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Mi lesz veiUnk 9 

Év(lk 1da hangoztatj~k, hogy az olasz borok elözönlik 
or:-<:·.i1~·unkut. A kPr• .. RkedPlem Pgészen elhanyagolja a magyar 
horokat, R r<':Í V<'ti mag{lt RZ olanz borra. 

Az olu~:z hor olcHÓ ! olcsó lehet, mert az előállitása arány· 
:H: l-· (·vf.-d •(' ln~ ül. Olc~ó me rt ml>p: mimlig a filloxera n~lküli 
\il::~~ot ~·lik; ()k8ó UH'rt lnJ!;O~ miivP)ÁR mellP-tt sokat t.erem. 

J )l. tJ· ~, ,_d,·~bhi>Ít '('~zr azon körülm~ny, hogy ott sok mü-
Lol 1, ~ i ii! :. ltnnlób": mel_rt>t ré.-,:int ott állitanak ell>, részint 

~/un: ,(l,' n:y :íll<~llhlld /d hozz:ík ;Ít, ahol n horgyártás még 
; .. i '! (j;:. ll l:.') ,, ·l !l . ?.•. \.p l' l. 

A ~Pk j;').!.'>~ pu11a~z ft•ltlntott Pf!,t~l"lzen nz intéző körökig és 
ruq.:~-~·y •. izt· ,J,. i ·ttr,·tl. hn!!.y az olasz borok a magyar szőllSkultu· 
r;[l f,·,nktT ,,.~1ik. h('~!Y azqk 1·ddigi ki)nuyü Lehozstalát meg 
!.:,·JI ll• lwzit I!Í. 

A ~~ yi··ng_,.! ···~i I HOll- t n· k íiidött~é~nek ~zé ll Kálmán volt 
j; 1 i,' i ~zt~>~t·; "'ik ki !t.' leHI l't tt-~. hogy i~t·n is 8egiteni fognak a 
l~t·lyz,·tf·lt, ho~!.\' nt. oh~z horvámflt oly mH.gast·a fogj:\k emelni, 
ltt~I-!Y :1 HPI~) at !,orrtnk többl: oly nagy l~s káros versenyt ne 
oku/ :toll 

~ ··H• ':~"ak a ~j'ÜJtgyi_)~i mon~,tre kiildöttség tett lépéseket, 
dt· H h~·~.yalia. A nHl , H vidrke, (íR rntSg más sok borterme1t1ssel 
hl·.: la l k<)lÚ vid(·k ~zólliterml'Wi kérvénvezt~k az olasz borvámok .. 
fö),.lll\'~(·:-1(~,. 

Et. mind a mtdt t:s tlűző é\·eklwn töt·tént. A mult ávben 
me.}ti)rtt.'llt :u: j..; ~-.tw~· a koruüiny Olaszország kormány,val 

' '"'· 
:1 J,,,. \'iÍtnr.t \'(lfllll kot.t)la~~ :t :-;zel'lőrlést felbontotta, és ez a je-
l··u ,· \ volt lll g hat ra,.:~~ az t;v multávtll a kilátásba helyezett 
muga~a h 1, horvám l~pet.t volna életbe. 
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Az ~v vége felé járunk és ninca semmi l Nagy az aggo
dalmunk, nem-e fog a szerz6dés továbbra is kiterjed ni ? N em-e 
fogja az olasz bor továbbra is olcs6 vámMtellel a magyar bo
rokat kárositani l ? 

Magyarok vagyunk l Tudjuk, ösmerjük az okokat, melyek 
a tervbe vett uj szerz6dés megkötésM hátráltatják. 

Eddig az hátráltatta, hogy a. társország bizonyos ~rdekeiuél 
fogva iparkodott az olaszbornak lehet6leg némi előnyt még biz
tositani. Persze a német s6rgorokat az olaszbor olyan erősen 
nem érdekli, mint bennünket; mert 11z ő borterm~~iik csek~ly, 
mig hazánkban sok száze1er családnak kizárólag a boa termelés 
k~pezi megálhetás~i. 

Tehát a német s6gorok, az eSket érdeklő áruczikkeknek 
Olaszországba leend6 előnyösebh kivitele végett Bídvesen adná· 
nak konczesszi6kat az olasz hornak ; s csak az a k~rdés, hogy 
a magyar kormány k~pes-e a n~pe ~rdekét szemben az osztrák
kal m&~v~deni? 

Tehát enn~] a kárdésnél is a közösség nyiigP rPmit. Hogy 
lenne v~ge ennek a boldogtalnn házasságnak . . . 

Eddig csp,k ettől f~l tünk. 
Most meg már mástól félünk ! Fáliink att61, hogy ugyan

csak a n~met sógorral fennálló szerened~tlen ÖsRzekötötts~gből 
származó esélyek, az olasz borok behozatalát továbbra il3 a JP• 
lenlegi álla potban tart j tk. 

Itt van a politikai kérdés, a nemzeti követel m~nyek. Ez a 
nemzet által fölvetett kérdés és követl'IÜH: nem-e fogja n.lapját 
képezni az olaszborok beözönlésének : 

Mi nem vagyunk politikai lapok, tehát. (' téren csitt l De 
magyarok vagyunk, ~ nincs magyar ember aki szivhfil ne kiván· 
ná a felszinre hozott 11nmzeti követelések(·t. 

A nemzet jogos téren van, tehát rugaszkodik hozzá. Odaátt 
szt a n6tát fujják, amit fujtak 400 rve; - mi lesz ennek a 
v~ge? Az lesz, hogy bekövetkezik az uj 6v és u z olasz lőrék 
az eddigi olcs6 és kis várumal továLra is dözönlik az országot 
s mi itt raká.sra fo~yunk, vusztulunk ; mert az uj ~zőlőkultur~ 
az 6 nagy kiadásai v n l az olasz borokknl nem Lirja lll eg a 
versenyt. 

Igy tesz bennünket koldussá R námet sogorság ... 
Hogy is mondta a régi koma: 
- Ne higyj koma a németnek ! stL ... 
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Mily távol OltessOk a szölötökéket? 
Ez a kérdés állandóan felszinen van, mióta az uj szlSI6kultura 

élet.belépett, De különilsen a legutóbbi időben sok helyen képezi a 
h~~Rzéd és vita hírgy/tt. · 

A régi szö1őmüvelésné1 már megvolt a rendszeres meK-'llapodás. 
A multban a ~orokat 30 czolra. a tökéket 24-26 czol távolságra 
ültettélc É vszáz11don bele volt nyugod va a szölész közönség. Sőt 
egyes vidékeken, a partos helyeken a hol az esl<viz a földet le szokta 
hordani : a soratlan szőll>ültetés dívott · különösen a fehér szölöfajo-
kon ; ~~s j61 ment minden. ' 

Jött az uj szl>lökultura ; k ül önösen az állami szakközegek hir
rlett~k tt t:ívol íiltetést. Most azután, mikor a közönség egy része ezt 
az ültetésmóuokat elfogadta, s az igy ültetett szölök kezdenek 
u~remni, kezdetét veszi a &ajnálkozás, hogy hát a beültetett teriilet 
nincs kellöképen kihasznál va. 

Kiilönösen az agrár-kölcsönnel telepitett szőlök \'annak tulo~
tulon távol ültetve. Igen, me .. t az agrár· kölcsön megszerezésekor 
kikötöttél<, hogy a tőkék és sorok uo-120 czm. távolságra le
gyenek. 

Az id() beigazolta, hogy az agrárbanknál müködött szölészeti 
~.zakemherek a szölömivelé~t a zöld asztalnál tanulták, és a gyakor
latban kevés tapasztalatuk van. 

Manapság a szaklapok különösea nagy vititt provokitinak a szö16 
·üJtetésről, hogy mily távol legyenek a tőkék és sorok. 

Ebbe a na~y vitába az egyik azt ajánljil, hogy minden négy 
tőke közé egy ojt ván y t ültessünk. 

A másik azt tanácsolja, hogy n~inden 4 töke közé egy európai 
szőlővesszöt bujtásul huzzunk le. 

Ismét mások azt hirdetik, hogy csak csapos metszéssel kell a 
tőke távolsághiányát pótolni, s igy a tökét nagyobb termésre 
ösztönzi. 

A negyedik azt ajánlja, hogy a szölőt szálvessző müvelésre 
kell átvinni. 

Itt van tehát a bizonsliga annak, hogy az állami szakközegek 
azon ajánlata, s az agr~rbank azon követelése, hogy a töke és a 
sc r távolság legalább 120 eméter legyen, helytelen tanács. 

Itt van már beigazolva a felmerült panaszokkal, hogy a szer
felett távol vezetett sor és tökék nem felelnek meg a v.!-rakozás
nak. Be van tehát bizonyitva, hogy a tanács sé kivánság nem ala
pult helye& szakértelmen. 

Azok a ~zerencsétlen szőlészek, akik tgy távol ültették sz616-
jüket, most a fönnebb elmondott tanácsok között válogatnak : s kér· 
dik melyik lesz tehát az. ami ezéihoz vezet? 

Hát vegyük sorba a föntebb elsoroJt tanácsokat : 
Elö~zör sz6ljunk arról, helyes lenne-e az, ha a négy töke közé 

e~y ojtványt helyeznénk el ; ugy szaporitanánk a t6k~ket? 
Nem helyes1 mert ha az ojtvány tökét a több éves nagy lombu 
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töke közé helyezzük, megöregszik elcsenevészedik, eltörpül, s lesz 
bel61e egy kis elöregedett, soha sem termő töke. 

Minden né~y tőke közé egy m~me~ vesszőt ha bete~•ziink, az egy 
pár évig elél, talán termést is hoz, de az európai szőlővesszőn képződő 
gyökereket elpusztítja a filloxera. Tehát hiábavaló munkát vé!(ezünk. 

A szőlőt csercsapra mebzeni, nagyobb termésre késztetni 
látszólagosan okos dolognak igérkezik, de h•H nem minden íajt lehet 
és tanácsos csercsapru metszeni. 

E végből a szólőt szálve""zííre mün·lni leht~t ugyan, o!-lakhogy 
erre a döntött sz(Slö nem alkalmas, !" kevés taj szőlö va n, amely 
száJvesszö mü,•eléssel állandóan kezelhető. 

Például a kadarkát, a musto~fd11'~ret :-ozlíh·e-.;Hzíín• müvt·lni nem 
lehet; mert a kadarka szálvesszön nem érik IJl'. Szi)\·al oly fajokat, 
melyek kétalm ~rnek, nem lehet ~., nem "lzabad sóh·e!--sz(irt> mü í.'elni. 

Ezekből látható, hogy miníí értélnH"tlPn tan<'tes a í'ZiílVe!-'sz{) 
müvelés: és hogy rnily értelnwtlen tan;'tc-; at ak' a szál n~s:-:zőn mii
velési általánosságban ajánlja. 

A megtörtént beigazolt károk utiln mo:--l m .. tl' btd.dJ;'d-:, hogy a 
tulon-tul távol ültetett ~oro);. és tt'',kt··krwl, nincs ."'1 t'·lm1·. 

De még fényesebheti i~mzolja a helytt·!cn Llll:íc~-()t az, hogy a 
tőkék .Ss sorok távolságt'Lnúl nem \·,,it::d~ til.!~'t•lml'st~~; :1 t t 1aj hnmus 
tartalmára, a talaj feln·ésére, a stólúfajr:t; llillll~lll miJHlL"ll bóvebh 
magynrázat n~lkül kimondott:ík a tőke é~ s()r t<'t \·ol <l';.! .ü. P~~dig hú t 
ezek szerfelett lényeges dolgok. 

Lapo"' sik területen, ahol a talétj 1 ul t.q.dú--, 11tt !t>ht·t a tók.~
ket egymástól távolabb ültP.tni, t·~l'll,·;~ <~n:tl a -.;z.tmi!..iS!-itl, ho.~~·\· a 
Iugos müveléss~l, vagy csercsapo~ mih·,·lt~R~;t·l to.~· kPit·Ít.-liti. De ak
kor azután olyan faj sdHőt Í!' kl'll ültetni, amL·Iytk a lugu:-. wü;eléo; 
mellett jól be is \'áhk. 

Például a muskolat fajok; t•zek mmdt'.l.!)lt,\' d::-.;~ik ,\ lugo~ lllÜ

velésén; az •)}asz és rajnai rizling. Sd1va.l az ·tprtí fiirtü ~~s apróbb 
bogyóju szőlők. A csemege fajok ;'tltalúLan 

Ezek ültethr~tők 120---- 120 cm. tőkt~ ~~ut· hhul:-:ígra. Ez<·k 
tisztÁn és sokat fognak teremni 

Ellenben a parto~ helyekt·It .dHJJ,. a üq,<ut_\ ttg ~~ ke\e1-.l~bb, 
az egyméter t()ke é~ sor távobág a leglit:vescbb. 

Ezen távolsagban a tőkék el~g terüld é~ eli;~ !.··.~árammal ren
delkeznek. 

A szélséíség mint mindenütt, ugy a sz()Wültett':sllél is megbo
szuJja magát. 

Csemegeszölő-üzlet hóhérjai 
Van et'y r~;~u~e a társadalomnak, auwly aiaol megjelenik ; átok 

pusztulás következik utjába. · 
Ezt a részt a vtigzet átokul hozta a t~~rsadalumnuk e hazára. 
Hogy pusztulna ki még a wagja is! . 



101 

€z e16tt a magyar borok j6 hirnev~t tett~k t5nkre, most meg a 
jó utra hulndúsr·a indult csemegeszől6-tizlet hóh~rjaivl( lisznek. 

"hol ez :• fajzat megjelenik, mint a herny6k elpusditjtfk a f'k 
lolllhjait, ugy tP~:zik tilnkre a legtisztességesebb ü:zlet~t is. 

P:it· korona hn~zonért k~pesek mindenre. 
E1.ck cHin;ilbík a műbort, PS lettek megölői a magyat· bor hirne-

\'~nek, - er.ek lesznek me~ölöi a magyar hegyi ojtvány-csemegesziU6 
hirneví~nek. 

Nem 11 sr.nbnd ii:zér·kNlés, nem a szabad kereskedelem ellen emelek 
r.n s1.ót., de a s1.ellPm ellen mely {)ket titlengi. 

De mit l~t'lszélek én eunf\l az embere~nél szellemr61. Finom és 
:"zupllíili.: kiff•jt·z(H ez n·~1jul\, ~Us s1.6 illeti őket, mint a kop~ a vadat 
l.:i!'í'imntolju, ugy :-:z:1golj:ík ez1·k ki nz il1.letet. Azuta(n reá: vetik mago
k<tl, k i:-r.ipqJy:lzz:ík 

Artall~lk az iizl<~tn,·k; 1lf'tan~k a km·eskedelemnek; áttanak a fo
)!ya:-~zt ó kiizi'•nst; ,; nek. 

Kapz . ..:i elj:íl'l\~okkal ll·p;znritjik az árakat, összezavarják az árut, 
kiJ:o;JHt l'hetetlc•!Hé~et idrzn1d• el~ a kereRI~ed,demben, és végre a fogyat1zt6 
1\ii?.iiu~t~g !-it'lll jut nz 1íltala ohRjtott csemegeszölőh6z. 

Eli;:-ziir kezdi!, a nagy reklammal. Ezer számra nyomatják a han
l!:CI,; hirdf•f(.l-leket és t!g:yik :-;em adja alól, hogy neve alá ne higygyessze 
'zt a c,-;d,itó jtl~zt'•t : ~Hz()J{í nagykére~kcd;í« - •szől{) nagygazdaságac 
..... .,,;," ••a~yhirtol,,,"' « Plfíllf' nr.uwl,Yil< e~é~~ odáig megy, hogy azt irja 
IWH~ Jucllt•: ::w'dldJt·gy tulajd('IJOS. - Legtöbbje vesz 50 kr~rt valami 
í::!i rw\·ct, és t_' J:';,n i awn a Bt~ lu;! fíllapot, mid{ín a homoki vinkóval telitett 
butelhü-a l'<iragat-!ztj~ík iiZ at·anyos nagy \'Íguettát, mely sukszor egy-k~t 
i.;J~ill it:í~1 í;remmel \'an kiczifd1.va. :\·len az éremet az tiltala valahol 
IH l'!zcrz t t hor(; rt kapta. 

c~a!:\H itt_. ft~Jt·,•\•ezdt-;8 Ott, (os igy az eg~s;~ Ü);)et a OS&}a(s je-
gvébcn ~ziiletett 
.. A birdet uaényhe11 hallatlan olceó áa·ak vannak. A termeilS majdnem 

IHtnyat v<'t;.!j:• ma~::H, midt'ín olvassa, hogy a legfinomabb hegyi ojtva(ny 
f'~emt•gc:-:zt;!ii ki lt~j:H HU 32 fillt'·rC>rt aj á u lj a kl)sárha csomagolva vasut
hoz HZ~íllít\'a 

Nolu1t mennyiél't kc1l beszerezni ennek a hernyósoknak a sz616t, 
hogy azt hec~omagol\'a vaElntho7. szállitva adhassa. - Mert ez a leg
rua~n:;abb :ít· aru1t szab, tehát ez volna d legszebb, legdiszesebb szől6 a(ra. 

A ('~t·magollü:~, a vasnthoz szállitás, a fürtökb61 kimetszendes hibás 
vi:oJsza nw rad t hulladék legalább 4 fillét·levonást tesz, igy marad 26 fillér. 

De a sz{))t'ít:~z;\ll i Lisnak van még egy tmfsí k ellenttibora is. Az ugy
twvezett gHzembert~k t:íhora, nkik mint az ~hes hiénaik vetik ki pré
d:íjukal a széil() üzleti"..~. 

Vannak \'Úrosok ahol e~ek a speczia(lís fajok egész ezervezetten 
üzii.; mt·t:~ll'J':o~égwkct, lllt!ly abból áll, hogy o. szőWeladót fölkeresik. EllSbb 
renth•ltH~k l .. -2 kusar szőlőt Azt pontosan ki is va(ltja(k. Azuta(n ran· 
de.nt.:k 1--2 mt.>tet·rn.ízs:H. - A termelő va~~· kereskedes azt a legud
\'uriasabbuu elküldi, t:! elképed midőn a vo.suttól azt az értesitt1st nyeri, 
hogy a f~l a:~. :Hvételt JDegtagadja. 
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Pere~e kezdl:Sdik a költség szaporita(s : a sürgönyváltt{s. Hogy mith·t 
nem va(ltja ki? Jön a valasz, hogy •tessék feloldani az ut8nvételt.« 
- A termelő töprenkedik. A izőlő romlandó tlfr~y, nincs idlS az idö
zésre. Ha feloldja: sohasem látja az afrát, - ba föl nem oldja : okkor 
azután következik a költséges és káro~ proezedura n1. 1ín•erél-l. 

V'geredmény uz, ho~y a 35-40 korona értékii Mzé)J() elkel, mint 
a vasuton megromlott táa·gy : potom árért. Sokszor n gy, hogy m~~ a 
bortermelő illet6leg kereskedlSnek reá kell fizetnie. l 

Persze a portéka azért még is legtöbbször a megi'ende15je le~z, 
melyet valamelyik ha~onszerü Cf'imborája a·t<szére mint legtöbhet igért.) 
megyesz. 

-· Ha ezek gazembea·ek, vannak ennél m~g raffináltahh ~azemberek i~. 
A termelőhöz nyomatott czéggel e~hUott megrcndei(~H éa·kezik. Ezek 

l'endesen nagy kereskedők, sokat eladnnk, na~yban vá~1í1'0lnak. 

Nagy gaa·ral rendel több mázsa 111zlSllít. Küriilirj1ik, ho~y mily ~or.d
dal mikép csomagoltassék. Kijelenti, hogy azonnal ada~sék föl az lll'll, 

mert neki holnap m1Íl' kell. A termel{íuek \'ugy ).;er<•ske•Wnck ninc:-~ 
ideje a gondolkozásra, uz idő r(jvid. Eszébe sem jut a cE~alns sznnd6k, 
hiszen nagz kereskedő rendeli 

Siet, csomagoltat, ldildi: s udviH'iaHan tuclatj·,, hogy uz árut 
rendelés szerint utánvétellel feladta. 

Örömmel végzi a munk1lt s számit.gatja, meunyi jüvedelmet hozott 
a mai küldemény. 

Harmadnap me~jelenik a vasuti ~:;zol ga, hozza az t"rte~itést, me ly· 
ben az áll : a • czimzett ösmeretlen. « 

lt. termel,~ vagy kereskedéi elíiLb elmosolyodik azt:i'n ideges le:-:z, 
a vasut állitólagas felületPssége mir1tt. S oda mondja, ho~ y az lehetet len. 

EllSkeresi a megt·endelö le,·elet, hemutatja, u vasnt i ~zolgának ; -
de az egész jó akarattal a V1\lhit vonja, véga·e kaJapot kap u termeW 
vagy kereskedő rohan fut a vasuthoz. 

Az egész odaérteig fejlödil< benne az indulat u~y, hogy mikot· a 
vasuti hivatalba lép igazságának biztos tudatában az t·gész \'asuti sze
mélyzetet k<'telesség teljc~it.és hiányáról vádolja. 

El6adja szet·inte jogos felháborodását, hogy ez mt'g sem járja, hogy 
a magyar áJiam oly felületei alkalmazottakat tartson, miszea·int egy 
nagy városban egy nagy ket·eeked6t ne találjon fel. 

Persze a vasuti tisztviseilS is ámul-bámul ; hát hogy is lehet ez, 
hiszen 6 is olvasta, a d i szes nagykereskedlS ez immel ellátott kártyát. 
A termel5nek igazat ad. Csakhamar megbocsájt e~y kollegiális stir
gönyt? DP persze erre ismét csak uz érkezik vissza, kézbesithetlen; n 
oz'g ismeretlen. 

Most kezdődik előbb uz álmélkodás, k~sőbb ezt követ.i a gynnu 
oah·atja. De nincs id ö az okoslwdásra. A sz{)}{) romlamM llfrgy. 

Sürgf'nyi meneeztenek a hatósághoz. Végre a dolog kezd ki\'ih~
goaodni1 hogy olyen kereakedlS a czimzett várof1ban new létezik. 

KisOlt v4gtét·e, hogy a termelő egy csalónal< feliilt . 
.Most következik aztthl vége az előadásnak ; napokon a vasutotil 
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bevet't azlSllSt mint romland6 és már rtSszben romlott alrut ela(rverezik. A 
gazemberek k<)zfil valamelyik rnegveszi. e osztoznak a geseften. 

Velem is megtörtént ez a mult években Késmarkon. De dicséretére 
az ottsui rendörhat6ságnak, rnikor erről tudomaíst vett: a gazok kerasését 
elrendelte, ho~y siket·rel járt-e nem tudom, értesitést nem nyertem. 

Hasonló leftizés tört~ut velem ez idén Komaírombao, Brass6bao és 
Fiuméban. 

Ezek kel az elmondott dolgokiuti ad akartam igazolni, hogy a 
széHő száll i taís üzletnek sz~ nt én megvannak a másik oldalon is a hitSnaíi 
akiket u legnagyobb gondossággal és körültekintéssel sem lehet kike1·ülni: 

Nem lehet. kikerülni, kíilönösen az eszeveszett konkurenczia végett. 
Aouyi csa vat·g6, uaplop6 embe i' alig találhat6 maíshol mint a szlSlö
üzlet küriil. 

Miut moudám, gomba m6da·a terem a szőllS szaíllitaís. Aki miot 
mondám hangzatos hirdetésével tönkre teszi a kereskedelmet. Pedig 
legtöbbjének még olyan nagy területi sincs, hogyha lebnnk6zna(k: 
1rolna llovEÍ e/dugni. 

Miután pedig az ntóbh eMsorolt c~al6kt61 menekülni nem lehet, a 
termeH> vagy kereskedíí kénytelen e czimen is valamelyes Ölszeget sza(
mitásba hozni, ig-y aztán kitokért ezt a terhet is lehet 2-4 fil
lérhe tenni. 

Ha ezt a levonaíst az előbbi csomagolaís és egyéb költségekbe 
számítjuk e hO filléres áruból marad 22 fillér. 

Most ml(r mennyiért kell beszerezni annak a kereskedlSnek, vagy 
szaíllit6nak e sv.ől5t, aki azt 22 fillérért itzy árusitja? 

Csak meg~rdemel egy mm. sz51Wnél 4 korona polga(ri baunot l 
Htt igen, ugy uem udhat többet a terwelőnek egy kilo ceemegesz5llSért 
18 fillérnéL 

Ha( t a(r. e ez? Lehet-e emelett ojtva(ny sz5llSt kezelni ? 
Hiszen a jelen évben amikm· a szeptember ily alkalmasnak ki

nálkozik, nagyon természetesen a sz51lS bogy6jai beérik, és adnak egy 
hektoliter hegyi ojtva(nyszlHö boráért legkevesebb 30- 36 korona(t, s 
igy 8 borszlSIWnek ldloja 14-26 fillérhe kerül. Ki fog tehaít cseme_ 
geszlSilSt 18 fillérért lermelui ? l ... 

A rrult évben ar. ojtváay hegyi szőlő 42-48 fjll~rért lett a ke
reskerlelP.mbe Idesin y ben a(rusitva. Ezen lfr me ll ett lehetett ekziszta(lni. 
Ma a termei(S ha kicsinybPn &zállit is alig bir elérni 36-38 fillért. 

Miért? AztSrt mivel 8 nevezett sa(ska had rea( vetette maga(t erre 
a1 6zletre. Veleszületett szimatol6 s8ja(tla(ga(nál fogva a kereskedő vilá· 
got ismeri. A czégekct olcsó aírajánlatokkal ellátja, akik azutltn felülnek. 
Kapnak, silá:ny kevert a(rut - De ma(r akkor mire a félrevezetett ke
reskedelem fölébred : a biéna(k az a(rakat letörték, a szlilővidék szlS16je§t 
olcsóbba téve Öl5szekeverve j6hirnevében tönkretették; sz6val a csemege 
szölő szl(IJita(sna(l ugyanazt a káros állapotot érték el : amit valamikor 
a boroknál. 

Reá mutattuuk erre az ujabb veszélyre ; de hogy miként lehetne 
ez eHen védekezni : arra még most nem tudunk gyógyszert, miután a 
lebunkozás tíltott dolog. 
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Levelezés. 
Tek. Szerk, ur l Egész fiatal é\·emtöl Kf:'zdve, oly vid~ken tíltem, 

ahol az emberek min(lennapi kenyeröket a szőlészettel km·e~ték. 
Boldogult s~ü 16im is abb61 élt.elL I n n ét vnn az P n el{5f'lr.eretetem a 

szlSlészet iránt. 
Ha egy délnek fekvő dombot látok, ahol A kah~~1.o~ n(h·~ny gyen-

8én fejlődik : mindjÁrt szőlőnek szÁnom. 
Most, hogy a Eorsom egy község lelkészévé tett, é~ letelepedtem ; 

a megélhetésemhez tartoz6 birtokon egy szép délnek fek \'Ő dom bot ta· 
láliam ; persze az elslí láttÜlra szölötwk sznntnm. 

Csakbogy én ret\m nagyou illik az í'l k(hmond:\A: l'mbet· tct'\'PZ, 
az lsten végez, mert lu\t. én a szolg:\jn vagyok, Az én it t l 0 tem, lehet 
nagyon is rö~·id időh<h: k<>t<itt, igy nincs ~l'tt•lme annak, hogy 0n •~sctlq! 
egy pR'r évi itt lét(.rt n~ oj! \':iuy sz()!{l\·el j:iró 11:1g)' k ia1hí~ol, ra Hz:\ujalli 
el magamat ; mert IuH megti)t'tl~nhf'til.;: az i8, hogy a hat·m:Hhk, ll•~:!Y~'dik 
évben, midőn ft~ra<lst~!!,om gyiimülcsi;t. élvE>zhctnt:'>nl, inn(~t t•lht·ly•·zhetnt•k. 
S igy a nagy k<iltsrge~o~ b('ff•\det,~foj. ha m•~!~ volna i:-; r··~\ v;tJ.-, p~ní'. (. .. 
reá iR áldozntlln: ktírba \'C'f:znc. 

De hát mindemellett, még is i'ZC'retn•:k lt·~al:ihh vah11til it. tenni. 
Adjon Szerkeszt/) m· valami oko:-; tan:íc:()t, ho!!~· l··h•·l1•e itt a 

kecHke ~sa litipo~:da m,.~·(.j0t mt'~\·:t\1'Í~it:111i. LPIJ••tn•·-t· ,:~. l:m:íc·~~~''•:í-t· 
hogy eur6pni ~z{)t{:vessziít iiltt·~~~k 87.l'n!.:(nt•g al:í tal:ír• :~ av.:~y sz,·nl·:•;-
negezés nélkül is lehetne valnm<'lyp:-; t•r•:dlll•~uyt elérni D1·. F .. 1. 

Felelet. H n ()n ll í' ojt,·~ny-~zííló u·,~y kiad:í~ait k i:d\atj't l·a•rülui, H 

ha ön minden :íwn mPgi~ szől(ít akar tt~rmolui, l1:\t :11. rn•·l:!l'•hd k··\·•·
sebb kiadtiBsal i~. C'!!!akhogy késziilji'•u l'l (•lii1·•~ :•na, hog·_,. ::z ·~kkl'·nt k
lepitett szlí}(i élete szedelett rödd leend. 

Gyöogyi1s \'idék~n ~1.:íz hohlsdtlll':t iilt(>til, :•z i!:!;y 111~\·•·l.t•tt !.!'_\·.t~og
szőiőt. Tudunk e~etel.;:et, hogy az igy iiltl•tett ~zííJi; ti:=H (.\'IL!.' i~ l·i/·lt: 
a negye~ik évben már na~y termé:-ot. huzott, s liiitb (;,.; 11:•~·~· tl·nn«~"'é\'«·1 
nagyon <lnsan ldfizette tnag:H Meg végre azut:\11 a lill.,x··r.t ti.n.l,re tett1·. 

A1. ilyen sv.öW földet őszel llll'gl·igu~iroa:\k. ta\'!l!"I"Z:tl t~lll'1Ípai n·n 
szlSvel a régi mód ~zerint beiqtetik ; kar6 u0lkül ulih·elik ; - !'l <•!!y 
ma~yar hold a 3-dii< évlu~n lfl-·20 mm, Hl·~yPdik évlH'!I 2:-,---~!;, utí;· 
termázsa szőWt is terem. 

Az e~ész dolog kevél' péuzlw l<c·riil. .\ iill'llit<is llt;~Y!-~ZÜ~iilc 12 
fill. l hold 144 koronába kel'iil. 4000 \'e:-;HzÖ 24 lwr, iittd<; . ..., 14 k·,rona, igy 
az egész ker{il 182 lwt·ouál•a. El!y 6vi wunk<1.ilft eh·l>~t·:t · k, 40 kot·ouú(rt 
mire terem az eg~sz hold ~z··díí ninc:-! tiibhc 300 j.;,,ron:ill:\l. ,J61 tt·:íl:!y:,z\·a 
oko~an kezelv~ eltart ö ~ t'~vig- ; telHit 4 é\·en :H téretll. 

Ha azonban reá száuja UIHgiLl (.:-; rneg,.;~z(.nkéneP.,·t.leti, ho~:-;:.mhh 
ideig is termő állapotbau tat·! ható, 

Az ilyen g-yalog Mzőlfíknt:: a ,,,1· l:t\'oll":i~ Ko, .l ti:kc t:i\·., 1 :<t~:~; 
70-6[} czm,~ter. 

A szőUí fáját mikor a métel' maga::HHígot <'lét·i : tel üt· ik ; l.;ar6r6l 
ez6 sincs, 

Miután a tl>ke rövid élctii u uwt.;zl;l'lt. iH ahhot. kell alkulmat.ul. 
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Csercs~pos metszéssel kezelendlS. Itt már helye van az Eogelbrecht
~~le meb;~éAJ módnak •. A csapol< at é\'enként fi)Jlebb kell metszeni, s hogy 
Jól teremJen, a1. ut6hb1 években a Wkét nem szokták ldnyitni, hanem 
mint a l<ukol'icz[Lt szokás f(•ltöltil<, S igy a csapo8 vess?.Ö elslS része a 
föld líltal takart atv:~n, gyiiket·ct ver; s ezen gyeikereken ~u rendkivül 
t::rö~cu ttíph~lkozik. 

Apróságok. 

Száraz levelek Egp•,.: ~z6lét!zt>ktííl nzt a pnnaszt haljuk, hogy a 
szül{)t(ík(in ],'>\'{; iPndek a nw~l ~zeptemh,•t' hó clPjén volt nagy sznJ·azság
han nwgf-I:ÍI'g"llltaL, j,~hnlot t:t k. 

Knltllnhi.lt'·; t .. tl'gs(g-(•kiH~ll hi:-zik CJliH•k oldt. találni. Be is küldöt
tc~k huzz:ínk i:-: lll·l;:íuy:lll ilp·n t':ír~·a le\'clt·I,Pt, s I\6J'lltk ; m1 okozhatta 
a lt~n~le!, ldl!':; i .:rgu i:i~:it, lchull:í<.;út? 

Ez :t z ":.!. '. .·ti·J'ÍÍIH'I' l;'tl~zó dolog igen fonto~ kiiriilm~ny, és 6va ir1t i 
a ga;-cl;íl.;:tf a lit·hc·~ !'.IJ:t ;\lcrt ahol a Si'Öllí loruj:tii-l:írgulntk, l hulnak: 
1>1 t IIIÚJ' .l :-;i;:,-,f, .i íítJ,:.:rtíi ~/.(Í :-:cm lt•ltet 'l\·lnH a lt~\'~l ltull:i~ 1gen is 
l•ajt jt·ft>nt; dv :1· n• rovar ':1gy glilll bt t•kozta bttc·g~r.gct. Ott a baj 
u.ag:ii·au t tiÍI{t;l.,·tt van . .-\z :t l•:•j e~lyau, hogy azon .13egiteni ueru lehet; 
legi'i'dt•hh }•h!, l;i',riiltd;iut··":'!·i att a hajt kileltet kc•riilui. Ha a szőlö 
~;~ •l' O 1.- :d ,. ,·2!' Í!! 11, u ük. l:í t j u 1.:, ho!! y \'u nm tk u~ya 11, i 111 i ft. amott i ly f' n lwdn 
:-;·ÍJ'gllló lon.l•l,:tl l•ir•í tííl,t'k, d(~ a ti',hhid. lomhozatui ~z~p z()Jd. 

Et. :tzi jvl··tllt, Log·y •·z a ~zííJ:; \·a~ ttllín ii 1tetett k6sz ojtv:íny vugy , 1 
ott {okJ·•· ~~jf:~t•ll!, ~-'•.Í\'al ez a ttíl<(' ,.,!s~van ültetve, s gyök6rzet mé-.J.. r 

lyt·li, :-:z<lh:iiy~z,·:ii··n \'.lll a fiildh(•JJ. l•>.; az a uth:íny s:ü·g.uló lombozatu :-.. ·
t ök(• , <~!!v 1,-ii\·id :l. t nyn \'l~~:-:z/í \·u !t ; 'ag-y a földb\m el dg ta a bognr; 
:.; i':!y e~al.; l;: iH,·,, t.:yi.•k.:;rH~· ~~ v n n a tök~tH·k. M i n• l pedig a tal uj száraz, 
a fd~ó taL•j ri::-:th~ 11 le·,-/; !.!·yük(.rzl't tt!'lll r.•ndc~lki!Zik kcllc'í nedve:;ség~el: 
lomhozata 111<'~:-:írgtll 

TPIJ:Ít oly ii.ltdésekben fordul ellí <t ~zeptemberi mele!!; szára?. na
pok ba ü a l o ru boz:t t lmlhh1 11 :.me ly ~zülííhen a·(),· id u!anyn vessz{)t ültet
lleli ; uhol a gyi',J.;(>rzct nem ltaladlwt kclllí mélystigt·e. 

;\lt;,l:íuo~ 1 o!'.1: lomhi<;Ít':2,lll:í~ i:-; elé c;;zokott fiH·dulni, uzon szrHők~ 
ben, ahol a ~:.dí):; diinU;Hbiíl :íli. 

::;,~kau oly bt nyo:Oall dönt:~n<·k, hogy a d(iutét~t csekély földréteg 
talwrja 

· ,\1. il'p•n diint .~:-: u z clt:!li rHzh·nd()hcu c~mhOatos fejWdést mutat., 
miYel a gyiikerl·k a fchíí puritaJJyos tt>levényes rétegben f'ejlődHnek, de 
mind t'g.:':-z !.;.:•zel .:·ri l· ket a n.tp mclcg·e: s i·~y a levelek hamar sárgulnak. 



108 

Az ékojtáa. 

Kezdetben a szölöket ékt·e ojtották helyben. 1\lidőn azonban 
a zöldojtás kezdell elterjedni, az ékojtúst kezdettéli elhagyni. 

Elhagyták azPrt. mivel azt állitották, hogy az ojtás helyén 
az ejtett sebek nen1 heggednek be, és azt hitték, hogy ezek a se· 
bek nyitottan ntaradnak; a hova a talajnedvesség behatol, s a 
töke beteggé lesz, s igy nen1 lesz tartós. 

r i dolog elölt álltunk, ezen ehnélelnek legtöbb szólész· ho
dolt; s igy az ékojtásra kimondatott a halálos itélet, s a tnüve
lésböl kiesett. E~y évtized wtott el felettünk, s most arra a nleg
gyözödésre jutottunk, hogy az ékojlüshoz füzött aggodalrnunk nem 
volt jogosult. 

Egész hátr·an kimerern ezt mondani ~en1 hallomásról, érte
sülésból beszélek, de 1X88 ik évben ojtottarn be két hold szélliSt 
ne1nes karlarkával helyben ékre. Innen-onnan t:> éve, és a neve
zett ojtvány szölönt 1nég n1ost is díszlik. 

Seru lern1és hozamhan, sern fejlődésben ncn1 enged, a többi 
egyébként nemesitett lett szölöntnek. 

Nem azért entlilem ezt fel, ntintha azt akarniun vitatni, hogy 
et;_,-edül az ékojtás a boldogit<'>. Ue azér·t, n1ert sok eselben hasz
nát lehet venai az ékojtásnak. 

Aki tehát ugy van berendezve, ho~y szölójél ékre ojthatja és 
akal'id nernesiteni. Tegye egész bátran. 

Az igaz, hogy az ojtás keresztül vitelekor marad nénli nyi
tot sebb az ojtásnál ; de az idővel teljesen betorr. 

Az ékojlás kivitelét is sokféleképen kezelik. De leghelyesebb 
az egyszerü ék. 

Az ugynevezett sarkanytyus ékojtás netn ad oly biztos sikert. 
Sokkal több elmarad. 

"'"z ékojtásnál a fődolog az, hogy ojtás után a nemesilés föld
del ugy betakarandó, hogy a nen1es részt a levegó ki ne szik· 
kassza. 

Azután türelmesnek kell tenni. Megtörténik néha, hogy az 
ékojtás egész aratásig n1ozdulatlanul van. Legtöbbször az anya· 
;zem elromlik. Án1de aratáskor azután a fiók szem nagyobb ve• 
temencziávat tör eló. 

Kérdések és feleletek 

Kérdés. Fa hamum van nagy mennyiségben; lehet-e azt a az51ö 
t(gyizdara alkalmazni'! Menyit kell egy tökéhez tenni ? T. G. 

Felelet. A fahamu is többet ér a aemmin4Sl : de bizony azért nem 
~t n ~Jdemes törekedni. Hintse el R szö16ben ősze l azüret. ut((n. Ez, 
mit legokosabban megtehet. 
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Kérdés. Mi külömség van a rajnai ~s olasz-rizling k<)v.ött '} B. J. 
Felelet. A rajnai rizling apró fürtfi, ttpr6 bogy6jn. Szüretelni ak

kor szokták, mikm· a bogy6k nemes rohadásha esnelt. Bora rendkivül 
illatos és. nagy sz•·sztartalmu. Szioe aranysárga. Termése csapos müvelés 
me11ett st Mny, azért. IPghelyesebh sztílvesszös mii veléere alkalmazni. Az 
Az olasz-rh.ling ~okkal nagyobb vese alaku a fürtje. A bogyó nagyobb. 
Elé~ hő term(í. Tea·mését meg a töke fejéből is kihozza. Bora si!Da 
édes kés. Jó ePztendöhen elég nagy szeszt~rtalmn. 

Kérdés. Való-e az, hogy az opnrtó szölö boa·a megkeseredik ? Ha 
igen, miképen lehetne annak elejét venni ? Dr. S. S. 

Felelet. Az oportó a·osE~z bor szöllS Magtíbau csakngynn megkese
redik? Azért n1. ( portót nem szokt.ik magnban els1.Urni ; de leginktíbb 
n kadurkával vc~yitik, ahol is a knfh\l'l<a bor~t pirosra feF~ti. 

Kérdés. T:uu1csos·e uz oskolaban lev6 fásojtásokat a télen át az 
o skohiban hn~yui v n gy jobb kiszed ni 't G. S. 

Felelet. Mm t, mikor az oskoláknt Richter-féle eljárássRI kezeljük ; 
nem tanácsos az <•jtványt u oskolaban hagyni télen tít: mert a nagy hi· 
degek a fiatnl f{·jezethen kárt tesznek, amennyiben oU azokat befedni 
jól alig lehet, 

Leghelyeflehb azol..ut ősszel kiszedui, elvennelve taa·tuni máa· azért 
is, mivel igy a kiE~zecMs ;ílt.nl felrögesedett talaj n télen át sz~tf'agy és 
porhonyós lesz. 

Kérdés. Nekern van 500 tőke Malakof-üzem szölő ojtvtínyon. Ma 
m:\r ö éves, de mé~ csak tüa·hctő tea·mést sem adott. Azt tauácsolják : 
mctszem sz:ílve~zörc. Mi a tapasztalata T. szea·k. m·nak: nyerek-é meg
felelő termést ha !"1.tíllmetszésre átfurdatnm, a\·agy tönka·e teszem vele a 
szölömet ? G. G. 

Felelet. A Malakoff-üzem rövid csapon csekély te1·mést hoz. Sőt 
még a S?.álveszön is csal, amennyiben sok a·iigy tel'més nélkül töa· elő. 
Mindamcllett a f'ziÍlmetszés amenyiben több rügy ho" termést: többet 
igér és ad, mint n rövid vagy csapos metszés. 

Kafros hnt;(EJn 8 sznlmetszös miiveletnek itt nincR. Csuk az 8 t6, 
hogy a szálvePszőket koa·án a rügyek kifakadttsa előtt kell a karókhoz 
kjkötni ; nehogy n kései kikötéssel a a·ügyek letöredezzeoek. 

Kérdés. AjánlJa-e t. Szerkeszt.ö ur az Öflzi ültetést ? Ha igen, mi-·. 
lyen eljd:a·ást tanácsol ? T. S. 

Felelet. Manapság mtír liszel nem igen ültetnek szölöt. Azóta kft
lönösen, mióta beösmerik, hogy föld fordítás nélkül niooa h&lyes sz616 
ültetés. - Ha azonban a talaja tald:n az elözlS lSszel meg lett forgatva : 
ugy az öszel is lehet iiltetn~ ; de csak gyökea·es szlSllSveszőt ; a sima 
szöllSvesszö iiltetés ideje a tavasz, 

Kérdés. Mi külömhség a mézes-fehél' és Mal'git szőlli között? És 
mt a tulajdonságuk. P. J. 

Felelet. Ezt a két. fnjt a legtöbb vidéken össze keverik; e nem 
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testnek külörubseget. a kett() köziitt, holott igen i~ vnn közottük küWm
~égct a kl'ttíí ld;~ötL holott i~cn i~ \'an kiiz(ittiik kiilümhség . 

.:\ mézl'~· ft:•h<'I' na~y \':~lia:-; fi'\rtíi, b;, llll'L~{orik e nap :\Ital sütiitt ol
dal pettyc::: le~z. Szíílííje k\'t•:-: t'd•·"', <'!-'CIIH'~!•~ ~zlílőn"k is hal-lzn:llj:ík, A 
bzra ieh~r, nel~t•zt•n ti~ztul, 

A Ma1·gi1 ve~rnla k 11 türtii, zi'• hl e~ ~zinii n h'•g'y<'>jn, Bora e W hb t.i~z-
tnl, Tiszt:ín btu·szííW, 

A :Margit ~okkal ~yt•llg~l,b t•·rmt-<~t acl. mint a m~.zes-lehrr. 

Hl· .sJ , ----~ _e.~c ~;;é:Slő~~OS~ililé. 
Eladó ojtványok. 

{Jlyökere!il fá8o.ititNok : (Hipúria-porlúlis alanyon) 

Piros chasseles ezre 
Feht'r ChasselPs '> 

:\lushúl <~ttenel ~ 

Kadarka 

Kadarka ezre 
:\lézes feht'·r l'll'l' 

:!( )() K ~lt:·zes-feht:·r ezre 
:2()0 ~ (>laszt term ö » 

:!1)0 '> <:suda sz() l() " 
:no " 

Sinut ztUdctjt.ván,·ok: 
100 l\ Olasz-rizling ezre 
1110 " Kü\'idinka » 

<:su da sú)J() ol 

Európai csemege fajok. 

210 K 
210 » 

-l O :1) 

100 K 
100 c 

20 « 

~illiU, Gyökeres. 
~lu·~l\at .\ lt·:-;:andt>r. Emwk a tul;1juonsága az, 

hogy ;~ 11ll~a k«'m,~·ny Elt'·gg(; illato", ziilde"' sa.rga 
!'<Zrnu· Igen JÚ tnj, sdJllllísra igt:>n alk;dtnas. Erik 
~zeptember hó vég,:n. !(l drb !1ra ··- --.lo 

Mu~kat Hdf,~r. Nt~lll kt•mí•ny husu. Frnom za-
matu, i~t·n },;) tt>:--nrú. Nagy bogyókkal "' apt·úbh 
fürttt·1, szPptPmbt~r h<'> küzepén énk. 10 drh llra -- -bo 

1\lu::;kat BoO\Yod Hasonitt a muskút alexander
hez. Felette nagy tt'l'mé~t ad. Hu~us, tdl:ft Hzalli
tásra ali,;dma~. K.iváló finom izi.i. Erik szeptembet· 
hó ,-ég·ér, - 1 o dr h ára - --.6o 

1\lu-;kat Bl. qut•cn Viktória. Igen korán, már 
augu~ztus hó ,.,:gén ~··rik. L{enuki \'Ü l nagy fürt ü. Ha 
megérik a hog-yúk rozsdá:-; súrg·:isak le:l.lllek. ~t.álli· 
tá sr a alkelmas - l o ciar.t b :u·.t. -.6o 

~~u~kát CZ!tronelle. Ig·en Z..t.llltltos. S:trga nagy 
bogyóju. -· Erik szPptemher elején, szúllitható. 
10 darab át·a. - -.6o 

-.8o 

1.20 

I. 20 

l. 2o 

1.20 
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Musk:H Croquant. Egvike a legédesebb szőlök- Sima Gyökeres 
nek, szine zöldes sárga. Érik szt.ptember hó elején 
Szállitható. - 1 o dr b ára - - -.40 

Muskát Damaskusi. Ennek a tulajdonsága az, 
hogy az ojtványon rendkivül buján él, diszlik és 
tartós. Fürt je nagy, bogyó ja igen nagy, zöldes fehér. 
I<ivá16an kellemes késf)n érik, Szállithrtté> ·- 10 drb ára -.6o 

Muskát de N au tes. A pa~satuti hoz hason lit, 
Ig-en korán érik. Szállítható, ropogós sárga szemü. 
10 drb. ára - -.6o 

Muskát Herczegovina. I<on\n ét·ő 11agyfürtü. 
közép nagybog-y6ju, zamatos, szállit ható. 1 o dr b. ára .sO 

Muskát Gennai Fürtjei igen nagy, sárgás bo
gyoju. Igen finom muHkatál~· izü. A virágzásban 
néha rug, nu\s későn érő fajjal kell keverve ültetni 
azért, ''!li vel ez is későn érik. Szállitható. r o dr b ára -.4o 

Musk~\t dr Hógg Róbert. Kiválúan bü termő, 
majdnem mt.:gszakacl:\sig terem. N agy fürt h ü, fehér 
zöldes bogyóju Finon. mu~kaUly izü, vastag héju, 
késG11 (.rő, Szállithatc'>. lo drb áru, -,6o 

Muskút Fr0nti~twn n uge. Bogyója tngy piros, 
l{Ömhi)lyüs. Kl~sön (:·rik. Szál1ith;üó. 10 cll-b. ára. - -.6o 

l\Iuskát Frontingnau bhnc. Fd1~·~rbog-yóju mint 
az előbbi szepkmber hó \'t;l{É:n ~:~rik. Szállítható. ·
Io drb. ára 

l\Iu~k~ll Ottonel. Kiv .. LlóaJJ \':ruekes. Korán áű 
muskolat szölő. Közepe~ fürtökd de sukat terem Fő 

-.60 

az, hogy nem rohad. Szállit ható. ·- 10 dr b úra --.20 

~Iusk}ít pass~nH ut i. N' .tg y fehér bu5·y6j(1 kell e-
mcs muskoL.d izii, kor~lll l-rfí. Szftllitha•6, IO drb. ára -.4o 

l\lu~kút Royúl. Fehek nagy bogyo~u, ritkás 
fürtü. Korán l~rö s,zállitható. -- Iú drb. :1ra --.6o 

1\Iu .... kát Szt. Alhún. Az e16bbih~z hasonl6, csak 
hogy nagyobb, közép (~rő nmskatál izü. Szállitható 
I o dr u. :ír a - --.5o 

J\fuskát Tokaj Jankns. Nagy, világos, piros 
hogyóju, igen bő termő ; kÖzl~p erő. Szállitható 
I o darab ára -

Muskát Vanilia vagy R.uz~:;dás muskolut, Ennek 
kiváló É:s newes jö tulajdonai vannak. Szállítható, 

-.6o 

lo drb ára -·-· -.40 
Chqsseles augevina, Koron érő nagy fürtü. 

Sárga uagy átlátszó bogyóju, bőfermö, Szállítható, 
1 o dr b ;ira ·- -.4o 

Chas de A ng,:res. S:u·ga zöldes bogy6ju bőter-
mő, közép érő, kellemes izü. Sz:\llitbat6. 10 drb ára -.40 

Chas Blaue. Ez a közönsége~ korán érő, bőven 
termő ismert faj. Szállilható. - 10 drb ára - - -.20 

·-.Bo 

1.20 

1.-

-.Bo 

1.20 

L 20 

1.20 

-.8o 

I ,20 

1,20 

1.20 

-.8o 

· -Bo 

-.Bo 
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Chas }4'ortineble dor. Igen nagy fejli. Sárga{~ Sima Gyökeres 
husos szem ü. Korán érő. Szállithat ó. 1 o dr b ára -- ·· --40 --.So 

Chas de ,Judea. Nagy fürtü. Zöldes stirga szP.mü 
bőtermő. Szeptember végével érik. Szállitható. 10 

drb ára - - - - - -- - -.6o --.8o 
Chas Imperial bianc. Fehér, nagy bogyóju, igen 

nagy fürtü. Korán érő. Szállithc~t6. 10 drb ára - -.8o 1.40 

Cbas Jeruzsálem. Nagy fekete bogyóju, korán 
ér~. Kiválóan finom. Szállitható. - 10 drb ára -.4o -.8o 

Chas Németpiros. Gyönyörü piros bogyóju 
böterm6. Szállitható 10 drb ára - --.6o 1.20 

Chas Mathias. K.orán érő nagy fürtü, bogyójai 
feh~rek, barna folttal. Szállítható. 10 drb ára -.6o 1.20 

Chas Napoleon. Ritka nagy fürtü, óriási nagy 
arany~árga bogyóju. Kellemes iz ü asztali dis~. A z a 
hibája van, hogy néha rug, azért későn érő fajok 
közé kell ültetni s akkor pompásan terem. Ké~űn érő 
Valódi kinca. Szállítható. 10 drb aira - - - -.6o 1-40 

Chas Piros-Napoleon. Bogyója nagy és gyö
nyörii rózsapiros, a hamvasságánál fogva meglepő 
szölö. Kiss~ sa\·anyktfa. Hanem disznek felülmulha-
tat1an. Késő ~r ik. Szállitható. 10 brb ára --.8o 1.40 

Chas Guen Viktória. Nagy fiirtü sáa·ga rozsdáK 
nagy bogyóju. Szer•temberben étik, Szállit ható. 1 u 
drb. ára - - -.6o 1.20 

Chas Teneriffé. Sárga nagy fürtü, nagy bo-
gyóju köz~p érő. Szállítható. 10 drb ára - -.40 -.8o 

Chas rouge. Gyönyörö világo'i piros szinü, nagy 
termésü. Kiválóan alkalmas a szállításra 10 drb ára .20 -.40 

Chas ronge royal. Sötétpiros szinü gyönyörü 
sz~lő. Felette nagy termő. Augusztusban érik. Szál-
litható.- 10 drb ára - - - -.20 -.40 

Chas Szl. Fiakra. Igen nagy fürtü, sárga leves-
szemil rendkivüli bötermlS. bzállitható. 10 drb ára ---- -.70 1.4o 

Chas Tokaj angevina. GyönyörU halványpiros 
felette dusan termő kellemes izü szlSlö. Szállitásra 
pompás. 10 drb ára - -

Chas Zsidóországi C';ere~znye-piros bogyóju 
bőtermő Kiváló finom csemege. Középérő szállitbató, 
10 drb áa·a - --·· - -

Chas Almeria. Nagy fürtü, fehér bogyóju blS
termö. Közé p er ö. Szállit ható. 1 o dr b Ara - -- --
1~ Albilló. Rendkivül szép télre eltenni való szölö 
Feh'r bogyoju, nagy filrt3. Szállitható. 1 o dr b ára 

Bozellott óriási. Oriási nagy fürtü és bogyóju. 
Szállitható. 1 o dr b ára - - - - - - -

Gbarmond rouge •. Sötét piros szinü, nagy fürt ü 

-.40 -.8o 

-8o r. 6o 

-6o 1.20 

2.80 

l 40 2.80 
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nagy bogyóju. Kivá.ló'ao finom izü, felette bőtermő. Sima Gyökeres 
Legjobb csemege szőlOk egyike. Középérö. Szállit-
ható 10 drb tfru - - - - - - - 1.70 2.40 

CsodaszlSlö. Az összes szlSlök között a tegna• 
gyobb fürtü. Vannak 2 kilo sulyuak is. Sokszor 
oly nagy termést hoz, hog·y meg kell ritkitaui. Soha-
sem rug. Borszölönek felette kifizeti magát. De cse• 
mege szlHönek is használható. Szállit ható. 1 o dr b. -

Choroichon B la oc. N agy fürt ü, nagy husos, 
sárga bogyóju, elsörangu csemege, egészen kon{n 
érő. - Szállit ha tó. 1 o dr b - - -- -. - -

Cornichon a gr a pes collosa !es. Igen nag-y 
uborka alaku, sárga szemü huf-ios, pompás izü, elslS
rango csemege. SzállithaM 1 o dr b ára - - -

Duchesse of. Buckleuk. Zöldes-sárga, nagy-
szemü muskolat izü, bőtermő. Kiváló faj Szállítható. 
- 10 drb ára - ·-- - - - - - ... -

Ezred~ves Magyarország. Ez a mai szőlészetben 
a lehirhedt legt1rtékesebb szlSlö. Mint kiválOan szép, 
finom csemege faj. Szállitható 1 o dr b ára - -

Fürj tojás. Roppant nagy fürtü, nagy bogyóju, 
tehér szemü szőllS. Középérő. Igen értékes, csakhogy 
más hasonló idlSben érő fajjal keverve kell ültetni, 
kölönbeo magtfban néba rug. Szállitható 10 drb ára 

Kecskecsecs. Van kétféle, piros és fehér. Ké
sőn érő téli szőlő. Száll i tha tó. - 1 o dr b ára - -

Kossuth Lajos. N agy fürt ü, nagy sárga bogyóju. 
Felette korán érő. Szállítható. - 10 darab ára 

Malakoff Uzum. Igen nagy hosszas, ritkás fürtü 
Piros gyönyörü szölö, télen át eltartható. Sállitható 
10 drb. ára - - - - - - - - -

Madleine angevina. A legkorábban érő szőlők 
egyike. F ~hér nagy bocsóju. Az a nagy baj, hogy 
soksor rug, azétt ezt is más hasonló időben érő 
fajok közé kell ültetni. Szállitható - 1 o dr b ára 

Niája. Egy igen becses közép bogyóju szőlő. 
Szállitandó. - 1 o dr b ára - - - - - -

Perl imperiál. Felette nagy bogyóju fehér sze-
mü, finom izü. Szállitható - 1 o dr b ára - -

Prekocié do malinque. Felette km·án érő fehér 
bogyóju, kellemes izü csemege szólő. Szállitható. -
10 drb ára - - - - - - -

Spanyol vörös. Gyönyörö piros bogyóju, nagy 
fürt ü, nagy termésü, korán érő. Szállitható 1 o dr b 

Reise de Calabre. Iriint a neve mutatja, rend
kivül nagy fürtü, nagy bogyóju, feh'r édes szemü, 
igen szép szólö. Erik korán. Szállitható. 1 o dr b a(ra 

3·-

J.- 2.-

1,20 

1.20 

l-. l.-

-.40 -.So 

-.40 -.8o 

I.~ - 2.--

1.- 2.-

-10. -20 

··- 2.-

-.6o 1.20 

-.4o -.6o 

-.40 -.8o 

=.6o 1.20 



l 

Kadarka, l.\lt~zpsfeh(~r, Kövidinka, Olaszrizling, 
Burgundi~ Opponó, l\tustosfehet· --

Borszőlő-fajok. Ezre - -

--- . l o 
-.6 

A megrendelések all~alm{l\·al az érték egyn ~gyedét elölegül 
kérjük; és tisztán olvasható tw\·et, lakúst .. ~·~s. \~<tsnti leadó úllowást. 
__ Nagyobb megrendelésnél úrleeng1~dés tortemk .. , , d't). 

A Vf-!SS1.ők jól csomagoltatnak : a csomagoL.ts•'rt mérsekelt 
:!!Zámittntik. 

Csomor l<álmán, 
szölö nag-ybirtokos. 

Hydraulikus sajtó 
Aran11 ére1n 

Szr!Jrd ~899 

1ÍI'rtll// él'l'IU 

8u!lapcos t t ti J :J 
~ 

~tra ny é re u1 
Pn1sony 1902 

Hydrau 
lii<Us 

sajtoért. 

:. éi ihajtasra 
IH KlLf:SllVO;ll~l !·;_ 

~z~:r kezettEl 
. "' \ ·,,I'>,,,'.;IRj 

'. l 1'.1. l _: ' 

G,yütnölc .. , é .. ~ szöllö .. or lök et, t~-~~~~z~-g~pckct, 
Gyümölcs-a szal ~-~-.;:.~sz ülékel~et 

gy•irtanak(>:.~ I-IZ1illitauak jcíi·íil:í-; rnr•ll(•\1 !!tÍill kiil0ll!:.gi~Sf0.e. fl le~l!jdlJll SZ~fkezethell 

MAYF ARTH PH. es -·rrs~, BÉCS, llh 
kUiön!eye5séqi U!ái· Q1~:möcsrtkesitési yépekoen · 

K~pe~:-J ;írj~'gyrr.l.;::k iu~!Yl~l• ,·í~ b61·meut \'t>,l\l•·gl'cudclétick idt•j•d.;odn k{•r(•t IH'k 

Nyomatr>tt Sima D&vid kö4yvnyowJijáuan Gyi)u6)'Ö:iÖn. 

i 
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