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A SZŐLŐBEN 
(Ezlllútt: .. F.~y év • ui"M,ben·') 

RaTI folyóirat ~z-•;Iös.ra7dák számára. 

Megjcianik: minden hó 28-an. Sz~>rkeut0 el! kialii•t11!~jdon•a• 
F:IOfizPtO::si d( Egész évre:! frt. CSO:\iOR KÁLMÁN. 

Az agrár kölcsön 
III. 

1\f á.r töhb czikk b~n kifejezést adtunk arinu~, hogy az ag
rH.r-kölc~öunel telepitett szűlők tulajdonosai nehPz helyzetbe jut
nak nkkor, ha az agrár-kö]c:-o~~>nö~ 8zőlőjeiket elemi csapás éri. 

NPhéz helyzPtbe jutnak azzal, hogy ez t-setben az agrár
külcsön ráta fizt<~Rét teljesíteni, alig vagy nem lesznek képe
sek. 8 igy ha a dolgon segitve nem leRz: akkor az agrár-köl
csön Mzok kezélu:m, 11kik csakis erre támaAzkodva telepitették 
be szőlőjeiket : megölőjük .iesz. l\lidón eme kftE~égbeejU; hP.lyze
tet ec~eteltük, ee·yidejüleg kifejezfst adtunk annak, hogy nem 
hisAziik Ps nem akarjuk hint1i azt, miszerint ez a kormány, 
Inelv hi> le~ a n·ai int?zkedt~s~n·l n sú)lők fel u]" ittisa ~rdekéhen 
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eddig· minden Jrht:t{ít me~tf'tt, hogy eg:y ily bekövetkezhető 
helyzet he n védD kez~ t a szőlé:-:zekröl levegyP, s nzoka t sirRlmas 
sorsukban elhM~ryja. 

Czikkeink eljutott:tk nz illl'trkes kí)rökhe, és mint frte
sül ünk, jo~o~ (.H i~n z:-oá~o~ alM pon álló érvel?sünk mfltatásra. 
ta lá It ; s m:.r Pddig· töhh ef·H·tet tudunk, ahol a csapássalsujtott 
gazda agrúr-kölcsöne után esedt:kes rlitafizetPsre halaszi {i8t nyert .• 

Ezen esetek szoJ~áljaHRk némi megnyugtatá~nl azoknak, 
akik hasonló helyzettől R~~ódnak, 

Ezen ügyben illetékes hel)·en a következő érte~itéet nyertük. 
Akinek a~rár-kölcsöne után ráta fizetést kell teljesiteni s 

a~n1r-kölcsönuel terhelt birtokát ez évben csapás érte: 
idt-jekorún kérvényt:zzeu a ráta fizet~s halasztása végett; s ne 
Vc'Írja be Mzt, hogy ellene a vé~rehajtá.s vezettessék. - Es ha 



a hah~dás iránti k(.rvénye a fizetési határideig elintézé~t nem 
n~·tlnw~ a,·ngy annak mik6uti elintéz~séről addi~ uem értesit
tetn~k: akkor a nyert intét; után éljen fel folyau1odással. 

A. halasztás iránti kérvény 1uellé csatolandó a községi 
előlj~1róság bizouyitványa, ll_a .. lybeu az elemi csapás, aunak 
nap:yt:~'i~a az okozott kár i~azolandó. 

Az ii~y sikeres el intézése érdek~ ben á ll az, hogy töbheu, 
helyet:ebben mond\·a lP-hetőleg n1indazok, akik e~:y község terii
leten birunk szőlőket f.s halasztásért kérvénveznek: a kérvényt 
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mindnnnyiau együtt irják alá. 
Ezen elj<h·ásukkal a sikert. jobbun biztosithatják, éh a 

gyorsabh elintézést s!keresebben várhatják. 
Ennyire már vagyunk. Most még csak az van hátra, hogy a 

halnsztá8 folyton fizetendő összeg mikor legyen esedékes ? Azt 
hisszük, az i::; be fog következni ; mert egy igeu magas állásu 
illetékes uri ember ezt~n ügyoeu nagyon helyesen akk(~llt nyilat
kozott : :»ruiutáu egy évben csak egy tt:"rrués van, abból ne1n 
lehet két évi rát(it fizetni.« 

Adja Isten, hogy ugy is legyen ! 

A szölő iloncza. 
A szőlö iloncza (tortrix pilleriana) a szűlészek réme. Ahoi ez 

felüti ~átorát, ott azután terjed ; és kártékonysága igen n;tgy ugy 
annyira, hogy ahol ellene m .. m ·édekeznek, ott nemcsak ez idei szű
lötermé~t teszi tönkre, de a jüvi termésre is befolyás~al van; s()t a 
töke életét is megtámadja. 

A szőlőhernyö mint azt a köznép is nevezi; hazánkban már a 
mult században is folytatta kártéko!lyság·át. 

Egy 17 51. évről kelt okmányból azt ol vas tuk: •a .'tzőlő ellen
sége a zöld hernyó, a l1egyet tönkre tette.« 

Tehát ez rég: honos ellE:mségünk, s daczára annak, hogy ve
lünk élt, szőlőink egész a nyolczvanas évLkig tőle mentek voltak. 
S ha volt is belőlük magnak imitt-amott: kártékonyságát nagy 
mén·ben nem tapasztaltuk. 

A nyolczvanas években azonban erősen föllépet ugy, hogy 
ellP.ne erősen kellett védekezni. Voltak vidékek, ahol évenként 
kétszer sőt háromszor is ~zedni kellett, és igy a munkáltatási ki
adá~t felette szaporította. 

A filloxera fölléptével a szőlöhernyó is kezdett veszni, és egész 
az utóbbi évig nem igen lehetet t hallani, hogy valamely vidéken 
nagyobb mérvben föllépett volna. 
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Ez évben azonban már sok helyről jeientik a szölömoly föl
léptét; és ahol is védekeznek ellene. 

A védekezés abból áll, hogy a gyerekek, leányok, asszonyok 
a hernyókat pusztítják, ölik. Igy azután meglehetösen megszaba .. 
dulnak tőle. 

A szöWmoly eddigelé leginkább a homoki szölöket támadta 
meg; az ojtványszőlökben még eudig nagyobb számban nem kans
tatáltatott Hogy miért kedveli a homoki szölöt, azt is meg fogjuk: 
késöbb tudni a tapasztalatokból, mert még csak annyit jegyziink 
meg, hogy az ojtványszt,lö rohamos fejlödése miatt nem birja ma
gát a levelekbe és a hajtások hegyébe ugy bekötni. 

.A szölőherny6 a !"'Zőlö levelével táplálkozik. Védekezni ugy 
lehet ellene praktikusan, ha a szölö levelét (~s a hajtásokat oly 
nedvvel vonjuk be, mely mérgf~s é~: mely öket megöli. 

~Iiután a dohúnylug ki"-onat (tanaton) sok féreg e1len hatha
tós szernek bizonyult, nagyon fdt(:hPtÖ, hogy a szölömoly ellen is 
fog használni, Ha ~>z nem, ugy a kvasszia forgács. 

A dohánylug kivonatból legalább 4 °/o-tölit kell adni a vizhez 
é~ azzal a fiatal hfljtásokat ahol a sz616hernyó tanyát ütött meg kell 
permetezni. A szőWhernyó a levelet megrágja és e méreg megöl1. -
Ha -~lJ J 0-túli nem bizonyult elégnek, lehel 5.' sőt ó 0/ 0 ·tólit is venni. 

A kvasszia forgács vagy köznyelven a iégyfa kiloja 8o fillér.- A 
légyfát dzbf-!n kiforraljuk, és ennek levf'·t vizben felhigitva, ha a 
t ö hajtásait vele be permetezzük: az (';._szes h ern y ó kat tönkre teszi. Sőt 
még ezen oldattal különösen ha erö"ebb adagot adunk és a cse
resznyefa levelett hajtásatt bepermetezziik: még a cserebogarak éle
tét is megröviditjük. 

Ha a ~zólőhernyót igy a nevezett folyadékkal ez évben kiirtjuk, 
bekÖ\'etkezik az, hogy jövő t~vre alig kell védekt>znünk. 

A siker itt attól függ, hogy a vizhez adandó tarnaton vagy 
légyforg-ács levét nem szabad sajnálni, s ha 3-4 ° f1 nem dé g any
nyit kell adni, amennyt a szölöhernyö halálát előidézi. 

B. K. 

Az ültetásröl. 
Sz~ímtalanszor megtört~aik az1 hogy az ültetett zöhlojtv~nyok csak 

részben erednek meg. 
Kerestük kutattuk 87. ok1ít ennek a btllsikernek, ~s azt külömbözó 

okokban gondult uk. 
Azt gondoltuk, hogy a zöld sima ojtványok rosszul teleltek, szik

kadtan lettek kiültetve. - A?.t is muudottuk, hogy az ültetés nem esz• 
közöltetett kellő i·ende~Ré~gel. 

Ámde a látottak után arra a meggylizödésre jutottunk, hogy eze-
ken ki\'ül mát~ okok i" köZl'ewüködtck a balsikern~I. 

Több évi megfigyelés azt is igazolta, hGgy a tul vastag sima zöl4-
ojtások rosszabbul erednek mint a \'ékonyabbak. 



84 

Különösen a mult é8 jelen év győzött meg bennünket enííl. 
Lá~tunk egyenlő kezelés és ültetés mellett nagyon külömb~~zií ~red

ményt. Es re~í jöttünli, hogy ezek között a középvastags~ígu zoldojtvá
nyok kitünő sikert adtak, mig a vastagoknál a siker kcve~ehh volt.. 

sz~ímtalan elmaradt ojtványt figyeltünk meg, melyek ellihhi ~ílltt~í· 
sunkat igazoltálc 

Ha most már ezen tapasztaiatot e~ybeállitjuk a kormtíny tiltal 
kiadott szokvány-vessző megállapodtíssal: egészen tllentétcs irányt é~ 
eredményt hHunk. 

A· sz<tkvány hat miliméter vustagt~ágot állapit meg, mint legvéko
nyabbat; ami tapasztalataink pedig éppen azt. igazuljtík, hogy az 5 mili
méteresek a legjobhan erednek, sőt még a kevéssé vélwnyabbak is. A 
6-7 m. m. is jól ered, de a már ennél is vastagabb ,·esszők csekély 
eredményt adnak. 

Ezek a mi megfigyeléPünk eredményei. 8 most már a sor a t. 
szőlésztársaimen van. Tes~ék ezt a körülményt szintén megfigyelés tár
gyává tenni, s ha csakugyan azt tapasztalnaík ami nálam tapaAztaltatott: 
kérem szi\·es értesit.ésüket azért, hogy vele a közjónak használhas~unk. 
Ha pedig más et·edményre jutnának a kérdést tov:ibb tanulm:l'nyozzuk. 

Több é·.-i tapasztalat még m:ísra is megtanitott. 
P~r éve annak, hngy az ah·idéken, ahol a napsz:ím felette olcsó: a 

zöldojtványok olcs6bhét·t 60-70 korontíél t :!m:o~ittatnak ezrenként. - Suk 
ilyen szőlőt láttam, mely ilyen olcsó zöldojt\'ányal lett beiiltetve. Dc 
tapasztdltam különösen a két utóbbi évben, hogy az innét. t"~Zármazott. 
párositásokkal készifett zöldojtások sil:íoyul eredtek. Ha valaki kéts(.ghe 
vonja: ösmert nevekkel szolgálok. 

Okoskodtam g·ondolkoztam, hogy mi lehet annak az okozója'! so
káig nem birtam re~í jönni. 1\-lig a kérdés legut6bb egész egyt~zerüen me~ 
lett előttem fejtve. 

Egy nagy szöléítelepre hm~tak a uev~zutt alvidékr<H ~5-30 zöld
ajtó munkást, akik a zöldojtvány készítésére dar111bonként 3 fillérért vál
lalkoztak. 

l\legtekintettem munkájokat és láttam, hogy ők párosit:!silal eszköz
lik a zöldojtást. 

Ez ellen nincsen semmi kifogásom; mert a páro:iitás is épen oly 
jó, mint a többi ha megered. - De megdöbbentem mikor azt ltíttam, 
hogy a beojtott szölötö hajt~sait a ltwélzettöl megfosztják. 

Noha b~r a szakférfiak azt mondj:l'k, miszerint még uincsen e•
aöntve az, hogy melyik a jobb e}járllB: az-e ba a zöldojt:l~ készítésénél 
a leveleket rajta hagyja(k, vagy az-e ha azokat mind eltatvolitják ? Mind
amellett az én tapasztalatom az, hogy levélzet nélkül a szö){HuljttfRai be 
nem ~rnek, s igy ba a l~veleket ~lta(volitj'~ : az ojtvány megerl•dhet, 
meg 1s ered, de a vesazo nem ér1k be; s 1gy az ilyen \·el'Mzíí életliép
telen leRz, különösen akkor ha a töröl lev~gják. 

Ha az ilyen vessőket őszszel a tökén hagyj.tk, és tölddel takarják : 
télen át nem fagy meg, s tavaszon l'Övid idő alatt me~efáeodván ha le· 
buzatik illetőleg eidöntetik : beválhatik rövid ideig. De hogy a(llan'd6 
t1letü leez-e azt a jövő fogja igazolni. 
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Teh:H a moudott vidéken t~ nagyobb siker érdekében a lc\·eleket 
eltávolit\·nn a vesszejket sok esetben éretlenül vágják le; vagy helye
sebben mondva,sok ,·esszíí nem érik be, s innét van azután az elmon
dott bal siker. 

N em a vidék s nem a pá roHitás rend~ z er ellen sz6lok én, csuk a le .. 
velezést itélem el, s (•rre vezetem v1ssza az ültetéseKnél bekövetkező 
balsik ert. 

Fényes siker. 
li. 

L;}punk mult számi1ban hasonló czim alatt elmondottak azt, 
hogy mily eredmt~nyt Lútllnk .t ládába elhAlyezett párositásnál. Kö
z(iltük Endn~c;.;z József ur le1rác::át, melyben elsorolja azt: miként 
Árd<~tt í~l az általunk dics•~rt erf:'dmény. 

:\Jo~t elmondjuk azt: miként lett a n~vezett rr1ár ös"zeforrott 
párositás ktrak \'a e!oskulé'tzva. 

Elősz()r t-; egy ú~önyom nyira {trkot k~~litettek, abból a földet 
kihúnyt;'tk. Azután a már kiti~ztitott árokban ujból eg-y ásónyomnyi 
á~ás e~zkiiz(j}tf·k, dc· a ti:Jidf't mo~t már nem dobtak ki. 

Kl~H·tht:'k a ladából az ojtványckat, s azt egymástól mintegy 
ó ujnyi távo'.sá~;ra ugy ültett1~k k;, hogy a fej~~zet egyenlő magas volt, 
azutan a tüldet mq~öntüztt'·k é.-.. behuzták. Ak!.:or azután ha az ojtás 
helye:g jutottak ujból megi)nt(',zték; végre földdel ugy takarták el, 
hogy a vesc;zÖ YP.ge nem, c~ak az elétörött hajtások látszottak. 

A sor.>k at éppe a ug· y mint a Richter-f~le eljárásnál 8o eméter 
vagy Pg\· m~~ter t ú vols;,'tg-ra c~málták. 

Ezen eljárásnál a fül dnek a !'Zoká··os le bunkozását elhagyt~.k. 
Volt aikaimunk a kiraká~ óta az ojtványokat megtekmteni; 

igazán mondhatjuk: f,··nye~ siker ig-~rkezik. 
Ezen eljárást álldndöan figyelemmel fogjuk kisérni, és az ered

ményról eseten ként beszámol unk. 

Apróságok. 
Gyökerezés. Jól (.rtiH•nek meg olva~óink s ne mondják azt, begy 

a gyi)kerezésriíl .'tiZÓszapol"itúsból irunk. Mert igaz ugyan, hogy a gyö
kere?.~sr{;! már a ta\·aszszal it·tunk é!-1 elmondottuk, hogy ha őszszel nem 
gyökel'eztiink : ugy taNaszszal mulhatatlanul gyökereznünk kell. 

Eg~f"zen wais gyi)kerez~s az, amiri.H mos~ szólunk, és melynek eszküz
lését július hóban feltétleniil szükségesnek tartjuk. 

A z (í~zi és ta v aszi gyükerezés az ál tH liinos munkák között foglal 
helvet; u július h6oan e~zközlendő gyökerezé~t azonban az őszi vagy ta
va;zl döntés, az ültetés ele leginkább n ta vaszon ültetett gyökeres ojt
ványok kivánják meg. 

• . ' 
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Hajoljon le a gazda az ülteté~:~hez, kapatja ki a földet körül.ötte t1 

látni fogjn, hogy az eddig már jól kihajtott ültetések cgyuémely.~kénél, 
a nemes r~szből hol el?:é~z czérnaszál vékony, hol vastagabb gyokerek 
vannak. 

Ezt mulbatatlanul el kell távolitani addi~·, mig meg nem erősödik ; 
s ezzel az ültetést késztetui kell most már, hogy uz alauyját·6l éljen és 
igy nnnak gyök~rzcte erősbödjék. 

Ha a döntésnél eltávolitja a földet, ott mtír meglepő dolgot lát. 
Némely tökén a nemes részről annyi gyökér \'JD előtörvc, hogy az két
ségbe ejtő; s még a legegys~erübb értclmü ember is be fogja látni, hogy 
annak n.;eghagyása : egy a töke életének meggyengitésével. 

Némelyiknél 20-30 gyökér van előtörve; né'!ol mtír gyufa vas
tag~águak sőt vastagabhak. 

Ha most már e'leket. el nem távolitjuk: akkor ezekről a nemes 
r~sz dusan él, fejlődik és fejezete megerőtiüdik ; s ezzel szemben az 
alany gyökérzete sihíny marac.l. Ha azuttin ő~zszel eltávolitjni< a gyökerc
ket: lesz egy nagy fejü Hlsó gyökérzetiJ.élküli töke. 

Hogy azután mit vá1·hatunk az ilyen rendst.crteleP Wkétől, az öu
magától értet<>dik. Ken~~et, lHlJ!)'On ke\·esct - Sihíny fejlődést. Ezaz igy 
:fiatal korában clöregetletr. t{)ke nem iesz hosszu életü. 1\'Ii~ él mindig 
cs~nevész lesz. 

Azért teh<ít az ülteté~Seket, de különi)l"Cll az Jsz!:izeli é~ taya~;zi dön
téseket most julius hóba n mulhatatlanul meg kell gyükerezni még akkot· 
s, ha azok u Hzéilőben pótláiul eszközöltettt'k és elszórtau v:mnak. 

Az idős tőkék gyökerezése lSszre vagy ta\'aszra ha~vandó, mi \'e l 
szoknak az alanygyökérzete er{)s, Fl a nemes gyökérzete eg-y évi tt>jlődé· 
sében nem lesz reá kártékony Lutáe~sal. 

* * * Javititott p~trmetezés A permr~te1.éa:mél hiha az, hogy az oldatot !lz cső 
lemossa, igy a~után többizöri permetezés válik s:t:ükségessé. A rézg~ílicz ol
datot a levelekre jobban reá lehet tapasztani, lm az oldatua bizonyos ta
padó ragasztó anya'(ot adunk. 

Legujabban arra a megállapodásra jutottunk, hogy ez könnyen el
érheto. Erre nézve külömböEő tapadó ragas1.t6 anyagokkal rendelkezünk. 

Ilyen a czukor,- de az drága. Ilyen a ~zirup, -de az i~ drága. 
Ilyen a lint, a tej az enyv, sőt a gummiarabicun. ; - sőt egyéb tupa(I6 
ezerek, is megteszik a szolgálatot. 

En a következőket kisérlettem meg-. 
Egy h~ktoliter folyadékba egy kiló ~zirnpot tettem. A másik e~ct

ben egy Itektoliter folyadékba k~t kilo lisztet. A harmadik esetoeu e;.z;y kilo 
folyadékba ló gramm enyvet adtam. 

Mind a három esetben a?.t értem el, hogy a permet t.al'tósabbau u. 
levélzeten maradt. És a harmadik pet•metezést ijzükségtelenué tette. 

Azt kérdik némelyek : miért lbtt csak a harmadik permetezétt szük
ségtelen, éa mt~rt nem let• már a máHodik permetezés is szükségt.eleu ? 

Mt€r hanKoztattam többször, hogy akinek kevés szőlője van, éH a 
permetezéasel gyorsan készen bir lenni : annál a május havi permetezés 
szükeégtelen. Csak ott kell azt eszkö•ilni. ahol félni lehetett attdl, hogy 

l • l 
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ha hirtelen melegre v<ílik az idő ~jjel is: nem lesznek képesek az 
összes sz6lót megvédeni a peronoszporától. 

Teh1ít az ilyen llelyeken már május hóban vnágzás előtt kell per· 
metezni. 

Ha a május havi permetező anyagba tapasztó ragasztó anyagot ke· 
verünk: ez a permet szüretig védi a lombozutot 

Igen ám ! de az első permetez~skor még rövidek a hajtások; tehát 
a kt'>s{ibb fejWdö hajtások kiJennfnek téve a pervnoszporának; uzért is 
kell másmtszm· p~rmetez'li. E~ ha a permetezés tapaFutó ragasztó anyaggal 
eRzköz(.)ltetik : akkor a harmadik permete~_€s feleslegessé válik. 

Aid azonban kevés ~ző!övel bir, az permetezzen eWsY.Ör junius h6 
végén ; sz6,·al akkor, micWn a peronoszporától tartani lehet. S aki igy 
egyszer tapasztóval vagy ragasz.16val keveri a folyadékot, annak a má-
8odszori permt'tezé~ i~ feleslege~~é válile 

A?. Aschenbrandt-ft:Je anyagnál szintén azt hirdetik, hogy bizonyos 
mcnnyiség cztdwr oldat van benne, au1ely a permet tartóss~gát biztosítja. 

Tessc-k tclu\t bele tenni szirupot, czukrot, ltsztet, gummiarabicu
mot vagy enyvet: készen van a tapadó folp1dék, és nem kell a drága 
A@cbeubrandt porhoz folyamodni. 

A lisztharmatróL 
Megvag·yok gyöz~dve, hogy \'annak érdeidett egyének, akik 

elitélnek avagy talán gunyolódnak is azért, hogy én a felszínre ho
zott és nagy hangon hirdet:.:!tt és száz és száz bi1.onyitványnyal iga· 
zolt védelmi eszközöknek nem vagyok bámulója. Ellenségeim lesz
nek és lettek is már azért, hogy én meggyőződésem ellenére- nem 
hóc:lolok ezidőszerint példlíul az A~chenhrandt-féle pornak. 

Nem tehetek róla, de hát én a régi maradok. S ha meggyő· 
zödöm annak haszno!;ságáról, anélkül, hogy kts lapomban hirdessék 
és engem bőve ll jutalmazzanak: védelmére kelek és ajánlom. De a 
nagy hangnak fel nem ülök, s olvasóimat fel nem ültetem. Mivel 
magamról tudom : mily keserves a szőlész élete. Mert hát a ma· 
gam fajta nagy küzd~lemmel élő szőlészt feles kiadásokra késztetni 
valódi bün. 

Például itt van az Aschenbrandt·féle por. Fel lett hiva a kö
zönség még az öszszel, hogy a jövő évi szükségletet előre szerezze 
be. Tanácsolva lett, hogy míndenki lás~a el maa-át már a tél fo
lyamán .Aschenbrandt-féle porral. 

És jó órában legyen mondva, a lisztharmat ez évb~n alig lé
pett fel valahol. És feltéve, hogy az egyedül biztos szer az As
chenbrandt-féle por volna: feltétlenül szükséges-e annal-- az év ele· 
jén való beszerzése? Az, aki pénzzel bővelkedik: szerezhet be mjn .. 
dent ami tetszik, de a szegény ember odáig takaródzik, ameddig 
a pokrócz ~r. 

Tehát ne vegyen a szölész winden nyomtatott felhivást Bzent
irásnak! .. 



De a tulajdonképen más czélja is van jelen is czikkün knek, 
konstatálni azt, hogy a lisztharmat nem rendes elllenség-ünk ; más
szóval az is csakis szórványosan és nem minden évben léb fel. Pél
dául, az én szölőmben I 898 évben őszszel az összes mézt.s-fehér 
szölötőkék másod termését ellepte a. lisztharma t, és a reá követ
kező é\·ben egy tőkét sem láttam nevezett szőlömben li5ztharmattól 
megtámad va. Tehát az I 8g8/g. évi télen át elveszett. Az I 899. 
évben egy 13 holdas szőlömben két tökét találtam .. s a reá követ 
kező évben a nevezett tőKéken, ~em a n:f~llette levökön a liszthar
matnak nyoma sem volt. - A mult é v ben egy másik 7 huldas 
szőlőmben láttam két tőkét, és ez évben sehol egy lisztharmatos 
tökét sem láttam. 

Ez~kböl azt következtetem, hogy a lisztharmat nem lép fe] 
minden évben, s igy nem olyan elhmséggel állunk szemben, mint 
azt eleinte hittük; s igy nincs értelme annak, hogy a nagy kiadás
sal terhelt szőlösgazd{lt arra birják, miszerint a hires (!) Aschen
brandt-féle port még az év elején beszerezze. S miután a liszthar
mat fellépése nem oly rohamos mint a peronoszpórájé, s m tu tán a 
lisztharmatot föllépés után is kiölni s a szölöfürtöt megmenteni lehet: 
akkor szerezzc: be a gazda a védőeszközt a kl:'nport, amikor arra szü -
sége van. 

Kün a szölőben. 
Régente ha a sz5lőt másodszor felkötöt tük é 8 rmísod~zor megka

páltuk azt s~uktuk mondani : mo~t m:ír pih"nhetiink, s a sziHő munká
tól elmehetünk az aratáshoz. 

Az uj szőW kultnt·ával ezt nem tehetjük, mcrt habár elvégeztük is 
a nagyobb munkákat, m~g mindi~ sok tenuivaló nm a ~zőlfíkhen. 

A második permetezés most már mulhatatlanul eszkö~dendő; s ha 
a kötést elvégeztük is: windenesetre legalább hegyeini kell a kar6kmH 
magasabbra fejlődött hajtáeokat. 

A magas f1ísojtások, az őszszeli és tavaszi döntések: az idei ül
tetések gyökerezésének j6lius hóban rnulhatátlanul meg kell történni. 

A zöldojtások különösen az első ojtások tiRztitását. és kötéseinek 
megta(gitása eloldozhatlan. Különben a hólJaljak kifejlődnek, és a nemes haj-
tás nem fejWdik; a pamut pedig bevágja az ojtásnál a hl~jtásokat. · 

Az oskolába eh·akott ojtványokat szintéu gyökerezni kell és ha 
eléggé kihajtott, megpermetezni. 

Az oskolába elrakott alany és nemes \·es-zőket. meg kell kap1ílni . 
. És a dolgot ur,y kell intézni, hogy a kötés avagy a kapalás a kani

kulai meleg napokra ne essék : ugy a kapálást valami ut a kiitést elííbb kell 
tlszközölni; mert tudnia kell azt. hogy a kanil<ulai melegben a szliWk
ben járni kelni káros, mennyiben a szőlők ekkor kezdenek nemcsak 
fejlődni, de a korán érők érni és tarknini; és a benne já•·á~o~sal a Hz~
mekr()l a hamvakat leverjük, melynek hiányában a szlílőbogyó nem fej
lődik és nem érik be teljesen. 
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Levelezés. 
T. Szerk. Ur! 

A napokhan láttam egy nagy tábla szőlőben zöldojtást vé
gezni. A már henemesitett terület ugy nézett ki; míntha a tÜ7. égette 
volna !e. 

A g-yönyörü é~ nagy lombozatu dus fejlödésü 3 éves npana 
alanyon két szál hajtá;;, kivételével az Összest a legszebb legdusabb 
fejlud,·sii 5 6 söt tübb hajtá:-..t is levágták, és a meghagyott két 
száll hajtást 8o eméter magasan páro~itva benemesitették, azután a 
beojtott hajtásoknál az ö~sz·~s levélzetet levágták; s azután leta
rolva ugy nt'~zett ki a két ~zál c.mpasz vessző mintha leégették volna. 

(~:n megbotránkoztam ezen a barbár eljáráson. Kérem t. Szerk. 
urn<Lk ~;ztves J~yi1atKozatát arra: helyesli-t~ ezen eljárást? 

Dr. G. T. 
Felelet. l\'lidött e;en kérdésre válaszolnunk egy kis bevezeté<;t 

tesLünk. 
Ha a o.;zölö lev t- lzete a töröl lefosztatik : a vegetá~zió 8-14 

napra megszümk. Ha ez kora tavaszszal vagy még május hóban is 
eszközölt~tik: akkor a hátra lev ö idő különösen ba eléggé meleg 
időjárás van : elég~ég-es arra, hogy a hajtások beérjenek. Sőt ha a 
szölőtő összes hajtásaitol junius hó végén fosztatik ts ml~g, még ak
kor is beérik. 

- Erre egy esett:tt hozok fel. 
1898. ~~vi juniu-; hó 28-án d jég a riparia-szőlötelepemet el

vág·ta. Julius hó ~-án a töt egészen ujra metszettem. A nagy ujra
vágás után a tő ~okáig gondolkozott, mig végre kihajtott, elég dus 
lomhozatot hozott, s őszre kifogástalanul beérf!tt. 

Csakhos-y ezen esetben rendkivül nagy gond lett a telepre 
fordítva K.ét~-zer lett rendkivül mélyen megkapál va, ~; a mellékhaj
tásoktól megtisztitva. Ez igy történt. Hasonló eljárás mellett még 
mindig van remény ahhoz, hogy a hajtások őszre beérjenek. 

De egf>szen másKént van az, ~s más eredmény következik be: 
ha a tőn csak k~~t bajtás hagyatik meg; az is rövidre vágva hene
mesittetik, és az alany az öss1es levélzetétől megfosztatik. 

Az előbb febor:llt esetben az ujabban előtörött hajtások mind 
meghagy attak: s igy midőn a vegetáczió kt!!zdetét vette: az Leljes 
erővel összes lt-vélzete közremüködésével fejlődött. Az ön által fel· 
hozott ec:;etben azonban: csak két hajtás hagyatik meg; s azon le
vélzete } ... szedetik, s a később fejlődött nehány levélzettel a tő teljes 
mükódését zavartalanul nem vége11heti. Amennyiben a tő rendszt!res 
gyökérzetnek müködése nem arányos a nehány késöbb elétörö le· 
vélzet müködésével ; s igy a tö nem fejthet ki rende~ müködést. A hiá
nyos müködés eredménye: a vesszök illetőleg hajtások hiányos beérése. 

Fzen szempontból véve azon eljárás, hogy a tőn egy-két haj
tás rövidre vágva tevelétől megfosztva hagyatik meg: helytelen 

~ 
.l 

l' 
l l 

l 

!l 

~. 
•. 

,. 



90 

eljárás ; s a vesst-ök illetőleg most már ojtványok beerését kétsé
gessé teszi. 

De egyébként is nem gazdaságo!'. nem helyes eljárás az, ha a 
dus hajtásokkal ellátott tökéket a hajtásaitól megfosztjuk As csak 
kett öt hagyunk meg rajta. 

:\lert hit a töke képes volt mondjuk s-6 hajtáo;t hozni : képes 
is lesz azokat ·beérlelni még akkor i-;, ha azok z()lden benemesitetnek. 

De nemcsak azért tanácsosabb a d us tejlödésü tökén 4 -5 haj· 
tást benemesiteni mivel az haszno~ ad, de azért is, mivel az eredt->~ 
hátrányára nem lév(·n, a hajtások heérését is jobban biztosítja. 

Biztositja azért, mivel tijbb a levélzet, és igy a gyökP.n~k mü
ködését jobban összh::tngba hozza. 

A levelektül a hajtásokat még nemesttés esetén sem szabad 
megfosztani. Gyakorlatból tudjuk, hogy a jól keresztül vitt nemesí
tés egy fél óra alatt kezd forradm ; es sokszor megtörténik, hogy a 
hajtás alig veszi észre a vele eszközöit nemesitést, és fejlödését to
vá~b folytatja ugy, hogy pár nap mul\·a a bele nemesitett rész rü
gyei hajtará kezdenek. 

Ha a hajtásokról késöbb a hónaljakat és feles apró hajtásokat el
távolítjuk, csak rövid időre akad meg a rendes müködés, rr.tvel a 
megmaradt lombozat a töből felfelé haladó nedv felesJegét kile
helni képes. 

Sőt ez a tisztitás előnyére válik, mivel a f~ltörö ned v a meg
maradt hajtásokba hatolván: a fejlődést felette erősiti é~ érleli. 

Ez okból tehát nem helyes az, hogy a tőn 16vü szép erős ala
nyokat kettő kivételével eltávolítjuk. Nem hdyes eljárás az, hogy 
a meghagyott két hajtást 8o eméter magasan benemesitjük és le
veleitöl megfosztjuk. 

Egy tö ha az erős: 4-5 ojtványt l-Jeérlelni képes. 
D~ nem helyeselhető az sem, hogy a hajtások 8o eméter ma· 

gasan nemesíttetnek be. 
X em hel) es különösen az esetben: ha a telep döntés alá ke

rül. l\fivel sokszor megtörténik, hogy tgy t0n levő ojtványt át kell 
dönteni a másik sorba, s ilyenkor a 8o eméter hoszzu ojtványnyal 
nem esközölhetö. 

De különben is siker tekintetében az teljesen ~indegy, akár 
8o cm. akár 1.20-1.40 eméter magasan nemesitjük be az alanyt. 

Ami a párosítással eszközölt zöldojtást illeti: az nem ktfogá
solható. Mert minden nemesitési ~ljárás jó ha az sikerül. 

A szövetkezetről. 
Az a) b) és cl pontokhan felsorolt hitelnyujtásoknál a szövet

kezet Igazgatóságának jogában áll a tagoktól elismervényt, köte
lezvényt, vagy váltófedezetet venni. 

A kamatlábat, a kezelési költségeket, az eladás és vételnél 
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számhandó jutalékokat stb. a szövetkezeti igazgatósága állapitja 
meg. 

A nyujtott hitel nagysága az a) pontban felsorolt esetnél nem 
haladhatja tul a kötött, illetve a beszá.lhtott terménynek az igaz
gatóság által becsült 2/a-ad értéket; a b) és c) pontokban felsorolt 
esetekben az üzletrészekre a tag által teljesitett befizetések ötszö
rösbt . 

. ~ szövetk~zet kezére jár a tagjainak az I 896: V. t.·cz. alap
ján 1g·enybe vehető SlÖlőfelujitác;;i kölcsönök megszerzesében eset
leg segit.i tagjait az a) b) c) pontokban felsorolt hitelnyujtá~ok ál
tal annytban, hogy a szölöfeiujitási kölcsönök részleteit minden év 
november hó I-én akadálytalanul iefizethessék A z e ezéiból adott 
hitelek a legközelebbi mustelölegböl első sorban levonandók. 

Igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagoknak hitel csak a fel
ügyelő-bizottságnak hozzájiuulásával enged~~lyezhető, hasonlóképen 
szükséges a telügyelő-btzottság hozzájárulása az igazgatósági és fel
ügyelö-bizottsági tagok által a szövetkezet irányában vá11alan<.ló 
jót állás elfog adásához. Az ily hitelezésekhez az országo.!" központi 
hitelszövetkezet tg-a·~gatóságának az engedélye is szükséges. 

E meg~zoritás azonban nem terjedhet ki az a) pontban leirt 
elö!egekre, a mit az igazgatóság és felügyelő-hízottság tagjai a szö
vetkezethez beszállított mustra kapnak, sem pedig a b) pontban 
körülirt közus védekezesnél felmerült köllségeknek a szövetkezet 
által való előle~·l!zésére. 

·~ 

33· ~· ..:-\ termelő tagok által beszállított termésnek az igazga-
tóság által dőre megáilapitott becsértéke és eladási ára közötti kü
lönbözet nem a ~zövetkezet nyeresége, hanem a beszálhtó tagok jo
gos része, mely a jutalék s a költségek levonása után az egyes ta
gok között a beszállított termés becsértéke arányában osztandó fel. 
Erről megfelelő számlák vezetendők. 

A szövetkezet jövedelmét képez1k azok a jutalékok, a melyeket 
a szövetkezet a szölö, a must, a bors a szöiögazdaság egyéb termé
keinek és eszk,·zeínek eladása után élvez, továbbá azok a kamatok, 
a melyeket tagjai a nyujtott kölcsönök és előlegek után fizetnek, 
végül az elvált közös munkák ból netalán eredő nyereségek s egyéb 
jövedelmek. A szövetkezetnek ez a jövedelme a törvény által meg
engedett 5°/0-ig az összes tagok között üzletrészeik arányában osz
talékképen feloszthatók. 

34 §. A szövetkezet más szövetkez~ttel csak a központi hitel
szövetkez~t ig·azgatö~ág·ának engedélyével és ez által kiküldött tilak
értö \ agyonbecslése alapján egyesülhet. 

35· §. Az Országos központi Hitelszövetkezetnek a szövetke-
zet ügykezelésére ellenörz~si és felügyelett j?ga v~n.. .. 

Ennek a jognak alapJán az országos kozpont1 lutelszo\'etkezet 
igazgat .\sága: . . .. .. 

1. Kiküldöttje által bárrotkor recozt vehet a &zovetkezet koz-
gyülésének, igazgatósági és felügyelö-b~zottsági ülé~~ine~ tanács
kozásaiban, ott indítványokat tehet. Ktvánatára a kozgyulés és az 
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ülé~ek megtartásának napjáról kellő időb~n érte~itendö. K.iküldöt
tének szavazati joga nincs. 

2. Ugyancsak kiküldöttje által bármikor megvizsgáltathatja a 
szövetkezet könyveit, rnindennemü iratait ts pénztárait, azoknak vi
telére, illetve kezelése utasttásokat adhat. - Jogositva van a köt
venyköl~sönük en~edélyelésénél aláirandó kötelezvény mintájflt meg
állapttani. ~Iegkövetelheti, hogy a <;zÖvl't.kezet által kibocsátandó 
mtnden hirdetmény az Országos Központi Hitelszövetkezet igazga
tóságának bemutattassék. 

3· l\legvizsgáltatja, eset:eg elkészitteti a szö\·etkezet évi száma
sait és mérlegét, a nyereség felosztá~át tárgyazó inditványokat, a 
felügye],)-bizottságnak ezekről a közgyüléshez teendő jelentését, 
vP.gre a közgyülés napirendjére kitüzött ()s~zes t0bbí javaslatokat 
és inditványokat. Kivánhatja, hogy mindezek az iratok, a közg-yü
lés napját megelőzőleg legalább harmincz (30) nappal eléje terjesz
tessenek. A kézhezvétel napjától számított ( 15) nap alatt tett észrt>
véteieit a szövetkezet igazgatósága minden esetbt•n tekintetbe venni, 
illetw~ ;.t közgyülés elé terjP.szteni tartozik. 

36 S· Ha a felügyeW-bizottság az I 87 s: XXXVII. t.- ez. l 95· 
§. értelmében hi vja összP a közg_y ülést, t·rről az Ür!-'zágos központi 
Hitelszövetkezet 1gazgatú~ág-at értesiteni tartozik. .Jogában áll az 
utóbbinak ez e~et ben a szövetkezet igazgatóságát, vagy ennek egyes 
tagjait a közgyűlés mP.gtartásáig felfüggeszteni, . .-.s P.setleg az ideig
lenes ügyvezetésröl 1ntézkcdnt. 

U gyana1on joga megvan az országos központi hitelszövetke
zet igazgatóságának akkor is, ha a kereskedelmi törvény idézett 
szakas/ában megjelölt esetekben a felügyelö-bizottság a közg)"ülést 
ös~zPhi v ni elmulasztja. 

37· §. A szövetkezet 
a felügyelő-bizottság. 

IV. FEJEZET. 

J(özgyülés. 

közegei a közgyülés, az igazgatóság és 

38. ~. A KÖzgyülést alkotják a tagok. 
Elnöke az igazgatóság által saját l:öréböl Yálasztott elnük, 

vagy elnökbe1yettes, ezek akadályoztatása esetében pedig a köt:· 
gyülés többsége által erre kijelölt tag. A jegyzőt az elnök jelölt ki. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlevő l'ZÖvetk{'zeti 
tagok n~vsorát, valamint az Országos Központi Hitelszövetkezet 
küldöttinek a nevét is, a mennyihen jelenvolt. Hitele;:.;itésére a köz
gyülési elnöknek, a fentjelölt kiküldöttnek és az elnök által kijelölt 
közgyülési két tagnak és jegyzőnek névaiairása szükségeltetik. 

· 39· §. A közgyülést az igazgatóság mind;g a szövetkezet szek
helyére htvja össze. 

Az évi rendes közR"yülés a naptári év első feléb~n tartandó 
meg. Osszehivása akképen történik, hogy a közgyülés napja, tárgy
sorozata és azon tudósitá.s, hogy ~z évi mérleg a közgyülést meg
előző nyolcz napon át a szövetkezet üzlethelyiségében közszemlére 



ki van t_év.~, a . I~.udap~st.~n megjeh~nö »Országos Központi Hitelszö
v?t~ez~u Ertes~-~o-~ cz·~~ la?.b.an és _~etleg m.j,s hely; lapban kÖz
zetetetlk, azontolul a koz~yules napJa és tárgysorozata a szövetke
zet s.zékhei~én, v,a l.am.int. a hozz~ tarto~ó többi községben az Gtt 
szoka~os modun elo!:-zovai megh1rdetlellk. 

Re~:dkivüli I.;Özgyül~~s összehivása hasonló módon e~zközlendö 
az évi mérleg kit~telére vonatkozó közlé.-; nélkül. ' 

K(j~~~-i11é_:jr: a. ,.;:özp~m.ti hitelszövetkezet is egyidejüleg meghí
vandó. K1kuldott]e altal ovassal megtámadott határozat a központ 
döntéséig nem toganatosnható. 

40. ~- A felügyelő-btzottság vagy a tagok tizedré=--ze "' a köz
gyülés Ös~zehivúsát az ok és cz··~l kijelölése mellett bármikor köve
telheti. Ha az ig-azg-atóság ennek meg nem felel nyvlcz nap alatt, 
a közgyülést a tagok kérelmére az illetékes czégjegyzék-biróság 
hivja össze 

41. ~. A közgyült!s hat!Lroz~nképes, ha a tagok 1/ 5 e megjelent, 
kivéve a 65. S· esetét. 

Minden tagnak egy-egy szavazata van, ** de ezen Jogát cs& k 
az gyako!"olhatja, ki az elözö naptári évben már tag volt és sza
bályszeríi befizetése1 vel hátralikban nem volt. 

A szavazás más tagnak adotc megbízás utján is gyakorolható, 
azonban öt tagnál tübbet senki sem k~pviselhet. 

Határozatok és választa~ok rend~zerint nyilt szavazattal (fel
állás, kézfe1emeles, felkiáltá') é-; szótöbhséggel foganatosittatnak. 
Szavazategyenlós~g esetén az elnök dönt. 

Tiz tag kivá:1atára az elnök titko~ szavazást köteles elrendelni, 
mely c;;zavazó-lapokkal történik. A szavazólapok ()sszeszedésére é~ 
Összeszámítására ::z elnök bizott:-.ágot nevez kt. 

A választások titkos szavazás utján, v1szonylagos szótöbbség
gel tö:-ténn';!k. 

42. §. Ha a határozatké}Jes~égre szükséges számu tag nem 
jelent meg, nyolcz napra uj közgyül~s hívandó össze, mely az előbbi 
köz&"yülé.~ napirendjére kitüzött tárgyak felett, a megjelent tagok 
számát-a való tekintet nélkül, határoz. 

43· §. Mindan egyes tagnak joga van a törv&nynyel vagy az 
alapszabályokkal ellenkező határozat megsemmisitését a közgyülés 
·megtartásától szúmitott 15 nap alatt a czégjegyzék-biró~ágnál kérni: 
fenmaradván kereseti vagy k1fogásolási joga a szövetkt::zet ellen, 
ha a törvény- \'agy alapszabályellene-; határozat által JOgaiban sé-

·relmet ~zenved. 
A tag kereseti joga a közgyülés megtartá~ától sl:ámitott három 

év alatt elévül. 
* Al 18lf8: XXIII t.-e7. 25. §-a szerint az ala.pszahalyok a közgyrtlés össze

hivásának jogát a tagok ki:tehb szám:i.••oz köthettk. 
• Az 1898: XX.II, t. •~a. 26. §·a. hatá·ozottan kimondja, hogy min~en e~:~es 

tagnak, egy-egy azal'azata vau: e szerint, 11a a pinct.~••6vetkezet az o•·szagos köz
ponti hitelszövetkezetbe akar betlépn i, a törvény ezen világos r J~tlelkezédhfll~ alkal
mazkodnia kell; tehát nem adhat .,gy tagnak - az üzletrészek 11zam6.hoz képeat vagy 
más knlcs szea·int - egy •. él több auvazatot. 
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44· §. A rendes vagy rendkivüli közgyülés jogérvényesen ha
tároz mindázon tárgyak felett, a melyek naptrtndjére ki voltak 
tüzve. 

A közgyülés hatáskörébe a következő tárgyak feletti határo-
zathozatal tartozik : 

8) Az igazgató es felügyelő bizottság jelentése az evt üzlet
eredményről és mérlegről \5 7 §.) s ezek alapján ezen testületek 
felmentése. 

b) A tiszta jövedelem felosz•ása (5{)· ~.)~ 1lletve netaláni \'esz
teségnek a 6o. §. értelmében leendő fedezése. 

c) Az igazgatósági tagok es a felügyelö-bizottság megvá
lasztása. 

d) .Az igazgatóság és a felügyelö-bizottság t~g-jai - az ügy. 
vezető igazgató kivP-telével - dijazásban rendszerint nem részesül
nek. Az ügyvezető igazgató illetményeit a k·~zgyülés állapítja meg, 
az erre, valamint az esetleges jutalmazásokra vonatkozó közg) ülési 
határozat csak a központi hitelszövetkeztT. igazgatóságának bele
egyezésével emelkedhetik jogerőre. 

· e) .-\z igazgatósági határozat ellen felterjesztéssel élt tagok 
ügyei, mely felterje~ztéo;P.k január hó végéig az igazgatósághoz be
nyujtandók. 

f) A felveendő kölcsönök és bármi alakban a szövetkezet ál
tal elválld.lható összes terhek maximumának meg-áliapitása. 

gJ Az országos központba leendö belépés, illetve kilépés an
nak kötelékébőL 

h) Bárminemü inditv~my, melyet az elsorolt tárgyakon kivül 
az igazgatóság sajin r~~zéröl, vagy valamely tagnak a közgyülést 
két héttel megelözőleg történt bejelentése alapjan a naptrendre 
kitüzött. 

Az évi rendes közgyülés napirendjének ezen §. b) és c) alatt 
foglalt tárgyait tartalmaznia kell. 

45· §. A közgyülés bármely igazgatósági vagy felügyelő-hi· 
zottsági tagot, vagy má5 szövetkezeti képdselőt, müködési időtar
tamának letelte előtt is az iJletö törvény szerinti felelősségnek fen
tartása mellett, elmozdithat h1vatalos állásától minden kártéritt'~si 
igény nélkül. 

46. §. l\1índen jog, mely az alapszabályokban 8 szövetkezet. 
más közegeire vilúgosa:R át nem ruháztatik, a közgyülést illeti. 

Igazgatóság. 

47· §. Az igazgatóság ...... tagból áll, kik közül ········--··--------· 
három évi időtart=-mra a közgyülés választ, egyet pedig az orszá
gos központ nevez ki. 

A szövetkezet fennállásának két első évében az igazgatóság 
.......... tagja sorotás utján lép ki. 

A ki lépett igazgatók ujra választhatók. 
Az igázgatóság tagjai csak oly Rlagyar honpolgárok lehetnek,. 

kik irni tudnak és vagyoni tekintetben ··kifogás alá nem esnek. Kik 
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nyereségvágyból eredt büncselekmény miatt elitéltettek, igazgatóul 
meg nem vá.laszthatók. Felszólalás esetében az illetékes czégjegy
zékbiróság határoz. A választot t igazgatóknak szövetkezeti tagoknak 
kell lenniök. 

Az igazgatóság elnökét, valamint az ügyvezető igazgatót, 
maga válas~:tja. 

48. §. Ha az igazgatósági tagok száma -ra apadott, rendki-
vüli közgyülés hívandó össze az igazgatóság kiegészitése czéljából. 

4-Y· §. Az igazg-atóság : 
a) képviReli a szövetkezetet minden külsö ügyében ; 
b) kir·evezi, ff:lfügge~zti, illetve elbocsájtja a szövetkezet tiszt

viselőit és aikalmazottait, megállap1tja dijazásukat, meghatározza a.z 
áltaiuk jeteendö biztositékot. Utasítja és ellenőrzi öket müködésük
ben. Kmevt·zésiikh~r.: azonban az Országos Központ1 Hitelszövetkt
zet jóváhagyása szükség~s; 

c) a tagok felvétele, kilépése és kizáratása felett határoz; 
dl a közgyúlés által megállapitott határok között a szükséges 

pénzek beszerzé~éröl, valamint a felesleges pénzek elhelyezéséről 
gondoskodik; 

e) a 26 é!" 32. §* értelmében a szövetkezet által engedélye
zett Ö!'szes kö1csönök vi'iszafizetése feJett őrködik, azok biztonságát 
folyton figyelemmel k~séri, a hátralékban lévő összegeknek per 
útján való behajtását elhatározza és a fél előzetes tudósitása mel
lett a pert megindítja ; a le nen. járt, de veszelyezett követeléseket 
azonnal felmondja és beh.1jtja: 

f) az előző ~~vnek felülvizsgált és az összes igazgatóság által 
aláirt mérlPgét - legkésöbb márczius hó végéig - a felügyelő
btzottsaghoz átszármaztatja ; 

g) a 25-- 31. SS értelmében intézkedik a szüret idejének, s a 
termés bes~állitására és átvételére vonatkozó feltételeknek meg
állapitása, a beszállított termésre adandó elölegekre vonatkozó 
kulcs megállapítása, a beszállitott termés feldolgozása, kezelése és 
értékesítése, s a mennyiben hegyközség létezik, a hegyközség ren
delkeléseivel összhangban a szövetkezeti tagok szölömivelési szük
ségleteinek esetleg közösen leendő beszerzése, s esetleg a szőlőmi
velési és szőlöbetegségek ellen való védekezési munkáknak közös 
végrehajtása iránt; 

h) minden előforduló ügyat az alapszabályok értelmében s a 
szövetkezeti érdekek megóvása mellett elintéz és az alapszabályok 
s az idevonatkozó országos törvények betartása felett őrködig. 

50. §. Az igazgató~ág a szövetkezet ügyeinek vitelével esetröl
esetre vagy állandóan másokat ts megbízhat, de ezeknek eljárásáért 
épp ugy felelős, mintha maga járt volna el. 

Az ilyen alkalmazottak jogaira és kötelességeire nézve a ke
reskedelmi, íll~tve ipartörvénynek a kereskedelmi alkalmazottakra 
és segédszemélyzetre vonati-::ozó intézkedései nyer.nek alkalmazást. 

Czégvezetöt az igazgatóság nem rendelhet kt. 
Folytatás következik. 



Gyümölcs- és szölöbor készitési gépek. 

Gyümölcs ~s ~zőlD sajtók, 
folytonosan ható ket t{)s en1eltyii szer

kezettel és n,Yorner{) szabályzóval. 

A munka~<épesség 20°/o nagyobb, mint bát·mely más sajtónál. 

Hydraulikus sajtók. 

Szölfi ~s rr Jfimölc~ zúzók 
és bogyó morzsol6k. 

1 l eljesen felszerel.!_ 
! szüretelő készülékek. 
l Szölö és gyümölcs örlök. Asza!o készülékeit u·.vü-
1 rnölcs és f'{) ze lék us zal a;..ra, gyümölcs vag ó {'s há
i mozo gepek.leg·ujauh :.-zprkezetü ~~zabad. iinrnük()d{) 
l '>Syphonia<( gyürni)lcs és s ölövesszö permetezök 
l gyártatnak is szúllittatnak jótúllú~ rnellett a leg-
l joiJb kivitt•lhen 

i ~ay!Gt~ t~ ~h. é~ Tá~sa 
~ 
iE 

~ cs. kir. kizar. szabad. gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhámor. 
l , 1 B E Q il. :z::. 't'ábozoet~aeJse 71 .. 

l (: ~ _Ki~~~~~tv! __ ~~O __ ~r_any, ez_üst ___ és_ b~onz éremmel. eo 
li! --. 

l Arjegyzékek ingyen és bérmentve. l Képviselők és viszontúrusitók felvétetnek. 

. ·- --

Nyom. Sima Dávid könyvnyo1udájában Gyönp.:yÖE~Ön. 
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