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Sz~>rkes1.tö és kiadótniaidvnl)ll' 

CSOMOR KÁLMÁN. 

Az agrár kölcsen. 
J ól mondja a magyar paraszt az UJ dologra, hogy 

"viselve válik" . .. 
Igy VA~yunk az agrárkölcsönnel is. 
Aldásos jótékony haHísa eltagadhatatlan, mert azon nagy

mérvü szőlőtelepités, mely az utób hi 5 évben látható: nagv
részben az agrárkölcsönben leli alapjcit. 

Hogy a szőlők felujitása érdekében életet nyert törvény 
bevált, hogy AZ áldásos, hogy a nemzeti közös ' agyont emelte 
~B százezrek megélhetését tette lehetövé: az többé kétségbe 
nem vonható. S ha ren. gondolunk, mennyi panasz, javaAlat, 
felszólalás, indokolás, hirlapi czikk kellett, mig az ige testté 
vált, valóban c~odálkoznunk kell, hogy az intézők oly hosszu 
megg,ondolá.e után hatirozták el 10agukat eme áldásos és jóté
kony törvény megalkotá.sára. 

Az agrárkölcsönös szőlők felujitása is "viselve válik." 
Viselve merüh1ek fel a nehéz8égek, melyeket különösen a 
hirlapok- és szaklapoknak kell nyilvánosságra hozni, hogy igy 
az tudomásra jövén: az intézők azon javithassanak. S 
hog·y javítanak, módositanak, azt a szőlé~zek ~orsa iránt érdek
lődő intézőkt()l ~}várhatjuk. 

Lapunk mult számában emlitést tettünk arról, hogy egyik 
gazdatársunk, akinek sz()lőjei elfagytak, s igy nem volt semmi 
termése, kérvényt nyujtott a földmüvelésügyi miniszterhez 
kérvén őt, hogy sz()lőfelujitására felvett agrárkölcsön ez évi 
rátafizetésére halasztást adni kegyeskednék. Már akkor nagy 
volt az aggodalmunk, és ez nem oszlott el, slSt még fokozó
dott, amennyiben tudomásunkra jutott, miszerint a beadott 
kérvány akként intéztetett el, hogy a halasztás nem adatott 
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meg. Indokoltatván azzal, miszerint a helyben beszerzet infor
nlácziók folytán a miniszter arról gy5zödött meg, hogy A.z 
illető oJy anyagi körülmények között van, hogy a rátafizetésre 
a bekövetkezett csapás ellenére is képes. 

Tehát nincs pnrdon! . . . Fuss vagy fizess! Ha nem, 
hát elárverezik lefoglalt ingóságaidat! 

Ehbt:l levont konzekvenczia az agrárkölcsön-vevőket 
igazán kétségbe ejtheti. 

Hát Hz lenne-e végeredrnéuye az áldásosnak hirdetett és 
tekintett szőlőfelujitási kölcsönnek, hogy elemi csapás eset én a 
gazdának ingóságait vagy egyéb vagyonát is elvigye f.A földön
futóvá tegye? 

A ll junk meg, (• Iméikedjünk! Lehet-e, szabad-e ennek he
következni~ . . . Hiszen ezen szőlőfelujitási törYény áliami 
intJzkedé~: az államnak pedig erkölcsi köteles~ég-e az 
ország polgárai t az elszegényedés-, megsemmisüléstől meg·
ruenteui. 

/ 

l~y fogtuk fel 111indnyájan a szőlőfelujitá~i kölcsönt. Es 
ha elemi csap&s t-'l'iet?re iutézked(·s nem tört0nik: akor előre is 
me~j6solhatjuk, hC~gy az agrárkölcsönnel teiujitott szőlők 
leglJlább 80 </o-tólija dobl'a kerül. 

Dohrn kerül, gazdát. c.:serél. ~ az a munká~ u{>p é~ kéz, 
mely a hanl ~zent rögéhez van kötve, nemcsak a beültetett 
szólónek talaját vet:;zjti el, de elv;:sziti több évi munkáját, 
fárndR~g<í t, s igy koldus botra kerülve ne C8ud{ll kazzanak rajta: 
ha hazát cserél ; .... ne osudálkozzanak: ha a szocziális
nJusnal\, esetleg anarcllisn1usna.k áll szalgáJaiába .... 

~P<·~ak azt iparkodjanak minden áron me~~kaJ:ílyozui nz in
tézők, hogy H nép ki ne vándoroljon ;t.< de ne k~szitsék elő a kivún
dorluk, ketseg be esettek sorsát és, széin1át n P szaporítsák. 

i\lert hát beszéljünk ugy ahogy 't dolog áll. 
Ki folyamodott a terheB agrárkülcsönhöz? az, akinek 

szőlőfelujitáBra p~uze nem volt; akinek nem volt személyi 
hitele. Ha most már ezeket elemi csapás éri: honnét fogják 
a rátát fizetni? vagy ha haJasztás adatik is, hogy fognak 
egy évht>n k~t évi rátát fizetni? . . . . Seho~y! . . . . Igy is 
ugy is beüt a krach. 

Hiszen ugyis csak nagy küzdelcm és önmegtagadá~ kell 
ahhoz, hogy a terhes ~vi rátát a jövedelemből fedezhesAe. 

V n gy akkor szándékoznak a dolgon már segiteni, ha szá-
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zan ~s százan elveeztették vagyonukat, el több évi mun
kájukat? 

A meghalt embereket feltámasztani emberi hatalom kép
telen. Addig gy6gyiteuk tehát, mig él ; mig az életbentartás 
emberi tehetséll;ben van. 8 ne a százak sirja felett nyilvánuljon 
me~ 8 ezámalom, s ne 8 megtörtént bajokra álljanak elő javas
latokkal. 

A dolog egész tiszta, egész nyilvános. 
A törvényhozás a kölcsönt 15 évre a megállapitott fölté

telek mdlett biztositottnak látta. 8 miután az elemi csapás 
le~több esetben nen1 az első évben következik be, tehát ha 
később, midőn már rá.tafizetés történt: a 15 évi biztosítás 
még mindig fenállllat. S legrosszabb esethen ha az első 
évben törtéuik a~ elemi csap:ís: egy évi differentia nem képez
het akadályt anmíl is inkáhh, mivel a ft~l részéről ug-y is egy 
bizonyos össze~ biztositékul elhelyeztetett, melyet csak 15 év 
eltelte, a megtörtént leszámolás után nyerne a fél n kezéhez • 

. ~!ivel tehát a kölctJönösszeg a halasztÁs megadásával 
vesszflyeztetve ui n cs: egy ál t aláhan nem létezik akadály, me ly 
annak megadását meg·nehezitené. 

A mi felfogásunk szerint nincs itt másra. szük8ég, mint 
ezt a doigot az intéző körökkel megértetni, és erre a 
sajt6 első sorban a hivatott. Azért foglalkozunk mi is ezen 
kérd~ssel ismételten, hogy a dolgot a megérlel~s stádiumába 
vezetni gyenge erőnkkel elősegítsük. 

De van mP~ egy másik kérdés is, mely az agrarkölcsönnel 
telepitett szőlők felujitása körül •nint kellemetlen már is 
jelentkezik. 

Ez a felügyelet, illet(Heg az álla.mi szakközegeknek sok 
esetben helytelen felületes eljárása. 

Aki!1ek nem ingje, ne yegye magára; akit pedig illet 
okuljon belőle. 

Tudvalevőleg az agrárkölcsönnel telepitett szől()k felügye
lete az állami szőlőszeti felügyel6kre van bizva. És ez nagyon 
helyesen van két okb61; azéa·t, hogy aki a szől5telepittishez 
nen1 ért: azt tanácscsal lássa el; ~B az~rt, hogy a sz615t több
ször megtekint~e, s a gazdát netalán mulasztáeaira figyelmez
tesse, a kölcsönt pedig a felüiyelettel biztol!litea. 

Ha igy járn4nak el, nagyon helyes volna. 
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De tudok eseteket, ösmerek eljárásokat, melyek nem 
hasznára, de hátrányára vannak a gazdáknak. 

Esz~be jut a felügyelő urnak, éd beezaladja a határt. 
:Megnézi jól-rosszu] a szlSlőket, azután jegyez és jegyzéseit az 
agrárbank igazgat6ságának beterjeszti. 

A gazda a vizsgálatről mit sew tud, csak a reá következő 
~vben mint a villám váratlanul csap le az agrárbank igazgatő
ságának levele, melyben értesítik, hogy a felügyelő azt jelenti, 
miszerint a szlSlőt nem permetezte, - hogy rosszul delgozta, 
- hogy rendesen fel nem kar6zta sth· 

A vers vége pedig az, hogy felhivatik a gazda, miszerint 
többé mulasztás ne következzék he, mivel ismétlés esetén 
esetleg a köcsön vett tőke is Jebnondatik .. 

Ha azután a reá következő évben az állami szakközeg 
hasonl6an referál: bekövetkezik a baj! 

Nöhát ezen is segiteni kell. N em szahad H gazdákat a 
felügyelő önkényének kitenni. 

1\Iert ha a referálás helyes: akkor egyszersmind ig·aziiágos 
is. De hs az légből kapott, következményeiben nagyon ká
ros lehet. 

Például tudunk esetet, ahol a felügyelő ep;y község hatá
rában tiO ~zőlőt kifogásolt. 

Egyikre elmondotta, hogy a sorok közé zöldség ~s 1nás 
teru1ény vau ültetve. Hogy a Hz{)lű nem permetezNt. Pedig n1i 
a szőlőt láttuk ~ tudjuk, hogy közéje semnli sf:m volt ültetve; 
tudjuk, hogy igen is volt kétszer permetez,·e. 

Egy máRikról azt jelentette, hogy rof.lz mu11kában van 
tartv~. Pedig egyike volt a legszebben kezPlt szólűknek. 

Es ez származik mindabb6l, mert az illdő siet\'e végig 
szalaci a szől0 EíZélPn vHgy talán messzir()I n~zi. És ezeu vizs
gálatnál a gazda nines jelen. Arr6l, hogy vizsgá.lják és mikor 
vizsgálják, tudomással lJem bir. 

De mP~ néha nH•gtörtéuik, hegy a gazdállak töhh ~zőlője 
lévén, alTh, melyet megtekintett, H permetez(.ssel és kapálással 
csak más vagy harmadurt p kerül a sor, A igy a jeleJJt~l!\ 
v'geredményében m(.lta t lan ul idéz elő kellemet len~{get. 

Ezen kellemetlen:;fg csak ugy vol11a kikerülhetú, ha a 
feliigyelő a gazdát egy levelező lapou értel'3iteué, hogy mikor· 
fogj~ szőlőj~t megvizsgHlni. Ekkor azután a gazda maga is 
megJelenne. Tudomást szerezne arr6l, hogy a felügyelő mit. 
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fog referálni, ~s hn azt a maga rész~re s~relmesnek találná: 
ellene jogorvoslattal élhetne. 

De u~y, ahogy most van, hogy a gazdát a vizgálatr61 
nem értesitik, hogy nem tudatják vele a leletet. hogy mi a 
Téleménye a felügyelőnek; csakis a reá következő évben irnak 
reá, mikor már bizonyitani legföllebb tanukkal lehet : nin
csen jól. 

Azért tehát ezen eljáráson addig is, mig abb6l esetleg 
e~yesekre kellemetlenségek nem há.rulnak : segiteni, de minJen 
esetre segiteni kell ! . . . 

A beteg szőlö. 
Amily kellemes látvány egy egyenletesen beállott erős fejlő

désü szőlő, oly elszomoritó egy hézagos olyan szőlő, melyben nagy 
számban vannak visszaesett szölőtőkék. 

De nemcsak a szemnek kellemes látvány egy egyenletesen be
állott erős fejlőd~sü szőlő, de jövedelem tekintetében is kivánatos. Mi
vel az ilyen szőlő termés-hozama felettébb nagyobb, mint a hézagos 
vis-,zaesett tőkékkel tarkitott szölője. 

1\hvel pedig az evt átlagos munka, a befektetési tőke, az 
adóztatás •gyenlő, a termés hozamban pedig a kiilömbség lényeges, 
azért tehát minden szölésznek oda kell törekedni, hogy inkább ke
vesebb, de jól beállott egyenletes, erős fejlődésü szőlője legyen. 

Ezt elérni e~·ész egyszerüen lehet. Csak erős elhatározás, éber
ség és következetesség kell hozzá. 

Első és fJsszabály az, hogy a gazda igy május hó vége felé, 
mikor a f~jlődés rohamos, szőlöjét. erősen kisérje figyelemmel. S ha 
talál visszaesett vagy sárguló lombozattal bir6 tőkéket, azokat 
vizsgálja meg. 

Ezt az eljárást vegye egészen bE· a rendes munkálatok közé. 
Miután az a tőke, mely a fej16d<:~~ében május végén a többitől 

elmaradt: hibás, vagyis beteges; keresse ki a betegség okát. 
Ha a visszaesés nem egyes tt>kéknél szórványos;:.n, de egy 

csoportban tömegesen jelentkEnik: akkor· a baj általános, az vagy a 
talajban. vagy az alanyban keresendő. Ha a visszaesés szórványos, 
akkor a baj az E-gyes tőkékben keresendő. 

Az igy általánosságban felfedezett baj sikeres orvostását nehé• 
keresztül vinni, azért tehát kár az időért, kár a kiadásért. Hanem 
legokosabb dolog a tömegesen jelentkezett t.ökéket kivágni, s a te
rületet a reá következő tavaszon oda alkalmas alanyfajon nemesitett 
ojtványokkal betelepiteni. Vasgálicz oldat vagy egyéb kuruzslAs 
nem vezet teljes sikerhez, csak arra alkalmas, hogy a beteg termé-
ketlen tőkét tovább vegetáltassa. . ~ 
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Ha szórványos a baj, az több okból származhatik. Ilyen okok 
a következők lehetnek. 

1. Silány és rossz forradásu ojtvány. Különösen ba zöld ojt
ványnyal lett nemeshve, és a nemes részen az alvó rügygye l ellen
kező oldalon, egy függélyes elszáradott csatorna volt 

2. Ha a kapa az alany nyakAt megsértette s igy a fenésedés 
vette kezdetét. 

3· Ha a töke el varasodik, elgelyvásodik, me ly betegséget már 
a nemes gally vitte ~ tőkéhez és végre 

4· Ha az ojtványtöke a nemes részéből előtörött gyökerektől 
rendesen nem mentetett meg, s csak akkor, midön a tő ke fejezete 
megnőtt, és ezzel szemben az alany az őfejlödésében és gyökérképző
désében visszamaradt. 

Akinek ilyen szórványosan jelentkező beteg tökéje van, szaba
duljon meg tőle; s legokosabban teszi, ha mcijus hó vége felé a 
tlSkét jó mélyen kitakartatja, és az ojtás helyén közvetlenül alul 
elvágja. 

Az igy elvágott kitakart töke ha az alary egészséges: még 
ez évben néha egész jól kihajt, mely még ez évben zölden beneme
sithető. Ha pedig nem halad semmtre: akkor ősszel ki vágandó, és 
jövő tavaszon azután jó gyökeres alanyvesszővel befoltozandó, 
mely azután ha erősen kifejlődött, akar fásan magas ojtással, akar 
zölden benemesitendő és ősszel eldöntend6. 

Aki szölőjét különösen tavaszon figyelemmel kiséri, és a beteg 
tőkékkel nem komédiázik, nem gyógyítja, hanem kivágja és a mon
dott módon jár el : állandóan jó erőben lévő nagytermő szőlője lesz, 
mely a reá fektetett kiadások kamatát minden körülmények között 
dusan meghozza. J· d 

BIWS gaz 8. 

A zöldfagyásról. 
A ta ,·aszi ,·agy zöld fagy május h6 25-ig rémiti a gazda közönséget. 
Habár ez iJei ta\·asF.i időjárás, mely eddig álland6au llideg idöj'

rásb61 amott s igy feltehető, hogy H zöldtagy uem igen kö,·otkezhetik 
be, azért nem "zabad összetett kézzel várni az ellenséget. 

A védekez4snek többféle n emét ja VH!solják. Vannak akik azt ajánl
ják, hogy a szőlőtökét egy arl'a alkalmas papir tölcsérekkel takar
ják be. 

Akinek 100-200 tőke szé>lője vRn, ezt a k6t·át igénybe veheti. De 
nevetséges ás ki vihetetlen nagyobb tábla lllz{)iőknél. l\lert a ki- és beta
karáe annyi munkát ~s kiadást ig~uyelne, hu~y az kivihetetleu. 

Vannak 6ja.bban akik Hzéllapátokat ajá11lanak, vagy is e~y kel'f•kgC.
p~zetet, m~_Jy haJtat\'án : auuak lapátai s1.elet idéznének el{i ; ll igy lu
sztk a aztiloket a fagy ellen meg\'édeui. 

Ez egy szegény-tatár gondola t ! .. lllíny ilyl'D H~élcsináló gép kelllme 
csak egyhold azölöre? s hány egy nagyGbh táblára? 
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Ez is olyan tanlics mely kivihetetlen. S azon csudiilkozom, hogy 
ezen tanács kinyomatására nem sajnliljlik a nyomdafestéket. 

Legujabban viharágyukkal hiszik a zöldfagyást megakadiilyozni. De 
ennek sem lehet és lesz nagyobb sikere, mint az előbbeni két tánáoak. 
Háuy viharágyu és milyen eljárá~ kellene, hogy vele egy nagyobb te
rületen egész idő alatt oly lillrndó szelet idézne ellS, mely egy aagyobb 
tábla sz{)lő megmentését biztositaná a zöldfagy ellen? 

Mind nem érnek ezek semmit És csak arra valók, hogy éppen 
valami tonácsot írjanak 

De különben a szélről a természet ma~a gondolkodik; ezt me8ter
séges módon előállitani költséges hiábavaló kiadás lenne. 

Da még volt reá és lehet reá eset, hogy éppen: a nagy étJ hideg 
szél fagyaszt. Igy volt le66. évben. Mikor mPjus h6 24-25-én a nagy 
hidQg szél, ugy a völ~ybeo mint a parton mindent elfogyasztott. 

Hát ilyen nagy filzél esetén mivel védekezzünk? 
Nevetséges taoácsok ezek mind. 
A tavaszi zöldfagyok ellen egyedffli védeker.ési eljárás a füstölés. 
Vannak sokan, akik annak semi jelent<Sséget nem tulajdonitanak; 

vannak vi!!!zout, akik azt sok esetben czélbozvazetlSnek találják. Ez 
utóbbiak közé tartozunk mi is. 

Mi a mult évben füstölésile l \•( dekeztünk és ezé l t értünk. Azért te
hát j6 )~)ekkel ajánljuk a füstölést. 

Cenkhogy a füstölés rendszeres legyen. A füst6lés ne tüzelés, de 
füMtölés legyen. A füstölő ugy állitassák fel, hogy a légáramlat a füs .. 
töt a szlSlöre vigye. Hogy a fftstölés idejében kezdessék és tartson addig 
mig a nap feljött.. Mert némely eset ben az is hiba, hogy nem kelilS idei l 
f'tistölnek. De éppen akkor alszik el a tüz, és mulik el a füst: mikor 
r8ggel napfeljöttekor arra s~ükség volna. 

A fii11töléshez ajlinlunak f'tistölőanyngokat, kátrány téglákat. De hát 
ez is felesleges. Minek adjon ki a ~~tazda azért pénzt, mikor n gazda a 
fftatöl6anyagot felette kevésb6l eWlillithatjR. 

Kitünő f'tistöllS anyag a kihasznl(lt ceer; a traígyával kevert pelyva, 
mely ha egy kissé megnedvesittetik: nagy füst6t ád. 

A f'tistöll>anyagok a sz61őben ugy helyezendlSk, hogy a fagyaszt6 
ezél Ieginkiibb éjszakról ~jszakkeletről j6. Tehát ezek legyenek a véde
kezéBi pontok. S azon oldalon gyujtassék meg a fftstöllS: amely oldal
ról a hideg légáramlat j6n. 

Ha egyáltalában 1zél nem fuj, akkor körül kell rakni f'tistöllSvel a 
területet, és mindenhol meggyujtani. 

Lelkiismeretes pontos emberekre kell bízni a ffistöléBt; neho1y a 
fftatöllSanyagok mellett a bundába hurk.,)va aluezszák akkor a boldogok 
'lmát : midlSn füstölni kellene. 

Igy járva el, lehetetlen, hogy a füstöl4anek sikere ne l•gyen l 
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Magas fásojtás kivitele. 
A magas fásojtás egyike a legczélhozvezetőbb ojtási müvelet

nek. Azon csudálkozom tehát, hogy azok akik fásojtással ki vánnak 
szőlőt telepiteni: nem kizárólag ezen ojtási müveletet alkalmazzák. 

A maga~ fásojtá~ ha jól van keresztül véve, alig marad P.l va
lami. Jó kivitel és kezelés mellett 90-95 °/0 -tóli eredményt lehet vele 
elérni. 

Ha helyén akarjuk eldönteni: akkor is pompás, mivel dus 
gyökérzettel bir; - ha levágjuk akkor erős fejlődésü dús gyökér
zetil ojtásokat nyerünk. 

Ha az0nban a kivitel és a kezelés rossz: akkor az eredmén v ... 
is silúny. 

T~hát a kézben eszközJött fá~ojtás és a magas fásojtás között 
az a külömbsé;, hogy a kézben eszközJött tásojtván y rendes keze
lés mellett adhat 25-35°/wtúl1 sikert;--- haennél nagyobb: azvé
letlen az szeren cse. Tehát ezen mü veletm:~l biztosra nem le hP-t ~zá
mitani; rizikó az egész. Ellenben a magas fásojtásnál a siker eiztos. 
Ha csak alt a rossz elbánás elnem rontja. 

Aki magas fásojtást akar készitetni, az először is válassza meg 
a talajt. Túlerősen kötött talajban a magas fásojtás nem aikal
mas. J\livel a túlerősen kötött talajban különösen ha a tavaszon sze
les eső éri s utánna nem munkálják fel a földet, megkeményedik; 
nagy darabokban ü~sze áll ; s az otvány mmtha vasban voln?..: o~y 
nel1ezen birja rügyeit kilutjtani. 

Ha pedig az összeforradás előtt a talaj megrepf:'dezJk: a nemes 
rész kiszikkad. Sőt még az is nagy hiba, hogy gyökerezni sem igen 
lehet az ilyen keményen egybe állott talajban. 

Azért tehát ismétlem, az erősen kötött, parasztosan monva, szur
kos talajban nagyban késziteni a magas fásojtást nem czélszerü. 

Ha azonban a ma~as fásojtás tőke pótlás czéljából késúttetik : 
akkor lehet ugyan késziteni; de eső után rögtön meg kell porha
nyitani. A mRgas fásojtás készitése czéljából a ~orokat legalább 
1.- 1..2-0 cm. a tökéket legkev~sebh 1 métoc távolságra kell ültetni. 

Az ilyen ojtas készitésénél a bakhát müvelP.s nem alkalmas; 
legczélszerübb a lapos müvelés; mert ott az elhely~ett lehujtatott 
ojtvá? felé. ki~ hantocskák rakatnak, mely a kapás munká&t figyel
mE~se teszt. 

A magas fásojtást legalább is a harmadik évben lehet czél
szerüen készíteni. Idősebb tőkék még alkalmasabbak azért, mivel 
ha két éves tökén eszközölnénk a magas fásojtást, először is legtöbb
ször gyenge, vékony ojtó gallyakat használhatnánk, ~ a fiatal tőke 
ts áldozatul eshetnék az ojtá•mak. Mig ellenben az idősebb tökén 
ha. 3 --4 szál vesszőt benemesitenénk is, a töke fejből elétörnek a 
ha]tások, melyek a tőkét éltetik, é~ melyeket azután zölden is be
lehet nemesíteni. 

Az idősebb töke tehát nemc~ak azért alkalmas, mivel nem ál-

' 
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doztatik fel. a m~gas .. fá~?jtás~ak, de azért is~ mivel azon egyszerre 
magas fásoJtást es zoldoJtást ts lehet késziteni. 

. ~ld ma&:as fásojtá~t akar készitni, az april elején metsze meg 
a töket, hagyJa meg raJta az alkalmas vesszőket, azokat metsze meg 
a ke.llő ~agasságl:>an, < z után hagyja ugy legalább 2-3 hétig, a 
azutan mtdön a rohamos nedv folyás alább száll: hozzá foghat az 
ojtáshoz, és készitheti egész május hó közepéig. 

A kellő magas<;ág alatt azt értjük, hogy a vessző legalább 
So-1.20 c.-m. magasan legyen benemesitve, mert rövidebbet jól le
buktatni allg lehet. 

Ha után május közepe felé a hajtások elétörtek : azokat egy
szerüen távoiitsa el a 1edöntésnél, s igy késztesse a rügyeket 
hajtásra; mely azután a föld alatt törvén dő: ott gyökérré képződik. 

Ha aprisban akkor kezdi meg a nemesitést, mikor még a rü
gyek nem hajtottak ki, csak előbujtak : akkkor a nemesitPshez közel 
eső rügyeket törje le ; hogy az alsó rügyeket a föld alatt nagyobb 
hajtásra készte~se. Es elérje azt, hogy a felső rügyek hiányában 
az erö a nemesitéshez jusson. 

A nemesitési eljárásnál a Laczay-féle nyergezést használja. Ez 
a Iegczébzerübb Csakhogy ennek ktvételénél azt szem előtt kell 
tartani, hogy mtvel az ék rövid lesz~ könnyen kieshetik ; azért tehát 
raffiával ügye3en és elég s2.orosan kössön. Hogy jobban, czélszerüb
ben köthe~sen : tanácsos a raff1át egy kissé megnedvesiteni. 

A nemes gally egy szemes legyen. 
Ezen ojtási eljárásnál egyik leglényegesebb munka annak a 

föld alá helyezése. Mert ha ez nem jól vitetik keresztül: akkor a 
vessző ruganyossága emelkedést szülvén, a behelyezett kis ékecske 
helyéből kic~uszik elferdül ; és akkor az eredménynek beharangoztak. 

A lehuzást így kell eszközölni. A benemesitett vesRzőt alulról 
a tökén,'•i meg kell o\·atosan csavarni azért, hogy a lehuzáa alkal
mával el ne törjék. Ugy kell itt el}'\ánni: mint a bujtásnál szoktak. 

Azután a tökétől kezdve kellő távolságig kapával a földet 
»ét oldalra kell hányni, ahova azután az ojtás lehuzatik. 

)lidón az ojtást alúl megcsavartuk és az ojtvány helyét elké
szitettük, akkor az ojtványve!!szőt lefektetjük: és a töke mellett 
egy arasztnyira egy peczekkel jöl leszoritjuk. Igy leszoritva 
hagyjuk. Ezt a~ért tesszük, hogy az ojtványvesszö ne mozdulhasson, 
és rugékonyságát a kapocs korlátozza. 

Az árok ba igy lefektP.tett vesszőt az ojtás helyétől mérve 11/ 1 
arasztoyira ujból kapocscsal erősitjük le azután függétyesen 
fölfelé állitjuk. Ha íg·y fellett állitva, azután nedves földdel erősen 
körül megtemjük, hogy az egyenes állása biz-tositassék. De arra 
ügyelnünk kell, hogy munka között a nemesités helyét a nemes VP.sz
szöt ne érintsük, és igy esetleg hely éből ki ne mozditsuk. 

Ha azután edd1g eljutoltunk : akkor az ojtás vagy ojtások 
két oldala mellé egy karót szurunk; ezzel figyelmeztetjük a kapás 
munkást arra, hogy szerszámjával oda ne érjen, kárt ne tegyen 

Azután e lehuzott vesszőre földet huzunk ugy, hogy a tőke 
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szabadon álljon és rügyei kihajthassanak, és a reá huzott földet jó 
letapossuk két okból. Először azért, hogy a veso;zö biztosabban 
álljon másodszor, hogy előbb és nagyobb gyökérzetet hozzon. 

V égre azután a nemesitett részre kezünkkel porhanyós földet 
rakunk annyira, hogy az ojteSs felett legalább 2 ujnyi föld legyen. 
Ez azért va.n, nehogy a nemes galyacska időelőtt kiszikkadjon. Tul 
sok földet pedig azért nem szabad reá tenni, mivel alata a rügy 
elromolhat. 

Az elétörött hajtásukat azután a jelként odaszurt karókhoz 
kötjük; ha hosszu lesz: visszacsipjük, és augusztus hó elején nemes 
gyökereitől megtisztitjuk és nyitva hagyjuk azért, hogy az eddig 
föld alatt volt első szemek a napheve és légáltal őszre beérlel
tessenek. 

Aki igy jár el a sikere biztositva lesz. 

Apróságok. 
Magas fejezet Különösen az őszi döntéseknél történik az meg, 

hogy az ojtványtökék fejezetei magasak lesznek; pedig hát ősszel 
ugyancsak figyelnek reá és akkor ugy találják, hogy a fejezet a 
rendes helyén van. 

Ez onnét származik, mivel ősszel a föld szinét nem lehet ugy 
pontosan megállapítani, mint tavaszszaL Le meg onnét is szárma
zik, mivel a ledöntött vesszőre hányt föJdet a tél hidege felszívja, 
s igy azután vele emelkedik a vessző is. Mire azután tavaszon 
kinyitják : akkor azután ijesztő magas nyaka van egynémelyik 
döntött t6kének. 

Nohát ne essünk e felett ea-ébzen kétségbe, mert a kapálás 
alkalmával, ha a föld a tőkék közé begurul: a fejezet is alacsony 
lesz; leltölti a föld. 

De elé fordul ez olyan ültetéseknP.l is, ahol a forditott föld 
nem szállt meg egészen. 

Járja végig igy metszés után a gazda vag-y a megbizott a 
ezőlőt, s ha ugy találja, hogy vannak benne magas fejezetü azaz 
hosszu nyaku tőkék: akkor azonnal rendelje el, hogy azok földdel 
körül kellő magasságra feltöltessenek, nehogy a tavaszi szél a 
hosszú nyakat kifujja, mely azután a töke erősséget hátráltatja,_ 
sőt le1z belöle egy beteges tőke. 

Ellenben ha most tavaszon földdel körül hányatjuk, nyáron 
pedig a föld oda gurul és a lombozat ifi takarja: lassan megvas
tagszik és lesz belőle egy türhető tőke. 

Azért okosabb dolog az ilytm maga~ nyaku tökefejlődést ki
kerülni. Melyet UI'Y lehet, ha a döntésnél peczkeket használunk, éa 
a lehuzott ojtványt az anyaföldhöz jól lepeczkeljük. De kikeri1lhet
ji1k ua-y is, ha ta vaszon döntünk és csakis már jól megillepedett 
forditott talajba i1lteti1nk. 

• • • 
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. Levél fo~r~aodáe. Ha a forditott talaj azon részén, ameddig a 
fo.rdttás e .. sz .. kozoltet~tt agya~~~, - ha a. terület m~neteles = ugy a 
v1z a szolo lega/so csatornaJaban gyüllk össze. Es ez annyit tesz, 
hogy benne a szőlő nem díszlik. A tul sok viznek az a következése, 
hogy a levélzet, lombozat a rendesnél kisebb, a levelek alsó részein 
mohosabb, a levelek vastagabbak és szélén fodrosak. 

Ez betegség! Ahol ilyen betet:{ség föllép: ott a szólótó csak 
kinlódik, termést nemigen hoz, és végre kivesz. 

Sok szőlőben előfordul ez a betegség. Sok gazda okulhat 
róla. Mert a ripária a tulv1zes talajban nem él soká. Elvesz. 

Ezt a régi időben ugyanazon szőlőben nem igen tapasztaltuk 
azért, mivel kevés talaj volt fordítva; és azért, mivel az európai 
szölővesszők több nedvességet elbirtak. 

Ennek az oka abban áll, hogy az agyagtalaj a vizet nem 
bocsajtja át egy könnyen. Mivel pedig a föld forditott és emelke
dett, az ef->őviz csakhamar a forditásig, az agyagi g lf~sza l ad, és azon 
véi'ig lefut a sz ő l 6 allió legalantabb 1 ::vő csatornájába jut. 

Ahol e1en jelenség mutatkozik, azon a következőképen lehet 
segíteni. 

Mondjuk, hogy a szőlő hat csatorna hosszu és a legalsó 
csatornában láthatók a tulsok viz káros nyomai; akkor a har
madtk csatorna alján ei"Y mé1y árl\:Ot ásunk, mélyebbet, mint ahOi'Y 
a fordítás eszközöltetett; ekkor a viz a felső három csatornából 
ebbe a mélyitett csr.tornába folyik, és a meneteles csatorna végén 
levő mély verembe fut, onnét azután a lég és föld által el
emésztetik. 

Lehet azután a hatodik csatorna felső végén még egy ilyen 
árkot huzni. S igy azbltf\n a hat csatornás ~zőlöben két ilyen viz
levezető kinH;lyitP.tt csatorna lesz, mely azután '-l kivánt hatást 
megteszi. 

Állandósitani lehet ezt ugy, hogy az igy kimélyített csatornát 
patakkövel kirakjuk, s igy egy állandó és tartós vizlevezető csa
tornát készitünk. 

Ahol kővel rendelkeznek, t11Zélszerü ilyent csinálni, ahol azon
baon a kő sokba kerülne, akar el maradhat, csak 4-5 évig kell 
türni a mélyitett csatornát, késöbb már feleslegessé válik, mtvel a 
forditott föld megülepszik, és a vil lefolyása lassabb lesz, s igy 
alig tesz érezhető káro~odást. 

Csak a fiatal tökéket kell megv~deni, nehogy fiatal korukban 
megöregedjenek. 

* * ... 
Szőlőveasző értékesitése. A szőlőtalajból a szőlőfürtökkd sok 

táperőt vonunk el; de nem kevesebbet a szőlővesszőkkel. 

Gondoljuk csak meR, hogy a szőlőtő ~ yümölcse fejlődése és 
'rlelé~ére, \·alammt a vessző hozamára mennyi tápanyagot emészt 
fel a földből ! ! s igy nagvon terméslete!li, hogy évek multán, miután 
a talajból mindig egy és u~yanazon táperőket vonja el a töke, 
mely azután trágyázással nem pótoltatik, végeredménye a talaj 
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kiélése, és ennek következményeként a tőke visszaesése fog bekö
vetkezni. 

Azért tehát a gazdának gondolkozni kell arról, hogy amit a 
szőlötö éve nként a talajból elfogyaszt: . azt javító anyagoklPal 
adja vis'iza. 

Ahol istállótrágyával rendelkezünk, ott nincs semmi ok az: 
ai'godalomra. A jól kezelt s rendesen trágyázott szőlő évtizedeken 
erősen fejlődik és dus terméseket hoz. 

Ahol azonban istállótrágya nincs, vaa-y odaszállítása tetemes 
költségbe kerül, ott ugy ke11 okoskodni, hogy a talajból elvont 
táperő lehetőleg visszaadassék. 

Ezt tehetjük azzal is, ha a levágott szőlöve~szőket nem visz
szük el feltüzelni, hanem a szőlöben baltával apróra összeapritjuk, 
és egy verem be hordjuk, ahol földet teszünk reá. 

Az igy összevágott, verembe összerakott és vizzel földdel 
telitett vesszőtömeg, 3 év mulva teljesen megérik, s akkor javitó 
anyagként a szőlöbe elterithetö. 

* • • Gyökeres vesszökröl, Aki gyökeres vesszökkel akar telepiteni 
vagy azzal foltozni, n~m szabao megvárni azt, hogy a vesszők az 
iskolában kihajtsanak, da azokat előbb ki~~ kell szedni, és elver
melni. 

Az eJ vermelt gyökeres vessző azután igy nem hajt annyira 
ki, hogy az ültetésnél ezen körülmény hátrányra lenne. 

Ellenben ha az oskolában kihajt és igy életmüködését vehe
mensebben wegkezdte, ha akkor vétetik ki: sok esetnen vai'Y 
visszaesés, sőt nem r1tkán az elhalás is beáll. 

• * 
* Erős szölö. Ha valaki fajtiszta ripária szölövesszőt ültet, persze 

fordítot talajba és azt legalább 3 éven át mint telepet kezeli és a 
negyedik évben nemesiti be: eldöntés esetén hatalmas erős fejlö
désü s;zölője lesz. Olyan, mely minden várakozást feHU mnl. 

C!!akhogy ennek a döntésénél különösen nagyon ovatmmak 
kell lenni, hogy az igy megvastagadot t tőkét szabályosan Iedönt
besse. Hogy meg ne törjék, és a ve~s.1ő ruganyosságánál fogva az 
ő~szeli döntés fel ne emelkedjék:. 

Azért azután czélszerii és basznos különösen az ilyen döntés
nél peczkeket alkalmazni és a döntött tökét a földhöz erő~en 
lekötni. 

• * 
* A kapálásrol. Sokszor megtörténik az, hogy emelkedett bee-y-

oldalban levő szől·> földjét a viz lehordja. De mea-történik az is, 
hogy nincs reá idő vagy pénz, hogy az elhordott föld helyre pótol
tassék. Ha azután ezen nem segítünk, a szőlőtőkénk magasan kiall 
a földből, mely kórüimény a tőke erejét gyengiti. 

Ezen egyszerüen ugy segíthetünk, ha a sorok oromját szét
huzva laposra kapálunk; vagy még ennél is többet teszünk, azt, 
hogy a földdel némileg a tökéket befadji1k. 
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Ezen állapot azonban sokáig nem maradhat igy, hanem ősszel. 
vagy télen, de legkésöbb tavaszszal az elaordott földet pótolnunk kell. 

• • • Az ellövött döntés. M~kor a metszéssel készen vagyunk, a buj-
tások eldöntése következik. 

A bujtás eldöntésénél szerfdctt vjgyáznunk kell, és azt csakis 
ásóval á@ott gödrökbe eszközöljük. 

A kapával elrakott bujtás legtöbbször el van lőve. Ellövésnek 
nevezzük azt, mikor az eldöntött vessző nem áll egyenesen, hanem 
har&ntékosan. 

A harantéko~an vagyis ferdén álló tökét nevezzuk ellövött 
t6kén~k. 

Az ilyen ellövött töke sohasem lesz rendes erős fejlödésü töke. 
Azért attól tartózkodni kell. 

A döntésnél az ojtványnak teljesen függétyesen kell állani. 
.És ezt csak az ásóval mélyen ásott gödörbe lehet st.abályosan 
keresztül vmm. 

Kérdések és feleletek. 
Kérdés Sz i ves tanácsát kérem arra uézve, hogy bo l lehet jó kát

rány t. beszerezni? és melegitve vagy hidegen kell-e a karókat be-
kátrányozni? J. I.-né. 

Felelet. A kátrár1yoz1í~ sokkal lényegesebb munka mind azt sokan 
biszile Először is azért, mert kétféle kli:tt·:ínyt árusitanak. Az egyik kó
szén-kátrány, a másik petróleum-kátrány. 

A kőszén-kátr.(ny jó, a pett·61eum-kátr~\ny kevés ellenállóeággal 
bir. - A kőszén-k:ítrány m.-mázs~ja a gyárban legolcsóbban 6 korona. 
60 fillét·, a pctróleuw-k:ítrány 2 korm.ával olc . .,ób. - Azért tehát a be
l?.erzésnél ezen körülml'lnynyel tisztában kell lenni. 

A forró-kátrányoz:ís könnyebben megy, vele többet lehet bel{átrányQzni. 
De nem oly tartó~ mint a hidegen eszközölt kátrányozás. A forr6n esz
kiiz<;lt klítr:iuyozt\s kiadóhb, s igy kevesebb marad a Hn, de ellenálló
sága i~ kevesebb. 

A kátrányozásntíl a ~ömbelü ff.nyll karók héjait le kell hántani, kü
lönben az els·{) évben lev:ílik a héj a k:H.t·línynynl együtt. 

* ... 
* Kérdés. ~!ikor lehet a zöldojt:íst megkezdeni? Lehet-e a zöld-

ojtáshoz galylyakat idegenből távolról sz:íllitani ? F. Gy. 
Felelet. A zöldojtá!! megkezdéset a sz{ílő lond, fejlődése hat:í

rozza meg. 
Hu az alany legahibb 50--60 cz.-méter 1nagasun neme~ithetíí, ha 

aemes a galylyul rende!kezünk: akkor azonnal meg lehet kezdeni. 
Minél el5bb t!Szközöltetik u zöldojhíH: a siker annál biztcsabb. 
Igen is lehet ojtó galylyat távolból is hozatni, ct~ak hogy leveitől 

megtisztítva nedves vászonba ugy pakolandó, hogy közte imitt-amott 
fás vessz{)darubok belyeztessenek, azért, hog-y befullad:ís ne következ
zék be. 
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A szövetkezetről. 
(Folyt.) 

11. §. A tagság megszünik a tag elhalálozása, kilépése vagy 
kizárása által. 

A kilépés csak elölt-ges négyheti irásbeli vagy ~zóbeli felmon
dás mellett történhetik. 

A felmondás érvényes, ha az igazgatóság bármelyik t:. gja előtt 
k1jelentetett, a ki a felmondáiról eli~mervényt adm köteles. Ha az 
eli:,rnervény megt~gadtatik, a felm:Jndás a községi elöljáróságnál 
bejelenthetö. mely erről a bejelentőnek eli~mervényt ad és a szö
vetkezetet haladéktalanul értesíti. 

A kilépett tag üzletrészbefizetésének 10 szásaléka a tartalék
alap javára visszatartatik ..hzoknál, a kik kényszeritö okból lépnek 
ki, az igazgatóság a tartalékalap ja vára visszatartandó százalékot 
mérsékelheti, egészen el is engedheti. 

t 2. §. Kizárható a tag, ha termésének megfelelő hányadát ( 19. 
§. b) pontja) nem bocsátja a ~zövetkezet rendelkezésére, vagy ha a 
szövetkezet által értékes~tendő terményeit hamisitja, ,·agy azok mi
nőségére, vagy mPnnyiségére nézve valótlan adatokat hoz a szövet
kezet tudomására, általában, ha a szövetkezetet kárositó cselekményt 
vagy visszaélést követ el. 

Kizárható a tag akkor ts, ha a szölőmivelést aszövetkezet mü
ködési tArületén abbanhagyja A 6. §. harmadik bekezdése értelmé
ben azon az illető - az igazgatóság engedélyével - továbbra is 
tagja maradhat a szövetkezetnek. 

Kizárható a tag akkor is, ha tagsági jutalékának esedéke!S 
részleteit két ízben történt felszólítás után sem fizeti be a megha
tározott időben, vagy ha tőle a szövetkezeti követelés csak törvé
nyes kereset utján hajthato be, végül ha tagtársaival szemben ösz
szeférhetetlenséget tanusit, vagy a ~zövetkezet érdéke ellen izgat 
vagy cseleksztk. 

1 3· §. Ki kell a tagot zárni, ha a szövetkezet területéről el
költözik és önként kilépni nem .akar, 

ha vagyona felett szabad rendelkezését elveszti, 
ha büntett vagy nyereszkedési vágyból elkövetett vétség vagy 

mesterséges bor készítésével vagy forgalomba hozatalával elköve
tett kihágás miatt jogérvényesen elitéltetett. 

14. §. Az alapszabál)ok 12. §-ban meghatározott okokból a 
kizárás csak az igazgatósági tagok kétharmad részének szavazatá
val, a felü~yelő bizottság hozzájárulásával és ha az alapszabályok a 
kézirást a szövetkezet irányában fennálló kötelezettségek elmulasz
tása esetére állapitják meg, csak az irtt.sbeli megintéstől számitott 
néa-y hét sikertelen letelte után történhetik. 

A kizárt tag a kizárási határozat ellen a legközelebbi közgyü
Mshez felebbezhet. 

15. §. A szövetkezetből kivált tag vagy örököse a benmaradt 
tagokkal egyenlően felelős, ha annak az üzleti évnek befejezésétől 
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számított hat hónapon belül, rnelyben a tag a szövetkezetből kivált, 
a szövetkezet ellen csőd nyittatott. 

Az, hoi'y a szövetkezet tartozása a ki válás előtt vagy után 
keletkezett, különbséget nem tesz. 

Ha a kivált tag a szövetkezet irányában tartozasban maradt : 
a szövetkezet a tartozás lejárata előtt is beszámítással élhet. A 
mennyiben pedig akár tartozá~ czimén, akár veszteség folytán a szö
vetkezet követelése a tag követelését meghaladja, a ~zövetkezet a 
tartozás kiegyenlitését követelheti. 

16. §. A kiválás, az ok kitüntetése mellett, a tagok névjegy
zékébe bejegyzendő, és erről a kivált tag vag-y örökösei haladékta
lanul értesitendök. 

A halál esetét kivéve a tagsági minőség a szövetkezet irányá
ban a kiválás bejegyzf>séröl szóló értesítés elküldésevel, vagy ha 
ez elmula=--ztatott, a mikor a bejegyzes és értesités rendes körülmé
nyek között meg-történhetett volna, harmadik személyekkel szemben 
a czégjegyzék-b1róságnál levő névjegyzékhez történt bejelentéssei 
( 187 5· X XX V ll. t.-cz. 242 §.' tekintetik megszüntnek. 

A kivalt tag va~y örököse a biróságnál a kiválás előzetes fel
jegyzf.sét kérht!ti, me l y nek a szövétkezet részéről történt bejelentés
sei egyen1ő Ílatálya van: ha ez a bejelentés utólag megtörtént, vagy 
ha az előzetes feljegyzést kPrÖ a kiválás szabályszerü megtörténtét 
igazolja. 

1 7· ~· Az iizlet;ész kifizetése csak az üzleti év befeje1.ésétől 
számított hat hó letelte u tán törté n hetik. 

U gy ana n nyi idő alatt egyenlítendő ki a kivált tagnak a vesz
teségből vagy má~ czimhől származó tartozása. 

Ha ezen id:·, alatt a szövetkezet fe]oc:,zlott : az üzletrész csak a 
szövetkezeti vagyon felosztá~akor fizethető ki. 

A kivált tag a szövetkPzet tartalékalapjára és vagyonára tgént 
nem tarthat. 

18. §. A tagok jogai : 
a) Minden tagnak joga ,·an szőlő- (must- vagy bor-) termésé

nek az igazgatósá~ által megállapitott 0/ 0 -nak megfelelő részét a 
azövetkezetnek beszolgáltatni s annak a s1övetkezet által vnló fel
dolgozását, kezelés~t és értékez~tését követelni. 

b) ~linden tagnak joga van a beszállított szólő- (.must- vagy 
bor- J mennyiség után az igazgatóság által megállapitott kulcs sze
ri nt neki járó elöleget. továbbá a szövetkezet által eszközölt eladá
sok arányában, az értt~kesitésből befolyt összeM·nek reá e8Ö e"iedékes 
ré11zleteit felvenni. 

c) .Jogukban áll a tagoknak, a szövetkezetnek az 1 §-ban jel
zett más irányu müködését is, az igazgató~tág által megállapitott 
ügyrend szerint és a megállapitott feltétel~k mell~tt igénybe venni. 

d) A közg-yülésen minöen tagnak tanácskozá-;i, szavazati. in
ditványozási, továbbá cselekvő és szenvedő választást joga van. 
Minden tagnak egy-egy ~zavazata van, s ezt a 41. §. értelmében 
gyakorolhatja. 
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e) Bármely tagnak joga ven a szövetkezet vagyonát és mükö
dését illetiHeg a szövetKezet igazgatóságától felv!lágositást kérni ; 
az igazi'atóságnak azonban, ha a szövetkezet érdek úgy kivánja, 
jogában áll a felvilágositvst megtagadni. 

f) Minden tagnak igénye van az 59 §-ban körillirt módon meg
állapitandó osztalékra. 

(Folyt. köv.) 

Kün a széSiöben.~ 
Mikor már a m~tszést is elvégeztük a szőlőhen, következik a buj· 

tások elrakása. - E közb('n van ideje a kézben eszközlendő f~ísojtások 
elkészitésének. A fásojtásokat az utóbbi időiJen mohába rakva ládában 
meleg helyen gyökereztetik elő ; s ezen eljárás a fásojtás idej~t is meg
hosszabbítja. Mig ezelőtt ápril hó végéig eszközöltük a f~ísojtást, most 
kihaladhatunk vele: eg~sz mtíjus hó v~géik. Mikor· a hídában és mohó
ban levő ojtás részben gyökeret ver ~s összeforr. Telua idő tekintetében 
sokat nyerünk. 

Május közepén mikor már a fakadások annyira előhaladtak, hogy 
könnyen le nem \'ethetők, és a föld megrengéqétől le nem hulnak, 
meglehet kezdeni a kurózást vagy hiányzó karók pótlását. 

Ha a tavaszi munkttk eddig nem engedték volna a vermeket kitiz;z. 
titani. most már mulhutatlanul kell eszközi.llni, mivel a nagyobb esőzések 
csakhamar bekövetkeznek. 

A. kapálás még távol vnn; de ha a szőlőben imitt amott aszntt 
csatés vagy egyéb füves foltok vaunak : azokat meg kell kapálni. Mivel 
az általános kapáMsig nagyon elhatalmasodn:ínak. 

A vessz{)k oskoláztísát is el kell végezni május végére. Különben 
azok elkésnek, bajtásaik nem érnek be. 

A szénkénegezést o szf:Hő virágzása előtt kel el végezni. 
Az első kötést mihelyt lehcté~es eszközölni kell; nehogy a vihar 

a hajtásokat letördelje. Ha a metszés úgy vitetett keresztül, hogy azokon 
fagyos rügyek maradtak, melyek holtan merednek ki u hajtások közül: 
azt utómetszéssel el kell tá1tolitani. 

Az első kapálás alkalmával ~zigoruan utasitani kell a kapásokat, 
hogy ahol a töke magas fejezettel ho!szu nyakkal bir: azok felé föl
det rakjanak. 

Vegyesek. 
Lapunk mai száma tavaszi túl elfoglalts~ígunknál fog\•a késett. 
Kérelem. Ismételten ké1jük előfizdőinket, és azokat, akik lapun

kat eddig megtartották, hogy most már ell)fizet.ési díjaikat beküldeni szi
veskedjenek, mert akik !em a lapot vissza nem küldötték, sem az elő
fizetési dijak11t hozzánk nem juttatták, e hó 10-dike után postai meg
bizás atjlfn fogjuk azt beazedni. 

Eladó. V an még &O szál sima caudasz6lő melyet megrendel6 el6-
4zetlSinknek fele lfrban, darabonként 40 fillérével m~gküldjük. 
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