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A SZŐLŐBEN 
(Eze16tt: ,.Egy év a 1zólöben") 

Havi folyóirat sziHösgazdik számára. 

j S z P r k e • ~ t ó é s k i a. d. ó t u i. a j d o a o • • 
1 CSOMOR KALMAN. 

1legj el eni k: minden hó 28-an. 
EtöfizPtési d( ggész évre 2 frt. 

A "SZÖLÖBEN'' czimti lapom előfizetési diia B[Y évre 4 km·ona. 

Kedvezmény az elöfizetöknek. 
Aki január hó 20-i~· két előfizetési d~jat küld be, 

annak kivlinatra egy kor·ona beküldése ellenében adunk: 
300 nemes kadarka, rnézes fehér· vag:y olasz rizling 

va{?y eg:yéb európai sirnavesszőt, -- avagy 2.-)0 drb sima 
othellót. vagy 100 darab gyökeres othellót -· avagy 20 
drb csemege-szölővesszőt közte csudaszőlőt is. 

Aki négy előfizetést küld be, két korona ellenében 
kétannyin Jelül mint a fönnebbi még adunk 4 drb csuda
szölő zöldojtván.vt, vagy egvéb csemege ojtványt. 

Aki ti z előfizetőt gyüjt, annak adunk 100 drb 
csemege vesszőt, 2.J drb ojtFányt és 500 sima othellót 
vagy 250 dr b gyökeres othellót és 1 OOO dr b sima euró
pai tetszés szerinti borszőlővesszőt. Akik oly névsort kül
denek, amelyből elölizetök lesznek. hasonló kedvezmény
ben részesüínek. 

Ha valakinek nem az itt telsorolt Jajvesszők, de más 
Jaj volna szükséges, egyenlő él'tékben a kivánat szerinti 
ta.jt adok. Ebből látható, hoey Ini kis lapunkat nem nye
részkedési vágyból tar~juk Jel. 

Csomor Kálmán 
szerkesztó-kiadó. 

Elófizetc5inkhez. 
Szabad legyen egy évben egyszer nekem is lapunk 

hasábját kis lapom érdekében ig~nybe venni. , , 
Tiz éve annak, hogy e k1s lap szerkesztesere 
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vállalkoztatn. Őszintén megvalva nem volt szándékoru 
akkor az, hogy a lap egy évnél 1ovább éljen. 

Azt hittetn, egy év elég lesz arra, hogy az időként 
felmerülő kérdéReket letárgyaljuk. 

Azért lett a lap czime is Ineg·felelően »E'gy év a 
szőlőben.-.. Csakis az év eltelte után láttarn azt, hogy 
bizon.v n1ég sok dolog van el nJ ondani val 6. 

Késöbb pedig arról gy{izödtern 111eg·, hog.Y évr ü l
évre tnindig tnerülnek fel oly dolgok~ 1nelyeket igen 
is szükséges gyakorlati oldalról n1egvilág·itani. 

Tiz év n1ult el igs felettünk, s inH~ azt látjuk, 
hogv n1éo· Inindio· van Blii'{H beszéleretui s hoo'V a tall •. ~ e- ~ ' ~'"' 
szül.;~ég·es, nzt az elüfizetők tiz éves érd~kl{)d{·se igazolja. 

Hisz\·· n csak ugyan oly csekély az el{)fizet{~si dij, 
hogy csak r-gy g·_yakorlati jó tan[tcs t•s a csekél_y el{i
fizetési dij 1negterül. 

De t&JL'g· yan is létalapja (~s jog·a Pnnek a ki:' lap
nak, tnert ez~n kivül csakis pg·,y ~zaklap \'an, HleJ.r 
hPtenként jt>lenil.; UpJHn Ineg, dP ~ok esetl~en Hlár ed
dig· is oly dolgokat hirdetett Dll'l~·et Illi nen1 lettiink 
111ngun k t~ vit, ~ a j öv{) IH} k ünk n d ott ig· aza t 

Ez a ld~ lap IH'lll az{·rt {·L hogy anya~.!'i jövl'dt>l
nlet adjon. Nen1 aztrt (•], hog·y, vulanH·Iyes dolgoknak 
n1éltatlan szolg-álatúba [dljon. El azt'·rt, n1ert (·n lllÍilt 
ennek szerkeszt{)je állandúan lannini akarok, hog,y 
azza l nagy k iterjedésü sz{) l{hn ben hnRznot esi n ú l ha~sa k, 
s szerzett t a d aszta latain1 lll al f-iz{;lt!szg-azda-túrsai lll ll ak 
SZOl!!,·ú)j ak. 

·.s fentartOlll azért, ntei·t •·(·~.d tollfoi·gatú Illi~S~L'I'sé
~einet szereten1, s eHire haladt korollHlál J'up;va c~akis 
e lap terén akarorr1 Inagatnat s tollanlal kidolgozni. 

Fentartou1 azért, n1ert tenni, használni akarok 
most is ug-y, Ini nt nég.Y évtized alatt k iilöu1 böz(i té
ren iparkodtalll használni. 

Midőn ezeket kijelenten1, egsszersrnind az eddig 
irányomba tanusitott támogatásért kössönete1net nyil· 
vánitorn. 

Lapom elöfizetési ára 4 korona, melyet mint eddig 
czimemre kérek beküldeni. Csomor Kálmán 

szerkesztö-kiadó. 
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A napi kérdés. 
A politikuBok n politikával, mi szőlészek a szőlészettel 

fo~lalkozunk. - De azért a szőlészet is bele illik a politika 
keretébe, amenyiben a mi sorsunk jA-vitáaát szintén azoktól vár
juk. akik a legmagasabb politikát, imádott hazánk sorsát 
intézik. 

A kormányférfiak, a filloxerav?sz folytán, az elput~ztult 
nemzeti vagyont teljes erővel ipl.{rkodtak helyreállitani. 

Elismeré~sel adózunk Dar(fuyi miniszter urnak, ai .. i a 
szőlők felujitására vonatkoz{, Hgritr-kölcHÖilt megteremtette; 
köszönetünket. nyilvánitjuk, amiért a hamis borok gyártói ül
dözf>r-ére módot ás alkalmat ndott. 

A politikai küzdtéren most H vám és kereskedelmi 
szerzödés áll, mely alapját képezi az idegen államo:.;kal 
kütendő ozerződésnek. 

Tudjuk, elöRmerjük, ho~y az idegen államokkal köt.end5 
Azerződés egészen állami szempontból birálandó el ; tudjuk, hogy 
ezer érdekek rnegfigyel~~e az irállyHdó ; de nyilvánvaló az, hogy 
az idegen borok heözönlésé hazánk ~zőlőkulturáját teljesen 
tönkre teendi. 

l\lák gazdat:;ági ágnál legföllebb jövedelemapadás áll elő ; 
de ha az idegen -- különösen az olasz --- borok beözönlenek: 
akkor az11tán Darán,yi miniszter ur bölcs intézkedése 
Jucscsot mond, a szölők felujitására adott kölcsönök 
elvesznek, s :százezrekjutnak koldusbotra Rzért, mivel az olcs6 
Bilány olasz borral hazai boraink egy része a konkurencziát 
nem birja kiállani és fentartani. 

A finom borokat termő heg-yvidékek ~pecziális jellegü 
boruknál fogva meglesznek ahogy-ugy védve, - de a nagy 
zöm : az áldozatul esik már azért is, mivel hazánkban a 
szőlörnunkások magas árért dolgoznak, s igy a drágán elő
állitott bor, nem képes a behozott olcsó borral a versenyt 
megtartan i. 

Rövid idő kérdése az, midőn ez a minket felette érdekl5 
fontos kérdés el fog dőlni. 

Ha van a szőlész közönségben egy kis életképesség, ugy 
most vagy soha ! .. Most lépjen a sorompóba, mert már is kez
denek a v~szfelhők a szőlészet egén tornyosulni. 

Borászatunk egyik megöl5 betüje az Olaszországgal kötött 
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vámszerződés, melynek értelmében az olasz borok hazánkat 
elözönlik. 

Ha az jövő évre ujra kötendő vámszerződésben az olasz 
borok vámja föl t!em emeltetik, akkor jövőre is elözönlik a mi 
borpio.czunkat, s igy csakugyan szomoru helyzetbe jutunk. 

Szomoru helyzetbe jutunk, mert a kereskedelem e~J nagy 
jelentékeny része nem arra törekszik, hogy a finomabb borokat 
hozza a forgalomba, de arra, hogy minél olc~óbb bort birjon 
beszerezni, éa ezeket azután a hazui borokkal öss1.evágva hozza 
forgalomba. 8 teszi ezt inreálisan csakis a nagyobb jövedelem 
előállitha tás áért. 

Aki azt hiszi, hogy az uj vámszerződést az olaszokkal a 
hazai borárak megvPdése ECzempontjából oly könyü }psz meg
kötni : az felette téved, mert az uj vá.mszerződés megkötésénél 
sok érdek jön előtérbe. 

Már is kezdenek a jelenségek felszinre jutni. Olaszország 
összes hirlapjai máris erősen hangoztatják, ho(l;yha mi az olasz 
borokat csak magas vámokkal l1oc~ájtjuk be, akkor ők több 
osztrák-magyar terményt erősen vámolnak meg. 

Kiilönösen ijesztik a sörgyárakat, üveg, porezeJán gyárakat 
~P. egyebeket. 

Itt azután álljunk meg 8 k.":rdjük, ha az olaszok represz
szali,kkal élnek, kit érdekel az első sorban ? 

Magyarországnak vannak ugyan sörfőzdéjei, üveggyárai, 
de ez első sorban az osztrák ipart érdekli, minket másodsorban 
leginkább mint termelőket érdekel, amennyiben a sörgyártáshoz 
alkalmas árpát mi is termeljük. 

Mi következik ebből ? Az, hogy a gazdák érdekeit állitják 
egymáRsal szembe, s igy az árpatermelő gazda nem igeu fog 
érdeklődeni a magyar bortermelés védelmeért. 

Tehát itt bent magunk között kezdődik az érdekharcz, 
melyet azután teljes erejükkel az osztrákok zurlitanak reánk. 
Az olasz vám represszaliák legerősebben az osztrák ipart fog
ják sujtani, s kérdés, hogy a magyar kormány képes lesz-e 
eme nagy ellennel megküzdeni? 

Csak egy uton, egy m6don remélhetjük a sikert, ha 
hazánk sz.Sléezei a le~meeszebb menő oly agitáczi6t fejtenek ki 
az uj vámezerz6d~a megkötése, illetőleg az olasz borok vámja 
fölemelése.Srt, amely a kormányt figyelmeztesse, sőt erc5t nyujt
Bon a nagy küzdelemre. - Oly agit~zi6t fejtenek ki, hogy az 
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osztrák érdekek vezetőjei is illőleg respektáljá.k. Mert ha azt 
mo~t elhalasztjuk, u~y kárunkat önmagunknak közönhetjük. 

A magyar szölősgazdák fnlun városon tartsanak {J'yüléseket 
s irjanak fel mindnyájan a földmivelésüg-yi miniszter~ urhoz és 
kf.rjf~k. ~"őt a hazai szőlőszPt, megvédi·se érdekében követeljék, 
az o]a:-~z horoknak ma~ns vá.rnmali megterheltetését. 

Irjanak fel az orRzH.gyüh!Hi képviselőknek. hogy ebben a 
kérdC.sben álljunak sarkukra, mert nemcsak egy nemzeti nagy 
fárndsr'tg~al, rf.szhf'H már· viP-szaszerzett VC4gyon megmentéséről 
de százt>zer magyarajku (•s magyar érzelmü honpolgár jövöjérlSÍ 
van :-:zú. 

N e tekitltRék jei en buzdit~sun kat megszokott h·ázi~ ~s 
tiutafogya~zt:í :-:nak. de érf'ZZ(~k á t, hog v azon munka, ruelyre 
szől~szt ,·j r.-.; aink at. fe] h i v juk, saját jól H ük fl~jlesztéBe érdekéhen áll • 

. A viharágyuzás· 
Lapuuk mult sz~ímaiban a ,·iharágyuz~í~ra vonatkoz6 trtekezést a 

• Természet-tudomúnyi küzlönyből« átvettlik azért, 1Livel az szakr:ize· 
r ··en ic•tt ott t:irgyalva. 

Azt hiszem m:t':mk is u~y vannak vele m:nt. mi, akik a czikk el
olvas:isa ut~íu sem ~"Z~t·cztíink teljet megg-yíít.,'íu~::t a viharágyuz:ís czél
Rze ríi ~"(o g t: ré í l. 

I )e reménviinket sem \·esztettiik el, mivel ez is u~y volt il·\'a, 
miut. a legtöbb ·hodszati slak czikk: mely utal a majdan elérendó 
eredményre. 

Egyet azonban ki lehetett beléJle érteni azt, hogy a tudomány a 
jégfeih{)k képződésével nincí-l tisztában, valamint azzal sem, mily eszkö
zökkel és hatással lehet azok alakuhísát és kártékonyságát meg
akadályozni. 

Tehát a gazda~tüzöns~gnek a maga kárán kell a tapat~ztalatokat me~ 
~zerezni. Itt tehát egyeucl'len az elét·t eredményekhez kell fordulni ; az$ 
kell figyelem tárgyává tenni, d euből kell levonni a konzekvencziát. 

~ézzünk teldt szét hol alkalmazzák a viharágyukat? Mily ered
ményeket értek el ? 

A viharágyuzás Olaszorszlígban a legnagyobb mérben van elter
jedve. Van ugyan már más ~rszágokban is alkalmazva a viharágyu ; de 
a legnag-yobb lllenyittéget olaszok állitott~ík elő, . 

Az olas:~.ok a legutóbb a viharágyuk érdekében országos gyül~s* 
tartottak · de tartottak más országokban is ; és ezek a gyülések legna• 
gyobb mérvben a viharágyuk haszaossága értelmében nyila.tkoztak. . 

Tehát ezek a gyakarlati életbtH maritették _tapasztalataikat. S ml
vel ezek mint mondom a viharágyuk hasznosságat mellett foglalta~ all
lást, bátorságot merithetünk mi ie, és a v1harágyuk használatát &Jánl· 
hatj uk. 
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De beszéljünk a saját tapasztalatainkr61. . . 
Gyöngyös-visonta határában a hegyközség és én nyáron JUllUJB hó

ban 9 darab Farkas és Faragó-féle viharágyut szerzett be ; a azornszé
dos társasági telepen pedig 6 hasonló viharágyu c~atlakozott a véde· 
]emhez. 

A nevezett szőlőhegy az u~ynevezett Saárhegy délkeleti oldalon 
fekszik ; s igy az éjszaki szelektől védett katlanban van. 

~'liután a jégjárás leginkáhb éjazak-nyugot feWl jön ; a terhes 
felhők a hegyek által ugy eltakartatnak, hogy csak akkor látj uk : mi
dón a szólók fölé ér. 

Ezen körülményt azért hangsulyozom, hogy a védekezés mindig a 
le~utolsó pillanatban volt eszközölhető akkor, mid{)n már a terhes fel
hők oda értek. 

Ez év nyat·án hatszor jöttek éjszak-nyugatról ilyen terhes fclhéik, 
amikor is az ágyuk megkezdették müködésüket. 

1\'Iind a hat esetben sikerült az oda vonult terhes felhőket, rét~z
ben széjjel kergetni, részben visszahajtani az ágyuknak - s igy a jégeső
től megmenekültünk. 

Most már azt is lehet mondani, hogy tahín a felhlik nem is voltak 
jégfelhők ; és ha visza nem hajtották vagy széjjal nem kergették volna 
is : nem esett volna jég. 

Lehet hogy igaz ez a feltevés ; de egy még is bizonyos : a hatás ! 
az, hogy az ágyuztíssal a felhők utjlít meglehet változtatni 

A mint az ágyuzá~ kezdetét vette : a felhl5k megállottak ; azubín 
8-l 0 perczig látszott az, hogy a felhők eleje \·isszagyürőzzik. Ez tar
tott egy ideig : amikor is a felhők terhesültek mindlinkáLh elsetétültek, 
vészterheseknek látszottak. 

Volt eset reá, hogy az egész tömeg más irányt vett. például el vo
nult keletfelé ; - de az az eset egyszer sem fordult elő hogy a terhes 
felhő az ágyukkal védett szőlöterület felé s felette keresztül hatolt volna. 

Ez tény, és bebizonyosodott, hogy az ágyuzás a terhes felhőket 
haladásában megakadályozza, és más irányba tereli. 

De megtörtént az is, hogy az üsszetornyos11lt felhtik elha!adtak 
az első ágyu vonalig; ott megállottak. Az ~ígyuk folytonosan müköd
tek, s a felhő kezelett sötétségéb61 vesriteni. Ritkább-ritkább lett, mig
végtére ezét ment éd kezdetét vette a csendes lassu áldásoEJ eső. 

TehJit azt tapasztaltuk, hogy a viharJigyu a terhes felhőket vagy 
szátkergeti, vagy más ira(nyba vonultatja. 

Hogy azután az ilyen ezétvert vagy elvonult felhő jeges volt-e : 
azt mond.ják meg a kik tudják. 

Egyet azoban meg kell jegyeznünk 'l!l pedig azt, ho~y egy alka
lommal, midön az igy hozzánk jött terhes felh6ket ma(s irányba tereltük, 
nem nagy távolságra, ott, ahol az a(gyuk nem voltak, igen is jég esett. 
Ebből azutú át is lehet következtetni, hogy ha a felhöket el nem 
hajtottuk volna : a jég nálunk is eshetett volna. De hat ez lellet 
leltev~•-

F«yet azonban m'r Addig konataUinunk lehet ut, hogy az er61 
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ágyuzás a felhökre illetőleg azok utján bdfoyással van 
het, hogy a jégverés kevesbitéRére is szolgált. 

És igy hinni le-

A viharágyu a nagy viharnélkül érkező felhőket mig egy rés-zről 
e:birja hajtani, rmís részr·(_;) azonhan az iH áll : ba nagy a vihar, amikor, 
mint 18~8. évben Péter-Pál napján miko1· a százados fgkat tövéből ki
szagatja : a viharágyunak l'emmi hatása nem lehet; mert az ő ereje, 
melyet a hullám gyüriikben kifejt, semmi az orkánnal szemben. 

A szőlőszet jövöje. 
Ha az emlwr a k ii lsíí or~z:igok sz(ílGtermelési eredményére vonat. 

kozó jelentéseket oh·assa a kiivet kezíí megállapod:-i'sokra jut. 
Francz:orHzág vezt·t eliíl, amely termelt borait már ma sem birja 

értékc:-:iteni : azt kérdik !-iOkau, mi oka lehet? A te1·melés nagy, vagv a 
fogyaszt:\~ kic:-~iny "! Igeni!' a tetuu·J,~s nal!y; - de a tultermelést ~em 
a hcg~·i ojtv:\uy Hzőlők adj:\k, hannm leginkább a homoki szőlők. 

A fdloxet·a vész ut:in ott is a homokra Inl!ntek a szíHők iiltetésé
vel s e:tt·k idéztek eW a tul termelést. ' -

Sukm• ezt nem tutt:ili, síít ::zt sem tudják, hogy az olcs6 horokat 
é\·ek óta a homoki é~ stk ~zlílí)k adják, mig a jobb min(ísC.gü hegyiborok
m• k J ll t~~ v.m a tisztessége~ ~fra. 

Ula:;zorsz:ig- bm·tprnH;:-;e i:-; kezd a filloxcra pusztása folytán csök
kenni. ~ ho~y ut t u borok oly alacsony ár~k mellett ~írusittatnak, ismét 
Ci'ak a rninííst~g 1'11\':t~ára il'lludók. 

Met·t igaz hogy Ola:-iZOl'!olZ:igban vauuak olc~6 uorok. de az is igaz. 
l10g-y vaunak dr:íga borok i~. 

ltt. is azzal a jelen:-',~g"g<ll tal:ílkozunk am1vel Francziaországhan, 
hogy a bm· miu(ís~ge H~ii li az alacsouy :\rakat, mig a jobb borok árukat 
meg:tartj:ik ; - t~s ezt a l'Ongy hitv~íny uorokat szállitj~ík hozzánk. Hasonló
képen vau a dolo~ ~panyolon;z:\gban é:; egy~b bortermő államokban. 

A hir csak a hol'Uk :ir.inak alacsonysá~ár6l sz61, de nem tesszi 
mellé azonn:1l azt is, hogy ezek az alacsony árak a renkivül silány bo· 
rokat illetik. 

Akinek volt alkalma a mult. évlwn a keresked6k által behozott ol
c:-;ó rom~ínuol'Okat megizll•lni, az feltudja fogni, hogy miért oly olcsók 
voltak azok. 

Én vé~otig kó~toltum \'a~y 40 l10rd6 burt egyfolytában, de nagyon 
megkellett volna fizdni, hogy még t·gyszer végig kóstoljam. Oly silány 
rongy bornak nevezett ital t!letemben nem volt a számban. Hogy azután 
ennek hekt6ját 6 -8 koronáért adtak azon nem csudálkozom, de csu
dálkozom azon, hogy \'olt olyan tudatlan embet· aki megvette. 

N em emberbe vu l 6 rongy káposztalé-féle ecztes viz volt az, minő
rlSl csak annak lehet fogalma, aki megízlelte. 

Ha most egybehasLnlitjuk ezeket ami régi és ujabb viszonyaink· 
kal megtaláljuk benne a hasonlatot. 

A r~gi időben midőn a hegyi horainkért. 30- 40 koronaU adtak, 
a homok-buczkák bicskanyit6 italáért alig adtak 8-10 k~ronait. Mo1t 
ie kevés homoki bor van ami megállja helyét, s hogy a jelen évbeD 

' .·l 
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14-16 koronáért kinálják egyes vidékeken a homoki bm·t, ninct~ rajta 
m:t csodálkozni, s csak ezt. látjuk, kogy kezdenek e dolgok •·endes ke
rékv.,gásukba terelődni. 

A kereskedő viláP. eddig kapkndott a homoki horok után, mivcl 
nem voltak finom hegyiborok. a közönség jobb hiányában e!f(,gadta. 
Kezd azonban a finomabb izlés követelőlego lépni fel, fi a kcrcsketH; vi-
híg a jobb minőségü he~yiborokhoz fordult. . . . . . 

Nem féltem én a tokai aszu, a szcgszárd1, egr1, VIsontai, hd-wvért 
alZ ez érmelléki bakatort és egyéb hegyihorokat a homoki konkurcnczititól. 

Legyen a gazda okos körültekinHí, alkalmazkodjék a helyzethez, s 
nem le~z oka megbánni azt, hogy heg-yi szGWjét betelepitette. 

Éz az én nézetem. 
A h o n ,. i E r u a ~ z t. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Gyöngyösön a »Gy()ngy()!' Visonta~ bortermeUík Ht:<i\·et

kezetec, mint az országos központi hitelszövetl<ezet tagjlínak 1901. év 
deczember hó lb-én a városh:íza nagytermében t::rtott. az ezen napra ki
Uizött rendkivüli közgyüléséből. 

Jelen vannak : 
Antal Lajos f> üzletrész, Bachó Llí::ozló 2, Hrauu Gyula f>, Bihary 

Ferencz 5, Csomor Kálmán 10~ Czikm:intory István 10, Draskóezy Ist
ván 10, }""'ischer Fereum~ 6, Fabriczius nyörg-y 1), Ilirl'chl Antal l O, 
Káplán József 2, Dr. Kálnuín Igmítz 10, KertéHz Antal 6, Kocf-iiA And
rás 6, Murik Henrik l O, Nagy Ferenc·z 'i, Pá pay Mih:lly 10, PJ·uz:.:in!-'zky 
bt\'án 10, Rigó B~ la 3, Schrl)der Lajos 1 O, Trepper Mlírton 2. \~uz:íry 
Tamás 10, Vas Róza kép,·iseh·e fé1je Higó Alajos 6, és Zilay J6z~wf 3. 

Miután az elnök és alelnükök nem jelentek meg, a jelen \'oltak a 
rendkivüli közgyülés vezetésére Csomor Ktílmtín ig-azgat6h:ígi ta~ kérc
tik fel. 

Csomor Kálmán az alapszabályok ~ti. ~-a értelm~ben a remikivüli 
közg-yülés elnöke előadja, m!P!zerint u tag-ok az alap~zah:ilyokbau "liíirt 
módon meghivattak, a közgyülési meghi,·6 az »Ország-o~ .K<izponti Hitel
szövetkezetic értesítőben 1901. deczember 2-án megjelt·nt ~zám:ihan ki'•z
zététetett. Jelen volt 24 tag, kik 24 szavazatot éH 154 iizletrét!zt képvi
seltek, ennélfogva a rendkivüli közgyülés hahíruzatképe~, azt me~nyitja 
és a jegyzőkönyv vezetésére Farkas Albert urat, a jegyzőkönyv hitele~o;i
tésére pedig Draskóczy btván és Czikm:íutory htvtín urakat kéri fel. 

l'ch1·őder Lajos rendelkező igazgató cliíadja, hogy az alap!o!zab:ílyuk 
értelméheu a szövetkezet 1uérlege az év 1-slí negyedében tartandó ren
des közgyülésen mutatand6 he, de mivel a szövetkezet els{) évi müködé
sét szeptember hó végén lezárta, azon helyzetbe van, hogy mérleget tá
jékozásul a következőkh~n mutatja be. 

Márlegszámla 1901. szept. 30-án. 
Pénztár sz. maradv. ~09.39 Gyöngyösi banknál 32000.-

Borazaimla • 62918.02 » • folyó sz. 24261.10 



Ptilinka » 
KinleviiHég ,. 
:Fel""zerel<"~ 
Ki)zponti ibdetrész » 

Tagokn:d< kölcsön » 
H~izvétel » 

Kar11at téritve>ny 

Bonuíl nyereség 
P:ilinka » 
Feh.;zerelt;H » 

Kamat jön~delem 

4úij7.
S97 i 92 

25100.-
800.-

21067. 
20000.-

4442 93 

14~141i 2() 
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Orsz:ígos közp. szövetk. 

Üzletrész 
Tartalap 
Orsz. 1\özp. foly6 sz. 
Tagok 300/0 követ. 
Nyereség 

(Ahíirások .) 

Nyer- és veszt. sz. 
78fl6.2H LakLér 

19 7 .• '-'4 K • ·~ amüt 
1~91.19 Veg;yes 
444~~-~13 l tJOO · - ~ • . évr veszteHég-

Ün!z Közp. folyó sz: 
Nyere~ég 

143:-;~.25 

( Ahíinisok.) 

E jelentés örvendetcsen tudorn:isul \·,~t e tett. 

24000. --
46000-
2852.-
237.-

26.02 
18330.26 

439.88 

14~146.26 

330.-
2767.35 
2301.38 
8523.62 

26 02 
439.88 

14388.25 

Sclu{)der· Lajos r. igazgattí jeleuti, bo~y az igaz~at6ság arról győ
ződött meg, mi~zerint a sziiretct a mult ~~vihez hasonl6:1n megtartani 
c~al< kiírml lehet, mivel :-zürt•tt~W hely, ntlamint szüretelö edények fel
állit:isn a leszíiJ·t boroknak a kiil<inbiiz{í pmczékbe lett elhelyezve, illdve 
el1'z:'íllitása oly t('terne:- Ö:;l-!zcg-eket vett i~::nybe, hogy annak a lehető 
DJPg-takarJt~\:.;a a ~zövetkez<'t ,~,·dckt>hen ~ill e ezéiból egy oly helys~g bér
bevftel<>t ezélozta, ahol a to:ziirt•t. több (~\"en :ít megtartható lenne, mivel 
ily helyilség sehol tahiiható nem volt. a sziikség :íltal kényszeritve ragadta 
meg a kiuálkozó alkalma!' :; az o1·oszl:ín czimü \'endéglé) házat huszezer 
koronáért a ~zövetkezet rt;szt;rc a.1.on fe:te\·ésHcl v:ístírolta meg, hogy ha 
u reudkivüli h.özgyült5~ az iizlctet jó,·a nem hagyná, azt az igal'-gat<Íság 
saj1H tNhérc él" \"eözelyér·e :it.n·~;zi,. vagy ('!adja, mit annái is inkább meg
tehet, mi\·cl uzt a he!yiséget m:ís vevií at.venui hajlandó. 

A rendk. l<üzgyült's al'- igazgatós;Í1! azon tényét, hogy az oroszlán 
vendégléít hnszezer· kvromíért megv:ít~ár·olta helyesli, azt j6v:íhagyja é& 
az ingatlant a szüvetkezet tul:tjdomíba :itveszi. 

Schréíder Lajo:- ig-azgató előadja, hog~· az igatlan megvétele első 
lépPH volt u ~o~zövetkezet érdekeinek tf.•jlesztése elé, a második lépés az, 
hogy az ingatlan telkén alkalmns pirH•zc szüretelö és egyéb szükt~éges 
me l lékhelyiségek emeltessenek. Az igazgatós:íg e czélb61 be ható eszme
osere után több tervet készitetett, melyeket bemutat s kéri a v. köz
gyíilést, hogy azokat megtekintse R az alkalmast elfogadni, a föbb pon
tokra megállapodni és az épitéshez megkivántaté ös"zeget megszavazni 
~s annak mikénti felvételét elrendf.lni méltóztaasék . 

..l rendkivüli közgyülés behut6 eszmecsere után a következ6 ha-

........ ------------~~==~·.~~· 

l 
l 
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táro.z:atot mondta ki : A megvásárolt épület telkének déli oldalán vé
gi~ egy kőboltozntu pmczét épit. oly méretben, m_in.t u~ a terv~en fel 
van tüntetve. A ten·ben feltüntetett lakházak ala JS pmczét éptt<~t. A 
borok e~yenlősité8ére két cement tarll\lyt készitet. Az épület e~etle
ges egyéb tervének módosit:\stít, ~:alamint az ~p.ületnek :írlejtés utj:\n 
leendő átathisával, az épitkeztís felugycletével, k1ntelével, a munka vé
veztével, a2. egyezményben megáll8pitott Üs::5zeg, munkabér kifizetrsé
~el, szóvu l az egész ügy körüli eljáds~al az igazgatös:ígot bizza meg. 
Megbizza egyszersmind azzal, hogy a lHíz vétehirlínak kifizetésért~ az, 
épület felemelésének költséf,eire hatvanezer koroná~ az Everben levő 
Hevesmegyei hkarékpt'nztárt61 vegyen fel. S a'l. ép1tkezéshez még hi
ányzó összeget legjobb be hítlisa szeriut szerezze be. A fel veend{) ösz
sze~ről .nóló kötelezn-;nyt a szö,·etkct;et mindcn egyt.•s tagja al:'íirni kö
teles; aki ezt nem tenné: ellene az alapszabály ama intézkedése fog 
alkalruaztatni, melyben az mondatik ki, hogy mindenki a küzgyül~s 
határozat:ínak magát nláren<ielni tartozik. 

Csomor K:ilm:ín elnök, SctH'íider Lajos igazg.ttónak a szüvct.i..:eÍ'.et 
érdekei körül tanusitott f:irllds:igot, nem ismer{í mük<idrs~t méltatja, 
melynek fo!yt:i'n 

a rendic kiiz~yíilés Schrííder Lajos igaz~·atónak, a szövetkezet 
é1·deke körül kifejtett i;gybuzgalm:iért jegyzííköny,·ilci! Pli:-;nwr~i't szavaz. 

Schrííder Lajos igazgató inditványozza, hogy ra~adja meg: a köz
gyülés uz els() alkalmat, mid(ín üzletéve után először jött egybe, h,,gy 
a nagyméhóságu földruivelési Minister urnak a szövctkezetek léteHitl;se 
körül kifejtett odaadó munk:ilkodás1írrt, h.üszünetét nyilv:íuitsa, <·gyith•jü
leg DoLokay Lajos kornuinyLiztos urnak, aki a szőlészeti-bodszati ügyek 
legnagyobb intézője, s aki hivatalos álhisának és ahb61 kituly6lug :3zö
vetkezetünk ir:ínt "ly eokat é3 oly melegen érdeklíídfítt, aki a hozz:i fur
dulások alkalmával szövetkezetünk vezeWinek a legkészségt.:sebb taná
csokat, utbaigazitásokat adni méltóztatott a rendk. közgyülés köszönetét 
egy feltt.·Ijesztésben nyil v:ínitsa. 

Egyhangulag örömmel fogadtatott s a 
vel és aláirásával ezen r. közgyülés elnjJ•e 
igazgató bizatik meg. 

feltexjesztések megtHelé
t'i Schr:;der Lajos vezér-

Végül iuditvány tétetett arra nézve, hogy e jelen I', közgyülés jegy
zőkönyve ugy a nagyméltó~:~águ Minister urnak valamint az Orsz:igoa 
Központi Hitelszövetkezetnek másolatban felküldessék, az utóbbinak an
nál is inkább, mivel az Országos Közpmlti Hitels1.övetkezet képviselííje 
Zsiga Gyula ur betegsége folytán a jelen r. közgyülésen nem jelenhe
tett meg. 

Tőbb tárgy nem lévén 

Farkas Albert, 
jegyző. 

elnök a gyülél!lt felo!!zlatta. 

Csomor Kálman, 
elnök. 
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Apróságok. 

A bor nehezen tisztul. Sokan azt panaszolják, hogy az idei boruk 
nehezen tisztul. 

Ennek liét oka van. Minél nagyobb a must czukortartalma, annál 
tovább tart az erjedés. Erjedés alatt pedig a bor nem tisztul ; azért te
hát ily esetben ne adjnn aggudalmat a borok nebéz t:sztulása. 

Ha azoubnu 'n~gis siettetlll hkaJja a tisztulást, azt is eszközölheti 
uszy, ha a bort Im~l<·gcbb helyen tartja; mert a mag.umhb hőfok : a bor 
erjcdését nag-yban eWsegiti. 

Zavaros a bor akkor is, ha sziiretkor a szőlQ rohadt volt. Ez eset
ben a bort le kell minél clííbb huzni, mely után a bor mindenesetre 
me~:t fog tisztulni. 

* * * Nyulós bor. Leginkább a gyenge borok válnak llynlóssá. - Azon 
ugy szoktunk segíteni, hogy a bort kádra öntjük és a1.után nyirfasepr()
vel erősen eg-észen a habzásig felverjük. - Ha~ez meg van, egy hekto
liter bol'l'a legall\bb egy liter finomított szeszt adunk, és azután a hordóba 
a következőképen töltjük be. 

Nyírfaseprőt oly hosszura vágjuk, hogy a livóból a hordóba ne es
sék a borral ; azutlin azt a li,·óba rakjuk kereszt.ül-kassul; és a megsep
rőzött bort ezen át bocsájtjuk a hordóba. 

A hordót eWbb kénnel kiégetjük. 
Két-három hét elmultával az igy kezelt bort másik hordób" Jehuz

zuk és a nyulósság el fog veszni. 

* * * 11omoki szölök foltozása. A homoki vagy szénkéne~gel fentar-
tott szölöben ba 3 éves elmult több~ gyökeres vesszővel foltozni nem 
tanácsos; de u~y kea eljárni, hogy a luányz6 töke közvetlen szomszéd
aágában !ev6 tők~n egy-két szál vesszőt meghagyunk és azt őszszel vagy 
tavaszszal eldöntjük. 

Ig.v jártak el a régi öregek 1s, ~s a hiányokat igy pótolták. 

* * * 
Mohás-ojtvány. A moluis ojtvány sikerér61 már jrtunk. Most töb· 

~en azt kérdik t6lünk: nem·e ~rnének még inkább nagyobb eredményt 
el, ha az ojtást nem sima, de gyökeres alanyba eszközöln~k. 

Mi osak sima alanyba nemesitettünk és azt hisszilk, hogy nagyobb 
eredm,oyt gyóke1·es alanyban sem lehet elérni - Mert a forradás nem 
a gyökér létezélétől függ, amonnyiben a mohába rakott ojtvány össze• 
r~sz~ben nyeri a táplálékot ; és a gyökereket csakhamar kibocsájtja. Mig 
az öaszeforrada(ara ~:az egyenilS koru é1 hancsu vessz() sokkal alkalmasabb. 

• • 
Száritott sertés tráua. Nagy hanggal hirdetik, hogy a azmtott 

·•erté1 tn11a felüimul mincien mostani traCgyanemet; 4• j' aCrért 4rWke
aitik it. 
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A sertés trágya llllÍr azon kih·ülménynél fogva is. hogy a. Herté~ek 
kukoriczával hizlultatnak, értékes, er{)s tdg-yát képez. É~, ha a szárttás ml•
den más anyag mint szeruet. hor.z~üubisa nélkül :íllitatnék eli>, mernénk :•j:in
lnni. De miut:Ín ebben nem ,·u~ynnk hi."t.osit va, igy annak értékét sem 
lehet valój:tban teljes értékében tehü•1tctui. .. . 

Hu szerét teheti valaki, s télen :ít lll~ :íllapotban lett. os~zefa~y:ís 
ut:ln ily :íllapotban birja szállitatni : akkot· iparkodjék bcszet·azni, de 
száritütt preper:ilt :íllapQtbatJ csak akkm· adjon érette pénzt, ha at·r6l, 
ho~y nincs mással keverve biztosittatik . 

Kérdés és feleletek 
Kérdés Azon kt"r(léí-1:-.;el j:írnlok, szi,·cskedjél{ nelielll tan:ícsolni, mt

kor eszközöljem ar. ojv:ínyok gyiikerezé~r.t? 
Dr. S. D :í v i d. 

Felelet. Az ojt,·:ínyok ~yii~et·czé:;;,"t le~czélszeriibb t:waRzon nyit:ís 
után eszközölni ; Ekkot· i{evescbb munldval pt·; amennyiben a tlík~k 
közül a föld ilyenkor el van t.isr.til\·a, s i~y ke,·e~·ebb munldval j:\r. De 
azért ts el{ínyösebb lcgahíbb nyáron át a nemes gyükerek nem hatnak 
k:írosan a Wkt: életére. 

Kérdés. A moh·ís f,b ojtv:ínyol\ ké:;;zitését mikor lehet melo!:liez
deni ? Lehet-e már febl'll:Ír hó küzepén megkezdeni ? 

F. B. 

Felelet. A moh:íbau ellw1yezendő t'lísojtványok készitését 
igen is meglehet kezdeni febt·uár· hó vége felé; azét·t tuivel tlilire a l~Íl':t
kás elkö,·etkezik : akkorra a mohában lev{) OJtv:ínyok összet(u·radnak s 
kirakásnál a vegetácziót azonnal r•egkezdhetik. 

Kérdés. Van egy otthelló szölí) t:\bl:ím, lehetnc-e azt nemes fajjal 
beojtam, és eldönteni. 

Felelet. Lehetni lelu~tnc, de az a kérdér~ mi eredményt érne el 
vele ? Ha az otthelló ~zőWje eddig jól ál t és nem veszett ki, akkm· az'J 
haszonnal mivelheti továbbra i~. Az otthelJó szőlő szüret után midtSn 
más szóWfaj elfogyott eléggé keresett. Ha pedig az otthelló kiveszett: 
akkor nevetséges volna ozt beojtani és eldönteni, hi14zen a reá eszközölt 
nemesités i~ ismét el veszne. 

Kérdés. Melyik eljárás lenne jobb, ha a zöldojtv,ny azonnal eliil· 
tetnénk-e avagy ha a zöldojtást beisk&lázo,nk és mint gyökeres vesszlh. 
jövlSre ültetnénk el ? 

Cs. J. 
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felelett. Ha összei jól torditott talajba ülteti el a tökéletesen be
~rett e~észsé~es sima zöldojtványt : akkGr fényes eredményt ér el. -
Ha hibás esetleg az ojtvány : akkor sem az oskolában, sem n kiültetés
ben nem lesz ~emmi belőle. 

Teb~ít. nincs t-!ziiks~g arra, hogy a sima szölöojtvány eWbb meg
gyökerettessék. 

, 
KEBELEM. Tis~te'ettel kéri'llk elöfi•etöinket, hogy kl 

lapunkat A.·IJ·rtikben te1•jes•teni mélt6*tassanak, és B*'lves
ketljenek oly névsort bekültleni, kiknek lapunkat mutat
rányként némi ldlátással megküldhetjük. 

Szölövesszö eladás. 
Ojtványok. 

Fajtiszta portális-alanyon. 

Zöldojtvány: nemes kadarka, mézestehér, ezerjó, rizling ezre 120 kor. 
Vegyes borfajok ezre - - 100 • 

Gyökeres: kövidinka, olaszrizling, kadarka ezre 240 » 
Csudaszölő: zöldojtvány darabja • . L-

Fajtiszta Ripária-portális 
Sim a 1-sö osztály ezre 

» II. osztál y ezre 
Gyökeres 2 év~s --

:.. 1 éves -

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

Sima ezre -
Gyökeres ezre 

Othelló. 

Eu ró pa i szölövesszók. 

20 kor. 

16 kor. 
JÓ :t 

12 kor. 
24 • 

Kadarka, burgundi, opportó! ~zent-l~ri_n~z mé~es-feh~r, 
mustoc;-fehér, olasz-nzhng, kovtdmka es egyeb 
borfajok ezre 

Gyökeres 
8 kor. 

20-22 kor. 

Eladó sima vesszök ezek. 
Jluskat Alexander. Ennek a tulajdonsága az hogy, a 

busa kemény. Eléggé illato~, zöldes sárg szinü. Igen jó faj, 
azillitásra igen alkalma!. Erik szeptember hó végén. 10 drb. ára -.6o 
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Muskat Eifl'er. Nem kemény husú. Finom zamatu, igen 
bő termő. Nagy bogyókkal s apróbb fürttel szeptember hó kö-
zepén érik. - 10 drb. ára . . . -.So. 

Muskat Booll.rod. Hasonlit a muskát alexanderhf•z. Fe
lette nagy termé,st ad. Husos, tehát szállitác;ra alkalmas. K.i-
való finom izü. Eri '..: SZE>ptember \·égén. - 10 drlJ ára . -.so 

Muskát Bl. queen Viktória Igen korán, már augusz-
tus hó végén ?rik. Rt ndkivül nagy fürtü. Ha megérik a bogyók 
rozsdás sárgásak lesznt~k. Szállitásra alkalmas -- 1 o dr b. ára - So 

Muskát Citronelle. Igen zamatos. Sárga nagy bogyóju. 
Érik szeptember hó elején. Szállítható. 10 drb. ára --.8o 

Muskát Qroquant. Egyike a legédesebb "'zőllőknek, szine 
zöldes-sárga. Erik szeptember hó elején szállítható. 10 drb. ára -.50 

.Muskát Damuskusi. Ennek a tulajdonsága az, hogy az 
ojtván y on rendkivül buján él, diszlik és tartós. Fürt je nagy, 
bogyója igen nagy, zöldes-fehér. Kivá.lóan kellemes. Ké~ön 
érik, Szálhtható. 1 o dr b. ára . -.6o 

'J1uskát de l\Tastes. A passatutihoz hasonlit Igen ko-
rán énk. Szállítható. Ropogós sárga szemü. ---- 10 drb. ára -.6o 

.J.lluskát Herczegovina. !Zorán érő nagy fürtü, KÖzép 
nagybogyóju. zama tos, sz ú ll it ható. - 1 o dr b. ára -.so 

... Uuskát IJénuai. Fürtjeigen nag·y, sárgás bogyóju Igen 
finom muskatály izü. A virág.záshan n1'·ha rúg, más későn 
érő fajjal kell keverv·~ ültetm azért, mivel ez ts későn érlk. 
Szállitható. - 10 drb. ára . ----.6o 

Jfuskát dr. Hógg Róbert. Kiválóan bő termő, majd
nem megszakadásig terem. Nagy fürtü, fehér-zöldes hogyóju. 
Finom muskatálr izü, vastag h~ju, későn érő. Szállitható. 
10 - drb. ára . . . . . -.6o 

... Uuskát Frontignan ro11ge. Bogyója nagy piros, göm-
bülJ ü. Ké!'őn t~ nk, !jzállhtható. - 1 o dr b. ára . -.6o 

Muskát frontigntJn lllanc. Fehér bogy6ju, mint az előbbi 
szeptember \·é gén értk. Száll i tha tó. - 1 o dr b. ára . . -.6o 

Jluskát Ottone]. KtválóaT' érdPkes. Korán érő muskolat 
szőlő. Közepes fürtöket, de sokat terem. Fő az, hogy nem 
rohad. Szállítható. -- 1 o dr b. ár· a . . . . . -.so 

.J.lluskát passantuti. Nagy fehér bogyójll, kellemes mus-
kolat izü, korán ér,). Szállítható. - 10 drb. ára . . -.so 

Muskát Royal. Fekete nagy bogyóju, ritkás fürtü. Ko-
rán érő. Szál1itható. - 1 o dr o. ára . . • . . -.So 

Muskát Szt Albun. Az előbbihez hasonló, csakhogy 
nagyobb, kÖzép érő muskatál izü. Szálhtható. - 10 drb. ára -.So 

. Muskát Tokaj'd Jt~rdens. Nagy világos, piros bo-
gyóju, igen bő t~rmó; közép érő. Szállitható. - 2o drb. ára -.8o 

Muskát Vantlia vagy Rozsdás muskolat. Ennek ki-
váló nemes és jó tulajdonait a borszőlök között 1s fel~orol-
tam. Szállitható. - 1 o firb ára . . -.50 
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Chasseles angevina. Korin érő nagy fürtü. Sárga .lagy 
~tlátszó bogyója, bőtermő. Bzállitható. - 10 drb. ára . 

Chas de Angeres. Sárga-zöldes bogyóju, bőtermő, kö-
zép érő kelleme" IZÜ. Szállítható. - ro drb. ára . . 

Chas Bianc. Ez a közönséges korán érő bőven termő 
ismert faj. Szállitható. t o dr b. ára . ' . 

Cl1as Fonteneble d'or. Igen nagy fejü. Sargás husos 
szemü. Korán érö. Szállítható. - 10 drb. ára . 

CIJEts de Jud ee. X agy fürt ü. Zölde~-sárga szem ü bő
termő szeptember \·l:~-é'C'el érik. Szállitható - to drb. ára 

Cbas lmperiul blunc. Fehér, nagy bogy6ju, igen nagy 
fürt ü. Kor« n érő. Szál1itható. ·-- 1 o dr b ára . . . 

Clws Jeruzsalem. Nagy fekete bo~yóju, koráa érő. 
Ki\·álúan finom. Szállítható. - 10 drb. ára . . . . 

C has ~ émetpirus. Gyc)nyörü piro~ bogyóju, bőtermő. 
Szailitha tó. --- 1 o dre. á. r,, . 

C has 1\lathiHs. Kor án PrÖ nagy fürtü, bogyójai fehé-
rek, barna folttéd. -- Szá~Jitható. 10 drb. úra . 

ChtlS .. YHpoleon. Rltka nagy fürtü, óriási nagy arany
sárga hog-n')ju. K<'llem~'c... izü a'~ztali disz. Az a hibája van, 
hogy nr.ha rúg, aú·rt kl-sön érú fajok közé keli ültetni s 
akkur JJump.i-;an tPf('Ill. Ké~ön t'~rő. Valócit kincs. Szállít
hato. - l u urb. ;lLl 

Chus Piro ..... -r\'Hpnlaon. Bogyója telette uagy é~ gyö
nyörű róz-;a p1ru~~ s h;lm \' assag~·tnál fogva meglepö '-Zölő. 

Ki"'sé savanykú-;. 1-Iatwm d1sz~ek felülmulhatatlan. Későn 
énk. - Szá.li:thatú. 10 drb. ára 

Clms Oucn \'iktorin. ~a.~y fürtü sárga roz~dúo.; nagy 
bog-yúju. Sz~pt<·mt>erb~n ~··rik. Szúllitható. - 10 drb. ára 

Clws Tenerifl'e. Sárga nagy fürtü, nagy bogyóju, kÖ· 
zép érő. -- St;'dlitható. 1 á drb. úra 

C has r·ougf•. G yönyiirü vil:~go"' piros szmü, nagy termő. 
Kiválöan alkah:la"' ét ~z:tllitá~ra. - 10 drb. ára 

Ch·.s ruuge ruyul Sütt'~tpiros ~11nü gyf:myörü szt';lö. Fe
lette nagy termő ..:\ ugusztu..,ba n •':rik. Száll it ható. 1 o dr b. 

Clws ~z}. Finkn~. Igen nagy fürtü, sárga levesszemü 
rendkivüli bötermö. - s.~allitható. l o drb. 

Cbas Tok11j nngevina. Gyönyiirü halványpiros, telette 
dusan ternwlő kellemec.; izü szölü. Sddlitásra pompás 10 drb. 

Clws Zsidóorszúgi. CAeresnye-piros bogyóju, bött.rrnő. 
Kivál ó finom c-;emege .. Küzépérő. Szállltható. 1 o dr b. . 

Chas Almeria. Nagy fürtü, feher bogyóju, bőtermő. 
épl'rŐ. Szállítható. 1 o dr b. . · · . . · 

A l b i 1 1 ó. Rendkivült szép télre eltenni való szölő. Fe-
hér bogyóju. Nagy fürtü. - s.zál_litható. • .. o ~rb. 

B u z .~ l 1 o t ó r i á s Ór1ást nagy f11rtu és bogyóju . 
...._ Szállit ható. 1 o dr b. . . · 

G h a r m o n d r o u g e Sötét-piros szinü, Nagy fürtü 
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nagy bogyóju. Kiválóan finom izü, felette bőtermő. Leg-
jebb csemege szöJök egyike. Középérü. - Szállitható. 10 drb. 2.-

C so d as z ö l ö. Az összes szölök között a lagnag yohb 
fürt ü. Vannak2 1/2 kiló sulyuak i~. Sokszor oly nagy ter
mést hoz, hogy meg kell ritkitani. Sohasem rug: Borszölö
nek felette kifizP.ti magát. De csemege szölönek ts használ-
ható. - Szállitható. 1 o dr b. 4·--

Chornichon Bianc. Nagy fürtü, nagy husos Sárga bo-
gyóju, elsőrangu C!';emege, egész~n korán érő. - Szállitható. 
10 drb. . . . . 1 .20· 

Chornichon a grappes collosales. Igen na~y uborka 
alaku, sárga szemü husos, pompás izü, e]sőrangu csemege. 

- Szállit ható. 1 a dr b. 1.80 
Du ch esse of. Buckleuck.Zöldes-sárga, nagyszem ü, m us-

k ot ál iz ü, bőtermő. Kiváló faj. SzáJlit ható. -- 1 o dr b. ára 1.80 

Ezredéves Magyarország. Ez il ma i szőlészetben az 
lehirhedt legértéke"ebb szőlő. l\[int ktválóa!l szép, finom cse-
mege faj Száliitható. ro drb. ára . 2.-

Fürj tojtís. Roppant nagy fürtü, nagy bogyóju, tehér 
szemü !"Zólö. KözPperü. Igen értéke~, csakhogy más hasonló 
időben éró fajjal keverve kell ültetm, különben magában 
ntba rug·. Szállithat6. - 10 drb. ára -.8o 

Kecskecsecs. V n kétféle, piros és fehér. Későn érő 
téli szőlö. SzáJlitható. 1 o dr b. ára -.40 

liossutl1 Lajos. Nagy fürtü, nagy sárga bogyóju. Felette 
korán érő. Szállitható -- 1 o dr b. ára 1.20 

MaJakoR usum. Igen nagy hosszas, ritkás fürtü. Piros 
gyönyörii sző)ö télen át eltartható Szállitható. ·- ro drb ára 1-.20 

:Jladleine angeviná. A legkorábban érő szölők egyike 
Fehér nagy bogyóju. Az a nagy baj, hogy sokszor rug, azért 
ezt is más hasonló időben é,.ö fajok közé kell üitetni. -
Szállitható. 10 drb. ára . . . -.20 

Niája. Egy igen becses nagy bogyóju szőlö. Szállitható. 
- 10 drb. ára . • I.-

Perl imperiál. Felette nagv bogyóju, fehér szemü, finom 
izji, Szálhtható. - 10 drb. ára -.So 

Prekocié de malinque. Felette korán érő, fehér bo-
gyóju, kellemes izü Ciemege szőlö. Szállitható. - 10 drb. -.50 

Spanyol vörtls. Gyönyörü piros boa-yóju, nagy fürtü, 
nagy termésü, korán érő. Szállitható. 10 drb. ára . -.so 

Beise de Calabre. Mint a neve is mutatja, rendkivi\1 
nagy fprtü, nagy bogyóju, fehér édes szemü, igen szép 
azőlö. Erik korán. Szállltható. - 1 o dr b. ára • -.6o 

A megrendelések alkalmával az érték egynegyedét elö-
legül kérjük; és tisztán olvasható nevet, lakást és vasuti le· 
adó állomást. - Nagyobb me~rendelésnél árleengedés történik. 

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

tzlll aa1yltirtotu. 

K yem. Sima ll4vid kÖoyvnyomd')'ban -GjöDgyWa.-- - --
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