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A SZŐLŐBEN 
(Ezel~tt: "Kg éT a a6lóben") 

Havi folyóirat ssölösgardllk Rza\nu\ra. 

Megjeleutk: Illiudeu hó 28-iUl. Sz~>rJrea~&6 és kiadótuia.i.Jonoe: 
Előfizetési d( &gész hre 2 frt. OSOMOR KÁLMÁN. 

Szövetkezés. 
Tapa8ztalásbó1 mondjuk~ hogy az em berek meghallgatják 

ugyan a jó tanácsot, de nem élnek vele. 
Hanem a helyett panaszkodnak, jajgatnak, sopánkodnak ; 

pedig eme nehéz helyzetnek maguk fl.z okozó-i. 
Igy vagyunk a horok elal!ásá val is. 
Jajgatnak az emberek, hogy ninc!f borvevőjük, hogy a 

boruk értékesitetleniil hever a pinczében, - hogy minden 
pénzöket kiadtÍtk a munkáltatásra Ps most felvannak akadva. 
Pedig hát ezen csak R.karniok kellene, könnyen segithetnének 
azzal, ha szövetkeznének és szövetkezetet létesitenének. 

Az orr.;zág sorsát int~zők az utat megmutatták, miként le
het ezen a nehéz helyzet(·ll segíteni. J(ijelentették, hogy pénz
zel is hajlandók a nehéz helyzetet elviselhet5vé tenni . 

.A nehéz helyzetet a kötnivaló borhamisitók teremtetté k 
elárasztották az országot m(i borral, és i~y a. töke termését a 
térről kiszor·itották ; de mPgingatták n biza1mat ug.v, hofy ma
napság a kereskedő világ is nehe1.en és félve vásárolj& 
be szükséglt!tét. 

Ezen csak ugy lehet segíteni, ha a megingatott bizalmat 
helyre állitjuk ; ezt pedig csak iP szövetkezés utján érhetjük el. 

A lapok sokat irtak, mi iH irtunk a szövetkezésről, de ed
dig a bortermelök nem igen mozognak. 

Ez ideig mint értesülünk az egész országban csak két 
szlSllSszeti é~ horászati szövetkezet van. Holott már százakra 
kellene mennie a megalakult szövetkezetek számának. 
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De a eok irka-firka helyett elmondom, hogy áHunk Gyön

gyösön létesült szövetkezettel, s hogy mily helyzetben vannak 

annak tagjai. Bemutatom a helyzetet, azt hiszem ez többet 

hat a hosszu lére bocsájtott czikkek irásánáL 
Kezdeményezés folyt'n 30-án aláirtuk a kötelező tngsági 

nyilatkozatot, aláirtunk 10,000 korona üzletrészt, és felterjesz

tettük az alapszabályokat jóváhagyás végett a magyar kor

mányhoz. 

Az ~dapAzabályok jóváhagyatvá.n, igy tagjai lettünk a bu

dapesti központi hitelszövetkezetnek. 
1\:lost szüret előtt állunk és elhatároztuk, hogy a ~zövet

kezet tagjainak borát bevet:;szük. 

E cz1~lL·a ~gy na5y pin~z8t vettünk fel é~ hordókat 
ezereztünk be. 

A szürd eszkö.dl-s~re egy uagy helyiséget béreltünk, ahova 

a tagok szőlőtermésüket behordják 

A behozott szőlőtermés ~ulyra egy nagy hidmédegen meg

ruéretik, megmén·tik n must foka a Kl ostenneu hurgi cznkor

m~rővel, s ez kövL·tkezők~pen r;zámoltatik el. 
130 kiló fmly szőlő vétetik Agy hektoiiternek, s lllill(len 

czukor fok(.rt 2 korolia sz~'illlittatik egé~z ~O fokig ; husz fo

kon tul 2 kor. !)() fillér egy ezukor fokért. 
Most már ha valaki beád 130 nJétermáz·~a 20 fokos szőlő 

czefrét, miután 130 wrn. 100 hektó bornak tekintetik : javára 
it·nak ?rette 4U koronával számitvahektóját, ö~~ze8PB -!O,JO koronát .. -

Ebb·51 .JúOO koroná ból rögtön ka p 7 ,J 111 ~~-tó li t azttz 

JOOO koronát k~szpénzlJen; 1000 koroHát pedig akkor, ha a 

bor értékesi ttetik. 

Tehát a termelő azonual pénzt kap, s igy segitve van 
magán. 

Azon előnye is vau a szövetkezésnek, hogy a keresked{)k 

nem nyomhatják le a bornak árát. Hány ember szorul meg szü

retkor, és kénytelen borát potom árért elvesztegetni ! De ha a 

szövetkezetbe be áll : akkor ezen nyomott helyzet nem állhat be. 

Az ilyen szövetkezás nemcsak azokra ellSnyös, akik beál-
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18n8k, de az összes termelőkre, amennyiben 8 borárakat 8 szo
rult annyagi helyzet nem nyomja le. S igy egyes manipulan
Iük nem aknázhatjá.k ki a szorult helyzetet. 

De eWnyös a borkereskedelem érdekében is. Mert valjuk meg, 
hogy bizon a termelők között ili volt elég tág lelkiismeretü 
ember, aki borát vizzel szaporitotta.. 

Nem egyszer történt meg az is, 
melőtöl már hamisitott hort vett ; s 
ség a kereskedőt érte. 

hogy a ker6skedő a ter
az odium a kellemetlen-

Ha a szövetkezetek létesülnek: ott 8 garancziát a keres
ked() megtalálja; 8 igy nagyobb lesz h bizalom a szövetkezet 
iránt, 8 azok boraikat elúbb is, de jobban is értt?kesithetik. 

Itt a példa kedves olva~óm; itt m~r egy tényt mutatunk 
be. Ha még ez sem hat, még ez sern vonz : akkor még mesz-
8Ze van a Mzölőszök beborult egPuek tisztulása. És ez elég 
szomoru! 

A csemege szölő és a szállitás. 
Szüret előtt ~illva leginkább clhirálhatjuk: vajjon érdemes-e a 

csemegeszölö termelése? 
Evek forgalma alatt me~~illapithattuk, hogy a hegn•n termett cse

megeszi)}{) m. m1izsáját 45-50 koronáért lehetett és lehet értékesiteni. 
Az nem Hzolg~ilhat zsinór mértékül, hogy egyes \'idékek piaczain 

az árak magasabbak ,·agy alammnyahbak, mert ez a kinálat és kereslet 
min6ségétia függ. 

Az, hogy Bpesten 40-42 fillérért lehet szép csemegesz()}őt besze
rezni an11ak tulujdonithat6, hogy a vizi közlekcdés olc~6, hogy legtöbb 
termelő, a ld a helyzettel el~ggé nem ösmerö~: Bpestre iparkodik 
szölóje ártékesitésével. 

A csemegeszölő kereskedelem jövőjét nem Bpesten kell keresni; 
az a keleten és éjszakon fog iétesülni. 

Első sorhan a magyar föl vidék, azután Lengyelorszttg és k~sőbb 
Orosz és Poroszország lesz az a hely, amerre gravitalnunk, amerre pia
czot teremtenünk kell. 

Jobb lírakut most is ezen piaczokon lehet elérni. Ezt a termel6 
tartsa szem e1i>tt él!! ezen nymron halad va értékesitse szölőj,t. 

A mostani árak is elég tisztességesek; egyeaek óO fillért, a keres
kedők 45-50 fillért sziyesen fizetnek a jobb á'ruért. 

Egy nagy hiba a csemegeszölő termelésnét, illetőleg szállitásnál az, 
hogy az érést be sem várvs : savanyu, éretlen szólöt visznek a pi
aczra. 
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Ez a félreértett konkurrenczi,h61 s:zármazik ; és ez hén i tó lag hat 
az üzletre. 

Innét van az, hofy a rendelések kezdetben nagy mérveket ölte
nek, s késöbb azuMn egy rövid időre visszaesnek. Csak is azután k6-
s6bben erősölinek meg. 

Oka az, hogy a 8zőlök éretlenül, savanyuan szeJetnek le. Ez pe
dig abban t.al~lja megfejtését, hogy a termelők szölöjeiket minden rend
szer nélkül ültetik be. Azután ha a szomszéd korán érő sz#ilöjét leszedi ; 
neki szalad a másik szomszéd is. N em keresi azt, hogy érettek-e a für
tök: eléguek találja azt, hogy azok is csemegeszőlők. 

Aid tehát magasabb jövedelmet akar el6állitani, az l:!lzőlőjét rend
szeresen, öntudatosan ültesse be csemegeszlHőkkel. 

Vannak fajok, melyek már augusztus hó közepén él'llek, mások 
augusztus hó v~gén, vagy szevtember hó elején sz~Olithatók. 

Ugy lwll tehát az ültetést eszközölni, ho~y a korai fajoktól kezd\·e 
legkéeőbbig winden faj külön-külün ültetve legyen. 

Kezdetben ezt a beosztásos rendszert nem lehetett mt!gtartani, 
mert nem rendelkezhettüuk keJU) anyaggal. De manapság ezt ezerfelett 
könnyen eszközölhetjük. 

Csak akarat kell hozzá és könnyen kivihető. FJőbb uzonban meg 
kell ösmerkednünk a fajokkal Mert az a rengeteg nagy számban hirde
tett és létező fajok csakis arra alkalmasak, hogy az embernek a fej't 
összezavarják, és vele a szánandó-bánandó telepitést eszközöljenek. 

Az a kapkodás, amelyet némelyek a sokféle csemegefajcak beszer
z4sénél tanusitanak, csak olyanoknak engedhetők meg: akik passzió
ból ültetnek, termelnek szólót. 

De azoknak, akik jövedelemb61, megélhetési szándéKhól kezelik 
sz6lőjü,ket: nem szabad a sokféle komédia után kapkodni. 

Ova intjük gazdatársainkat, hogy a sukféle csemegefajok ültetésé
til, különösen attól, hogy a fajokat össze-vitisza ültettsék, tartózkodjanak. 

Eddigelé már van legalább 500 faj csemegeszőlő, de olyan, mely 
minden igényeket teljesen kielégitsen, kevés van. 

Egyiknek a hihája az, hogy rug; a másiké, hogy termés után pihen; 
a harmadiknak, hogy rohad stb. 

A csemegeszölő főkell é ke az, hogy az szép legyen, soka t teremjen, 
a bogyók ne legyenek tul tömöttek, hogy teljesen édeRre beárhessenek. 

Ezen tulajdonsagok a feh~r ~8 vörös Chaeselesben megvannak. 
Tehát a suly a legelső sorban a nevezett két faj szölőt·e helyezendő. 

A közöns~gee fehér és piros ch~:tsseles jól metszve rendesen ás 
h6ven terem, ha a zöldtic3ztogatás helyesen lett keresztül váve. 

Tehát aki nagyban akar csemegeszölőt termelni, a fő a legfőbb 
sulyt e két fajra fektesse. 

A piros chaaselesek közt 80k és nagy külömbség van. Egyik hal
vfiny szinü, a másik élénkebb szinü. Arra koll törekedni, hogy az élén
kebb szinü faj legven nagyobb számban. 

A. k6zöns~ges piros chasselea, chasseles rouqe n4v alatt, a piro
aabb chaeaeles imparial rouge, vagy chaasales royal rouge n4v alatt van 
a kereskedésben. 

Ezek m'r szeptember elej4n érnek, az41rt tehfit a korán 'r6 fajok 
köz4 sorozhat6k. 
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Ha teluít ezzel, mint. a csemegeHzöllS zömével rendelkezünk, kell 
ennál korábban érő fajokat is ültetnönk. 

Korán érő faj a mhdlain angevina Ez érik legkorábban ; de 
nem érdemes ültetni, mivel rendszeresen rug, csunia kinézésíí. és keveset
adó faj. 

A koránér() fajok között van a madlain royal. Ez koránérts és 
szép szölő. Korán érik még a chaeseles }latbiás a Precocce. 

V annak ugyan az á1jegyzékekben s2.ámos fajok, de hát a korán
érők liösül teljesen elégséges e három faj. 

Ezek mintegy eWpostájául a szőlőszállitásoak fogla~nak helyet; s 
mirc ezek a rcndelteté~i helyükre megérkeznek, és az UJ megrendelés 
Wrténik: a chaaselesek már érnek; i a nagybani szállitás kezdetét veheti. 

Ezeken kivül vannak azután a szagos faj szőlők: a muskolatok. 
A muskolatoknak szintéu rengeteg fajai vannak, egyesek szépsé

gükkel, uu\sok kellemes illatuk- és zamatukkal tünnek ki. 
Ezek kösött számos f-:zép faj van. A legszebbek egyike a damaskusi 

muskolat ; a legkellemesebb, legízletesebb és édesebb: a rozsdás 
muskolat. 

A muskQlatok között vannak piros bogyójual\:, melyeket gyönyörö 
sziuükért it~ érdemes ültetni, és azért, hogy az expetlicziónál, a csoma
golásnlíl leltessen \·ele a kosarat disziteni. 

A muskolatok között dusan terem a genuai, -az alexander- és a 
rozsdá~:~ muskolat.A muskat ottonelnak pedig azon tulajdonsága van, 
hogynem rohtld. 

A muskolatok középériSk lévén : a cha~~elesek uMn ugy szeptero
ber h6 m1h:odik felében kerülhetnek ~zállitás alá. 

Ezeket követik u k,SslSn érők. Ezek közül a következlík méltók az 
említésre. 

Chaeseles muskát croqu:ínt. ChaElseles rouge imperial. Chasseles 
rouge royal. 

Muskát frontingnau bianc. - 1\Iuskát frontingnar.. rouge. - Chas 
Napoleon. - Piros Napoleon. - Tokaj angevina. - Dr. Róbert Hogg. 
- Musk1\t ~lathias. - Sz6val a muskolat fajok szeptember második 
felében ér11ek. 

Ezeket kö\'eti!\ a t~li szőWk. A persiai óriás, a fehér, zöld és piros 
kecskecsecsíí.. 1\Ir. Princes blanc. - Muskát Smyrna, - P~lestina, -
vinczellérkE'pezdei ropogás. 

Ezek szc•·int u csemegeszűWk éréRillejeiket tekintve 4 részre osz
tandók, uz egész korai .:>rűk lennének: 1.1 madalina royal, Precocce és 
chas Mathiás. 

A korá u érők a fe hér és piros cbasaelesek. 
Két;őbb érő fajok általában a muskolatok és egyes válfajok, mint 

tokai angevina. 
A muskolat fajok legnagyobb része bőven terem ; de legnagyobb 

termést dr. Hogg, és Alexander adja. 
Legizletesebu a rozsdás musknlat; és Jegszebb a damaskusi muskolat. 
A későn érő fajok, azaz melyek télre is eitebetök a kecskeoeecaüek, 

a pe1·zsai ori ás -az fekete szőlő, -a ma!akoff tlZum, és a közönaéges bakator. 
Ezekből állitsa össze a gazda a csemegeszlSlőjét, ~~ ehhez m~r•eo 

aorrendben szedje. Ekkor azután lesz minden id8ben osemege sz~llSje, é1 
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nem lesz kánytelen korai szállitaí~;hnz éretlen szlSlöt adni. 
Az itt telsorolt fajokat mint kész ojtványokat is beszerezheti. De 

ellíállithatja ezeket a legkönnyebben ngy, ha ri pária portálist ültet, és 
két áves korában fásan magasan benem~siti. 

A szüks~ges vesszlSk könnyen beszerezhetlSk. S esetleg ami a magas 
fásojtafab61 meg nem ered, azt még azon évben zölden benemesitheti. 

A csemeie szlSilSk nagy termését némelyek a tulságos reámetszás
ael vagy lugossal kivánják elérni. Ezért azután félszál vesszőket hagynak 
a tök,n, vagy egész szálakat és azokat lugosra kötik ki. 

Ezek hibásan járnak el. A chaeseles fajok egyébként iR felette bő
termők, ugy hogy még a legkisebb sallangve~szők is termést hoznak. 
Ezért tehát nincs ~r·telme a szálvesszők vngy lugas müvelésnck azon 
ültetési rendszer mellett, melyek a mai szőlőkultm·án1íl szerepelnek. 

A chaeseles fajok lugason is tcrmenek, de akkor legalább 2 méter 
ávolságra kell a tökéket elhelyezni. De a lugason termett chaeseles 
zlSlőnek nincsen oly kellemes ize, mint a tökén termettnek; azért tehát 

a chaeseles tökéket nem tanácsos lugas rendsz~rre ültetni. 
A chaeseleA sz{)llStéí oly dut~an terem, hogy minden egyes tőkére 

lehet ! 1/2-2 kilo szőWt számitani. Ez oly mennyiség, melynél többet 
kivánni sem lehet. 

Vannak ugyan egyes tőkék. s{)t nálunk is vannak, amJlyeken 4-6 
kílo szőlö \'an. De l1át vannak üres helyek, fiatal tlSkék, s igy egyre
másra Il/2-2 kilo remélhető. 

Ha rno~t már egy magyarholdra 3000 tökét számitunk, a termés 
legahíbb 50 mm. tehető, mely ha csak 40 fillérével értékesithetlSk is, 2000 
koronára tehető. Hát lehet-e ennél nagyobb jövedelmet csak gondolni is! ? 

De hát fllzálljunk le erről a magas jövedelemről: vegyiik az eshetö 
elemi csapásokat s a t. akkor is lehet egy mugyar hold csemege szlSllS 
termését 800 koronára tenni. 

Ebbt'·H az a tanulság, hogy bizon a csemege ~zőlőket öntudatosan 
telepiteni érdemes, kifizeti magát. 

A id csemegeszölő t termel, nnnak arra kell törekednie, hogy állandó 
vevőket is szerezzen; s igy a jobb árakra mag~H ezzel biztosit~a. 

A rendes és álandó vevlSket k~t uton-módon lehet megszerezni 
és megtartuni ; ugy ha az árakat tul nem csigázzuk: és szemelőtt tartjuk, 
hogy a vevők ismét eladásra váéárolnak ; - és ha sz~p j6 ~h ut kitü
nöen csomagolva küldünk. 

A szép és jó áru mellett áll a jó csúmagolá~. 
A j6 csomagoláshoz érteni kell ; mert a legszebb szólö is érték

telenné válik, ha a osomagolás rossz. 
Csomagolni kosarakban szoktunk. 
A kosarak különfélék. A királyi fogházakban legtöbb helyen kosa

rakat kötnek ; sajnos eddig egyetlen fogház sem állitott ellS kifogástalan 
ulSlőszállitó kosarakat. 

Az egri kir. fogház egész azép munkát készit, a igy . dr!1ga nem 
fizeti ki magát. A nagy enyedi elég alkalmas, nem is volna drága, de az 
ország szélén lévén a azállitás drágává teszi. 

A jászberényi fogház keveset állit ellS, s a sulyt inkább értékesel:b 
kosarakra helyezi : mint az olcs6 szőlőszállit6 kosarakra. És igy csodál
kozva kell kijelenteni, h•gy a fegyhtlzak, daczára hogy a legolcsóbb 
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munkaísokkal rendelkeznek, nem képesek a versenyt egyes v.tllalkozókkal 
kiállan i. 

Saármezei Árpád Szépfaluban Temesme~yéLen a szőlöszállitáshoz 
legalkalma~abb kosarakat állitja elő, és száza 24 korona. Ez a létez<S 
legolcsóbb forrás. Huszt on Szendrovits készit kosarakat ; ezek részben 
karos kosarak, azért bel~jük nehéz csomagolni. Egyébként szép kosarak. 
É:5 a vevök nem ig:en szállitják vissza, mert 28 fillér drbja, és a nőknek 
kézi kosárnak alkalmas. 

Legolcsóbb kosarakat lehet beszerezni Schwartz Mózesnál Bolechow
ban. Száza 20 korona, de a szállitás ily távoh·61 felette sokba kerül. 

Kivánatos volna ha a fogházak ezen kosarak készitésével nagyban 
foglalkoznának, mert különösen szlSlőszállitáskor oly nagy a hiány, misze
rint többen a kosarak végett & szállitást egyidih·e kénytelenek beszüntetni. 

~Iost for~alomba akarják hozni a ládá01~kákat. Hát bizon az nem 
lenne rossz, legalább a vasuti kocsikat jobban lehetne kihasználhatni, 
s igy a szállitás is olcsóbbá tétetnek. 

A sz{i)öszállitás egy rettenetes nagy hi bája az, hogy a vasuti sze
mélyzet a l<osarak~al kiméletlenü) bánik, 

Kötönösen ott, ahol a rakományokat át kell szállitani. Ott azután 
meg,·erte az édes Jézus mind a két kezével a sz.íllitást. 

Ugy bának vele, mint a Csáki szalmújávül. Hanyják, vetik 
dobják, s mire a rendeltetési helyére ér: a csemege szőlő összetörótt 
fut a leve. 

Ha a kormány ezen nem segit : akkor a csemegeszölő szállitás 
lehetetlenné lesz téve. 

Azért tehát. az érdekelt szőlészek hf..!lyes~n j1írnak el, ha a leg
kisebb visszaélést azonnal följelentenek; és ha a följelentést a panaszt 
egyenesen a földmüvelési miniszter urh~z terjesztik föl. 

A csemegeszölő teny~sztése érdekében még meg kell jegyeznem, 
hogy a kon.i fajok és igy a chn~selesf'ket a legczéls?~rübb ősszel a 
levelek leaulhísa után azonnal megmetszeni. Az ősszel megmetszett szlSl<S 
tavasszal korábban hajt, éij igy a fejlődés a szö)()fürtök beérése is elő 
van segitve. 

A muskolat fajok Gszi metRzése nem olyan szükijéges, az egyébként 
maradhat tavaszon is. 

De meg nagy gond fordiiandó arra is, hogy a tultermés&el terhelt 
tőkék a feJes zöldhajtásoktól megtisztíttassanak 

KUnn a széSiéSben. 
Szüret utd.n ismét beáll a munka a szölöben. 
/·,kik esetleg a nyáron nem iYÖkerezték meg szölöiket;: most 

már mulhatatlanul eszközöljék. ~!ert a munkás is olcsóbb, és a sz616 
1s egészen alkalmas a nemes gyökerek eltávolitására. 

Ezt követt a dönté1. 
Ha a zöldojtványok. eléggé be vannak érve, nem szilks~a-ea 

bevárni azt, hogy a levelek lehuljanak, meglehet kezdeni a döntést. 
A magas fásojtásokat lelehet szedni, sa sztikségeseket helyiikre 



- 120-

eldönteni, a többit leszedni, és föld alá takarni egészen. 
Az öregebb szőlőkben mindinkább szaporodnak a hiányok, azt 

nem szabad tétlenül nézni. Ha a nyáron alkalmunk volt magas fás
ojtást vagy zöldojtást késziteni : azok is minden további várakozás 
nélkül eldöntendők. Ha az üres hely közvetlen közelében nincsen 
kihajtott alanyvesző, melyből az üres helyekre ojt~ány lenne készit
hetö és dönthető-szóval ha üres tér van és azt pótolni a közelből 
nem lehet: akkor szüret után ott gödl'Öt kell ásni, azt egész télen át 
nyitva hagyni, hogy a tél fagya a földet meg-érlelje, - azután csak 
is tavasszal kell erős gyökeres alanyveszővel befoltozni. .Ahol azu
tán megerősödik,· s rajta magas fásojtás vagy zöldojtás eszközölhető 

Ezen munkák a levelek lehulása előtt eszközölhetők. 
Ha a levelek lehulottak, kezdetét veheti az őszi metszés. 
Az őszi metszés a korán érő fajoknál igen előnyös, azzal 

az érést néhány nappal elősegit1. 
Vannak azonban, akik az őzsi metszést pártolják. 
Hát hiszen, ha a tél alkalmas, nem enyhe : akkor a rügyek 

nem pállallak le; ekkor az őszi metszés nem hátrányos. 
A természet követelménye a tavaszi metszés; mi emellett fog

lalunk állást. De azért rajtunk is megtörtént, miszerint tartva 
a tavaszi nagy munka surlódásától, mivel sok a szőlönk : ősszel inet
szettünk és éppen ugy történt, hogy nem lett belöle kárunk. 

Tehát aki csszel metszeni akar: levélhullás után azonnal meg
kezdheti a metszédt, fejezze is be a nagyobb hidegek előtt azért, 
hogy a sebhely behegedjen, és azért, hogy a metszett szőlő be
fedve legyen. 

1\:Jert ha már szabály ellent''re megengedi valaki maganak azt, 
hogy ősszel metszen: tartsa kötelességének azt, hogy a met
szes után azonnal fedje be a tökét ; nehogy egy veletlen éjjeh fagy 
azt lehetetlenné teg-ye. 

Tehát az elodázhatlan kötelesség metszés után azonnal fedni. 
Nagyon helyes dolog a fiatal ültetésekben levő hiányoknak 

gyökeres veszökkel vagy ojtványokkal való pútlúsa. 
Ha ojtv!1~y ültetésünkben hiány van : azt okvetlenül foltozuk 

ki gyökeres ojtvanyokkal. Sima veszővel foltozni csak az első éves · 
ültetésben és csak is tavasszal lehet. 

Szölőt ősszel sima veszövei ültetni nem tanácsos. Uyökeres 
veszökkel igen. 

A gyökeres veszőket hacsak lehet gi'idörbe ültessük ; igaz, 
hogy költséges, de nag-yobb fejlődést ad, és igy kifizeti magát. 

Aki ősszel ültet gyökeres ojtván j' t vagy alanyt: az feltétlenül 
iÖdrökbe ültesse. 

A vermek kitisztítása a fedés után következzék. Különösen 
a partos szölökben fig-yelemmel kell lenni arra, honnét vitte el a viz 
a földet; s a verem tartalmát oda kell hordani. Egyébként a verem
ben levő föld a sorok fejezetére és a s2élső sorokra hordandó. A 
fejezetről a föld a munkálással a sorokba buzatik le. 

Azután ha az idő mée- engedi következik a trágyahordás. 
A trágyabordásnak is megvan a szabálya. Előbb a fedéat fel 

kell mélyiteni : azután hordani bele a trágyát. Amint bele van 
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hordva, szét kell a sorokban huzni : s gyengén földdel betakarni ; 
igy azután a táprészek nem illanak eJ. 

Trágyázáshoz legczélszerfibb a félig f.rett inkább szalmás trá
gya. Különösen kötött földre alért, mert azt megkönyiti. 

A trángyázásnál az legyen az P.lv, hogy gyengébben de gyak
rabban kell trágyázni. 

Ismét a permetezésröl. 
Szeptembe1• hó elején egyes vidékeken a peronospóra a fiatal haj

tásokon jelentkezett. 
U czczu lett is riadalom l s nemcsak a köznép rettent meg, sőt 

egyes vidékeken az állami közegek' verték félre a vészharanget. 
Hogy a köznép félt azt helyeslem, mert jobb félni mint megijedni ; 

az álhuni közegek alarmirozását szánalma:; mosolylyal néztem, és ma is 
nevetek ha ert·c a tudatlanságot elárul6 alat·mra gondolok. 

De hát a félelemnél sem igen haladtak az emherek tovább ; meg 
az alárm is elhallgatott; mert hát a graszálni kezdő peronosporát a. be
köszöntött hideg é}•zakák tönkre tették. 

De foghtlkoz7.unk ezzel a kérdéssel a jövőre val6 tekintetből is. 
Aki szeptember hó elején akar a peronospora ellen védekezn;: az 

egy kicsit elkésett. Szeptembet·ben nincs értelme és nincs helye a per
metezésue k. 

Az n szűléí, mely kellő időben lett permetezve, annak ép levele! 
vannak oly sz1ímmal, melyek a r;zőlíífürtök beérlelését biztositjfík A meglévő 
levelek pedig még mind1g rejtenek annyi rézg~íliczot, mennyi a peronos
pora t•ll<'n a lt·veleket megvúli. 

Az cléhörött hónalj és hegyi hajtások pedig egyáltalán nem szük· 
ségel'lek, sőt a lomhozat megritkitása alkalmával a munkások azokat ki 
is törik. 

Az~rt tcluH ha a perono8pora szcptember hóban föllép, legföllebb a 
védetlen hónalj (os heKyi hajtásokat t~ímadja, melyre nincs szükségünk ; 
de a téí ti'ílcvelcit ét·intetlenül ha~yja; igy kártékonysága éppen semmi. 

J1"'f)kellék teh:ít az, hogy a tő rendes idííben Hz~bályosan le~yen 
megpermctczvc. 

Hu a pcrmctezést szeptcmher hóban eszközölnők, csakcsemegeszőlő 
is kárt tennénk ; mert a permet t·a szGllíbogyókat is meglepi, mert 
nem Imme értékeHithetéí. 

De még a bors1.őlőre is káros hatással lenne, mert szüretig a per• 
met u bogy6kr6l nem hívozua el, s igy u rézgáliczot a mustba is be
vennénk. 

A rézg:ílicz méreg hatása ö~met·t lévén, a szőlőt szeptember hóban 
- hu még ugy ajánlják is -- permetezni nem szabad. 

De meg a szeptember hóban föllépő peronoszpora rövid életfi, mint 
at; id~n is tapasztaltuk. Mi,•el a hideg időj!frás mellett megszünik a ve
getácziója. 

Tehát ha a szölö lomhozata rendszeresen permete~ve volt, felesle-
ges o azeptember havi permetezéd. De a zöl~ojtványokat ~~ fiatal ülteté-
seket mindamellett nem fölösleges permetezm. Janos gazda. 
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Levelezés. 
'l"ek. Sz~rk. Ur! Még HS7U. évben ültetett., tehát 30 é\·es azőllS 

tlSkéi mmel már meguntarn a költst(gee sz~nkénF"E>zéet ! Kiskarom &?.okat 
a jevlS őszre dobni, és fajtiszta első osztáiyu ripária port-aliera ojtott 
nemes kadarka, mézes fehér és kövidiokával beültetni. 

Már most. az a kérdés, hogy zöldojtás vagy pedig fásojttfsos gyö
keres vesszőket rendeljek-e meg a tervezett ültetéshez? melyiket t!U'tja 
a mi fekete, de azért elég laza talajunkhoz inkább alkalmasnak ? 

Én mikor 1870 th·ben mostani szölőimet ültettem, Egerben \·ettem 
a kadarka vesszőimet sima átapotLan és ki)zönséges min(íségben, melyek 
elég jó 1s termettek a filoxera fellépteig; de azóta folytuu sínylődnek és 
ritkán adnak csak valamire \'aló termést is. 

Most negyedik éve, hog-y 3 bold szőlöt beültettem 130 cm. távol
ságokra chaela rouge croquan európai sima vessz(ível; a:wk már az idén 
ó-6 fürt termést hoztak, mig a melltttük ugyanaz időben elöltetett 
muakat Alexaorien l>lanque, még eddig csak czitrom nagyságn fürtöket, '8 azokat is ht-ott az egész 300 O területen talán 15 fiirt<1t produkált, 
pedig egyiket iR másikat is 2-3 szemre metszetem. 

Az alexandriai muskotályt megpróbálom még a iö,·ő tavasszailugos
nak megmetsz.mi és ha ttkkor sem ter·em - pedig jó trógylizom iíket mü 
és tehén trágyával s száritott sertés trtígyával is- akkor kidobom ()ket. 

Kérve becses értesitését: lapunkhan 
Bács Zombor. kivál6 tisztelettel 

Cz. J. 
Soraihól azt értem, hogy a rt"gi szölöjét bár szénkénege1.te még 

sem terem. 
Először is ezzel legyünk tisztában. 
Azt már tudjuk, hogy ha a szőlot szab~ílyoson szénk,negezzük: 

rendes termésében f'entartható. 
Ha tehát nem prosperál, k~t oka lehet ; vagy tul kötött a talaj, 

vagy n szénkénegezés nem eszközöltetett szabályosan. 
Ha nem tul kötött a talaj: akkor tessék a szfnkénegezést még ez 

év ősszén eszközölni ; de ugy, hogy ahhoz a legközelebbi állami szölő
szeti tanárt hívja meg, vagy kt"rjen tőle utasitást., hogy honnét nyerhet 
egy szakértő szénkénegezőt. 

Az állam közegei készséggel megadják az utbaigazitást. 
Lehet, hogy a helyeseh b sz~nkénegezés r ... ~Ilet t már lesz eredmény. 

Éspedig egy kész szőlöt ne tessék <'lyan ki)nnyen eldobni. 
Ha azonban még is kivágni határozná el magát, akkor tessék a 

télen megforditatni a talajt, és tavaszon zöldojtványnyal beült~tni. 
A zöldojtvány beazerzés~nél teijs4k felette gondot forditani arra, 

hogy az ripária-portális alany legyen. 
Már csak azért is ajánlanám a szabatos szénkénegezés megkisérlé

Ht, mert mint ön irja : negyedik éve ültetett 3 hold csemegeszlSllSt. Ezt 
igazán kár volna további kisérlet nélkCU kidobni. 

Hogy a chaeseles rouqe mtír terem, ~s a muskát alexander nem : 
az magában a fajban annak tulajdenságában keresendő. 

A muskát alexander a jövő évre már biztosan fog sőt sokat is 
teremni. 
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N eru szükséges azt lugasra nevelni ; elégséges : ha csercsapon azaz 
két ~ves csapon 2 - 3 szemi·e vágja a ve~szüt. 

Ha t. zon ban lugasra akarja nevelni ; akkor a tők~ket megkellene 
ritkitani; mert lugasnak 1.50 eméter ttivolság nem elégeáges. Legalább 
2 méternek kell lenni, hogy a lomhozatot kellőleg megnevelni birja. 

Tek. Szerk. Ur! Négy holdszőlőm van monticula es reszben 
portalis alanyon, - l, 2 és 8 éves zölden beojtott 4s 3 éves sima zöld 
ojtványok vannak benne, - azonban sehe~gy sem vagyok vele megelé
gedve; - daczára, hogy tf~kéim magasra nyulnak fel, vesszői vasta
gok, termés azonban nincs rajtuk; kivéve néhány termőt, a többi 
majdnem mind gyönyörü szép erőteljes tlS~k - meddően maradtak, 
- pedig az a kis fagy, a mely n~ílunk volt, egyik tőkét ugy érte mint 
a másikat, - igen sok 3 évet~ tőke meddő, mig meJlette a 2 évesen 
termés van, és vis~ont a másik táblában, vagy mellette is épen az 
ellenkez{). 

Igaz, hogy vun köztük ros~z fajta is, ugymint varjuláb kadarka, 
stb. de ezeket kiveszem Lelőle. 

Tekintetes Szerkesztő urhoz fordulok szives felvilágositásért, hogy 
nem ,·olna-e előnyös a meddőn maradt tőkéken vagy egyáltalában a.z 
egész szőlőmben szál vessző müvelést elő\·enni? mindenesetre csak is 
azokkal, melyek azt megki,·ánjnk? Szőlőmben van, mézes fehér, nemes 
kadarka, spanyol cbasselles, furmint, oport6, vékony héj u ~tb. 

És hogy a r ossz fajtákkrd lehet e ezt tenni, termékenységre lehet-e 
serkenteni ez által? 

N em-e lesz a tőke ereje ez által megrendit ve? A me ly tökén a 
szál vesszőt meghagyom, htíny szemre szabad azt hagyni, és hogy ezen a 
tökén még mmpokat hagy hatok-e, természetesen a tőke erejéhez k.Spest '! 

Megjegyzem, hogy szűlWm talaja tápdus és jól meg van trágyázva, 
jele annak, hogy tökéírn er6sek és vastagok. 

Tiszteletteljesen kérem becses válaszát. 
Zombor. B. S. 
A tőke meddőségének több oka van. Lehet hogy az idei fagy 

ártott nekik jobban mint gondolja, 'agy megforditva: nem ártott azok
nak, melyeken termés van. 

Oka a meddűs~gnek az is lehet, hogy a mult évben a vesszők ~s 
azok rügyei n'~m értek be. Lehet, hogy a peronospora támadta meg a 
lomhozatot: - lehet hogy tavaly a lombozat kellő tisztogatásban nem 
r'I!Zesölt, s igy a nagy lombüzat miatt nem érhetett be a vessző és a rügy. 

Lehet a meddőségnek oka az is, hogy a talaj tul vagyon trágyázva ; 
leg,ny trágyával lett a talaj javítva, s igy a tő lombozatában fejlödőt, 
mig foszforhiány~íban a rügyek nem termékenyültek meg. N em rendel
kezett a töke kellő keményitő részekkel. Hoiy ezek közül, melyik 
az ok: azt itt a távolból el biráini mi nem tudjuk. 

Vannak gazdák akik trágyalével javítják szlSllSjüket. Ez hirtelen 
dus fejlődést idéz el6; de kevés gyümölcsöt ad. . . 

~z ilyen dus fejlödésil szőlőnél a metszéssel s0kat !ehet segltem. 
üsszel metszeni nem szabad, mert a lombozat feJllSdése még dd

sabb lesz. Tessék tavaszon akkor metszeni, mikor a rftgyek kezdenek 



- 124 -·-

dudorodni. Az ilyenkor eszközlött metsz~s alkalmával a Wke sok ned
vet veszit, gyengül. 

A második tamicaunk az, hogy tess~k a rendesnél jobbau reá 
met~:~zeni. Szállvesszős metsz~fit csakis az olaszrizslingn~l szabad eszkózölni. 
De a mézesfeh~r, a kadarka chaeseles nem birja el. Az opportóval még 
lehet kisérletet tenni. 

A metszést ugy tessék eszközölni, hogy a csapokon ne 2, de 3-4 
szemek maradjunak termőnek. 

Igy azután a tőke több termést hoz. 
Ha még ez sem használna : akkor tessék fosfor trágyát Junteni a 

tőke tövéhez. De ne ez évben, csak a jöví) év őszén ; ba azt tapasz
talná, ho~y az uj metf!zési eljárás nem ttdna sikert. 

Tapasztalatból moudhahnn, hogy a helyes metsz~ssel czélt lellet érni. 
A rossr. fajttíknt bth·mint metszi, nem au jó termést; ezeket az 

ojtás helyén le kell vágni, s alanyt benemesiteni. 

Tek. Szerk. Ur, a •Szőlüben« -- havi folyóirat szőllísgazdák szá
mára, a f'. évi 7. számában megjelent: •Hogyan szüreteljünk • . .Most 
már tisztelettel k~rem szh·eskedjék ezt velem tudatni, mint lap, 
jának hü olvasójával, hogy a mustot taposá~ után must m~rővel meg kell 
mérni ; s ha például 14 ~zázalék, akko1· kiló czukrot kell hoz~d adni 
akkor, mikcr leszfiretik és a hordóba jön; s ez által nyeriink lG tzáza
Mk fok czdkor, vagy ennek megfelelő 7-9 sztízalék szesztartak.mma
biró bort« -- azt kérdem : milyen must mérővel kell azt megmérnil 
mivel többféle van ~s melyik adja meg hahh·ozottan ezen méret után 
a pontos fok tartalmát ? K. M. Pécsett. 

A mnstméréshez Klostenenburgi mustmérőt tessék használni, s a 
czukrot akkor tessék felolvasztva beleadni : amikor a mustot a törkötv-
ről leszüri. • 

Ha vörösbor álitt eW, és a hogyókut le rost1ílja : akkora felolva8z
tot czukrot azonnal reá lehet önteni, amint a bogyók lekvárl!!~erüvé szét 
tapostattak. 

A szólóvesszö vásárlók és ültet~( fi[ielmebe. 
Évekkel ezelőtt annyiféle alany\yessz{)t ajánlott.ak, hogy az ember 

igazán nem tudott belőle eligazodni. Ez azután egy Chaasr.t teremtett, 
melynek eredménye a rengeteg sok csalódá~:~ lett. 

Manapság nincs 30-40-f,le alanyfaj; a tapasztalatok, a sikerok, 
- a talaj minőságéhez képest - három alanyfajt állapitottak meg. 

A nem meszes, nem tul nedves talajra a ripária-portális, a mesze&, 
anyagos nedves talajra a azoloniszt., ~s végre a meszes márgás valamint 
• . kavicsos 's köves száraz talajra, a rupentris montikula találtatott al
kalmasnak. 

A ripáriának sok változványa van. Ezek kö:rött azonban csak a 
ripária-portáliszszal lehet nyugodtan telepiteni. 

Az~rt tehat, a kinek barná1, vöröses vagy egyéb szinü, de nem 
meszes talaja van : az csak ripária-portálist filteeeen. 
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Meg kell azonban jegyeznem, hogy a ripária-portális tul nedves 
telajban kisárgul s a töke előbb-utóbb elvesz. 

A ripáris portálist csak is a lombozatáról lehet megösmerni. Gyor
san és hosszura hajt. Levelei nngyok majdnem n4gyszögletüek nem fé
nyesek, inkább matt és kevéssé gyenge sárgába áttörő szinüek. 

Legflibb ismertető jele az, hogy a levéj szövet, a bordák között 
kidomborodik. 

Ebből a valódi ripária-portális fajból van eladó ele~() osztitlyn sima 
vesszlí 40 ezer, ezre . . 22 korona, 
másodosztá~yu . 14 ~ 
gyökeres, 40 ezer, ezre 40 , 

Európai sima vesszók. 
Borfajok. 

Nemes kadarka. <)lyan helyeken, ahol a szőlő októberre beérik, 
ez a legáldottabb faj. Nagy termést acl. Ha u csapokat a tél hidege, 
vagy u hígy sáros tél u rüJ!:yeket tönkre teszi, avagy ha az egér a rü
gyek~t ler1ígja: még mindig le ~Jet közepes termést várni, mivel a 
tókén termórügyek is vannak raktározva. 

Az ojt1íst jól fogadja és tartós tőkét ad. 
A kadat·kának több niltozmánya van. Ezek között legjobb az ugy

nevezett nemes kudarka. Ez a többitlil legfelismerhetőbben azzal külön
bözik, hogy vesszeje az izületen fehéresbe megy át, rövid izületü. Levél
zete finomahh ; förtjei közép nagys1íguak, és a legflSbb ismertető jele az, 
hogy a hogyóban 3 mag van. 

A nemes kadarka sima vesszőnek ezre . 8 korona. 
Rip1íria-portálison eszközölt zöldojtás ezre . 160 korona. 
A nagy burgundi. Korán érő szölő, s igy csemege szőlöül is 

használják. 
Sima resszö ezre 
Oportó. Különösen az ojtványou nagy fejlődésü és 

szőlő; korán érik, ezért csemege sz<Hőnek is használják. 
ára 

Olasz rizling. Sima vessző ezre 
Gyökeres 

...llézes fehér. Sima vessző ezre 
Ripária-portálh~on eszközölt zöld ojtvány ezre • . 

Fehér kadarka. Rendkivül biStermő széSlő. Simavessza 
... lfustos fehér. Rendkivül na11:y termést, de gyenge 

bart adó szlHőfaj. Sima vesszlS ezre 
Kövidinka. Ez is egy nagy termő szölőfaj. Sima 

12 korona. 
dusan termő 
Sima vessző 

8 korona. 
8 ~ 

2! 
8 

160 
8 

8 

, 
~ 

korona. 

• 
vessző ezre 8 » 

Bakator. Sima vessző ezre • • 10 • 
Rajnai rizling. Ev.re a sima vesszőnek . . . 10 korona 
Rozsdás muskolat. A mi a Tokaj vidékén a furmin, Erdélyben 

a leányka: az nálam a rozsdás-muskolat. Ezt a szőll>fajt sokan össze
tévesztik egyéb muskolat. fajokkal Nagy illatánál fogva némelyek vani
lia-muskolatnak is nevezik, pedig ez nem Francziaországb61 importált
kincs, de szlizadok 6ta haza{nk kincse volt. Caakho&y ezellStt egyedöl és 



- 126 

kizl€r6lag lugason müveltél<, mig most t{)ke müvelés mellett a itirtök 
illetőleg a bogyók, nemes tulajdonai azon köriilménynél fog\·n, mivel a 
ftirtök a földhöz közelebb vannak = jobban fejlődnek. Innét van az a rend- • 
kivül finom illat és zamat, mcly egyetlen s7.{)Jöfnjnd:l sem található. 

A fórt<.>ket nem lehet monduni valami szep külemünck, de olyan 
mint u madarak közöU. n fülemüle, hogy eg-yszerii szürke ruháj:íhan az 
éneklő madarak kir:ílyának mondható. . . .. __ • _ 

Ez mint csemege Sl(őlé) iA kellemes, dc én már nagyban tcrmclem, 
és igy a hortujok közé sorozom nzt~rt, nv~t·t nemcsak kiv:Oó finom illat u 
tiizes bort nd, de alknlm~s j,{(íj:ír:ís mellett a bog;\·ók mcgasznlódnak, B -· 

igy a világ legjobb a~zu hor:H ndj:ík. ~lin~l (•z is szeptember hó vé~én 
érik, csak délnek fekvií heg-yol<lalba ültetendő . 

• ~z ojt:í~rdl a suk csapot nem tiiri, mert ilyenkor c~ak gyenge haj· 
t:ist hoz, leghelyesebb {)t Hzintén :.:. csap"n 2-2 s:-:dnre metszeni. 

Csemege s;:ölök. 

A csemege szíilőknek rengeteg nagy :t7. száma, de nm is azok 
között r-ok oly semmitevc'í rugfs fítj, melyet egy:iltaláLan eem érdemelJ 
termeszte ni. 

Én l'Yeken :ír nagy nt:ínn,>zt>~~el !Q'iijtöttcm ös~ze a fajokat azokat, 
melyeket. 'h·eken 1ít tett kis6rletcim jónak, C'zél:o!Zt'rünek tal:llt.nk. 

Xem azt akarom nwndani, hngy ezt'k(~u kivül ninc:-; eg:yébb jó faj, 
de azt :illitom. ho;:y az nhihh soroltak rnirHl me~felelnek a c•zélnuk. 

Eladó sima vesszók ezek : 

Jluskl:lt Alextwder·. Ennek a tnlajdon:o~:íg-a az hogy, a 
busa kem<-ny. Elt>ggé illa!os, zöhle::~ s:ír·~a szinü. lg-en jó faj, 
szállitá~ra igeu alkalma:-;. El'lk 8Zt.>ptemher h6 Yég0n. 10 drb. :ira 

Jluskat Bilfer. X cm kemény hú~ ú. Finom zamat ú, i~en 
b6 termií. X agy bogyókkal s apr6bh fürt tel :-'zeptember· hó kü
zepéu érik. - 10 thb :ira 

.Jluskrit Bo"·ood. Ha~unlit a mu~kát-ah:xanderhez. .Fe· 
lett e nagy tyr1m~~t ad. H ll8u~, telHít sz:illi tásm al ka hu as. Ki \':\16 
finom izii. Erik szeptemlJer ,·(>gt~ll. - lU drh :íra . . . 

Jluskti.t Bl. (Jlieen 1Tiktf)ria. TgPn ko~r·:ín, m:ír anguf-lzttls 
h6 Yégén érik. Rendkivül nagy fíirtü. Ha megérik u Logy6k 
rozsdás sárgá:sak lesznek. Szállit:í~a·a alkalmn~. - 10 drh ára 

Jluskrit Czitronelle. IJ!en za.matos. S:írgn nagy bogy6ju 
érik szeptember elején. Szállithat6. - lU drb :\ra . 

Jluskát Croquant. Egyike a legt~dcsebb szőlőknek, szine 
zöldes·sárga. Érik tlzeptcmber h6 elején, szállithat6. - 10 drb 1\ra 

Jluskát Darnasz.kusi. Ennek a tulajJousága az, hogy nz 
ojtványon rendkivül bnJaín él, diszli~ é8 tartós. Fürtje nagy, 
bogy4ja igen nagy, zöldes fehér. Kiválóan kellemes. Későn érik. 
Szállitható, 10 drh ára . . • 

Muskát de Nantes. A passotutihoz hasonlit. Igen korán 
4rik, szállithat6. Ropogóa sárga Rzemü. - 10 drb l€ra 

-.50 

-.80 

-· 1.20 

1.-

80.-

50.-

60.

-.60 
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Muskát Herczegovina. Kortín érlí nagy fürtü, közép nagy-
bogyóju, ~mmatos, BZiíllitható. - 10 drb .fra . . . . -.óO 

Muskát Génuai. }~ürtje igen nagy, slirgás bogy6ju. Igen 
finom muskaMly 1zii A virágzásban néha rug, azért mtt:s későn 
ér{) fajjal kell keverve ültetni azért, mivel ez is késGn érik. 
Szállítható. tO drb ára . • -.80 

Mu•kát dr. Ilogg Róbert. Kiválóan bő termő, majdnem 
megszakadtísig terern N ag v fiirtü, fehér zöldes bogyoju. Finom 
muskaMly izii, Va8tag héju, későn érl:S. sz~Hlithat6. - drd ára l. .... 

Jfuskát Frontignan rouge. Bogy6ja nagy piros, gömbölyü. 
Későu érik, sz1lilithntó. - 10 drb <Íra 60.-

Jfuskát frontignan bianc. ~"'ehér bogy6ju, mint az előbbi 
szeptember v~gén érik. Szállitható. - 10 drb ára -.óO 

.Muskát Ottonel. Kivál6an érdekes. Korán érG rnuskolat 
szőW. Közepes fürWket de !'okat terem. Fő az, ho~y nem rohad. 
Szállítható. 10 drh :fra -.60 

Jlusktit Passuntuti. Nag~· fehér bog-y6ju, ke\lemes mus-
kolat izii, kur<ín é•·íí. Sztlllithat6. - 10 drb ára -.60 

Muskút Roytil. 11'ekete ua~y bogyójn, ritkás fürtii. Kor<t:n 
érő. Sdll!tll.ltó -· 10 drb <Íra -.80 

Jluskitt Szt. A4./ ban. Az eWbbihez hasonló, csakhogy na-
gyGbb, küzép ér{í muskatál izii. ~zállithut6 - lU drb ára -.öO 

Jluskát Tokaj'd Jardens. Nagy vih~os, piros bogy6ju, 
igeu hil termés közép erő. Sz:lllithat6 - 10 drb ~t:ra -.80 

Muskút V uniliús vagy Ro,.sdás muskolat. En )ek kivál6 
neme:-: és j6 tulajdonait a bm·~zííllik között is felsoroltam. Szál-
litható ·· 10 drb :ira -.60 

Chusseles angcvinu. Koráu éz{) nagy füt·t.ü Sárga nagy 
átl.ítsz6 bogy6ja, bí)tl~t·míí, ~z:\llithat6. -- l O (hb tira -.50 

Chas De an~eres. Sár~a-zöhles bogyóju, b()termő, közép 
ér{; lwllemes izii. ~z:Hiithat6. - 10 drh <ira -.oü 

(.'has Blunc. Ez a közönséges lwdnérő, béiven termő 
ismert fi1j. ~1.:illitkttó - 10 ch-h :ira -.30 

C bas. Fonten eb/e. d' or. Ig-en nagy fej ü. Sárg<t:s husos 
szemü. Kor1iu érlí. Sz<lllitható. - 10 urh :t:rn -.60 

Chas de Judee. Xa!!y fiirtü . .Züldes-s,h·ga szernü, bőtermő, 
szeptuuber \'é~t'\'el érik. Szállithat6. - 10 drb 1t:ra -.80 

Chas. Imperial bianc. Fehér, nagy bogyóju, igen nagy 
flirtü. Kur1ín ~t·íí Szállithat6. - 10 drb ára . • 1.-

Cbas. Jm·uzsalem. Nagy fekete bogy6ju, korán érő. Kivá-
lóan finom. Szállítható. - 10 drb ára -.50 

Cbas. Németpiros. Gyönyörü piros bogyóju, bőtermlS. 
Szállitható. - 10 tlrb ára . -.60 

Chas Mathias. Kor1t:n érő nagy fürtü, bogyójai fehérek, 
barna folttaL - ~zállit.ható. 10 drb 1.-

Chas Napoleon. Hitka nagy fürtü, óriási nagy aranysárga 
bogyóju. Kellemes izü asztali disz. Az a hib,ja van, hogy néha 
l'Ug, azért későn árő fajok közé kell ültetni s akkor pompásan 
terem. Későn érő. Valódi kincs. - Szállitbat6. 10 drb ára ·-.80 

Chas. Piros-Napoleon. Bogyoja fellette nagy és gyönyörü 
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rózaapiros, s hamvaaságaínál fogva meglep() szölő. Kis8é ~avany
ká15. Hanem disznek felülmulhatatlan. Későn érik. -- Szállit-
ható. 10 drb , . . -.80 

Chas. Gueen Viktoria. Na~y fürtii, sárga rozsdás nagy 
bogyoju. Szeptmnberben ~rik. - Szállitl-a tó 10 dt·b . . 1.20 

Chas. Teneriffe. Sárga nagy fürtü, nagy bogyójn, középérő. 
Szállitható. 10 drb -.60 

Chas. rouge. Gyönyörii vibigos piros szinü nagy termő. 
Kiválóan alkalmas a s?.:íllitásra. - 10 drb -.20 

Chas. rouüe royal. Sötétpiros "z:nii, gyöngyörü :-ziíW Fe-
lette nagy termő. Augusztushan érik. - SzálliUmt6. 10 drb . -.24 

Chas. Szt. Fiakre. Igen nagy fiirtü, stÍrJ!n levesszemíí 
rendkivül bőtermő. - Szállithat6. 10 dr b . -.70 

Chas. Tokaj angavina. Gyönyörö halv:ínypiros. fellette 
dunn terrneW kellemes izii ~zőlő. fSzállittí8ra pompá~ 10 drb . -.60 

Chas. Zsidóorszúgi. Cseresznye-p;rrs bagyoju, biítcrmő. 
Kiváló finom csemege. Középérő. Sztlllitható. 10 c.h·b -.80 

Cllas. Almeria. Nagy fürtü, fehér bogyoju, Llítermő, Kö-
zépérő. Sz:Witható. 10 drb . -.80 

A l b i l l 6. Rendkh·ül szép télre eltenni való szíil6. Fehér 
bogyoju. Xagy fiirtü - Sztnl~thutó. 10 drb 3.-

B u z e ll o t 6 r i ás. Uri:ísi nagy fiirtll és bogyoju. --
Szlíllitbató. l U c.lrb 2.-

G h a r m o n d t' o u q e. Sötét-piros sziníi. Nagy .J fiirtü 
nagy bogyújú. Kiv:llóan finom izii, telette bőtermii. Le~szebb 
cseme~e szőllSk egyike. Közép~rő. Sz:illithutó. 10 drb . 2.-

C so d a sz ő lt'í. Az összeB szőllík liözött a legnagyobb 
fürtii. Vannak Il/ 2 kiló sulyuak is. Sokt;zor oly nagy termést 
hoz, hogy meg kell ritkitani, Sohasem rng. Bort;zőlőnek tellette ki
fizeti magát. De csemege ~zíílőnek is használható. - Szlíllit-
ható. 10 drb 4.-

~~~~~*~~*~~~~~~~~*~x*~~* 

Kerestetik 
egy czirka 40 holdnyi szőlt') esetleg pinczekezelést·e kere~tet.ik egy kezel6 
tiszt. Évi fizetése 1200 korona, két szoba, konyha, taskarnra. Tovatbbá 

kerestetik 
egy nagyobb faiskola, gyiimölcsos és 8 holdnyi t~zőWkezelésére egy 
vinczellér. Évi fizetése 600 korona, lakás, ftit~s, egy kis föld és taht1n 
tartás. 

Ajánlatok a szerkeszt(i'séghez intézendük. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nyom. Sima Dávid könyvnyomdájúban Gyöngyösön. 
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