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A tokaj-hegyaljai felirat. 
A szőlészet horászH t ter~ n lep;nagyobb ujság az a mozga.

lom, mel)'et a Zemplénmegyei Gazdasági Egyesület a tokai
hegyaljtli borok ~R bortermelők érdekéhen kifejtett. 

Dr. Laczáy Lászl6 hirneYes HzŐlPsztársunk, aki egyszers
mind a Zemplénme~yei Gazdasági Egyesület borászati szakosz
tályának elnöke, állott elsők közé a mozgalomba, és abb6l méltán 
ki is vette oroszlá1Jy részét. 

A lelkesült és értelmes kezdeményezés eredm~nye azon felirat, 
melyet e h6 21-én öOO tagból áll6 küldötts~g élén gr6f Andrássy 
Sándor mint a gazdaA:l~i P~yeAület elnöke nyujtott át Száll 
Kálmán kormányPlnök urnak, kérvén, hogy az abban foglalta
kat a magyar hortPrua•Wk (lrdekt'ben figyelembe venni szives
kedjék. 

A beuyujtott emlékiratban több rendbeli kérelem soroltatik 
fel; nevezetesen az, ho~y az a~rár- kölcsönök visi!Jzafizetési határ
ideje novembe r h6ról május hóra tétessék ~.t; megíudokolják 
azzal, hogy novem ber elsejére a szölőtermé~éböl pénzt előálli
tani nem lehet; s ha pedig mégis mindenáron elő kell állitani, 
akkor a borokat potom árért kell elpocsékolni, mely végered
ményében a szl>lősgazdákat tönkre tei!Jzi: 

Kérik továbbá azt, ltogy R küR.zöbön áll6 olaszvámszerz6-
dést akként köss~k meg, hogy az eddi~ fizetett 3.2u kr. helyet* 
hektok~nt 30 aruny foriutra euwltetJs{)k a vám. - Azzal indo· 
kolják, hogy az olasz horok ·nem természetes, de tul BJPBzezett 
borok, ~s a ma~vnrorsz~gi kereskedők azért vásárolják a 
12-ló százal~k szeszfoku olasz horokat, mivel abban 4-5 
ezáza.Mk ezeezt adómentesen kspuak, és ezt használják a magyar 
gyenge borvk szeszez~sére, melylyel azután a hegyi borok ártt1-
k't nemcsak aláezállítják, de meghamisitják, amennyiben ceak 
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egy negyedr~sz magyar bort adnak az olaaz borhoz és ezt a 
magyar hegyvid~k elnevez~s alatt bocsájtják forgalomba. 

A kitün5en megokolt k~relmet lehetetlen, hogy figyelem be 
ne vegyék, lehetetlen, hogy a kormány a vámszerződés meg
kötés~n~l azoknak eleget ne te~yen, különöBen akkor, ha az 
ország több vid~k~n is a gazdák hasonló mozgalmft.t inditanak, 
1 hasonló kérelemmel fordulnak a kormányhoz. 

Tudjuk azt, hogy bá.rmily csekély előnyt is csak a. leg
nagyobb akczi6 árán vagyunk képe8ek ebben a szerenc8~tlen 
politikai házasságban kivivni. Miutáu pedig a néma gyermek
nek nem érti Az anyja sem a szavát, ismételten és ismétel ten 
fordulunk szőMsz társainkhoz annál is inkább, mert már a 
napilapok kezdik emlegetni, hogy a szerződés egy é·n·e meg
hosszabbittatnék. 

Lehetetlennek tartjuk ezt, de ba mégis bekövetkeznék, 
akkor elmondhatjuk, mentseu me~ a1. lsten olyan jó Larátokt6l, 
védőktől, mint akik felettünk őrködnek; és egész kétségbf\ eA
hetünk jövőnk végett, mert már el6re. is látjuk, hogy az ebb6l 
származó szerenceétlenség ezer ~~ ezer szőlészcsalád életét teszi 
tönkre. 

Csakis az egyöntet ü nkczió meuthet meg be u n ü nket 
az olas1.borok káros konkurencziáját61. 

... Y· 

Mikor hoz a szőlö jövedelmet? 
~inden. gazrla arra Wrekszik, hogy szőlője minél nagyobb jü\·edel

met adJon. r .... nnek elérése végett azután kiiH"•mböző m6dozatok és eljál·á
sokhoz fordul. - Es ime azt tapasztaljuk, hogy kevés ember l'ri el 
ozéljni · 

Más szóval a sz{)lészet terén az eredmények fcltiin()en P-ltérők s 
nagyon természetes, ennek folyományaként a j'övedelem is szedelett 
külömböz{). 

s~~m~.ahm~,Y.:~r tapasztaljuk, hogy (•gy f.R U~)'Uil:IZOil }w~y~n, ugyan
oly teru1et u Hzoloben egy magyar huldon 40-50 rnéterm:izsa szí)J{)t 
terem, mig a nuísik 20- 2ó méterm. szGlőt a.l. 

Ez a köl'iilmény azután az egyikuél a jól~tet a nuü;ikn:íl sokszor 
a bukást idézi eW. Pedig lu\t ez nem egy tlSlünk n'em függő ese111 (. 11 vtól 
a természettől függ azt legtöbb esetben magu a gazda idézi eW. · 

. A s~őJl5termést els()so~~an a szlilőfaj biztositja. Vihetünk mi hár-
mtlyen muvelét!!t némely fuJJUl, az nagyterméit ucru fog adni mert ez 
az t5 természetében rejlik. ' 
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Másodsorban áll a kezeléR a müvelés ; mert a legjebb faju szlSl5 
sem ad J, i ván t termést, ha a kl>1.eléK a müvelés l'OBsz hiányos. 

Harmadszor függ u talajtóL Miután a szöllStlS tápszerét a iöldblSI 
nyeri; ha a talajball a nr ki n:.egki\'!íntató a!katn~szek ninc~ennek, a tlSke 
nem nyer táplálékot. Táplálék hiányában pedig termést nem adhat. r 

Tehát annak, nk i szőllSjétlSl eredményt vár, három dologra kell 
különös figyelmct forditani : 

1. a faj jól legyen megválasztva, 
2. a ~zéHIS kellöképen le~yen kezelve és a talaJ megmunkálva, 
3. u talaj táperéiben hiányt ne srenvedjen. 
A sz~lőfaj megválasztlisa a vidéktől ~s az elözl5 körülményektől függ. 
A multban minde11 vidéknek rneg,·olt a maga borfaja, oda kell 

tehát törekedni, hogy az n jövőben is meg6vassék. M.ert egy vidéknek 
uj szölé>fujokat ültetui 11em tnnácsos, mivel boraik uj kvalitást 'rnek el, 
mely aznht'n ~·ok időt idván, mig a.1. a borfogyasztó közönség és a ke
reskedelem eJ(Ht ismertté lesz. 

Csak ukkor rneujcn át más fajra, ha azok a multban sem adtak 
jövedelmet. 816val ok nélkül egy '·idéknek nem tanácsos uj térre lépni. 

Egy ~zőWfajtól a.1.t vc'írjuk, hogy vagy mennyiségében, vagy minő
aégéhen jövedelmet adjon. 

Amely vidéken finom bor elél nem :íllitható, ott olyan fajt kell 
ültetni, amelyik nag:y h·rm~st ud. Tudni kell azt, hogy a fogyasztál 
80-90 sz:ízaléldbau a kilzepes miní)ségü borokra terjed ki. Tehát oda 
kell Wt·el<edni, hogyha a talaj, a fekvés erre alkalmas, ott a közfogyaaz
tásra \'aló bort termelj ii k. Emelkedett hegyoldalokra, vagy kavicsos, 
köves tetőkre, alwl a mennyis~g el uem érhető, a minőségre kell dol
gozni. - Ha l'Zt az ~.tlapeln:t megtartjuk, akkor nem lesz okunk meg
bánni. És nem szabad elfelejteni, hogyha bárminő finom borunk van, 
~s Vt~vts reá nem jelentkezik, a hord6b61 nem haraphatunk. 

Tehát a lapos, dus talnju dombokon konzum bort termeljünk t11 
oly fajokat ültessünk, amelyek némely é\'ben kitünő, de rendszeresen 
elég jó bort adnak. 

Ezek két részre oszthut6k, u. m. feh~r ~~~ vörös fajok. 
A feh~r filjok b61 nagy számmal vanuak a nagytermést adó Ezől~k, 

u. m. mézes-febér, budai-fehér, lisztes-fehér, mustos-feb4r, a szlanka
menka, e~erjó stb. Ezek mind blSterm6 fajok. N agy termést ad még a 
fehér török, caakhoKY ugy ennek, mint az ezerjó 4& muatos-fehérnek as 
a hibája, hogy könnyen rohad. ·-- Mivel a mézesfeh4r kor"nér6, ugy a 
rohad-'stól megmentbetl>, ennek viszont az a hibája van, hogy bora ma
gában nehezen tisztul. 

No most már melyikhez forduljon a gazda? Ahhoz, aminlS fajjal 
azelőtt foglalkozott. 

Van még egy aildott íaj i!zöllS, mtlly n guzdának dus jövedelmet 
hoz, az ugynevezett csuda-szóló. Ez rengetog termt1et ad, minden eddig 
ismert fajt 3-•·szeresen felülmulja és a mi fő, nem rohad. 

üaakhogy ebb61 a fajból mtSg kev~a Tan. De hát nem kell ad 
ezer veaazövel megkttzdeni. Én 1897. 4vben •lY t6k,vel ke•de,tem él mú 



20 

eddig 400 tökén van belőle, s lesz az idén aun,p, hogy vele egy két 
holdas táblát beojthatók. . 

Vannak azután szines bogyójn sLőllSk, melyek uzonban szmtén fehár 
bort adnak. - Miután csak a dus termésr{)J akarok m~gemlékezni, a 
kövidinl\át emlitem meg. 

Ez egy rendkivül nagy terméstad? szölő. Cs~kho~y felette későn 
érik. De nem baj, mi ,·el nem rohud, s 1gy h:í~med(hg ~ mn tart ~lat ó. 

Horainak az a tulajdonsága vun, ho~y felette konuy(~D tlsztul és 
zöld. Ha ennek n mustját a mézes fehér mustjával keverjük, az össze
vágott bor megtisztuL S mi11tán mindakettíí na~y termést ad. Az e!!yik 
korán érik, tehát a beállott ős~ i es{)~ idő eWtt szed het ő és ig"y nem 
rohad, - a m:ísik l\~si)n érik b~\r, de flziutén ll21ll robad. E két fuj ter
melését egé~z b:ítran merjiik ajánlani. - De azt. kikötjiik, hogy a két 
faj el~ülönitve, nem ped1g keverve iiltetendtí azért, mivel uz egyik kur:ín, 
a má~ik későn él'ik. 

Vörösborfaj Rz()l{í kevesebb nm, legink:\hh üt fajt swk!unk emli-
teni. Aramon, me1·l6t, bn•·~nndi, opporto é~ a ucmes kad:u·ka. Az anunon 
rengete~ nagy, de hi t ván y termést ad, -;z{)i(ije s:wan~·u, bora is fo!iláuy; 
merlót finoma t, dc ke,·eset tCJ·em; -- l.mr~nnd i helyl.\'el-ki.,zzel közepes 
termést ad, -- opportó na~y tennést. ad, de bontak különösen ma~:íban 
nem alkalmas. ·- El1'\·cdül a kadarka a1., amel\· a hozdfü?.ött remények-e-. • 

nek me~feh~l. 
Tehai". ~onznm borra csak kadarkait, de nemes kudark1ít ülte~siink. 
Itt figyelméhe aj:ínlom azoknak, akik nem ismerik, hogy a kad~r

kának h:írom füja \"an. Ar. egy, a két lis a három magu. Az egy 
magu a virágját. elrugja. uem ho~ gyiimölc~öt, a két magu nl'ha jól te
rem, de többször ez is elhull, mig a haírom n.agn az !!'!ten álJása. Ilyen 
nemes kad:u·kait tenyés1tenek leginkább Szegsz~í•·Jon, E!!erben és Visonta
vidékén. 

Ha szé.ílőnket bGtet mő szőlőve~szökkel ültetti'•k he, még c~ak egy ré
szében feleltünk meg a feladatnak. A második kellék a ~zőlíínck jó kezelése. 

A szőlőkezelés alatt az összes munl\:íkat lirtjük. El~ő (~zek küúitt 
kora ta ntsszal a nyitaís. Aki u megengedettnél km·a\hbau nyit, épen 
semmit sem takarit meg. Igaz, hogy a munk:\~ akkm· méj!; olcsóbban 
beszerezhl'll), amikor még a tapasztalt rs j6 gaz(Lik nem uyittatnak; de 
amennyivel kevesebbe jön a napsz:ím, miután a munku felettébb eWhb 
eszközöltetik: a szőlő h~;~,mal'libb füvesebb lesz és egy muuk:íntl, egy 
k~pálással. többet kell adni a szőlőnek. N u hát kérdem a kapkodó gazt lát, 
m1t takar1tott meg ? Semmi jót, ezen felül kiteszi mag:H aunak az f'S

hetöségnek, hogy az e:!;ész télen :it. a fr.ld alatt volt, t~ igy a hidegtéíl 
védett rü~yeket a késöbb hekövetkezhe·ö hirleg ti)nlue te~z•. 

1~99. évben láttunk több ilyen kot·;ín uyitott súílíít, mel\' :l feb-
ruár v~gén bekövetkezett nagy hidegben tiink1·e ment. · 

. Okszer~. legyen a metszét;. Meglcgyeu ta rt va azon ala pL• l"', Lo,.cy 
m1g egyrészrot rendes termésre kell metszeni, más uldalról nem szahad 
agyonmetszeni. 

A l<apáh\8 mélyen eszközültessék. Szó\•al minden munkaidejében 
és jól történj~k. 
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A harmadik főfaldor az, hogy a talaj id6közönként fi.>lt,tlenül meg
trágyáztn~f-lél<. 

Ha n szőltível i~y j:írunl·· el, a l< kor ne n: le~z okunk a termés ho· 
zása ei.'t:n. 

M~g azonban mindezzel nincs elég téve a kivánalomnak 
Van még egy fontos dolog, mel)'et szándékosan hagytam utoljára 

~tr.ért, hogy ezt <>gé~7 uyomatékl<al adhassam elé. 
NiLcs szerenesétlenebb gondolat, mint n sz{)l()t össze-vissza fajokkal 

ültetni. 
Bnrhogy trtígyazzuk, IHlrmint munknljllk a sr.őliít, megverte azt as 

Isten mind R két kezével, ha ahhu1 külömbözíí fajok vannak ültetve. 
Omk oly E~zőlőb{)} lehet nagytermést \':lrni, amelyik egy fajjal van 

iiltetve. 
Nt"!!Y évtized Ül)>Riiztulnta ez nnlnm. ÉH ezt én rendkivül fontosnak 

tartom. 
A filloxem puE~ztitn~w ut611 nem )(.vén sztHGfujunk, össze-vissza vi• 

dékről hozattunk- flzedtünk, gyiijtöttiink szölőveAfl?.lSket. Különösen a 
zöldojt:í~u.íl vo!t unk ene kér1yszt·r·iil v t·. 

Ha az igy telepitett f:z{íJl5t egy .Jzabnlyo~an, egy fajjal ültetett 
~zől{í,·el lwi"onlitjuk Ö~!'zc, nkkor az eredm(ny rendkivül külömböz6, 
me rt mil! CJ!Y nagytcrmt"sű t i~zta, eJ.!yfitju !'zőliíben rendes körülmények 
),()zött 30-40 m~terrmíz:-~n sziílííre számithatunk, addig az ilyen kvodlibet 
lf>-20 rn:í:.r.s:\val fizEt. 

Azt:\rt u.·luít mo:-t tuva!'zoll a szíílőves:-~z{) ültetés idejében ezen kö
rülmény~ r. gazdn es(;!:"en figyelje meg- és kch·es&e 

János gazda 

A szölöfe~ ujitási kölcsönröl. 
Ama nagy országo~ csapás, mely a filloxera pusztitá~ában a 

szőlészeket érte, rettenetes volt. Rettenetes volt azért, mivel nem 
volt remény arra, m1szerint mt>gtaláljuk azon módozatokat, melyek
kel a kipusztított szőlőket felujitani lehet. - Reitenetes volt má
sodsorban azért, mr•rt n!JildPT'Ül:et vesztett szőlészeknek nem volt 
tehetségük arra, hogy a felujitást meg ki séreljék. 

Hosszas és meg-megujult panasz érielé meg az ~lhatározást a 
kormányférfiakban, hogy a nagy nemzeti vagyon visszaszerzésével 
a szőlészekueknek segitségére lE-gyenek. 

Ezt követte a szől6k telujítását czélozó törvény, melynek alap• 
ján a kormány az agrár-bankkal egyezségre lépett, s kezdetét vette 
a szőlők felujitáiát elősegitő kölcsönök folyósítása. 

Némi tartózkodással viseltettek rniadazok, akik önerejükből 
képesek voltak elpu~ztult szőlöjüket fE>lujitani. S CF.ak is a1ok vet
ték igénybe a szőlök felujiL~;~dra kilátásba helyezett kölcsönöket, 
akik teljesen reá voltak szorulva. S igy konstat,lni 1ehet, hogy 
kevés kivétellel minda1ok, akik u szőlőjüket ugyne,·e.r:ett agrÁr
kölcsönnel ujitották fel: a nyomott viszonyok köziJtt ltJvó os~tálJ"· 
l1oz tartoznak. 
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Százados, ezredes és örök tapasztalat az, hogy a szükségbe 
esett ember a nagy kamatokat is megajánlja, csc.khogy legalá~b 
ideig-óráig segitsen magán. Elfogadja a legnehezebb feltételeket Is, 
csak elakadt helyzetén segithessen. 

Az agrár-kölcsön államintézmény. Első tekintetre olcsón~k 
látszik de mikor azután a visszafizetézre kerül a sor, akkor azutan 
nagyo~ de nagyon, sőt már most határozottan ki lehet j_elentt-mi, 
elviselhetlenül terhes kölcsön, melyen ha idejekorán sPgttve nem 
lesz, egy második csapást mér a szegény szölészekre. 

Az állittatik, hogy a kölcsön 5 százalékos, igaz csakhogy a 
viszatizetésben a 14 százaléktólit is meghaladja. 

Ezen kölcsön ügyet, ha szigoruan pénzügyi tekin tetből biráijuk 
el: nincs benne semmi rendellenes Magasra emelkedik a vi~szafize
tési perczent azért, mivel a folyósitott kölcsön összeg után 5 évig 
az adós nem fizet kamatot. Helyette a bank fizeti; tehát ezt is elő
leg~zvén, nagyon természetesen a tökéhez kell írni. Maga~ra emeli 
a biztassági alap, mely igaz ugyan, hogy a kölcsönösszeg rendezése 
utan visszafizettetik, de hát hány gazda lesz szerenesés azt meg
élni? l ... Emeli a kamatot a felügyelet, mert hát az arra tett ki
dás szintén a szölöt terheli. S igy a kölcsön adott t~ke például 
100~ frt mikor betábláztatik többé nem 1 ooo frt, de 1400 frt. és a 
visszafizetési ráta I 5 éven át holdanként mintegy r oo fr t. vagyis 200 kt 

Tehát az állam által nyujtott felujitási kölcsön 14 százalékt6ht 
meghaladja. 

Ha ezen kölc5Önadás kereszti.ii vitelével az volt a czél, hogy 
a nemzeti közös nagy kinc~, az elpusztult szölők felujittassanak ~ 
az el lesz érve, mert a szólőket .a felvett kölcsönökkel belehet tele
píteni. De ha az is volt a czél, hogy a szegény tönkrement szőlős
gazdák elvesztett birtokukat és igy megélhetésüket visszaszerezzék: 
a czél nem lesz elér1"'e. EgésL: bátran k1 lehet rnondani, hogyha a 
vi•~zafizetésen segit ve nem les7, kevés birtok marad a régi 11azda 
kezén. S legtöbb szegény szólést, akit évtizeddel ezelőtt a tilloxera 
pusl.titott ki, majd a szőlőfelujitási kölcsön tesz földönfutóvá. 

Nehogy állításom tulhajtottnak tekintessék, azt indokolom. 
Egy hold szőlő rendes viszonyok között terem 20-25 mm. 

uőlőt. Ha a borárak nem változnak, a sz{;lö métermázsáját nem lehet 
14-20 koronánál többre tenni ; igy egy hold terméseért lO méter
má.zsát számitva 28o-4oo kor<~na, 25 métermázsát szám1tva pedig 
350-500 koronát lehet elérni. 

Lehet esztendő amikor több, de van e~;ztendö, "mikor kevesebb 
vagy éppeu semmi sttm terem. De v•! ve jobb számitást, 400-500 
koronát; most már vessünk számot, lehet-e ezen jövedelemböJ a 
14 százaléknál magar,abb töke-kamat törlesztést eszközölm? 

Egy hold szőlönek évi megmunkálását takarékosan szám1tva 
120-140 koronára. tehetjük. Karóhiánypótlást, trágyázá.st, foltozást, 
parte.s szölőknek a, vermektisztitását, a permetezésl esetleg az oidum 
ellem v~deke~ést evenként lehet 8o koronára számitani; igy egy 
hold szolö év1 munkabére 200-2lo koronára tehető. Ha ehhez hoz-
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závess1.ük az .évi 2(.,~ korona törh·sztést, jobb termés t~etén marad
hat 8o kt ronank, 1-::ozepes t«~rmés e~etén 400 korona bevétellel a• 
évi kindás sem /ebet fedezhetó. 

. Ha nzután .. kö~be o~y termékelen esztendők jönnek, amikor 
mmdt-·n szen•hetunö elemt csapások nélkül a termés felére redukáló
dik, 'agy a bori· rak ~7ál1anak alább, ami szintén valószinü: akkor 
azut,án mib~J- !i_ze6~BIJ__ tlZ 8 S:t.egéi!J' földhöz tapadt szolész, kinek 
agrar~s ~zoloJen ~1vu! ~1-!J"_eb.e, m1nt gyermekei tekhelyét és lfJg• 
s2üksegesebbet kepezo lllgo~aga vagyon. 

Mar pedig kimer évt·nként egyre-másra évi 25 mmázsa szőlőt 
garantirozni egy magyar hold szőlöföldön? Azt hiszem erre sem 
mer senki sem vállalkozni. 

Ha a dolog idáig tartana ; akkor is szomoru sors vár az agrár
kölc~önnel telepitett szölötulajdonosokra, de a dolog- még másképen 
is van és l~het. 

Jönnek elemi csapások. Tönkre teheti egy tél\ abnorm11!1 időjárás 
a szőlörügyPket, elveheti a termést a tavaszi zöld fagy, vagy a jég
eső pusztithatja el. Kt'•rdPm mi lt·sz akkor : ha a sziJlők semmi jöve
delmet nem B.dnak ? ... 

Az eddigi tapas~talatok a legkinosabb aggodalmakat szülik. 
Azt elZ aggoöalmat, hogy a ~zölőkölcsönt nyert gazdát az állami 
intézkedé!i' teszi t ön l.; re. 

Ha a ~zölőt elemi c~apások érik : az állam kegyes az adó•é 
polgárral szemben. A legujabban is a Pénzügymmiszter ur egy 
rendeletet bocsájtott ki, melyszerint az elem• csapásokkal sujtott 
gazdák adótartozáscínak lefizetésére az évi uj termésig haladékot 
nyer. De rendszeres állapot pedig az, hogy az elemi csapással suj
tott terület utAn az esedél•es adót leirjúk. 

Ha azt tekintjük, hogy az áHami adö egy hold után mennyi1 

é~ a szőlöfelujitá!i'i kölcsön mily nagy, eloáll azonr1al a rettenete• 
helyzet. Aki nem képes egy hold szölö után 816 korona adót meg
fizetni, hát mi ként birjon 1 6o koronát meghaladó sz ölőfel ujitási köl
csönt fedezni ? 

Ezen felvetett kérdes eléggé illusztrálja a helyzetet. 
Még a legszigorubb nyerészkedésre fektetett pf>.nzintézet is pro

longálja a kamat.fizetést, annál inkább a rátafizetéet. 
I~az, hogy á szölöfelujitási kölcsön rátafizetésénél is kilátásba 

helyezik a halasztást, C!i'akhogy annak igazságos megadásához 
szó fér. 

Az állami adót keservesen még lehet kiszoritani, de a na&y 
összegü agrárkölcsönt, ahol egy magyarhold szőlő után 200 korona 
körül fizeten«ilö csak a birtok eluszásával Jehet kiegyenliteni. 

Az agrárkölcsönn~l ~7 elemi c~apás elbtrálása eros kifogá• alá 
esik, - egyenesen moudva igH~ságtalan. ~ 

Ha a terményeket - lett leg~en az kal~BZOS v~gY: kapált, n~ 
vény és szölö - elemi csapás ért: azt a penzOg_y1 Jga•ga~o• .. 
kikiJldiJtte a város egyik kikiJldöttével v~.z•g~.(ja meg. A az616-
felujitási kölcsön rátafizetésének halasztá• trántl kérvénye a kerl• 
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Jeti szőlőfelügyelőnek adatik ki: azt jól, rosszul, vagy éppen mások 
bemondása szerint bírálja el bírálja; pedig ugy, ahogy tetszik, anél
kül, hogy ezen birálathoz a halasztástkérő meghivatnék. S várja va
kon. hogy miként sül el a kérvénye. Elsül ugy, amint azt a kerületi 
felügyelő esetleg tágas h:lkii~merete azt bemondotta. 

Ha az illető lelkiismeretes, akkor a kért halasztás megadatik; 
ba nem, ugy azután jön a végrehajtás és az árverés. 

Sőt még ennél is rettentöbb helyzet áll be. A beadott kérvény 
hónapokon nem lesz ~lintézve, s a fél ha bármiként és teljesen iga
zolja is, ho~·y a rátafizetés iránt halasztást kért, figyelem nélkül 
hagyatik, reá törnek a végrehajtó közegek és első sorban is minden 
ingóságát lefoglalják. holott ezt tenni jogositva nincsennek. 

Nem lehet azt feltenni, hogy a magas kormány a legnagyobb 
nyerészkedésre törekvő pénzintézetnél szigorubb legyen. Fel kell 
tenni, hogy erről nem birnak ott, ahol a dolgokat intézik, ke1Iö 
tudomással. 

S miután a néma gyermeknek uem érti az anyja a szavAt, 
határoztam el magamat ezt a körülményt nyilvánosságl'a hozni, hogy 
az intézők erről értesülvén, tehesenek és segith~ssenek addig, m1g 
eme, mondhatni v~dtelt:n helyzet folytán számosan koldusbotra ne 
jussanak. 

A szőlőfelujitási kölcsön visszafizetése rendes körülmény ek kö
zött is elviselhetetlen, ezen addig kell segiteni, mig százak és ezrek 
áldozatul nem esnek. 

Segiteni lehet ezen ugy és akként, hogy rnindazok r·é~zére, 
akiknek foglalkozasuk egyedül és kizárólag a szólöszet, s akik 
azolőjüket agrár-kölcsönnel bet~lepitettek s ÍJO' akiknek t'gyéb jőve
eelmük nem lévén, a rátafizetés a mostani felosztásban terhes : 
azoknak a visszafizetési idó 25-. 30 .é'·~e terjesztetnek ki. Igy 
azután nemcsak az agrár-bank vtsszaftzetesére dolgoznának, de v·a
lami a megélhetésre is maradna. 

Viszont vannak olyanok, akik változott viszonyaiknál fogva 
a terhet képesek volnának \'isszafizetni, azoknak, engtdtessék meg: 
a lej4rati idő előtt is a vi.~szafizetés. 

Es végül intézkedés tétessék arra, hogy a szölófelujitási köl
csönt i'Iénybe vett gazda ne legyen a kerület szölöszeti felügyelő 
kénye, kedve és tet~zésének kiszolgáltatva. 

Ezen a dolgon segiteni ugy lehetne, ha a halasztást kérJ fél 
a kerületi felügyelő által értesit.tetnék arról, hogy m ikor jelenik 
meg s1.őlőjében az elemi kárt megvizsg1llni ; és amenny:vel a vizs
gálat eredményével nem ]enne megeláged\·e, f~lülvizsgálatot kérhetne, 

Nagy és fonto"' kérdések ezek mind. Es százezrek érdekéb~n 
11zükséges tárgy ':l ln!. sürgősen, és ~.edig addig, m ig a vi~zás álJapo
oknak áldozatal tomegesen es erosebben nem követelik az ügynek 

helyes ée ujabb elintézésPt. 
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A csemegeszőlö müvelésről. 
A szőlöszet egy kellemes foglalkozás annak is aki azt 

-csak passzióból telepiti. - Hasznor-,, jövedelmetadó fogl~lkozás an
nak, aki azt okszerÜ·::!n ke~ali. 

A kelleme~ foglalkozás és a kenyérkereseti foa-Ialkozás között 
két külömbözö eljárás követendő. 

Aki pasztóból ;o;z'Slészkedik, az s~et·ezzen be kütömbözö szebb 
és szebb fajokat: Egész bátran tehett, mert manapság több száz 
nemes fajjal rehde~kezi.ink. 

A földművelésnek ninc~ egy áaa sem, ahol a pas~zió oly ki
elegitést t'lyerjen, mint a szölö~zetben. 

Igaz, hogy a a-yümölcs, a dinnye t~rmelés is sok változványá
val szép eredményeket ad; de mik ezak a szöiökhez képest?! ... 

Azok a gyönyörü ónás szemü, aranysárga és rózsapit·os bogyók, 
azok a mÁzédel fürtök. azok a rendkivült illatok, melyek a szölö
bogyókbii.n feltalálhatók: teljes örömet niujthat annak, aki a szólöt 
ked\' telésből kezeli, letelepitt. 

Ezeknek azt ajánljuk, hogy az eddig elismert kiváló fajokat 
szerezzék be, ~ uzokat telepítsék. 

A passzianatus szöl~szek két eljárási módot szoktal: követni. 
Vannak akik Iugos mellett müvelik szölöjüket, vannak akik alacsony 
mü velé~t követnek. 

Ha n:t.t a kérdést 'etné fel valaki, e két eljárás közül melyik 
a czélszeriibb, akkor i((y felelnénk neki: 

A lua-or: müvelésnek a maga helyén megvan a helye. Például 
házak mellett a falakon, keritéseken felfuttatva. Itt azután sokat 
bőven terem, de sohasem ari oly izletes szőlőt, mínt amelyik ala
csony müvelés mellett kezeltetik. 

Régi doloii{ az, hogy minél közelebb vannak a fürtök a földhöz, 
hogy a föld hösugara éri a oogyókat: a bogyók annál érettebbek 
lesznek. S minél érettebb a szőlő, annál jobban ki van fejlődve an
nak minden nemes tulajdonsága. 

Azért tehát csak is azok érik el a czéljokat teljesen, akik ne
mes esemeirefaJ szőlójeiket alacsonyabban müvelik. 

Lehet mint mondom ~ok csemegefajt luioson i'i müvelni, de a 
passzianatus szölész, ha igazán finom zllatos és zamatos szölöt akar 
élve1ni, ak~·or az alacsonymüvelést foi'adja el. 

Az alacsony míivelés lehet töbtfé·le. Ott is lehet szálveslilzÖs 
müvelést alkalmazni, rnely abból áll, hogy a meghagyott szálvesz
szöt a másik tökéhez kikötjük ~ hogy a fürtök a földet ne érj ék: 
a két töke közé karókat verrink és a kihuzott szábtesszőt ehhez 
kötjük. 

De az is felesleges. A csemegeszölök legnagyobb részét cser-
csoporon lehet metszeni, ezen müvelés mellett egy tö 1o -- 15 
fürt szőlöt is hoz. 

Ha azután bozzá vesszük azon körülményt, hoa-y a lugasmüve-
lé~ntH a tőkék távol vannak egymástól, mig az alacsony müvelés 
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meltett 1-1 mester sor és tőke távolságra vannak. Ha azután az 
eredménynyel számot vetünk, a Iugos szőlö sem ad töbP.et, mint ~z 
aL:1csony müveléo;ü -szőlőmüvelés S mivel az alacsony müvelés fino
mabb, zarr.ato~abb, érettebb szőlőt ad, mi azt tanácsoljuk, hogy a 
kedvtelésből foglalkozó szőlé~1ek ne magas lugas, de alacsony mil
veléssel kezeljék a szőlőjüket. 

Hamisitott konyak. 
Hirlapirói tisztünk, hogy mindazon dolgokat, melyek borászatunkra 

károsit61ag hatnak, nyilv:ínosstígra ho1.zuk, hírgyaljuk s azoknak meg
szöntet~seért barczoljunk. 

Ilyenek ,·ottak a borhami~itá8ok, az olc~ó v:írumal behozott olasz
borok sat. Most eJ!y szintén rég gyukorlatban lev{) dolgot. kell nyih·á
nosság előtt tárgyalnunk, mely ha nem egyenesen is hat ktirosit6lag a 
borászokra, de végea·edm~nyében azt idézi elő. 

Ez a kon.orak hamisitás. 
É,·tizedekkel ezelőtt n konyak egy, a ritkaságok közé tartnzott. 

ital volt; manapság azonban a konyak fo~ya!SzMs nag v mérvet ölt, s igy 
a vele eszközJött visszaélés yégeredményében a borainkra jelentékenyen 
káros befolyással van. 

A valódi konyak u Pm egyéb, miat borpárlat. Miuden konyaknak 
ennek kellene lennie. De h:\t manapság nem ugy van, mert u mai olcs6 
konyakok, vagy tolán a drágábbaknak i~ egy jelentékeny r~sze el'yszerfl 
azeszből spec,:iesek kozzáadásával van eUi .mitvn. 

Tehát ez hamisitvány. 
Hogyha meg csak ennyiből :íllana a dolo~, bo~y a konyak fogyasztó 

kö1.önség csalatnék meg: ahhoz semmi k(Jzünk sem volna. De eme 
esniásnak mi szöl~szt~k érezziik meg a káros hatását abbnu, hogy a ko
nyakok nem borból állittatnak eW. 

Ha az 6sszes konyak l:orb61 állittatnék elő, rendkivül nagymeny
nyiségü .,orok használtatnának fel, s igy a könnyebb, olcsóbb, k ü lönösE>n 
a homoki borok nyern~nek henne vevöket; s nagyon torméf?.etcs~n 
hogy a homoki bm·ok new csinálnanak a hegyi ojtványszöl~knek konku
renczlát. 

Van az él(llmiszerek meghamisitástit büntetG törvényünk ; de még 
eddig nem jutott eszébe senkinek sem az, hogy a konyakot vegyi vizs
r;álat elé vonja; esetleg a nem borból előállitott konyak készitőj4t fele
lőRa4gre vonja. 

Ébredjen fel a közönség l Legyen ez irányban is éber az4rt, hogy 
valóban borból előállitott konyakhoz jusson ; mi sz(Sl~szek pedig azért, 
hogy j~y a borunk érdekát megóvjuk. 

V alaki azt fele!heti erre, hogy hát ttz ilyen irányu mozgalownak 
nom lesz sikere. Pedig ez nem álli Hitte volna-e valaki, hogy a pécai 
müborgytir valaha letörjön?! ••. Hitte volna-e valaki, hogy a mfU,or
k,lzitést megtorló iörvénynyel és minisztet i rendeletekkel oly eredmé
Dyak.et fogunk el,rni? 
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Ha nt~m i1 oly na~y, de megfelelé5 eredmények lesznek elérve azzal 
.ha e tekintetben is megfelelő kormány intézkedések történnek. 

A zé rt te h lit egéazen elérkezett ideje annak, hogy a korm-'nyférftak 
ezt a kérdést tanulmány tárgynv~~ tegyék, s oly törvények megalkot.ás-'t 
yigyé~ k(-!l'e~zt~l, ~ely~k~e~ határozot~an mond~ssék .. ~i, hogy konyakot 
csaki~ egyedul e~ k1zarolag borboJ szabaa eloallitani, azaz m's 
ezóval azon itnl, mely konyak elnevezés alatt kerül forgalomba: 
az egyedül és kizárólag minden más speo•ies hozzájárulá~a nél· 
kül tisztán borból állittassék elő. 

Ha a kormány azt keresztül vir;zi, akkor mig egy rét~~zről a nagy 
terjedeimet felölelt homoki szőllSk termése j6 vevőre talál, másrészről a 
hegyi szőlők finom nedüje nagyobb keresettségnek örvend. 

Sokk~tl nagyobb jelentőségü ez a kérdé~, mintsem efelett könnyen 
napiremh·e lchesa;en térni . 

. Aprélságok. 
Az othelló sz{)lő a filloxerának ellenáll. - Ezt mi határoeottan 

mondhatjuk, mert nálunk 18-dik évét éli és eléggé jól díszlik. 
Azt megengedjtik, de ugy ugy i11 van, hogy a meszes agyagos ta

lajban nem diszltk jó. - Jlzt is tudjuk, hogy nagy termést ad; gyűmöl
cee késő őt-zig nem rohad, télen pompás tn ellenáll. - Tehát rendkivül 
sok jó tulajdonsága mellett még az is érdeme, hogy belőle kitünő vörös 
pecsenyebort lehet szürni. 

Három uj dolgot azonban akarunk az Othdló szőlőről elmondani, 
amit nem minden ember tapasztalt. 

Az egyik az, hogy minél öregebb az otbelló tJzőlő, annál kevésbé 
van neki a mellékuaga. A máHik, hogy ha akkor Mzedjök Ie és és dol
gozzuk mustt~\, mikor a bogyókat a hideg egy kissé megcsipja, a borán 
éppen semmi mellékiz nem érezhető; és végre atni a legfőbb dolog, az 
othell6t a metszéssel nem szabad megerőlteLni. 

Az othellón nem szabad több esapot hagyni kettőnél. A csapokon 
nem szabad hagyni többet két rügy nél. ts a j öv{) év le alkalmas kát 
~gymássRl cgywáMsal ellenke•éí oldalon két egy-két szemes csapot. 

Ha igy metszünk, akkor n&FY bogyóju fürtöket hoz, a bogyók be
érnek és szép nagy termést adnak. - Ha ellenben erősebben reá rnet
azüuk, ugy nemcsak apró bogyóju fürtöket hoz, de a fejlődésében is 
\'isszae~:ik. 

Az uj ~z{ílőkultura m:\sodik évtizedén is azt rnondjuk ismételten és 
ismét•~ltcn, hogy vörösbarna, tápdus, emelkedett .. h:~yoldalhan az othelló 
különöí'cll a szegényebb népnek: áldott egv szolOJB· 

A szölök állando jókarban tartása. Ősszel, ha a levelek hullaoi 
kezdenek mielőtt a tedélJ bekövetkeznék, végig kelt a tökéket vizsgálni, 
is minde~ viMszaesett heteges tlSkét kérlelhetlenül ki kell vágni éa ad 
erős gyökeres alauyvesszf\vel kifoltezni. 
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Ta\'asszal, midőu a hajtások ~~épen elétörtek, ugy május elején 
ismét végig meg kell vi~sg1ílni a s~őlőt és amel~ lnmb"zat. s1írgás \'a~y 
egyébként csenevész, kiméletleníí.l ki kell ,-ágm, A még u~yanak km JÓ 

gyökeres alanyvEsszővel befoltozlll " " . . .. 
E~ a fi}kellék arra, hogy egy H~oln nllttnd6an J6k.u ban )('gyen. 
Mint az emberek és áliatok, ugy a szőlé)t{)k között is minden évben 

b!zonyns hányad kt\lömböző okok.b61 megbet<'gszik t'ís eh·c~z; ha . azután 
a gazda ezek p6tláPát elhanyagolJa, é\·ck mulva egy szomor·n lonéz~sü 
h~zagoEJ szőlő\'el rendelkezik. 

Pedig luH ha n'egkap1íljuk, megdolgozzuk a sz~IGt, ne legyen ab-
ban iit'e!! hely, met·t ezzel a jih·eddem c1::1appan meg. 

Azét·t tehát a ~nzda miudig tartson ~>gy kis alanytelepct, melyb{)l 
évenként bizonyo~ mennyisé~ű ~zé))(í\'essz{ít nyer és azt iskolázza cl. 
Houn0t :tzután a hi:inyz6 tőkékct gyöker(•S vesszé}klwl pótolhatja. 

R'1~z gncla az, ;tki a hiányo~ helyek befoltoz:is:it·a bizonytalan 
általa it;llletetit>n g)'ökere, alanyokat nul!~t61 ~zerrz be. 

Melyik jobb: al egy vagy két éves gyökeres \lesszö? S(1h~zor 
hallom :tzt, hogy az f'mberck, kiilÜilÖSCil :\ hinnyos {;,Jtoz:Í8l'U t- :i éves 
gyökPre~ ,-e~sziíket kcre:-nek. Sőt nl"nH!Iyek mrg az iiltet~suél is ennek 
adnak ellínyt. 

A l.; ik a dol~ot Í!!\' fo~jlík fel, felP.ttc rt'i\'cdnek. l\linél id{ísebb a 
gyökeres ve~~zíí, amuil ke\'C~:o;cbh a :-ikeJ'. 

Hosszu ,~,·i tapa8~talatok HllÍil azt lillitom, hogy iiitet0:-;re avagy 
foltoz<isra iH legalkaln:asabb az f•gyéve~ ;,!yiikere~-; \'Cfli'ZŐ. 

A tiihb éves ~yöker<'s \'<'!':o-z,'í \'al'ta~abh gyökercl.;kel r<>ndelkezik, 
mely a kit-zedé~nél tucg a~ ültelt5t'nél i~ tnegsértetn·íu, a vastagabb Reb 
nehezebllen gyógyul L:o és nehezebben bajt gyöl.;creket. Sőt még az is 
ho~zájtirul a 8ikerteleuséghez, hugy a W bb í'\·es g~ (',}H'l'CB \'Cl'~· z{) feje~e
tén nagyobb, \'astagabb \'esAz{}k \'alluak. S igy a gyökérzeten lev<>, \·a
lamint a fejezeten a ,•isszametszn~ állal okozott nahyobh seb nehezebben 
gy6gyulvlin, ~ok tőke az ültetés u t 1Ín ki f.lem hajt. 

Zsugorodott vagy fodormenbis aluku szölölevéJzet. SZlimtalanszor 
tapasztaljuk azt, különösen a laposabb kötött talajban, hogy u ilzőléJleve
lek nem fejhídneK ki kell{í rwg-yH:iu-r:.t ; hanem meg\·ustu~odnak, kicsinyelt 
maradnak; kiilönöseu n mézeli-fehér, olasz-rizling fajoknál mintegy 
megszőrösödnek és a levelek E~zt'lei u csipkéknél behajlanak. 

Ezt fodrosaciásnak vagy osuláuosodásnak nevezzük azét·t, mivel a 
levelek a csalán le\•eleire amlékeztetnek. -

Ez különö8en a 2-3 éves ültetéseknél ott, ahol u talaj kötött, for
ditott, leginkább az emelkedett helyen levő als6 ~satornában fordul elő 
leginkább elsli esztendliben. 

Ez azért van, mert a forditott talaj 2-3 év alatt nem ülepszik 
meg, a viz benne lehatol. - Mivel pedig ott, ahol a fölJ ninoa megfor
ditva, a feliilr(Sl alltszivárgott vizet nem birja gyorsan belj~bb bocsájtani, 
a lejtl:Sn a fot·ditott tallljban alább folyik. S igy az als6 esatornalkban 
jön ÖE~sze a viz. 

Ilyen helyen ~8 az egész lapos helyen azután a k'ros hatá& a le-
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-velek fönnebb emlitett jelens~gében mutatkozik. Ezt a magyar munktia 
megzabáll{snak nevP.zi. 

A iapo!o;. helyeken ai:Jgezüve~:~ssel lehet a bajon segiteni. Lejtős 
helyeken pedtg ugy, ho~y az alsó csatornák fejezeténél a földet egész a 
forditá~i!! kimélyitjiik, Hhol is azután az ös:-:zegyiilemlett viz vagy a ve-
rembe t-~zivlh'og, vag-y elp:h·olog. · 

Vinczellér kerestetik. 
Egy benkosztos olyan vin\Jzellérre 

volna szükégem, aki egyholda~ ojtvány
szőiőmet egész éven át megdolgozná. 

é:rteni e kell a szölöojtáshoz, va
lamint a gyOmöcsfa ortáE hoz is. 

Helyét elfoglalhatja márczius hó eJsején, s 
foglatessága tart ok tó ber hó végéig. Ha bent
kosztra nem hajlandó, ugy kommenczióra is 
elfogadom. 

Polyák Károly Losoncz. 
---

Szölövesszö eladás. 
Ojtványok. 

Fajtiszta portálii!-alanyon. 
Zöldojtvány: nemes kadarka, mézesfehér, ezerjö, nzling ezre 120 kor 
Vegyes borfajok ezre - - - - - - - - 100 • 

FaJtiszta Ripária-portális 
Sima I-sö osztá1y ezre - 20 kor. 

~ ll. osztály ezre r 4 • 
O the ll ó. 

Sima ezre - - 12 kor 
Európai szolövesszok. 

Kadarka, burgundi, opportó, st.t~nt-·1őrincz m•'•t.es-fehér, 
musto~·feht~r, olasz-rizling, kö\·idinka és t•gyéb 
borfajok ezre 8 kor. 

Gyökeres 20-22 kor. 
Eladó sima vesszök ezek. 

J.lluskat Alexander. Ennek a tulajdonsága az, hogy a 
busa kemény. Eléggé illatos, zö]des sárg szinü. Igen jó faj, 
azállitásra igen alka1ma~. Erik szeptember hó végén. ro drb. ára -.6o 

., 
• :.o: i ~- · .. · 

1 
•l 

'~1 

' 

.,. 
l 

i ~ 
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Muskat Bifl'er. Nem kemény husú. Finom zamatu, igen 
bő termő. Nagy bogyókkal s apróbb fürttel szeptember hó kö-
zepén érik. - I o dr b. ára . . . . . • , 

Jfuskat Coolrod. Hasonlit a muskát alexandP.rhez. li e
lette nagy term~st ad. Husos, tehát szálhtásra alkalmas. K.i
v~ló finom izü. Erik szt-ptember végén. - IO drb ára • 

Musk át B. queen Viktória Igen korán, már augusz-
tus hó végén i>rik. Rendkivül nagy fürtü. Ha megérik a bogyók 
rozsdás sárgásak lesznek. Szállításra alkalmas - I o dr h. ára 

jfuskát Citronelle. Igen zamatos, Sárga nagy bogyóju. 
Érik szeptember hó elején. Szállítható. -- 1 o drb. ára o 

Muskát flroquBnt. Egyike a legédesebb o;zőllőknek, szine 
zöldes-sárga. Erik szeptember hó eleJén szállítható. 10 drb. ára 

.Muskát DBmtJ.skusi. Ennek a tulajdonsága az, hogy az 
ojtványon rendkivül buján él, diszlik és tartós. Fürtje nagy, 
qogyója igen nagy, zöldes-fehér. Kiválóan kellemes. Ké~ön 
érik, Szállnható. 1 o dr b. úra o 

1lluskát de NFJ.stes. A passatutihoz hasonlit Igen ko
rán érik. Szállítható. Ropogós sárga szemü. ·- IO drb. ára 

M usk1it HerezegovÍJm. Korán ér ö nagy fürt ü, kölép 
nagybo~o óju. zamatos, szállit ható. - 1 o dr b. ára 

.Muskát Génuai. Fürtjeigen nagy, sárgás bogyóju. Igen 
finom muskatáJy izü. A virágzásban néha rúg, más későn 
érő fajjal kell keven·e ültetni azért, mivel ez ts későn érik. 
Szállitható. - IO drb. ára . . . 

Jluskát dr. Hógg Róbert. Ki\'fdóan bő termő, majd
nem megszakadásig terem. Nagy fürtü, fehér-zöldes hogyóju. 
Finom mu~katálr izü, vastag héju, későn érő. Szállitható. 
1 o --- dr b. ára . . . . 

Aluskát FrontignB.n rouge. Bogyója nagy piros, göm-
bülJ ü. Későn ?rik, !'Zálllitható. - I o dr b. ára . . . 

JJusklit frontignBn hB.nc. Fehér bogy6ju, mint az előbbi 
szeptember végén értk. Szállit ható. - I o drb. ára . . 

Musknt Ottone]. Ktválóar érdekes. Korán érő muskolat 
szőlö. Küzq.JL~ fürt0ktt, de sokat terem. Fő az, hogy nem 
rohad. Szállítható. - 1 o dr b. ára . . . . · 

J!~.skát passantuti. Nagy fehér bogyóju, kellemes mus-
kolat tzu, korán ér,). Szállithat6. - 10 drb. ára . . 

Muská.t Royal. Fekete nagy bogyóju, ritkás fürtü. Ko-
rán érő. Szá11itható. - 1 o dr b. ára . . • • . 

Muská:~ Szt Aiban. Az előbbihez hasonló, csakhogy 
nagyobb, kozép érő musl:atál izü. Szálhtható. - 10 drb. ára 

. M_uskát Tokaj'd J~trdans. Nagy világos, piros bo
gyóJu, 1gen bő termó; kö1ép érő. Szállítható. - 2o drb. ára 

l\Iusküt Vantlia vagy Ro~sdás muskolat. Ennek ki
Yáló nemes és jó tulajdonait a borszőlök között Ui felsorol-
tam. Szállitható. - 10 drb ára . . 
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. Cl1assele~ angevina. Kori~ érő .nagy fürtü. Sárga nagy 
átlatszó bogyóJa, bőtermő. Szálhthato. - 10 drb. ára . 

Cllas de Ang~~es. S~rga-zöldes bogyóju, bőtermő, kö-
zép érő kellemes t zu. Szállttható. - I o dr b. ára . . 

Chas ltwc. Ez a közönséges korán érő, bőven termő 
ismert faj. Szállítható. - I o dr b. ára . . 

Cbas Fonteneb/e d'or. Igen nag-y fejü. Sárgás husos 
~zemü. Korát' ,·~rö. Szállítható. - 10 drb. ára . 

Ch as de Jud ee. N agy fürt ü. Zölde&-sárga szem ü bő
termő szeptem ber végével érik. Szállitható - 1 o dr b. ára 

Chas lmperial blanc. Fehér, nagy bogy6ju, igen nagy 
fürt ü. Korú n érő. SzállithatJ. -- 1 o dr b ára . . . 

Cbas Jeruzsulem. Nagy fekete bogyóju, korán érő. 
Kiválóan finom. Szállítható. ·- 1 o dr b. ára . . . . 

C has ;\ émetpiros. Gyönyörű piros bogyóju, bőtermő. 
Szállithat6. --- 1 o drb. ára . . . 

Chas ~Iathias. Korán P.rő nagy fürtü, bogyójai fehé-
rek, barna folttaL - Szá.llitható. ro drb. ára . . 

Chtt.~ .~..Va.poleon. Rttka nagy fürtü, óriási nagy arany
sárga bogyóju. K.ellemes izü asztali disz. Az a hibája van, 
hogy néha rúg, azért későn érő fajok közé kell ültetni s 
akkor pompá5an terem. Későn érő. Valódi kincs. Szállít
ható. - 1 o dr b. ára 

C has Piros-1\'apoleon. Bogy6ja felette nagy és gyö
nyörü r6zsapiros, s hamvassúgánál fogva meglepő szőlő. 
Kissé savanykás. Hanem d1sznek felülmulhatatlan. Későn 
énk. - Szállitható. IO drb. ára . 

Ghas Guen Viktória. N agy fürt ü sárga roz~dá~ nagy 
bogyóju. Szeptemberben érik. Szállit ható. - 1 o dr b. ára 

Chas Teneriffe. Sárga nagy fürtü, nagy bogyóju, kö
zép érő. -· Szállitható. tá drb. ára 

Chas rouge. Gyönyörü világos piros szinü, nagy termő. 
Kiválóan alkalma~ a szállításra. - 1 o drb. ára 

Clws rouge royal. Sötétpiros szmü gyönyörü szőlő. Fe
lette nagy termő Augusztusban érik. Szállitható. 1 o drb. 

Cl1as 6zl. Finkre. Igen nagy fürtül sárga levesszemü 
rend ki v ü li bőtermő. - Szállit ható. 1 o dr b. 

Chtis Tok uj Hngevina. Ci yönyörii hal váll y piros, felette 
dusan termP-lő kellemes izü szőlö. Szallitásra pompás IO drh. 

Chtts Zsidóorszúgi. Cseresnye-piros bogyóju, bött-rmő. 
Kiváló finom csemege. JZözépt~rö. Sz;'tll í t ható. 1 o dr b. 

Clms Almeria.. Nagy fürtü, fdH"r bogyóju, bőtermő. 
Középt'·rö Szá.llitható. I o dr b. 

A l b i l l ó. Rendkivüli szép télre eltenni \'aló szőlő. Fe-
hér bogyóju. Nagy fürt ü. - Szállit ható. 1 o dr b. . . 

B u z e l l o t ó r i á s. Óriási nagy fiirtü és bogyóju. 
Szállítható. 1 o dr b. 

G h a r m o n d r o u g e Sötét-piros szinü, N agy fürt ü 
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nagy bogyóju. Ki.\·álóa~ fincr~. izü, .. felette . bőtermő. Leg-
jGbb csemege szőlök egytke. Kozépéru. - Sza11 1tható. 10 drb. 2.-

C !'>o d as z ö l ö. Az összes szőlők között a lagnagyohb 
fürtü. Vannak2 1/2 kiló sulyuak i~. Sokszor oly nagy ter
mést hoz, hogy meg kell ritkitani. Sohase.m rug: Borszőlö
nek felette kifizeti magát. De csemege szőlőnek ts használ-
ható. - Szállltható. 1 o dr b. . · · 4·-

Chornichon Bianc Nagy fürtü, nagy husos Sárga bo-
gyóju, elsőrango c~emegt>, egészen korán érő. - Szállitható. 
:tO drb. . . . . • I .20 

Chorniclwn a grappes collosales. Igen nagy uborka 
alaku, ~árga szemü hu~o~, pompás izü, elsőrango csemege. 
- Szállítható. 1 o dr b. I .8o 

Duchesse ot Buckleuck.Zöldes-sárga, nagyszemii, mus-
kotál izü, blítermö. Ktváló faj. Szállítható. - 10 drb. ára r.8o 

Ezredéves Jfagyarország. Ez ;. ma i sző lészetben az 
lehirhedt legértékesebb szőlő. 1\l!nt ktválóa!l ~zép, finom cse-
mege faj Szál}itható. 10 drb. ára . 2.-

Fürj toj s. Roppant nagy fürtü, nagy bogyóju, tehér 
szemü ~zőlö Közf>perü. Igen értéke~, csakhogy más hasonló 
időben érő fajjal keverve kell ültetni, különben magában 
néha ru~. Szállítható. - 10 drb. ára -.8o 

J(eckecsecs. V n kétféle~ piro~ és fehér. Későn érő 
téli szőlő. Szállítható. 10 drh. ára -.40 

Kossuth Lajos. Nagy fürtü, nagy sárga bogyóju. Felette 
korán érő. Szállitható - 1 o dr b. ára . I .20 

MalakoR usum. Igen nagy hos~zas, ritká:; fürtü. Piros 
gyönyöri\ szőlő télen át eltartható Szátlitható. - 1 o dr b ára 1-.20 

Jfadleine angeviná. A legkorábban érő szólők egyike 
Fehér nagy bogyóju. Az a nagy baj, hogy sokszor rug, ar.ért 
ezt is más hasonló időben érő fajok közé kell üitetni. 
Szállitható. IO drb. ára . . . . . -.20 

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

Perl imperiál. Felette nagv bogyóju, fehér szemü, finom 
izi, Szállitható. - Io drb. ára . -.So 

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

Spanyol vörös. Gyönyörü piros bogyóju, nae-y fürtü, 
aacy termésü, korán érő. Szállit ható. I o drb. ára . . -.so 

Reise de Caabre. Mint a neve is mutatja, rendkivill 
nagy f~rtü, nagy bogyóju, fehér édes szemü, igen szép 
azölő. Erik korán. Szálhtható. - I o dr b. ára . . . -.6o 

A. megrendelések alkalmával az érték egynegyedt'!t elő-
leg-ül kérjük; és tisztán olvasható nevet, lakist és vasuti Je-
adó állomást. - Nagyobb megrendelésnél árleengedés történik. 

_A ~esszök jól csomagoltatnak; a csomagolásért mérsékelt dij 
azámlttattk. Csomor Kálmán 

1:r.ll6 aa,yblrtokoa. 

Ny•m. Sima Dárid könyvnyomcl'j'banGi6ogyölöo. ~ ~ 
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