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Szerkesztö változás. 
, 

Ede!' Htyám, a Szőlób~n czimü szaklap Blerkesztője, a 
szőlőliu1tur;--Ő~z veteránja márczius hó 10-~n meghalt. 

~okst küzdött, sokaf""Fzt>nvedett. ÉlPte ~zéi) yoft f.d kama
toz6. -··- Nyugodjék bf·kébtn ! 

A mt>gboldogult akarta, hogy lt:dála uhtn kis lapja gaz
dát f~t>réljen, hogy <lpáról fiura ~zálljon. Td1át lolytatni 
fogom. l\lieWtt uzonban c szép ts uemes feladtü teljesítését 
egy szivvel-lelekkel megkezden~m, szivélyesen k;)szöntöm ti"z
telt előfizetőimet 

Boldogult atyám mellett tiz évig küzdöttem s gyüjtötten1 
a tupasztalatokat a Ezőlőszet ter~n; jobb kez3 voltam rninden 
muuk H jában s ~pen ez~rt jogosultnak Przem magamAt arra hogy 
az el Eljtett zászl6t felemel jem s tovf..bb vigyeu1 a diadal felé. 

Dolgozótársaim azok maradnak, akik atyám mellett meg
tanulták, hogy mit és miként kell írni az értelmes kis sző
l~szeknek. 

Programunk is a r~~i marad, azaz olyan tanácfokat netn 
adunk, ahol sok ~z6ban elvész az értelem. Az akadémiku1 
okoskodásnak nem leszünk barátai, mert a szől~szét terén is, 
mint sok másutt, legjobbnak bizonyult az egyszerü, meeter
kétlen eljárás. 

A nyomtatásban meg-jelent ceodás dolgok ajánl~Ea iránt, 
6szint~n sz6lva, tart6zkod6k le~zünk, mert ma a sok j6 tRoáca 
gomba m6djára nő, melyek között sok olyan is van, melytlH 
a szegény telebet1zélt fej ü szől6sgazda szinte megcsemerlik. 

Minden tanácsainkat a tapasztalatból fogjuk meriteni, mert 
mit sem ér az olyan tanács. amely a gyakorlatban cs6d.öt. 
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mond. - Amit a szőlőben egésr. ~ven át tapasztalni fogunk,, 
azt előfizetőink közkincsévé fogja tenni kis lapunk - A hoz
zánk intézfltt kérdésekre pedig a legnttgyobb örömmel fogjuk a 
legjobb feleletekflt adni. 

Legyen szabad végül megjegyeznünk, hogy nem haszon
lesésből tartjuk fel tov{it)bra is lapunkat s éppen ezért előfize
tési dijja csak a régi marad. 

Amiért boldogult atyám állott sorba, az{> rt állok iln is, 
amiért ő küzdött, azért küzdök én is, vagyis elvsorsosa letazek 
mindenben. 

A nehéz felHdtttnak azonhan csak úgy tudunk megfelelni, 
ha tisztelt előfizetőink továbbra is megjutalmaznak azzal a. 
pártfogá.ssal és bizalomn1aL amelyben boldogult édes atyámat 
évek hosszu során át részesitették. 

Amidőn tehát a Szőlőbe:u czimü lapXli évfolyamát megin
dítjuk, előfizetőink p~rtfogásáért és bizalmáért esedezünk. 

.. , 
A SZERKESZTOSEG 

Valamit a metszésröl 
A metszés a :-;zlílész legfonto~aLb munk:íja. - Ha igaz az a köz

mondás, hogy :ahogy vetsz: ugy aratsze, akkor m0g igaza bb az, hogy 
>amint met~zesz: ugy i"ZÜretelRz.« 

Akárh:íny~zor mege!-'ik, hogy a gazda egy rossz metszés.;;el ~~\·elue 
visszaveti szől{íjét; s a rosf'z metsz~snek P.J!yik legfObb imlitó oka a 
kapzsiság. -- ~.Jöv{íre r:ívágom a szőlőmet: hogy teremjen !c, haHjuk 
gyakran az ilyenfaj t a hlísie'~kedést~ amelyuf-!k rend~ztrint szonJOl'll k u dare 
a vége. :MeglC'hct, hogy néha t'l..!Y évben u ránwtszé~; siket·ülvén, a sz{). 
lőtök annyira meg,·annak rak\'<L fürtökkel, hog-y a lu1pz~'i g-azdú.t szinte 
elbűvölik, de ez elh~völ~s a hat·madik \'a~y má:-:.,l(lil< (vhen már ~;zo. 
morus:ígt·a fordul, milwt· 1s a tokén aitg tal:ílhatni egypár t-z{íliífürtöt. 

Tehát éf!zen kell lenni a gazdúnak, mikm· szőllejének a megmet
széséhez f()g. - J 6 pe( l ig e~ak ak kor fog met~zeni, ha ennek miuden 
csinját-binját ismeri. 

A szőlök metE~zésénél mi~~nekelőtt ez a két l<érdés meriil fel : 
: mikor van a met~z~s ideje és níikép kell metszeni 'l 

A metszés ideje őszkor és tavaszkor van. - Az őszi met_szést 
megkezdjük szüretkor a levelek deres lehullása után, mert a ti)ke ezen
tul @Zunnyadoz6 :íllapotba vonul s épen ezé1·t a metszétn·e vi~szahatást. 
nem gyakoroi, 



A ta vaFzi metszésn45l az időpoutot naptári dátumhoz kötni nem 
lel~et. - Hogy tavaszkor korán vagy kés611 jobb·e metszeni, azt nagyon 
baJOR el dönteni, me rt az rendkivül sok körülménytea függ. 

Vannak szöl~szek, akik a korábbi, H ismét olyanok, akík a kéaőí 
metszésnek ~hivei. 1\IindketWnck vannak clüuyei, de \'annak hát.dnyai is. 

A k01·ui mctf'résnek a legn:1gyohb b:itránya az, hC)gy u szőlőtő 
szemei köuuyen elfagyhatnak Előnye az, hogy általa a szemek és hai· 
tások könnyeblH·n kiiejli)dhetnek. w 

Egyik hevet~megyPi Hz(ílött lepe n a szemek megf agyá~a (llen úgy 
véd~keztek, hogy mikor a t{íkét megmctszettek, rögtön be is hancsi
kolt~ik. - Mikot· kénleztem, hogy en.cl mit akarnak elérni, a képzett 
EZ líímet'iter azt \'álu~zoita, hogy a megilletszett t(íkét körlíltakar6 föld a 
yes~zö ld'nmyczését ·felissza s igy az nem t-zi\·ároghah·án le a t"Zemre a 
fagy:í~t61 megmenti. ·-- E·1. igaz, - de a jelen évi tapasztalat azt bi
zonyit otta, l1og-y a tőkét körültaknr6 hanc~tk nedves"~ge nrt a szemek
nek. - Ezt kii!önii~en a lankásabb helyeken tapasztaltuk s le~inkább 
ott, alud toLb vo!t az es{íz,'s. - '~'ehát czélszerütlen, s{ít venedelmes 
u korai n1etszt;H Liztot~itó ilyen eljárás 

A késői metszt'!'nek is vannak bátl'ánvai, de előnyei sokkal ha
tározottaLlmk. 
, Én tellát, -- épp('ll ~z(.rt -a késői metszé~nek vagyuk a uanHjtt. 

E\'ekl:·n keresztül e1t t..: ult í nl' lom s az et·edrnénv még s,>hasem volt. 
SZOlllc ll' U. 

Sokan azt mondj:l'k, ho~y a késői met~zés kö\·ctkeztébeu nem érik 
be a szőlí) a lu·llíí idüre. ·- Engem a tapasztalat at·ról g-y{ízött meg, 
hogy t'Z az :l'llit:Í"l c~ak balvél(·mény. - E·t.t uebizonyitum. 

Egy harmateius ,·ülgyben nm körülbelül 15 hold szől6m. A met
szésévcl sdndékosan l'oha uem siettem, mert a fagytól még április hó
Lan i~ féltcn1. -- A mult é\'I)('B v15letlenül annyira elkéstelll veJe, hogy 
csak mújns hó vrge felé foghatunk u megmetszér:5éhez. - Az elkésett 
terminu:i fúlött kétl5égbeestem, mert azt hittem, hogy a lö hold szőlő a 
rendes idóre nem érik b~. S mit tapasztaltam ? - Azt, hogy a 15 
hold szől(; éppen u~y Lr;ért a rendes idtíre, mint azok, amelyeket típrilis 
elején met<szettünk meg;. - E nem v~irt eredmény arra tanitott meg, 
hogy e szőlőmet ezután is cHak máju::ll>an fog"m megrnétszetni s igy a 
fagytól mitse kell tartauom. 

De ennél még egy ekletánsabb tapasztalattal is tudok szolgálni. 
Egyik lanká8ahh, 10 hold területü szölőmben, hogy hogy-nem 

egy csatol"lla metszetlenül maradt, - s ezt jumus vége felé vettük 
észre. Miudjárt kibontattam s láttam, hogy a szemek teJjesen alvó ál
lapotban vannak. Ekkor vettem az ollót és megmetszettem. - ~Mi 
lesz ebből '?c kiváncsibkodtam. 

A tőkék szépen hajtani kezdtek s amikor a szüret beköszöntött, 
róla ugyanolyan ért fürtöket vágtunk az edénybe, mint az aprHisban 

metszettekről. 
Mindez azt bizony irja, hogy a késl5i metszéstl5l nincs mit tarta-

uunk s én határozottan azt az---stvet ·vaTiöm, hogy a korai metszés fl
.lött inluíbb agg6dhatuuk, mint a kt1s~in. 
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A má5odik K~rdhre, hogy tudaillik miként metszün':, ezt az 
·aranvE'7.ab:íl,·t adom feleletképen: winden t{ike lig"y· ·s ·annyira metszei'4-
Fék; mlllt. ~mennyit az el hir. 

A tGkét metszés által er· ... ~jén tul hajtani annyit tesz, miut azt 
rr.egfojtani. - Klilönöst:n kát'OH a reámetszés a Kadarkáuál. Legjobban 
elbirják a feh~r:ajok, közöttük nevezetesen a Mézesfehér, a Feh~r ka
darka, az Olaszrizlin~, a Dama~kusi-muBkolat, a Fürjtojás és többi cse
megefajok által,ban. 

A fehér fajoknál két csapon 2 .. 3 szeme t egy-e~y termés c~ a pot 
hagyunk és rajta két egy nemes egy éves csapocskát, mel~ majd a 
jö\•Ő évre lesz_. mint caapos vessző termést·e hagyandó - A tekete fa
joknál különöseu a N em es kadark1ínál m,:;g a kisebb re~ímet5zés is előny
Az Oportó valamivel többet elbír·. - Szóval a metazésnél alTa kell 
iigyelni, hogy jusson is maradjon 11:1 termés 

A metszést illetőleg külöuben, a következőket aj:ínlorn a SlŐ
lészeknek. 

l. Minél erősebb e~y tőke, annál több csapot lehet azon hagyni, 
2, Minél erősebbek, vastagabbak egv töke venyigéje, aun:íl hosz

szabbra metszhetiík azok, mert annál teljebb kezdődnek azon a ter
mőriigyek. 

3. Azon 
maryasak o 
legyene~. 
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kell törekedni, hogy a c~apok egym:íssal mindig egyenlő 
egymástól egyen W távolságban a tű ke '' erületén 

4. Ha csat{ lehet, a csapok fe:s<> rügyei m;ud~g kifelé álljanak, 
hogy ne hajtsanak a t(íke közepe felé. 

5. A tőke ayakáról a harmatgyökerekét szedjük tőbeu el, mi
után kit~ kapával ugyanarról a f<.ildet t:!"ztán elkapartuk. 

6. Á'l. elmaradt ün~gfaju t()kel'l~szekct lefürészeljüi~, nagyo!)b tőke
részeket pedig kézi halt1h·al távolttunk el. 

4. Akár ollóval, akár két-~sel végezzük is a mett~zést, arra mindég 
ügyeljünk, hogy a met~:dap sohase.n kötvetleuiil a szem felett legyen, 
hanem attól felfelé 1 - l és egynyolclad cl"m.-ny;re. - .Ez azért szük
séges, hogy az o11ó ha kis~é znzni találna is, ne a csap felső riigyét 
.zúzza össze, hanem a f~lette :illó közömbös csonkot. - Jó tovább azét·t 
i~ ez a ki~:~ csonk meghag,·ása, m8rt ez a f'Zemnek a beszárad:ís é~ a pe-
nészedés ellPu jó ideig ,·t-Jeimet nyujt. . 

Végül r~·ndki,·ül :1j:tolom, hogy a metszést vagy maga a gazda, 
vagy egy tSzakt';rW emb'·re \'é~eue.- A munká!-ioknak mielött a szőlőbe 
állnának, elí)ször is elő kl·ll adni, hogy minő metszés wóuut kö
vessenek. s ezt szigoruan ellen kell {írizni, mert annyi bizonyos, hogy a 
metszés fölötti nézetek még maudég ~llérÖ~ s éppen ebből cred az, 
hogyha a gazda ellen nem {h·zi \'a~y őrizteti a muuká~ukat, az egyik 
luctsz hoo;;;szu csapra, a másik rövid csapra, a harmadik vegyes 
csapra stb 

Éu úgv te~ek, hogy metszö muuká~aimat egy Wke k<ir~ állitom 
s a tőkét előttük magyarázattal kisén·e mejl;met!!'zem. --- M1kor azutá11 
már mindegyik megértette szándékomat, akkor megkezdetem velök a. 
metszé:-.t. 
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Ezek vuln1íntik dióhéjban azok a kellékek, a rnelyeket a metszés 
Mem nélk6lö,.het, s ezek nzok a kellékek, amelyek hi1.to~itják H szől6s
gazda termésl't s fáruduzác:.aiuak jnta1mát. 

Cs. K. 

A kamatnélkali kölcsön. 
A legujabb ~zoczialio; eszme: a kamat. nélküli kölc"ön. Első 

J,~illanatra ez hlhetetlennt•k látszik, - éptn napjainkban, a midőn az 
egész h1telmüvrlet a kamatozáson alapszik. - Hn ez megval6sulhat, 
ez az uj kor~zaknak fpgf(mtosabb szocziális vi\'DHÍnYa. 

A mai anyaglas korszakban nehéz elkfpzdni ·azt, hogy kölcsön 
egJ<íltalában kamat nélkül lPgyrn. - De ha ez mégis !Phetsége .... ; 

óriási jeltnt{\ségü dolog-. 
Sajno~an tapa~zt·djuk a mai hitelézé:-~ nehéz~égeit. 
Régentől fogva érthetetlen volt llZ ;:J~rikultur 1\Ia!!y:uországon .. 

hogy mfg az ingatlann~l biró gazdak s l,irtoko~oknak nem volt hi
tele, vagy csak nagy nehezrn tudta hitelét kielégiteni, - ugyan
akkor a kereskedő világ minden tagjának, - bármilyen ,·agyontalan 
is lett légyen, - ha czimtáblája volt, azonnal hitele is volt. Ezen 
hitellel éltek a félreeső falvak kis szatóc~Mi is, a midőn az ottani 
birtokos vagy épen a parasztgazda~ va~y a ki'\~eLb emberek hitelhez 
nem juthattak. 

Nagyot kellett a földnek fordulnia. hogy ma már a kamat 
nélküli kö~csön eszm~je áll elí:ttünk, - s vannak, a kik megvalósi• 
tani törekPdnek. 

E1en kamatnélküli kölcsön eszméjét a 1\lagyar Yédő Egyesület 
(Budttptst József-körut 18.) - ezen hazafiao; Önzetlen szerveze~ ki
vánja a hazai meziigóí'dasá'gi é., ipari termelés eJőmozdittísára és vé
delmére, éJetbPIPptetm és rr.egvalósitani, - mivel egész közállapota
inkat ja vitaná. 

A \l. V. E. teljes tudatában van annak, hogy a hazafias fel
buzdulás mellett bármely nagy nemzeti ezéJok csak akkm· lesznek 
~llandóak és maradandók, ha azok mellett az anyagi érdekek is ki
elégité~t taléilnak. Ezért nagy nemzeti ezétjainak megva!ósitását"a s 
egy országos iparpártolási bankot kiv6n IÉtesitem részvényekre, a 
mely részvények a tisztajövede!emből 6 százaiékoH kamatot élveznek. 

Ezen iparpártoltíBi bank a hazai ipari termékek vásárláslÍra -
minden postatakal ék pénztár utján, \·agy a központban vásárlólapo
kat :~-:.-; áru eseket. ád készp~nz ellenében, - melyel mindeo vsv6, a 
hazai árut készitlS gyárban tparflsnál vsgy kereskedlSnél teljes érték· 
ben vásárolj& be - szükségleteit a legalkalmasabb és megfelel6 

· id6hen. - Ezen váeárlólapok után az egy'etbe belépett gyárosok, -
iparosok ~s kereskedékkel való egyezmény alapján a veveSk 5 szá. ra 

'. •\ • l 
.. j 

: ~ 
l,", 
l. 
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lékos pénztári engedményt nyernek. - Vagyi3 ezen 5 százaléko3 
t ;szta megtakari tás. olyan előny, mit készpém~ v;\o;.árlá~ n~ellett sem 
érhetünk el, de kü.lönösen nem a kicsiben vásárló és ,·idéki nép. 

Hogy a hazai áru vá~ádás:H ;IZ egész v<'nalon ország~zerte eW
mozditsa a M. V. E. vagyi~, lw!.!y a hazai :1ruforgalmat nagyban 
emelje és kiterjessze, - azon vidéK: feleknek, fogyasztóknak s ve
Yőknek a kik azvnnal a megfeldö kt~szpénzzel nem rerdelkeznek a 
vásárlólapok m3gszerzés•_;re, kamatnélküli kölcsönt nyujt e~y fél ~vi 
időtartamra, - ha a fél hitelképes.:;P.ge két jótálló\·al - váltófedezet 
rnellett igazolást nyer. A kölcsön havonkénti részletekben fir.ettetik 
vts..,za 

Olyan v:1-;ár16feleknek a kik 6 hónapon túli hitelt 6hajtanak, a 
vásárlólapok 3 százaléka kamat fizetés mellett nyujtatik a megfelelő 
hitelbiztosilás ellenében, esetleg betáblázás mellett. 

A kiadott vá<;á'slólapokat a Magy ar Védő Egyesület országos 
iyarpártolási bankja, - nyomban a bemutatáskor - készpénz ellen 
váltja be a kötelékébe lépett ~yárosoktól iparosoktól és keresked~ik
től, 8 százalékos levonáRsa 1. - Vagyis 3 százalékért válalja át a 
M. V. E. iparp, bankja a koczkázatot a gyárosok, kerePkedök ~s 
iparosokt61 1 - a rPi,·el ezek a hitelezéstfíl é~ a vele járó kellemet
lenségektől s a kintlevőségek behajtása s és költségeitól menekülnek 
meg, - mig ellenértékül, uj és nagy vevtiközönséget nyernek, 
-- mindazokat~ ak ak mint a M. V. E. tagjai, - hazai árukat - és 
a fenti kedvezmény mellett v:1sárolni akarnak. 

A kamatnélküli kölcsönt élvezők, bár nem részeaithetök az 5 
százalékos pénztári engedményben, - mégas hitelszükségletünk eddig 
el nem ért, soha nem álmodott - eWnyökkE>l nyer kielégitést 

Azon tény, hogy egy nagy r(>tege a fogyasztóknak, áruszük
ségleteit, - - ,·agyis háztart:1~ának és gazda3ágának keltékeit - ka
mat nélküli kölc-.önnel képes minden időben - va~y épen akkor 
21 mikor arra sziik"é~e van, - vagy mikor annak ára neki a leg
rnegfeleltíbb, ·- olyan előnyösen beszerer.ni, -olyan vivmány, hogy 
ez valóban megragadja minden ember. s minden s1ocziologus fi
gyelmét, - mert teljesen alkalmas arra, hogy a magyar termelök 
~s fogyasztók táborát egyesítve, és a magyar pénznélküli gazdáknak 
a ke!W pillanatban a vásárlóképe<;séget megszerezze, 

Méltó arra, hogy mindenkí e nagy eszme megvaló;;it:ísára si
essen, - H hogy a bankba az elérhető 6 sr.ázalékos jövedelem mel
lett miuél többen részt vé,·e - ama mil ij6k álljanak ezen valóban 
nemzeti iparpártolás szolgálatár 1, melyel R népiink erőgyüjté~e 
biztosittatak. 

Az áru - csak kiboc.,ájt:ísa egymagában is óriási jelenWségü 
d J log a ha1.ai i parpártaUs emelésére. 

Az áru csekkel kapc.,olatban a legsz~renc~ésebb gondolat, a 
mágyar származásu árukat a M. V. E. védjegyével - mint országos 
~s egyönletii védjegygyel ellátni és megjelölni. Ezen védjegy e r~l{i 
vitézségi érem, a hajdani védegylet jelvéne, hármas halmu kettő& 
kereszt, cserkoszcru va. l övezve. 
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Ha minckn vevő e;-en Yédjegyre figyel, s csaki~ az ezzel ellá
tott magy11r származá~u áruk nak ad előnyt a külföldi előtt, hazai 
iparunk, - wezőga:tda~águnk fejlődé!-;ének javára meg van :uentve. 
- .ft zon keresktdíík, iparosok ~s gyáro<:ok, a kik ilyen magyar 
származá..,u árul< at t' lő:lllitanak s forgalomba hoznak kirakati üzleti 
táblákkal le~zuek ellátva a vevő IülzÖnség előtt való igazolásra. -
Igy mi~den vevő ~aját maga ellenőrzi a hazai áruk származ:ísát. -
:Mllliók kez6ben ez a legsikeresebb békés fegyver ama 900-tól 1200 

milliókig menő összeg visszaszerzésére, mit ma a külföld Yiszeu ki 
tőlünk - szükségte1enül évenkint. 

Sajátos p~nzügyi helyzetünkben koronája ezen mélyr~ható UJ 
hitelszervezetnek a kan: etnélk ü li kölcsön. 

A milwr mintt>gy 1ooo millió kor. kénytelen a taka!·~kpénztá
rakban 3 Hzázalékra - · vagy 3·2 százaiékra tétlenül h~verni, - mi
vel a tőken-·1 bu·ók jövedelme is megcsappa11t, --- a v:í~árl•'; képes
sl>gü}{ is CEo:Ök kent. 

A nemzet legnagyobb n~sze épenséggel nem tud jogos hitel
hez : utni. 

' Ezen milliók tömegére a kamatnélküli kölcsön ig-azi mPgváltás. 
Sajno~. ho!!y idáig minden pénz és h:telmüvelet a tümegek ki

zsákmányulásának elvén alapult. - Igy állott el<í a nagy szegény
ség1 - s igy torlódott üs~ze a sok nal!;y tfíke. 

Eztn uj hitebzervezet forduló pontot jelent. Törekvése a 
társadalom széles rétegeinek l~ juttatni \ a~yont ama sürü 5 százalé
kos megtakarítás és a kis embernek is a kamat nélküli kölcsön ut
ján. _ A gyárosok, iparosok és kereskedők eddi!:.{ is kiadták ugyan
azon engedményeket, - sőt többet, - de nem a közvetlen fogyasz
t6k jeivára - ezáltal érdekeik nem voltak megv~dve, mit folyton 
rontott az osztrák verseny - 11ostan maguknak lf.öl, - a vevő kö-
zönségnak s a fogyasztók milió1knak is javára _szolgál ezen uj hitel
szervezet, különösen mint részvényeseknek. 

A mit a törvény a megrenelelés gyüjtés eltiltásával használni 
vélt - az áru forgatomban rontott. Ezt is reperálja alaposan az uj 
biteiszervezet. - A kamatnélküli kölceön tehát megvalósitható. -
Altala nyer a fogyasztók és vevök m1lliónyi ~étege, nyer a hazai 
gyáros, iparos és kereskedő, és r~y~r a ré~zvenyes, pénzes ember, 
mert ma az elérhető 6 százalékos kamatot sem állam, sem bank, 
sem papir nem nyujtja. 

Egyszerre felszabad~lhat ~m~ lekötött I ooo millió hazai tőke 
nagy része mely ha az 1p~"~'.{r •ld.s . rés~ére . fordítható, vele ilyem 
módon a l~gfokozottabb hiteligények ts kJelégJthetök. 

Ezen az uton lehet boldog és független a magyar! 
Ezen tökegyüjtés legyen alapja az öaálló magyar nemzeti 

banknak. 
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KOnn a szölöben. 
A kikelet beköszöntött, s örömmel t.1pasztaljuk, hogy a tél 

enyhe volt és szőlőink ben mi kárt sPm tett. A tökéken {)sz kor hagyot. t 
venyig~k szemei teljesen épek tSs el!é~zségesen:. 

Márczius hónap van. - ·· ~legkezdheti a gazda az első munkát: 
a szőlők ki,lyitását. Azonban ezt meg kell előznie a szlílőben lév~ 
vermek kitisztitá!olának, azért, hogy a veremben összegyült értéke~ 
földet a sorokba húzhassuk. 

Nagyon sokan azt a kérdést vetik fel, hogy mikor czélszerü a 
:szölö nyitását eszközölni. - Erre az a válaszom, hogy akkor·, mikor 
a föld már annyira megszikkadt, hogy a nyitás alkalmáAal a kapa 
nem ragad. 

Aki nedvesen nyitja ki szőlőjét : egész éVfm át rossz munkája 
lesz a '!JZőlöben. Tehát csak akkor nyittassnnk, midőn a föld nem 
zsengés, midőn a kapára nem ragad. 

A nyitásnál főf1gyelem fordítandó arra, hogy a tőkék körül a. 
föld eltávolitta~sék, vagyis a tőkét oly szabad állapotba kell tenni 
hogy ::~zokat kényelmesen meglehessen metszeni a sarjadékoktól a 
szálgyökerekLDl pt!dig megtisztogatui. 

Ha esetl~g azt tapasztaljuk, hogy nyitás közben az idő hidegre 
fordul s attól tartunk~ hogy a nappal kitakart szemek, rügyek meg
hibáznak : akkor úgy kell eljárni, hogy a nyitást délután 4 óra után 
abban kell hagyni és az embereket más muukával kell foglalkozt.1.tni, 
mert d~lut án 4 6rától estig a kinyitott föld n~mileg megszikkad ; 
ellenben ha a föld nedvesen mar~•d, könnyen bekövetkezik a rügyek 
meghibázása. 

A nyitás abh61 áll, hogy a fedf>skor a tökére húwtt talajt a 
sorok közé u. n. bakhát.akba huzzuk vissza és pedig, ha egy bakhátat 
fedéskor kÉ-tfelé húLtunk: nyitáskor ugyancsak kétfelől húzzuk vissza; 
ha ellenben az egész bakhát ősszel jobról lett 8 tlSkéhez húzva, ugy 
most a föld jobbról a tőkéről balra. a sorköz közepére búzatik s itt 
éles vagy kupos bakhát képeztetik beWle. 

A ny!táshoz éppen oly erGs uapszámo~okat állítsunk, mint a 
fedéshez és úgy is helyezzük el azok at, mint azt a födé3nél e~zkö
zöltiik. 

Arra v:gy:bzunk, hoRy a nyitott !o!ZÖlőben addig ne iárjunk
keljünk, míg a föld meg nem szikkad, mert a nedves földön n IP-b
nyomok megkeményednek é-; cserepesed ve daraboson maradnak, me ly 
sokáig alkalmatlan lesz a szőlííiJPn 

Régi szokás, hogy ha az idő engedi, József napja után való 
héten meg lehet kezdeni a sz6J<ík nyitását. Az is (isi szokás, hogy az 
óvatos szölőmüvelő szemmel kiséri az alma- és őszi baruczkfaUc 
bimbóinak fakad,isát és ahhoz alkalmazkodik, mert annyi bizonyos, 
hogy a ~;zőWvesszők bimbóinak fejlöd~se a"!lazoknak fakadását c~ak
hamar követi. - Azért tehát tájékozás végett nem fölösleges figye
lemre m~ltstni e körülményt ma is, mint a termé~zet intésP.t. 
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E hónap folyHmán a döntést a trágyázás kiséretében befejezzük, 
az uj ültetések ben pedig a sJ ma- vagy gyöke~~veeszlSk kiültetését 
vagy a régieknek ujakkal való pótlását megkezdjük, de csak ha az 
idéí állandónak igérkezik és a f"öld el~ggé felmelegedett, máskülönben 
jobb ezt a munkát még elhalasztani. Végül pedig a télen elszórt 
vessző ,·agy kar6hnlladékokat is összegyüjtük e hónapban s tüzelés 
czé1jáh61 elvitetjük, mert ezek ~zámo1-1 rovar b6v6helyéül s a gomba
betegs~gek tePyészhelyéül P.zolgtílhatnak, 

A nyitáet azután nrmFoknra követi a metszés. 

Egyrölamásról. 
Azt fölöslege&J hangoztatnom, hogy a szölő megmunkáltatása szer

felet t sok La kerüL Erről n;eggyőzödni annak már volt alkalma, akinek 
legtd:ibb csak egy hold ~zölőc~kéje is van. 

Már tudjuk azt 1~, hogy a Pzől{ítől nem szabad sajnálnunk a 
mnnk8t, ua~rt ez előbb-ut6Lh rnegbosFztdja magát. Ha jó idő van, 
akkor igyeke.ndink kell, hogy a szükségeti munkát megadjuk a sző
lőnek. Néha val6s:igosan ki k<.:ll aknáznunk az idfít: sok rnunkást kell 
fogadnunk, ho~y a ~zükséges munká, al el ue késsünk. Akinek l 
holu szDHíct!kéje va11, az m~g co.;ak könnyen teheti, hogy fogad 5 vagy 
10 mnnká"t s velük a szükséges munkát élvégeztdi. de akinek már 
10-20-- 30 Eiík 50 hold szölrje van, annak már ez egy kicsit nehe
zebben megy. Pél<híul nyit:isl.:or vagy metszéskor u~yancsak bele kell 
nyulni a liaSF~zájába Bizony néha pedig megtörténik az is, hogy a kasz
sz:tbau nincs M ilyenkor kénytelen a szőlőtől a kamatozó munkát 
m~lT\'onui 1"' • 

~li azon uagyou sokat g-ondolkoztunk, LPgy miként lehetne ezen 
az rillapoton St>giteni. - V l'igtén· azut1ín si herült a dolgot u~y meg
oldani, ho~y Rz{ílí)inket áltabibun adtuk ki megdolgozni egyes embe
reknek s ezzel leküzdöttük n tSZÖlő megmunkáltatásánál eddig fenn•illcS 
uehezségeket. 

A munka válaló tel fogadáFF~án:íl arra fektetjük a fősulyt, hogy 
értelmes és ü~yfs szőWmüves ember h·gyen ~ lebetÖIP.g nagy családdal 
birjon, hogy ezáltal neki r., hasznára leg~·ünk. 

A munka válaló holdonként Y eszi át a megmunkálandó sz8lőt s 
mi hu ldj~iért (1200 n(gyzetöl) 96 koronát fizetünK neki. E béröeszegért 
tartozik ő a ~zöWt egét-z ~ven át ugy megmunkálni, amint azt mi 
elüirjuk. - A bért pedig ré!-.zletenként f1zetjük ki neki. Ezzel nem
ceak megFlz&hadulunk HZ öröl\ö8 munkál:' fogttdásoktól, hanem a napon
kl-nt (•melk{'dl> n11pi d1jaktól is 8 Bmi iegt()bL, szőlőnket egy ember 

kezelvén, egyöntetü és biztos megmunkálása biztosittatik. 
A tapuztalat nrról győzött meg bennünket, hogy a szlSlőnek 

ilyetén való kiadása a lt'gjobb és leghasznosabb s éppen ez~rt bátor
kodunk ezt eWfizetőinknek is ajtfnlani. Aki egyszer ezt megprób-'lj", 
az igazat ad nekünk s barátja lesz e praktikus methodusnak, 
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Hogy megköl!nyitsük t1sztelt előfizet6ink .~unkaiját a. azőllSmeg
munkálási szerzódés elkészitésénél, t•endelkezésukre bocsáJtunk egy 
szerz6dés mintát. - A pontozott részek a munkaad6 tiltal töltendök 
ki 8 a végén a munkaad6 és a mnnkaválal6 névaláirásának kell lenni 
.s tanukkal is alá kell azt iratni. 

Szölömnnka szorzödós 
Me l y egy rél!lzr6l ----------·------·------ .............. ------------- ...... ·----. ----------- ............... ------

szlSlő 
·------------·············--------·-···-- föld tulajdonoR, másrészr6l _______________________________________ _ 

-- --------- -- .. ----------- -.----- - - . ---- --- --. --- --. -- --- ... ------- -- --- ---- --- --- -- --------- --- . --- -- ---- --. ------------ - - ---- ---

----------- .. -------------------------------- ........ ---------- ........ -- .. -.. -... -........... ----·-------------- ................... ------· -------------------

akos között következő feltételek mellett köttett meg. 

1. ..... ······················------------·-----·--·---··---················· 9zől6tulajdonos átadja a 

.......... ............... sz. betéthe ---------- ·----- ...................... --------- ........... -- ---- ... ------------- ......... --- -- .. .. 

h a tá r ban _________________ .. _________ .. ________ --·. ____ . ____ te r ü l e t ü 

beültetett szőlőjét ez évi megdolgozaís ée mindenféle munka teljesitése 

végett 

........................... kialkudott munkahérért. 

2. St:tlőmunkás tartoz a munkát következőleg teljesiteni ; 
Kora tavat~zsal (Hushagyó h:iromnapok táján) s sz6lö között ét~ a gará
dokban Jév() gyümölcsfákat a heruy6-babulyákt61 és gyürőktöl teljesen 
megtisztitan i, kés{íbb tulajdonos feliizúli tásáa·a, j 6 időben és munk1íban a 
flzőlőt kinyitni, ugy azonban, hogy a szőWtőkék tetején, mint ahogy be
csérkézve azokott télü·e lenni -- a föld ott maradjon, csak a tőkék 
köz ül kell a földet ki huzni - vigyázni, hogy a tőkékhez a kapa szárnya 
ne érjen, azok nyakai meg ne karczol6djanak, a tókékt{)J a föld C5ak 
kés5bb (hetek vagy napok multán) kézzel kapartatik el gyökerezés 
alkalmával. A kar6kat heverni, a hiányzókat pótolni, az ojtvainyokat. 
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meggyökerezni illetve a nemes vesszőkről kihajtott gyökereket ovatosan 
le vagdal ni, ó gy, hogy a vad alany meg ne sérüljön, a tőkéket, ha 
volna még rajtok, a sallangvesszőktől megtisztitani, a csapatokról a felsli 
szemeket ahol. s·tük8éges va1·gakéssel levagdalni, lecsipni, hogy a tökék 
-sarczolva, megerőltetve ne legyenek, egyszóval a metszés hiányait pótolni 
illetve kiegyenliteni. 

A sz6lö kifakadása utlin a hajtásokat a karóhoz felkötözni, hogy 
a szél le ne hányja, a szőllSfáját a hóna j lu j tásoktól csak a harmadik 
kötés alkalmával a hónajhajtás m:\sodik perczinél kell levágni, a szőlő 
n'övé~énél a fáját a karóhoz úgy és akként kötni, hogy a második kötes 
alkalmával a szölő fájait a karóhoz hézagosan kell kötni, hogy a sz6lő 
fája tovább n6lhessen s az első kötést mindig feloldani, hogy a szőlő 
fájai széjjel, bnbos alakra álljon, hogy közte a levegli járhasBon, a szőlő 
akadály nélkül virágozhasson és leforduljon s midőn a harmadik kötözés 
teljesittetik, ekkor is a szőlö fájait csak legfelül kell megkötni, az als6-
kat mind feloldani, ha rövidebb szőli:ifa volna, e miatt nem szüksége8 
az összes szőlő fájait összekötni s a karóhoz nozás."oritani, mert ekkor 
·a levegő közte nem járhat, hanem a rövidebb hajtást a hosszabb szál-
vesszőhöz egy helyen hozzá kell kötni, ez után és e közben ts a meddő
zést' válogatstat szigoruan minden t6kén pontosan teljesíteni, Llgy, hogy 
a t.ökéken a rendes termő csapaton ki v ül csak egy szál ugar vessz() 
·hagyandó, a többit mind le kell tördelni, mig még zsenge és nem fás. 

A szükséges kötő szárat és rafiát egyezség szeriilt ................. ______________ _ 

Május v~gén vagy j uni UH elején tulajdonos felszóllitására a sz:Jlöt ~yü
möcsfákat megpermetezni a perm~tező gépet tulajdonos adja, a perme
tezést ahányszor szükséges szőlőmunktis végzi, vagy ha szükséges 
julius és augusztus hav:iban is tulajdonos felszólítására ujabban perme
tezni tartozik. 

Ezeken kivül ahányszor szükséges f\nnyiszol' mélyen kapálni (ötször 
vagy hatszor fü\·esnek lenni nem S'lal>ad), augusztusban a hf.gyét letörni, 
levágni, október hóban szüt·et ut1ín az ojt,·ányokat me~gyökerezni, jó 
mélyen - legalább fél sukra a tökéktől a földet egész kereken elszedni, 
a tőkék f,jei: megtisztogatni ugy, hogy csak a termő csapnAk való 
szölőfák nwradnak :aJta, a t<>kék fejeit teljesen letisztítani s a termő 
csapatokat sz(~jel egym:i:-!tól t1ívol meghagym, a gyümölcsfákat megtisz
togatn i, meg ri tk1 tan i. 

Ha a sz{)){S érés alá bekapál va van, a szőlömunkás a szőlöbe nem 
szahad bemenni addig, mig a tulajdonos a szüreteléshez őt fel 
nem szólitja. A ~z/íléSmunkás a szürete!é1mél is tartoz fizetés 
illetve napsz:írn nélkül ( 1000-1000) ezer-ezer négyzetölre egy-egy na
pot dolgozni 'J a hordók kimosásához is sziutén szüret eWtt. ezer-ezer 
négyzetölre cgy-e~y napot diskreczion napszám nélkül teljesiteni sz{)lő
tula jdonos felt-Jzól i hí slíra. 

A kialkudott munkabér s~líllín:unkás minden szölőmunka teljesi-
tése után az elvégzett munka a1·ányálwz képest kapja szőlőtulajdo-
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nostól az utolsó részletet pedig szölömunkás osak akkor kapja . , ha-. 
8 ev.~tlS megmeczve, szöllSfttja, l9vágott gyümölcsfagallyak esetleg ktásott 

fi k .. d .. k .. t "l",_ "l a o~sze8ze ve, as!ilze ·o ve a azo ouo ------------------------------------------------------------

---·------·- ....... - ----------- .. -- ...... -.. ------- .... -.- .. -- ----··--·---· --- ... --.-. ·------- -----------------------------------------------------

behordattak, befödve, a gyümölcsfák bekötve s a sankgödrök kitisztitva 
8 az azokból kijött föld széthord va ~ egyszóval az egész munka teljesen 
elv~gezve van. 

Szőlőmunkás minden va8árnap délután l drakor tartoz szőlő-
tulajdonos lakásán megjelenni s ekkor uz ichiig teljesitett munka hala
dásáról jelenté&t tenni s a pénzt elismervény ellenében fel venni. 

Ha sziílőmunká~ ezen munkákat, u~y az itt elő nem sorolt, de 
szfikségesnek mutatko"ó munkákat, jól, pontosan. helyesen és kifogásta-
lanul feJszólitás daczára sem teljesiten az 6 kár és veszély 
szlSlőtulnjdouos munkásokat fogad, azokkal megdolgoztatja 8 a bent lévő 
munkabér-pénzből a munkáeokat kifizeti s a különbözetért a mulasztó 
szől6munkást bepereli, peruton a különbözetet behajtja. 

Per eselén a _____ -------·------·-·-·--·-------------------kir. járásbiróság kölcsönösen 
kiköttetik. 

Ezzel a jelen szerzödés felolvasás és helybenhagyás mellett mindkét 
fél által elfogadva ~ét t.lnu jelenlétében aláiratott. 

Kel t ------------- ____________ . _______ . ___ _ ___ 190-----------------------------------___ hó 

Előttünk mint tanuk: A munkad6 alá1rásának a helye. 

A szőlőmunkáj aláirásának a helye. 



13 

' Alland6 borvásár Budapesten. 
A szőlök rekonstru:ílá~a folytán egyr~" fokozódik a termelés s 

"ennek következtében a borl<észlet, amelyn~k eladása nagy jelentfíségü 
. a termelökre né1.ve. 

A gazda - a mostani viszonyok kiizt - magára hag}atva hiába 
várja a szerer.csét, hogy borait értékesithes"e .., igv munkájáért 
jutalomban rés~esüljön. -

A külföldön csak a legnagyobb erőíeszitéssel tudunk borainknak 
piaczot teremteni, mert ma már a konkm·enczia mindenhová bevette 
magát. Az olasz borözön pedi~ teljesen tönkretette borainknak nem
csak az értékesithetését, hanem mé~ a hi rét is. 

Mindezek valóban gondolkozóha ejthetik a maS!yar szőlötermelőt 
s szinte közös óhajá válik, hogy ezen az állapoton sürgősen segi
teni kell. 

A legnagyobb örömmel üdvözölhetjük tehát a 1\Iagyar Gazdák 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet.1t, mint olyant, a mely e baj orvos
lásához fog olyan vállalat létesités~vel mely a bortermelők érdekeinek 
istápolásd. mellett helyreállifja a megingott bizalmat és a rendelkezé
sekre álló e-;zközökkel állandó, biztos piaczot teremt a magyar bor 
r~szére, nemcsak a helyi piaczokon, hanem az or::>zág határain t1:1l is. 

A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellát6 Szövetkezete 7 év előtt 
alakúlt az Orszlígo~ Magyar Gazdasági Egyesület védnöksége alatt és 
fontos közgazdasági feladatánál fogva élvezi úgy ennek, mint a m. 
kir. kormánynak állandó erkölcsi és részben anyagi támogatását. 
J{.omoly, kúzdelemteljes tevékenységére vis~zatekintvén, közel van a 
szövetkezet ahhoz, hogy valódi hivatásának megfeleljen s a borok 
oértéke~itésének ~ a i!azda hasznos seg-ítője legyen Közw~titő faktor a 
terrneW és fogyasztó között. 

A !:lZÖvetkezet hm·dó borér~~kes!L{) oszt~ílya e hónapban kezdi 
meg müködését. Allandó vását·t teremt a bor részére olyképpen, hogy 
a vevő az átveendő egész bormennyiséget felleli a szövetkezet p!ncze
raktárakban, de másrészt a termelő is nyugodt lehet az eladásra 
beszállított bort Jilet{íleg, amennyiben az ~zükst>g esetén a szövetkezet 
által gondo~ ,•.s megbizható kezelésben részesül. 

A ,. n:ir. földmivelésügyi miniszter ur ö Exellencziája elejétől 
fogva ét·dek Wdéssel kisérte a szövetkezet akczióját, mig a meg való
sulás pillanatában hatható támogatását sem vonta meg a szövelke
zettől, ruely a borérlékeeitést megfelelő állami ellenőrzés mellett fogja 
eszközölm. 

A Magyar Gazdák Vásárc~arnok Ellátó Szövetkezete hordóbor
értékesítő usztályának szolgálatait igénybe veheti minden hazai ter
meUS, az üzleti szatJályzatban körülirt feltételek mellett, melyből a 
jegfontosabbakat e helyen is közöljük. 

4· §. Beküldés előtt minden egy~s borfajból, 
az 1893 XXIII. t. ez. ktfogös alá nem esnek, két, 
Lan a beküldlS fél által lepecsételt minta küldendö 

amennyiben azok 
o·s literes palack
be a borértékesítő 
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osztályhoz. (Budapest, IX Központi Vásárcsarnok). Az egyik min
tapalack vegyelemz~s alá bocsátatik az illetlS borszez, szeszkivonat és 
hamutarta1m3nak, valamint azon körülmény megállapitása végett, 
l1ogy nem foglalta tik-e a horban idegen, az egészségre ártalmas 
adalék vagy nincs-e benne valamely beteges elváltozás. Vegyelemzés 
után az eredményhez képe.,t a minta beküldé)je értesittetik, vajjon 
küldheti-e a bort a hordtíborértékesitő oszt:Hyhoz. vagy nem'! A má
sik horminta t llenőrzés czélj~i'ból jagyzékbe vétel mellett megé)rittctik. 

5· §. Egyazon ft:;l egyszel're maxim!llisan c-:;ak 1 vagon, vagyis 
legfeljebb 100 hl bort küldhet be értt'~kesité~re, mely mennyi..,ég 
azonban különbözö minő~éóii borokb61, tehát több hordóból is lehet 
ü~szeállitva. 

1 8, § A hord6bnrt~rt ékesitö oszt ál y hoz [leküldött, megfclelően 
kezelt bor a vezetö~ég üllal elad:ísra hoc-;áttatik legalább so liter 
vagy ezt nwgh~dadó menny1séghen. 

I g. §. Az elad<.is a termelő rs a borvidék megnevez~~c mcllett 
történik. 

23. §. A hordóborértékesitő oszt:íly raktára rekeszekre van 
osztva, melyekbe az egyes termelő borai elhelyeztctnek. A beküldö 
a rekesz haszn:ílatáé:-t a dijszabilyzatlun me;.pillapitott fekbért fizeti 
a ~zerint, u mint fél yagy egéc;;z rekeszt vesz igénybe. (Egész re
ket-zte So- 1 o o hl l10r hdyezhető el.) A fekbéren kivül a bor kezelé
séért é~ az eladássa l Üt-is ze függő teendőkért 5 százalék kezel~~·iÍ dijat 
f1zet a bekü1dö. 

26. §. A hord6boré1·tékesités területe elhelyezésénél fogva :~~sza
hadrakt~írc, melybe a fogyasztási adóköteles bor a fogyaszt:\si adó
illeté];: ]P.fizetése néLül is berakt:írozható s ennélfogva a fogyasztási 
adó lefizetése előtt 1-; kt"pezheti a kereskedelmi forgalom tárgyát. 

27. §. A fogyasztá•.;i adó csak akkor és az esetben fizetend6, 
ha a bor a szabadraktárból a tizékes főváros területéről vitetik ki. 

29. §. A rendes apadáson felül konstatált hiányokért. nemkü-
lönhen a bor szabályszerü kezeléséért és az ennek elmulasztásáb61 
netán eredő minden kárért a magyar Gazdák Vásárcsal'nok Ellátó 
Szövetkezete szavatol. 

A díjszabály za t ból is kör.öljük a következő ki vonatot ; 

Fekbér egy rekeszért 

egész vagy megkezdett hétre 
egy h6ra 
egy évre -

Fekbér fél rekeszért 

egész vagy megkezdett hétre 
egy hóra 
~gy évre 

4 kortma, 7 5 filMr. 
2 l , 

245 

2 korona. 50 fillér. 
l l 

125 
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Kezelési dlj 

az eladásnál elért bruttó ár után 5 szátalék. 
Minde1ekb6l láthatjuk, hogy a szövetkezet egy aktualis kérdés 

megoldác;ához fog. ft magyar borter"'!lclők é., a magyar borkereske
delem érdeke pedig megktvánja, hogy ennek az uj vállalkozásnak 
szolgálatait mindkét ét·dekelt fél minél gyakrabban tgénybe vegye. 
- Az eredmény az esetben nem lehet kétségeR. 

KOiönfélék. 
A venyige-komposztról. A szőlősgazd~ín·1k sok egyébb mellett 

nagy fejtörést szakott okozui többnyire az is, hogy honnan szerezze be a 
szőleje fenntartú~ához szükséges trágyát. 

N av,yon természetes, hogy ennek helyes megoldása csak az la het, 
ha a gazda minda~.okat az anyagokat gondosan összegyüjti, amelyek mint 
trágya - a !'Z{ílő Iegd1·ágább kincsét képezi. Ilyer. anyagok: a törköly, 
a konyhahulladék, ~ szölő össz~s zöld nyesedéke, a tih·köly, vessző stb. 
A venyigét, ha jó pénzért eladni vagy dugván}ozni nem lehet, szintén 
tanácsos ös~:~zegyiijteui és komposzt-trágyá v~í feldolgozn i. A venyigét 
ugy dolgozzuk fel, hogy darabokra vagdaljuk s azuUín istálló trágyá
val kf'zeljük, lliég pedig ugy, hog-y ásunk egy négyrét alaku gödröt s 
ebbe hintiink e~y réteg venyigét és egy réteg istáló tt·ágy~a, majd ismét 
egy réteg venyigt.t é-; ismét egy réteg istálló trágytít. Az egészet az
után befödjük földdel s igy kvrhadci hagyjuk. - Igy a venyige oly 
földszcrü t t ágyin·á válik, mely a szölDben megbecsülhetetlen hatást 
képes kifejtEni, 

A venyige feidurabolása ki(Binyben tcrténhetik baltával, de ez 
igen ho~szu munka. A kézi erőnek többnyire találunk ennél okosabb 
és hasznosabb mttn;,át. - Lcgujabban teb;ít egy ügyes szerkezetü gé· 
pet konstru:íltak e czélra, a me1y kevés munkatdő mellett s aránylag 
csekély kiad.1s~al Ezecska finomságura zuzza a venyigét. - A veuyige
zuzó J:!ép frai.czia talúlmány, gyártják azonban hazánkban is 1\'legren
delhet{í a wosoni K ühne-czt:~gnél vagy a .:Mezőg·azdák Szövetkezeténél. 

Némely helyen U!.!."Y csdekesznek, ho~y a venyigét eltüzehk és 
csak a hamuját használjtik fel trágyának. Ez helytelen elját•ás s nagyon 
csulóclik az i1lető, ha ezt haEímosnak hisz1, mert az elégeté~ által ugyan
ie a venyigének egyik le~!fontosabh alkotó 1·észe a nitrogén elvesz, más
részt elvesz u z a kedvező hat<ís rnelyet a korhadó venyige részek a ta
lajra, annak ugy vegyi össztétdére rnint fizikai tulajdoneágaira gya
korolnak 

Akinek nagyobb 10ennyiségü venyigéje gyülik össze, az nagyon 
helyesen cse!ekszik ha azt az itt leirt módon trágyának dolgozza fel 

A szölötörköly mínt állati takarmány. A földn.ivelésügyi miniszter 
megbizásából az állat élettani és takarmányozá~i kisérleti állomás be-
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ható viz~gálatokat ~s kisérleteket tartott a szlSlőtörköty állati takar
mány ~rtékére nézvfl. A i~isérlet azt eredményezte, hogy a friss 
szőlMörköly tápláló értéke olyan, mint a jó minőségü szénáé, a szári
tott szölőtörköly e~lenben még a sihfuy s~énán:il is ke,·esebbet ért). -
Ebből a1. a tanu~ág, hogy a friss szőléítörkölyt, ha móclunkban van 
és szeszfőzésrt~ uem haszn:1ljuk, feltakarm11nyoztathatjnk, eiJenben a ~zá
raz szőlőtörkölyt legokosabb a !"z{)lőre tt·:ígyaképen alkalmazni. 

Fílloxera zarlat. Temes vármegye Bere~8ZÓ id.)z~ég Hzölöiben a 
filloxera jelenléte m<>gállapitatv:ín, ne\·ezett ki)t.~ég határa a fi>ldmive
l(lsügyi mini:-:ztE>r 108H3i.~Oi:i sz:1ocu rendeletével z:Lr alá helye:~.tetett. 

A külföld szőlészete. Érdek eB czikket ki)z()l a Bodsza ti L ::t pok, a 
melyben a kiilfölrl szőlészetével foglalkozik. E szerint S\':1jczban jelen
t~kenyen fellendült a szőlé8zet, s b~rai nagy keresetnf~k ür vendenek. 
A feht~r uj- horokat 2fJ- ~(), vörö~ uj-uorokat 4ö-60, fehér ó-bot·okat 
30-45 éts ,·örös ó-bot·okat 45-60 frankon aj1ínlanak hektulitert>nkínt 
fajonkmt n piuezéből ~zállitva. - Hon·át.or~í'-ágban a korm~íny Rokat 
teHz a ~Sz(íl(ík érdekében ~ éppen enuck tnlajdonithat6, hogy a moBt 
termelt bor sokkal finomabb, mint umdycn a f:lloxera eWtti időben ter
mett. Ola~í'-orszélghan a szMészet s igy a boriizlet az utóbbi időben Ít-\mét 
élénkebb lett. A fehér borl,észletek mind eltt)gytak ugyan, de azért e 
miatt mi za\·;1r sem é:'zlelheW, .Minőség tekintetében :iltal:\ban kitün(ík 
az idt>i borok. Gi)rögnrszághan az idei sziiret kielégitő eredményt nyuj
tott és ennek folytán él~nk volt az üzlet is, N e hány év óta nagy ag
godalmat okoz á fill{>xera kérdés. Ed<lig tL;yanis Görögot·s~ágot még 
nem támadta meg ez az Öl<loklő rov~tr, mo:~t azonban már csak idfí 
kérdése, hogy rnikor hatol be a görö~ szőllSbe. 

Egy új szőlőszeti szabadalom. Bakóczi Andor gödöll6i földmüves 
ezabndalmaZlis végett vejdentett egy uj sodt·ony-szőlőkaróz~ísi rendszeJt,. 
melynek nllitólago~:::- eléínyei f.íból ké~zült kar6kkal szemben, egyrészt 
a tat·t6sság, C:j•_.kély kezelé~i és javiM::li munka, m:1~részt az a kiit·ül
mény, hogy a sodronykar6 oly módon iiészitheW, hogy a PzÖW tövH 
egy<íltab\ban nem sérti, mi a fakar6k hPver~sénél gyakran előfordul. A 
találmány lényege abban áll, hogy a szöWterület szélein egymástól bi
zonyo~ tá\'ols~í~ra elrendezett o~zlopok v6geihez, vagy az ezek fülé kc
resztbeu erősitett geremLího:e sodronyokat rögzitünk, mi által a tet·ület 
fölött egy ritku háló képződik, malynek csomópontjaihoz merőleges 
sodrony flzálakat t.:réíAitiink és ezek al:-;ó végeit a földhöz rögzítjük. Ezek 
helyettesitik az eddig használatos fakarókat. A Rajna vldékén, nálunk 
pedig a Dunántul s különösen a Balaton vidékén m:ír kisédetP-ztek a 
sodronybálózattal, H azt mondják, hogy sok hibája van ennek a karót 
helyetteHitő rendszernek. 

Mi azért nem tartjuk helyesnek, mert sokkal költségesebb, mint a 
fakarózás, de mé~ ba valamelyik kifeszített sodrony a rozsdacvéP kö· 
vetkeztében elszakad, akkor egész aorok és csatornák tökéi ezéthulla
nak s igy meg is rongáltatnak. A sodrony elbzakadása pedig legköny
nyebben ak kor következhetik be, mikor a szölőt<Skék mind meg vanna~ 
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rakva fürtökkeL Ilyenkor nem keJI csak a rendesnél valamivel o:tgyobh 
•ztila ktisz a katasztr6fa. Azután mi következik abból, ba 1000-2SOOO 
flirtökkel megrakott- ~ke a ezéltlSl a földre teritetik s ott szétk6száltatik? 

A sz616karok tartóasa tétele. Ma, mid6n a szlSI6kar6knak az aír:~ 
~vrlil-évre rohamoann emelkedik, minden szlil~sgazdának különös gondját 
ktipezi srlSl6kar6inak tart6ssá tétele. 

A karókat háromféle módon tehetjük tart6ssá: a szenesitéasel, kát
ránynyal és rézgáliccaL 

A ezenePitél!lt ugy eszközöljük, oogy mérsékelten lángoló tüzet 
rakunk s a karönak azon részét, mely a kórhadásnak leginkább ki van 
téve, egyenkint a lángba tartjuk oehlfny perczig, mig a fának k ülsts 
rtUege u kivánt helyen meg nem szenesedik. - A szenesedésnek azon
ban nem sz R bad oly mélyre hatolni, hogy ez által a kar6 meggyöngi
tessék. U ja bban azt az eljárást kapták fel e~ yes vidékeken, j gy nálunk 
is, de evvel semmit sem takaritanak meg, mert főleg ned ves talajban 
ha u megpörkölés P-gy kissé mélyebhen hatolt be a fába, ~pen az ellen~ 
kezlS eredmény lesz elérve. - A faszén mohón szivja magában a föld 
nedvességét, szivacsossá lesz és hamarabb korhad el, mint a földfeletti 
karórész. 

Másik rnódja a kátrányoz~s. A kátrányt készen árulják, amelybe 
egy&zerüen belemártogatják a karót s azut:ín kalitkáoa rakjuk. A kát
rányoztísliak az a hátt·ánya, ho~y munkánk közben sok hátrányt pazaro
lunk a1. elcsurgatással. 

Ujabban a kar6k impregnálá8ának a harmadik módja kezd elterjedni, 
mely abban áll, hogy a karókat 40 cztm.-nyire 4-5 százalékos réz
gálic~.:oldattal tett lapos, széles kádba állitjuk, ahol egyszerre több száz 
kar6 elf~1· és a karókat 10-14 napig állani hagyjuk az oldatban. Időn
kint ezeket a karókat - melyeket leghelyesebben 50-ével laza kötegekben 
állitunk be a kádba, forgatni keH, hogy egyenletesen inpt·egliálódjanak, 
- Kiszáradt karókba a hideg rézg~licz oldat neru k~pes eléggé beha
tolni, s éppen ezért ily esetben a ré~gáliczoldatot orr6u kell <llkalmazoi. 

A szőlőkartikut még korbolineummal vagy kreozol tal is azokták 
impregnálni, de e1.t az eljár1íst csak ritkán szokták használni, rnert en
nél sokkal jobb a kátrányozás. 

Az eddig felsorolt impregnáhí:;i eljárások alkalmaz<isánál a hatás 
osak Rkkor lesz te,jes, ha az impregnálás után a karókat még 2-3 
hónapig szelllSs helyre tesszük ~1.áritani s osak azután verjük be a földbe. 

Kérdések és feleletek. 
l. Kérdés. SzerkesztlS flr, mit tud Ön a Muscat Ottonel csemege 

fajr6! 'l K. D. 
Felelet. A Muscat Ottonel Morean Róbert franczia szölész ma

~oncza. TlSkéje közép er6s, venyigéi kissé gyengék, finomao bal·ázdailtak, 
aetétveresbarnák, feketén pontozották s rövid izületüek. Levelei közép
Dagyak kerek 5 karélyoaak k6pidom6 fogakkal szegélyezettek. Fürije 
középn~gy, egyuerfi, va•~gnyelíf; bogyCSi középnagyok, gömbölytlek, 

,i 

,. 

: l 

l 
l l 
,. i 

.' ~· 
,J 

:.·1·.··! 

. ; l 

,. l 

l' 

l\; 



18 

t~árgászöldek, a napos oldalon rozsdlis foltokkal; ~eketén pontozottak., 
igen ~desek s igen finom gyenge musc.1tzamattal b1rna~; érése korai. 
Borát i()'en jól lehet értékesíteni. 

~ ~ Kerdés. Az id~n körii l bellll 50 bek toliter bm· t szűrtem el Kövi
dinkábóL A IJor egy kissé gyenge s igy ezeretném azt valami mással 
össze,·:i:gni - Mit gondol töl':erkesztő ur, mivel lehetne ezt összekeverni? 

D. B. 
Felelet. A Kövidinka magában is jó qualitásó bort ad, de ha Ön 

erősebbé tenni 1-lZándékozik, keverje össze Ülasz-Hizlinggel s i~y igeu 
kellemes asztali bort uyer. Chassel:i:s-sal iA megpt·óbálhatja, e7. is alkal
mas az elkeverésrE>. Az Olasz-Rizlinj!et különÖF~ebben azért lljRnlhatom, 
mert ez még zamatoss:í is teszi a Kövidinka borát. 

3. Kérdés. Az őszszel 5 hold földemet megfot·ditottam l'lzőW alá. A 
fagy jó porhanyóssá tette s igy reménykedem, hogy az ült~.t.és jó fog 
sikerülni. MieWtt azonban nz ültetéshez fognék, bátorkodom Onhöz for
dulni ama kérdéssel, hogy milyen csemegefajokkal telepitsem be a szőlő
met. Szóval: milyen fajokat tart legjobbuak a tlzerkesztö ur u telepitésre? 

Felelet. Szives kérdP.sé•·e haslnavehető tauácsot adni csak az ottani 
helyt körülmények teljes és .. alapos ismerete me ll ett le!1etne. N e vezetese n, 
ha azt tudu<ím, hogy az On megforditott földje homokos, akkor az 
Olasz-Hiz:in~et ajánlnn:ím. Ha azt tudn<ím, hogy a föld hegyes és dom
bos hely eu fek&z; k, akkor azokat a fajokat ajáulan<ím, amelynek a bogyói 
a deret és ködöt ki:.ilják, ha pcJig s1k helyeu, akkur .. azokat, amelyek a 
szárazságot és a szelet kibiJj<ik. Lehet, hogy az On füldje kövér és 
termék~_·ny talajú, mely <:setben azokat a fajbikat aj:ínloru, amelyek 
gyen6e hajtásuak, mig .. ellenkező esetben az er·őRebb hajtású tajokat. Azt 
sem tuJom, hogy az On földje nedve~ ltelyen van-e, mert ha ezt tudnám, 
akkor a 11agy é~ v~konylwjú fürtökkel biró fajtákat aj:ínlan:ím, ha pedig 
!:'Zá ra z, akkor a k lb és vat-;taghéjú .. bogy6júakat. 

Azt sem tud h:, tom, hogy Ou milyen fujíi hurokat .. ~ze1·etne a leg
jobban. l)!y t e hát csak áitalános szabályok han adhatok On nek tanácsot. 
Nevezete~eu, ha i~itiin(í fehét· fajh,>rokat I'Zet·etne t:5ZtÍrui, akkor ülte~?se 
be megfurditott földjét \"agy Furminnal, vagy Bakatol'l'al, vagy Vörös
diukthal "'!!Y Hajnai Hizling-gf~l \·agy Ezerjó\·ui vagy S:irgamuskatálylyal 
(Mu..:cat Lunel) va!!Y Pécsi szagossaL Ha pedig kitüuií \'ÜJ·(isboJ·t akar, 
aklw1· va!!y Burg-liJHlit '·~~y Üp11tt6t vagy KatbrklH vagy t;zt.-Lc)rJnczet 
V'lgy \Vildbaehi kt~ket iilrer-os1 11. Ha pedig fiuurn cse•negeszöliít ai~ar 
tökéiről lesz,·dni, :ll\ kor vagy O portókéket vagy .Margitot vagy Madclaiue 
Angevn1e-t va~y Ch:lssela~-t \"agy ~lézesfel,érct vagy Kecskec~ec~(í piros 
korait Vafly Genuai zarnato,.;t iiltetoscn. 

V égiil legyen szahad azt tarHi:Ct'olnom, hogyha borutt jól értékesiteni 
akarja, akkm okvetlen a feltér fajokou bazirozza sz{)iészkedéHét. 

4. Kérdes. A ~-;zőWm homokos. Már évek úta tapasztaltam, hogy a 
t\íkék benne elí'Z<íradnak s azután elpusztulnak. Az elszárad:ís különösen 
akkor l~p fel, arnikor mRga az idéiJlírás is szát·az. Filloxe1·a s egyébb 
betegség 11em báutja, jól és gondosan van kezel ve H éppen ezért sehogy
hem tudom me~érteni k1szárad1í~áoak okát. A szerkesztő ur megtudná- 6 

mondani ennek uz okát ? 
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Felelet Az okot könnyen megmondhatom. - A tőkék azért szá
radnak ki -- biztos vélemény ezerint - mert metszéskor a tőkék 
harinatgyökereit nem szedik le tökéletesen. Ha 8 harmatgyökerek elha
talmaskodnak, akkor 8 tlSkegyökerek elsatnyulnak, vagy elpusztulnak. A 
harmatgyökerek elhatalmaskodásával a tökének a?. időjárás viszontags:í
gaival szemben l<isehb ellentálló e1·eje van, mert hamarább megérzi a 
szárazRágot, aruiut·k gyakran áldozatúl esik. Ez különö::~en a homoki 
szlHökben gyakori eset. A földmunka alkalmáva] a harmatgyökereken 
élő t~ke oly érr.ékeny sérülésekel kaphat, mely vesztét okozza. A har
mátgyökerek leszedPsénck most nagyobb fontossága van, mint hajdan 
volt, milwr f!.u~g a filloxeráv8l nem gyíílt meg a bojunL 

Tehát Onnek csak azt ajánlhatom, hogy ha a hnrmatgyökerek le
flzedését eszközölteti, akkor a következökre ügyeljen. Mindenek előtt a 
tőke nyaka l' örül 15--20 cm. mélységig tnvolittassa el a földet, hogy a 
gyölH't·eket tőben lemetszhessék s azután uz összes harmatgyökereket 
g<.'ndman met~>ze~t:e lC'. Hogy 8 földet If>- 20 cm. V'lt]yRégig eltávolitj3, 
ezáltal a nyakkörüH földet is oly megmunk:l'láHban része .. iti, amely fc·l
trll'gyáz;\A ~rt~kéYel bir a tőkére. mert vele úgy a csapadékoknak, ·nint 
a lcveg-fíne~ utat nyit. 

Ha mindezrkre a jövőben kiv1lló gondot fordit, akkor meg vagyok 
győzöd ,·e, hogy t{)k~i nem eF:nek áldozat ú: az elszáradásnal.;. 

Sze r ke~ z tói Ozenetek. 
1. A boldogult szerkesztó a januári és februári számot beteg

sége miatt nen1 tudta elkésziteni a rendes időben. S tnindég arra 
számitott, hogy egészségél visszanyerve, egyszerre fogja a két hó
napi szúmot kiadni. De a sors másként intézkedett. Ö örök nyu
galomra tért s mi valósitjuk meg szándékát, midőn előfizetőink 
kezébe n1ost két számot adunk egyszerre. A n1arcziusi szán1 aprilis 
tizenhartnadika körül fog megjelenni. 

A lap szétküldését ugy határoztuk el, hogy egyidejüleg mind
azoknak megküldjük a lapot, ld 1903. évben annak elótizetói 
voltak. Akik megtartani szándékosznak azok tartsák n1eg, akik 
azonban nem akarjük megtartani, azok legyenek szivesek ben
nünket erről 8 nap leforgása alatt értesiteni, s a lapot visszakül
deni. Aki a kitüzött 8 nap alatt bennünket nem értesit szándékú
ról, annak elküldjük a harmadik szárnot is s bejegyezzük elófi
zetőink Jajstromaha. Egyben kérjük azokat a tisztelt előfizetöket 
akik az 190:-l. évi előfizetési diját n1ég nen1 fizették be, hogy 
hátralékukat a szerkesztónek mielőbb beküldeni sziveskedjenek-

2. A lap kiadó-tulajdonos hajlandó n1indazoknak ajándék 
képen akar sima vesszőket, akar ojtványokat küldeni, akik legalább 
2 előfizetót szereznek s azok nevét bek üldik a redakczióba. -
Aki tehát e szives munkára vállalkoznak s annak szerencsésen 
megfelel,nek az keressen meg bennünket egy levélben, hogy mi .. 
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lyen vesszökre és ojtványokra volna szüksége. Mi azután a meg· 
nevezett vesszöket vasuton bérmentve rögtön elszállitjuk, A leve
lek valantint minden egyébb telszóllalásokat a szerkesztóhöz : 
Csomor Bélához intézendök. 

SZERKESZTÖSÉG. 

S. 1{. Kaposvár. Ha finom és tiszta bort akar hozatni, for
duljon egy levelezőlapon a Visontai Pineze Szövetkezethez. Czime: 
Gyöngyös-Yisontai Pineze Szövetkezet, nlint az országos központi 
Hitelszövetkezet tagja. Gyöngyös. Innen küldönek önnek harmin
tákat is. A hordókat beszámítják a bor árába, de ha visszaküldi, 
akkor annak árát visszatéritik. A bor absolut tisztaságáért a fenti 
szövetkezet garancziát vállal. 

K. B. Lugos. Annák a bizonyos késesnek a neve : Blatniczky 
lture. Gyöngyös, Fótér (Luhi-féle ház). 

A. L. Kaposvar A czikk tendentiája olyan, hogy lapunkban 
helyet érden1el. A jövó számban közölni fogjuk. Addig is becses 
türeln1ét kérjük. 

L. K. Temesvár. Bizony nlink is ugy vagyunk. A karnat nagy 
a termés pedig amiból fizetni szándékoztunk, az idén ren dk i v ül 
silány volt. Próbáljon folyan1odni fizetés halasztásért. A kérvényt 
a földmivelésügyi miniszternek ny~1jtsa be s legfőbb argumen
tumként rossz tern1ését ecsetelje O excelentiája előtt. 

L. K. Lippo Megkaptuk. Fogadja érte ~öszönetúnket. 
M. N, Turócz. Legközelébb küldjük. Ugy várjuk a jó idöt. 

nlint az apostolok a szenllelket, 
F. G, Gyuró. ~incs. Sajnos nem is IP-sz. 

E l a d 6 s z ö l ö v e s s z ö. 
:::3-yök=res fásojtá.sok:. 

(Hip<fria-portális alanyon) 

Piros chasseleiö! ezre 

Fehér chasaeles • 

260 K. 

260 » 

Muskát ottonel ezre 

Csoda szőlö száza 

Európai cseJ:nege fajok. 
(Oltáshoz valók.) 

~.Iuskat Alexander. Ennek a tulajdonsága az, 
h~g~ a h usa .. ke~~ny. El.é~gé ~ll a tos, zöldes sárga 
szmu. Igen JO faJ, szálhtasra 1geu alkalmas. ~rik 
szeptem ber hó végán 1 o dr b. ára - - -- - _ _ 

260 K. 

40 ~ 
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Muskát Biffer. Nem kemény hu~u. Finom za
llll&tu, igen bő term<S. Nagy bogyókkal s apróbb fürt-
tel, Bzeptentber hó közepPn érik, 1 o dr b. ára - - -.6o 

Muskát Boowod. Hasonlit a. muskit alexander-
hez. Felette nagy h:rmést ad husofl, tehat &zállitásra 
alkalmas. Kiváló finom izü. É~·ik szeptember hó vé-

·gén 10 drb ára - - - - - - - -- - - -.6o 
Muskát Bl. queP-n Viktória. Igen korán már 

augusztus hó végén érik. Rendkivül nagy fürtu. Ha 
megérik a bogy6k rozsdá<J sárgások le~znek. Szálli· 

.· tásra igen alkalmas 1 o dr b ára - - - - ·- - -.6o 
Muskát czitonelle. Igen zamatos. Sárga nagy 

bogyó~u. - Érik szeptember hó elején, szállitható 
to drb ára - - - -- - - - - - - - - -.6o 

Muskát Croquant. E;gyike a legédesebb szőlők· 
nek, szine zöldes sárga. Erik szeptcmber hó elején 
szállithat6 10 drb ára - - · - - - - - - -.40 

Muskát Lamaskusi. Ennek a tulajdonsága az, 
hogy az ojtványon rendkinül buján él, diszlik és 
tartós. Fürtje nagy, bogyója igen nagy, zöldes fehér. 
Kivál6an kellemes későn érik. Szállitható- 10 drb ára -.6o 

Muskát de Nautes. A passatutihoz hasonlít, 
Igen korán érik. Szállitható, ropogós sárga szemü 
10 drb ára - - - - - - - - - - - - -.90 

Muskát Herczegovina. Korán erő nagyfürtft, 
közép nagybogyóju, zamatos, szállithaló 10 drb ára -.so 

Muskát Genuai. Fürtjei igen nagy, sArga bo
gy6ju. Igen finom rnuskatály izü. A virágzásban 
néha rug, más későn érő fajjal kell keverve ültetni 
azért mivel ez is kés5n érik. Szá!litható lo d!"b ára -.40 

Muskát dr. Hógg Róbert. Kiválóan hü termő, 
majdnem megszakadásig terem. N agy fürt ü, feh6r 
zöldes bogyóju Finom rnuskatály izü, vastag héju, 
későn érő. Szállitható lo drb ára - - - - - - -.6o 

Mu-;kát Frontignan range. Bogyója nagy piros, 
gömbölyüs. Későn érik. Szálittható 10 drb ára - ·- -.6o 

Muskát Frontignan blancz. Fehérbogyóju mint 
az t:löbbi szt:ptem ber hó végén érik. Szállitható -
10 drb áa·a - - - - - - - - - - - - -.6o 

Muskát Otto 1el. Kiválóan érdekes. Korán ér<S 
muskolat szóllS. Közepes fürtöket de sokat terem. Fő 
az, hogy nem rohad Szállitható - 1 o dr b ára - --.20 

Muskát passantuti. Nagy fP.hér bogyóju kellemes 
muskolat izü, korán érő. Szállitható - 10 drb ára -.40 

hlnskát Royál. Fekete negy bogyóju, ritkás 
fürtü. Korán érő szállitható - 10 drb ára - - - -.6o 
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Muskát Szt. Albán. Az előbbihez hasonló, csak 
hogy nagyobb, középérö muskatál izü. SzAllitható 
10 drb ára - -- - - - - - - - - - -

Muskát Tokaj Jardens. Nagy, világos, piros bo-
gyó j u, igen bő ter~ő, közép érő. Szállitható, 
10 drb ára - - - - -- --- - - - -

Muskát Vanilia vagy rozsdás muskolat. Ennek 
kiváló és neme~ jó tulajdonai vannak. Szállitható 
lo drb ára - - - -- - - - - --- - - -

Cba~elles augevina. Korár. Pr-ő nagyfürtü. Sárga 
nagy átlátszó bogyóju, bőterrnö. Sztíllitható 1 o dr b ára 

C has de A n ge res. Sárga zöldes bogyó j u bl>ter
ml5, küzép érő, kt·l1emes izíi. Szállitható lo drb 1íra 

Chas Blanc. Ez a köziinséges korán érő, bőven 
termő ismert faj. Sz1\llitható - ro drb ~íra - - -

Chas Fortineble dor, ]gen nagy fejii. Sárgás 
husos szemü. Korán ér{í. Szállitható lo drb ára -
Cbas de Judea. N :tgy fü1·tü. Zöldes sá1·ga szemü 
bl:Stermő. Szeptember végével érik. Szállitható 10 

drb ára -- -- - - - - - - - - - -
Chas Imperial blanc, Fehér nagy bogyóju, igen 

nagy fürt ü. Korán érő. SzállithatJ 1 o dr b ára - -
Chas Jeruzsálem. Nagy féketP. bogyóju, korttn 

érő. Kiválóan finom. Szállithat6 - 1 o dr b ára -
Chas Németpiros. Gyönyörü piros bogyóju bő-

termő. Szállitható 1 o dr b ára - - - - - -
Chas Mathias. Korán ér{í nagy fürtü, bogyójai 

fehérek, barna folttal Sz~Hlitható 10 drb ára - -
C bas Napoleon. Ri1..ka nagy fürt ü, óriási nagy 

aranysárga bogyóju. Kellemes izü asztali dtsz. Az a 
hibája van, hol! y néha rug, azért késl5n ér<í fa jok 
közé kell ültetni s akkor pdmpásan tere·-n. Késtin érő. 
Valódi kincs. Szállitható 10 drb á1·a -- -- - - -

Cha~ Piros-Napt~leou, Bogyója na~y é-. g-yö
nyörü ró~.sapiro~. a hamvasságánál fogva meg-lepő 
szőlő. Kissé savanykás. Hanem disznek felülmulha
tatlan, Késő érik. Szállitható 10 drb ára - - - -

Chas Gnen Vikt6ria. Nagy fürtü s~rga rozsdás 
nagy bogyóju. Szeptemberben érik. Szállitható 10 

drh ára - - - - -- - - - - __ _ 

Chas rouge. Gyönyörü világos piros szinü, nagy 
termésü. Kiválóan alkalmas a szállitaísrp to drh ára 

Chas ronga royal. Sötétpiros azinü gyönyörö 
sz616 Felett-e nagy termő Augusztusban érik Szál-
litható - 10 drb ára - - - - - - -' ___ -

Chu Szl. Fiakra igen nagy fürtü, sárga leves
~:zemü rendkivüli bötermlS Szálhtható 10 drb ára -

-.6~ 

-.60 

-.40 

--.40 

·-.40 

-.20 

~.4o 

-.6o 

-.8o 

-.6o 

-.6o 

-.6o 

-.8o 

-.6o 

-,10 

-20 

-.7~ 
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Chas Tokaj á.ngevina. Gyönyörü haványpiros 
-felette dusan termő kellemes izü sz:ölő. Sztillitásra 
-pompá~, 10 drb ára - -· - - - _____ _ 

Cha.s Zsidóo~~zági Cseresznye-piros bogyóju bB
termő Ktválóan fmom csemege. Középérő szálhtható 
10 drb ára - - - - - _______ _ 

Chas Almeria Nagy fürtii, fehér bogy6ju bő
.termő. Közép érö Szállitható lo drb ára - - - -

Albilló. Rendkivül szép télire eltenni való szőlő 
Fehér bogyóju. nagy fürtü Szállitható lo drb ára 

Buzellott óriási. Óriási nagy fürtü és bogy6ju 
Szállitható 10 drb ára - - - - - - - ---- _ 

Gharmond rouge. Sötét piros sz i n ü, nagy fürt ü 
nagy bogyóju. Kiválóan finom izü felette bőtermő 
Legjobb csemege ~zőlők egyike. J~özépérő szállitható 
10 drb ára - - - -- - - - - - - __ 

Csodaszőlő. Az: összes szőlők között a legna
gyobb fürtü, vannak 2 kilo sulyuak is Sokszor oly 
nagy termést hoz, hogy megkei ritktani. Sohasem 
rug, bor~zőlónek fdette kifizeti magát De csemege 
szőlőnek i::. használható. Szállitható 10 drb ára - -

Bhornichon Bianc. Nagy fürtü, nagy husos, 
sárga bogyóju, elsőrangu csemege egészen korán 
ér{i. - Szállitható IO drb ára - - - -· - - --

Chorni c hon a g•·apes co1lo~asles. Igen nae-y 
uborka a lak u, s:\l'ga szem ü husos, pomp:í~ iz ü, első
ran gu c:-PmegP. Szállitható IO drb ára - - - -

Duche:O;A of. Buchleák. Zöldes-o:.árga, nagyszemü 
muskolat izü, bőte1·míí l(ivál6 faj. Szállithat6 ro drb ára 

Ezredéves .Ma~yaror~zág. Ez a mai sz<ílőszetben 
a lehirhedt legt'·rt,~kesebh szGW. ~1int k;váloan szép, 
finom csemege faj. Szállitható 1 o drb ára -- - -

Fürj t(ljás. Roppant nagy fürtü, nagy bogyóju, 
fehér ~~~~m ü súilö ;,özépérő. Igen ért~ ke~, csakhogy 
más htis(,nltí idíílwn t'r:;s falj:tl l~even·e kell ültetni, 
különbe,l mag:iba n néha rug Szállitható 10 dr b ára 

Kecskec:-ccs \':lll kétféle, piro~ éR feh~r. Későn 
érő téli s1.mő. Szállitható - 10 drb :íra - - - -

Ko~suth I J.ljn:- . .Na~y fíirtü, n ugy sár~a bogy6ju. 
Felette korán ~rö. Szállithat6, -- 10 drb ;\ra - -

Spanyol voro~. Uyiinyörii piros bogy6ju, nagy 
fürtü, nagy termé!-íi, korán érő. Szállitható 10 drb ára 

Rci!'le de Calahn~. Mint a ne\•e mntatja, rend
kivül uugy fiirtíi, nagy bogy6~u, ~ehér édeH sr.emü, 
igen szép szl)Hí, Érik korán. ~zá.ll1that6 10 drb ára 

-.8o 

'--6o • 

I.--

I 20 

1.20 

I,-

-.40 

-.40 

1.-

-40 • 

-.60 
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Ezeken k; v ül vannak borez616 fal ck : 

Kadarka, Mézesfehér, Kövidinka, Olasza·iding, Burgondi, Oport6, 
Muatosfebér ezre - - - - - - ~ korona. 

A megrendelés alkalmával az érték egyne~yedét ellSlegül kérjük, 
la tisztaín olvasható nevet, lakást és vasuti lead 6 állomást. - N agyo bb 
megrendelésnél árleengedés történik. 

Vesez()k jól O!tomagoltatnak: a csomagolisért mérséltelt dij 
súmittatik. 

Csomor Béla 
~zőlő és ojtványtermelö. 

Hydrauiikus sajtO 
Arany érern 
Szeged 1899. 

Arany érem 
Budapest 1899 

Arany .. é 1•etn 

Pozsonyl90~ . 

Hydrau
likus 

-~--...... ~ ,. 
szölö- gyümölcsmust ~ajtolás•ra a nagy 
üzem szám ara. 2 kitolható kosár 1 • 

vagy 1 kosarral. !'c' 

Bor [~fimölcsbor Hs Gyümölcsnedv 

saltútat 
kézihajtásr a 

Her~u/oa n1omer~mr 
Keze It fa va~f m· 

tá n~~rral 
lyümölco é~ ózölö-orlökct, bogyózó gépeket 

Cl7\l~ö:Lo&~-ll:a.aaá1ó-z.;áaar\.\141=•••• 
gyártanak és szállitallak jótállá~ m.llet miut (ü ön1e~essé~eK a le~uja~o mrKezeae 

MAYFARTHP H. és Tsa. BÉCS. 1111 
különlegességi gyár gyüraülcskerlesitési gépekben 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve: Megrendel~sek tdejekorao kéretnek 

Nyom. Sima D. Gyöngyös. 
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