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A SZŐLŐBEN 
(Ezel6tt: "Egy év a az616ben") 

Havi folyóirat szölösga7tlA.k szimA.ra. 
-·------------;:---------------

11egj elenlk: minden hó 28-an. 
Eiöfizetési d( Egész évre 2 frt. 

Sztarkeaxt6 ia k:iadótulajdon••• 
CSOMOR KÁLMÁN. 

Boritaladó leszállitása. 
Keresik, kutatják azt, hogy miként lehetne a borfogyasz

tást fokozni. 
PályHdijakat tüznek ki, enket.teket tartanak, hosszúra 

nyúlt czikkeket irnak f.s a beJef(tnHlá~ig dikczióznak, hogy 
mikéut is lehetue hát hazánkban n hurfogyasztást emelni? ...• 

A sok irkálás-firkálá~, a sok f:kes dikczió nem találja 
meg az igaz utat azért, mivel ugyszólván nemigen akarják. 

El:! Y eset jut eszem be ; egykor egy n Hgy deputáczi6 jelent 
meg a Tisza partján, umely deputáczióbnn az állam hatalmai 
szakközegéi is jelenvoltak. 

J ár tH k le-f<·l a Tisza p n rt ján, Pszközöltek fölm~réseket, de 
a n~zetek éltérők lévén ; n1epállapodni nem birtak. 

A Tisza partján álldogál az öreg rév~ez, végre megunja a 
uézést, kiváncsivá leR?., hogy hát mi felett is tanakodnak azok 
a nagy em berek. Bátorbágot vesz, oda sompolyog a legközelebb 
álló talán lP~kisebb kaliberü urhoz és szerényen k~rdi: 
»l! gy an 1nondja. meg a tekintetes ut, min törik a fejü
ket napok óia ?c 

Hat bizony jó öreg azt keressük n1i, Rzt akarjuk megálla-
pitani, ho~y hol van itt a viz árja ? 

:.Hát miél't nem szólnak az urak, mindjárt megmu-· 
tat om én c mondja az öreg; s ez2el az öreg révész eloldotta a 
ladikot, bele ült, s a ladik minden evezés nélkül haladt arra, 
ahova a viz árja vitte, e igy a Tisza tulsó oldalán a part
hoz jutott. 

A szakközegek ekként azután a helyet megjeliJlték. 
Hasonlóképen nem kell nagy bölcsesség és nagy fejtörés 

ahhoz, hogy miként lehetne l~ azánkban a borfogyaszt4st 
fokozni. 
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Meg kell a föld népétől aki hi vat va lenne a legna-
gyobb fogyadztást eszközölni - kérdeni, hogy hát rniért nem 
iszik ő bort ? . . . • Rögtön illond ja reá a választ ~ »azért, 
mert drága, azután a szegény ember nem bir vele.« 

Hát ne keressék a g6rdiusi csomó tnegoldását más alak
ban, mint azt megtalálni lehet. 

Mindenféle okoskodás meddő marad, mert a borfogyasz
tást a bor drágaAága neheziti meg. 

Az a kérdés tehát, mikéot lehetne a bort olcsóbbá 
te11ni ? 

A bor olcsóbbá tételét n~aguk a termelé~i viszonyok sza
bályozzák. Azt előírni nem leh-et, Inert ezen a téren gyógyí
tani, se~:iteui nen1 lehet, nlivel a borárakat nem a termelők, 
de a vevők, illetőleg a konkurenczi~ szabja meg. 

Ha~ztalan tartja a bortermelő borát magasabb árért, vagy 
le kell szállni oda, ahol a kereslet az árakat megszabta, vagy 
pedig pihen a pinczében, Az a bor pedig, amelyik a piuezében 
pihen, az nem irányithatja a fogyasztás alatt levő horárat. ·-
Tehát a borfogyasztá.s fokozására nézve a termelö egyebet nem 
tehet, minthogy tiszta tökéletes, természete~ hort állit elő. 

Egész má~ uton kell tehát keresni a javulást, ott, ahol 
eJ érhető. 

Mindeu viszonyok között a LorfogyasztíÍst az csappantja 
meg, hogy a bor ~okféle és na~y adóval van megterlwlve. 

Először is fizet a termelő maga~ állami egyeneH adót, 
azután fizet nagy fogyasztási udót és ennek t etejébe még 
regále adót is fizet. Sőt vannak egyes városok, ahol a hor 
városi adóval is meg van terhelve. 

Egy hektoliter bor után fogyasztási és regálé adó majdnem 
12 korona. Sőt mint mondám vannak városok, ahol is még 
legalább 2-3 koronával megvan terhelve. 

Ez az, ami a borfogyasztást megcsappantja, mert ez emeli 
~ bor árát literenként 6-- 9 fillérrel. Ez pedig olyan összeg, 
melyen ha könnyités nem történik, nincs reá kilátás, hogy a 
borfogyasztás emelkedjék. 

Mit fog azután ez nz állapot maga után hozni? Azt, 
hogy a borok now fogynak és a termelés nem talál elhelye
zést és fogyasztást, ami maga után vonja a borok árának 
•lyaténi lenyomását, mely az ojtványszőlővel foglalkozókat 
tönkre teszi. 
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Tönkre tette a multban a filloxera, most tönkre teszi a. 
magas adoztatás; és azután . . . . azután ismét kezdheti 
az állam előről . . . . ismét halha~ja százezrek jajveszé
kelését, s szomoru képpel nézhet azon 25 millió után, 
melyet a szölők telujitására az országg;yülés meg
szavazott. 

Ez azután lenne e~'Y állapot ... aminő már volt! 
Keresik azután az okokat vagy bünbakot. 

No dP hát ha mi apró emberek ezt belátjuk és előre tud
juk, még inkÍA.bb tudni fogják azok a nagyok, akik a magasla
ton állva nz ország sorsát intézik. 

A vag·y tekintsenek szét a n ugy világba, nézzék meg Fran-:
cziaor~t.ágot, lútni fogják, hogy ott m{tr bek::>vetkezett azon 
állapot, amit mi fön11ebb elésoroltunk. Mi az ördögöt még 
csak a falra Jes~jük, ott r11ár az ördög n1ozog! 

Vtt már a t ul termelésről beszélnek ; ott ,uár a borárak 
annyira alá szállitották, hogy a szől~szet nem fizeti ki magát, 
s a ~azdák jnjveszf>kelnek. 

Pedig hcit nincs tu/termelés. . . Hogy is volna tulter
rnei~s akkor, mikor a legnagyobb része a társadalomnak csak 
sátoros ünnepen iz lel egy kis bort ? K em a termelés nagy, de 
a fogyasztás kicsi ; mert ha az árak olyanok volnának, melyek 
a sze~ t> ny em be rt i~ hozzá férhetűvé tehe~nék, még kétszer 
annyi bor fogyna el. 

Elhiszem €>!! azt, hogy nagy gondot ad a kormányuak az, 
hogy ily számottevő nagy jövedelemtől e:!lsék el ; azért azután 
huzakodik is, a boradók ahí.szállitásátó1. 

De végtére akár miként huzakodik .. tenni kell. Ezt kö
veteli a józan ,5~z. A vezetőnek kötelessége a dolgokat ki
egyenliteni. 

Francziaországban a kormány már kénytelen-kedvet
len reá szánta magát. Ott már a borad6k leszállitásán fára
doznak, vagy eddig talán már le is szállitották. 

.Hasonlóképen kell eljárui a magyar kormányak is, ha. 
csak az alig épülő szőlő kolturát gazdájukkal együtt tönkre
tenni nem akarja. 

Kötelesség érzet, tárgyilagosság, még egy kis gondolkozás 
valamint bátorság kell ahhoz, hogy a boritalad6 leszállitását 
kezdeményeazl'k éF~ életbe léptessék. 

Pedig hát az nem oly rettent6 nehéz, mint aminőnek láttuk. 
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Ha a boritaladót leszállitják, a fogyasztás tetemesen na
gyobb lesz ; s kérdés vajjon a. nagyobb fogyasztásban a leszál
litott adó uen1 lesz-e fedezve ? 

Boldogult nag·y alkotásu Baros Gábor miP.iszter életbe 
léptette a vasuti zónákat ; ezzel az utazási árakat tetemesen 
alászállitatta : s mit eredményezett ezen u ji tás'? Először is a 
kereskedelmet emelte, melynek jótékony hat~ísa minden osztá
lyon érezhető. N agybau emelte az utazást, még az is igénybe 
veszi a vasutat, aki egyébkor kocsin közlekedett ; az is uta
zik, aki talán elkerülhetné. - Szóval a zóna nagyon bevált ; 
mert amennyiben az árak alászálltak : annyiban emelkedett 
az uthzási kedv ; s igy kifizeti magát. 

N em-e lenne hasonlóképen a horfogyasztással is, ha azok 
akik ma ezt a lelketölő apiritm~zos vizet isszák, bort fogyasz
tanánk ? A bor fogyasztás uagy mérvet ölteoe. 

Azon kivül emelni lehet a szeszt és sze~zes italok adóz-
tatását. 

Ennek azon jótékony hatása lenne, hogy a pálinka még
inkább megdrágulván: a nép a bo1·t fogyasztanti Ennek 
pedig más oldalrel is áldásos hatása lenne : ha a nép, a lel
ketölő butitó pálinka élvezettől elszoknék. Akik pedig birják 
~s ~lvezni akarják a konyak és egyéb édesitett s1.eszes italo
kat : hát fizegs~nek érette. 

Most nagyon időszerü ezen kérdéssel foglalkozni azért, 
mivel egy pár vármegye már felirt a kormányhoz : a borital
adó leszállitása végett. 

Itt az id' tthát, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel ; s 
akinek tehetségében áll, álljon a rnozgalom élére, legyenek és 
fáradjanak ~B hassanak oda, hogy a rnegyék, városok, közsé
gek, hegyközeégek és esetleg testületek a magyar kormányhoz 
a boritaladó alászállítása végett feJirjanak. 

Abon,yi. 

Rupestris montikula. 
Most esszel, amikor a szőlösgazda elhatározza magát arra, hogy 

szőllSt ültet, helyén httjuk, ha rupestris-montikuláról egyet-mást el
mondanunk. 

A rupestris-montikula oly alanyvesszlS, melynek nagy a hivatása. Mert 
vannak lenületek talajok, ahol más fajjal még kisárletezni sem tanácsos. 

Olyan talajok, melyek a ripáris-portálisnalt nem alkalmasak, és 

, 
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egyébként nem nedves: vtt kizárólag a rupestris-montikula állja 
meg :t hely~t. 

De azon köt·ülményt is figyelembe kell \enni, hogy rupestris-mon
tikulán eszközölt nemesités legtöbb esetben sem ad nagy termést. 

Ezen körülmények a rupestris-montikuhít egyenesen a nemesebb 
bort ad6 fajok alanyjának predisztin1llják. 

Beszéljünk értbeWbben. 
A rip1íria-portllliR a meszes talajhan kisárgul vissza esik, a rupest

ris-montikula ott i61 diszlik. 
" A t·iplít·ia portálls az emelkedett ld\ves kavicsos talajban az elsö 

3-4 évig jól fejlődik, de aztlt1ín f<'jllldéséhen megáll. A rupe~tr;s-mon
tikula pedig kezdettől fogva j61 diszlile Sőt lehet moudani itt diszlik 
jól; ez az G igu~i otthona. Itt érzi maf[át jól, itt női, fejlődik sz~pen ; 
- mig a televén~dus vörös- barna talaj ban kis növésii marad, elágas
bogasodiK, é~ az oJtnínyt nem neveli Hzépe·1. 

Sok bon·idt-k v~m, amelynek talaja kavimms homokköves, sCt 
meHZt~s iH. Ezek a helyek le!!:inkább emelkedett hegyoldalokon Yannak. 

H~gente ezek a lu·gyoldalok é~ talajok aclták a legnemesebb faj 
borolu~t éH mauap~1íg partagon hevernek. 

Ertse meg az ilyen talaj tulajdonosa, u.if'zerir.t k:ir czekét·t. a terüle
tekért, lwgv parla;!Oll hevern(~k. Erre egyedüli é!:! pedig predesztinál' 
alanyveszíík a rupestJ·is-montikula. 

Csakhogy pet·sze meg- kell fordítani. Ha a kö\·ek nagyobb darabo~~ban 
\'annak Lenne, azokat apróra kC'Il törni s fültldel v~:g·yitve :fiJrditani. 

_o\ z ilyen talajt·a aznt:íu ültessen a gazda rupP.stris-montikula to~ima 
vesní)t. Ez könnyen ered, s két éves korliban zölden benemesithetG és 
eldönt he tő 

Ebből lesz u vil:íg legjobb bor.tit adó szőlő, ha a terület délnek 
vagy délkeletnek f1~kszik, és ha re1i alkalmas fajt nemesít. 

AikalmaH faj a f())'tnin: !.l le1ínyka, a rujnai rizling-, a tramini, lUUS· 

kát Gttunel, Musk:it Jézu~, és még egyéb nemes bo1·tadó fajok. 
Hogy az ilyen hel)·eken a legnemcsebb borok fognak teremni, még 

azon körülmény is ellísegiti, hogy rip:íria ·portál is m1ír rég megérlelte és 
lehullatta le\•elét, rné~ a rupesztris ojtván~· levélzete zöld, veget:ícziója. 
teljes és a széílő beL-rlelését hiztositja. 

Ha ezt j6l 1ítgondoljtík, é!-1 ezt a tauácsot követik, sok eddig pa:;.·la
gon álló szildás, k<h.·es, kavimws, messzes talaj nyer felnjitá!!lt, mely egy 
részt·ől a gazd:ínak jövedelmet ad, m:\srészről a nemzeti közvagyont gya
rapítja. 

A viharágyuzás és a felhők vonulása.* 
A bban az emlék iratban, melyet a Meterol6giai lnté1.et a jégverés 

ellen való v édekezéB ügyében a :F'öido:ive lésügyi Minisztériumhoz inté
zett, a több.i küzött olyan utasitás kiadás1ít is kérte, mely a gazdáknak 
felvihígositást nyujtson arról, mikápen vádekezzenek viharágyukkal a j~g
eslS ellen. 

Ez utttsitást az l ~00. évi már~zius havában mintegy 6000 gazda(-
---.-A Termhzettudományi Közlönyböl van átvéve. Saerk. 
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nak osztottaík ezét. Hat k~rdése között a negyedik szaímu igy szól: :.1\fi
lyen hataísa volt a lövéseknek a felhiSk alakjára, szinére ~s mozgására ? c 

Raum Oszkár, meterológiai intézeti tisztviselő, a beküldött jelen
téseket feldelgozván, megismerteti a feleleteket is, malyeket egyes vi
haraígyuk kezeliSi az utasítás 4-ik kérdésére adtak.* Az ő részletes köz
leményéből vettem a következlS adatokat : 

l. A fűteleki védekezlS telepen Vasrnegyében 1900. junius 3-ikán 
8 délutáni órákban déli irányból 2 zivatar tört a telepre. A vihar.ágyuk 
200 lövést adtak. »A lövések l km távolságban a felhiSket megálli tot
ták, melyek kebti írányban kikerülték a telepet és csak a leszaggatott 
felhőfoszlányok jutottak el hozzánk. A villámlás és dörgés a telep fölött 
megszünt. • 

2. A Mnra bal partján levő alsólendvai telepre 1900. május 25-ik 
napján délután 4 é!l fél órakor északnyugoti irányból tört be a z!vatar. 
A védekezés idejekorán kezdődött. -.A felhők két részre oszolva, keleti '8 déli irányba elvonultak.« 

3. A csongrádmegyei királyhalomi szőWtelep fölött 1900. junins 
~-ikán délután 5 órakor vonult el délkelet felől jövő zivatar. A vihar
ágyuk félórai harcza után cmintha valami láthatatlan kéz kétfelé tépte 
volna a felhőtömeget, az egyik fele dél felé huzódott, a másik fele észak
nak ment s fölöttünk kék eget lehetet látni.< Ugyanaznap este 8 órakor 
másik zivatat" tört ki. :.Egy fehér t!zélü tet"hes felhő közeledik felénk. A 
jel16állomás lövésére a többi ágyu is dolgozni kezdett, és 10 percz mulva 
8 felhő megállott és lassan szétoszlott.c Ugyanott 1900. julius 6-ikán 
este 7 órakor mutatkozott zivatar A védekezés kellő időben kezdődött. 
:.A felhőtömeg csakhamar szétfoszlott. c 

4. A csálai állami szőlőtelepen, Aradtól mintegy 3 km-nyire nyu
gotra, 1900. junius l-én délután 3 óra 15 perczkor zivatar tünt fel, 
mely keletről jött. 204 lövést tettek. »A zivatar a telep f6Utt két részre 
szakadt, az egyik fele déli, a másik pedig északnyugoti irányba vonu l t 
el.c Ugyanott 1900. junius 8-ikán a zivatar, mely délután 3 órakor nyo
mult a telepre, 17 4 lövés után »megállott ~s ködszerüen eloszlott. c 

ó. A baraczkai állami szőlőtelepen, mely Hegyes-Drócza közvetet
len közelében a Maros két partján terül, 1900. május 30-ikán 370 lö
vést tettek a d~li 12 órakor észak és délkelet felől betörő zivatar eHen. 
Az ágyukezelők tul~ágosan gyorsan llSttek. -.A lövésekre a sötét terhes 
felhők szemlátomást megritkultak és szétoszlottak. 1900. évi junius 8-iki 
zivatarról tett jelentésében a telep felügyelője igy ir a Földmivelésügyi 
Minisztériumhoz: :.Már két izben sikerült vonuló zivstart eloszlatnunk, 
a ha most az óriási zivatart nem is tereltük el teljesen, legalább rom
boló erejét törtük meg. c 

A közlött adatokhoz haAonlcSk ellSfordalnak a Borászati Lapok 1901. 
'vfolyamában, melyből néhány szám kezembe került. 

Br. Knezevich Viktor augusztus 23-ikáról kelt levelében irja, mi
k,nt védekeztek viharágyukkal a zivatar ellen Stridón. Azután igy szól: 
:.Csak egy pár nap mulva hallottam Ráczkanizsán, hogy ugyanakkor ott 
is 4azlelt~k ugyanazon tünem,nyt, de ezek ugy látták, hogy a j~gfelh5k 
egyszerre megtllltak és vieazafelé indultak a Mura felti, amely vid4ket 
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j61 elvert4§k.c Au~usztuJ 20-iklfr61 pedig igy ir: :.Szemtanuk állitása eze
rint a zivatorfelhlSk erélyes ágyuzásunkra kétfelé szakadtak, melyeknek 
nagyobb része a Farkashegy felé vonult.« Julius 14-ikén kelt levelében 
ez áll : »Erélyes védekezés mellett ritkán van záporeső. Hisz ezt Stiger 
és mások is tapasztalták, hogy lövöldözés következtében a felhők igen 
gyakran vagy megállanak, vagy vékonyabbak lesznek, vogy egészen el
tünnek és kisüt a Nap.c 

A közlött megfigyelések ezerint a felhők a viharágyuzásra részint 
feloszlanak, részint meg,llani, vagy a vonulás jrányáb6l kitérni, sőt visz
szafelé indulni kényszerülnek. Ez más szavakkal kitP-jezve annyit tesz, 
hoe-y a lövöldözés olyan akadályt állit a levegő áramlásának utjába, 
hogy me~állásra, kitérésre, sőt visszafordulásre kényszeríti. 

Lehetsé~es t>z ? 
Hogy ez' iránt némi fogalmat szerE'zzünk, tegyük fel, hogy a fel

hőt szállitó, áramlás nem Jégnemü, puskaporgőz okozta, hanem szilárd 
akadályba ütközik, például hegylánczolatot ér. Mi lesz ennek a vége? 
Az. hogy a felsőbh légréteg~k az als6bbakat lassanként magukkal ragad
ják átsz!Íllitják a hegylánczon. Csakis igy magyarázhatJ az a jelenség, 
hogy a szélnek kitett hegyoldalak bővebb esőt kapnak, mint a szél védte 
lejtők. Ugyanis at: all!lóbb, párlfkban ~azdagahb rétegek, fülemelkedvén, 
a hüvQsebb szintájon párájok egy része kiváJni kényszerül. Részint e 
miatt, részi nt mert a felsőbb réget az alsók a hegynek szél fu j ta olda
htn még johban fölemelik s igy ezek it~ hüvesebb régióba kerülnek, mint 
ahol eddig voltak, Hzaporodik az eső mennyisége a hegyek azon oldalán, 
mely a légáramnak utjlfba esik. 

Ha tehát szilárd akhdály sem tudja megállitani, irányából k !téri
ten i, vagy ~ppen vjsszaforditani az áramló levegőt, hogyan tenné ezt né
hány ágyunak a füstje vagy léggyürüje? Igen, olyan léggyűríi, mely 
legff.ljebb 400-500 métetnyire bir a talaj fölött fölemelkedni! 

A vihurágyuzást lJasonlitjuk némileg ahhoz a foiyamathoz, midlSn 
a Nap a párás Jevegőjü hegyoldalt süti a tólfelé tartó áramláRt indit 
meg. Ilyen esetet volt alkalmam 1B9!. julius 10-ikén a Tátrában tapasz
talni. A Lomniczi csíics alatt levő Ot-tónál (2008 m.) voltam. A Tal·
patak völgyél:en, mintegy a Tarajkától (1~~0 m.) kezdve ködfelhő emel
kedett fel, kisebb-nagyobb foszlányok az Ot-t6n keresztül a Közép-orom 
csíicsáig (2440 m.) szállottak, oda érve azonban aem feljebb nem emel
kedt~k, sem a cs6es tuls6 oldalára nem huz6dtak, hanem nyomban irányt 
változtatva, lefelé csaptak néhány méternyire a cs6.es innens6 &ldalán. 
Jött ujabb köcltömeg, az is igy járt, a osúcson felül emelkedni nem birt. 
Vajjon miért neu1 ? Mert ott fent m:!s irányu légáramlat uralkodott, mit 
igazol az, hogy a bárányfelhlSk nyugotr61 jöttek. 

Tehát hiába tüzelt a Nap a begység lejtőire; hjába inditott mint
egy l OOO mt1ternyi magas légáramot a magasba, eltirpült, semmi vt1 l etil 
felhöstül, mihelyt a Köz4p-orom szabad szintaiján az uralkodó, ellenkez6 
irafny~6l jövlS, l~gaframmal találkozott. Hiába, a gyenge, helyi, er<S ~.eg
semmisül, ha harezra JuU nagyobb hatalom ellen, mely nagyobb terule
ten uralkodik. Ha tehát ezernyi m4ter mRgas, hossEabb ideig tarteS I•c
afram az uralkodcS airamialat nem birta megálhtani, anmil kevésbb4 vissze. 



152 

forditani, irányából kitériteni : hát néhány viharágyu füstje hogyan birna 
vele ! 

De, ha semmi valószinüség nem szól a mellett, hogy a viharaígyu
zaís a leveg6-árammal jövő felhőket ~kár kiterithetné irányukból, akár 
vis~zafelé fordithatná, akár megállithatrui:, hogyan értelmezzük luit azo
kat a megfigyeléseket, melyeket az imént bemutattam? 

Részint hiányos, részint nem pontos megfif,!yeléseknek tartom őket. 
Hogyan is lehetne kivánni, hogy a viharágyuk kezellíje, vagy a telep 
felügyelője, kinek zh·atnr idején annyi a teendője és intézni valója, még 
arra is id()t teljen, hogy a felhők vonulását megfigyelje ? Hiszen ehhez 
első sorban is z&vartalan nyugalom kell. Azután lui:nyadik ember az, még 
az t"rtelmesebbek közü: is, ki felhők különféle alakjait ismerné? De még 
az sem könnyü, hogy a vonulás irányát megállapithassa. Ugy, p 1szta te
kintet:.:e igen sokszor csaJódLi fog; szükséges, hogy a vonul6 felhőpon
tot valami tárgyhoz huzzámérje. 

Vannak ugyanis felhők, melyek a Mgkör alsóbb rétegeiben j~írnak, 
mások magasabb régióknak a ~zülöttei, megint mások csak a legfelsőbb 
szintájon uralkodnak. Zi vu tar idején soks· or alsóbb és magasabl·) ré~ió
beli felhők tünnek fel, melyek néha nem ugyanegy irányban jönnek. L~it
hat valaki zivatar előtt czafatos felhőt, gyorsan nyargalva, többnyit·e a 
szállel egy irt1nyban, kés(íbb sürűbb alakúakat \'ehet észre, melyek már 
kissé jobb kéz fe){H huzódnak s midőn elvonult a zivatar, láthat fels() 
régióheli felhőket, melyek még inkább jobb kéz felől jönnele Mily köunyü 
hát a tévedes! Ha meg nem nevezv.ük a felhlí alaliját., azt mondhatn6k, 
hogy zivatar elején a felhő pl. délről, zivatar végén északnyugotr6l, te
hát csakndm ellenkező irány~61 jött; holott voltakt~pen iránya tSem \'ál 
t~ zott bauern előbb alant, utóbb pedig fent járó felb(ít figyeltünk meg. 
A jól végzett me12:figye1és teh1ít csak az, ha a felhő alakját is megne
vezzük, vagy legalább csak annyit is jegyezzünk meg, hogy ah=6, küzép 
magas8águ vagy felső régi6beli felhőt·éil van-e szó. 

Sok~zor az okoz csalódást, hogy az egyik felhő igen gyorsan, a 
másJk igen lassan mozog. Olyan eset az, mint mikor az álló vasuti \'O· 

natról, másik robogó vonatot látunk; cs"k néhfÍny pillanat kell, s azt 
hisszük, ho~y a mi vonatunk megy, holott a másik folytatja robogáPát. 
A felhőkön a csalódást akkor veszszük észr~>, ha pl. sz1ílfa tetején kife
szített drótkereszthez métjük a vonulást. 

Arr61 sem szabad megfeledkezni, hogy szemlát.ornáet az alsó felhők 
gyorsabban mozo~nak, mint a fe]s()k. Igy például 18~3. szeptembet· 29-
ikétől 1895. szeptember 20-ikáig Turitevén 5·4 m. magas szálfán kifeszi
tett 0·6 m. átmérőjü, az égi tájaKat feltüntető, drótkörön a stratus felhő 
(a legalantabb járc6) 100 e&et közül 97 izben annyira gyorsan látszott vo
nulni, hogy 3C másodpercznél rövidebb ideig tartott a körön való átme
né~e; ellenkezőleg c czirrusz ·a legfelsöbb felhőalak) csak 5 iz ben vo
nult át ily rövid idő alatt, 95 izben pedig 30 másodpercznél t.öblJ ideig 
tartott átmenetele. 1901. ~zeptember '~-ikán 840 másodperczig tartott 
a keletr61 jövő czirt·usfelhőnek az emlitett körön való átvonulása ; jólle
het a strstus 3-b másoclperez alatt is megfutja a drótkör átmérőjét. A 
tornyos felhlSn is, melyblU sokszor zivatarfelhő fejllSdik, tapasztalhatni 
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olykor-olykor, hogy igen lassan vonul ; 9ö2 eset között megtörtént 15-
ször, hogy ~. körön való áh·ouulása 180 másodpercznél, s egy izben, 
hogy ~öO m:ísodpercznél ho!:!szahb ideig tartott.* Hányszor eshetlk meg, 
hagy Ilyen, na2yon las~nn vonuló felhőt egyik s másik vesztegállónak 
hajlandó tekinteni. 

Hogy a kiilönböző magasságban járó felh()k vonulasa mennyire tér 
el a legalsó 1iramlattól, a széltől, a1·ra nézve a köve:kező adatokat cmli
tem fel, melyeket a Nagy Alföldön, Kún-Szent-Mártonban és Turkevén, 
a Hegyalja alatt Tardosou, a Lorsodi Bükk-hegyRégben Bánhorváton 
gyüjtöttem, még pedig az alsó felhőknak 34~2, a közepeseknek 1157, a 
felsöknek 2113 esetben való megfigyel~se alapján. Ime 100-100 eset 
közül az alsó telhő és a szél 41·0, a közepes felhő és a szél ~1·8, a felső 
felhő és a szél 16·tS izben JÖtt ugyanegy iránybóL 

(folyt. köv.) 

,,Szölészet-borászat'· .. 
Ha ugy nylir fi.)lyamán be utazza valaki az or~zágot. meglátogatja 

az e~yes borterm(í vidékeket, örömmel konstatálhatja, hogy a hegyaljak 
melyeket a phylloxera tönkre tett, nagyobbára ujra vannak telepitve. 
Láthatjuk, hogy a hajdani homok-buczkák, melyek csak legetőül s~olgál
tak ezen óriási területek mind-mind he leszne~ telepitve, · láthatjuk, 
hogy még az altoldün is, hol hajdan csak bnz1lt termeltek, ma már 
majdnem minden nagyobb alföldi uradalom ültetett 100 meg 100 hold 
szőlőt. A szlHőtelepités a phylloxera pusztitás 6ta egész tudománya fej
lődiitt s HZ ujonan telepitett szőlők busásan fizettek az uttörőknek -
nagy áron értékesitbették a kezdők minden anyagukat a term~st, ugy 
mint a vesHzőt stb. Ez ugratta neki a közönséget a szőlőtelepitésnek, 
ez tette egész máni1ívá a Mz{i]ö ültetést. Mig a sziíWművelés a phyllo
xera pu8ztitás eWtt némileg elhanyagolt volt, most meg mindenki látja 
- a szíílőmiive](s eWuyét a buzatermelés fOlött. Nagyobbára valameny
nyi nagy- t"s kisbirtokos iparkodik a szőlészeti tudományba behatolni, 
1öbbet akar tudLi a vincz~llérjénél - régen pedig az csinálta, a hogy 
tudta. 

A rohamos és tömeges szőlőtelepités természetes következménye 
volt, a must és bor áraknak csökkenése. Igaz, ho.:ry ez nekünk szőlő
birtokosoknak nem esik ]61 -- de erre el kellett készülni. 1\-Iert oly 
árak mellett mint még volt csak pár év előtt is 40-f>O fillér literen
kint oly magas volt, hogy ily 1\r mellett a bor fogyasztás nem terjedt 
volna. A mint azonban a telepités szaporodott és szaporodik, ugy apad
nia leszállni kellett az árnak, igy például még a mult évben el lehetett 
adni a sik bort is 30-40 filléren a csemege szölőnek kilógrammját, 
40-óO filléren, rea már igen sok helyen meglehet a könnyebb sik bor
nak Jiterét, a szőlő klgját kapni 24-80 ftlléren. Igaz ugyan, hogy a 
hegyi bor csak hegyi marad - bár azok közitt is van nag~ különbség, 
hiiz jól tudjuk, hogy a bor minőaége mennyire függ a ~tllaJ éa az ég
hajlattal, valamint a szőlő fajtától stb. Ezért ha van 18 olos6 az ugy 
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nevezett tömegbor - de a finom bort mustot el prédálni senki sem 
siet. Ha pedig arr61 ~ylSződünk meg, hogy a tömegbor kelend() ugy 
siessünk szlSllSnket részben ugy az erősehb trágyázás a jó mély meg
munkálás által ugy müvelni, metszeni, hogy uz sokat teremjen s ha, 
egy-két fokkal gyengébb lesz is a bm·unk és kisebb árt kapunk érte -
a nagyobb tömeg termés által pótl6dik az és cz~lt érünk. A szőlöterme
lőnek kötelessége alkalmazkodni a körülményekhez s csak igy boldogul
hat épen, mint a mezei gazdálkodásnál szem előtt. kell tartani a gazdá
nak, hogy kis területen sokat produkáljon, mert ez t·eá mérve több ok
b61 előnyös. U~y a szőlős gazda is azon iparkodjék, hogy kis területen 
sok teremjen. Ha pedig a hirne\'et kell valamely termelőllek megsze
rezni, i>tt tartsa be azon szabtilyokat, melyet a finom borok termelésénél 
követni kell. E két m6ddal boldogulunk. - Hogy a szőlészet terén a 
magyar, Európa népei között nem áll utoh:6 helyen, sőt mondhatni az 
elsők közé vívja föl magát erről a külünhöző lapokból is meggyőződhe
tünk ; bár a külföld előtt hírneviinket elismert et ni nehéz. Az elmult 
idők homályát, annak téves voltát nehéz bebizonyítani. V Mjjon nincsen-e 
számosan eur6pai hil·ü szőlészeink nincsenek-e szuktud6saink - kikuek. 
hagy magukat ismertté tegyék, nem-e kellett hosszu éveken át fáradni, 
kü1.deni, mert a kitüntetéseket nem szerezhették me~ •xofi'o•, mint már 
külföldi eJl;yén - ki a régiek r.ymbusa alatt könnyen megy előre. N em-e 
lehetünk büszkék, ha egy ily hirneves szőlészhez menve látjuk azt, 
hogy kitüntette nemcsak Európa minden áJlama, de azon tuli országok
b61 is von elismerés. 

E kiváló egyéneink, honfitársaink sike1·e Raj1ít hazánk s igy ma
gunk boldogulása vezessen előre mindig dolgainkban. lpurkodjunk ugy 
a szőlőmüvelésben egyenként és összesen minél kiválóbbak leuui, vala
mint a srölőmüvelés egyik ágában, a borkezelésben is haiadui előre . .A. 
borkezelésnek mint tudjuk a kf'zdete a szüret -- iparkodjunk ezért eb
ben is magunkat minél jobban és alaposabbau kik~pezni, mert. valjuk 
meg, ebben még hátra va~yunk. Kormány unk ebbeli elmaradottságunkat 
is észr_ vette s gondoskodott r6la, hogy itt is Regitsen. Már a w•Jlt év
bon kiadta az • Utmutatás a must és bor okszerü kezelésére c czimü 
könyvecskét.!' melyből a kezdőK is megtanulhatj:ik a borkezelés elemeit. 
Itt azonban a kormány nem állapodott meg, hanem tovúabb ment és 
létesiti Budapesten a pinczekeze!ők tanfolyamát, hol is a tanult vinczel
léreket iparkodik alaposan kiGktatni a borkezelés müvészetébe egy év 
lefolyása alatt. Igaz, hogy a mint a szlSlőmüvelést nem lehet egy év 
alatt megtanulni, ugy nem lehet a bor kezeM8t sem, hogy valaki jó 
szlSlész lehessen, annak több évig kell még pedig erősen tanulni, dol
gozni - ugy a ki ügyes borász, az sem szerezte tudományát egy rivid 
év alatt, ahhoz is több évi tanulás, tapasztalat, g) akorlat kell l 

No de kezdetben elégedjünk meg ennyivel is! 
Minden esetre lesz a sok között e Mren is nem csak egy-kettő, 

ki nem a kenyér kereset kényszerének hatása alatt, hanem ambiti6ból 
fog tanulni s a tanfolyamot elhagyva, tová:bb folytatni. Mert osak aw 
ilyenekblSl lesz maj4i a kivál6 magyar pincze-meater - a mi még moat 
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~sak feh~r _holló ! E f'ónt emlitett pinezekezelői tanfolyamon a tál felya· 
m~n ~~rtam fognak ~ he~es tanf?lyamokat, hogy ugy az egyes gazdák, 
mmt uz :ítlásba_n levo azoilSkezelők ebbeli is m~retöket szaporithassák. 
fel tehát, tanulJunk, mert csak igy lehetünk igazi borászok ! 

Apróságok. 
A legdusabb termő szőlö, melynek pá1ja nincsen : a Csuda szól6. 

ErriSI a szőlőr01 már sokat h·tunk. Ezt most ismételten az~rt említjük 
fel, hogy iparkodj~k a g'lZda abból á faj szőllSb<Sl vesszőt beszerezni. 

Vele kisérletet tenni, mert akkor fognak csodálkozni, ha annak termá
sét látja. Vannak fürtök, melyek 2 ~s fél kiló sulyt megl-aladnak, - s 
az idősebb t<Skék 5-6 fürtöt sőt ha rá metszünk még többet is hoz
nak. -- Szóval rengeteg nagy termést ad ; soha nem rug, s csemege 
szőlőnek is használhat6. 

Egy hold sz<Slő terület ezen fajb61 120-160 métermázsa szCSlót ia 
adhat. 

* * ... 

A legfinomabb bort adja a Muskát-Ottenel. Nincs egyetlen sz616 
faj sem, mely ehhez hasonlitható illatos és szesztartalmu bort adjon. 

Ha magas csapos mivelés alá vesszük, elég b<Sven terem. S6t id<S
sebb korábban a szálvesszős müvelést is elbírja. 

Különösen hegyoldalokra ajánlható, ahol isteni italt ad. 

* * * 
Szénkénegezésnek ideje az 6sz és tavasz. Most november hóban 

mulhatatlanul széngénegeszen az, aki a szénkénegezést tavaszszal elmu
mulasztotta. De ne feledkezzék meg a gazda, erről sem, hogy szénké
negezett szlSlőjét minden harmadik évben alaposan trágyázza meg. 

Szénkénerezés megtörténte után a szől<St azonnal fedesse be. Be
fedés után pedig ha mar két év eltelte óta nem trágyázta : azonnal 
traígyáztassa meg. A trágyát jól mélyen fedett árkokba hi11tae, s azátán 
szét huzva azt földdel takartaasa be, hogy igy a trágya tápld:l6 erejét 
.a gyökerekhez jutassa. 
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Miért törik mf'g a bor '? 
Évekkel e1eWtt megtört~nt velem a:~., hogy egy hord6ban a borom 

szine megtörött, barnás lett. 
Ket~estem, kutattam az okot, ht)gy mibí)J sz~irmazuawtt ez a fekete 

töródes, de nem birtam reá jönni. 
Fogtam és a bort megderítettem; - rncgtisztult, dc ha a leve~í) 

hozzá jutott, ha a balellában meg-hált : ismét megzavarodott. 
Sz6val megtettem minden kit.;érlctct vele; denique a hor megti:-oz

tult ugy:m, de ujblll csak megbarnnlt. 
l\likor híttam, hogy nem bir·ok vele holdognlni, kimt"r•'sre (•ladtaw. 
).z üre:ssé v:ilt hordóm egyik dong:ija hiLHis volt; ki,·itettem tehát 

.a pinczéiJ(~l s a miut n hordó ajtaj:ít a bC9gn:\r kivette, megtahíltuk a 
bor megtörőd€sének okát. 

Tudja azt. minden boros-gazda, hog:y a hm·dó ajtaj:íbau levi) va~
csavar belülriil a f:íba be vau "'ís\·e; s hog:y H hor a vaf-ll'ial ne érintkez• 
zék, szurokkal van beöntve. 

Itt volt a hi ha. Al'. t'>n hordóm ajt aj:iról a \'aadcWl a szurok lelml
lott és a \'HB érintkezett a horr:,l. Ez okozta a mcgtör~st. 

A le~eg~·8zerübb gazda is tn:lja, ho~y ha a vas vizben :lll, felol
dódik, rozsdás lesz; ~ a roz.:du :wcli~ te~t.. 

.F.gétsl IUagyarul fcjtt.•m meg ho~y a le!{egyszorübb 8ziílé8z is értse. 
Ki ne hítta volna, hogy a t:m:ír mcsterek az ócska \'U8akat vizl•e 

rakják, s amiut «z feloldódik, ezen "\-~assal festik meg a cseres bűrt, 
mely festes utiÍn megfeketedik. l\li~rt? mer·t a bGr c,.:(•rblm lett ki
dolgozva és igy c~ertel ,·:m te!it.\·e. Ha pcJig: a \'U:-ból oldott viz 
cserrel érintkezik) megfeket9dik. 

Tudták ezt m:ír a régi ör·eg:ek is, ruert igy ké:;zitették a tint.it. -
H:\t csak a mostnni felvih\g,,sodott ember feledkezne meg arr·61, hogy a 
vasoldat és c~ersa\· feketedést. idt'iz cW? M:ír pedig a horhan termt:~szc
tesen felvett viz van, me)y a vm•at feloldja, a borban csersav van, me
lyP-t a s~őlő magváh6! éE~ c~utk:ij:íb61 ve!;z fel. 

Nagyon kell teh:ít vigyázni a boros·gazóinak, hogy borához va8 
rész ne járuljon. 

De tulajdonkép uem ez a cz~lom, hogy a gazdát csak arra figyel
meztessem miszerint az ajt61-; hard6n:ll al'l'a vi~yázl'-~k, hogy a csuvarról 
a reá öntött folzm·ok le ne hulljon ~s igy a vas a borral ne érintkezzék, 
de egészen mást. akarok ebbiíl kö,·etkeltctni. 

A.. régi időkben a szüretelésn~l valamint a borok lefejtés~nél a gaz
dák a vasat távol tartották. 

Fáb6J volt a prfs, annak csavatja, meg a pré~nél alkalmazott me
ricske és tál is fáb61 volt. Fáh61 voltak a csebrek, az ugynevezett fet·
tályok, melyekkel a borokat töltötték. Most pedig vas csavarral ellátott 
prések ; bádog csebrek, táuyérok, kupák vannak. 

Az előbbi alapb61 kiindul vu kérdezze meg a gazda önmagát61 ; jól 
van-e ez igy ? Mindene@etre tagadó lesz a válasz. - És azután tegyen, 
cselP.kedjen a gazda ugy, ahogy akar, de legalább tudja meg, hogy ha 
bora fekete törést kap : az honn et származik. 
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Azért van most olyan sok vasizü és fekete törésü bora, mert vae
•tlényekket dolgnzik; - mert hiába a ré~i jó öregek is tudtak gondel
kozni~ <.le a r.>ha.mosa~ haladó km·, sok régi és okos dolgot dobott ft$lre, 
~8 csmál magának baJt, hogy azután a gyógyitá~sal bibelődjék. 

Ré~i időben a borok vasizéről, fekete törásér<Sl alig tudtak valamit, 
a mostani borosgazd1íkn:1k pedig mindakettlSvel sok bajuk van. 

Já.nos ga•da. 

El? ct6 egy használatban nem volt szénkénegezlS gép 
46 koroná.é1't. A beszerzési árnál 6 .6:oronával olcs6bban. 

Szölövesszö eladás. 
Ojtványok. 

Fajtiszta portális-alanyon. 
Zöldojtvány: nemes kadarka, mézestehér, ezerjó, rizling ezre 120 kor. 
Vegyes borfajok ezre - - - - 1 oo » 

Gyökeres: kövidinka, olaszrizling, kadarka ezre - 240 :. 

Csudaszölő: zöldojtvány darabja • . L-

Faj tiszta Ripária-portális 
Sima 1-ső osztály ezre 

:. II. osztály ezre 
Gyökeres 2 éves --

• 1 éves -

Fajtiszta Rupestris Montikula. 
Sima 1-sö osztályu ezre -
Gyökeres ezre 

Sima ezre -
Gyökeres ezre 

Othelló. 

Európai szölövesszók. 
Kadarka, burgundi, opportó, szent-lőrincz mézes-fehér, 

musto'l·fehér, olasz-rizling, kövidinka és egyéb 
borfajok ezre 

Gyökeres 

Eladó sima vesszök ezek. 

- 20 kor. 
- 14 :t 

40 :t 

32 c 

16 kor. 
36 :t 

-- 12 kor. 
- 24 :t 

8 kor. 
20-22 kor. 

Jluskat Alexander. Ennek a tulajdonsága az hogy, a 
busa kemény. Eléa-gé illato~, zöldes sárg szinü. Igen jó faj,. 
szállitásra igen alkalmas. Erik szeptember hó végén. 10 drb. ára -.6o 
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Muskat Biffer. Nem kemény husú. Finom zamatu, igen 
bő termő. Nagy bogyókkal s apróbb fürttel szeptember hé> kö-
zepén érik. - IO drb. ára -.So 

l\J u sk at Boo1rod. Hasonlit a muskát alexanderhez. Fe-
lette nagy term~st ad. liusos, tehát szálhtásra alkalmas. Ki-
váló finom izü. Erik szeptember végén. - IO drb. ára --.8o 

Muskút Bl' queen Viktória. Igen korán, már augusz-
tus hó végén érik. Rendkivül nagy ftirtii. Ha meg~rik a bog·yók 
rozsdás sárgásak lesznek. Szúllitásra alkalmas.- 10 drb. :tra -.So 
, l\fuskút Citronelle. Igen zamatos. S<trga nagy bogy6ju. 

Erik szeptember hó elején. Szállítható. - 10 drb. ;'tra -.So 
Jluskút t;roqzumt. Egyike a legédP.sehb szöli)knek, ~zine 

züldes-~árga. Erik :-;zt>ptember hö elején szállit h;:~ tó. 1 o dr b ára -.513 
Jluskát Damc1skusi . .Ennek a tulajdonS:Lga az hogy az 

ojtványon rend ki \'Ül buján ·~l, diszlik és tanú~. Fürt je nagy, 
bogyúja igen nagy, z()ldes-teh.t~r. Kh·álúan kellenws. J(_é~ün 

érik, Szúllitható. J o dr b. ára - bo 
Aluskút dt~ Nantes. A pa!--satutJhoz hasonlít. Igen ko-

rán érik. Szúllitható. Ropogc)s sárg-a szemü. - IO drb. ára -.6o 
Jluskút llerc.~.Pgorinu. JZorán érő nagy fürtü, küzt~p 

nagybogy6ju, zamatos, sz~Lllitható. - l o dr b ára -.50 
Jluskút Génuni. Fürtje ig-en nagy, sárgás bogyöju. Igen 

finom muskatály izü . .:\ virágzásban n~ha rug, mú-.; késún 
érö fajjal kell keverve üitetni azért, mhre1 t'Z is kt'•sön ~·~rik. 
Szállítható. - 10 drb. ára -.8o 

Jluskút dr. Hógg Róbert. K:\·álóan ui) tPrm('" majd
nem megszakadásig tt.•rem. Nagy fürtü, fehér-zöldes bogyöju. 
Finom mu!'-katály tzü, vastag héju, későn én)_ Szillitható. 
10 - cirb. ára -.8o 

Jlllskút Prontigruw rouge. Bog-yója nagy piros, güm-
bölyü. Későn érik, szállitho. 10 drb ára -.6o 

Jluskát frontignan hlanc. Fehér bo~yóju, mint az elöbbi 
szeptember vé~én érik. Szállitható. - 10 drb. ára -.no 

Jluskát Otonel. Ktválöan érdekes. Kor:'Ln érő muskolat 
szőlö. Köz•.:>pt-s fürtökP.t, de sokat terem. Fü az, hogy nem 
rohad. Szállítható. - Io drb. ára -.50 

Jluskát passantuti. Nagy :rr~hér bogyójn, kellemes mus-
kolat tzü, korán érő. Hzállitható. - I o dr b. ára -.50 

Muskát Royal. Fekete nagy bogyóju, ritkás fürtii. Ko-
rán érő. Szállítható. - 10 drb. ára -.8o 

Muskát Szt. Aiban. Az előbbihez hasonló, csakhogy 
nagyobb, közép érő muskatál izü. Szállítható. - 10 drb ára -.So 

Muskát Tokaj'd Jardens. Nagy Világos, piros bo-
gyóju, igen bő termő; közép érő. Szállítható. -- I o dr b ára -.8o 

Muskát Vanilia vagy Rozsdás muskolat. Ennek ki-
váló nemes és jó tulajdonait a borszőlök között i!i felsorol-
tam. Szállítható. - 1 o dr b. ára -.so 
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Chassele:". ang~vina: ~o~á~ érő nagy fürtü. Sárga nagy 
átlátszó bog-yoJa, bőtermő. Szalitt ható. - 1 o dr b. ára . 

Chas de A.ngeres. Sárga-zölde,;; bogyóju, bőtermő kö-
zép érő kellemes iz ü. Szállítható. - 1 o dr b. ára .' . 

Cl1as Bh-u1c. Ez a közönséges korán érő, bőven termő 
ismert faj. Szalhtható. - to drb. ára . . . . . 

Chas Ponteneb/e d'or. Igen nagy fejü. Sárgás husos 
szem ü. Korán érő. Szállítható. - 1 o dr b. ára • . . 

Chas de Judee. Nagy fürtü. Zöldes-sárga szemü bő
termő szeptember végével érik. Szállitható - 10 drb. ára 

Chas Impel'ial bianc. Fehér, nagy bogyóju, igen nagy 
fürtü Koran érö Szálhtható. -- 10 drb. ara . . . 

C has. Jeruzsalem. N :tgy fekete bogyóju, kor{m érő. 
Kiválóan finom. Szállítható. - 10 drb. ára . . . . 

Chat:o" Németpiros. Gyönyörü piros bogyójá, bőtermő. 
Szállítható. -- 1 o dr b. ára . . • . . . . 

Chas ~Iatllias. Korán érő nagy filrtü, bogyójai fehé-
rek, barna foltta l. - Szállitható 1 o dr b. ára . . . 

Chas 1Yapoleon. Ritka nagy fürtü, óriási nagy arany
sárga bo~n·óju. KdlemPs izü asztali disz. Az a hibája van, 
hogy nt~ha rug, azért későn érő fajok közé kell ültetni s 
akkor pompásan terem. Későn érő. Valódi kincs. Szállit 
ható. ---- 1 o drb. ára 

Clutt:i Piros-Nupoleon. Bngyója felette nagy és gyö
nyörü rúzsapiro~, s hamvas!-.ágánál fogva meglepő szőlő. 
Kissé savanykús. Hanem disznek felülmulhatatlan. Későn 
érik. -- Szállitható 1 o dr b. ára 

Cbas. Guen Viktoria. Nagy fürtü sárga rozsdás nagy 
bogyóju. Sz~ptemberben érik. Szállítható. - 10 drb. ára 

Chas Tenerifle, Sárga nagy fürtü, nagy bogyóju, kö
zép érö. - Szállítható 10 drb. ára 

Chas l'ouge. Gyönyörü világos piros szinü, nagy termő. 
Kiválóan alkalmas a -.zállitásra. - 10 drb. ára 

Chas rouge roxal. Sött'•tpiros szinü, gyönyörü S2.ŐlŐ Fe
tette nagy termö. Augusztusban érik. Szállitható. 10 drb. 

Chat:o". Szl. Fiak1·e. Igen nagy fürtü, sárga levest;zemü 
rendkivüli bőtermő. - Szállitható. 10 drb. 

Chas. Tokaj angevina. Gyöngörü halványpiros, felette 
d usa n termelő kellemes iz ü sz ő lő. Szállitásra pompás 1 o dr b. 

Cl1as. Zsidóorszagi. Cseresnye-piros bogyéju, bőtermő. 
Kiváló finom csemege. Középérö. Szállitható. 10 drb. . 

Chus. Almeria. Nagy fürtü. fehér bogyóju, oötermő. 
Középérő. Szállitható. 10 drb. . • 

A l b i l l 6. Rendkivüli szép télre eltenni való szőlő. Fe-
hér bogyóju. N agy fürt ü. - Szállitható. 1 o dr b. . . 

B n z e l l o t ó r i á ~. Óriási nagy fürtü és bogyóju. 
Szál Ji tha tó. 1 o dr b. • 

G h a r m o n d r o q e. Sötét-piros szinü. Nagy fürtü 

-.so 

-.so 

-.JO 

-.6o 

-.Bo 

I.-

-.6o 

-.6o 

-.90 

-.80 

-.8o 

-.8o 

-.bo 

-.20 

--.24 

-.70 

-.6o 

-.8o 

-.Bo 

2.-

2.-
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nagy bogyóju. Kiválóan finom 1zu, felette bőtermő. Leg-
jeitb csemege szölök egyike. Középérü. - Szállitható. IO drb. 2.-

C so d as z ö l ö. Az összes szölök között a lagnagyohb 
fürtü. Vannak2 1/2 kiló sulyuak is. Sokszor oly nagy ter
mést hoz, hogy meg kell ritkitani. Sohasem rug. Borszölő
nek felette kJfizP.ti magát. De csemege szőlőnek is használ-
ható. - Szállit ható. I o dr b. 4·--

Chornichon Bianc. Nagy fürtü, nagy husos. Sárga bo-
gyóju, elsörangu c~;emege, egészen korán érő. - Szálhtható. 
10 drb. I..!O 

Ghornichon a grappes collosales. Igen nagy uborka 
alaku, sárga szem ü husos, pompás iz ü, elsőrang u csemt.'ge. 
- Szállítható. 19 dr b. 1.So 

Duchesse of Buckleuck. Zöldes·sá"ga, nagyszemii, mus-
kotál izü, boltermö. Ktváló faJ. Szállitható. - 10 drb. ára 1.80 

Ezredéves Jlagyarország. Ez ít ma i szö1észetben az 
lehirhedt legértékesebb szőlő. l\l!nt ktvalóa!l szép, finom cse-
mege faj Szá11itható. 10 drb. ára . . 2.-

Fürj toj8s. Roppant nagy fürtü, nagy bogyóju, tehér 
szemü szőlö. Köz~perü. Igen értéke~, csakhogy más hasonló 
időben érő fajjal kell keverve ültetni, különben mag·ában 
néha ru 5. Szállítható. - I o dr b. ára - 8o 

Kecskecsecs. V .n kétféle, piros és fehér. Későn érő 
téli szőlö. Szállitható. - I o dr b. ára --.40 

J(ossuth LaJos. Nagy fürtü, nagy sárga b':'gy6ju Felette 
korán érő. Szállitható - IO drb. ára . . 1.20 

MalakoR usum. Igen nagy hosszas, ritkás fürtü. Piro!" 
gyönyörit szőlő télen át eltartható Szállitható. - I o drb ára I -.20 

Aladleine angevinú. A legkorábban érő szőlők egyike 
Fehér nagy bogyóju. Az a nagy baj, hogy sokszor rug, az~rt 
ezt is más hasonló időben érő fajok közé kell üitetni. -
Szállítható. 10 drb. ára . . . . . . -.20 

Niája. Egy igen becses nagy bogyóju szőlő. Szállitható. 
- 10 drb. ára . L-

Perl imperiál. Felette nagv bogyóju, fehér szemü, finom 
izü, Szálhtható. - Io drb. ára . -.~o 

Prekocié de malinque. FeJette korán érő, fehér bo-
gyóju, kellemes iz ü csemege szőlö. Szállítható. - I o dr b. -.50 

Spanyol vörds. Gyönyörü piros bogyóju, nagy fürtü, 
nagy termésü, korán érő. Szállítható. 10 drb. ára . -.jO 

Beise de Calabre. Mint a neve is mutatja, rendkivül 
nagy f~rtü, nagy bogyóju, fehér édes szemü, igen szép 
szölö. Erik korán. Szálhtható. - 1 o dr b. ára . -.6o 

A megrendelések alkalmával az érték egynegyedét elő-
legül kérjük; és tisztán olvasható nevet, lak ls t és vasuti le-
adó állomást. - Nagyobb megrendelésnél árleengedés történik. 

A vesszök jól csomagoltatnak ; a csomagolásért mérsékelt dij 
számíttatik. Csomor Kálmán 

szlllS nagybirtokos. 

Nyom. Sima D'rid könyvnyomdájában Gyöngyöaön. 
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