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í;lötizetési d{ Egész évre ~ frt. 

Szerkeu1t6 í• kiadótulajdonolt 
• l 

OSOMOR KALJIAN. 

A drága kölcsön. 
!\I ikor a szlSlőfelujitá@i kölcsönt törvPnybe ik tatták, nem 

igen akarták elhinni azt, fUtlit e~yes tapasztalt szőlős gazdák 
már akkor hangoztattak, hogy a ~zölőff'lujitási kölcsön oly 
alakban, amint. az terveztetett s keresztül vitetett: drága, 
elvist~lhetetlen lesz. 

Rövid idő kellett hozzá, s már eddig ezen kijelentés 
igazol va vR n. 

Az agrárbanktól nyert szőlőfelujitási kölcsön manapság, 
mikor a p~nz oly olcsó: rendkivül drága kölcsön; azzal 
megélni nem lehet. Ha. mPg csak az volna a panasz, hogy 
drága a kolcsön, már az il3 jogf?;Rl megérdemelné, hogy az intéz~ 
körök foglalkozzanak a kérdésstl. De hát ~zen kérdésnél' nem 
az olcsóság avagy drá.~uság kerül e1Hrá.lás alá, de egészen 
más, az, hogy ha uzon m6do~itva nt>m lesz, legtöbb agrár
kölcsönös H?.Öiő: J!H7.dllt. ~~;wr(.J; rP~i J!a.zdR.ja pedig. }t.ol~du~~ 
botra jul. 

~e ve~ JI k az i1llézők ..,z t. n punu:-:zt rne~szokott jajveszá· 
kdésnek, de v eg~· ellt·k bí rad:-;~:'lgot. vegyék kezük be a czerulát, 
kétJzit~enek t'~Y lelk ii~meretes .-zámadá,t., s minden bizonynyal 
látlll fo~jflk, hogy 11 hely zH lartlw tatlau. 

Az H~r·ár-kölc8i.HIÜS ~"zőh') ru11u.len értékét elve~zih-'tte, ugy• 
auuyirR, hogy h ~t a ~Hzda me~~z. •ru l s kölcsönt akar venni, 
az a gr ár·kölcHöuuel terhel t ~zől5t mPg ai föld oh jektumának 
sem fogadják el. 

Ez a h~lyzet szignaturája. ~Lt bizonyit ez? Azt, hogy 
a vidéki p~nzintézetek, amelyek a felek viszonyait, 8 ~- z6lcS 
jövedelmezőslig~t ösmerik, tudják, hogy az OJtványnyal telepi
tett sz()l() nem képes annyi jövt-delmet adni, melyb()l 8 mun• 
káltatás éa az agrár·kölcsön rendszeresen kifizethet6. 
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Anná.l fényesebben mi sem igazolja a helyzetet, ho~y 
manapság, mid5n a pénz oly olcsó, még ekkor sem fogadjiík 
el az agrár-kölcsöund telepitett ojtványszőlőt objektumnak. 

Há.t számolt-e erre a fél? Számolt· e a kormány va~y 8 

törvényhoz6-testület? Hitte azt valaki, hogy HZ a gazda, aki 
az flgr~ír- kölcsönt i~énybe veszi, vele együtt birtokát holttá 
teszi ; mely nem lesz egyéhre alkalmaR, rnint arra, hog-y 8 

nemzeti közvagyon visszRezereztes:it!k, ho~y az adóalap 
vis~zatérüljön, hogy a g;azdának leg;yen hol dolgozni. de ne 
lep-yen neki miből meg·élnie. 

Nem okolható senki érte. A kormányt a legnemesebb 
Fzánd~k vezette; a törvt:nylwzó-testillet bölc~ességét jg a 
honfiúi nemes ~rz?~ek vezPtték . . . • DP. hát változtak a 
VÍ870llJOk. 

Mikor HZ agr·~'ir-kölcgön H törvéuyhozás előtt állott, maga
sak voltak a borárH k, maga" volt a kamatláb. Hitte uzt 
valaki akkor, ho~y alő\·el :1 borok árH felPre al:1szálljon, hogy 
a 7% kam:itok 3 --41/;l 0-h=t,)lira ~zítllnak alá. 

l\la a pénzvi~zouynk u~:y vannak alakulva, hogy a na
gyohh kölcsönök 4 1/:! ll u·tólil':l ~zámitoltatnak le. - ~ ha a 
készpf.11zfiz(-!t(.~j illtt~zkedt:H (lí't h11 lép: a p?nz nlt~~ olcsóbb ]t'sz. 

Kt?nlf:-'zem: rno . .,t már ilyen vi:-:zonyok között h:het-P 8 

szőld.;;gHzJiirutk iU 1'/o-f'_~ kölrsö11nel dolg·ozni? 
Vau-{) a vil~g011 olyan iizlt·tfoglalkoz::ÍA. umt-ly különü~en 

8 it·lell kül'iilru?np~·k küzött: ily mu~aA kamnt mellt>tt reu-
zálha~~Oil ? • . . . 

Az ttgnir-k; de~i·>!l a tervezt~ t szerint ug-yan 5"/o · tőlinak lií t
SZlk, de a sok mindenf?le sallanggal mo~t. miflűn ,.j.·~za
fiz~ttetik, H l 0 0/o-túlit meg h ·d ad ja. I-liszt:• n k,;rvm :. t ()r·v,~n y 
sem eng<.•d uugyobb kamatot ~ 0/u.tólimH, a szől~·)ff·luiit<í~i ki;Í. 
c~ön után pedig- H törlP~ztéRekn(.l 10°/o·tólinál ua~yohb i>~MZH
get kell visAzafizetni. 

Lelwt, l10gy ha vaJaki n~~zldt•zi a viHszafizt~t(~r-1 JHódoz~
tot, há t ~z ft~:-:zlet.~i iwn jt')VH J k i~t:h h )e;-;z H karna t-t(ÍkP törlt~13Z· 
tfs : de az Hdó;-; vt:gereum~nyébeu Hunyit ~a oly magHs r:itát 
fizet~ melyet el nem bir. 

Jelzi ezt már nzon t.>Het is, hogy az orAzág mindt:•n rli~zé
ből t"rkeí.uek a rátafizet{·~ elhnlasztáMáért a kérvéuyek. 8 mit 
te~1et ~ kormáuy? Ü8CHak nem akarja ez intézmé~1yt kowpro
mltálm, és nem akar orszá~os skandulumokat elérni 8 feluji· 
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tott szőlők elárverezésével : kénytelen halasztást adni, 
engedélyezni. 

Ezek a halasztások azonban csak idlSszerü segitség lesz; 
lassan-lassan összegyülemlik a halasztott összeg, s azután 
bekövetkezik az, amitől tartózkodtak : vagy a visszafizett1si 
réezletek m6dositásn, vagy a birtoktestek tömeges elár
verezése. 

Azt azonban a kormány nem akarhatja és nem is akHrja, 
hogy százanként, ezrenkfnt le~yenek a munkájuk után koldu· 
sokkií nzok, akiket még a filloxeru. megkimélt ; tenni kell 
elodázhatlc:tt1ul valamit s intézkedni úg-y, hogy az állam sem 
veszitsen, s a polgárok is meg;élhe~senek. 

Er re pedig csak egy méd van, a halasztást kérőknek a 
halasztá~t nw~adni, s e~ y törvéiJyja vaslastal a 15 éve fizetési 
időt 30 évre ki terjeszteni. 

.Ez esetben az agrár- kölcsönö:"~ 8zőlő pocsék os állapotából 
felszabadul, ~rtéke emelkedik, 8 a gHzdának is jut egy falat a 
munkiíJarl t. 

Hogy azouban ez a kivánt eredm~ny minél ellSbb bekö
vetkPzh•:~:-:ék, Az érdekelt gazdáknak kell életjelt adni s nem 
jHjveszékelni, dc töme~re~ k~rvt')nyük bt-u a fizetési határidlSk: 
n1egho~~za hb i táRaért kell kf·rvé•.yezni· 

A talaj forditásáról. 
Nem azt akarom jelen sorokkal ajánlani, hegy a szölőültetés 

alá a tttlajt jöl meg kell forditani, de a fordítás mtként lt.endő e&Z• 
közlf.séről ktvánok t·~y' t-md.~t nwgjt·gyezni. 

Elő~zi)r is aki nem elég mélyen forgat, az nemcsak fél munkát 
végez, de meg károsabban jár el, mintha éppen semmit sem fordi
tott volna. 

A töke jobb és gj·orsaL~ ft->jlődését idézi elő a forditott talaj. 
A jól forditott talujban a f'ajti!'zta ripária-~:-ortális két év alatt any
nyira fejlődik, mint i• forditatlan tal?.jban 4- 5 év alatt. 

Teh~ít a forditássa J 3 évi idő előhaladást lehet elél'ni. 
A !'zőlötő pedig épen ugy van mint minden más fa, ha az 

elő1ő években eJsatny61 : évtizefek alatt sem éri utó az elmaradást. 
A szőlö é! a fürt kellő kiéré~ére és fejlt'Sdt'·sére: a tökének a föld· 

ben lett elhelyezése rendkivül nagy befolyással van. 
Ha a szöJötö gyökérzete rendszeresen van kifejllSdve, akkor a 

szőlötö a legnagyobb hidegeket, fagyokat, valamint a szárazságo
kat is kiállja. 
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Tudvalevőleg a szölöérés elötti idő a legrendesebben szt.raz 
szokott lenni · - onnét van azután az, hogy a talaj nedvességgel 
nem rendelkc~vén : a bogyók nem fejlódhetnek, kicsik, vastag hé· 
juak maradnak, va~tag. héj alatt pedi~ a czu1~orképzödás _gyenge ; 
s igy nemcsal~ a mmöseg, de a menny•o.;~gben IS nagy a h1ány. 

~lindezt ~ talaj forditáo.;a nlkalanával ellehet kerülni. 
Az elüttetett l!izőlö\·es;..;ző gyökerei három r~szrP oo.:ztandók. 
Első az ugyne\·ezett talp gyökt~r. Ez a1: ami a vt~8SZÖ alsó vé· 

gén l:épződ1k. Ez hatol legmélyebben a föld belsejébe. 
A második az ugynevezett oldal g 1 i:ikérzet, me ly a ves~ző ol

daldin levő leginkább rügyekből származik, s a talajban oldalt he
lyezkedik el. 

A harmadik az ugynevezett harmat gyökér, mely a föld fel
szilH~nél helyezkedik el. 

A harmat. gyökérrel biró szőlö tavaRt.kor előbb fejlf)dd<, mert 
a harmatgyökerek a föld !:>Zméhez közelt:bb e'ivén a nap melege 
előbb felhevitt, mint az oldal vagy talpgyökerekeL 

Innét van az, hogy a döntött ..,;"ölök ta vasz~zal előbb fejlődnek, 
mint a vasuton ültetett ojtványo.;zőlők. Amennyiben a döntött szölő 
a föld felszméhez közele hb huz6d ván el, ott a nap heve jobban ~r
vén, előbb fejlődik. 

De nemcsak előbb fejlődem~k, de gyorsabban is, mivel a föld 
fe] .. ö részén a talaj több taperővel bir, ruelyet vag" a trágyázás ut
ján nyer, vagy a nap éltető hatása idéz elő. 

Itt azonban sietek megje _.yez ni, hogy mindLmnek dacz1íra a 
döntött szőlö ~ohasem adja azt az állandó biztos jövedelmet, am!t 
az ültetett kész ojtvány; azért, mert a dönt~s at. első pár év alatt 
igaz ugyan, hogy dusabban é~ előbb fejiödtk, dt-> hama1·:íbb vi~sza
esik ; -- mig a va~után ültetett szölő állandóan agyenletP.s jó ter
mést ad különösen akkor, ha a talaj jól rendesen meg lett forditva. 

Az ültetésre szánt szölővessző a legrendes-.!bben :,o cm. szo
kott lenni. -- .Ebből 40 -45 cm. a földbe jut. l\liután pP.d;g a talp 
gyökér befele is halad; ezen h<tlad~\~•·a legkevesehh Js-4o cnwtPrt 
kell számitani 

Ha mo:-.t már a talaj ugy \'í!U fordit v .• , liO!!Y a t :p.:..!-yt)"ér 
termé!'"Zete~ kivánalm 1 szerint hanan h;dauhat lef,·l~: t~kkor min· 
den rendben l'lH1- Ha .:tzonban nem h<tladh:1t, azt'!rt mi\'el a talaj 
nincs kdlö mólyen me~forgatva lazitva: al.,;kor ott hal.td ahol 
lehet 

l\liután pcdtg az oldal gyö'd~rzetn•'·J h:itran hr1ladhL1t · az old:~l 
gyökérzet fog kifejlődeui; u talpj!yi)kt;r pedi~ elmarad. ' 

:\11\·el pedig az oldal gyökérzt~t a f :!talajhoz 1~ kljzelebb van, 
~hol a na_p. n~~legc, szóvnl a fejlesztő külbefolyáM j., joGban ~~ri, 
JObban._feJlőd•~;Msót ha ez aL_oldal gy()kérzct egy'\ZPI' erőt vett, a. 
~alpgyoke~et orokre .. e.lszoritJa, a n~velt~st, a táplálást ö \'eszi át s 
1gy az also, a talpgyoker elsatnyul, és a tőke élete fejlesztésére kevés 
befolpís!iöal lc~z. 

Ezek eredményel-'ént azután hogy k\)nnyebben megértes!-lem azt 
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mondom, miszerint a tőke tulajdonk~pen cl földben megrövidül ; a 
igy tápereje is kisebb térre helyezkedik. 

Mo~t már jön a száraz ősz. Amikor a nagy szárazságban kü
lönösen a kötött talaj megrepedezik, !~Okszor a lábát bedughatja az 
ember a reped~sbe. Nagyon természetes, hogy a talélj eg~sz az ol
dal gyökérzetig kiszárad. Mivel pedig a tökének talp gyökérzete 
alig van, ha van is csekély: honn~t veszi a szölőbogyó az 6 fejllS
désére, héja kivékonyulására szükséges nedvet? Sehonn~t, mivel az 
oldal gypkereknél nincs már nedvesség, a talp gyökér pedig fejlö
detlen. Es igy a szőlő éppen itkkor, amikor legnagyobb szüksége 
van a nedvességre: nem kap azt, nem fejlődhet. S a helyett hogy 
a bogybk szépen megtelnének : aprók, fejletlenek maradnak. 

l!:?;az, hogy nagy gyógyszere van ennek a nagy szárazságnak, 
az, hogyha ilyenkor a szölőt gyakrabban kapálgatjuk, - ba a repe
déseket behuzzuk. Ez segit valami keveset; de még mindig sok 
kivánni való marad. 

Hányszor látjuk, hogy két egymás n.ellett levő szőlőben egy
mástól egé-;zen eltP.rő fejlődésü fo>Zőlö van ... 

Egyik ép na~y fejlődött bogyóju, a másik apró szemü kemény 
bogyóju. Ez legnagyobb részben (~nnét van, hogy a talaj nincs kPllő 
mélyen megforditva; és a talpgyön:érzet, amely talaj nedvesség
gel a Stzá.raz időben is szalgálhatna : nincs kifejlődve. 

Ahhoz, hogy a jó forditást jónak mondhassuk, legalább 70-75 
ernther mély ford1tásnak kell lenni. 

Még egy nagy hiba követtetiK el a forditá~ alkalmával. 
Elhatározza a gazda a talaj megforditását, át is adja azonban 

arra, hogy a terület ft~kvése milyen : figyelmet sem fordit. 
Ha a terület egyenletes : akkor minden renden van; - de ha 

az hullámos, megverte a Jézus mind a két kezével azt a szö16t, 
amit ebbe ültetnek, kötönösen akkor, ha a forditás után egyeolitik 
l:i a hullámos talajt 

A forditás után elegyengetelt talajon azután bekövetkezik az, 
hogy a halmot a hajlá~ba hordják, s igy a hajlásban nem 70, sőt 
1 oo- 130 cm. rnély ford i tás lesz, mig a lehordott halom egyenletes 
le~z ugyan a feltöltött hajlásc;al, de a talaj itt forditatlan marad. 

Azután az iJyen szőlö, az egyik a tulfordított és feltöltött helyen 
óriasi feilödé~ü lesz, mig a lehordott helyen a forditatlan de egyéb
k~nt Js nyers talajban visszaesik, s igy azutár. siralmas lesz a két 
kinézésü szöJöre csak tekinteni is. 

Aki mindezt kiskarja kerülni, s azt akarja, hogy állandóan JÓ 
fejlödé!IÜ szölője legyen ; ha a talaja hullá..!Dos, előbb egyenlitesse el, 
s azután forditassa meg legalább 75 cm. Ditessen bele kész ojtványt 
jó faj szölőböl Dolgoztassa rendP-sen : az eredménynyel biztosan 
meg lesz elégedve. 
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Az időhöz alkalmazkodni kell. 
Minden jól volna, ha a gazda a dolgot tetszése ~zerint intézhetné. 

De hát ebbe sokszor bele Azól az irlő, az esemény, n véletlen. s akkor 
az egész számittist keresztúl húzza. 

Egy pár czikkben elmondottuk, hogy mikC.pen lehetne n tavaszi 
ugynevezett zöldfagy eJien \·édekezni. 

Igen ám, de a mult évben a decz-:>mber hóban volt nagy hideg ezt 
a tervet tönkre tette; s most ez évben azon körülménynél fogva, 
mivel a szőlőtők rügyei többé-kevésbé, de felülr{íl el vannak fagyva, az 
áltnlnnk ajánlott. v~dekez(isi elj1ir:í" nem alkalmazhat<\ 

Mi azt aj1ínlottuk, hogy a tők<>ket nem kell egész május hó ele
jeig kinyitni, ~ ez időre a vessz<') fejlődéRe feliilröl, a fedéMen felül levő 
helven megindul. 

· A májuA elején e~zközlendő nyit1isig a termére sz1\nt rüg.vek föld
del takarva alszanak Ha azután :1 metBzél-1 ugy május 10-14 körül 
történik, az alRó megha~yott tel'mő riigyek még akkor nem tör·nek elő, 
és i~y a bekövetkez{) 7.Öidfügytól megmeuekülnek. 

Hang~ulyoztuk azt is, hogv az ilyen kés{)i metszés mellett még a 
szfílök beérhet nek. Azt is emlitf>tt ük, hogy a rúgó~ szí)J{ík iR jebhan 
meghozzák term.SFleiket, amc-nnyihen a k~H()i \'ir·:i~ z:ískor :Oiandó meleg 
napos idő \'lill. 

A rende:oJ idííbcn met~zett sz()J(í \'il'fÍJ!~·=í~a juniut-4 hó elejér·e esik, 
atmikor le~rt>ndetoJebht.:n h!i:-< ~~iszaki ~zelek fujnali ; és ~okszor csapadéko~ 
időj:irás \'an. ~lég az igy l.:é~í;n rnct~zett 8z{ílő júliu:-; hóban virágzik H 

UO nap alatt októberrc be i~ r.rili. 
Az idén azonban ebh{íl semmi Rem lehet éR lesz, mert az időhöz 

ke'! alkalmazkodni. Mivel pedig a sz{íliík ves~zőjein felül lev{í t·ügyek 
el vannak fa!!y\·a, ha a nyitá~t 1-:t>sőre hagyj,Jk, a:t. alsó ép rügyek a 
föld alatt kihajtanak; ott elh:ibáí'odnak, ~ ha nyit1ís 1:1lá kerülnek, 
leveretnek. 

Sietünk tehát szííléBz társainkat figyelmeztetni, hoO'\' az idén a nvi-
~- . 

tá~~al a mondott ~zempontokból ne késsenek ; de viE"zont a metszéRt 
akkor eszközöljék, amikor a l'ügyek elötörnek és u termés Jút
hato l~sz. 

Egy kis hirlapi szemle. 
A fíí\·árof'i napilapok közi)Jt~k :tzt. a hírt hogy St~mherger M6r 

budapesti bornagykeresk('(líí 300 ezer koron~ tartozá~"~ hát l'U!utgy 1í~:íval 
eltünt. 

Ez nem valami nagy u}•ág, nem iR az utolsó eRet. hogy egyes 
emberek eT.t az utját keresik a p~"nzAzerzé~nek. 

A~l!odalmaPkodjék eltünétSe felett nz. ukit érdekel. S nem is amii
tettük volna ~t> l! ha a Magyaror~zág ez évi 18. sztímának • Napihirek c 
rovatában az JS ntm \·olna megernlit\·e, hogy az illeté) a 300 ezer ko
rona értékü hort kiktőt é~o~ honnét szerezte be. 
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Borbeszerzési forrásai közül a következiSk vannak megemlitve: 
Szinetta et Figli Dalmáczia, - Camille Dietzi Nápoly, - Dubrafcsectt 
Fiume és Kobo Henrich Bécs. 

Fölté\•e, hogy Pzen kimutatás helyes, azt kérdezzük: mily minőségü 
helyesebben mondva mely orRzág borait szállitották a fennebb elésorolt 
kereskedő urak? Minden más lehetett ez, csak nem magyar bor. 

Második kérdés az, ki részére lettek szállih•a és hol fogyasztották 
el ezt a borokat? 

Ha itt benn az orszrgl>an, vagy pláne a W és székváro~ban, ak kor 
a fogyaszt6 köúinsé~ lett f~lre vezetve, s fogyasztatotta el a bort a 
magyar borok h~Hrányára, kitrára. Ha kivitetett Budapt!sfről idegen 
államba, ~~kk or rnint nw~ y ar tt•rmény ment ki, s mint nem ilyen, a 
valódi vidéki boraink jó hirnevének megrontására történt. 

Ak~írmiként történt, egy szomoru körülmény nyer benne meg\ ilá
J!Ot-cdást, az, ho~y a bud:1pesti nagykereskedők e~yike-másika még 
mindig ideg<Jnből hozzu be borait a m~gyar borvk hátr~nyára. 

Bebizonyur-ocM~t nyer a:r., hogy a fogyatSzt6 közön~ég félreve
zettetik. 

Vegyük komoly fontolásra, mi okok indithatják a borkereskedö
ket arra, hol!y a magyar borok mellőzésével Olaszországba, Bécsbe, 
Dalmncziábu forduljamtk borok beszerzése vPgett? 

A borok ára? Biazen oly alacEonyak voltak szüretkor a borok 
árai, hog-y némely vidéken 16-20 koronáf.rt széltében lehetett bort 
vásárolni. 

8 hu mégis nz ár volt az o!< a~ akkor a külfclldr(H behozott borok 
oly olm~ók lehetnek, mdyek rnellett azok val6dis~iga jo~osan kéteégbe 
'\·onhat6 

Bármily okok voltak, a vers vége az, ho~y a magyar borok hát
rányára hozattak be . 

.Most t(Jlytas!"nk továl!b a laps1emlét. 
A1. AlkotnHiuy czimü napilap ez évi 18. számában tovább erről a 

czég huk~isJir61 azt oh•assuk. hogy CE~ak két héttel ezelőtt vett tőle 
Buzai LHjo~ a -.JJngJ·tir Bod11ÍZ(i. budape~t1 czt"'g tulajdonosa 40 ezer 
koroua (rtt'·l.; ü h(lrt. 

Ezen l:1p h1r~re iéktt·t\·e f(>lytatjuk to\'übb dmelketlésünKet . 
.<\zt moudja a :.Ma~yaror:;zág:», hogy Oalmáczia, Olaezhon ~s 

B~csht'll \'auna'' a k:írosult hitelezők, kikt51 u borokat be~zerezte. S tgy 
a be!ol:~er·zet t bm·ok nem magynror·a;zágiak. 

Most nuit' kr.rdem, Hazai Lajos bpt:sti kereskedő a 1\-lngyar Bor
ház tulajd(lllO~a n<·m magyur borokat vett a 40 ezer koronáért? 

Ha ez áll, lan uz tény, hog-y Hazai Lujos a .Magyar Borház tulajdonosa 
megn~ltA az idegen bort, bizonyára nE-m azért vette meg, hogy azzal 
,·izi malmot hajtsou. 8 ha c~akugyan saját üzletében ha&ználja a 
Magyttr Borbá1 hát uk kor ho~y illik össze az a legtöbb fővárosi lap
ban megjelent 'hirdetésHel, hof!y e~yedül magyarországi termelőktlSl 
be?.zerzett borokat értékesít. 

Az igy felwerült szemlét midf'n eléadtuk: a koozekveocziát le 
lehet belőle vonni. 
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Lehet a konzekvenozia vig és szomoru kápü, egyet azonhan 
elvitatni nem lehet, hogy az elmondottakban a magyaa· bortermelés 
Fujtva van. . . . , • 

Snjt\•a van ; eme sujtás pecbg oly b~n1t~an hat a sz6lőkulturával 
foglalkn,;ókra~ hogy a nagy reményekket telep1tett. s~lSió~zet nemcsak 
érzékenyen megé!zi,, de ha val~meJ~es ~el yes. uton .. 1gaza védelemben 
nem rPszesül, kartakony hatasa altalaban erezhato leend. 

A törkölybor. 
Mikor a müborgyártás betiltásáról szóló töt·\'ényjavaslat érdekében 

az országos értekezlet megtartatott. már akkor e1·ős vita folyt a felett : 
helyes lesz·e a törkölybm· készitésének és forgalomba hozatalának 
me~en1.edése ? 

1\Iár akkor sokan aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a tör
kölybor készitésének megengedése és for~alomba hozatah,nak szabadalma: 
tágas mezőt nyit a vistazaélésekre. 

Mái' akkor kimoudottuk, hogy a lego:1gyobb ellenőrzés sem lesz 
képes az ebbül származó visszaélé~cket be:ó!ziintetni. 

Az aggodalúm hogy jogos volt, t~zen idíí óta be van igazolva. 
Bebizonyosodott azóta, hogy a törkölyborral roppant nagy visszaélés 
követtetik el. 

Igaz, hogy a torkölybor kezelése erősen kidomborittatott, kimoo
datott. hogy ezt a többi boroktól elkülönitve kell kezelni ; hogy azon 
hordókon, melyek a tö, kölybt)l't befogadják: olajos festékkel ii·ott 
betül\kel kell a ft~lirá~t e~zközölni. Hogy csak igy lehet forga
lomba hozni. 

De hát ki his.ti azt~ hogy ezen eljár;{s betü sze1·int be lett tartva? 
Ki gondolt arra, hogy ennek betartása szigoruan eilenő1·iztessék ? 

.Mióta ezen törvény életbe lépett, minél kevesebb esetet hallot
tunk, hugy valaki a törkölyLor készité~e és szabálytalan kezelése vagy 
forgalomba hozatala miatt meg lett volna büntetve. Pedig ezen Hzuba
dslom alatt ugyancsak szerepelt a törkmybor s kárositotta a valódi 
borok értékének emelését. 

V égre az e téren tö1 té nt visazaél~ti is tul lépte n wed ré r, ~ a 
védekezés ellene kezd életet nyerni. Az országo~ borászali egye6ület 
Bodapesten legutóbb tartott ülés~n mát· indih·ány alakj1íbau ,·étetett 
tárgyalás alá s kimonclatott, hogy a törkölyhor ké~zité~ betiltandó. 
Hogv azonban, a ga1Cla terruénye érték~nek kihaszn;ílái'Ábnu akad!tloz\·a. 
ne leU"yen: kérelern intéztess6k a kormányhoz, hogy a törkölynek 
azesszé leendő kifiizésC>nél a gazdáknak biz\>oyos engedményt adjon. 

T~ljesen lliagunkévá tesszük mi is err.t az etizmét, mert az a 
haszon, amit a gazda a türkölybor készitéséből élve1.bet, azt tetemesen 
elvész abban amennyi kqrt tesz a töt·k())ybor a borok értékesit~s~re. 
Mert ahol a törkölybort fogyasztják : oU a valódj bor fogyasztáR eleMik· 
s igy 3 törköly bor a valódi borok fogyasztásának és ezzel kapcsolatosa~ 
azok árának hátrányára szolgál. 

... 

·~····.··' ... 

~ 
~~ 
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Mi is azok közt1 tartozunk, akik azt kiva(njaík, hogy a törkölybor 
mág magl(nfogyasztás ezétjaira sem engedtessék meg kéazittetni, 

De ezzel szemben engedtessék meg, hogy a gazda a saját termelt 
t6rkölvét w6rsékelt adóztatás mellett főzhesse ki. 

Ezen kifőzés most az ujabb sz~szföz6 készült1kekkel az eddigiekten 
eltérőleg egész könnyen eszközölhetlS. 

Eddig ha valaKi szeszt akart flSzni, akkor azt egész stabil t<pitke
zéasel kellett eszközölni. 

A legujabb modorft szesz vagy pálinkafőző üstök egész egyszerü 
kéazülékek, melyeket mint a sátorfát felszedni s ott lehet felállitani, 
ahol a gazda azt akarja. 

A törkölybor készittitiJe mellett a multban az vo] t a védelem, 
hogy a gazda kénytelen szölőtörkölyét potom árért elvesztegetni azok 
rés1.ére, akik annak kif()zésével nagyban foglalkoznak. 

Most hogy ezek az ujabb szerkezetü s~eazfőzlSk íeltaláltattak, 
mindenki betaposhatja a maga törkölyt1t, azután vagy vesz egy kisebb 
va~,y nagyobb ilyen uj szerkezetü üstöt, va!!y egyes vállalkozók viszik 
el a gazdához, s ott szeme láttáru a legnagyobb könnyüséggel és gyor
llasá~gal főzheti ki t<>rkölyét. Melyet azután vagy mint törkölypálinkát 
~rtékes1thet, vagy mint borjavit6 anyagot, szeezt adhatja hozzá a gyen
gébb borához. 

A nevezett uj készülék két kazánhól áll. Az egyik kazánon a 
törköly főzetik, a másik képezi a hűtöt. A két kazán vaslá:bakon áll, 
mely a főzés után levehető s bárhova szl{llitható. 

Igen elmés szerkezet. Rendkivüli ellSnye az, hogy benne a törköly 
le nem éghet. amennyiben kettlís fenekü éR az alsó fenek között 
\·iz va.1, 

Ilyen kazánokat. állitottak be legutóbb Gyöngyösön a Gyöngyös
Visontai Bortermelők Szövetkezeténél, mely müködésében kitönts
nek bizonyult. 

A kazánok itt me~tekinthetők, mo~t vannak munkában. De kü-
6nben gy:trosuk áriPgy:~:éket készség~el küldenek. 

Apróságok. 
A hibás oskolázás. Minden rendes ~zöWse:azdának birtokához 

aránylag pgy lds alany telep~nek kell lenni, és ezen kivül egy ki~:~ 
oskolájtínak. 

Az anyatelep azért szükség-es, hoe-y az a\anyfuj tisztasága iránt 
nyugodt legyen~ -- oskolájának pedie: azért, bory a szőWjéhen eléfor .. 
duló hiányokat ~o~aját anyatelepéről szedett eloskolá1.ott gyökeres vessző
vel foltozhassa. 

Akinek ezE'k nincsennek, annál rendesebb is lehetne a gazda. 
Anyat(•lepét oly helyre ültesse, ahol a vessáö fejlődése bi~tosi.tva 

van, ahol neki a talaj alkalmas. Tehát ~elli netlves altalaJ, v1zea 
aem meszes talaj ne legyen. 
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Lehet a konzekvenczia vig és szomoru képü, egyet azonhan 
elvitatni nem lehet, h.ogy az elmondottakban a magyaa· bortermelés 
l!Ujtva van. . . . , 

Sujtva van ; eme sujtás pecbg oly bémt~an hat a szlHlSkulturával 
foglalknxókra~ hogy a nagy reményekket telepttett. s~lSié~zet nemcsak 
érzékenyen megéyzi,, de ha val~mel~es ~el yes. uton _Igaza védelemben 
nem rP.szesül, kartakony hatasa altalaban erezhato leend. 

A törkölybor. 
Mikor a müborgyártás betiltásáról szóló töt·vényjavaslat érdekében 

az országos értekezlet megtartatott. már akkor e1·ős vita folyt a felett : 
helyes lesz-e a törkölybor készitésének és forgalomba hozatalának 
me~en~edése ? 

Már akkor sokan aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a tör
kölybor készitésének megengedése és for~alnmba hozataliinak szabadalma: 
Uigas mezöt nyit a vistazaélésekre. 

Már akkor kimoudott.uk, hogy a legnagyobb ellenőrzés sem lesz 
képes az ebből származó visszaéléseket besziintetni. 

Az aggodalúm hogy jogos volt, ezen idíí óta be van igazolva. 
Bebizonyosodott azóta, hogy a törkölyborral roppant nagy vissza6léa 
követtetik el. 

Igaz, hogy a torkölybor kezelése erősen kidomborittatott, kimon
datott. hogy ezt a többi boroktól elkülönitve kell kezelni ; hogy azon 
hordókon, melyek a tö1 kölybtwt befogadják: olajos festékkel il·ott 
betüiikel kell a f<~lirá~t P-~zközölni. Hogy csak igy lehet forga
lomba hozni. 

De hát ki his.ti azt~ hogy ezen eljárás betü sze1·int be lett tartva? 
Ki gondolt arra, hogy ennek betartása szigoruan eHenöriztessék ? 

Mióta ezen törvény életbe lépett, minél kevesebb esetet hallot
tunk, hogy valaki a törkölyLor készité8e és szabálytalan kezelése vagy 
forgalomba hozatala miatt meg lett volna büntetve. Pedig ezen Hzuba
dslom alatt u~yancsak szerepelt a törki'llybor s károsította a valódi 
borok értékének emelését. 

V égre az e téren tö1 té nt visszaél~K is tul lépte a wed ré r, 8 a 
védekezés ellene kezd éJetet nyerni. Az országoa; borászali egye8Ület 
Bodapesten legut~hb tartott ülés~n már indítvány alakj~íban \'étetett 
tárgyalás alá s k1mondatott, hogy a törkölybor ké~zités betiltandó. 
Hogr azonban, a ga1da terménye érték~nek kihaezn:ílá"R'bnn akadáloz\'& 
ne leu-yen: ,.ké1:~~.em i~téztessék a k~rmányhoz, hogy a törkölynek 
szesszé l~endo k1tozésénel a gazdáknak bJz\myos engedményt adjon. 

T~lJesen 111agunké\·á tesszük mi is e~t az etizmét, mert az a 
haszon, amit a gazda a türkillybor készitéséblSI élvezhet, azt teteme:;en 
elvész abban amennyi k~-írt tesz a töt·k<>lybor a borok értékesitt>sf'\re. 
M~rt aho~. a .. törkölybort fo.gyasztják: oU. a valódj boa· fogyasztáR elettik; 
s Igy 3 torkol y bor a valód J borok fogyasztásának és ezzel kapcsolatosan 
azok árának hátrányára szolgál. 
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Mi is azok közé tartozunk, akik azt kiv.tnjlfk, hogy a törkölybor 
mág maglfnfogyasztás czéljaira sem engedtessék meg készittetni, 

De ezzel szembeo engedtessék meg, hogy a gazda a saj.tt termelt 
t6rkölyét w6rsékelt adóztatás mellett főzhesse ki. 

Ezen kifőzés most az ujabb szdszfőz6 készülékekkel az eddigiekt(SI 
eltérőleg egész: könnyen eszközölhetlS. 

Eddig ha valaKi szeezt akart flSzni, akkor azt egész stabil ~pitke
zéssel kellett eszközölni. 

A legujabb modorfl szesz vagy pálinkafőző üstök egész egyezerü 
ké1zülékek, melyeket mint a sátorfát felszedni s ott lehet felállitani, 
ahol a gazda azt a karja. 

A törkölybor készitél!le mellett a multban az vol t a védelem, 
hogy a gazda kénytelen szöWtörköl_vét potom árért elvesztegetni azok 
r~s1.ére, akik annak kif{)zésével nagyban foglalkoznak. 

Most hogy ezek az ujabb szerkezetü szeazfőzlSk feltaláltattak, 
mindenki betaposhatja a maga törkölyét, azutlfo vagy ves• egy kisebb 
va~,y nagyobb ilyen uj szerkezetü üstöt, va!!y egyes vállalkozók viszik 
el a gazdához, s ott szeme lifttára a legnagyobb könnyüséggel és gyor
easággal főzheti ki Wrkölyét. Melyet azután vagy mint törkölypálinkát 
~rtékes1thet, vagy mint borjavit6 anyagot, szel!lzt adhatja hozzaí a gyen
gébb borához. 

A nevezett uj készülék két kaz~ínhól áll. Az egyik kazánon a 
törköly főzetik, a másik képezi a hűtót. A két kazán vaslaíbakon áll, 
mely a főzés után levehető s bárhova szl{llitható. 

Igen elmés ~zerkezet. Rendkivüli ellSnye az, hogy benne a törköly 
le nem éghet. amennyibeo kettlís fenekii é!-1 az aleó fenek között 
'•iz Va11, 

Ilyen kazánokat állitottak be legutóbb Gyöngyösön a Gyöngyös
Visontai BortermeJök Szövetkezeténél, mely müködésében kitöniS
nek bizonyult. 

A kazaínok itt me~tekintbetök, mo~t vannak munkában. De kü-
6nben gy:{rosuk lfriPgyt:éket készs~g~el küldenek. 

Apróságok. 
A hibás oskolázás. Mind<~n rendes ~zlíllísgazdának birtokához 

arányla~ (•gy lds alany telep~nPk kell h•nni, és ezen kivül egy kit~ 
oskolajának. 

Az an'"atelPp azért ~züksé~es, . hoe"y az alanyfuj ~i~~ tasága ir~nt 
nyugodt 1.-gyení -- oskolájának ped1g azért, hoyy a szoloJélwn eléfor
duló hiányokat ~aját an~·atelepér·lH szedett eloskolázott gyökeres vessző
vel foltozhassa. 

Akinek ezPk nincsennek, annál rendesebb is lehetne a gazda. 
Anyat(•lepét oly helyre ültesse, ahol a vessáö fejlődése bi~tosi.tva 

van, uhol neki a talaj alkalmas. Tehát !ilelli nedves altalaJ, v1zea 
aem meszes talaj ne legyen. 
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Az oskoltit tele\·ényes jó talajba iiltesse, hogy az elslS évben már 
jól beérjen; mert ha a,; els() évben el~senevészedik, szép sokaiig lehet 
reti várni, Hmi~ mege1·ősöd1k. 

Az oskoltizá~nál az <lutudatoA elját·tis sokat lendit a sikeren. 
Hányszor lehet látni, hogy az eloskolázott vessző elmarad. Itt nemcsak 
az ido a munka veszett kárba, de az alany is oda lett. És ez legin-

' káblJ onnH ~zármazik, mivel a vesszőket eWbb a szélen kihagyják szá-
radni s csak uzutál'.l oskolázzák el, mikor már nincs benne élet. 

' Az is h:hája az oskollínak, hu az nem délnek fekv6 talajban van. 
1\'Iég nalo{yobb hiba, ho~y :röges vagy phtne sáros fóidbe rakják el az 
oskolát. 

Az i~ bátránpíra van az oskolázá~uw k, hoj;?y a vesszöket síírűn 
rakják; ekkor egyrothtól nem kí'pes fejlődeni. Az is htitránynra van az 
oskohí2!á~nak, ha a \'essv.őket nagyon ru~lyen, t>gyenesen rakják el. Kü
lönöseu a kiszedé!'nél ua~y hátrány ez. 

Az otikolát félhurántosan, délnek fektetve kell rakni. 
Különüsen ügyelni kell arra, mint m~ír eleinte is mond1ím, hogy a 

veroszö ki ne le~o·eu szikkadva. Az~r·t tanlícsos az o~kolába szán' 
vesszüt ültet~s t:li1tt \'Jzben tartani - 1-1 ha lehet s van r·á alkalom, 
ülteté~ után megöntözoL 

Kérdések feleletek. 
Kérdéi. Szőlőföldemet ezeHítt 6 évvel iiltetttm be kész gyöke

res fásojtá~t-al. .A fajok külömböz8k. Vannak közötte kadarka, mé
zes fehér, bur~undi borszőlőfajok. Vann;lk k~lömhöző .:semegefajok; 
nevezetesen Damaskusi muskolat, alexander muskolat; genuai 
muskolat és végre vanilia vagyis rozsdás mu~kolat. 

SzlHőm egész a mult évig egyenletes szépen fejlődtek, csakis a 
rozsdás rr.uskolat kezdett visszesni ugy annyira, hogy mult évben a 
visszaesés feltünö volt. 

A szőlöszeti felügyelő azon jelentést tette neve;:ett szőlőmröl, 
hogy a vís!--Zne~és oka az: miszf'rint én a talujt nem forditattam meg 
kellő mt~lyen. 

Hát kérem ez nem áll. Én az egész szőlőtalajt t~gp ... nletes mé
lyen forditattam mq.! . 

. Most tehát önhi'1z fordulok tek. Szerk. Ur! Sziveskt..djék néze· 
tét nyilvámtant arra né1ve: mi oka lehet annak, hogy mig közvet
len a ~zomf.'zéd csatornában levő damaskusi musko1at és a burgundi 
sző1őtöim kiválóan diszJenek : a nevezett muskat-1unel ~zőlőtöim és 
pedig külömbség nélkül felette viss?.aestek. 

Nem-e volna tanác~;;os a nevezett visszaesett csatornákat meg
trágyáztatni ? 

Tisztelettel 
U. T . 

. F•I~Iet. Igy messze távolból a betegség okát határozottan meg
állapltant nem lehet. Ha nézetel akarunk nyil vánita ni, csakis a~ ál
taláno~ elveken és alépokon tehetjük azt. 
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Első sorban is azt llttjuk, hogy ott a visszaesés nem elszórtan 
egyes tökéken jelentkezik ; - igy tehát a baj nem tulajdonitható az 
ojtásból eredett forradási hibának . 

. Ha ~ap~ sértés, f~rgek rágá~a oko~ná a visszaesést, a baj ak
kor ts szarvanyosan Jelentkeznek. Mtvel azonban a visszaesés 
egyenletes, a baj nem egyes tőkék hibáiban vagy betegségiben 
de egy általánosságban kPresendö. ' 

Először is vegyük a talajt, kérdés nem-e más taJaja van a 
viNszaesett két csatornának? Talán mes"zes, s igy benne a ripária
portális rosszul él? Ezt megösmerhetné azonban arról, hogy ez 
esetben a levélzet többé-kevésbbé sárgába e"ik, sőt egyeseknél még 
a levél erek is megvórö~:;ödnek. Avagy r.em-e lankás helyütt alvi
zes talajban van a két csatorna? Mivel a ripárict-portális a tul ned
ves talajban nem jól találja magát, az esetben szintén visszaesik. 
Ezt a bajt arról ösmerheti fel, hogy a szölö levelek elcsalánosodnak : 
a levél szélPi befodrosodnak. 

Ha a kettő közül egyjk sem, akkor az a kérdé~ is felmerülhet: 
vajjony az alany valóban ripária-portális-e? Mert b!zony-bizony 
megtörténik, hogy némely ojtvány teleptulajdonosok az ojtás készi
téflénél t~gy kissé tágas lelkiismeretüek, ~ a Vlalat, York-Madeerát 
vagy plane a Jaquel.t is beneme~itik ; eladják é~ a vevő évek mulva 
veszi észre a erős visszaélést. A; ért nem lehet eléggtS ajánlani, hogy 
az ojtvány(,kat csak meghizható liéztöl vásárolják. 

Ha az alanyhan van a hiba : ez időre már észlelbette volna. 
~lert majdnem lehetetlen az, hogy 2 csatornában 4 5 év alatt 
egyik vagy m~í~1k alany ki ne hajtson. De még lehetetlenebb az, 
hogy egyik vagy másik ojtvány el ne vesse fejAt, és ez esetben az 
alany ki ne h~jtson. 

Ha ez sem fedezhető fel, ak '<.or eg-y egészen mác;; baj van ott, 
melyet maga ti~zt It gazda uram idézett elé, melyet azonban okos 
körültekintéssel hdyr•! hozhat 

Az a baj \"an, amit sok rosz jószágtartó gazdánál látunk, hogv 
igavonó marháját tulterhPii; és rosszul táplálja. Amint az ilyen ki
csiglizott ló ebo\"auyodik, ug-y vi~szaesik ::t töke i'-. ha azt tulnajtják. 

Azon álta János fogalom l.; el d a szölészekné! elég helyt~· len ü) 

elt~rjedni, hogy a muskolat sz61őket a metszé!:'sel tul terhelik. En 
nek a tulterheh;~uek az az ert->dménye, hogy az első években min
den rügy termést Jwz, mig vef!re kimerlil, 

S1.árma,ik ped1g ez a betegsó~ ounét, hogy a régibb időben 
a lugo"' szölöket, melyek lt~ginldbb muskatlunPlek \·oltak, rendkivül 
nagy termésre metsz•· ttP.k. 

Nem ritkán haHottunk olyan nyilatkozatot, hogy t"gy tő lugo-
son 1co - 200 fürt szőlőt nyertek. 

Ezt könnyen elérhttték. mert ezek a lugosok egyedül álltak 
vagy keJlö nagy távol~ágban ~ol tak egymásh~z. ~ igy_ a szölö. gyö
kerének fejlődésére és haladá~ara tets1és szermtt terulettel btrtak. 
De nem igy vannak a méteres vagy 1.20 méter távolságra eső 
szőlőtök. 
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Ezeknél nincs tetszés sz~rinti terület ; tehát korlátolt a gyökér 
fejlöd's; korlátoltnak kell lenni a metszésnek ht, mely a termés ho
zamra htvatott. 

Tehát ha a szőlőtőt erejénél jóval tul reá metszük: az első év
ben szerfelett dusan hozza ki termését; de e nagy term's hozam 
mellett a hajtások fejlődése visszaesik azért, mivel a táper5t a sző
löfürtök veszig igénybe. 

Igy kezdődik a visszaesés, 
A visszae"let lombozat kevesebb vegetácziót fejt ki, ezzel arány

lagosan a gyökér képződés is lassabbodik; igy a k~t egyenlően ha
nyatlásnak induló vegeticzi6 kevesebb időt·ől-időre kevesebb fejlő
dést mutat - llig végre elfárad, s a visszaesés szembeötlő. 

Gyenge fejlődésü tőke nem képes a szőlövesszöket, késöbb 
a rügyet beérlelni, s ig-y a megtermékenyülés el marad, - mely
nek eredm~nye a csutka-töke, csilling-billing apr6 fürt<ikkel, mely a 
gazda jövedelmét nem fokozze1. 

Vannak fajok, melyeknél a reá metszés sem képes a nagyobb 
vegetácziát megszüntetni. Ezek a fajok azonban csa16kások. Ezek 
azok, rnelyr~ a ga1da azt szokta mondani : EJ. töke pil1en, termést 
nem hoz. 

Ilyen töLbek peldául a Damaskusi muskolnt, ilyen a halhó
lyag s. a. t. 

Ennek bizonyságára felh1vom a gazda figyelmét, néhány szőlö· 
fajra. Ott van első sorban az egymagu, gazda bolonditó kadarka l 
Ott van a hajnos. Ezek miután a szőlő bogyójukat ha kihozzák is a 
rügyből nagy részb~n elrugják, fürtöket nem igen érleln~k meg; 
kérdem a gazdát, nem-e ez a legényebb fejlődésü szölőfajc k ? oly 
dusan fejlődnek ezek, hogy egy tekintésre kilátszanök a szölök 
közül. 

Az ugynevezett rossz fajták vesszőben lombozatban dtisak, 
termésben semmik. 

A szőlötőt-~nek ez a természete tudomására hozza u gazdának, 
hogy a szőlőfürtök első sorban vesz:k 1génybe a tőke erejét. Tehát 
ha t!Zut.án a. tőke erej~t keletén tul 1génybe veszik, nagyon termé
~zetesen ezzel paralel esik vissza a szőlö lombozara. Amily arány
ban esik vissza a szölőtö lombozata, ug) anu~y követi ezt a gyö
kl>rzet, mig végre a kiáltség jelei mutatkoznak. 

A Muskat•Lunel egy háládatos szólőfaj, mely soha 
nem csal. hüs~gesen terem, soha nem pihen : ha azt erősebben reá 
v~gjnk nagyobb termest hoz, de vele a lombozat, a fejlődt's esik 
VISSZa. 

Legvalószinübben ön is tul reá metszette a muskat-lunel szölö
tőkéj,t, s a baj nka ebbe lreresendö. 

A d?lgon ugy ~egithet, ha ez év tavaszán a gyen~e tőkét le
hetőle&' vtssza metszt: feles csapjaitól, szarvait6~ megtisztitja, és még 
a tavaszon a talajt jól meg trágyázza és jó munkffban tartja. 

H~ még ez az alapos kúra sem segitene a bajon, akkor a fel
tevés kovetke7.het be: vajjon nem-e szöröa ripáriatra van neme~itve 
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a tőke; mert mint tapasztalatból mondhatjuk ; a !)zőrös-ripárta, vagy 
mint nevezik : rip~ria-tomentóza ro~~zul neveli a tlkét. 

Ha azonban a tisztogatá"i kura sem segit rajta: akkor csákánt 
neki. 

Nincs más orvosság mint ktvágui, a talajt megforditani, és al
kalmas ripária-portálisra nemesitett ojtványnyal betelepiteni. 

Kérdés. Borom felette t>rős türköly izu. Meg nem foghatom 
mitöl kapta ezt? Leh~tne-e ezen valarnikf.pen ~egitem? 

K. V. 
Felelet. A bor akkor le"z törköly izii, ha a szüret alkalmával 

a ITIUBt sokáig a torkül)'ön áll. 
Töbszöri lehuzás után vesz1t valaunt törkölyizéből Ha azon 

erősen derittetil< gelatermal ugy előbb ~ zabadul meg tőle. 

Eladó szőlövessző 
Fajlií"zfa Ri pária port:íh~. 

Sima. 
10 ezer dr b. ültctésre a lk a l maR PZI'e 10.-
10 ezer •lrh. is1wlázn i \'ll ló P ZI'<' () .-

Sima zöldojtván y és gyökeres fasojtvény, 
~o~zintPn rip1íria-pnrt.:lliR nlanyon. 

Neme~-kudarka, l\l(.zes- ft·ht'·l'. Kt,,·id,nka fajordiént ez1·e 100-
VeJ!yesen ('ZI'e ~O.
Ugyanezen fajok (·ur6pai c~eme~,, fajok rovatában el-

sol'olt fajok b61 \'aunuk l'z:l'z:sn ).;{nt - - 24.-
40 ezer "thc!l6 10.-

Eur6pai szölóvesszók. 
100 ezel' .Ncmes-1-:adarka, Burgundi, Opport6, Méze:-4 
fehér, Ola!--Hizliug, EzPrj6, M ustnAtehi>r, Kö\'i<linka rot b. 

Európai esemege tajok. 
Mu~k:tt A·, x:IJIII,·r. Fr.r.,·l..: a t11! jcJ.q,:-o:í~·:, ar, 

hCI~_\' a hul'a 1,,.,, ,·,v. Eiq.!l!'' i':at .. ,.., zi',.de:-; r":tl'~:t 
Bziuii. lg-1·11 _jú f j, ,..;;í'lil:i-.r·a ·g .. u :!ll..:alru •l". Érik 
sz ptcml;l•r· la6 , .• :,!t:.a. 10 drlJ. :ír:t 

Mul-kut B.ft~., .. \t>111 i, .. mé''Y t,··~~~. Fi""'u t.a
matu, i!!ell t,:·, tvrmc'í ~a~y hogyól.;kal ~ up1·ubb fii1·t· 
tel ~zept('IUIH'r IHí 1-:iit.cp··•i ,o.rik. 10 drl, ·•J"a -

Mu~kat llt•ow•'d ({:,~ .. n!1t a ruuskát ulcxandet·-
hez ~"'eiPtte nag\' term•~~t ad IJúí'o~, tehát ~z~Oli-
tá~ra al ... a!mas. ·Kiníló finom •t ü. En k ~t.t•pteml~t·r 
h6 "é~i·u. - lU dd.> ;ir.a 

Mu:ook.tt Bt. qnl•en V1kto1·ia ... l~l'll ko.J~:íu~. uuir 
augut-oztus hó vr.J!''Il érik. Reudkl\'UI nagy turtl~. H~ 
megérik a hog) ók rutl'd:-\,.. ~:ir·g~{sak lesí'nek. ~tálll-
tliHrH nl kalmaR - J O <h·h :im -

Mutoikát (.;,trouelle. l~en zamato~. S:írgt:t nagy 
bogy6j(1• Ér1k I!'!Zt~pt. ..tej é u st.nllia ható. 10 dru ~íra 

8.-

·-AU 

--.60 

- tiO 

-.60 

-.60 

Gyökerei!. 
30.-
-.-

2.0-

16.-

. 8 V 

1.~0 

1 ~u 

1.20 . 
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Muskát Cro 1uant. Egyike a legédesebb sző
lőknek, szine zöldes s~írga. Érik szeptembcr hó ele-
~n. SzállithtJtó - 10 drh áru -- -.40 

Má~kát Damasku~i. Ennek a tulajdous1iga az, 
hogy az ojtványou rendkivfil buján él, diszlik és 
tartós. Fürtje nagy, bogyója i~en nagy, züldes-t'Pilér. 
Kiválótm kellemes. Későn érik. Sz1illitható 10 drb ál'a -.60 

Musl\át de Nantes. A pas11atutihoz hasonlít. 
Igen korán érik. Szállit ható, ropogli~ sth·ga :-~zem ü. 
10 drb ára -.60 

~.luskát Herczegovina. Kor1\n ér{) nal!y für·tü, 
közép ni:lgybo~yóju, zamato:-~, szállítható. 10 drh :ira -.50 

1\lusk:it Génu.1i. Fürtje igeu n~J!y, ~árgá~ bo
gyóju. Igen finom unt~kahíly izü. A ,·ir:í~z:ísban 
néha rug, mn~ ké:.;iín ér{) fajjal kell ke\·erve ültetni 
azért, mivel ez is kés{ín érik. S~::illitható. 10 drb. :ím -.40 

Mu:-ktH dr. Hógg Róbert. Kiv:116an b{) termii, 
majdnem n•PgszakadlÍ~·ig tpt·em. Nagy fiil·tii, tehér
zöld(·S bo.(lyóju • .Finom - uJUskat~íly izii, \'a~tug ht:'ju, 
késön ér(í. Sz:íllit ható. l 0 d !'lJ :ira - -- - - -.60 

l\fn~kat }.,rontignan ro~1ge. Bol!yója nag-y pir,•s, 
göwb<"dyüs K~~őu ?t·ik, :.;ztíllitható. 10 dl'h :ír:' - -.60 

l\1usk:it frontJ~nau hlanc. Ff'ht>rhog) óju mint az 
előbbi ~zeptemlJer végén ~rik. Sz:íl1ithat6 10 drb. áru -.60 

l\Iu~kát. OttotwL Ki,·:í16an ~rdekes. Kor·:ín ~~r{) 
mu~Skolat ~zől{j Közt>pes fürtöket. de sokat terem. 
Fő az, hogy nem rohad. Sz:íJiithuu>. 10 drh tíra -t20 

Mu~Skát pa~~;santuti. Nagy f~hér hogyóju, kel-
lewelS ruuskolat izü, Korán érő. Sz~ilh that 6 10 dr b :\ra -.40 

~fuskát Royal. Fekete nag} Logy6ju, ritkás 
fürtü. Korán éréí. Szállitható, -- 10 drd :\ra - - -.60 

.Muskát Szt. Aiban. Az előbbihe~ hasonló, 
csakhogy nagyobb, ~(}'f.p ~~r:; llill-;i..:at:íl :di. Sz:1llit-
ható · lU drn. :Íl'.t --- -- --- - - - -- -.tiO 

l\lusk:it Tokaj Jal·tlt-n:-:. Na~y vil:í~o:.;, l_,irol4 
bol:!yóju. ig-t·ll b{; tPrlllŐ; 1.-üz~p ~rö. Sz:iliitható. 
- 10 dri•, :\ra - 60 

.Mu ... kát Vand1a va!!.y H.ozMd:í!-1 muskolat. Ennek 
kiváló ucmes é:-: jó tuhjduuai ,·anuak Sz:íllitható. --
10 d: h. :ira - - - - - - - - -.40 

Chasseles a ugevimt K01 án t'r{í u agy fíirt ü. 
Sáa·ga nagy :ítlátt~zó bogyóju, béítermő. Sz•illitható, 
- l O dr lJ ára 

Chati de AngereR. Sárga-zöldes hogyóju bőtermő 
közép ér{) kellemes izü. Szállithutó. - 10 drb ára 

Chas Bianc. Ez a közönsége~ kor1\n ér(), béiven 
termő ismert faj. Száilithat6. - 10 drb ára -

Chas Fontineble dor. Igen nagy fejü. Sárgás 
husos szemü. Korán érő. Szállitható. 10 drb aira 

Chas de Judea Nagy fürtü. Zöldes-sárga szemd 

-.40 

-40 o 

-.20 

--.40 

-.~o 

1.20 

120 

1.-

-·-· .. so 

1.20 

120 

1.20 

-.40 

-.80 

1.20 

1.20 

1.20 

-.80 

--.80 

-.80 

-.40 

-80 . 
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b6termö szeptember végével érik. Szállithat6 
10 drb ára 

Ch.ts Imperial bianC'. Fehér, nagy bogyóju, igen 
nagy fürtü. Korán érő. Szállítható. 10 drb. ára -

· Chas Jeruzsálem. Nagy fekete bogyóju, korán 
4SrlS. Kiválóan finom. Szaíllitható. - 10 drb. át•a -

C has N émetpiros. Gyönyörö p1ros ho~yóju 
b6termő. Szállítható. 10 drb ára -

Chas :Mathias. Kornn ét·ő nagy fürtü, bogyójai 
féhérek, barna foltta l. Sza~) !i tha tó. 10 ch·b aira 

Ch:u! NapolPon. Ritka nagy fürtü, óriási nagy 
arnnysárga hogyójíi. Kt>llemes izü aHztali di!';z. A?. a 
hibája van, hoJ!y néha rug, azért kéAl)n é•·{) fajok 
közé ke1l iiltP.tni l:! akkor pempáRan terem. KC>~{in ~r{í 

-.60 1.20 

-.80 1.-'0 

-.40 -.80 

-.60 1.20 

--.60 1.20 

Valódi kincs. Szlíllitható. 10 drb. ára -.60 1.40 
Chas Piros-Napoleon. Bogyója nagy és 

gyöny<>rü rózsapiros, s hamva~sá~ánál fogva meglepő 
ezőW. 1\.i!óisé r-:avauykás. Hanem dis?.nek felülmulha
tatlan. Kr.slín érik. Szaillith<ttó. lu drb ára -.80 

Chas Guen Viktó•·ia. K agy fiirtü saírga roz:"d;ís 
nagy bo!!yóju. Szc•ptemhPrlH•u (.rik. Sz:'íllitható. 10 
drb. aira -- -.60 

Chas Tt·IH·riffé. Sárga uagy fiirtii, nagy bo
J!yójú kiizép t~rí;. ~z;Olit lwt(i. 10 clrb. ~it·a -

Chas rougl'. G)·önyürii \'il:ígo~ pit·o::-; szinii, n;1g;y 
ternu~~ü. KlY<iltí:m al:..:alwa~ a Hzállit:í~ra 10 drb ~'\ra 

Clw:-o ronge wyal. Siitt~tpiros b:~inü gyönyiirü 
szőW. Felette uagy t•·rmíi. Au!!:ll~zlm·b~m érik. Sz;il
litható. - r o dr b /tr·a --

Chas Szl. Fial.;re Igen nag·y fiirtü, s:irga. lev(~S
szemü rendki,·üli bDtPrmő. Sza!lithatú. 10 drb :\ra. -

Chas Tokaj ange\'tna. Gyönyörü halványpiros 
felette dusan termő keliPmes izü szőlő. Szállitásra 
pompás. ro rlrh :~r:' --

Ch.ts z.,.Jd,,,,r-./.:\)..! i C"; ·rt>..,/ny~~-plrl,.., bogycíju, 
bött~nnú. K .. l\·:íiú t1nuru c~emq~~: J(ijz\:!pt··rö. Szrtll,t-
ható, 10 drlJ r'1ra 

Clus :\ lmeria. ~a~n· fürtii, f··h•~r bogyöjú bő
term(). K.üzt~p .:·rö. Szál Ú.t~h<t tó. 1 o dr b úra-

Albtl1ó. R.t•ndJ.nvüli sz~p tt;lre eltt·nni való st.őlő 
l4eh~~r hogyójlÍ. N;~gy ·. türtü. Szállith;-ttü. ro drh ára 

Buzel1ott 6ri<'t ~i-. Ori;.tsi na J! y fürt ü t~s bogyóju 
- S.dl h tha to I (J dr b ara 

Gh:~rmund rouge. S )tétptros sz.nü, nagy fürtü 
nagy bo(ryóju. Ktvál6an fmom izu, fdett.e bőtermő. 

-.40 

-20 . 

-·.20 

-.70 

-.40 

--.So 

.6o 

L 40 

L 40 

1.40 

1.20 

-~O 

·-.4U l . ; 

-.40 

1.40 

-.So 

r.óo 

1.20 

2.40 

2.80 

Legjobb~ csemege sz{)] ők. egyike. KözPpérü. Szállit-
ható 10 drb ~~ra - - - 1.70 2.40 

Csoda .. zólö. Az összes szölők k()zött a legna-
gyobb fürtü. Vannak 2 1/ 2 kilo sulyuak is. Sokszor 
oly nagy termést hoz, hogy meg kell ritkitani. Soha-
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sem rug. Borszőlönek felette kifizeti magát. De cse
mege szölőnek is haználható. Szállítható. 10 drb 

Ghornichon Bianc. Nagy fürtü, nagy huso~, sár
ga bogyóju, elsőrangu c~emeg;e, egészen korán érő. 

Szállítható. 10 drb --
Chornichon a grapes collosales. Igen nagy 

uborka alaku, sárga szemühusos, pomptfs tzü, elsé)-
ran.;u csemege, Szállithato ára --· - -

Duchesse of. Buckleuk. Zöldes·sár~·a, nagy
szemü muskolat izü, bőtermő. Ktváló faj Szállítható. 

tó drb ára -
Ezredéves Magyarország Ez a mai szölészetben 

az lehirhedt legértékesebb szőlö. Mint ktv\flóa•J szép, 
finom csemege~a·. Szállitható 10 drb ára ·-· -

Fürj toj(l . oppant nagy fütü, nagy bogyóju, 
fehér s?..emü ~zö .· Középérö Igen értékes, csakhogy 
más ha~onló időheu érő fajjal keverve kell ültetni, 

3.-

··- 2.-

L 20 

1.20 2-40 

J.- 2.-

különben magában néha rug Szállid.ató r o dr h ára -.40 -.8o 
Kecskecsecs. Van kétff>Ie, piros 0s fehér. K~

SÖ'1 érő téli szölő. Szállítható. - 1 o dr b ára -
Kossuth Lajos. Nagy fürtü. nagy sán!a bogyóju. 

Felette korán érl5. Szálhtható. - 10 darab ára 
Makkoff usum Igen nagy hosszas. ritká~ fürtü 

Piros gyönyörü szőlö, télen át elt:utható. Szállitható 
10 drb ára 

Madleine angevina. A legkor.ibb:'ln érő szőlök 
egyike. Fehér nagy bogyójL<. Az a nagy baj, hogy 
sokszor ru g, azért ezt Í li más hasonló időben érő 

1.-

1-

-.8o 

2,-

~~. 

fajok közé kell ültetni. Szálhthato. - 10 drb ára -.10 -.20 

Niája, Egy igen becses közép bogyójú szőlö. 
Szállitandó. - 10 drb ára -

Perl im?eriál. Felette nagy bogyóju fehér sze
mü, finom izü. Szállírható - to drh :lr.1. ·

Prekocif. ch m.: hnqut•, Ft~lt-Llt-> korán ?rö, fehér 
bogyóju, kellen cs izü ~~em··ge szölő. Szál11tható, -· 

1.- 2.-

.6o l lO 

1 G dr b ~l' a - 40 -.6o 
Span} ol vörö'. Gy ön\ örü piro~ bogyójü, nagy 

fürtü. 11;-{gy ternH!sü. korrin <:rö Szállitható. 10 d1·b --40 -.8o 
R.ei~e dt:! Calabre. ~lint a nev~ muatja, rend-

kivül ua gy fü•·tü,, nagy hogyojn, fehér édes szem ü, 
igen sz ép szölií. Erik korán. Stáilitható. l o dr b ára 

E•eken klvül van : 
-·bo 1.20 

100 drb. gyökeres fá!o,ojtvány csuda~zölö darabja -.so 
... A m~g!endelések alkalmával az érték egynegyedét előlegill 

kérJUk; és tisztán ol vasható nev .. t, lakást és vasuti leadó állomá~t. 
- Nagyobb megrendelésnél árleengedés t:jrténik. 

A vesszök jól c~omagoltatnak : a csomagolásért mérsék~lt díj 
uámittatik. 

Csomor Kálm~n, szölö nagybirtokos. 

~~ NyomatoU Sima Dávid könyvnyomd~jában Gyöogyöeöo. 
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