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

Havi folyóirat szőlösgu7dák szAmAra. 

Megjelenik: minden hó 28-tuL 
El(;!it.l'ti!si df. F!gész évrl' 2 frt. líl S~Prkear,t{) éB kiad,ótui,ajdODea• 

.! CSOMOR KALMAN. 

Az agrár-kölcsönrőt 
A törvfnyhozó-testület bölcs intézkedése folytán alkotta

tott a szőlők felu.jitásá.t czélzó törv~ny, mely szerint a filloxera 
által ki pusztitott ~z<Hők fel uj i tására kolcsön ada tik. 

A kölc8Ön névlegesen olcsó pénznek látszik, azonhan amikor 
vist~~za fizetésre kerül a sor: meglehetős terhes, sú't sok esetben 
lesujtó. 

Nem Hzon elvböl, mivel az adóssá~ visszafizetése ruindig 
terheR. de azért, mivel évenként oly terhet ró a felujitott 
telekrP, ruelyet sokszor különösen elemi csapáR esetén elviselni 
képtelen; mert t=>g:y 1200 O öles betelepitett szőlő után 15 
éven á.t évenként mintegy 200 koronát kell vis ,zafizetni. 

Nézzük meg, mily kiadá!;okkal van tehát egy 1200 l 
öles hold sző}{) évenként megterhelve : 

1. .A z agrá.rkölcsön évi törlesztése 
2. Évi munkáltatási költség . 

• 

3. Trá~yázág 5 évhen egyszer l 00 kocsi tt·ágya he· 
hordással. elteritt?ssel 200 korona. Ebből esik egy 
(lvre. • 

4, Permetező anyagok • • 
5. Karók ujitáea ~s egyéb előre nem látható költs~gek 
6. l v év eltelte utá. n ad 6 • 
7. Föld értéke 600 korona évi 6 11/o • • 

200.-
100.-

40.-
24.-
10.--:-
12.-
36.-

Összesen 4~2.-
Tehát egy hold szőJőnek első sorban évenkint legkevesebb 

420 koronát kell jövedelmezni, ha enn~l több jövedelmet hoz, 
az marad meg a gazdának. 

Ha a bor árát hektoliterenkt1nt 28 koronára vesszük, 
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akkor a fenti összeg fedez~s~re mintegy 15 hektoliter bort 
kell teremnie 

Hát bizony ezen mennyis~g nem gyermekját~k. H a szőlő
ket ta v aszi fagy, j~g·vihar nem éri : akkor csak el~ldeg~lhet a 
gazda valahogy. De ha elemi csapások érik, avagy télen át el
fagynak a rügyek és a tőke meddőn fakad : akkor a gazda 
helyzete kinossá, kétségbeejtövé válik. 

Ily köriilmények között aki ag·rár-kölcsönnel telepiti 
szőlőjét : örökös aggodu.lom között él, és hosszu 15 éven á t 
valódi rabszolgája beültetett szőlőj~nek. 

Azután ha az ember igy át és át gond9lja a helyzetet, 
félve kezd az agrár-kölcsön telepitéseklwz. Es azért azután 
aki gondolkozik és kerülheti : nem is igen veazi igenybe az 
agrár-kölcsönt. 

De há.t fordit~nk meg az érem másik oldRlát, ez talán 
némi megnyugvást ad, ha az elemi csapások esetén a fizetés 
helyes megoldásu halasztást uyer. 

HOf!Y egy kissé felviduljunk, vegyük azt a lehetőséget, 
ami nincR kizárva, hogy egy hold Azőlő nem 15, de 20- 25 
sőt több hektoliter bort terem, és a horcirak ma:.rasabbak : ez 
est-then mutatkozik némi jövedelem, mely a család fent:trtásá~·a 
fordítható. 

E mellett még azon vigasztalás is azoigáljon a gazdának, 
hogy 15 év eltelte ut<ln a betelepitett sz:ő1ő ha id()között az 
a.grár- ha nk el nem árverezteti, tulajdonává v(!. lik. 

Eddig csak megvolna a dolog valahogy, de a rettenetes 
nagy bökkellŐ az, hogy ha a szőlőrügyek téle11 át ~Hagynak és a 
tőkék medd6eu fakadilft-k, vagy a zöld fagy a termé~t tönkre 
teszi, vagy a jégvihar pusztitja el : az eddigi tapasztalatok 
és történtek után a. gazda egy év alatt tö11kre jut. ~[ert 
hát miből fizessen s szegény gazda : ha nincs termése ? 

Volta.k gazdák, akiknek agrár-kölcsönös szőlejük term~sét 
a tavaszi fagy megsemmisitette. Ezt a köriifményt okmánynyal 
igazolták, és az agrár~ kölcsöne után ez évben esedékes rátafize
tésre halaltlztá.st kt:rtek ; mely azonban megtngadtatott. 

Honnét veszi mo1t már ez a szegény azőlősgazda ez évi 
törleszt~si összegét, ha bora n · m termett. 

Az agrár-kölcsönt legnagyobb részt oly szőléazek vették 
ig4nybe, akiknek minden jöYedelmük a sz()lőjükhől van. · 
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Honnét fizessen ez a szeg,ény ember, ha egy4bblH ninc• 
jövedelme és ha megterhelt vagyonára máshol kölcsönt 
nem kap? 

Ebből származnak azon árverések, melyek a fglvett agrár
kölcsönök miatt már eddig is megtörténtek. Eddig sz6rványo
san fordultak ell); de hekövetkezhetik, hogy tömegesen egyes 
közeégek agrár-kölcsönnel terhelt szőlejeik kerülnek árve
résre. 

Kétségbaejtő jelenség ez ! és egéazen elérkezett az ideje, 
hogy az intéz() körök ezen kérdés helyesebb megoldásával 
foglalkozzanak~ 

Mikot· a törvényhozó-testület a szlSlök felujitását tárgyazó 
törvényt megalkotta, a czél az volt, hogy a filloxera által 
sujtott százezrek megélhetése biztositassék, hogy az igy tönkre 
jutott családok ne hagyják el a haza földjét, és mcgélhetéPük 
y,~gett ne vándoroljanak más országba. 

Ezen szent eszme lángolt fel a keblekbeu, midőn a 
azőllSk felujitása czéljaira 25 milliót megszavazott. 

Azok, akik a szőlők felnjitási törvény-tervezetét kidolgoz
ták, szakemberek voltak. Ezeknek a szak em bereknek tudniok 
kellett, hogy az agrár-kölcsön felette sulyos kötelességeket ró 
az ad6sokra. Tudniok hellett, hogy lesznek elemi csapások, 
melyek bekövetkezte esetén a gazda az agrár-kölcsön-ráta 
törlesztésére képtelen. 

Ha mindezeket tudták, mert tudniok kellett, akkor meg
lep bennünket a tapasztalat, mely azt igazolja, hogy az elemi 
csapás által sujtott gazda, daczára., miszerint beigazolja, hogy 
szőlőtermését a tavaszi fagy tönkre tette: az agrár-kölcsön 
rátafizetésére nem kap halasztá.st. 

Megállunk és kérdjük : mi akar ez lenni ? Hiszen nem 
tehető fel, hogy az inttizők az agrár-kölcsönnel csak az ad6-
a1apot, a szőlők felujitását akarták elérni, azután a szegény 
gazda kezébe egy kést adtak. melylyel magát. biztosalJ ki
végezheti ? ! . . . 

Hiszen ha elemi csapások a rátafizetésnél figyelembe nem 
vétetnek : ugy 15 év alatt az agrár-kölcsönnel telepitett szlSlő 
80 °/1-t6lija árverésre kerül, 

Ezt az állapotot csak nem akarhatja a kormány megterem
teni. S ha nem akarja és ha eddig nem gondolkozott, eg,azen 
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itt van az ideje, hogy tegye meg a szükséges lépéseket ; és 
pedig 8Ürgősen, az eddig támadt kétségbeejtő aggodalmat ide· 
jekor~in eloszla.ssa. 

A szőlődézsmnváltság nem rovott kevesebb terhet az 
államra, mint a szőlők felujitá.sát czélzó agrár-kölcsön · és 
mikor szükségét. látták : módositották el viselhetőbbé tették, sőt 
a filloxera pusztította szőlőkről le is irtak. 

Az eddig fellnerült panaszok eléggé indokoltnak igazolják, 
hogy az agrár-kölcsönök visszafizetési módozatán segiteni kell. 

Nem azt kérjük mi ezuthd, ho~y a r;Íthfizetések kiseb
biaessenek és több évre tolassanak ki ; mert még ennek szük
eége nem indokolt ; de azt, hogy elf·mi csapások eset~n a rá ta 
fizetésekre halasztás adassék. 

Ez a halasztás <1zonban ne legyen olyan, mely az életet c-4ak 
máról holnapra biztosítsa, de olyan. nwlyet az adós elviselni 
birjon. 

Például ha valakinek ugy adatik halasztás, ho~y a jövő 
évhen fizrsse IP, és igy egy év a.latt k{·t. rátát fize~sen · t>Z 

nem vezet sikl·rre ; cBak nehezíti a helyzetet 1\Iert egy hold 
szűlő két évi részlettörl~sztést és kiadást egy l~Vi termésében 
nem bir me~adni. S i~y a halasztás csak bajról- bajra vezeti 
a gazdát; és vpgeredménye mégis az lesz, hogy a dob pereg 
a sz{)}() Plőtt., Pr:. a hirtok gazdát cserél. 

Az elemi csa pát5sal t1ujtott esztendőben oly Judasztás 
adassék, melyet. a birtok test, a szőlő el bir és olyat, me ly 
mellPtt a garantirozó állam is biztosítást nyerjeu. 

Ha a szőlősgazdát elenlÍ csapás éri, s már augusztus h6 
elején látja, hogy az évi rátafizetésre képtelen és halasztást 
oh a j t, ezen kél'elmét legkésőbb augusztus hó l á-ig terjessze 
be, hogy igy mód ~s alkalom adassék arra, hogy a kormány 
a jelzett szőlőbirtokot szakközegeivel m~g akkor, midőn a 
termés rajta van, megvizsgálhassa ; s az adott jelentés alapján 
határozhasson. 

Ezen felülvizsgálatok felette könnyen eszközölhetlSk. Hiszen 
elemi csapás esetén a hatósági közegek alapján az állami adót 
teljesen leirják. Hát miért ne lehetne a vizsgálatot hasonló
képen teljesiteni? 

Ha pedig ezek eszkOzlásére a hatóaági közegeket nem 
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találná alkalmasaknak : ott vannak az agrár-b{lnk szőlő-biztosai, 
vagy a szölöszeti felügyelők. 

A szerzett tapasztalatok után mi elmondottuk nézetünket, 
s reméljük, hogy az intéz{)k azt meghallgatják : és ezen a 
sok oldalról szorongatott szl>lészek helyzetén itt is segitve lesz. 

Az aggodalmak. 
A napokban Jeient meg egy hivatalos kimutatás, melyben az 

rnondatik, miszerint manapság Francziaországban annyi bor terem, 
hogy azokat csakis silány árak meJiett lehet értékesíteni. 

.Azt is irják, hogy egy hekto1iter közepes ,ninöségü asztali 
bor bektalitere 14--.20 korona. Sőt még ennél is olcsóbban lehet a 
gyengébb borokat vásárolni. 

Ezen hir hazánk 8Zőlészei között már tudnii1lik ahová eljutott, 
elég nagy izg-atottságot szült. Egészen elérkezett tehát ideje annak, 
hogy ezen kérdéssel behatóan foglalkozzunk. 

Foglalkoznunk kell, mert ha azt egészen ugy élmint halottuk 
tudomásul vessziik : lehet, hogy tévutrft vezethetünk, melynek ká
ros kÖvetkezményeit későbljen érezzük meg. De foglalkoznunk kell 
behatóan, és ha megállapodásunk helye-; irányt jelöl meg: sajá~ 
érdekünkben haladnunk kell, 
. Először is nézzük meg, mi az a Francziaországi tul termelés ? 

Es minö kártékony a hatása ? 
Azt állitják, hogy az utóbbi két évben annyi bor termett, mi

szerint 14-20 koronánál nem igen adnak többet a könnyü asztali 
l::orokf.rt. A z t is írják, hogy még ennél olcsóbban is lehet borokat 
be!'zer~2ni. De viszont azt is írják, hogy a nehezebb borok ára méi" 
mindig türhető. 

Fel kell vetnünk tehát azon kérdést: mi okozta a borok árá
nak ily leszállását? 

Francziaország lakosainak száma kétszeresen több, mint ha
zánké, és mint a statistikai kimutatá'iokból láthato: ott a mult év
ben 60 millió hektoliter bor termett Tehát megközelitöleg annyi, 
mint a filloxera elötti években. Sőt voltak olyan évek, amikor 
annyi bor sem termett. 

Ha tehát a mennyiség már is oly nagy, és hozzá a borok ott 
is olyan erősen meg vannak adóztatva, nagyon érthető, hogy a 
fogyasztás alászáll es a borok árának is alá kell szállania. 

De van egy nagy l(örülm<~ny is, melyet figyelembe kell venni, 
és amely a borok árának alászállásához hozzájárult. Az tudniillik, 
hogy Franc~iaország a filloxera pusltltása alatt és után a külhon 
piaczait nag1 lészben elvesztette. Nagyon természetesen, mivel a 
kü1hon oda f01·dult szükséglett>ért: ahol még a filloxera nem pus~
titott, s ahol. a borokban nagyobb. választék volt és olcsóbban 
volt beszerezhetö. 
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De hát az élelmes Franczia nemzet, aki képes volt a porosz
franczia-hadját•at sarczát az 5 milliárdot csakhamar visszahódítani; 
csakhamar vissza fogja hóditani régi borvevőjeit, és akkor a borok 
ara ezzel is némi emelkedést fog elérni. 

És ha ezen emelkedést az árakhoz hozzávesszük, amelyek ma 
vannak : ugy fogjuk találni. hogy a szőlészet a gazdaság többi 
ágai között mP.g mindi~ kifizeti magát, m~r azért is,, ~ivel . azon 
helyek, ahol a borok teremnek : a gazdasag egyéb agatra ahg al
kalmasak. S mivel a szőlészet nem oly területeket foglal el, melyen 
más gazdasági ág hasznosabban volna kezelhető, de oly helyeket, 
a hová a szőlő mintegy predesztiválva var~ ; tehát nem az a kérdés: 
hogy érdemes-e a szőlőt termelni, de az, hogy az egyébnek ha
szonnal nem használható földterületen a fáradság és befektetett 
tőke kifizeti-e magát ? 

Mert az előrehaladt nagy mezögazdaság·i harczban a nagy 
konkurrencziában bizony-bizony valami mesés jövedelmeket produ
kálni nem igen lehet . 

.1\fost már a Francziaország helyzetéből vonjuk le a konzek
vencziát a mi hazai bortermelésünkre. 

Először is legyünk tisztában azzal. hogy Francziaországban a 
legutóbbi évben mint az ország~yülésen egy képviselő által han· 
gaztatott a mult évben 6o millió hektoliter bor termett. Nálunk 
hazánkban a filloxera előtti legboldogabb időben alig tLrmett több 
bor 5 miltió hektoliternéL Tehát az ö termP.smennyiségük tízszere
-sen felülhaladja hazánk bortermését akkor is, ha annyi borunk fog 
teremni, rnint a f}lloxera előtti időkben termett. Pedig az mikor 
következik be? Evtizedek kellenek ahhoz? hogy azt elerhessük ! 
S továbbá ha Francziorszá5 lakos..,ágának létszámát a mier..khez 
hasonlitjuk, -·- egytilta/ában nem lehet a tultermeléstől tartanunk. 

Csakhogy egyet nem szabad elfelejtenünk, hogy Fr~ncziaor
szágban a nép mítjdnem teljesen bort iszik, mig nálunk egész me
gyék vannak, ahol a lakosság a lélekölő pálinkával táplálkozik. 
Sőt az igazat megvalva, csak az uri kereskedelmi és iparososztály 
táplálkozik borral : a földmüves nép so 0 j 0 -tólija csak a pálinkát 
fogyasztja. 

De az a kormány, mely gondoskodásával n szölökulturát oly 
dicséretre méltóan megteremtette: lehetetlen, hogy ne tegyen érette 
akkor, amikor majdan az idő elérkezik és tennie kell. 

Teljesen meg vagyok arról győződve, hogy hábár nagy küz
delemmel is, de fog találni módot arra, hogy a rnost tulságosan 
megadóztato~t borról a terhet legalább annyira levegye~ hogy a 
bor a rnunkásosztály által is hozzáférhetővé tétessék; s oda fog tö
rekedni egészségi szempontból is, hogy a pálinkafogyasztás minél 
kisebb térre szorittassék. 

S ha ez bekövetkezik: ha. még egyszer annyt bort is fogunk 
termelni, mint a multba, lesz fogyasztás, és nem lesz tultermelés. 

Tekintsünk csak vissza a multba, abba az időben, midön a 
ftlloxera pusztitásnak hire sem volt. Volt esztendő, mikor boraink 
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bektolitereért 18-25 forint fizettetett. Persze, hogy az ár mindig a 
bor minöségétöl függött, és fog fügni a jövőben is. 

Még egy kedvező körülményt kell figyelembe venni a magyar 
szölögazdának ; azt, hogy jobb áruinak éjszakon, de leginkább ke
leten állandó és jó vevőt találhat: annál is inkább, mivel hazánk
ban számtalan vidéken oly kiváló minőségü borok teremnek, melyek 
külorsiágokban mint. Németország, Lengyelország, sőt Oroszor· 
szágban is keresettek és jól flzettetnek . 

. .M~ndezek elmondása után nincs okunk kétségbe esni jövőnk 
felett. Es ha még is egyes gazdáknál beüt a nem remélt· jövedelem 
hiány, az Jegnagyobb részben. saját hibájának lesz telróvható. 

\Folyt. köv.) 

A szölö nyitásénál. 
A tavasz közeledt~vel a gazda ténykedése ismPt előtérbe lép. 
Első rendszeres munka : a 11yitás. 
A nyitást József napja előtt vagy legföllebb József hetében külö .. 

nösen az emelkedett helyeken meglehet kezdeni. 
Lágy földet nyitni nem tanácsos, mivel az egész évi munkán lát

ható lesz a lágyban eszldjzölt nyitás. A lágyhan nyitott szlSlő hamar 
füves lesz. 

Sokan felette sietnek a nyitással már azért is, mivel akkor a nap .. 
l)zám olcsóbb. De feledik, hogy amit a vámon nye1·nek ~ etttesztik a 
réven. 

A korai nyitás után a szlSlő hamarabb füves lesz; s megtörténik, 
hogy a korai nyitás azt eredményezi, miszeriot a rendes kapál~st egy· 
gyel meg kell toldani. 

A muJt évben volt alkalmunk tapasztalni azt, hogy mily káros kö .. 
vetkezménye van a felette korai nyitásnak. Láttunk ojtványszlSlőt, me
lyet a február hó végén volt kellemes szép tavaszias napokon kinyi
tottak. 

Ámde a reá következett hideg éjszakák nagy kárt tettek, különö .. 
sen a fiatal szlSllStöknek fagytak el a fejezetei. 

Ez azután felette nagy kár; mert évek kellenek hozzá, mig as 
ilyen kifagyott fejezetü tlSke pótolható. 

A nyitásPal kapkodni nem szabad ; mert a vigyázatlan munkával 
könynyen megsérthetik a tlSke nyak•H, s azután az igy megs~rtett tlSke 
egy-k~t év alatt menthetetlenül elpu~ztul. 

A sértett hel.ven fenét~edés veszi kezdetét, mely fentarthatJaout 
tovább addig halad: mig a tlSke nyakát körülfutja ; s igy a nedvkerin· 
gés megszünvén, a tőke, mely még re~·gel üde zölden terméssel diszlett: 
estére lekonyul és elvesz. Ez a kapasértés jövője. 

A nyitást ugy kell eszki>zölni, hogy a tőke nyakai megtisztulja .. 
nak a f'óldtlSI. Ezzel elérik ~tzt, hogy a nyáron át a nemes tökéből ere
dett ugynevezett szakálgyökerek leszáradnak ; éa az igy kitisztitott t6-
kén a gyökerezés könnyebben eszközölhető. 
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Egy 120U 0 öles magyar hold széHl) rendes kinyitáslira 6 jó .mu~
k~is embert kell alkalmazni. Ha lassubbak munkások: ugy 7-8 ny1t6 IS 

el kel eg~· hold nagy földö s;~.őlöre. " "... . 
A gazthinak azt is szem el<itt kell tartam, .hogy a szoln~oldje el .ne 

kopjon. l\Iert a szöl{)fi)lde nemcsak az által knptk el: ha a VIZ elhordJa, 
de az :iltal is ha 1:1zt kelW mt'>lyen nem müveljiik. 

Ennek e'léré8ére elr1ő kellék a jó m~ly ted6s. Ugyannyira fontos 
e'l, hogv ha a tedést az 61'zszel bármi okh61 eszki)zölni nem lehete'tt; 
nem ~~~ll sajnálni a kültséget és nyit~ís előtt ujb6l fel kell fedni. 

)le!!;történik néha hogy a föld a siőliiszedés éR 8ZÜretPlés aJkai-
, ' ,_ . 

m:i\·al ('r6seu legtízoltatott, (\s nem lehet elég mélyen fedni. De a tél 
fftO'\·a a f<>ldet telszin\n meo.·nm·hanyitnín: ht\·aszon ovitás elíítt. tetszés o. ' ,..f • 

szf'rint mélven lehet fedni. 
Azonban itt nem Ezahad a tulslígba menni, mivel a tul mély fe

déssel \'Íl-!zont a töke gyökt>rh:ílózata tt.'lpetik meJ;!.', mely a~mt:iu meg
bosszulja magát; mindaddig, mig az· ejtett :-:ebek be nem heggednek a 
tőke életerejének egy része uem a riigyek fejlesztésére, de a He bek 
hehegg:ef:ztlisére furdittntik. 

Ha a nyihíA megtörtéut, nem igen kell a nyitott súHőben addig 
j1irni-kelni, mig a föhl meg nem szikkadt. 

Ha uyitás alkalmáva 1 az éjjeli hideg;cktlíl m··;g- mindig tartaní le
bet : akkor nem sza b"' d egész e~ti~ nyitni, de u~y ke li be8ziintetni a 
nyitá~t dt?htán, hogy a nyitott föld e!'tig- kissé megszikkudjon. Mert a 
ned ves föld a hideget jobhan mag~il oz vonza, s az igy h~ínyott nyitlis
ban az e:5etlej.!;eS éjjeli hideg különÖ8en a fiatalabb tökékben k~írt tc~·z. 

Azért azutlín a fiatalabu tőkét ugy kell nyitni, hogy a t{íke mel
let.t egy kis földecske manuljon. :Mely onnét azut~ín 5-10 nap mulva, 
vagy metszéskor kt>zzl'l elt:h·olitand6. 

Ezen tOldet két ok ból kell ott hagyni. Elűszi>t· azért, hogv a 
kapa a fiatal Wkét meg ne sértse, és azét·t, hogy a hideg benne k1írt 
ne tegyen. 

Ha őszszel a zöidojtványok nem Jöntettek el és nem vágattak le, 
hanem a tökén hagy,·a lefektettek, vagy ba a Iugos karikás müvelésre 
szánt száh·esszö őszszel lehuzatott, azt a nyitás előtt fel kell ijzedni. 
.Azok felszedését n nyitó emberre nyitás között bízni nem szabad. Mert 
a nyitnnak ez igen alkalmatlan munka, s a karjai az erős munkában 
lévén : nem képes a lehuzott vesszővel gyyengéden bánni és felhuzui ; s 
igy a felhuzással kárt tesz mát· azért is, mivel a többiek kö2ött nyit
ván, miután nem akar elmaradni: iiti-veri a szegény lehuzott ojtványo
kat vagy vesszőket. 

A nyitáshoz tul nagy kapait ne engedjen a gazda használni, mivel 
azzal esetlenül dolgozik, s alig bit:ja a Wkét sértetlenül hagyni. 

A nyitásnál figyelni kell art·a, különösen a partos helyen, hogy a 
kinyitott szlSllSk csatornifjai még az uap felhnzassanak; neh9gy az ~jjel 
bekövetkezheW eső vize az egész sz{)Jtín szabadon végig folyva : a fris
sen felszedett foldet. elhordja. 



26 

A szőtéSk metszéséről. 
A szölömetséséről sohasem felesleges beszélni; mivel ez alapja 

az egész szőlőszet jövedelmének. Az öntudatos szőlömetszés sikere 
sohasem marad el. A rendszertelen metszé" mindig meg-boszolja magát. 

Szüretkor mily figyelmesen megvizsgáltatjuk a tökéket, nehogy 
a fürtök rajta maradjanak ! Sőt még a földre lehu11ott bogyókat is 
egész oda;.;dással szedjük fel, mert hát bogyóból lesz a bor. 

S mig· szüretkvr ily rendkivül figyelmet forditunk a termés 
begyüjt_ésére, addig tavaszkor a rendetlen szabálytalan metszéssel 
mily rengeteg termést hányunk le a tőkéKről! ... 

A gazda egész éven át gonddal kezeli szölöjét, s némelyik 
kora tavasszal ugy megterheli, mely teher alatt egész nyáron át -
hogy ugy mondjam - szenved. 

Hát azután az ilyen szélsőségekre ellehet mondani: :.adtál uram 
esőt, de nincs köszönet benne« ! . 

Tehat a metszésnél a helyes közép utat kell követni. 
A szölő nem vendég, s nem azért tartjuk hogy reá nézzünk 

és csak egyedül gyönyörkt djünk bnnne ; de azért, hogy fáradsá
gunk és költségeink jövedelmét élvezzük. 

Tehát a szőlőt ugy kell metsZf•ni, hogy erejé11ek tul megter
heltetése nélkül lehető nagy termést adjon 

A szőlöfajnak sajatsága az, hogy he ~rett rügyekben termé~t 
rP.jt. Annyit kell tehát ebből a termi'• rügyekből meghagyni, meny
nyit a tőke erejéhez mérren termelni meg-bir. Többet hagyni tul
eröltetés; kevesebb pazarlás! 

A töke ereje azt minde1~kinek megmutatja. 
C!'iak a fajokat kell ö~merni, és azt, mely fajok hol hozák ki 

termésüket. 
Egyáltalános elv az, hogy a kacs('sal ellát·-·tt szölőfajok kiván

nak magasabb met~zést. Mivel ezPn fajo~~ legink:!.'_ b ~~emegefajok. 

Az apró fürtü szőlők pedig mint p. o. a r<•jn~i rizling stb-nak 
szálmetszés mellett fizetik ki magukat a ;,•rt, mi\ t 1 azok Ct p ró fürtÖ· 
ket teremnek. Tehá.t abból sok kell, h(•:..:·~· kif-i,·. ,·l t'·rn~t~st adjon. 
Mivel pedig egy rügy rendszeresen csa' 1 ' · ' r···~: ~,~.l :";t ho1, elvétve 
3 fürtöt ; ebből több rügyet kell termé · · · !· 

Egyéb.i.cént a rendes metszés az, h- .. ·, 
rügyet hai"yunk termésre, és ellenkez6 r~'• 1 :· • •• !, -'l 

tendőre termő csapra. Ez az ugyntve.i·.t>~í ' -1 1: :,_ · · ·. 

' 'l "._·. c-:.apon 2-3 
: .. ,., ... · .... :~;.'jzőt esz· 

,_ ·'P·,..., müvelés 
Ez a legjobb legbiztosabb, a rendes idl'j{n ·--. •~~~~~-

A lefolyt tél azonban nem volt rr.,,,1., ~~ 1 j·, ·- LPgtöbb he-
lyen a szölö rügyek elfagytak. Ahol ~-".- t:· ' ~. • !.l <t gazda észen 
legyen, nehogy szölömetszésével a jÖ\• -1 ·~~ .. -: :-, ';. :••gye. 

Ilyen helyeken el kell térni a n·nrl .:' • ,, ·:···"~től. Először 
is nem szabad ~ddig metszeni: mtg a rügy··k p·· 1 •. :,,i nem kezde
nek, s nem lehet látni, hogy melyek az d L 6 j "H ~~ melyek az 
ép szemek. 
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Ha azután a rügyek jól pattognak, akkor annyit kell rajta és 
ott meghagyni, amennyit megérlelni a tőke képes, é~ ott ahol al
kalmasnak igérkezik. 
: Ily metszésnél azutánaszépség és rendszer iránti tekintet meg-

azüník; csakis az a mérvadó, hogy a szüret jól üssön ki; és a tőke 
tul ne terheltessék. 

Sz ölőmunka-szerződés. * 
Me l y egy részről ___________________________ -----····-----------------·----·--··-·····--·--·----· .. ________ _ 

szölőtulajdonok, másrészről ··---
gyöngy(}~i.- -lakosok között a következi) föltételek mellett köttetett. 

________ _____________ __ _ ____________________ __ _ ___ _ ____ __ ___ ____ _ szőlőt•:lajdouQsok _________ _ 
________________________________________ sz. betétben foglalt ________________________________ -----------·-- ________ _ 

---··-----·------ _____________ lev{í ---------------------·-------------------O öl terület ü beültetett sz5-
lőjüket ··----·----------------------·----------- __ ______________ ___ _______ ___ ez évre megmunkálás 
~ á d" k .. . .. l v~gett ta ~a- -·-·-------·----------------------------------------------------·---·--··--·-···gyongyost a-

ko8ok nak ugy, hogy minden egyezerkétszáz ~---- öl teriiletért egy évre 
f 8 f:zóvn l nyolczvannyolcz koronát fizetnek. 

A teljes munka b~r ugy állapittat ik meg, hogy a megdolgozDI át
adott terület tölméretik, s az eAedéke~ összeg megállapittatik. 

A szőlőmunkákat a vállallwzók a következiiképen tartoznak telje
síteni. 

Kora tava8zszal a tuhtjdonol' felszóllitására tartoznak a nyitást 
azonnal me~kezdeni. De a nyitás J6zsef unpja l"'Ultt nem eszk()zölhetíí. 

A nyitáHt lágyban eszkö1.ölni ueru :--zaba<.l. A nyit-á~ alkalmával a 
a tőke nyakát a kapával megs~rteni nem szabnd; ez oku6l kiílönöseu a 
fiatal Wkéknél egy kevés földd kell h:!~yni, melyet később ~-10 nap 
muh-a, vagy a metszé~ alkalmával ké?.zt•l kell t:'ltisztitani. 

A kar6kat. he kell vc·rni ug-y, hogy a tökétől 3 uj nyira le~yenek. 
A szlílőben a munkaad6 által kijelüit helyen 6 sank göJröt kell 1~sni, 
és ebbéíl a földet. a csatornafcjezetre, e!:'etleg a l::lzélső :-;orba, lwl arra 
f!.züks6g ntn széthordani. Ezt.·n sankgödrök a nyit:fs cWtt tiE;ztitalldók ki. 

A metszést addig- kell eszközölni, mig a széílőriigyek ki nem fit
kadtak. A mets1.és Ples ollóval vagy varga k~ssel es?.kö7.lend6. ~<·hogy 
az életlen oll6 a vesszíiket a metsí'.~~koz Ö1-1szchorpaszsza. Az eh·áJ!A~t 
ugy kell eszközölni, hogy a szőWvei'!sz()ből kitoly6 nedv a ~zéilők rügyeit 
meg ne vakitsa, s reá ne folyjék. Tehát. a fe)R{) riigyt{)l ellcnke7.G ol
dalon harántosan kell vágni. 

A metszéf! a következlíkPpen eszközlendü : 
Az egy éves ültetés ntgy di)ntéseu eg~- Rzemcc~;kéu, két cHapt~e:;ka 

hagyandó egy szemre. A kl't ~Vel"nél 2 szemre \'1igand6. Az icWse!)b é:; 
erősebb tökénél 2-:: s1.emre v~1gaud6. Sz6,·al a Híkr.u két ellenkez{) 
oldaicm két csapon 2-3 s1.em term{) rügy hagyandó ; a1. ellenkező k~t 
oldalon két egy-egy szemes csapoeAka hagyarul6 Ezen utóbbiak arra 
hivatvák, hogy belőlük a jövlS évre termőcsapok fejlíídjenek. 

A tőkérlil a többi csapok lmjtások mind t>ltávolitnnd6k. A tőkérlil 
--~-:---:-

"') Sdlöim egy rP.szét a fenti IZerzödés szerint alltli.m munkaha. HaszDos ~;zol-
gálatot hiszek tenni, midön ezt közzéteszem. SzerkeRZtö. 
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a __fel~sleges vessz?k és csapok ugy vágandók le, hogy rajtuk csonk vagy 
hutyok ne maradJon. Szóval, hogy a tőke el ne ágas-hogasodjék. 

A metts?.6.s után a levágott szőlővesszök azonnal össr.eszedendők és 
kévékbe .!<öh7e : a .. s~0lő végére horclandók. N eb ogy a késedelem me l a 
fakadó rugyek letOlJenek leveres~enek. 

Amint a hajMsok annyira fejlődtek, hogy awk me~köthetők :azon
nal rafli~1val t~1gau a karókhor. l{ötend{)k ugy, hogy a kÖtés által a fa
kadá(ö;ok le ne töressenek. Ezek azért kötePclGk fel sÜrU'{)Hen, nehoO'y a 
szél, a vihar a hajtásokttt leUirdelje. 0 o 

A sziílőhajt ~ísokat annyiHzor· kell a karókhoz kötni : arnenn iszer 
azok megkivnnjnk. A hannadik kött-s aJJ,almávlll a honaljak a:t: elsi) ;)erez
nél visszatörell(lők A má~odik köt6:-: alkalmnval az első kötés felszaba
dit~ndó; 8 a lwjt:íl'ok letolandók U!!,'Y, hogy a \·e~sz{)k alul szétálljanak, 
bubo!.'alalmak legyeue~. A kötésnél arra kell vigy:1zni, hogy a szőlfífür
tök he ne kötte:-:seuek, nyugodtan eh·:n'Ígozhassanak. 

A ves~zőkd C:ó~ak augusztus hó elején szahad ,·isszatörni. Ha eset
leg rövidc~hh hajt6snk \·atmak: uem szahad összecsavarni és ugy össze
kötni ; b:mem azok a leg·közelebbi hos!"lza bh vcsszGhöz kütendők. S<ít 
ugy k(dl kötni, lwgy a levelek ~em köttessenek be; csakis a ves~zők 
kötendíík a kar~hoz A kiitéF·hez HzüksPges anyagot ratli:H és szárat: 
munkav:illal6k adj:ik. 

A nyitáson kivül rt·ndszcresen uégyszer kel a szőlőket mélyen 
kap:\val kap:llni. Ha azo11ban :: :ooz1<l{í füves lenne: annyi8zor kell meg
kap:1lni, hogy fü\'PH :-:oha sem lt·gyen. 

Az utolsó ér0sal~1vat6 kap~1lás alkalmával, a földet a tüktik kii
zül j6l ki kell l'ap:1lni, nt hogy a fürtök a földre érjenek ; és ha mégis 
leél'nének : tartoznak Hzokat mind felkötni. 

A kapálást u~:ry kell eszközölni, hogy a szőlőnek sem az álsú, sem 
a t2lsíí vége ne legyen fii ves ; s~m a verem. 

A permetez~st akkor kelt eszközölni, mikor a munkaadó elrendeli; 
és annyiszor, mcnn.viszer azt a munkaadó megrendeli. A permetezést 
UJZY kell eszközölni, hogy a permetezés az egyik soron fel a másikon 
le menjen: és ugy kell vtle elbánni, hogy az összes lombok egyenlete
sen mind permetezve legyenek. És nem szabad ugy permetezni, hogy a 
permet a lomhozaton megfusson; bánern ugy legyen, mintha az egészet 
mákElzemmel behintették volna. Az első permetezés május hó végén 
vagy juniuH b6 elején eszközlendő; a második és harmadik a rendelt 
idlSben. 

A pe1·metezésuez a vizet munkaad6 s~állitja, de a munkaadó a 
vizhordáshoz embert és edényt adni köteles. 

A permetez() gépet a munkaadó adja valamint az anyagot is. 
Ha id()k(;zött a karókat a szél kidön'}ené, vagy egyéb okokból 

kidülue: azt azonnal szabályosan ugy tartoznak bevern;, hogy azok szé
pen sorba éR egyenesen álljanak. 

Ha az esőviz évközben a földet a csatorna fejezetekre vinné, vagy 
a vermeket megtöltaná: azt munkavállalók mihelyt kiszikkarl : azét, ille
t&eg kiberdani tartoznak. 
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Ha az utúlsó kapálást bevégezték, és az eldőlt kar~kat helyrever
ték : szüret ut,nig a munkavafllal6knak a szlS16be menm nem szabad. 

Szüret utan, ha a szlSiő }e,relei hul1anak, az egész szöWben a to .. 
kék meggyökerezendlSk. Gyökerezni ugy kell, hogy minden filgyes tl:Ské
tlSl a föld legalább lM emétea·nyire eltávolitand6; a nemes résJ!ből elő
törött győkerek tőben levágandók ; azután ismét betakarandók. Gyöke
rezni akkor, mikor a ióld kemény, nem szabad ; nem szabad nagy csá
kánynyal dolgozni ; mert a nagy csákány, sőt még a -kicsi is, a száraz 
talajban megugrili ; és az ojtv1ínyt megsért.heti. 

A fedést mélyen kell eszközölni. 
Ezzel végzlSdik az elv:lllalt évi tntmka. 
Ha azonban oly munka válnék szükségessé, mely itt felsorolva 

nil1cseL : azt is tartoznak teljesíteni. S ho~y ezen netalán előforduleS 
munka is jutalmat nye1jen, de hogy a nagyobb szorgalom is jutalomban 
rés~{'süljön : e ezéiból szüret után minden métermázsa sz{ílő után 30 szó .. 
,.aJ harmincz fillért fizet a munkaadó az évi munka bevégeztével. 
a fizetés a következőképen történik : 

A nyitás és metszés be,·égezte és a vesszíík kihörd~t'sa után fi~et 
munkaadó egy hold után 20 szóval huszonnyolcz koronát. Junius hó vé
gén 24 szóval huszonnégy koronát. A még felmaradt összegblH szep
tember hó 10-én annyit, hogy a munka bevégzése után 3~ szóval har
minczhat kormja maradjon holdanként. Mely azután a fedés után azonnal 
kifizetendő. 

Ezen munlián kivül még kütelesek az általuk megdolgozott terüle
ten leviS vadvesszl>ket zölden Czeiner-féle ojtással benemesiteni. A ne
mesitéshez a szőlőben levő kadarka rekenők használhatók. 

Minden mey.eredt és teljen be~rett szek ván y minőségü ojtvány a 
tökén hagyandó ; s ;gy minden ilyen ojtvány után munl{aadó 4 fill~rt 
fizet. A nem szokvány minöségü ojtványok levágatnak, két felé rakat.. 
nak ; fele a munkaadóé, fele a munkásoké leend. · 

Ha munkavállalók az itt felsorolt munkákat a munkaadó által 
meghatározott időben azonnal nem teljesitenék, vagy azokat az itt fel
sorolt minőségben nem teljesitenék; munkaadók a munkavá1lal6kat a 
munkából a szőlőből kitilthatják, és a munkákat az 5 koruk ~s vesz~ .. 
lyükre mások1·a v~~eztethetik; és az abból származó többlet kiadási 
összeget rajtuk birói uton behajthatják. 

Per esetére a gyöngyösi kir. járásbiróság illetékessége köttetik ki. 
A szülőben horolóval soha sem szabRd dolgozni, hanem mindig 

·kapa használandó. 
Jelen Hzerzüdés k~t egyeuiü példáuyban kiállittatott felolvastatott,. 

és mint jól megértett aláiratott. 
Gyöngyösön, 1901. év február hó 12-én. 

Kérdések és feleletek· 
• 

l. Kérdés. Opportó szőll>m van. Azt ohajtan'm tudni : lehet-e an
Dak borából fehér bort szürni ? Ha igen : miképen kell azzal elj,rni. 

8. E. 
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Felelet. Az opport6 szölö arra hivatott, hogy abbból jó vörös bort 
helyesebben mondva: a vörös b3rhoz festP-ket készitsünk. Mivel az op
portó korán érő szőlőfaj lévén nem rohad, s felette sok és nagy fest
anyaggal rendelkezik. 

.. . .. Teluít az opportónak nem az a rendeltetése, hogy bellSle fehér bort 
szurJunk. De ha az othellóból lehet fehér bort szürni : akkor azután az 
opportólJól is lehet, ha éppen valakinek ájtatossaga tartja. 

Ha nem akKor a k<>vetkezőképen játjon el. 
Hu a szlSlőt megérett a mi szeptember hó középen bekövetkezik, 

sőt még az ~jszalowk fel<v{í old}llon is Leérik októberre, hát szüretelje 
meg, zuzómalmm1 azonnal boc1:ájtsa M, és a levét rögtön szütje le. 

Legyen a:wnhan m1ír ekkol' szedett fehét· sz{))lSje, mely szintén 
mep,zuzatvnn, az igy megzuzott tehérszőW törkölyén hagyja az opport6 
sz{))önek leszürt mustj~\t 2-3 napig kiforrni. 

Ha e~y kissé szines iH ar. opport6 mu~:~tja: a fehér szlSlö törkölye 
1eviszi. Igy lehet az opport6 !-lz{)lő levelébííl is feht"ir bort 37.Ürni. 

Az első JehuzáRnni azután tessék neki elég kén~ze)Ptet adni ; két
három lehuzás után bora szép aranysárga szinü -leend. 

Ezt pr6háltam ; s nekem igy sikerült ! .. 
2. Kérdés. Sz{íl{ímben van egy délnyugatnak fekvő krétaszerü om

lékony köve!'! hegyoldal. A melyen alig tudok fajt találni a mi megma
radjon. Az els{í m:t!-'O<lik {>\"!)cn jónak látsr.ik: a harmadik évben már 
kisatnyul. 

Eddig<'lé próhiltam ott kadarkát, juhu·kat. Később ripáriaportá:ist 
és tomentózát. S dac?.nra, hogy a tulaj megvan forgatva jól trágyázva 
egyik sem di~zlett. 

Kérem sr.iveskedjék tanácsolni : mifele európai vagy amerikai fajt 
tiltesek bele? avagy direkterm()t? H. E. 

Felelet. Ha a never.ett talaj száraz, élhet ott olyan európai szlSiőfaj, 
melynek nagyobb nedvességi·e nincs szüksége.A kadarka a juhfark nagyter
m.Sseket adó sz())ök. Az ilyenek ilyen helyen nem díszlenek. Csak· aprcS 
fürtü gyengébb vegetáczióju szlSlők; például a rajnai rizling. Az min
denesetre meg fog élni ; lehet, hogy még az olasz rizling is. 

Azonban én azt tanácsolom, miszerint oda ne európai szölőfajt ültea
aen, hanem ültessen valódi ropasztris muntikulát. Az ott diszleni fog. 

Ültesse pedir el, mint gyökeres vesszőt, ás a harmadik évben ne
mesitse be rajnai rizlinggel. 

Higyje meg, ezt sohasem fogja megbánni ! 

3. Kérdés. SzlSllSmben egy darab&n, mivel az meszes volt: európai 
1zöllSt ültettem. Moet 3 éves. El4rkezett-e már ideje, hogy megszénké
negeztessem ? Ha igen : mikor eszközöljem a szénkénegezést ? 

14'. K. 
szénk.Snegeznie sző

mulhatlanul szén· 
Felelet. Már a mult év őszén megkellett volna 

UJj,t. Most. tavasszal 's pedig az ettlik beállta előtt : 
k'negeztesse meg. 
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13zc51ővesszö eladás 
Ojtványok. 

Fajtiszta portális-ahu1yon. 
ZöldojtvJn,y: nemes kadarka, mézesfehér ezre 
Vegyes borfajolt ezre 
Gyökeres: kövidinka, ola~zrizling, kad~uka ezre 

Fajtiszta Ripária-portális 
Sima 1-ső OE~ztály t")zre 

" II. osztá1y ezre 
Gyökeres 2 éves 

::. l éves 

Fajtiszta Rupestris Montikula. 
Sima 1-ső osztáJy ezre 
Gyökere~ ezre 

Sima I-ső osztály ezre 

Sima ezre 
Gyökeres ezre 

Szólonis. 

Othello. 

Európai szölövesszök. 

140 kor 
100 " 
240 » 

20 kor. 
14 ':) 
4~~ :. 
32 :t 

16 :t 

3ti ::t 

20 kor. 

16 kor. 
40 » 

Kadarka, burgundi, opport6, ezent-lőrincz. mézes
fehér, mustos-fehér, olasz-rizling, kövidinka áe 
egy~b borfajok ezre 

Gyökeres 

Eladó sima vesszök ezek. * 

8 kor. 
20-22 • 

Muskat Alexander. Fnnck a tulaidonsága az hogy, a 
busa kemény. Eléggé ill~tos, zöldes sárga szinü. Igen jó faj, 
száliitásra igen alkalmas. Erik szeptember hó végén. 1odrb. ára -.bo 

Muskat Bifl'er. Nem kemény husú. Finom zamatu, igen 
bő termő. Nagy \logyókkal s apróbb fürttel ~zeptember hó kö-
zepén érik. - 10 drb. ára . . . . -.So 

Muskát Boowod. Hasonlit a muskát alexanderhez. Fe 

* Lapunk mult számába a elileDlegt• sz~lövesszök ára hibásan volt ezed"Ye. A& 
nem érvéDyee. Slerkea&tl. 
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lette nagy termé~t ad. Husos1 tehát ~za11itásra alkalmas. Ki
váló finom izü. Erik szeptember végén. - 10 drb. ára . 

Jfuskát Bl. queen Viktória. Igen korán, már augusz
tus h6 végén érik. Rendkivül nagy fürtü. Ha megérik a bogyók 
rozsdás s:írgásak lesznek. Szálhtásra alkalmas. - 10 drb. ára 
, Muskát Citronelle. Igen zamatos. Sárga nagy bogyóju. 

Erik szeptember hó elejf~'l. Szállit ható. - 1 o drb. ára . 
Jluskát Croquant. Egyike a legédesebb szőlőknek, szine 

zöldes-sárg-a. Érik szeptember hóelején szállítható. 1odrbára 
.:.1/uskát Damaskusi Ennek a : ulajdonsága az, hogy az 

ojtványon rendkiv;}l buján él, diszlik és tartós. Fiirtje nagy, 
bogyója igen nag-y, ú) l des fehér. Ki vátóan kellemes- Későn 
érik, Szállltható, 10 drb. ára . . . 

Muskút de Nuntes A passatutihoz hasonlít. Igen ko
rán t~rik, szállítható. Ropogós sárga szemü. -- I o drb. ára 

J!uskát flerczegovina. Korán érö nagy fürtü, köz,~p 
r.agybogyóju, zamatos. szállitható. -- 10 drb. ára 

Jluskát Génuai. Fürtje igen nag-y, ~árgás bogyóju. Igen 
finom mu'-kaL"tly izü. A virágzásban m~ha rug-, más ké
sőn ~ró fajjal kell kt·vt>rve ültetni azért, mivel ez is későn 
érik. SzúllithatÓ- - 1 o dr b. ára 

~luskrít dr. Hog!! Róbert. Kiválóan bő termő, majd
nem ;:negszakada...,,g- terem. Nagy fürtü, fehér zöldes bogyóju. 
Finom mu:-;katály izü, vastag héju, későn érő. Sr.állithat6. 
10 --- drb. ára 

Jluskút Prontignan rouge. Bogyója nagy piros, göm
bölyű. Ké~ön érik, •;zállitható. - Io drb. ára 

l\1 u .sk lit J'rontigrwn h lan c. Ft> hér bogyóju, mint az előbbi 
szeptember végén ~rik. Sz~Lllitható. -- IO drb. ára 

Jluskát Otonel. Kiválóan érdekes. Korán érő muskolat 
szőlő. Közepes fürtüket de ~okat terem. Fő az, hogy nem 
rohad. Szállit ható. 1 o drb. ára 

Jlusk.út Passantuti. Nagy fehér bogyóju, kellemes mus
kolat iz ü, korán t~rő. Szailitha tó.- 1 o dr b. :ír a 

Jluskút Royal. Fekete nagy bogyó]u, ritkás fürtü. Ko
rán ér{). Szállitható - I o dr b. ára 

Muskát Szt. Alban. Az előbbihez hasonló, csakhogy 
nagyobb, közép érő muskatál izü. Szállitható - 10 drb. ára 

Muskát TokaJ'd Jardens. Nagy világos, piros bo
gyóju, igen bő termő; közé p érő. Szállitható - 1 o dr b. á~a 

Jluskát Vaniliás vagy Rozsdás muskolat. Ennek kt· 
váló nen;es és jó tulajdonait a borszőlők között is felsorol
tam. Szállitható. - I o dr b. ára 

Chasseles angevii1a. Korán érő nagy fürtü. Sáre-a nagy 
átlátsz ó hügyója, bőtermő, Száll it ható. - ·'·o dr b. ára 

Chas De angeres: Sárga-zöldes bogyóju, bütermö, kö
zép érő kellemes izü. Szállitható. 10 drb. ára 

-.so 

-.So 

-.So 

-.so 

-.6o 

-.6o 

-.jO 

-.So 

-.8o 

-.6o 

-.6o 

so 

-.so 

-.So 

-.8o 

-.8o 

-.so 

-.so 

·50 



- 32 

C has Blanc Ez a közönséges ko t án 'rö, bőven termő 
ismert faj. Szállitható. 10 drb. ára -.30 

Chas Fonteneble. d'or. Igen nagy fejü.S.írgás hnso5 
szem ü. Korán érő. Szállit ható. - 1 o dr b. ára -.6o 

Chas de Judee. Nagy fürtü. Zöldes-sárga szemü, bő-
termő, szeptember végével érik Szállítható. - · 10 drb. ára -.8() 

Chas Imperial blanc. Fehér, nagy bogyóju, igen nagy 
fürtü. Korán érő. Szálhtható. - 1 o dr b. 1.-

Chas. Jeruzsalem. Nagy fekete bogyóju, korán érő. 
Kiválóan finom. Szállitható. - 10 drb. ára -.6o 

Chas. Németpiros. Gyönyörü piros bogy6ju, bőtermö. 
Száll i tha tó. -- 1 o dr h. ára -.6o 

Chas. _Mathias. Korán érő nagy fürtü~ bogyójai fehé-
rek, barna folttaL - Szállitható 10 drb. -.go 

Chas Nttpoleon. Ritka nagy fürtü, óriási nagy arany
sárga hogyóju. K.ellemes izü asztali disz. Az a hibája van, 
hogy néha rug, azt'rt későn érő fajok közé kell ültetni s 
akkor pámpásan terem. Későn érő. Vatódi kincs. Szál1it-
ható. - 10 drb. ára .-So 

Chas. Piros-:Na, oleon. Bog-yója felette nagy és gyö
nyörü rózsapiros, s hamvasságánál fog\'a meglepö szőlő. 
Kissé savanykás. Hanem disznek felülmulhatatlan Későn 
érik. - Szillithato. 10 drb. -.8o 

Chas. Gueen Viktoria. Nagy fürtü sárga rozsdás nagy 
bogyóju. Szeptemberben érik. - Szállitható 10 drb -.8o 

CJ1as. TenPriffe, Sárga nagy fürtü, nagy bogyóju, kö-
zép érő. - Szállítható. 10 drb. -.60 

Chas. rouge. Gyönyörü világos piros szinü, nagy termő. 
K1válóan alkalmas a szállításra. --- 10 drh. -.20 

Ghas. rouge ro,yal. Sötétpiros szinii, gyönyörü szőlő Fe-
lette nagy termő. Augusztusban érik. Szállitható. 10 drb. -.24 

Chas. Szt. Fiakre. Igen nagy fürtii, sarga levesszemü 
rendkivül bő term ö. - Szállit ható. 1 o drb. . . . -.70 

Chas. Tokaj angerina. Gyönyörü halvá•1ypiros, felette 
dusan termelő kellemes izü szölő. Szállításra pompás. 10 drh. -.6o 

Chas. Zsidborszilgi. Cserf.!sznye-piros bogyóju, bőtermő. 
Kiváló finom csemege. Középérö. Szállit ható. r o dr b. . -.8o 

Chas. AlmeriR. Nagy fürtü, fehf>r hogyóju, bőtermő. 
Középérő. S1állitható. 10 drb. . . . . . -.Bo 

A l b i ll ó. Rendkivül szép télre eltenni való sz{ílő. Fe-
hér bogyóju. Nagy fürtü. - Szállitható. 1 o drb. . . 2.-

B u z e ll o t ó r i ás. Óriási nagy fürtü és bo~yóju. 
- Szállithat6. 10 drb. . . 2.-

G h" r m o n d r o q e. Sötét-piros szinü. Nagy fürtü 
naa-y bogyóju. Kiválóan finom izü, felette bőtermő. Leg-
szebb csemegeszölök egyike. Középérő.- Szállithat6. 10 drb 2.

C o d as z ö l ö. Az összes szőlők között a legnagyobb 
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fürtü. Vannak 1 1/ 2 kiló sulyuak is. Sokszor oly nagy ter
mé8t hoz, hogy meg kell ritkítani. Sohasem rug. Borszőlö-
nek fellette kifizeti magát. De csemege szölönek is használ
ható' - Szállítható. 1 o dr b. . . . . . 

Ghornichon Bianc. Nagy fürtü, nai"y husos. Sárga bo
gy6ju, elsörangu csemege, e.,:·észen korán érő. - Szállitható. 
10 drb 

Ghornichon a grappes collosales. Igen nagy uborka 
alaku, sárg-a szem ü hu sos, pom p ás iz ü, elsörongu csemege. 
-- Száliitható. 1 9 dr b. . . . . . 

Duchesse ofBuckleuck. Zöldes-sárga, nagyszemű, mus
kotál iz ü. bőtermő. Kiváló faj. Szállitható. - 1 o dr b ára 

Ezredéves Jlagyarország. Ez a mai szölőszetben az 
elhirhedt legértékesebb szölö. l\Hnt kiválóan szép, finom cse-
mege faj Szállithatq. 10 drb. ára . 

Fürj tojás. Roppant nagy fürtü, nagy bogyóju, fehér 
szemü szólö. Középerő. Igen értékes, csakhogy más hasonló 
időben érö fajjal l--e11 keverve ültetni, különben magában 
néha rug. Szállitható. - 10 drb. ára , 

Kecskecsecs. Van kétféle, piros és fehér. Későn érő 
téli szőlő. Sí'állitható. -- ro drb. ára 

ft-ossuth Lajos. Nagy fürtü, nagy sárga bogyóju. Felette 
korán érö Szállítható. -- 10 drb. ára 

4·-

1.20 

I. 8o 

I. 80 

2.--

-.8o 

-.40 

1.20 
}falaka[/' Uf:'um. Igen nagy hosszas, ritkás fürtü. Piros 

gyönyö~ü szőlő Té1en át eltartható Szállitható. - 1 o dr b ára 1-.20 

][ad/eine angeviná. A legkorábban érő szőWk egyike. 
Fehér nagy bogyóju. Az a nagy baj, hogy snkszor rug, azért 
ezt is más ha..,onló 1dőben érő fajok közé kell ültetni. -
Szállitható. 1 o dr b. ára · 

1Viája. Egy igen bec~es nagy bogyóju szőlö. Szállitható. 
- 10 drb. ára . . 

Pel'l Imperit1/. Felette nagy bogyóju, fehér szemü; finom 
izü. Szá11itható. - r o dr b. ára 

Prekocié de malinque. Felette korán érő, fehér bo

-.20 

I.-

gyóju, kellemes izü csemege szőlő. Szállítható. - 1 o drb. - so 
Spanyol vörös. Gyönyörű piros bogyóju, nagy fürtü, 

nagy termés ü, korán érő. Szállitható. 1 o dr b. ára 
Riese de Calabre. Mint a neve i~ mutatja, rendkivül 

nagy ~ürtü, nagy bogyóju, fehér édes szemü, igen szép 

--.so 

szőlő. Erik korán. Szállithat6. 10 drh. ára -.6o 
A megrendelések ~tlkalmával az érték egy~egyedét.elő-

legül kérjük és tisztán olvasható nevet, lakást es vasut1 Je-
adó állomást. 

Nagyobb mea-rendelésnél árleengedés történik. 
A vesszők jól csomagoltatuak; a csomagolásért mérsékelt dij 

azámitta tik. 
Csomor Kálmán 

azlUlS nagybirtokoa. 
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Hirdetmény. • 

Van szerenesém a n. é. közönség- b. tudomására hozni} hogy 
nálam mindenféle, saját gyártmányu, ojtó eszköz, u. m; ojtó-kések 
metsző ollók sth.; továbbá mindenféle aczéláru kapható. Némi táje
kozásul közlöm az ojtó-kések minöségét és árát: 

I. Ojtókés 1 pengével ; fanyelü (pá rositás
hoz és zöldoltáshoz . 
Ojtókés nagyobb tajta 

2 •. Ugyilyen, de csontnye~l 
3· Ojtpk.és 2 pengével .(fa~elü) 
4-· - » ~ » kisebb faj (csontnyelü) 

» nagyobb • » 

I drb 1 kor. 
» 20 fillér. 

2 » 

» bo 

2 » 

» 5· Ojtókés 2 peng. (szarvaecsontnyelü) 
Ezt>k a szokottahbak, dP. vannak egé-.z 
Finom kovác~o~t mebzőolló drb. 

0 koronáiii. 
2 kor. 40 fi11. 

Nagyobb megrL:nde1f:sPknt~l 10°/11 árleengedés. 
~ ............ 

Elfogadok mmdenf(~]e kés és SZP.t·szám javitá:.;t t_~s küszörülést is. 

Pontos kiszolgálás! 
Maradok k1váló tiszteldtel 

Blatniczky Imre 
míi-k~:-'PS Gyön~yör~ön. 

Vinczellér kerestetik 
Egy benkoszto8 olyan vinczellérrc volna szükségern, aki 

egyholdas ojtvqnyezőlőmet t'géAz év,·n flt megdolgozná. 

Ertenie kell neki a sz(Hőojtáshoz, valamint a gyümölcsfa 
ojtáshoz is. 

Helyét clfoglalhP.tja márc1.iu~ hó PlHejPn; s foglalatossága 
tart október hó v(.géig. Ha bent koszt ra nem hajlandó, ugy 
komenczióra is falfogadom. 

Polyák Károly 
épitő-meater Losonczon. 

----
Nyom 8ima Dávid könyvnyomdájában Gyöngyös. 
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