oly szőlö termés, mint más évben volt. 

Ha jegverés van, az nem igen van befolyással az általános ter
més· mennyiségére. 

Egy-két vagy több határhan esett jég kár, a nagy általánosság
ban észre sem vehető. 

De a fagy az orszaaos volt, s igy a kár is országos. 
Ezek szerint a termésből általánosságban nagy perczent elveszett, 

s igy e~ évben kevesebb lettz a szölőtermés. 
Más években a bor árakat az ilyen országos kalamitás erősen 

befoly~solta ; kérdés, az idei fagykarók min6 befolyássai lesznek az ala
kulandó árakra ? 

Tagadhatlan~ hogy némi áremelkedést kénytelen előidézni, de az 
áremelkedés csekély lehet, mivel azt az olasz bor, és az olasz bor 
elnevezés alatt importált kotyvalék ok megakadályozzák. 

Szerencsétlen egy népe vagyunk mi magyarok az lstennek l Azt 
mondják reánk: termelő ország vagyunk. - Azt mondják, hogy a mi 
jólétünket csak a földmüvelés a termelés emelheti. 

Nohát légy termelő, légy szölészettel foglalkozó, költsd réá min
de nedet; -s ime, ha c1ekély termésed némi áremelkedést helyez ne kilá
tásba, mely a mennyiség differencziáját - a jövedelmet tekimve -
kiegyenlitené: akkor azután egy idegen állam termése özönli el 
a pinezéket és az nyomja le az árakat; - _s_ az nem engedi, hogy az 
elvesztett me~nyiség az áremelkedésben találjon némi kárpótlást. 

:-.lern is azt kívánjuk, hogy a kül kivitel segitsen rajtun~, csakis 
hazánk belterületén kivánunk véreink filléreikből nemi jutalmat. Es ekkor 
jön egv kül állam, mely attól megfoszt, s saját jólétét, ami vérünkün 
biztositja. 

Szervusz neked tejjel-mézzel folyó Kanaán földje . Magyarország 
gyönyörű bokréta vagy &e az lsten kalapjánál ! . . . 

Nagy lsten hát mi lesz velünk ? ! Hát minket nemcsak a német 
tart századok óta fejös tehenének, de most még az idegen államok is 
ami vérünkön, zsirunkon hizzanak. ? l 

Kiviszik a jövedelmet, s mi itt megyünk tönkre !; ~ 
Hát igazán mi lesz ennek a nemzetnek a sorsa ? Hova jut ez 

ilyen intézkedés mellett? 
Ti nagy umk, ti intézők. nézzétok meg a magyar szőlős gazdat .. 

N• akkor mikor küldöttaégileg tisztességea ruhában jelenik meg előtted., 



hqnem menj el a családi tüzhelyére, s hallgasd ;meg azt a kétségbeejtő 
aggodalmat, mclylyel a szíili)s gaztla nyomva van. 

J I ogy titkolja rettenetes nyomot·ult helyzetét, hogy nem 
orJitoz alamizsnúért, azt ne nézzétek ; az ne legyen it·ányadó 
tnert a magyar embet-rel ezen csúszÓ· másló kolduló természet nem; 
születctt. 

De látni fogjátok, hogy az eröfeszités l :!-dik órájnnál van ; s ha 
f:.iraJsngos munkásság:í.nak eredméJl •: ~t az i•legen állam tennénye az 
olasz borok lfmyomják : j(·iu a hllk,ís i1uká." után. 

A kültséges szűl•'ík dobutján csct·élnek gazdát, s kér·dés, hogy a: 
uj .~''::,ht uxy f·,z.~as::kodik-c· e lta::u rii,~~llt>::, miut ,l n:.~i? 

l\lost mikor látjuk, tudjuk, !l••gy ez évi szől(ítennés a rendesnél 
kevesebb le~~. és még nincs. kilatásuuk az arányos áremell\edésre; s 
mi~..löu ennek okául az imJH)rtúlt borokat tel<intjltl<, lehetetlen: .hogy fel 
ne kiáltsunk és ne mutassunk reá a. nagy sebre, melyet gyógyitani a 
honatyák elengedhetlen k0telességük. 

. ... J. 

Hog')ran szüreteljünk '? 
Aki a szüretet ügyesen vé~er.i, jövedelmét tetemesen emelheti. 
Manapsag az önt udato<>sagnak kell a szüretnél is szerepelni. 
Az a boldog világ, mikur a szőlöt mind összeszed1ék, egy kádba, 

begyömöszölték, leszŰI'ték : elmult. 
Akkor úgy is jó volt. Kevé~ volt az ·adó; kicsi volt az igény, 

olcsó \'olt a uap~zám, keveshe kerillt a s:~.őlötelepités és fentartas. 
~Ianapság ez mind n.eg van fordítva Nagy az adó, nagy az 

igény, drága a napszám, nagy összeget emészt fel a szólőfelujitás. 
Ezért tehát a létező anyagot a szőlőt is okszerűen kell szü

retelni. 
Először a csemegeszőlőt kell kiszedni és értékesíteni. Amit ·szüre;l 

előtt el nem lehet adni, azt a tökén kell hagyni : el kel az .~ styret 
után is. Csakis akkor kell leszcdni : Iza azt t.eln; eltartani aka1jttk. 

~~seme6eszőlőért magasabb árakat érünk el, bornak pedig kevesebb 
leve van, és az &em igen jó. A ld tehát csemegeszőlőjét bornak sz űr i : 
az magáuak e.gynzes kárt csiuá/. 

~z évben ·különösen keresett lesz a csemegeszőlő, miután az 
alföld homol<i szőlőjei, melyek csemegeszötökben a Jegnagyobb kan
tingest adták : legtöbbnyire mind elfagytak. 

A szüret előtt számot kell \·etnünk a helyzettel, néEzük meg : 
milyeH bor a keresett, s awhill aJzhoz kell alka/mazkod~ti. 

A legnagyobb fogyasztás u könnyü fehér borokból történik,; s 
igy a kereslet is a fehér bor iránt a legnagyobb. ~~ 

Parasztkorcsmákon a siller bor a forgalmi czikk. 
Nehéz pecsenye borokból, fehér és vörösből kiveset fogyasz 

tanak. • 
Ezeket kell venni alapul a gazdának. S ha szölöje már ehhez 

mérten lett telepítve : ket.:esebb a 1mt1tkája. ~· < 
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A legnagyobb fogyasztást képező fehérbor·nak könnyűnek, kissé 
savanykáSitak, szinének zöldesfehérllek kell lenni. Ez a valódi asztali 
fehér. 

A siller bor lehet kissé taninos. - A fehér pecsenyebornak 
11agy SZ.Ciztartlllmunak, a vörösbornak nagy szcsztartalma mellett sö
tétnek és er·ösebb tanin tartalmunuk kell lenni. 

Ezeket a gazda körül-belől mind előtUlithatja, ha a szül'etet 
okosan öntudatosan v~gezteti. 

. . Legelóször szedesse meg a fehér szőlőfajokat, s azokat a váJo-
·Kaló asztalou osztályozza. 

Ne ijedje~ mer.t ettől a zótól, ltogy utilogató-asztal. Az egészen 
egyszerű. Hos~za 11!:!--2 meter; szélessége 111:! meter, mely a két vé
gén szögbe fut. 

Ezen asztalnak léczból széle van, hogy a reá öntött szőlő le ne 
guruljon. Az asztal közepán egy lyuk van. 

•· A válogató asztal egy kádra van helyezve, és ntellette egy üres 
·kád van. 

· A puttonos, mikor a széilőt hozza, a válogató asztalra önti. Ott 
van egy asszony vagy ember, aki azután kiválogatja. 

'· - A közönséges kevésbé érett szőlőt a lyuk on át. a 
kádba huzza ; előhb azonban közüle a nemesebb fajokat, a teljesen 
érett ritkás fürtöket repedteket: a mellette levö kádba hányj.:t. !gy nyer 
azután ké· féle _bort. 

Az egyik a nagy tömeg ad közönsóges fehér bort, a kis tömeg 
pecsenyehort. 

Ez éppen jól van igy, mivel a pecsenyeborból aránylag keveseb
. bet keresnek, mint a könnyü asztali borból. 

A nagyobb mennyiség azután malomra jön, meg{)röltetik és igy a 
kádon marad egy két napig. 

Ugy kell beosztani a szüretelést, hogy amint a fehér szó
lös?.edéssc) készen vagyunk, azonnal történjék a kadarka szedése is. 

A kadarka szintén a válogató asztalra kQr·üljüQ_! _Osztassék_az is 
két felé. A teppedt ritka bogyojú kadarka szőlú, valamint a festanyag

: gal biró szölók: a mellctte levő üres l<ádba jöjjenek; a nagyobb rneny
nyiség, a tömött fürtú talán ér9tlcn szűlök pedig a lyukon át a 
kádba. 

A kádba le\'Ő sz{))ó most már malomra jün, azután gyengén meg
megtapostatik, és az elst.i lé azonnal leszedet ik. A fehér szlSlö pedig mely 
m'r őröh·e tapo .. ;va van, a kadarka első levér·e öntetik. 

Igy aimtán a török S7.Ölö e)s.) leve keverve a fehér szólő törkö
lyével es levével : tcUcs~lt jó ,-zs:ltzli fdtth' bort ad. Söt ha kövidinka 
elég mennyiség ,·an hcnnc: szinét kellemes zöldre festi. 

Mz lesz az asztali fehér bor. l\1ivel a kadarka szőlő czukortar
talma mindig nagyobb mint a fehér szölőjé, a bor szeszfokát is 

. emeli. 
Ha pedig a czukor mero l H fokon alul van : ugy ezt lehet ez u

korral. vagy szcsszel javitaui. Mcrt egy közönségcs asztali fehér bornak 
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legalább 16 fok czukor vagy ennek meafelelö 7-88 lo szeszt~rtslomm l 
kell birni. 

A mustot taposás vagy őrlés után mustmérővet meg kell mérni 
akkor miJőn a kadarka leve is hozzáadatott: s ha például l4°lo akkor 

' két kilo czukrot l<ell hozzá adni akkor, mikor leszűretik, és a hor~ 
dóba jön. 

,\ czukrot azonban fel kell oldani, s igy bele önteni a törkölyről 
leszl1rt mustba. 

Ha pedig szesz:t akarunk hozzá adni, akkor l litert kell hozzá 
adni. mivel ~ kilo ez u kor e~y fok szesznek felel meg. 

A török s1.tilő ekként me'!fosztatván elsó levétől megrostáitatik, l 

megrostálv3 áll 3-4 napig. amikor leszüretik s hordóba húzatik. 

Le ke11 rostAini azért, mivel a lé egyrészét elvettük ; s igy " 
megkevec;bitett lé ha az összes törkölylyel forr ki : erösen törkölyös 
taninos lesz, ami a vékony siller bornak hátrányára van. Ellenben hn. 
a osutkák rostalAs által eltávolitatnak, a bogyókban levö festanyag 
forrás folytán feloldódik, és a marvakkal vesz fel annyi tanint, ameny
nyire annak 1:züksége Vftn az okból is, hogy könnyebben tisztuljon. 

A válog~tt.ott fehér azólő me~nröltetik, és megrostáltatik azert, 
mivel ennek nem stahad t~tnin tartalommal birni. Azért tehát el kell 
távolitani a osut.kákat, melyek nl\gy ti\ n in tartalommal bírnak. 

Az ijity megro1tált must. Azután megmérendő, s ha 20 fok czukor 
tartalommal nem bir, annvi kilo Címkorral mlnden hektoliter megjavi
tandó. :Mivel egy pecse~yehor mustj•nak 20 fok czukortartalommal 
kell birni. 

A válogatott fekete szőlök megőrlendők, meghlposandók, és pedig 
ol~· erősen, hogy az eJlés en péppé váljék. Azután ezen pép egy e 
czélra készitett 3 fenekG erjesztő kád ~tlsó részébe helyezendő. Aholis 
az ajtóval lezárandl>, és a lé a tetejébe öntendő. Azután a kád teteje 
reá teendő s körül, hogy a leveg6 hozzá ne férjen : agyaggal betapa~z
tandó. Csakis a küzepén kellJenni egy szádló lyukuak, ahova azután 
pipa alkalma&andó ; 1 az azokottan vizbe helyezendő. 

Az igy elhelyezett p6p rorradásba jön, s hll meleg idő van, vagy 
a s!üretelő helyi~6~ füttetik 4-il nap alatt kiforr. H" a forrad~st el
hagyja: azonnal hordóba lehuza.1dó. 

J\leg koll jegyeznern, hogy a vörös pecsenyebornak legkevesebbnek 
22 fok czukortartalomnak kell lenni. S ha ennyi nincs, czukorral ~zen 
fokig elósegitendő. 

Ez az öntudatos szüretelési eljárás, mely a gazda jövedelmét 
tetemesen fokozza; s még az a jó oldala van, hogy 4 féle borral ren
delkezik. Ha vevő jön: tud szolgálni. 

Jövedelmileg azon előnye van, hogv mig az összeszúrt bor hek
toliterét mondjuk 30 -a2 koronáért lehet értékesiteni: akkor a fehér 
bornál legalább 40 korona árt értink el; a fehér pecsenye bornál leg
alább ilU koronát, és a vürös bornál legalább RU koronát. 

l\tost tegyünk egy számitást: vegyünk 100 hektoliter termíat. 
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A fenti e1jár·á~ me11ett 10 hektoliter fehér, 1 (l hektoliter vörös 
pecsenye borunk ; ---- 50 hclüoliter· fehér és 30 si1ler lesz. 

Ennek értéke a. fenti odavet{) számitással : 
;)o hel<tuliter fehér 40 lc:orona o jOOU koroala 
3 U 

" siller 3:! 
" 

960 " 10 ., fehér pecsenye ()Ü 600 
" 10 ., vörös 80 800 
" 

43tj0 kor. 
~~ig ha l no hektoliter összeszűrt bort elad unk, kapunk érette 3000 -8200 
koronát. 

Tehát ll U< l kor·onávni nagyobb árt érünk el az öntudatos szü
rctcléssel. 

De ez nem mind tiszta ha&zon, mivel a must czukurfokának 
emelésére kiadást tettünic Tehát tegyünk erre is egy számitást. 

:\londjuk a vörös pcLsenye bor mustja. mért 19-~0 (okot, minJen 
hektohuz !<ellett adni -1 kilu czukrot, ig~· 40 kilot . 

. \ fehér pecsenyebor muts mért l() fokot, hozzá kellett adni 40 ki! o 
~zu l\ rot. 

Az nsztali fehér bor mért 14 fokot, hozzá kellett adni kétszer 
50 kilot, te hó t l 00 kilo czukrot ; végre a si ll er borhoí.. nem adt u nk 
semmit. 

Igy öss1esen adtunk 1~0 kilo czukrot. l ~o kilo czukor ára cirka 
lf)O kor·. mondjuk kerekszám 2110 koronát adtunk czukorért, s igy 
maradt tisztu ha~;munk g6o korun~. 

~Jost már hu. 100 hekt~litcr bortermésnél 900 koronát lehet az 
ontuJatos sziit·ctcJéssel megnyerni, kérdem nem-e okos dolog ehhe;. az 
eljárásho~ fordulni ? 

~lajJ elfeledten1, t~hat vegúl még azt jegyzem meg : a rohadt 
szőlőt külön kell szedni ; különbcn a borul< felette nehezen tisztulna< 
meg. 

Levelezés. 
Tek. Szer·kesztö (;r! I::vek óta foglalkozom a kézben eszközJött 

fásoj tvanyok készitésévcl, s igy kölómböző kisérleteim utján elért 
sikerekröl és sikertelenségéről kivánok egyet-mást elmondani, hogy 
ezen kérdés megoldásához illetőleg a fásujtványok készitése kérdésé-

. nek helyes megoldásáho~, én is némileg hozzájár·ulhassak 
Mert habár· sok oldalról kezdil{ a fásojtást elitélni és helyette a 

zoldojtások készitését és ldültetését ajánljak, én mindezek daczára az 
elsőséget a fásojtványnak adon1. 

Elsőséget ndok azért, mivel azzal legbiztosabban lehet telepíteni. 
Ha a gyökeres fásojtványt helycsen kezelve elültctjük, abból alig 
marad el valami; s igy cgy~zerr·e kész, teljesen beállott sz6lönk lesz. 
~Iig a ziildojtványból több oknál fogva tübb elmar·ad. 

Ez hu még megered is: a gyökeres fásujtvány egy évvel előbb 
ad termést; s igy ha többe ker·ül is, ezen két oknál fogva olcsóbb és 
előnyösebb mir1den más ojtványnál. 
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Nálam az eiültetett gyökeres kndarka fásojtvány a harmadik év
ben termést adott; mig a zöldojtvt\ny csak a negyedik évben hdzott 
termést. 

Ha az ember az esélyeket jól szemügyre veszi : a fásojtvány 
elönyösebbnek mutatkozik. 

A fásojtványt ha jól készítettük, szabályosan eloskoláztuk, egy
szer meggyökereztük, lc~föllebb kétszer megkapáltuk : ezzel az 
Öl!lszes munkát elvégeztük. 

A fásojtványt nem kell a jégtöl félteni; a fásojtás beérése nem 
kétséges, mig a zöldojh\st a jég is elverheti, és éretlen is maradhat. 

De meg azután mennyi egyéb esélynek van kitéve a zöldojtvány! 
Alkalmatlan idö esetén nincs eredmény. Késöbb a sok tisztoga

tás. Ez mind megannyi kellemetlen sok és költséges munka, hogy ha 
ezeket mind fontolóra vesszük, l1i1:ony-bizony sokan a fásojtás készi
téséhez térnek vissza. 

A fásojtás sokaknak azért nem sikerül, mivel nem bánnak el 
vele alaposan. r\ agyon természetes, hogy a rendszertelen munkának 
silány az eredménye. 

De most már számolni is kell azzal, hogy az alanyvesszök neJll 
oly keresettek mint azel6tt, s a mallett az értékük is alászállt. Es 
sokszor megtörténik, hogy az alanyvesszöket értékesiteni is alig lehet. 

Ily körülmények között mit tegyünk az alany vesszökkel? El
gyökereztessük ? •.. De hát rnindent elgyökereztetni sem lehet, de 
meg végtére a gyökeres vesszőkkel is kell valamit. csinálni. Nem 
maradhat örökösen a földben mint gyökeres vessző. Es ha vevő nem 
akad: akarva-nemakarva értékesiteni kell és pedig ugy, hogy az be
nemesitessék. 

Egy rendes gazdának szőU>területéhez. képest alanytelepének is 
kell ]enni. ~ ha ez van, nélkülözhetlen a fásojtás készítése. 

Fásojtást késztek én azért is, hogy a hiányzó tökéket kész 
gyökeres ojtványokkal ~óto]jam. 

Én ugy járok el, hogy ha egymás mellett ~-3 tökém hibázik: 
őszszel a gödröket kiÁ.satom, melyek télen át ki{Mogynall,.a tavaszon 
bele ültetem a gyökes fásojtványt. Igy a késöbbi pepecseléstől meg
szabadulok. 

A mi a fásojtás készítését illeti, én a következőképen járok el : 
A vesszöt a télen at a tökén hagyom, és akkor vágom le, mi-

dőn a kézbenojtást eszközlötn. · 
A kézben ojtást április hó elött sohasem készittetem. És akkor 

is csak olyan időben készittetem: mikor a;: eső miatt más munka 
szünetel. 

Ekkor a munkáskéz mindig olcsóbb. ~~s amint készittetem : 
azonnal el is oskoláztatom. 

Meg kívánom jegyezni, hosy azt a helyet, ahol az oskolázást 
eszközlöm: azt ősszel mélyen felkapálorn, s igy tavaszon munkÁlt 
porhanyós földbe rakhatom az ojtványokat. 

Nugyobb biztonság kedveért ke)W mennyiségü európai vesszőket 
szedek, és azt téle~ át elvermelve gondozom. 
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De azért ezt az lisszel szedett vesszőt csak akkor használom, 
ha a tökén hagyott európai vessz{)!< elromlottak. Egyébként az ojtó
gallyakat mindig a tökéről szedctem. 

A tökén telelt alany és nemes vesszőknél a siket· mindig bizto
sabb, mint az elvermelt vesszőknél. 

Az oskolázásnál minden eddig ösmer·t módozatot megkisérlettem; 
de legjobban bevált a Richter-féle hairnos oskolázás. 

Eredményre nézve a fajoknál is tapasztaltam külömbséget. A 
A fekete boi' fajok, mint a kndarka, bur·gundi legkisebb sike1·t adnak ; 
a fehér borfajok jobb eredményt adnak. De legnagyobb eredmények 
a csemege tajoknál érhetők el. 

A ~ikerre nézve minden az idtljárástól függ. Ha a tavasz hideg 
szelas idővel jár, az eredmény kisebb. Ha folytonos csapadékos idő
járások vannak, szintén gyengébb az eredmény. 

Legjobb eredményt nyujt a meleg esővel váltakozó időjárás. 
Ezért ha a tavasz meleg, száraz: akkor nem sajnálom az ormok 
öntözését. Ez a fáradtság u agy ou kifizeti magát. 

Ily járás általánoss~gban Kd 25-30 °/o-tóli ereJmé11yt. És 
én ezzel teljesen megvagyok elégedve. 

Mert a vessző saját termésern lévén, azt kevésbe számitom. Ezer 
drb ojtást elkészit egy nap alatt 3-4 ember, kiknek összesen fizetek. 
legföllebb ~ koronát. Az elrakást 2 embert végezi, ez kerül -! koronába, 
s igy ezer drb eloskolázott ojtványért nem adol~ ki többet 1~-14 
koronánáL Ha ehhez hozzá számitom &z évi munkáltatást ti koronát, 
s ha nyerek 300 drb ojtványt, ez került kiszedéssei együtt ~4 
koroná ba. 

Igy azutáo 300 l 1rb gyökeres fásojtványom került :!4, dc mond
juk 30 kol'onábs. Tehát száza 10 koronába. 

~lost már kérdem, nem-e érdemes a fásojtások l<észitése? 
Oh igen, azért én azt állandóan készittetem, és annak készítését 

másnak is ajánlom 
rlbouyi Enzeszt. 

A beküldött levelet egész terjedelmében közölt ük, mire nézve 
megjegyzéseink a következők : 

Ha valaki a fásojtás készítését oly szempontból és oly körül
mények között eszközli, mint a fent közölt levdben elmondva van; 
tudniillik ha maga termeli az alanyvesszőt és azt értékesiteni nem 
tudja, ily kényszer helyzetben nagyon okosan cselekszik, ha azt 
fásan benemesitteti. Terményét igy legalébb értékcsitheti. 

De ha valaki azt bevásárolja és igy ~észiteti pláne üzleti szem
pontból a fásojtványt : ismételten kijelentjük, hogy nem fizeti ki magát 
akkor, midön & sim~ zöldojtványok aránylag oly olcsón állithatók elő 
és szerezhetök be. 

Azon eljárás, hogy ugy az alany mint a nemes vesszókct akkor 
vllgatja le, midön a párositást késziti : helyes dolog. Helyes a 
Hichter-féle eloskolázás is. Csakhogy engedeimet kérUnl.: : a kiadás cse
kélyre van téve. 

Egy ezer db. ojtvány eikésLitése megengedem, hogy nem jön 
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többe 8 kol'onánál, de az eloskoláz~is már nem kerül ki 4 koronábó l, 
valamiul nz évi fanntartás és kezelés is többe kerül a felszámított 
összeguéL ~~úval e~yezer Jb. ojtvány elkészítése, eloskol:.zása évi 
megmunk!tltatása valamint ll kist.edésrc lehet számítani .b.4'' koronát. 
~lust már ha tlz eredmény :_?.j0/n-tóli ami elég szép, sk or alany és 
nemes galynélkül kerül ~50 db. gyűkeres pár·ositás 40 koronába s igy 
ezer db. l GO koronába ker·ül alany éi nemesgaly ly nélkül. 

Ez aztán oly nagy összeg, hogy ezér·t bizony nem érdemes páro
sitást eszközölni. 

Tehát csak az esetben ér·demeliJ a~zal foilalkozni, ha a&z illető 
kiváló gondot fordit ugy a ki\"Ítelre, rnint a kezelésre. Mert az ered
mény mindig attól függ. 

Aki teh<l.t ehhez kellő szakértelemmel és pedanteritl.val nem bir, 
ne fogjon a párulitás készítéséhez ha,~sak ugy nincs. hogy az alany 
vesszőket. nem birja értéke ;it eni. 

Lehet, hogy néha 4U-50°,.'o-tóli eredm~ny is jutalmazhatja az 
illető fáradságát, de hát e~r·u a véletlenre épiteui nem lehet. 

Hogy a fásojtás készítése pláne üzleti szempontból nem fizeti ki 
magát, bizonyitja arr.a kör·ülmény, hogy u sok és sok üzleti telepek 
beszüutették a fá!ojtás készítését és hogy maga. az Ar·ad-Paulisi nngy 
telep_. d<~f·zám, ho1y min.ten kellékek~el rendelkezett, dac~ára, hogy 
állami s;:ubvenwzióban ré11.esült, nem tiz.ette ki magát; s mint ilyc11 
megsz.ü.n léte1.ni, 1 mana.pallg állami kelezéM alatt vau, ahol a deficit 
könnyebben talál fedezetet. 

Ellcnbeu a zöldojtás mindenfelé tért hóditua s rendkivül elterjedt. 
lJe hát ha valaki saját szükségletére, foltozasa és egyéb szempon

tukbúl akar fasujtást ké~ziteni: ám tegye. ilyctéui eljárálll kiesínyben 
meetjárja. I )c nagyban nem. I )e nem ia fog ez tobbé últalánossá válni. 
8 bar \·ele szebb telepitést lehet végezni, mégis a züldujtá8 az mely 
a fá1ujtast eddig is nul.r teljesen kiszorította. 

Kérdések és feleletek. 
Kérdes. Sz.ölőmben felette nagy termés van. Annak tulajdonitom 

azt, hogy a bogyok felette aprók. ~ló lcruw-e, lm a fur·töket megrit
kittatnarn? Elérném-e vele a bogy.·,k fejlödését~ 

A·. F. 
Felelet. Tiszta dulug, bogy suk is jú is egyszene nem lehet.. 

Az apr·ó bogyók abból is származnak, ha a JUlius hó s1.áraz; s igy 
a bogyók nem fejlijdlwtrwk- .\ jelen évben a julius ho sz.ántznak nem 

mondható. Tehát az ap•·ú bugy{,k a fürt sokaságának tulajdoníthatók. 
Ba nu,st ~z•~di Ic a flirtük egy részét: mit sem lmsz.nál. A 

bogyök rendszerint addig feJlődenek, mig a bogyúk szlnesedése nem 
kezdődik. 
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A bogyók rendesen augusztus közepén kezd(5dnek s1-inesedni ; s 
igy ha megritkítja is a fürtöket, a togyók rendes nagyságukat nem 
fogják elérni. 

Ha ritkitani lett volna szükség : azt előbb május-junius hóban 
kellett volna eszközölnie. 

Megtörténik ugyan az, hogy a bogyók még akkor is fejWdenek, 
midőn már szinesek. Ez az esőtől van. Csakhogy ekkor· a héjak nem 
fejlödenek, ha nem rendesen kipattannak. 

Ezután következik a rohadás. l\lcgtörténik néha, hogy a repedt 
szóll5 bogyó beforr, ez azonban esak akkor van, ha eső után állan
dóan száraz, meleg idő van. 

Az apró bogyókon most már· nem lehet segíteni. Majd megérik, 
Csakhogy sok lesz a törköly és kevés a lé. 

A szölövesszö vásárlók és ültetök figyelmébe. 
Évekkel ezelőtt annyiféle alanyvesszött ajánlottak, hogy az 

ember igazán nem tudott belőle eligazodni. Ez azután egy Chaoszt 
teremtett1 melynek ercdmznye a rengeteg sok esalódás lett. 

.Manapság nincs 30--!0-féle alanyfaj ; a tapasztalatok, a sikerek, 
- a talaj minöségéhez képest - három alanyfajt állapitottak meg. 

A nem meszes, nem tul nedves talajra a ripár·ia-portális, a 
meszes, anyagos, nedves talajra a szoloniszt és végr·c a mes:1.es 
márgás valarnint a kavicsos és köves számz talajra a rupentris 
montikula találtatott alkalmasnak. 

A ripáriának sok változványa van. }1~zck között azonban csak 
a ripária-portáliszszal lehet nyugodtan telepitcni. 

Azért tehát, a kinek barnás, vöröses vagy egyéb szinú, de 
nem meszes talaja van : az csak ripdri,z,·pnrt,ílist ültessen. 

Meg ke11 azonban jegyeznem, hogy a ripária-portális a tul 
nedves talajban kisárgul s a töke elöbb-utúbb elvész. 

A ripilia-portáliat esak is a lombozatáról whet mcgösmerni 
Gyorsan és hosszura hajt. l ,evelei nagyok majdnem négyszógletüek 
nem fényesek, inkább matt és kevéssé gyenge sál'gába átt()rú szinüek t 

Legfőbb ismertető jele az, hogy a levél szövct, a bol'dák közöt 
ki dom borod ik. 

Ebből a valódi ripária-portális fajból van eladó 
sima vessző 40 ezer, e::re 
másodosztál y rí . 
gyökeres 40 e::er, e::re 

Európai sima vesszök. 

Ro1:(ajok. 

elsi.í osztályu 
2 2 koroliLl, 
/2 
-J() 

. ' 
'' 

Nemes kadarka. Olyan helyeken, ahol a súllő októberre beérik, 
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ez ! legáldottabb "7j. ~agy termést ad. ·Ha a cs.apokat a ·tél h.i
de~e, vagy a higy sár·os tél a rügyeket tüul\re tes':1, ava~y ~a a~ eger· 
a rügyeket lerágja.: mé,~ miudi.~ /cltd kiJ.:cpcs termesi ·;·,u·111, mu•el cl 

fókhl i,;nu(')riigyck is t'cllllhl~' relkiál o:l',l. 

Az ojhist jól fogadja és tartós tökét ud. 
:\ kadarkának több változvúnya van. Ezek küzött legjobb az ugy

nevezett nemes ka~tarka. Ez a többitől logt'elismcl'hctöbbcn azzal kii
lönbözik, hogy vesszeje az izületen fehéresbe megy át, rövid i?.üleií. 
Levélzete finomabb; förtjei közép nagyságnak, és a legfübb isrnm·tetö 
jele az, hogy a bogyóban 3 mag van. 

:\ nemes kadar·ka t;ima vesszűnek e:re 
Hipária-portálison eszközölt zöldojtás ezrt: 
A lhl,(\' burgttudi. Korán érő szőlő, s igy 

használják. 

S lwroua. 
• . l(}() kornit cl. 

csemege szűlöül is 

Simcl vess:ó ez r,; J:! koro ua. 
O portó. K ülöuösen uz ojtványou nagy fejlódósü és dnsu.n termő 

szőlő; korán érik, ezért csemege szölőnek JS hasr.nálják. Sima 
vessző ára . ~ korona 

U/as:; ri:;/iu,~. ~ima vessző ezre 8 korona 
liyökeres 

Jlt3::.cs /t'lzér. Sima. ves~zü ezre . 
Hipária.purbi.lison eszközült zöld ojtvány eZI'e 

~ 
. 160 

" ,, 
" 

Fdzdr kadark,t. Hendk i\·ül bőtermü szűlö. Simavesszó . 

.llustos Jdzer. Rendkivül nagy termést, do gyenge 
burt adó szőlüfaj. Sima vessző ,..zre 

~ korona 

J{ör·iJillku, Ez is egy nagy termő szölőfaj. Sima 
vessző ezre 

n,zk.zfor. Sima vessző ezre 

8 
10 

" 

" ,, 
R.zjuai rizlill,S:. Ezre a sima vesszőnek /0 konmk. 
No:;sd,is musko/c~t. A mi a Tokaj vidéken a fm·mtn, Erdélyben a 

leányka:· az núlam a ro:.sdás-mttsllo/u.t. Ezt a sr.őJijfajt sokan össze
tévesztik c~yéb :::.mskolat fajokkaL ~agy illatánál fogva némelyek 
l.~t~llili,z-luztsko/c~fu,zk is nevezik, pedig ez nem Francziaor·szágbúl.impor
tált kincs, Je sr.ázadok óta hazánk kincse yolt. Csakhogy er.clött egye
dül és kizár-,.)lag lugason müvelték, mig most t6ke müvelés mallett a 
fürtök illetőleg a. bogyók, nemes 1ulajdonai a1.on l«>rülménynél fogva, 
mivel a fr)rlöl< a földhöz közelebb vannak jobb,ut fejliídl~t.'k. Innét van 
az a rendkivül finom ill~..e és zamat., mely egyetlen szölöfajnál se.m 
található. 

A fürtöket nem lehet monJani valami szép külemünek, Je olyan 
mint a madarak között a fülcmile, hogy egyszcrő szürke ruluijában 
az éneklő madarak királyának mondhatú. 

Ez mint (·semcge szöllj is kellemes, de én már· nagybau terme
Jem, és igy a bodajok közé sor·ozom azért, mert nemesak kiváló finom 
illatu tüzes bort ad, dc alkalmaz időjárás mellett a bogyók megasza-
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)ódnak, s igy a világ legjobb aszu borát adja. ~livel er. is szeptemher 
hó végén érik, csak déluel<: fekvő hegyoldalba ültetendő. 

Az ojtáosnál a sok csapot nem tiit·i, mert ilyfmkor ~~sak gyenge 
hajtást hoz, leghelyeseu b őt sr.intén :..! csapon ~---~ szemt·e metszeni. 

Csemege szölök. 

A csemege szlHök nek ren~Lteg nagy a száma, de van is azok 
közölt sok oly semmittevő rugós faj, melyet egyáltalában nem él'dernes 
tea{meszteni. 

f~n éveken át nagy utánnézéssei gyüjtüttern üssze a fajokat, azo
kat melyuket éveken át tett kisédeteim jónak, czélszerünek találtak. 

Nem nzt akarom mondani, hog.v ezeken kivül nincs egyéb jó faj~ 
de azt álli tOm, hogy az alább sol'ohak mind megfelelnek a ezéina k. 

Eladó s·ima vesszök ezek : 

. Mttskat Alexaudrie11. Ennek a tulajdonsága az, hogy a 
busa kemény. Eléggé illat_os, zöldes sát·ga szinű. Igen jó faj, 
szállításra igén alkalmas. Erik szeptember hó végén. 10 drb. ára - 50 

.\luskai Bijfer. Nem kemény husu. Finom zamatú, igen 
bő termö. Nagy hugyokkal s api'Obb fürtteL szeptembbr hó kö-
zepén éri l<. - l O dl' b ára -.80 

Jluskát Bo,.wood. Hasonlit a muskat-alexandrienhez. Felette 
nagy ~ermést ap. Husos, tehát szállitást·a alkalmas. Kiváló finom 
izü. Erik szeptember végén. - 10 drb i'lra . . . 1.20 

Jluskát 81. q·t(~e~ Viktória. Igen korán, már augusztus 
hó végén ér*, R~ndkivül nagy fürtü. Ha megérik a bogyók 
rozsdás .sárgásak lesznek. Szállitásra alkalmas. - 10 drb ára 1.-. . . .. 

Jlttskát Czitrcmelle. Igen zamatos. Sárga nagy bogyóju 
érik szeptember elején-.. Szállitható. - 10 drb ára 80.-

Jlttskát Croqttaul. Egyike a legédesebb szőlóknek, szine zöl
des-sárga. Érik szeptember hó elején, szállítható.- 10 drb ára 50.-

Jluskát Damasz!.:nsi. Ennek a tulajdonsága az, hogy az 
ojtványou rendkivül bujá:l él, diszlik és tartós. Fürtje nagy, 
bogyója igen nagy, zöldes fehér. Kiválóan keJlemes. Későn 
érik. Szállitható, 10 drb ára . . 60.-

Jluskát de .\'eut~s . ..-\ vassalutihoz hasonlit. Igen korán 
érik, szállítható. Hopogós sárga szemű. - 10 drb ára --.6() 

.ll1uskát Herc:egot'ilza. Korán érő nagy fürtü, közép nagy-
bogyóju, zamatos, szállítható. - 10 drb ára . . . -.óO 

.lluskát Gélwai. Fürtje igeu nagy, sárgás bogyóju. Igen 
finom muskauíly izü. A virágzásban néha rug, azért más későn 
érő fajjal kell kever·ve ültetni azért, mivel ez is késön érik. 
gzállitható. - 10 drb ára -.80 
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.l/w.kát nr. Ho.~g Róbt·rl. Kiválóan bő termli, majdn~m 
megszakadásig terem. ~agy für·tü, fehér zöldes bogyoJU. 
Finom muskutály izü, vastag héju, későn é1·li. Szállítható. - 10 
th-b ám l-

.l/1tshit Frouli.~·uett rottse. Bogyója nagy piros, gömbülyü. 
Későu érik, szállithat(). - 10 da·b ár·a G0.-

_1/usktíl ji·ouli~twu Nauk. Fehér bogyóju, mint az előbbi 
szeptcmhcr v·úgén érik. Szállithatú. - 10 da·b ára -.ilu 

.llttsk,íl 01/ouc/. Kiválóan er·dekes. Korán érő muskolat 
szőlú. 1-.:t;zcpcs füa·tükct de sokat terem. Fü az, hogy nem r·o-
had. S7<dlit.hatö. - 10 da·b ára -.60 

.1/ltsk,il f',lsst?lttli. Nagy fehér bogyóju, k-ellemes muskolat 
1zu, lwrán éríi. Szállitlmcó. - 10 drb ára -.60 

.l/uskJI Roy,ll. Felette nagy bogyoju, ritkás fürtü. Korán 
érő. Szállitható ·- 10 Ja·b ára -.AO 

.llusk.ít S::l. Albuu. Az előbbihez hasonló, csakhogy na-
gyobb, kiizep érő muskatál izü. Szállitható - 10 drb ára -.60 

J/uskJt Tuk 1j'd .larde1Ni. Nagy világos, piros bogyóju, 
igen hó termő közép erő. Szállitható - 10 drb ára -.80 

JluskJt l'uuiliás L'agy Rozsdás muskolal. Ennek kiváló 
nemes és jó tulajdonait a borszölők között is felsoroltam. 
Száliitlmtó - 10 drb ára -.60 

( 'lltlsst'le~ u11.!-ft:l'Í11Ll. Korán érő nagy fürtü. Sárga. nagy 
átlátszó uogyúja, bőtermő, ~zállitható. - 10 drb ára -.50 

Cit~,..,-. [Je ull,~t'rt:s. Sarga-zöldes bogyóju, bőtermő, közép 
érő kellemes izü. Szállítható. - 10 drb ára -.50 

Cltus. Bluu,:. Ez q közönséges, koránérő, bőven termő 
ismert faj. Szállítható. - 10 drb ára -.30 

Cluzs. Fullleueble d'or. Igen nagy fejű. Sárgás. husos 
szemü. Korán érő. Szállítható. - 10 drb ára -.60 

(Iza.-:. de .lttdt•e. Xagy fürtü. Zöldes-sárga szemü, bőtermő, 
szeptember végével érik. Szállítható. - 10 drb ára . . -.80 

Clzas. lmpe,-ial blaue. Fehér, nagy bogyoju, igen nagy 
fürtü. Koran érő. ~zállitható- - 10 drb ára . . . 1.-

Cizas. Jeruzsai em. ~agy fekete bogyó j u, korán érő. Kivá-
lőan finom. Szállltható. - 10 drb ára . . . . -.50 

Clzas. l\'émetpi1·os. Gyönyörü piros bogyoju, bőtermő. 
Szál1itható. - 10 drb árn . . . . . . . -.00 

Clzas . .llatlziász. Korán érő, nagy fürtü, bogyójai fehérek, 
barna folttaL - Szállítható. 10 drb . . • . . 1.-

Cizas. Napoleou. Ritka nagy fürtü, óriási nagy aranysárga 
bogyójú. Kellemes izü asztali disz. Az a hibája van, hogy 
néha rug, azért későn érő fajok közé kell ültetni s akkor 
pompásan terem. Későn érö. Valódi kincs. - Szállitható. 
l() drb ára -.80 
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Clzas. Piros-Napoleou. Rogyoja felette nagy és gyönyörü 
rözsnpil·os, s hamvasságánál fogva meglepö sz{)) ö. Kissé sa
vanykás. Hanem disznek felülmulhatatlan. Kósön érik -
Rzállitható. 1 O dr b 

' Clza.c;. Gut•cn Vikloria. Na~y fürtü, sár·ga rozsdás nagy 
bogyoju. Szeptember·ben érik. - Szállitható 10 <hb . . 

Glzaso Teucr~fle. Sár·ga nagy fürtü, nagy bogyójú, ki;zép-
ér·ö. Szt\llttható. l O dr b o • • • • • • • 

l'ltas. rou,t:·c. Uyöuyörü világos pii'Os szinü, nagy termü. 
Kiválúan alkalmas a szállitásra. - 10 dr·b . . . . 

( '/tas. i·ou.~·c royal. Sötétpir·os szinü, gyünyör·íi szülü. Fe
lette nagy tel'lnő. Augusztusban érik. - Hzállithat.ú. 10 (lJ·h 

Cltas. Sz/. Fiakl·c. Igen nagy fürtü, sárga levesszemű 
rendkivül höter'rM{i. --- Hzállith:HÜ. 10 dl'h . . . 

('It as Tokaj augt't'itta. (i_, •nyür ü halványpiros. felette 
dusan ter·mö kellemes izü sz(.,Jő. ~zállitásr·a pompás. 10 drb . 

('/tas Zsid(íors:á,t,.i. CscJ'esznye pii'Os hogyoju, bötermö. 
J.\ivák1 finom csemege. 1--:uzépérö. Szállit.hatú. 10 drh 

C/"1 ...... Almai,z. l\ agy fii•·tü, fehé l' bogyoju, bőtermő. Kö-
.Zépérö Hútllithnt,·,. 10 drh . . . . . . . 

A l h i ll(,. Hendldviil szép tf.lt·e eltenni való szölő. Fehér 
bogyoju. ~agy fiirtíi. -- Kzál_litlmtó. 10 urb 

B u z c ll o t ó r i ás. Uriási uagy fürtíí t~s bogyóju.
Szállithatö. 10 drb 

U h a r m o 11 d r o g u e. Kiitét-piros szinü. ~a!.{y fürt ü 
nagy bogy···jú Kiváláan fill•llll izii, felelle IJötenn/). Legszebb 
esemege szólők eg}ike. 1\_,,zépérf}. --- :-\nillitllatl'•. 10 drh 

C so d as z ó l ő. .\z összes szölők kf•ZÖtt a legnagyobb 
fürtü. \'annak 11 '::! kik• sulyuak is. Sokszor oly uagy termést 
hoz, meg kell ritkitani, ~ohasem ru~. Borsz.'ílőnek felette ki
fizeti magát. De esemege szölfínek is hasznalható. - :-:)zallit
ható. 10 drb 

Clzoruiclzou B/au~·. Nagy fürtü, nagy husos. Sárga bo
gyoju, elsőrangu csemege, egészen korán érö. - Szállítható. 
10 drb 

Clzonzic/zun a ,gn1ppes ~.·()l/osules. Igen nagy uborka alaku, 
sárga szemü husos, pompás izü, elsőrangu csemege. - Szál-
litható. 10 drb . . . . 

Dultesse of. Jlucklc:uck. Zöldes-~árga, nagyszemü, muskotál 
izű, bótermő, Kiváló fagy. Szállitható. - lU drb ára 

Ezr·edét·es .lla.t.;JYrország. Ez a mai szőlöszetben az el
hirhedt legértékm;,~bb szőlő. Mint kiválóao szép, fino!!' esemege 
faj. Szállitható. -- 10 darab ára . . 

Filrj to)~i-;. Hupp;mt nagy fürtii, ~agy bogyójú, r~hér 
szemü ~:;zolö. KözcpcriJ. Igen értél<es, csakhogy mÁs ha~onló 
idóben érő tajjal kell keverve ültetni, különben magaban 
néha rug. SzálJitható. - 10 drb árá o 
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.l/w.káf nr. Ho.~g Róbert. Kiválóan bő termő, majdn~m 
megszakadásig teren1. Nagy für·tü, fehér zöldes bogyoJU. 
Firwm muskatály í:~.ü, vastag héju, későn é1·ő. Szállítható. - 10 
dr·b ára . l-

.\l11skát Frouti,~·~wu rouse. Bogyója nagy piros, gömbölyü. 
Későn érik, s:~.úllithatö. - 10 dr·b ára GO.-

.\luskát fronti,~utm b/auk. F"ehér bogyóju, mint az előbbi 
szcptemhcr végén érik. Szállithatú. - 10 dr·b ára -Jiu 

.llu ... .-/.:,ít 01/our/. Kiválóan er·dekes. Korán érő muskolat 
szőlú. l~lizcllCS für·tükct de sokat ter·em. ]1'{) az, hogy nem r·o-
had. S7úllit.hatú. - 10 dr·b ára -.60 

.lllls/.:,ít p,,ssatuli. Nagy fehér bogyóju, kellemes muskolat 
Jzu, lwrán érG. Szállítható. - 10 da·b ára -.60 

J/us/.:Jt Roy,ll. ~~elette nagy bogyoju, ritkás fürUl. Korán 
érő. Szállitható - 10 dr·b ára -.AO 

.ll11sktít Sz!. A/bau. Az előbbihez hasonló, csakhogy na-
gyobb, kiizep érő muskatál izü. Szállitható - 10 drb ára -.60 

Jlus/.:Ji Tuk 1j'd .Jm·de1Ni. Nagy világos, piros bogyóju, 
igen bő termő közép erö. Szállitható - 10 drb ára -.80 

.ll~tsk,it l Tauili ás z·agy Rozsdás muskolat. Ennek kiváló 
nemes és jó tulajdonait a borszölök közölt is felsoroltam. 
Száliitható - 10 drb ára -.60 

( 'l!as, ... ;t'/e~ auget'illLl. Korán érő nagy fürtü. Sárga. nagy 
átlátszó bogyója, bőtermő, ~zállitható. - 10 drb ára -.50 

ClzLl-;. [le ull,~~rt:s. Sárga-zöldes bogyóju, bötermő, közép 
érő kellemes izü. Szállitható. - 10 drb ára -.SO 

Cltús. Blúu'-·· Ez q közönséges, koránérő, böven termő 
ismert faj. Szállítható. - 10 drb ára -.30 

Clzas. Fouteueble d'or. Igen nagy fejű. Sárgás. husos 
szemü. Korán érő. Szállitható. - 10 drb ára . -.60 

Clzas. de Juda. ~ugy fürtü. Zöldes-sárga szemü, bőtermő, 
szeptember végével érik. Szállítható. - 10 drb ára -.80 

Clzas. lmperial bla11c. Fehér, nagy bogyoju, igen nagy 
fürtü. Koran érő. ~zállitható- - 10 drb ára . . . 1.-

Cizas. Je,·ttzsa/em. N agy fekete bogyó j u, korán érö. Kivá-
lőan finom. Szállltható. - 10 drb ára . . . . -.50 

Clzas. 1\·émefpiros. Gyönyörü piros bogyoju, bötermö. 
Szái1itható. - 10 drb ára . . . . . . . -.00 

Chas. Jlalhiász. Korán érö, nagy fürtü, bogyójai fehérek, 
barna folttaL - Szállitható. 10 drb . . - . . 1.-

Clzas. Napoleou. Ritka nagy fürtü, óriási nagy aranysárga 
bogyójú. Kellemes izü asztali disz. Az a hibája van, hogy 
néha rug, azért későn érö fajok közé kell ültetni s akkor 
pompásan terem. i< éső n érö. Valódi kin cs. - Szállitható. 
10 drb ára -.80 
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Clzas. Ph·os-Napoleou. Rogyoja felette nagy és ~yönyörü 
rózsnpiros, s hamvasságánál fogva meglepő szöliJ. Kissé sa
vanykás. Hanem disznel< felülmulhatatlan. 1\ésf)n ér·ik -
Rzállitható. l O dr b 

' Clza.~. Gut·en Viktoria. Na~y fürtü, sár·ga rozsdús nngy 
bogyoju. Szeptembet·ben ét·ik. - Szállitható 10 drb . . 

G/tas. TeucrUJe. Sát·ga nagy fürtü, nagy bogyójll, küzép-
ét·~. Szálhtható. l O dr b . . . . . . . . 

Cllas. rou.~·e. Uyöuyörü világos pir·os szinü, nagy termü. 
Kiválúan alkalmas a szállitásra. - 10 dr·b . . . . 

C'ltas. i·ou.~·c royal. Sötétpir·os szinü, gyünyür·íi szölü. l~.,c
lette nagy tel'lltii. Augusztusban érik. - Hzállit.hntA 10 drh 

rltas. Szt. Fiakrt:. Igen nagy fürtü, sárga levesszemű 
rendkivül hőter'IMiL ·-- Hzállithntü. 10 drh . 

('has Tokaj a11gt'r•iua. (i_ •nyür ü halványpiros. felette 
dusan temtő kellemes izü sziilö. ~zállitásra pompás. 10 dr·b . 

rJws Z...;idtiors::LÍ,I . .'·i. Cseresznye piros bogyoju, bőtermő. 
Kiváló finom csemege. l<lJzépérő. Szállit.hatú. to drh 

Clws. Almeri,r. l\agy fii•·tü, fehér· bogyoju, bőtermő. Kö-
.zépérö Húlllitlmll·,. 10 drh . . . . 

A l h i ll{,. Hendldviil szép tf.It·e eltenni való szölő. Fehér 
bogyoju. ~agy l"iirtii. -- ~zál_lithatú. 10 drb 

B u z e ll o t ó r i ás. Uriási uagy fürtlí Ps bogyóju.
Szállitható. 10 drb 

U h a r rn o 11 d r o g u e. ~ütét.-piros szinü . .Nagy füi·tü 
nagy bogyó jú Ki \'álöan fiu~ H ll iz li, felelle IJöterrnt). Legszebb 
csemege szőlök egJike. 1\. i•zépértJ. ·-- ~;:;ill it ható. 10 dr· h 

C so d as z ó l ő. Az összes szölők k(lzött a legnagyobb 
fürtü. Yannak 11 '2 kiló sulyuak is. Sokszor oly nagy termést 
hoz, meg kell ritkitani, Sohasem rug. Borszólőnek felette ki
fizeti magát. De esemege szőlé.inek is hasznalható. - ::;zt,llit
ható. 10 drb 

Clzoruiclzou B/au~.:. Nagy fürlü, nagy husos. Sárga bo
gyoju, elsőrangu csemege, egészen korán érő. - Szállitható. 
10 drb 

Chonziclzou a grappes collosales. Igen nagy uborka alaku, 
sárga szemü husos, pompás izü, elsőrangu csemege. - Szál-
litható. 10 drb . • 

Dultesse (l_f Buckleuck. Zöldes-sárga, nagyszemü, muskotál 
· izű, bőtermő, Kiváló fagy. Szállítható. - 10 drb ára 

Ezr·edéres .llag)~vrország. Ez a mai szőlőszetben az el
hirhedt legértékesebb szőlő. Mint kiválóao szép, fino!!'! csemege 
faj. Szállitható. - 10 darab ára . 

Fiirj toj~.ís. Hoppant nagy fürtli, r.agy bogyójú, fehér 
szemü szölő. Közcperó. Igen értél<es, csakhogy más ha!tonló 
időben érő tajjal kell keverve ültetni, különben magaban 
néha rug. Szállítható. - 10 drb árá 
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A·c:cskecsecs. Van kétféle, pir·os és fehér. Későn érő téli 
szőlö. ~zállithatú. -- 10 drb 1\a·n . . . . . -.40 

A'ossullz Lajos. Nagy füa·tü, nagy sáa·ga bogyójú. Felette 
korán érö. Hzállithatú. - 10 d1·b ~ira . . . -.80 

.llalah~tr u:um. Igen nagy hosszas, ritkás fürtü. Piros 
gyünyörü szülü. Télen át eltar'tható. SzálliJható. - 10 drb ára 1-.20 

.lladleiuc: augt't'il',i. A legkorábban érő szőlők egyike. 
Fehéi nagy bogyóju. Az a nagy baj, hogy sokszor rug, azért 
ezt is más hasonlü időben ér·<> fajok közé kell ültetni. -
SzáiJilbató. 10 Jrb ám . . , . . . -.20 

Ni,íj,l. ~~gy igen becses nagy bogyóju szölő. Szállítható . 
- 10 dra ára . . . . . . . • . 1.-

Po·/ imperit1/. Felette nagy bogyóju, fehér szemü, finom 
iz ü. Szállitkató. - 10 da·b ára . . . . . -.70 

Preko~..·it! dt? ma/iuque. Felette korán érő, fehér bogyójú, 
kellemes izű csemege szölő. Szállítható. - 10 drb . . -.50 

Spauyol l'ürös. Gyönyörü piros bogyóju, nagy fürtü, 
nagy termésö, korán érö. Száll i t ható. - 10 drb ára -.60 

Riesr de Cahzbre. Mint neve is mutatja, rendkivül nJlgy 
fürtő, nagy bogyóju, fehér édes szemű, igen szép szölő. Erik 
korán. Szállitbató. - 10 drb ára . . . . -.60 

A megrendelésekalkalmával az érték egynegyedét eltlegül 
kérjük és tisztán ol vasható nevet, lakást és vasuti leadó állomást. 

N agyo bb megrendelésnél árleengedés történik. 
A \'esszök jól csomagollatnak; a csomagolásért mérsékelt dij 

számíttatik. 
Gyöngyös, l ~JOO. julius hó. 

Csomor Kálmán 
szőló nagybirtokos. 

Kerestetik 
egy czjrl<a 40 holdn.vi szőlő esetleg pinezekezelésre kerestetik egy kezeli 
tiszt. E v i ll ze tése 1:!00 korona, két szoba, konyha, fáskamra. Továbbá 

ke pestetik 
egy nagyob~ faiskola, gyümölcsös és 8 holdnyi szölőkezelésére egy 
vinczellér. E v i fizetése 600 korona, lakás, fűtés, egy kis föld és 
tehén tartás. 

Ajánlatok a szerkesztöséghez intézendők. 

Kovács és Társa könyvnyomdáj~, G)öngyösön. 
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