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Ez sem járja. 
A Pesti Hirlap f. rvi ~8. ~z:í .. ~Hak tárcza rovatában "A.z 

ital" t·zi ru alatt t>(! y c zik k jt--l(•Jl t ll .Pg Tót h B?! a H lairiíscí v Hl. 

A11nyihan t:a·dt>kel ltt>Ilnünkt>t t·zt·tl czikk, rnivel a horá.szat
tal i ll Pl űle~ a magy nr horokkn l fog-hd kozik. 

A cz~ljn ezu1 cz1kkuek bebizonyítnni azt., ho(!y n~ ohLs& 
horok mellt>tt u ma~ynr nsztnli borok nem termelhetők. 

H 8 a nf'VPZf'tt c zik k c;;n k n kit ü zött szándék elt-r~se ér
dekében \'Oina irva: nkkor t'J!.Y Rzavunk sincs, rnert igaz az, 
hot!y nz olc86n hl'üzöulött. olaszborok ruellett a hr.z8i közönsé
gee a~ztHJi l1orok kiszol'ittatnnk. 

A ez ik k am n rl-szét is elhis~zük, h ·lg)' hát a behozott olasz
borok uem ola.rszhorok~ d{· mlíborok. Azt állitja a czikkiró, hogy 
~vekkPl t.'zelőtt Olasz•Jr·~zághHn hasonlithatlanul jobb borokat 
lehetett ~lvezni. Azt is állitjn, ho~y ott sem termelik már .r. 
közönséges aszbtli borokat, mivel a műhor ott is kevesebbe 
jön : s i~y a köz()ns~geH asztali ola~:~zoorok termelését in loc6 
Ol P P-zorszíigban k i~zoritott 8. 

Tóth Béla ur állitása szerint, tehát a mostani alaszboroi· 
nem tlSketcrm~kei. Ö ezt, Hki 23 éven át fogyasztotta Ola-s~~ 
ország borát, mint mondja - hátran meri állitani. 

Am i gyeuges{·günk nem me r eddig kihatni ; pedig hát le
bet a dologban igenis valami ; ~s ez a v_alami · teszi }ehetőv' 
azt, hogy az olaszborok oly hoflszu utat téve özönölhetnek m'1 
ma is hazánk ha akkor : midón itt sem jelentkezik vev6 a 
borra. 

IgeniH egy<'düli oka az lehet, mert bármily ii~yes- és ta
k arékosflá~gal nem v 9 gy unk képesek oly olcsón termelni a bert, 
hogy az, az olasznak czimezett borral a vertJenyt kiáll hassa. 
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Ezért tehát az egyedüli védelme Lorainknak az lehet, ha 
mi a vámezerződé8nél ezen körülményt figyelembe véve ugy 
kötjük meg. hogy az olaszbo1· -- minket többé ne boldogitha~son. 

Ez igaz. A czikknek ezen részével e~yetértünk. S ha a 
czikk csttk ez irányba volna tartva, leemelnők ka la punk at, hogy 
ismételten az elárvulásnak induló szőlőszetünk érdekében még a 
politikai napilapok is é s pedig a szépirodalmi résJ;ben is foglal-

koznak. 
De a czikk egyebek között mással is foglalkozik, azt 

mondjn, hogy mindenf(lle keres~élét~e és kuttttása után kényte
len az 6 krenzleréhez fordulni 'i 2 filléres vadkf>rti borért. Hogy 

·a pestiek jd bort neu1 kaphatnak. 
Ezen és hasoilló állitás oly sulyos és igazságtHlan vád a ha

zai szőlőkultura ellen, melyet elhallgatui nekünk külöuösen, 
akik magunk is nagy borttrmelök és a szőlészettel foglalkozók 
organuma vagy unk, elhalJgatnu11 k nem lehet u em Sí a bad. 

Azt moudja: »Esztergo:nhan ittam utol.i,ára papi asztalnál 
évek .előtt; azóta hiába szomjuhozom re í. Edt'sot·ömest fizet
ném ére\te a burgundi, a ntjuai bor PŐt cognac iit·át Íl'l. De 
nincsen, vagy lt>galá.Lb nekem ne ui adnak.« 

Nohát ez oly képtelen ~illitás és megszf.gyenitő a magyar 
bortermelökre ; ~s m~gis hetek multak el, hogy ezen közlt~méuy 
wegjeleut és ellene senuni tiltakozó szót nem olva~tunk. 

Mit mondhat a külfüld, ha t~gy ua pi la pL!Hl ilyen kifeje
zést lát. )lert1 hogy ezt> ll pauasz jog talan és hogy u z ille tó ur 
meggondolatlan állitásával nhe:you el vetette ~ulyokot : nagyon 
igaz ; és én vele ~zemhf>n ttzt ruoudon, hogy a,. idézett 
állitását alig hiszi el valaki ; k«1r t<:hát ma~us tolforgatási me~
terségLől a magyar borokat igy lepocí:!kondirozni. 

Ripária-portális mint alany. 
Mikor nagy küzdelmek és áldozatuk árí'tn eljutunk valamelyes 

ert:dményre, rendesen előáll valaki egy ujabb kijelentét~sel, mely 
azután a már leküzdött harczok nyugalmát UJból megzavarja. 
. Most legujabban valaki azzal állott elő, hogy a ri pária ·portá-

hsnak az a hatránya, hogyha az ojtvány idősödik: a termés foko
%atosan kisebb lesz. 

Ebből a feltevésből kiindulva azután a ripária-portáhst mint 
alanyt nem ajánlja. 

Ezt az eszmét azután nen.csak kis körben hirdeti, de az 

.. 



e!;zmével a lapok terén a nyilvti:nosság terére lép. Hol azután a& 
indokolatlan aggodalom sokaknál életet nyer. 

Egész kereken kijelentem, hogy ezen állitás nem felel meg a 
valóst(gnak; de a valóság az, hogy a ripária-portálisra nemesitett 
szölötö, ha azzal öntudatosan bánunk el, ha egyéb elemi csapás 
nem éri : igen is állandóan bőven terem. 

Sok kontár ,·an minden téren, de annyi kevés helyen jelent
kezik, mint a szölöszet terén. 

Ez évben sok helyütt azt tapasztalták, hogy daczara annalr, 
miszerint a sze516ket sem a tavaszi zöldfagy nem érte, sem a jégeső, 
mégis csekély termé~ük volt. Ezt azután azon körülménynek kiván
ják betudni, hogy a ripária-portális alany iciösödtével fokozatosan 
kevP~ebb a termés. 

Pedtg hát ez sok egyéb körülményben leli alapját. 
El"ö sorban abban, hogy egye~ helyeken a szőlö fájat helye

sebben mondva a szölö rügyei nf.m értek be. Ez eietben a sze516-
rügy soha nem ad termé~t 

i\ ~zölőriigy be nem érése iRmét származhat több okból, vagy 
a perono~zpora támadta meg a slőlőt, vngy az időjárás volt alkal
matJan Ezen hibákat azcnban nem szabad az alany hátrányára 
felhozni. 

Feledik azt is sokan, hogy az ojtványszőlök csapjai az idő
sebb tökénél magasabban vannak, s ha a fedés nem elég mély, 
azaz ha a termésre hivatott rügyek földdel rendesen be nem takar
tatnak : a tél fa~ya megrontja. 

Igy volt a mult télen is. Számtalan helyről vettük a mult ta
vaszon azt az értesítést, hogy a termő rügyek elfagytak. NagyoD 
természeteen az ilyen tökP kihajtott ugyan, még ped;g a rügyek
ből, de termést nem igen hozott. Ezt azután felsorolják az alanynak 
hátrányára. · 

Sokan nem figyelik meg, hegy a rügynek nem az anyaszeme, 
de a fiókszeme hajtott ki. De ezt nem is igen veszik észre, mivel 
a visszamaradt rügy mellett a fejlödé~t a fiók rügyek veszik át. 

Nag-yon s1épen meglehet ezen kérdé~t érteni, ha két egymás 
mellett levő különbözö korú szölőtöt vt::ttünk a mult évben vizsgálat 
alá. Például egy 4-5 éves ojtván y tökén a termőcsapok alant van
uak s a sekélyebb fedf.s is eltakarta. a 10-15 éves tőke maga· 
sabban hozván termöcsapjait, rügyeit, nagyon termé.,zetes, hogy 
egyen 16 fedés mellett a f1atal tőke rügyei épen maradtak, az idő
seké pedig elfagytak. - Ezzel az öreg tökének silányabb ered
ménye meg van fejtv~. 

Azért adott az Isten az em bernek észt, hogy ezt tudja és a 
fedésnél erre a körülményre figyelemmel legyen. 

De meg az csakugyan megtörténik, hogy az öreg tőke ha azt 
nem gondozzuk, idővel visszaesik. -· De nem igy volt-e ez a mult• 
ban i~, hogy az öregebb tőkék kevesebbet termettek, hát miért le
hessen ez most másképen az ojtványnyal. 

De ez sem következett be mindenhol, mert az öntudatos gazda 



4 

az oreg tökét a multban is állandóan jó és bőtermésben birta 
tartani. 

Eppen nincs tehát azon csu.?~lk.?zni való, hogy az idősebb 
ojtványok kevesebbet ~er~mn:k.~ __ kulonos~n. ~kkor, ~a ngyele~be 
vesszük, hogy az amenkat. kulonosen a npana-portáhsnt nemesttett 
ojtványok mennyivel d usa bb fejlödésüek, mmt a régi európai fajok. 
És tulajdonsága is abböl ered, hogy ~ yökérzete hasonhthatlanul 
du~~abb, mint az európai szőlőtöjé. Sőt mondhatni, hogy a hajszál
gyökereivel az e~és.z talajt behálózza, s igy nagyon természetesen, 
hogy ezzel a dú-; gyökérzettel sokkal több tápanyagot vesz fel a 
talajbol, mint az európai szJlötö. 

No azután ha a gyökérhálózattal 
természetes, hogy éhezik, s az éhsP.g 
növénynél elsatnyulást idéz elő. Az 
termést várni nem lehet 

a taperőt felemészti, nagyon 
embernél, állatnál ugy mint 

elsatnyult tökétöl pedig dús 

Azok az urak, akik egyszerüen azt állttják, hogy a ripána
portálisra nemesitett ojtványok. idővel kevesebb termést adnak, 
szivleljék meg ezt a körülményt, s ha megszivlelték, táplálják a 
tökéket és nem lesz okuk <! terméshozam ellen panaszkodni. 

Ezen fölvetett k rdésből is az a tanulság, mint a. parasztgazda 
mondja: -..minden a szájáról szép.« 

Trágyázzák meg szőiöjeiket minden 4- 5 évben, s nem lesz 
okuk panaszkodni. 

De ha a jószág a száiáról st.ép, elösegiti azt a gondozás, a 
tisztogatás is. A szölőtöke is hasonlóképen megktvánja, hogy az 
tisztogattassék. 

Tisztogatás első müvelete a metszés. A szabály itt az legyen, 
hogy a töke fejezete minden fele~ csapoktól, száraz részektől, sal
langvesszöktől megtisztogattasst'k, és csak egyedül és kizárólagosan 
a szüksége,:, csapok hagyassanak meg· rajta. Mert ha a töke száraz 
esapokkal telve marad, vagy pláne a levágott vesszők mindig 
csonkkal hagyatnak meg, a tőke meg(iregszik. Ha ellenben a szá
raz részek a tőn kivágatnak, a helyek beforrnak és a töke sohasem 
öregszik meg. 

Hasolóképen megkivánja a tőke azt, hogy a feles zöldhajtlísok
tól tisztittassék meg. 

Ha igy bánnak el a tökével: erős vesszöket hajt, amelyek beérnek 
beérnek rajta a rügyük s idős korukban is bőven teremnek. 

János gazda. 

Levelezés. 
Tek Szerkes!ltÖ úr ! E hó 17 -dikéröl kelt sorait véve, a melyre 

caak most válaszolhatok, fólhiváaára a választ a következökben adom 
meg. 



l. Ami vidékünki)u a tulaj különböző. Nagyobb részben sárga; 
ré~zben ba1·na g1.ur6 :~nya~. Vannak azután kőtermelékes dombok, melyek
ben nagyobb kovek :s vannak ; és ezek legnagyobb részben homokos 
talaj kevés mészszel. 

2. Az agyag alatt nedv~s, :Jzért, mélyen nem is fordítunk. A bo-
m<·>ko~ r~~:wk ben azonban nem nedves. 

3. Eí'eldJen n teriil<·tek etldig rl-'~zben ~z(í){)k voltak, részben nem. 
4. Régi szől(íjetnt~ ré:-zlwu fehér, réEzh('n feketék voltak. 
5. )'~ unk~h; kézben bővebben Vltgyunk. A legnagyoLL napszám ed

Ji g a térfmak egy korona 20 fillér, a nőnek e~-y Korona. 
Ö. Az uj sz()iökultura terén eddig tapasztabtuink ninc!-'f'nnek; eb

ben n~wyon h:ítra \'agyunk. 
Vid(.küuk dombos hegy o)dul<,k, lf'gnagyobb részének délkelet, dél 

~ dr.luyugati t'ekY(!-I~el. 

1\lidfíu f<.:ltett ki·rdé~eire i~v t•kként 
\"<:~kt·djék tau:ieEot :alni, mildnt. :-- n:iYcl 
dombjalnkat? 

nw:.:.ff~h·ltt·m, moAt m:ír ~zi
tt:i•·pit!--ük l,e hegy<·iuket, 

\'aunak, akik eur6pai !'Zí;l{ín·:-zr 
t::zén~-Jht·ggel tartHik fel; ,·aullllk 

iilt<~té~(rc ,.C'rl\entenek, }u.,g·y azt 
::l, ik ojtv:·uy ,..;z{íi{í iilt. té~ét 

aj:ínlj:ík. 
S ha uz ojt,·:íny ~z{)jc';t nj:ínlja ~· .. •·r~·.csztíí ur, ~ziveskedjék meg-

irni: melvik ojt\·~íny johl•: a zidd a•·:.gy a hi:-ujt\·:iny-t~ '? t=~ ho~y a 
mohába rakott ojtv:'ny j(;l ~ikeriil-e '! 

Bucsu t;zt. L:í~zl6. Til'lztelettel 

P o r p :í s z a y L a j o s. 

Vúlusz K .. zdjiik eW:-ziir iH az .:~ltal.íno:o;sá:.:ban. 
t-5orai1Híl azt ni ,·a !'lom ki, hogy Ün11iik nél a szőiGt,:lepité!:lsel eddi

gel(. n<•m igeufog-lalk,,·t.tak. Nincs uttörőjiik, akik kisér·letei- és eredmé
nyeihfíl i',niiJ, tapa:-~ztalatokat ml·rithett<>k ,·olna. -Ezek tndat:iban egész 
m:í:·d..:(nt adjuk tw·~· :\ t:tn:íesl•t, m:uth:t m:ír· ('g:y tapasztalt és ki:'érlete
zett H :t i í l f.Hzl' kk f•l :í l l a n:í 11 k :-z t ·mlH' 11. 

El:-6 J..,;rd(.s az, hog-y az iinöi' sz,';Jf)talajnk akalma<:: t' ~zr:trtele
pité~•·e ? 

A !-~Íl'g" 1 (.s bal'lla a!!)'w!·, hu kii!ün:·,f;en déL d•qkdet. a\'a~y dél
nyug·atnak ft·kvéí hegyoldalou vag-y dor11hon vau : ..;z(;lő ültd,és(rl· ig('ll 
i~ alka!maH. -- Hasuultíkt;pt·u alkalma~ a 1.-()ve,:; humokd~ talaj is. 

Mo8t az a k~rdt;~ : a telepités AUN•pai r ag;y ojt·r·1iny szől(h·el 
eszközöltessek e ? 

Az európai sz()Jé) nc\'ezett helyekCI.l elég j 61 diszlenek, csak hogy 
különösen az agya;.!OS talajban ki lenue tl-\·e a filluxera pusztitá~'a.nak 
valami.lt uz ottani homokos talajban is; mert a gyakorlatb61 tudjuk, 
hogy c~ak a fut6 homokou nem él meg; a filluxern; már pedig ar. önök 
által t:mlitett terület uhol ka\'~csok s{ít nagyobb kö\·ek is vannak : nem 
lehet. fut6 homok. ' Ezek s1.erint az oda ültetett európal sz<Slőtövelt 
csuk is sz~nk~negezt>ssel lehetnének feuta1·thatr-k. 

Most már ~z a hé•·d(>s, hogy önük mibez éreznek nagyo~b hajla
mot. Ahhoz·e, hogy szőlőjüket évenként :-~z~nkénegezzék és ped1g oksze-
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rüen; mert. a helytelen szénkénegezés. a tőke halál~~ i,~ eWidézhet?é, -
avagy egyszerre mindenkorra számolDI akarnak a JOvovel és az OJtvány 
azőlt1 telepítés terére lépnek. . . . . 

Ha európai szőlővessz()vel akarnak telep1tem. 1tt 1smét az a k6r-
dés merül fel, mit akarnak ? Bortermeléssei a vagy cseme.z;e szőlií terme-
léasel foglalkozni ? . . 

Csemege szőlőtermelést csak ott lehet &JánlanJ, ahol közvP-tlenü! 
vasuti vagy hajózási állomáR van. - É~ ahol piacz ts ,·an kllátáeba -
Ahol ezek 11incsennek : nem ajánlatos a csemege szőlő termelés. Akkor 
fQrduljanak a bortermelés hez. . . . . 

Bertermelésnél ismét figyelembe kell venm, VaJJOD a v1dék alkal-
matos-e a finomabb faju borék termelésére? És ,·an-e a ,·idéknek már 
eddig megállapitott jó hirneve ? Ha nincs, ak kor torduljanak amot iB 
m6dhoz, amelyik biztos kenyeret nyujt, és ez a konzum oOJ·termel<'~o~ 

Erre a czélra sok faj szö){) van. De a legbiztosabb a fcht'r fajok 
között a mézes fehér, a vörösek közt a kadarka ; dé a ntl6di nemes 
kadarka, különösen ezen tajn:íl tessék rendkivüli figyelmet fordítani. 
1\fert a kadark:ínak több faja, melyek közül csttk is a nenws kadarka 
az igazi. Ez sckat és j6 bort ter~:m . Leve s7-iirhető fehérre. Jobb év· 
ben vörÖR bort :1d. A fagynak, jégnek jobbtm ellent áll, s a kevésué 
jó rnet~zés m{'llett is lLszhk. 

Az elmondottakat az ojtvány telepitél'nél iH tigp·lembe kell venUJ. 
Ha azouhan ojtvány tell'pité~sel SZilHdékozuak t(lg1alkozni, akkor 

a~után legyenek nag:y figyelemmel a talajra. 
Ha az alsó talaj \·ad\·izes; ami hegyoldalhan ritk:in té.rdul elií: 

akkor oda csak szoioniszt lehet ültetni, De ha nem vad vizes : akkur 
\·alódi rip:iria-port:\liAt ültessenek. Ha a bnmoko!!! követi talaj erősen 
meszes, akkor ott a rupesztrisznak \·an helyl'. Ha azonban a mész ke
vés : akkor oda is rip:\ria-portálist ültesseuek. 

Most már az a k~rdés, kt~S7. ojt\·:inyt telepiteenek-e \'agy alany 
vesszőt, és azt ott uemesitsék be vagy zölden~ vttgy nwgas fás oj
tással? 

Akinek van pét.:~.e arra, hogy egy holdszéíliíbe való ()jtníuyért 
mintogy 400 koronát kiadjon : az ültessen kész ojtván) t; - de aki 
ilyen összeggel nem rendelkezik : ültessen alany veHsz()t, kczelje j61, s 
jövő évben bent:mesitve, jövíí őszre ledöntheti. 

Ez esetben e munkát ma~uk végezbettle S 1gy Revesebbe kerül, 
fáradságukat az eredmény jutalmazza. 

Ha önöknél nincsenek a zöldojtásLuz értü emberek, ki~ pénr.ért le
het már most napszámosokat e czélra kapni ; akiktéíl azután uz ojtás 
kivitelét maguk is eltanulhatják. 

A ,·agy ha akaratuk : ültethetnek othelló s?.őlőt i A. 

Az othell6 szűlő az önök homokos talajokban legvalóHz:nübben 
ellen fog állani a filloxerának. Az ethelló sz<Hő er6s vörös vagy siller 
bort ad. Gyiimiieee télen igen jól eltartható, különösen lSszel ha egyáb 
esemege fajok elfogytak, keresetté lesz, és igen jól fizetik. 
. Sz6val az &thell6 a szegény emberek szől6je ; ojtás nélkül soka~, 

nagyon sokat terem, s sima vesszőr61 is kijnnyen ered. 
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Akik kevás pénzzel rendelkeznek, különöeen a kezdetben oth6ll6' 
is ültethetnek. 

II. 

Igen tisztelt Uram ! Olvastam kedves lapjában az eredményt, 
melyet uorét·tékesitts egyletök kel már eddig is elértek, ~s nagyon me~ 
voltam attól hatva. 

És btír kétségtelen, hogy az ilyen nagy eredmény elslS ~orban a 
vezetők egyéni ügyességének köszönhető, és annak, hogy azok nem ki
mJI ve f2íradságot, minden igyekezettskkel a bor értékesitése után járnak; 
még is f'elt.eheW miszerint az ilyen értelmes és lelkiismeretes urak, as 
alapRrahtilyokat i8 i~en értelmeseu és ügyesen készitettek. 

Nagyon lekötelezne tehát1 ha Uraságod nekem egy ilyen alapsza
bály p~"l<hínyt heküldene, mivel m! i~ ~zeretnénk itt egy szövetke:~.etet 
létrehozni. 

A mi visr;zonyaink Itt eg(.szen mtífook, m!nt az Önök(.i Gyöngyö
siiu, (.!-' az(art. igen 11. hér. valamit tétPsit('ni 

M i u der (•keltst t sokide jelle~ü borunk vau, !-lÍÍt egy és ugyanazon 
g-ar.d:íuak is van 2 ;j helyen, egf'isz(•n külün jt>J!egü termése. 

Hog-yan képzelheW m:ír mt)st, hog.)" az a g<tzda, akinek több he
lyen \'an ~z{)löie, 2 vagy 3 szÜ\'Ptkezethen is legyen tag ? Ez az érilk 
szét f(wgác~(JláHa \'ohw, és rwm azok egyesi tése. 

Ha .. teh~ít rwm sajn:ílj3, irja meg nekem kérem, hogy 
a) o~szeszih·ik-e boraiknt., vngy töbh qualit:ísban tartják-e azokat, 

és ha igeu, kiirülbeliil hányban? 

h) Teljest·n fogyasztásra alkalmas bort :írulnak-e ? Megfitrálva, 
esetl('J;! pa:o;tcuriztllva, \'agy c~ak épen :-:impl~ín egyt:zer-kétszer hhuzott, 
de külöuheu kezel<·tleu Jlyt•rs árut? 

'~) Körüllwliil menuyi forgaimat csinálnak évenkint., ~s körülbelül 
mily 1írban (~J'tt~liuoJitik .l hort qual:t:is szerint? 

cl) Kol'iilbeliil milyen jcllegü a huruk? (külöuö~en a fehér, !nert a 
vörös ugy tudom Kaclarka ·?) é~ mily térfogat :omízal,~k alkobl>lt tarta.lm.tz 'l 

E~yt>bh tndö:-~itást il'l kiiszönettel ves,;, (s v:íllalatukhoz sok ~'~~reu .. 
csét ktvtín. Arad. Jgaz heve. K. A. 

V 8/asz. Feuebbi h. :-;orair·a i~ első sorban tu<.latjuk, hogy ami 
bor:-~züvetker.eti alapszau:ílyaink lapuuk rnult évi 4. f>. és 6. szamtiban 
egész t erjedelmé l w n megj e le ut. Ha tu hí u ezen lu ptizá mok nem v "lnának 
meg, ="Zi ves kéto~zséggel szolgálunk velük. 

A külüubözö helyen termett borok ö~szeházasittísa nem IPh~>t ne
hézség a !-'ZÜ\•etkezetek megalakitására. - - Ili,:;.: aZ !'égi l:u!u~, lwgy 
nemcsak a RzomRzédofl hegyek de máfl-mlÍS vidékek horait is öt<szc-w·ág
ták a keretkerlők é~ összevágják manapság is, mert c::~ak iti igy lehat 
álland6~n el!yenietes bort. tírusitani. Az üzletnek f~·)kelléke pe<.lig az, hogy 
a ve\'ÍÍ mindig e~yt>nlií hor·t kupjon. . 

N erncsak a szüvetkt>z•·teknek eliíuyös u borok összeházas1Msa, de 
a termelő iH t•lélbb birja boa·ait eladni, ha azok egy_ennlőek. A.zért tehát 
minden öntudatos szőlér;z art a törekszik, hogy bo1·aat egyenlős1tse. 



Azonbau nem lehet az egyenlö~itést sem minden irány nélkül esz

közölni. 
a bor t~zesztarta Imát, figyelemmel 
teljes tudlisa l's ismeretében l -

Ösmerni kell a b,>r terméezetét, 
kell lenni a bor szinére, és ~sak ezek 
het az <>gyenl6sitést. e~zközölni. 

Tudni kell azt, hogy a 16 ~zá~ml~kos <.~~mlwr tartal1nu aluli borok 
közönsé~es :tsztali könnyü borok. A 17-20 fokuak már· pecsenye bo
rok. Ezen felül vannak a nehéz burok ; s ,·égre 30 szlízalékruíl kezd{)-

di k az atSZU. 

Az egyenl<isitést s2Üretkor taposás és szürés ut<ín kell azonual csz
közöln! És pedig mint elííbb mondom a Hi fokon aluliakat a sze~-tzük 
ÍJ!yelembe ,·ételé\'el b:irmely hegyen termeltek eJ!)'Ü\"t; kell sziirui. A 
H>-20 f(,krwk ha!:'oulól.;ép('n A 16 fokou aluliak k~t'ezii-: a uagy to
gyu~zt:ist, a 16 é~ 20 tok küzöttiek is mc'g a uagyobb fogya~Szt<ÍB I:'Z:imba 
vehcWk : az egyenW~,it0~t legink:. hb e két tt;h·h~m:l kell eszközüln i. A 
nehezt>bb, pláue aszu L..orol.;hól ki:-:cbh pártibau történik :: YIÜ;lír·lli:-; : ezek 
külön-kiilön is r;ziiretelhetiík. 

Sziirctlwr Ö!:'SZ<' ,·,igott hor együt t ö:;~zt'f(,r, azut:in megcsendesül ve 
,isz ta hort ad. 

l t t :u nt:ín n i a cs miPrt ag;.'.oda l m:u.;lwdui, ho~'\' az t'~)': l~ rész az 
e~yik, a m:i:-:ik r~:--z a m:í!'ik lwgyen termett. Az ('•:o::-"íW\':Ígutt bor· t·gy 
bizuuyos jt•llt·~pt ll)'<'t"t, l" a:wt:ín nnnt ilyen le~z ö~mert ~~s kere:-"2t.l. 

Nt· ICJ!)'Pil teh:ít t•z akad:~ly a Hzün•tl..:t·zd nH·g·a!akit:Íí'ltU:lll, hol!y 
a ~az<hil.; :-ziílijl'l kiilüuhözií lwlyl·keu \'aunak. Hiszen a mi :-:z(·,,.,.tkezc
tünk i:-' ti'•hh Hz{ílííheu·yri)l \'\'~zi Gyi)ng-yt•:-' ~:-: Vi:-~outa ,·idc~J_.,:rííl u 11·ait ; 
s mt'·g- i~ ö:-:~ze \':í~·,·a kitiinéí hort :Hln:tk. 

Per:o:ze a ~pt·c:~:ilíli~ ti.d borokkal (•gÍ'HZt'll ru:i:·d.;,:pen b:íuuak l'l. Pi~l
dául, a rizli::g<·t, a mur-olwlat i~j Hziíliíket, amibííl ke\'e!'·~t·bh a n!CilliYi~(~g-: 
nem \':h:.juk ÖHSZf' a köunvü olctoóbh bor. kkal, c~ak az eg-yeuléi fajokkal. 

A ,·i:wntai \'Ör(~8 hika\·t~r az 1t5 küli)u HZÍÍJ·etik el. Csak i~ a n:q.!yubb 
fog·a!"ZI<isra kt•riiléí borok ll·sznek üsszení~,,·a. 

De h<ít maga :1 Wn·(uy io igy ir:ja clr-. Azért ,·aunak a he![y\·idéki 
elrH·\"<•zr~<·k. -- A tör·,·éuy egy mc~hat.íruzott teriiletet IJizonyo:-; 11•;\'\'d 

ilid 111Pg, e11ne1~ termékei azután Öt-;sze \'áglwtók ~ a tlir\'éuyht•n elííirt. 
elnevezt:sE"el hozható f(,rgalomba Péld:íul öuöku~l : aradhcgyalju. Ez ma
ga mir•!{'~y utat jeWI arra, hogy a Loraik ÜMszevlighatók, mert igy (>r
tékesithetük is. 

Mi borainkat c W bh tübbszöz lchuzzuk, azut:ín a \'iktol'ia szürőn 
megszürve, mint kristály ti8zta italt hocl!l:ijtjuk f(wgalomba. Perfize ezt 
csak azzal a borokkal te~;zÜk. melyeket a reá következett év ta nu;zán 
el nem adunk; s melyet ki~ mértékben apróbb hordókban küldünk ~zét. 

De hát erre nem igen Yan szükség, mer·t L01·aink, melynél a vevő 
i.eljea megnyugváet nyer cBakhamar elkeluek. 

Az árak közepe ek. Mi vel nem ez u czélunk, hogy a borral üzér
kedjünk, de az, hogy tagjaink ne legyenek k~uyte1enek boraikat szüret
kor vagy utána edény vagy pénz hiány miatt elpocsékolni. Kisebb ela
dásoknál minden esetre jobb árakat érünk el 
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Miután a~t. h;ijzem a ki,·aínt tud6:,it~Mt megadtam, iijmételten azon 
bnzdiMssal sz6lok, lu)~y uram é8 uru im csa~ szövetkezni l Csak a szö
vet.kezéssel ie~zünk képesek u nagy és S()k nehézs.Jg~el megküzdeni · és 
a !il:t.iillSszeti~iH türh~t{) pol~ári hasznot élvezni. ' 

A zöldfagy. 
A szőlösgazdának egyik nagy réme a tavaszi vagy zöld fagy. 
Általános elv az, hogy a partoldalakon, magaslatokon levő 

szülök ke\•ésLé szenvednek a ta va.-.zt fagytól, s hogy ezek inkább 
a lapos szőlőkPt támadják meg~ 

Dt> hát ez a föltevés is tüb bszür csütörtököt mondott. Volt 
reá idii, midön a hegy, a lap egyenlően elfagyott. Példa reá az 
1 H8ö. t~vi máju~ ilú 23-24-én volt iszonyu fagy, amikor a nagy, 
fagyasztú hideg sú~l a partokon levő szölőkl!t még majdnem jobban 
mint a lapos s>'.őlőket elfagyasztotta. 

Ebből okulva a tavaszi fag·v ellen a partokon is éppen ugy 
kell védt·JH .. zni, mint a viil.~yekben vagy stk helyeken. 

A fagy elleni \·,··dekezésnek t~gy régebb keletü elJárása a 
füstölt~s. Vannak, a kik Pn::e k n:·delmi kt~pt•ss.':g~·!t kélség be vonják. 
De vannak vi~1ont nag·_,-c,bb sz,lmban, akik 11iszn1'k benne s erősen 
állitják. hogy a júl alkalmazott füstiilé'-'·~~!~ a ta\'~tszt zöldfag-y dlen 
v( dekezni le hd. 

H:lrom ,·.,·hen t·~n 1:-- védekezwm. De Vt~dekt!Ztek szólőszomszé
daim is, t~s ,·.n ürömmel ]-:nn!--tatúlhatom, hogy a védett helyen a 
fagy nem tett számottevő károkat. 

Miutim p•~dig a védeket:és :t~m kerül "Okba: ajánlom. 
Ajánlom at.t, ho .. ::y ,t st.őlö ama. oldal.ín, ahonnét az ejszaki 

vagy nyugoti tagyasztó sz~:.~lt!k es:~Lll!g' légáramid.tok jönnek : bizo
nyos meghatárnzott távob,!gr.-~. még _t kor 3. ld. vasszal ha egyebet 
nem, valami nedves tr.J.gyara.k,ú~okat ildyt!zzünk el, s mikor szük
ség, akkor azután meggyujtha~suk. H;t nem le:;z reá szükség, akkor 
a fagyos idők elmultával a szőlöbc behordhatjuk, 

A metszésröl. 
A metszést meglehet kezdeni a nyitaís utl(n akkor, midön a talaj 

kisaé me~szikkadt. . . 
Többféle metszést ajaínlgatnak. É• ebben 1gazuk van, m1 vel sok 

az8ll>fajnak különböz6 t.ermt1szeti sajli:tsá:ga vannak. Vannak sslS16k, me-
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lyek rövid vagy közepes metszés mellet.t is rendes köríi!mények közö~t 
óriási termé~t hmmak. Ezel\et tchút felette rel€ vágva eszélytelenség; m1· 
vel a többiP-t fürt, a fürtök ~~ bogyók fejWdé~ében bofolsznlja meg ma· 
g~ t ! S mig rendes metszés me ~lett. ~z ép nagy te1·mést., beérett, ki fej lő· 
dött l!lzőlőf'tirtöket, bogyókat ud; re:( metszve apró éretlen bogyókkal 
fizet. 

Viszont vannak fajok, melyek a riivid met~zés me!lett nem l<~pe· 
1ek rendes ttrmé~t hozui ; és a mely('k a rP:í metszést nemcsak me~bit·· 
ják, de megis i.i>vett>lik; tf•h:it ct. ut.;bhiakat hoiS~zabb ,·agyiw olyau 
metszfsben kPll ré~::"zt·siteui anH•Iy,•k :tlk:1!m::sak. 

' ~ 

Ezek elííre boc~:íjt:í~:: ut:iu m:)~,t m:ír érthetií, meunyi (.rtéke: lt•het 
tulajdonitani annak u lt;)Jllwrf.'zuak, ahol :1z egyik az :ílt.nláno~í-~~i~l.:1n 
he!:!zélve a koputoz va~ y rövid Ci-Hl pos n:dE'z(>Ht, a má!!!ik a szál ,·e~~zíís 
metszt"l"t ajánlja. 

T:!'ztán értheti), hogy tudui k"ll é:-~ ÖHmPrni kell a fajok tulajdou
ságait éE; ehhez kell alkalmazkodni a nwt:--Ú~!'il'l. f':=" •·d eltogtuh·a 111ilv 
ne\·ets?gessP nihutk azok a ilas:ihra llll'llÍ; cziklo:ek, nll'IY'~ket a ri'•\·id ,·agy 
hosfilzu metszés érd,·l.;t>lwn dZ :ílt:t!:hw:oi~:íghan trnak. 

Az apr6 ti'twött fiirtii apróbb l:ogyó.iu ~.,{ílíífitjok :íltaláh111 maga
sabhan -., :•g·y pláJH' t .. zon&h a Y:!~)" :-:z:~l\·,·~~zfín_• is met!~zhetlík. Mi\'Pl :!Z 
i!:!'Y kihozott ~ziílíífürtiik Ilt'lll Yt·l"ZJH'k fpl tíibh t:ipcrl'ít, miut :trrll'llll)"Ít a 
tőke megeriHtl'tf.~ ru;lkiil l"wlg:íltatni k(:pn.: ~l:i:oi ~zóval ezek az npróhb 
fiirtii :•próbb lwl!yóju ~z.-:l(íl-: ha H·:i nwt:.:zl'tn<·k scm hozn:tl-: uaj!yohb 
term<'st tr,hh fürttikben ~~'lll, mint a ri',,·idn· mct8zett nagyfiirtii na~·y 

b0g.vqju ~zíí!éítíík. 

Tehát a ~zííltítíí ereje amcu1 yit IU';!er(íltetéti nélkíil IIH'~te~z : az 
nem tirt neki, l" h:~ kcn·sebht•l ha!.!Jllllk m<•g rajta mint au••·nrt~·it llllg
nevelni bir, <'~ak m~•gnnkuak tettiiuk k:'írt azzal, hogy a r(•Hdt•:.: ~~~ ekt'
hetíí terméfiln~l h,,·e:.:eblwt k:qJtnnk. Kt•v•·:-(·bbet, mint 1111H'lll;yit a tííke 
rendes k<lrü 'ményei kiizüt! wt-g-udltntutt vPlna. 

TelHít az Ü~Z"'/.t·gez~s az, hogy a téíkét, valtuuint tuler·ííltelui nem 
szaLad, hat-ionlók~p}lf!ll :1z er(•jt-:lJCz tn<~rt term(>8rc való ruet~:~:·':.: nt•k i k:ir·t. 
nem, <Je a ~az•l:'ín·: k h:::.:;: not tc·~;;. 

Az alap t!h· teh:ít az, hegy :tz a f11j, mely maga~" t·e·í mctszés dél
ki" l i~ ki hozza termé:.:ét w·rn v:1gnndó ma~asra. 

A töhh í-IZÚZ fajt bajw; volua ~·gyenkiut el,sorolni ; de h:it tájé
kor.tahftml a ki>vetkezik. 

A rnjnai rizling, a musklít ottonel, egész b1ítrau v:íll;hat6 ;ztílvc8Z
sző. - Az opportó, olaAI. ri,liJJ!~ magas csapra-, a többi borfajok r(;vid 
c1ap mellett is termést hoznak. 

A szálveH~zőt kitehet kötni a IZomszéd túkéhe~ va~y karóhoz ; ma
gas eRap alatt ad ~rtjiik, hogy tökén k{t ellenkez{í olda.lün me~h agyott 
második éves csapon lehet 3-4 szemet hugyni; n r•~ndes cs~tpos müve
lésnél 2 szem elegendő. 

A csemege fajok általában rövid osapo& mctttzéssel kezelendők; in .. 
kffbb lehet egy csappal többet hagyni, mint magasabbra& metszeui. Med 
min'l közelebb van a f'öldhöz a fürt, annl(l teltebb és édeRebb a bogyó~ 
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Van nehánr csemege f~j, mely ro~szul hozza ki a term~Jsét ; ilyen 
p4ildául Malakoft uzum. E.,. Js met~oCzhuto magasabb csapra azért mivd 
ritka fürtü és i~y több fürtör; képes elbirni tSs megérlelni. ' 

Kün a szölőben. 
Az idei enyhe tél után remélni sem lehet, hogy mihamarabb be

kih·etkeznek a Hzéílömunk:~k. 
Mig e~Zyebct lelaet a sz{)Jőben dolgozni, addig a forditá.s, a sark

gödrök tisztitása, a g-anaj behordása a vf.gtn:ni val9; s el kell mindezzel 
ugy k~~zülni, hogy a tavasz kikeletére, midőn a szőlőben a nyitást meg
lehet l<ezdeni: ezek mind be,·égezve legyenek . 

.Forditar•i még febru:h· hóban is lehet ; de ezen talajban legalább 
·6- 8 hét. előtt ültetui nem szalntcl. 

A P('l'nwtező g(:pcket is most kell rendhe hozni, mivel később az 
idií sokkal drág:\bb, t>rtékesebh lesz. 

Most érkezett el ideje annak is, lh>gy a permetezéshez szükséges 
rézgáliczot beswrezzük illetiHeg megrendeljük. 

Csak r(h·iden, J(' nu;gis meg kell itt emlékeznünk arról a nagy 
rcidau.r61, ,,mit az Aiólchcuhmndt-fé!e por ~rdekében különösen a szakla
pokhan kifejtenek. 

Azt hi:;szük hi:íbaval6 eriílküdéi-l ez mind, amit a nevezett por ét·
dekt'>hen kitcjtcnt•k ; a szől(>sz küzöuA:~gnek :-;aj:it tapasztalatai vannak ar
ról, hogy a rézJ!:Hiczczal való permet(•zés tf'ljesen hev:ílik. S miután a 
rézgálicz pedig- ez t~\·bcn tetemeseu olcs6bbuak kw:ílk<nik : nevetséges 
dolog volna a dníga Aschenbrandt féle por·hoz fillyamodni. 

Most legut.6bb ujabban keritik me~ a ~zííl{ísg-azda j6hiszemiiségét, 
azzal :'íllnak P.lii a rekiaru vezérek, hogy a n:zg:Hiczoldatta.l nagyon &va
to~nn kell ell>ánni, mcrt a legki:;ebb tt"\·edé~ kesertien boss;.mlja meg ma
gát. Azt besz{>lgetik, hogy a rossz összetétciii oldat leperzseli a levelet. 

Muruuts ez m·aim! ~--t>lkegyt·!mü ijesztg-etéli!. Legfellebb arra cze
lozhat6, hogy azok az uri emberek, akik szöllíjük kezelését a vinczeBérre 
biz.zák, megtévedjenek és feles ovatosságb6l nem bizva vinczeHérjük 
ügyességében: Aschenbrandt-féle p<Jrt rendeljenek. 

Türpe mumUI~, g-yenge fegyver ez. amivel a nevezett boldogító port 
védik, mert luít a permetez() folyadék elkészitése oly egyszerü, hogy azt 
a legegyszeriibh szőlőmunk1is képes elvégezni, s hogy jól végezi igazolja 
az, hogy ilyen hibából eredő károk nem igen történnek. 

Mert, ha történnének, ha valahol a permetezés a leveleket kárté
konyan megperzselte volna, hatványozva hoznák tudomásra. De.~ ha. meg
tört~nt volnu is: egy-két tudatlan esetért nem lehet az eszkoz sikerét 
DJegtámadni. 

A?.t a körülmény~ is felhozzák, hogy a rézgáliczoldat készitéséhez 
idlS kell. Ez sem igaz. 
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Az okos gazda i lejcktmín me~hordatjn a vizet. V.1~y, ha olyao 
helyen van a szöWje, ahova a vizet telhm·dani nagron liült.ségef, l'eud
szeresen az ilyen pat·tos s:úíltíhen ,·ermek \'annak. 

A jó ~nzda szőWjét k:ídakkal hítja ••l, s a vermek lu~íl n meg~yült 
vi~et klíclba gyüjti. 

Elih·e ellié~ziti, beojtja a mcszet i~, és ha permetezui akar HZ e~l-sz 
dologgal 3--4 6t·a alatt l~ kön~tkt·z~íkt~pp··ll t·~lü·s~iil. ~ . • . 

A ~züksé-ge~ m.::muyJ:-;égel n \'JZBek nwgteleloleg ~0/0 l'f'zgnhc:wt egy 
kosárba teszi és azt a viz b,~ bocs~fjtja. ·~ ~ yakran ki-ki emeli a vizhí;J; 
igy elj:\n·a a r(>zg:'ilicz 2-3 tíra alatt, 111e~· ha nnf!yobb menyiség 10-Ia 
kilo is elch·aci. Ha ti)bb ::-oziikst-~~:e~ a \'iz ruenn\'iségfihez: azt lcllt't 2 
vagy :iibh ku~:írba bt•\•:o;ztalli 

A mfi~z kt':-'zt•n ,·an; :H'Icmt;rjiik ha~onl6lag a 2 11/u-kot t;8 Ji(.t"z .tz 

oldat. 
H:it hm·a k1'll t!lln61 ~')·or:-aid, ei,i:ír:Í"' '! 
Tddt kiil(ini"•:-en nHtw•p"':i:t, mid/;11 a r!;z;.cüh~z m•·t(•rm:iY.l'l:íj:ít f)O-fl2 

kor·muíj1í•;rt kiJHilj:'f:,, hog·~· l• .. lH·tnc adni P~Y métt•rm;~z::-oa A8eht'nbr::IH;r-
féle porért ö4 koron:ít ; h•;lot: t mh:: IP\'Íq('!.!.' •.'Wil ~zern"i'- millt(•gy fl'lét, 
képl•zi a rC.lg::íli<>z, :• t(•hhi rli:-';r, o:c ... 6bh ht•lz:íadotf auy:•c·. 

:Marc,-iu~ h6b;m .Józ•d' 11app ki)riil rn<>g:lt•hd kezd•·ni a nyit:íst, 
cf:uk :11'1':1 kt·ll ,-i~nizui. ho~::,· a f(",Jd ~:íro~ lll' lt:'U"\"('11; mert ez e:o;erl•en 

' J • • ' • 

az t-gt::::-z t'dwn :íllandó:tn r~~~sz lllUilk:t !(.•:.;z l•eune. 
-Ha az idj:íd:-' t1i•·lt:>nkint. Í:•~-!Y":..;, akkoJ' nem 

nyitni. Dc a nyití:-.t 4 6m ft·lé ablu l,;:cll hagyni, 
eWtt ~z ujum.n felt:tknrt nt•dn·s föld l~i:..;zikkadjon. 

Vegyesek. 

~:r.almd t•gt~:-:zen Pl'tig 
hogy az (~ be:íllta 

Tisztelettel l,(orjiik l:qmnk ol\'a~óit, hogy kis lapunkat k(',riikbeo 
te1je~zteni ~zh·P~kl'dje1wk. A lapu11k muit ~z:ímáhan eWfizctöink ré~1.t~re 
nyujtott kcdn·zmf.u~ t c l16 ,·t>g..;ig l:rvéll)'C:-'itjük. 

Rézgá:ic7ot le!!bizto:..;ahhan h•het bc>Rzf~rl·ími Budapesteu, Kubu Hotl-
mannál ; 1\bgyar mezlíg-azthik ~zö\'etkc~ctéu·_;l; ava~y a Hungáa·i:'· 
műtr~~gya~:y:lrn:f1. l\loRt az :fra m •m. fll---f>3 korona. 

Permetezö. Perrnctezííg•~pE>t szintén u Magyar mezl)gazdák szöv<·t
kezeténél, ,·agy Schottnia Ern{íuél Budapesten lehet heszerczni. 

Metszöollók, ojtókések PA egyti!b sz61ét~zPti eszközök sok helyüt* 
rendelhetl)k. M i évtizedek óta Blatniczky lrnr~uél rendeljük Gyöngyösön, 
és vele meg ,·agyunk eiP.gedve. 

\tiharágyukat Farkas r-s Fara~ó uraknál rPndeltünk 16 darabot; • 
meg vagyunk vele elégedve. - Lehet Szigethynél is kapni egynegy(~ 
'rban ; de ezeket hegyeken lehet csak jól alkalmazni. 

Sz.nkinegez6gipet Budapesten Sohottola Ern6nél, vagy Keoakem4-
ten Szigethy Lajos urnál szerezhetök be. 
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Vinczellér kerestetik. 
Egy benkosztos olyan vinozellérre 

volna szükégem, aki egyholdas ojtvány
szöl6met eg é~ z éven át megdolgozná. 

Érteni e ke H a s7ölöojtáshoz, va
lamint a gyümöcsfa oitá~hoz is, 

Helyét elfoglalhatja márczius h6 elsején, a 
foglatassága tart oKtóoer hó végéig. Ha bent· 
kosztra nem hajlandó, ugy kommenczióra is 
elfogadom. 

Polyák Károly Losoncz. 

Szölövesszó eladás. 
Ojtványok. 

Fajtisz!a portalis-alanyon. 
Zöldojtván.,v: nemes kadarka, mézesfehér, ezerjó, rtzling ezre 120 kor. 
Vegyes borfajok ezre - -- - - - - - 100 :t 

Gvökeres: kóvidinka, olaszriz;mg, kadarka i:>Zre - 240 :t 

"' FaJ tiszta Riparia-portalis 
Sima 1-ső osztály ezre 

~ Il. osztály ezre 
Gyökeres 2 év~s --

~ 1 éves -
Fajtiszta Rupestris Montikula. 

Sima 1-sö osztalyu ezre -
Gyökeres ezre 

Sima ezre -
Gyökeres ezre 

O the ll ó. 

Európai szölóvesszók. 
Kadarka, burgundi, opportó, szent--lörincz mézes-fehér, 

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

Gyökeres - -
Eladó si•a vesszök ezek. 

- 20 kor. 
- 14 :t 

16 kor. 
- 36 :t 

- 12 kor 
-24 • 

8 kor. 
20-22 kor. 

Muskat Alexander. Ennek a tulajdoDBága az, hogy a 
huaa kemény. Elécgé illato", zöldes sárg szinü. Igen jó faj, 
szállításra igen alkalmas. Erik szeptember hó végén. 10 drb. ára -.6e 
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Muskat Bifl'er. Nem kerr.ény husú. Finom zamatu, igen 
bő termő. Nagy bogyókkal s apróhb fürttel szeptember hó kö-
zepén érik. - 10 drb. ára . . . • -.8o· 

Muskat Coowod. Hasonlit a muskát alexanderhez. Fe-
lette nagy termé.st ad. Husos, tehát szál11tá~ra alkalmas. Ki-
való finom izü. Erik SZf'ptember végén. - 10 drl.J ára . -.80 

Muskát Bl. queen Fiktória Igen korán, már augusz-
tus hó végén ~rik. Rendkivül nagy fürtü. Ha meg·érik a bogyók 
rozsdás sárgásak lesznek. Szálbtásrá a lkalnns -- 1 o dr h. ára - 8a 
. Muskát Citronelle. Igen zamatos. Sárga nagy hogyóju. 

Erik szeptem ber hó elején. Szállítható. --· 1 o drb. ára --.8o 
Muskát Qroquant. Egyikt-> a ltgédesebb -.zőllőknek, szine 

zöldes-sárga. Erik szL'pternbf'r hó eleJén szállítható. 10 drb. ára -.50 
.:.lfuskát DtJnuJskusJ. Ennek a tulajdonsága az, hogy az 

ojtványon rendktvül buján él, diszllk és tartós. Fürtje nagy, 
bogyója igen nagy l zoldes ·ft~h~r·. Kt válóa n kellt~mt'S. Ké:o.ön 
érik, Szálltthat ó. 1 o drh. ára . -.6o-

...llusk.át de J\TH.stes. A pétssatutihoz hasonlit Igen ko-
rán érik. SLállitható. Ropogós -.,ár.~·a szPmü. ---- 10 drb. ára -.6o 

Muskát Herczegovinn. Korán érő nagy fürtü, KÖzép 
nagybogyóju. r.am:t tO"'-, sz á Ili t ható. - 1 o dr b. ára -.50 

Muskát Gén uni. Fürtje igen na~y, sárgás bogyóju Igen 
finom muskatály ir.ü. A v1rágzáshan néha rúg, más kt'·sőn 
érő tajjal kell kevervP ültetni aúrt, mivel ez ts késön érik. 
Szállit ható. - 10 drb. úra -.6o 

Jfuskáf dr. llógg Róbert. Ktválóan bő termő, majd
nem meg~zakadásig teren1. Nagv fürtü, fehér-zöldes hogyóju . 
.Finem muskatáh izü, vastag hé]u, későn érő. Szálhtható. 
10 - drb. ára . -.6o 

Muskát Frontignan rotJge. Bogyója nagy piros, güm-
hü1) ü. Ké~őn énk, szállittha tó. - 10 dr b. ára . . . -.6o 

lrluskiit frontignan l1lanc. Fehér bogy6ju, mint az előbbi 
szeptember végén értk. Szállítható. - 10 drb. ára . -.6o 

M u sk nt Ottone!. K tválóar· érdekes. Korán érő muskolat 
szőlő. Kiizt·pt->~ fürtoket, de sokat terem. Fö az, hogy nem 
rohad. Szálhtható. -- 1 o dr b. ára . . . . -.so 

Musknt passantuti Nagy fehér bogyójLJ, kellemes mus-
kolat izü, korán ér•>. Szállítható. - ro drb. ára . . -.50 

Muskn,t Royal. Fekete nagy bogyóju, ritkás fürtü. Ko-
rán érő. SzáHitható. - 1 o dr b. ára . . • • . -.80 

Muskát Szt AlbtHJ. Az előbbihez hasonló, csakhog-y 
nagyobb, kÖzép érő musl:atál izü. Szálhtható. - ro drb. ára -.8o 

Muskát Tokaj'd J8rdt3ns. Nagy világos, piros bo-
gyóju, igen bő termo; kö1ép érő. Szállitható. ~ 2o drb. ára -.8o 

Muskát Vantlia vagy Rozsdás muskolat. Ennek ki-
váló nemes és jó tulajdonait a borszőlők között 1s feborol-
tam. Szállítható. - 1 o dr b ára • • -.50 
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Cl1assele~ angevina. Korin érő n~gy fürtü. Sárga nagy 
l.tlátszó bogyóp, bőtermő. Szállitható. - 10 drb. ára . 

Chas de A .. ngeres. Sárga-zöldes bogyóju, bőtermő, kö-
zép érő kellemes tzü. Szállítható. - 1 o dr b. ára . . 

Ch.as Jane Ez a küzön.,.éges korán érö, bőven termő 
ismert faj. Szállitható. -- 10 drb. ára . . 

Chas Fonteneb/e d'or. Ig-en nagy fejü. Sargás husos 
4\Zemü. Korúrt t'>rő. Szállitható. - 10 drb. ára . 

Chas de Judee. Nagy fürtü. Zö'de~-sárga szemü bő
termő szeprember végével énk. Szállitható - to drb. ára 

Cha~ Imparial bianc. Fehér, nagy bogy6ju, igen nagy 
fürt ü. Kora n érő .• Szállítható. - 1 o dr b. ára . . • 

Cb as Jeruzslllem. N agy fekete bogyóju, korá:1 érő. 
Ki valúan finom. Szállitható. - 1 o dr b. ára . . 

Chas ~ émetpirus. Gyönyörü piros bogyóju, bőtermő. 
Szállítható. -- I o dr b. ár<l . 

Chas ~Iathias. Korán ~rö nagy fürtü, bogyójai fehé
rek, barna foltta l. -- Szállítható. 1 o dr b. ára 

Cht~.s Sapoleon. Rttka nagy fürtü, óriási nagy arany
sárga bogyúju. Kt•llemes izü asztali disz. Az a hibája van, 
hogy néha rúg, azért későn érő fajok közé kell ültetni s 
akkor vompá-;an terem. Későn érő. Valódi kincs. Szállít
ható. - 1 o dr b. ára 

Cha~ Piros- .Sapoleon. Bogy6Ja felette nagy é~ gyö
nyörü r6zsaptros, s hamvassag-ánál fog-va meglepő 'Zőlő. 
Kio..;sé savanvkás. Hanem d1SZ:1ek feliilmulhatéttlan. Későn 
énk. -- Száll thatú. 10 drb. úra 

C/ws G uen 'ViktoriB. ~a ,l..!· y fürt ü sárga roz~dá~ nag-y 
bogyúju. Su~ptemberben ;··nk. Szállítható. - 10 drb. ára 

C/ws Tenerifl'e. Sárga nag-y fürtü, nagy bogyóju, kö
zép érő. -- Szállítható. 1á drb. ára 

Chas rouge. Gyönytirü vilúgos piros szinü, nagy termő. 
Kiválóan alkalma~ a szállitá.,.ra. - 10 drb. ár·a 

Clws rouo·e r·ol·ttl SötPtpirus szmü gyönyörü szölő. Fe-
o '" 

let te nagy termő Augusztusban t~rik. Szállit ható. 1 o dr b. 
Chtts :,z]. Finkre. Igen nagy fürtü, sárga leve~szemü 

rendkivüli bőtermő. - Sddlitható. 1 o drb. 
Clms Toknj a.ngevina. Gyönyürü halvá•lypiros, felette 

dusan termelő kellemes izü szölő. Szállításra pompás 10 drb. 
Clms Zsidóorszúgi. Cseresn \e-pi !'Os bogyóju, bőtt..rmö. 

Kiváló finom csemege. Közép~rő. Szállttható. 10 drb. . 
Chas .~UmeriB. 1"agy fürt-ü, fehér bogyóju, bőtermő. 

Középérö. Szállíthat.. 1 o dr b. . · · · · · 
A l b i l l ú. Rendkivüli szep télre eltenni való sz:őlő. Fe-

hér bogyóju. Nagy fürtü. - S~ál_litható. ~.~ ~rb. 
B u z e l l o t ó r í á s. Ónást nagy f•1rtu és bogyóju. 

Szállítható. I o dr b. . . · · 
G h a r m o n d r o u g e Sötét-piros szinÜ1 Nagy fürtü 

-.so 

-.so 

-.JO 

-.6o 

-.Bo 

I.-

-.6o 

-.6o 

.. _90 

-.8o 

-.8o 

-.8o 

--.6o 

-20 

-.24 

--70 

-.6o 

-.8o 

-.8o 

2.-

2.-
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nagy bogyóju. Ki \'alóan finGm iz ü, felette bötermii. Leg--
jobb csemege szölök egyik~: Középérü: - ::'~~i11 1 thatc'l. 10 drb. 2 -

C ~o d as z ö l ő. Az osszes szőlök kuzott a l<lgnat..! yohb 
fürtü. Vannak2 1/2 kiló sulyuak il". Sokszor oly nagy ter
mést hoz hogy meg kell ritkitani. Sohasem rug. Borszölö
nek felet~e k1fizt-!t1 magát. De csemege szölőnek is használ-
ható. - Szálhtható. 1 o dr b. 4·-

Chornichon Bianc Nagy fürtü, na~y husos s~·tr~a bo-
gyóju, el~örangu C'ie!'llegt>, ege8zen korán órö. - Szálhtható. 
10 drb. 1.20 

Ghornichon a grappes collosales. Igen nagy uborka 
alaku, ~árga szemü husos, pompás izü, elsörangu csemege. 
- Szállitható. 1 o dr b. 1.80 

Ducl1esse of Buckleuck.Zöldes sárg-a, na~·yszemii, mu~-
kotál 1zü, blítermö. Kn-áló faj. Szállitható. - 10 drb. ára 1.8c. 

Ezredéves Magyarország. Ez ;• méJ 1 szőlf'•szPLb~n az 
lehirhedt lt·g·értéke"ebb szőlö. ~lint ktválóa'l sL:ép, fmom cse-
mege faj Száliitható. 10 drb. ára . 2.-

Fürj tojás. Roppant nagy fürtü, nagy bogyóju, t~:~h~r 
szemü !'zólö Köz?perü. Igen értéke~, c ... akhogy mús ha~onlö 
időben f>rő fajjal kevern~ kell ültetm, különben magúban 
néha rut!. Szállitható - 10 drb. ára - Mo 

Kecskecsecs. V n két féle, piros és fehér. J{és()n ~r ö 
téli !'Zőlő. Szúllitható. 10 drh. ára ---.4G 

J(ossutll Lajos. N<lg)' fürtü, nagy sárga b·:"gyóju Feh .. tte 
korán f.rö. Szúllithat6 ·- 1 o dr b. ára I.ZO 

A-lalttkofl usum. lRl'n nagy hossza..,, ritkás fúrtü. Ptro~ 
gyönyöril szölö téh'n át eltartható Szálhtható. - 1u drb ára 1--.zo 

.~..lJadleine ttngevimi. A legkorábban érő s16lök ~gytke 
Fehér nagy bogyóju. Az a ndf;r)7 baj, hogy sokszor rug, azért 
ezt is más hasonl() időben érő fajok közé kt>ll üitetnt. -
Szállithato. 10 drb. ára . . . . -.zo 

Ni8ja. Egy igen becses nagy bogyóju ~zölő. SláiHtható. 
- 10 drb. ára L-

Perl imperiál. Felette nagv bogyóju, fehér szemü, finom 
izü, Szálhtható. - Iu drb. ára . -.So 

Prekocié de IJ1alinque. Felette korán érő, fehér bu-
gyóju, kellemes iz ü csemege szölö. Szállítható. -- 1 o dr b. -.50 

Spanyol vörös. GyönyÖ'rü piros bogyóju, nag-y fürtü, 
Bagy termésü, korán érő. Szállitható. 10 drb. ára . -.so 

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

A. megrendelf'sek alkalmával az érték egynegyedét elő-
legül kérjük; és tisztán olvasható nevet, lakást és vasuti Je-
adó állomást. - Nagyobb megrendelésnél árleengedés történik. 

A vesszők jól csomagoltatnak; a csomag·olásért mérsékelt dij 
azámittatik. Csomor Kálmán 

IEIII aagy~irtokea. 

N}'om. Sima llivi(fkÖnyvoyomdájában Gyön~yösöo. 
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