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A SZÖLÖBEN 
(Ezelőtt : "Egy év a szólóben ") 

Ete.vi foly-6ira.t szólóega.zd.á.k: ezá.r.n.á.ra. 

Megjelenik mindan hó 28-án. Szerkesztő és 1.- i adótulajdonos: 
Elölizetési dij : Egész évre 4 korona. CSOMOR BELA. 

Boraink értékesitése. 
Csak rövid tizenöt éve annak, ho~y a filoxera által elpusz

tított szőlők rekonstruál,sához fogtunk, s ma már - hála Is
tennek -ott állunk, hogy l\lagvarorPzágon R sz6lőmüvElés sok 
tazázezer embernek legfőbb kf>nyérkereseti forrása E> d. szőlőbir
tok nehány százezernek egyeth•n VHgy fő vagyona • 

.Mi sfm ternu~szetesebb iehát, mint az, ho~y a bor érté
kesitéFe a szölőe~azdák egyik legvitálisP.bb énlPke. - Ha a 
sok gonddal t:s fárad e ággal fenntartott és megdolgoztatott HzÓ
lők borait értékesiteni tudjuk, akkoc a szőlészet a jövőben 
még virágzóbb lesz, ellPnkező esetben pedig csökkeni fog & 

szőlés7ak 8zámR s ruegmenthetetlenül beköszönt a sző15-kultura 
terén i~ a szomorú anomália. Te h fi t Df'm túlzok. ha határozot· 
tan kijel~ntem, hogy a ma~yar borok értéke8itése a n1agyar 
állsmnnk is e~yik legvitálisl'bb t.rdeke. 

A magyar állam ~nnek tudatában is van s éppen innen 
magyarázható mt·~ az a körülmény, ho~y segédk ezét soha sem 
tagadja meg ott, hol a szőléi:!zet minél intenzivebb tételéről 
és virágzásiiról van szó. Az agrár kölcsöuügy~yel elósegiti a 
szőlők rekonstruálását, a boritaladó leszállitásával könnyit a 
bor érttikPsitésénél tennáll6 nehézf3égeken, szlnészeti tanfolyamo
kat rendez, védő szárnya alá fogadja és segiti a szőlé~:zeket stb. 

Ennyi üdvös intéz.: edések után azt. hinnők, hogy a szólc5-
kultur6. terén már mi kö\·etelni val6 sincs - s n1égie mit ta
pasztalunk ? Egy fundamentális bajt, amelyriSI minden szólész 
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panaszkodik 
ki. E·~ a baj 
értékesíteni. 

s nmlyet 
az: hogy 

minden szőlét~z tarthatatlannak jelent 
borainkat helye-3 árakon nem tudjuk 

Mindennck nwgvan a maga oka. 1-Iogy borainkat helyes 
árakon ue'U tudjuk frtékesiteni, annak ~zámtalan okai vn.unak 
Ezeket <H okokat már sokan fejte~rették• SzóláM tár
gyát képezte ez m<ir a legfehő fórumon i , a sz()lészeti szak
lapo {ban pe .li g már szri1ntalau hasábot foglalt le magának, 
1négis iidvöst,bb állapot kövl·tkezményként ez ideig neiP. észlelhető. 

S.)kan okként a szőlőkultura tulfejlődött álláspontját boí~
zák fel 8 azt mondják, hogy lviagyarország annyi bort produkáí, 
hogy at.t uem képeB értékesíteni. Ez téves ok. 

Bo' készletüuk ma m~g jóval CS(~kélyehb, mint a filoxera 
c~apá.s elűtt - ~ akkor 1nfgis tudták a horokat értékeaiteni? 
Igaz, hogy akko:· a borok ára sokkal kisebb és kevesebb volt, 
de ennek a IUa:!:yarázata a szőlők kcve~ebb költ~éggel való 
fenntartásában található. 

~Lísok n homokon é~ :;ik vidéken tern1ett nagy nlennyi
ségii borok ver.,enyében vélik a helyes okot feltalálni. - Ez 
az ok is helytel -'n, me r L a sik vidéki boroknak a hegyi borok
kal való ver8enyt· oly annyira kis jelentődögü, ho~y legfuljebh 
csak bkálü~ veraenyt provokál s a tulajdonképeni borkereskt>
dalem b eu ?3zre se1n vehet{). 

Hanem az olasz borok lleözönlése, m~r igmtis helyc~s ok. 
Ezt már rég- felismerte a magyar szőlész s e~t mindany
nyian káros hatá.;;tl'lak i~lllerjük a magyar borok értéke~itél3énél. 

Ezek az okok, melyPin~t itt fele1nlitettem, C8ak rajtunk 
kivül álló okok, - d~ nf.zzük moBt a.~okat, mPlyeket nttgtÍban 
a gazdaközön~égbeu találunk meg. 

A magyar Rzőlősgazdában 1negöregedett az a tudat, ho~y 
szőlészet<~ csak a kk or rationáli~, ha mionél több fajta r;zőlőtők
kel van megrakva 8zőleje s 1ninél több fajta borokat produ
kálhat B <·z az dső na~y hiba, mely okként szerepel a borok 
értékesité~ének nehézségei nél. -- A borkereakedő, ki nagy 
quantum ban szándékszi k bort ven ui, nagyon természetes ho1.1y , ~ 

nem adhatja meg a kellő árt olyan borokért, amelyet ő nagy 
quantomban csak ugy értékesithet, ha elóbb azokat egymá.ssal 
összekeveri -- összeháaasitja. 

A másik hibát a magysu· szőlő~gazda 
el és sok esetben ez az oka annak, hogy 

a szüretnél követi 
boráért nem adják 
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meg az illó árat. An1ig nincsenek a szőlőszemek teljesen meg
érve, addig nem koncentrálja magában mindazokat a vegytani 
sajátságokat, amelyek a j6 bornak mintegy alapfeltételei. - A 
szürettel a szőlősgazda vagy azért siet mert pénzre van sziik
sége, vagy pedig azért, mert ft:l a darázsok dészmálásától~ A 
darázs rendesen akkor lép fel, Inikor a szőlőszemekben 1uár 
némi czukortartalmat talál, - tehát nem vár a teljes érett.Jégi 
időre - s ekkor sem kö,et el oly nagy pusztítást amiért ér
deiues vo~na a szőlőgazdának m~g éretlen fürtjeit leszüretelni 
s ezzel Lor ai t megfosztani a kellő czukortartalom tól. - A má
sik t. i. a pénzre való tekintet petiig egyene~ helytelenség, Inert 
két-h:írom hét differencziáért cg:y (·gét>z terméF?t koczkáztatni 
-- mef!gondolatlunt?ág. 

A borkészitésn~l elkövetett bibiikat is oknak tartom a 
borok ~rt0keRitPsft i l J et ől eg. - 1\f ás államokban a helyes pin
czekezelr.t:ire oly nagy i-'Uiyt L~k tNnek, hogy enélkül {)k ralzioná
li ~ szűWk ult urát e l St:llll k(~pzelhetnPk, Sajuos, nálunk még 
11incs ig-y. Nálunk a BzőlőAgazda megel~kszik azzal, ha borait 
egyszer lelluzhatja B minden egyébb ~·ljárást már pancsolásnak 
tu rt. KE!ncz(.sről, der i t~sről m~g halJani 8 em akar s jaj annak, 
aki előttek ezek has2.nát é~ szüks~~ess~gét vitatni próbálja. -
Most n:ár kérdein : :!dhat-e P.z a borkureskedő illendő árt. olyan 
borok~rt, amelyL·kuek hordó~zaguk van ':agy amelyek meg
VHJ.nak törve? 

~~~g sok e~yéhh körülményt tudn~k ÍAlsorolui, amt-lyek 
m i n d ak adál y t k~peznek a uorok értékesítései vel, da egyen lőre 
most l'Z~Kt·t dha~yom s áttérek azon t8nyez{;k (ejtegetésére, 
Hmely~k kövdés(.vd a jövőber. meg;fo~·juk élui azt, hogy elnémul a 
pzőlősgnzda ajkán a moshmi p~11las1., mert horai~rt meg fJ~ja 
adni az illő árt úgy a kiilföldi, mint a bt-lföldi kereskedő. 

Le~első teendők é tekintetben a belfogyasztás emelése. A 
belfogyu~ztásl pedig lPghiztosahbaa ugy emelhet jük, ha csökkent
jük a na~y pálinkafogya~ztá~t. Ha teljes absztinencziára vir
radna 1\Iugyarország, akkor a bor értékesités gordeusi csom6ja 
egyszerre kettévágatnék, de a jelen viszonyok között ez 
c~11k idea, amely csak n1int ut6pia és fantom jöhet szóha. -
'l'ehát telje8 absztinenczia m~g most lehetetlenség, de a pá
linkafogyasztá~ csökkentése nemcsak közgazdasági, hanem 
eg~szségügyi kérd~e is. Határozottan akcz.ióba kell lépnünk 
ezért, köteleseágiink felvilágositani a népet ennek káros követ-
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kezm~nyeiről, egyenként ~s együttesen állást kell foglalni csök
kentése mellett s ezzel kát üdvös eredményt foguhk elérni: 
elősször kisebbadni fognak a halálozási st.atisztika na~y számai, 
má~odszor pedig a nagy borfogyasztással emelkPdni fog 
boraink ára. 

Második teendőnk pedig az, hogy vessünk sz~imot magunk
kal s lás:mk be önnön- hibánkat. Vagyis ne arra örekedjünk, 
hogy minél több és számtalan fajta, hanem egyöntetü és jó 
borokat na.!y quanturuban tudjuk produKálni Hogy pedig jó 
borokat produkálhasaunk ahhoz két elengedbetetlen kellék ; a 
rendes időbeni szüret és a helyes pineze kezelés. Ha rendea 
dőben szüreteltünk, akkor a bort kez~ljük helyesen a pinezénk

ben és legyünk türelm esek, me rt borainkért a hozzánk bekö
szöntő borkereskedő olyan árt fog adni, amelyben megtaláljuk 
nemcsak egy évi fáradozásunk busás gyümölm,ét, hanem a vá
rakozás utáni kamatot is. 

Ezek a rni kötelességeink, de az állainnak is van egy 
kötelessége, mit teljesiteni kell. N evezetesen meg kell szüntetnie 
az olasz l)orklauzulát, amely azután megakadályozza az olasz 
borok beözön lését. 

Ennek az ideje most érkezett el, midőn Olaszországgal 
való kereskedelmi Bzerződésünk megujitása elc5tt állunk. Olasz
ország most megmozgat minden követ, hogy továbbra is biz
tosítsa horni számára· a hozzánk való vámkedvezményes beho
zatal t. Miraglia szenátorát is elküldte már B:.c~be és Budtl.
p&stre, hogy az olasz magyar-osztrák kereskedelmi szerzódés 
ügyében puhatolózzék és kedvezményeket csikarjon ki. 

Tizenkét esztendeje már, hogy nyö~i borgazdaságunk az 
olasz borvámklauzulát H e tizeukét év alatt éppen emiatt ki
!zámithatatlan veszteséget szenvedtünk. Ha tehát most bizonyos 
okokra val6 tekintettel ujra elfogadja a kormány a szerzc5d~st, 
akkor ismét ef{y ujabb ve ~zteoég fog bennünket érni s talán 
az a Aok n1ili6 is, melyet Hz6lőink rekonstruálása IJyelt el 
odaveszne. Nincs tehát min gondolgozni, hanem tenni kell. Mi 
hisszük és reméljük, hogy a magydr kormány J~. magyar bor
kereskedelem érdekét fogja szem előtt tartani akkor, mikor e 
fontos kérdés felett dönteni kell. 

Azt pedig rendkivüli örömmel látjuk, hogy a Magyaror
szági Bortermelók és Borkereskedők Országos Szövets~ge akczi6t 
indit. e arra hivjuk fel a többi egyleteket ~s szövetkezete· 
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ket, hogy sorakozzanak táborukba, amelynek jelsuwa: Nem 
kell külföldi bor l -- Nem hisszük, hogy volna Magyarorszá
gon P~Y olyan szőlőtermelő, aki e jel11z6t nem vallaná ma~áé
nak s aki kivonná magát abból a küzdelemből, amely hork<' .. 
reskedelruünk megjavításának R boraink illő értékesitéat'.tH:k 
diadal á va, fog v?gződni. 

A z eddi~ mondottakat röviden összefoglal va., bor h ink t:rté
kesitése v~gett a magyar sz5lészeknek a magyar konu;. nynya J 
karöll ve kell hoz1.áfogni a reformhoz. Mi tegyü L meg ami to
l ünk kiteibetik n kormány pedig törvényekkPI védje nwg· bor· 
kereskedelmii11v érdekeitD 

Ha a két- téuyeú) meglesz, akkol' óhajunk bei ·~lj,_.•sedik s 
a jövő h en nr~m l t:· sz ok unk panaszra. Ellenkezo est-·, ;(~ll pedig 
mé~ P sz·~·lPszet jövőjét'lrt is aggodalmaskodhatunk. 

Elöhajtással való szölöojtvány kész: t :és. 

Elvt'gt:>zve a szőlőben a két legfontosabb munkát: a nytt~tst és a 
a met~zést, a mo::t kinálkoz6 pihenő idGt hasznunkra fordíthatjuk t. i. 
hozzáfoghatunk az ojtváuyok kéE~zitéséhez. 

A szGWsgazda üjtványt vagy a maga számára készítet, vagy p~
dig eladlísra. Ak~ír az egyik akár a mtísik végett ojtat, leghelyegebben 
teszi, ha a l!lok oj táiii sisthe ma köz ül azt választja, amit én czikkem 
czimének adt am. 

A Rok kisérlet és tapasztalat bebizonyította, hogy az előbajMssal 
val6 szőlőojtvány készitée a legjövedelmezöbb, a legjobb és egbiztosabb. 
Legjövedelmezlibb azért, mert az aránylag kevés költségb~ került ojt
ványokat jó pénzért értékesithetjük, legjobb é5 legbizto~abb pedig azért, 
mert rendes és pontos kezelés mellett szép sikerre vezet. Én a mult 
évben oitattam 80 ezer darabot s örömmel konstatálom, hogy az ered
mény hetven 1wrczentes volt, a mit a lehető legjobb árakon tudtam 
értékesiten i. 

Az előhajtá-..sal való szőlőojtvány készités-m6djd.r6l már sok tu
dományos munka jolent meg s mé6 több tndvmányos ozikk. A legtöbb 
ilyen munkának azonban az a legnagyobb hibája, hogy nagyon is tu· 
dományos. Egyszerü és könnyen megérthetlS ismerteMs helyett, hoasza
dalmas magyRrázatokat éa fejtegetéeeliet ad az olvas6nak, de meg sok 
olyant ajánl a szlSltísgazdának, a melynek kivitele költséges és e mellett. 
czélezerütlen. · 

Midőn tehát az ujtás eme módját megiemertetem ellSfizetlSimmel, 
eMre ie kijelentem, hogy minden tudományos éa nehézkes fejtegetélt 
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kerülm fogok s e helyett egyszerü szavakkal fogom elmondani, hogy 
én miként kászitetem az előhajtással való szőllSoltváuyokat. 

Az előhajtással való szőlöultvány készitésénél mindenek előtt három 
körülményre kell tekintettel lennünk, nevezeteeen az ojtó alany megvá
lasztására, az ojtásra és előhajtatásra. 

A szőlősgasda már őszkor megáll~.podásra jut a felett hogy 
milyen fajokat fog a tavasszal ojtani. Ezeket a fajokat leszedi a töké· 
ről s elvermelteti. A ~zabad föleben valcS eh·ermelés 8 legjobb és le!,!
biztesabb. Az elvermelés rendkivül hozzájárul az eredményes ojtvány 
termeléshez, éppea azért nagy gondot kell arra forditanunk. Sokan a~t 
állitjtík, az eh·ermelésnél okvetlen til'lzta homokot kell használni. Lehet 
hogy jó, de nem ok \'etleu szük~éges. ,Jó porhanyó föld it-~ megteszi a 
szo]gálatot. A legfőbb teendőnk az ervermelésuél az, hogy az egyes 
kötegek és vesszőszálak között Lev ö hézagoka t jól ki töltsük, vagyis izo
láljuk a vesszőket. Ha hézag marad a ve~szők között, akkor ott r·ögtön 
fellép a kiilönbözű gombaképződ~s é"> pené~zedé~, már pedtg a gombabe
tegségtől és penészedéstől megtámadott vesszők alkalmatlanok ojt0galy
lyaknak, de meg egyenesen veszedelmesek is. Az ilyen ojtvány
nyal legjobban cselek!:-zünk ha tüzre vetjük, mert általuk csak :írtalrnas 
spórákat plántálunk a szőlőben, 

1\Iikor igy el vermeltük az ojtógallyaknak sz<ínt vessl.{)anyagot, 
akkor gr,ndoskodunk az alaoyvessz{íkról. F.nnek kiv~na~zt:~s:ín~íl elenged
hetlen keilék. hogy a ~ziíl{h;gazda ismerje a földjét, amelybe ültetni 
akar, ,~agyis ismernie kell az adaptacziót; met·t péh-Líul a Hip,íri:ínak 
egész más talaj kell, mint a Rupestrisuek, ennek ismét m:í~ mint a 
81>l6rnisnak vagy a Vialhísnak stb. Ha a szGlősgr.zdáuak hozatn~a kell 
az alanyvesszőket, akkor rut>gbizható firmáb61 huza!:!son s mindeu kih·ül
mányek között első oszt<llyút. 

Ha már a tél folyamán hozat vesl"zőt, akkor azt szintén \'ermelje 
el, (pinczéjében homokba) ha pedig magának van, a kk or is~ol:ü~za d. 

Aprilis elejtín vagy közepfn m:ír hozz:ifoghat az ojtáshoz. Ez idő 
elérkezté\·el teeud;;jt~ lesz, hogy az alanyok é~ ojtó gallyag vizbe 
való be:íztatáf-áról, moháról, feszénl'{íl, kPnporról, fugyapotról, lád:íkról, 
ojtóhelyiségrDl é~ jó ojtókr61 gondoskodjék. Moha lehet erdei is, de 
legjobb a mezei moha, mert ez sokkal finomabb szálú lévén, kö.myeb
ben elősegiti az ojt\'ányok előhajtá~án:\\ szükst'>ges légkeringést. Ha 
esetleg a szőWsgazda vidékén moha nincs, ugy megteszi a kellő szol
gálatot a fagyapot, turfaliszt, fürészpor de ezek közé durva szénpor is 
kevercnoő, hogy a fenékkéreg átbocsájtó legyen. 

A mohszedést városon a p'olgármestertől vagy erdésztöl, falu - he
lyen pedig a jegp.őtöl kell kérelmezni, kiknek azt feltétlen engedélyezni 
ke]) az ojtás czéljából, A faszén lehetlSleg bükkfáb6l legyen égetve s 
teljesen kiégettessék. A kánport illetőleg, legjobb a kénvirág. A fagya
pot finom éz száraz legyen. A mi a ládákat illeti, ennek megfelel a 
közönséges bolti láda is mert kis szölősgazdánál nincs értelme a tudo
mányos könyvek által előirt complikált ládáknak. A bolti ládának 8 te
tejét levesszük. alján egy palr helyen kifurjuk s a ládák szélességét 
alkotó deszkák egyikét kivesszük, Az ojtlis helyiségnek megfelel min-
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den olyan szoba, amely elé~ tágas, magas és cz~lszerü alakkal bir. A 
szőUH~gazda tehát ojtóhelyiségül felhasználhatja - ha van - szőJöjében 
levő borházát, vagy esetleg lakásának egyik szobáj~H. Mi sem termtisze
tesebb, hogy az ojtáA lelke az ojtó. Jó és ügyes ojtókról kell t.ehát gon
doskodni elsősorban a szőlös~azdának. Szőlőtermelö vidéken rende
sen találha~6 jó ojtó ember, lia azonban nem volna, akkor ne sajnáljon 
a más v:d~kről hozatni megbizható ojtókat, Mert sohase feledje 
el a szi)Jösgazda, hogy egy jó ojtó többett ér mint tiz dilletáns ojtó. Egy 
gazda ojtó em ber igaz, hogy naponként kevesebbet produkálhat mint tiz 
de hogy jobbat és biztosabbat produkálhat az elvitathatatlan, 

Hogy darabonként fizeti e a sz{)lösgazda nz ojtváoyokért vagy 
napszámra ojtat az már az ő gondja. Én ha darabooként ojtatok, akkor 
m~nuen megeredt ~~Msért 4 fill~rt. nap:-;zámba pedig naponként 260 fil
lért fizetek. A napszámba való ojtá~t inkább ajánlhatom, mert jöve
delrnezlíbb 

A gazda miudezekről gondoskodva, megtisztitatja a moliát ~ leve
lekWl, ös~zetöreti a faszenet durvára é~ finornrtl ugyszintén a kén
port is; a beáztatott alanyvesszrí szemeit mind lenyeseti, csak a legalsó 
szemet ~em, amelyet egész alant kell keresztül metszeni, kiszedi az el
vermelt neutes vesszőket és egyenlfíkre eldarabolja, befütet a helyiségbe 
s az emberekkel megkezdeti az OJtást. 

El nem mulaszthatom hangsulyozni, hogy az ojt v .i.nyokuak a lá
dába való berak~ísához a gazda olyan embert állitson, a ki értelmes és tel
jesen érti az ojtvány berakásának technikáját. Ez az ~mber legjobban 
hozzl\járul a biztol! eredményhez, mert nemcsak kiselejtezi azokat az 
ojtványokat, a melyek a rossz öeRzeillesztés következtében rosszak, ha
nem helyP.s berakás által biztosítja is a jók megfogamzás:ít. 

Mc~t !llljunk meg egy kissé s tegyük fel azt a kérdést, hogy mi
ként kell ol ta nunk ? 

A moh:is eWhajtáson való fásojtványok előállításánál eddig legin
kább :! z angol nyel ves párositást szoktuk használni. Ez válik be a leg• 
jobban. Az ojtást illetőleg legfőbb kellék az, hogy a metszlapok telje
s~n üsszepasszoljanak s középen egy kissé kimeritessenek. 

A kimerítéssei elérjük azt, hogy a két metszlap v~ge teljescm 
összesimul s ez az első biztosíték, hogy azok összeforradnak. A nyelve
zés is fontos amennyiben annak a metszlap közepétől egy kissé feljebb 
kell lenni s a vessző háncsával párht12·amosan kell haladni. 

Az oltókést a nyelvezésnél nem nyomni, hanem finoman kell v~
gig huzni r:r ert különben összetörjük a vessz{) belét. A metszlapok k~
szitésére ajánlják a1 ugynevezett ojtó hüvelyaket. Igaz, hogy ennek se
gélyéJyév~l finomabb és kellőkép kimeritett metszlapokat vághatunk da 
mégis czé!szerütlen , és pedig azért mert sok időt elfecsérel az ojtó as 
egyenl6 vastagRágu megmetszlapozott vesszök összekeresésével, hogy 
azokat összeilleszthesse. 

Egy ügyes ojtóember addig három ojtást megcsinál, mig egy ojt
vatnyhoz azükségea két megmetszlapezott vesszlSt összeilleszt4H és meg 
nyelveztet's véget.t kikerel a metszlapok halmazáb61, 

..lz igy beojtott vesez6k bekatéléhez nem szüksé1oB sem raffia, 
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sem pamut sem gummi ; ugyszintén nem kell ezt agyaggal sem bekenni, 
mert az minden ilyen eljárág nélkül is befogarnzik az előhajtatásban, ha 
azok jó lettek összepárositvu. 

Ha már van 200 darab ojtványunk, akkot· hozzti foghatunk azok
nak a l:ídába való berakásához. Itt mindl~nek előtt hosszában fef:Hlttjuk 
a ládát, tetej(ot levesszük s széle al:\ e~y ttímasztékot teszünk, hogy 
az egy kissé rézsuntosan álljon. A kitisztított mohával mo:-1t ugy a fe
nekét, mint mindegyik oldai:H köríilue {íl 10 ezentiméter vastag-~ágban 
kibéleljük, A fenéket uélelő mohára azuMn szórunk egy kis darabo-; 
faszenet, és ktinport ~ megkezdjük az oltványok bel'ak:isái· A micWn 
már egy 801' ojtv:inynak a uerakás;íval végeztünk, akkor behintjük 
porfinomságli fasz~nnel és egy IdA kénporral. A sz~u conzerv:ílja a 
vesszőt a kénpor pedig desinflCi:ílja. Itt nagyou kell vigyáznunk, hogy a 
faszénpor az ÖRszeiiJesztett mettzlapok közé ne kerüljön: tehát az oj
tási részt egé~z szabadon kell hagyni !" azoknak kifelé kCJil :1llaui. Mi
kor már jól elrétegeltük az ojtv:inyokat, akk01~ fitwm rózEáju öntözöku
pávai megöntözzök s meg kezdjük a második réteget képező ojtványok 
berakását; mikor ezzel is el készültünk, akkor ujra beslfénporozzuk és 
ismét rnegöntözzúli. Igy haladunk előre mimhddtg, mig a láda egé~z 
tető1g meg nem telt ojtványokkal. A szélességet alkotó d(!szkák egyi
két előbb azét·t vettük ki, hogy most ezen keresztül öntözhessük az 
egyes réte~Pket, mi máskülönben tgen bajos lenne, mert a kupa róts:í
jával <! teljesen nyitott oldalon nem igen f'érhetnenk az ojt váuyokhoz. 
Mikor igy a h\da megtelt, akkor feltáma!-lztott helyzetéb(51 a fenékre 
forditjuk s a kilátszó nemes gallyak "Letejét fiuuman behintjük fagya
pottal és megnedvesitett mohával. 

Ezátán az egész ládát bevisszük a fütött helyu•·•be H két talp
fára helyezzük, hog.v igy a levegli a kifut·t lyukakon átj:\rhasHou, va
lamint a bennök levő viz lesz i várvghasson. 

A gyükérképz{idésnél melegségre .Ss le,·eg-őre van s;,,ükség. J~ppen 
ezért a szoba levegöjének állandóan 20-22 Celzius közt kell maradnia. 
Ha azt akarjuk, hogy a gyökérképződés ne haladjon rohamosan előre, 
akkor csak 17-19 Celz. állandó hőmérséklett·ől kell gondo~kodnunk. 
Nagyon természetes, hogy e mellett a szoba :Hland6 j6 és tiszta leve
gőjét·öl is gondoskodnunk kell, mit rendszeres szeWztetés által érhetünk 
el a leg?iztosabban. Az állaolló hllmérsék szempontjából nagyon jól 
csel~ksz1k a gazda, ha vinczeHétjét vagy egyik ügyes emberét mínd 
add tg a ládák me ll é rendelt, mig a ki ülte: és ideje el nem érkezik. 
Ennek aztltn az a kötelessége, hogy a hőmérsék deciressóját fütéssel, 
az emelk~dést pedig ablak kinyitással egyerlitse ki. 

Az egyenletes hőmérsék elér~se végett legujahhan egy ugyneve· 
zett :.natron-carbonc kályhát konstruáltak, de e helyett sokkal többet 
ér a közönséges kályha, amelyben tetszés szcrint lehet füteni. Ez a 
:.natron-carbon kályha különben élet - vesEélyes is . 

. Az előgJÖ~ereztetett ojtványok késziiésénél még sziiksér,resnek 
tartJák a szortuozó asztalt a fatálczákat az egyengetiSt éti íuég sok 
egyéb .. költs~gee kelléket. 

Oazint~n mondhatom, hogy az a gazda aki ilyenek beazenésére 
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pánzét költi, az m·:1gam~\gának a legoa~yohb elleasége. Nagyobb kaliberii 
ember~k, aki!, angró kereskednek ojtványokkal, azok megtehetik, de 
wi nem ojtváuy kést.ité~re bat·irozzuk kizáról:t~ :-~zőlészked•jsünket, épen
~:~é~gel nem, de m~~ mi sokkal ratzion·ílishhan is tudjuk értékesiteni a 
pénzt, alllelyet az ilyen feleslegeg eszközük nélkülölésével megtakaritunk. 

Ed·ltgi muukáu~ ut ín várunk körülbelől 16 napig és ez idő 
alatt elien{)rizt.ük a1. ojtványok gyökérképzödéi·jt és Ös3zef<Jrradását, 
N evezete-;en az el8Cí hét végén me~nézzük a ta ka ró fa:{y a po tot s ha 
már nagyo i'•~8zeülepedett akkor meglazítjuk; ha pedig a moha és 
szénpor 18 kisz:iradt, akkor alt 28 -30 C 0 vizzel megnedvesitjük. 
Ellenőrizr.ilk tovd.bb,í: a lád.ik höfukát s ha e~wtleg ily miwr azt. ta
pasztalnók, hu~y a k~Oyh' mellett levő ládJkb:1n na;yobt> a melegsé~ 
akkor azokat kicserdjük a k1ílyháktól télvalabb levGk~el. Csak a locso
lá~ra vigyá1.zán k, me rt a korai és hideg vizzel való loc~olássJ.l ös.~zes 
munkánkat töul\.retehetj ij Ic Ha azt vesszük é~zre, hogy c, .uoh:1 taku·6 
penészedik, akkor helyette~it.sük at.t durva szé:lp,n'l'al s es ~tleg fél per
czentes rézgl~licz mé~1.oltlattal (bordói lé\·el\ is megper:nete1.hetjük 

Az elügyökereús kedvező voit1ínak weg;íllapitásd.t ugy eszközöljük, 
ho~y a má~odik h6t vége felé eg·(-egy ojtv<lnyt kiveszü~k a ládából 
s megviz~gáljuk, hogy a forrad.(sho~ szü 1iséges kallusz ki van e tökéle
teseu ftjlödve. 

Ha erről meggytíződtiink, mely m:nt mondottam, 14 -lö nap 
alatt beküvetkezik - akkor a f'Uté::~t abh:tha!:{yjuk ~ p:it· napig még 
bennhagyjuk a ládákat, hegy lehülhegsenek. Ha pedig már a lebütés 
is uekövetkezett, s h:1 UZ idííjárás Í8 ked \'et.Ö, akkúr kivis~zük a ládát 
az iskolához, leoontjuk annak e~yik oldalát s gondosan kiszedjük, 

~Iegjegyzem, hogy a lád:íhan már ekkot· gyökerek uoritj:ík az 
ojtv:íny alsó t•észét, t~ a beojtott nemes gallyl) 1 m<ir hajtások is mutat
koznak, azonhan az mé; nem eredmény, mert az et·edmény attól fíigg, 
hogy képe~-e az illető ·~tvány a foldben lévi) tápsze1·ek felvételére s 
igy a re~pirati<>ra. 

~ppen ezért stü lBé6es, ho~y a talajt ahov,\ az ojtváuyokat ki ül
tetni akarjuk - már j6 eleve eWkészttsük. L9heWleg komokos, humu
szos és jól trágyázott legyen, s a m i legfőub: legyen az védett, me
leg helyen. Maginál az ültetés mii veleteinél pedig ügyeljünk az o j t.ás 
helyének gondos betakarás,íra és annak kellő idöbeui kitakarására nem 
kevésbbé a peronospo1·a ellenni védekezésre. 

Ime ez volna az eWhajtással készitett ojtványok nagy mesters~ge. 
Sokan mondjt\k nagynak, de csuk tulzással, mert alapjában véve csak 
-egy kis figyelem kell hozzé. 

Ha az elmondottakra kiváló gondot fordítunk, egyetlen körül
ményt sem tévesztünk szem elől akkor ojtványaink olyan eredm6nnyel 
fognak meglepni, amely mélt6 jutalma lesz fáradozásunknak s a mely 
költségeinket nagy kamattal fogja visszatériteni, 
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A tavaszi fagyok elleni védekezés. 
Igaz ugyan, hogy az idei tél elég kritiku.s volt ~ az ~pr i l is 

hónap is meglehetösen hideg és .. szé.lsö.séges, arnde. azc.rt m~gsem 
tudhatjuk, hogy nlit hozhat a nu~EISI honap. ~z pe~it~ regen. I~mcrt 
dolog, hogy a tavaszi fagy egy euel alatt. egesz ev1 tern1es~u~ket 
tönkre - teheti. Azok az ugynevezett ,fagyos szcntekc a l\nllkus 
napok, amelytöl legjobban tél a szi>Iösgazd1~. Ok_o~an tesszük tehát, 
ha cz~ktöl a ·fagyos szentektőlc jó eleve lnztosit.Juk magunkat. 

~Iinden szölösgazda tudja. hogy a fagv ellen !egjohb a füstölés, 
de hogy e czélra mit használjunk, e fülött még nem jutottunk 
teljes megállapodásra. 

Yannak akik e czélra az ugynevezett »Lemslrümc-féle fák
lyákat ajnnlják. Ezek a fáklyák préselt és gyantával kötött tözeg
ből állanak, amelyekhez még erös füstképző anyagok vannak 
keverve Egy ilyeri fúldyJnak az úra körülhelöl J fillLThe kerül s 

- __ egy holdra 1.)0 darab fáklyát számítanak. E fú'dyúkk:d valú elj:'n·ús 
annyihól álL hogy h.irom-három méter túvolsúghan felállitjuk a 
szőlö szélén s a hőmérsék csökkenésekor n1eggyujtjuk 

A , Lcmström •- fl' le fáklvúldwl a drezdai :\Iezögazdasági 
Kisérleti Allomáson többször b~ehalóan kisérieteztek s azt úllitják 
a szaklapoii, hogy pompásan hevaltak, amennyiben ~)2() négyszögül 
nagyságú területen l Celsius fokon tudták tartani a hömérsékletet 
s a füstképződés 3 crán út tartott andkül, hogy egyéb füstkl'pzö 
anyagat kellett volna segítségül venni. 

:\Iások a <~essler• -féle gyertyúknak a barátjai. Ezek a gyer
tyák körülbelül J cm. vastagsúguak és ugyanilyen hoss,dlságuak. 
Ezen nagyság elkészitéséhez szükségcs 7 dl'cziliter forró vizben 230 
gramm kálisalétromot feloldanunk; az oldatho~t. 1;)0 gran11n kút
ránvt és ann'-'i fűrészport keverünk ho,,v elég·,,é gvútható tön1e'•et 

J J ' o~ o ~ o 
kapjunk Ekkor az egészet ki kell száritani és ezutún ujh ·,1 rneg-
törni és keményítő péppel a mondott tnéretü gyertyúkká idomítani . 
Egy gyertya 30 négyszögölel képes füsttel elúras~tani és fagy[ól 
megvé,deni. 

En az egyik eljarásnak sem vagyok barátja. Az elsőnek azért 
nem, mert rendkivül költséges: a másodiknak pedig azért nem, 
mert sok pemecseléssel jár s hozzú n1eg rendesen elkészíteni sen1 
lehet. 

A :.Lemströmc-féle fáklyából egy darad 5 fillér s egy holdra 
150 darad szükséges, aminek az ára 7 kor. 50 fillér. 

Tapasztalatom szerint egy holdra elegendő 2 kocsi trágya s 
-ennek az ára legjobb esetben 2 kor. 40 fillér : tehát 5 kor. 10 fillér 
.a differenczia. Ezen az 5 kor. 10 filléren pedig szivesebben veszek 
még ~ kocsi trágyát a szólómnek, mint :.Lemströmc-féle fáklyákat. 

Es a trágyával való füstölést n~m is adnám oda a fáklyákkal 
való füstölésért ; nem pedig azért, mert ez olyan pompásan bevált" 
hogy Ot éven keresztül még mindig megmentettem vele a szólómet 
~ fagytól. 
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A kisérletek után bátran ajánlhatont tehát mindenkinek s 
~gy~.en elmond?m, hogy mik~pen szoktam én a trágyával való 
f üstoléssel a szolőt megmenteni. 

~lég a tél folyamán körülhordatok a szőlőttrágvával.- Mikor 
észreveszem a hi>mérs~k csökkenését, akkorembereket küldök ki akik 
éjjelre is kiiiHl maradnak. Két minim~l-tnax.intál hőméröt helyezek el 
a szálűben ú~y! hogy .az egyi~ egy m~ter mag.ass.agbau van felfüg
gesztve, a mas1k pedtg szalom legmelyebb reszen helyeztetik el. 
Az etnberek a hőméröket folyton figyelentmel kisérik s n1ikor 
múr azt látjúk, hogy a hömérök + .; C0 fokol 1nutatnak, meg
gyujtják a körül hordott trágyát azon a~ oldalon, amely oldalról 
a szél füj. I-lu esetleg a szél irúnya megváltozik. akkor azt az ol
dalt gyujtják nwg, amely oldalra a szél irúnya megváltozott; ha 
pedig egyenletesen egy oldalról fuj a szél, akkor a többi trágyát 
is arra a helyre vi~zik, ahol legelöl felgyujtattot. .Jó nedves tehén
lrúgyúval, amelY költ'· mús füsti>lö anyagot is szaktunk keverni, 
egl··sz éjszaka eHiizelhetünk s ez rJlyan hisl<'>t ad, lH>.JY az egész 
:-;ziílöt hetakarja és megmenti a fagyústól. 

Ilven tüzelés alkalmúval minden évben tapasztaltuk hogy 
~lzok a~ ti)kék, amelyek a tüzhüz közel voltak, rendesen egy kissé 
mcgl'agvtak, mig azok, amelyek távol volt<1k, egész ren1lheu Iue~
niaradtak. - Ennek az oka pedig semmi más nem volt, nlint az. 
hogy küz\'etlen a lúz küzeléhen levő tőkék felett a füst nagyon 
magasan haladt el, még a távoliakra leereszkedett. Ez kön11yen is 
L'l'liletü, mert közvetlen a tüzrakásnúl a füst saját erejéből felemel
kedhetik, mig tovúhh haladva, a hideg lt.:·gkür últal núntegy le
nyom;lti k. 

Eppcn erre való tekintelből nem gyözöm eléggé ajánlani a 
szö16sgazdünak, hogy a korai fagy ellen közösen fegyverkezzenek 
l 'el s nlinden gazda sajú t júl felfogott érdekl'L>en jó korán hordassa 
körül trúgyúval a izöliíjét. Különösen áll ez olyan gazdára nézve, 
akinek a szüliíje katlanhan fekszik, ahol legkönnyebben lehülhet 
a levegö. Az ilyen vülgykatlan valóságos dér-fészek s ilyennek 
a gazdúja örükösen retteghet a fagy ellen. 

Az egyes hegyközségek és szövetkezelek pedig soha okosabban 
nem cselekedhet nének, mintha a fagyok ellt>ni közös védekezést beik
tatnák az a lapszabályok közé s az erre való felügyeletet szigoruan 
elleniiriznék. Az olyan vidéken, ahol az egyes gazdák szólöföldei 
a szölöföldek sorjúban helyezkednek el, ugyszálván az egymás 
szöli>jét tuentik meg a fagytóL Ez áll különösen olyan földckre, 
amelyek keskenvck és hosszan terülnek el. A füst, tnelyet ilyen 
szölö szélén eszközölnek, rendesen a szomszéd szőlójére ereszke ... 
dik alá s igy könnyen n1egtörténhetik, hogy a füstölő gazda szó· 
lője tnegfagy, ntig a szotnszédé aki- pedig nen1 tüstölt, . épség
ben Inarad. Kiszámilhatatlan nyereséggel járna tehát az, ha Inin
den szólósgazda füstölne, s igy egyik a n1ásiknak a szólejét vonná 
be füstfelleggel s ép ez által az illetó vidék összes szölójei meg · 
lennének mentve a fagytóL 
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A1on a vidékeken ahol viharágyukkal is rendelkeznek, na
gyon okosan cselekszenek, ha a hideg beálla előtt lövüldöztetnek. 
A viharágyuzással a leereszkedő hideg levegórétcgekel n li n tegy 
visszaüzzük és elkeverjük. 

1\Iég csaK arról akarok pár szót szóllani, hogy a levegő csük
kenésének megtudúsa végett n1ilyen h<lmérükct alkalmazzunk. 

Az időjelző müszerek nagyon drúgúk Példúul a Lambreeht
féle pilometer majdncn1 -tO koronába kerül, már pedig negyven 
koronát egy szőlösga;.<l.'tnak .._·zért kiadni egy kicsit sok; ezt llleg
tehetik az egYes nagykc)zségek. - A Caldcróninál kaphatú fagy· 
jelzi) készülél~ :t~ .kÖrona; ez is drúga, annyit sem adhat ki a 
szőlősgazda, Széki Akos tDcbreczen. Darabos-utcza :~5) talúlmúnya 
már valamivel olcsúhh. amennyiben az csak 10 korona ~O fillérhe 
kerül. Ez egy iil!ye·-: és praktikus talúlmüay s l'pen azért ajúnl
hatom a szi)lilsgaz.,:tknak. 

Aki azonban :;,'-'g cnnr:•l is olcsóbbat akar, az hozasson egy 
minimál-Inaximál 1 1ömt~röt Ez olcsó s tnégis megteszi a kell() 
szolgülatot. 

Végül szivére !~öfün1 a szc)Jösgazdúknak. hogy a melerolúgiai 
intézet időjelzéseit éLcr· fi~n·l~mmel kisé1:jék ahhoz a legnagyobb 
bizalon1mal ragaszkodjau:1k Ha az hidrg és deres időt jelent: 
egy perczig sem sza bad kt•setielmcskedni. hanem teljes felfegyver
kezéssei a fagyok e,é l\ ell ·d' ani. 

János gaMda. 

KOnn a szölöben 
Aprilis hónap t!l!OÖ fplt_;i,,.n már minden ga1.da elvé~ezte a nyi

tást és metszést, va amint u l~aróigazitást i~. A metszést követi a 
gyökerezé~. 

A gyökerezés alkalnaáv.d a tíikék körül a földet jó ki kell lisni 
1 azután a harmatgyökereket amelyek rendesen a töke fejl! alatt 
vízszintesen helyezkednek el, - le kell vagdosni. Ezeknek a har
matgyörekn"k rend•~s eltávolítása rendkivül fonto~, mert a harmat· 
gyökerek elbatalrr . ..Lskodása a szőlő halálát jelenti. - Legjobban tesz 
a gazda, ha munkásainak kiadja, hogy a kiásott gödröt ne tömjék 
be rögtön, mert ezáltal ell~n~rizheti a harmatgyikerek rendesen 
történt eltaivolitaisát. A töke !~örül kiásott földet az első kapálás al
kalmával is viaszahuzhatják. 

A gyökerezést kis idlS mnlva követi az első kapálás. 
Szok'• mondás: aki jól kapál, méltán szaírnithat az Isten aUdá

sára, mert a jól kapálás f~ltrágyázás. A mesebeli aggasstyán fiainak 
kiknek a sz61önél egyebet nem hagyhatott azt sugta halálos Agyain 
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hogy a ~zöMben kincs van elásva. És minél jobban kutattak az örö
kösök az aranyak után, annál bővebben ontotta levét a 
sz516 ez volt az elásott kincs, A kapálás által a földet oly 
ltelyzetbe hozzuk, melyben az képes a tlSkéket a lehető legjobb élet
erBben fentartani és igy a termést a mennyiségre és minőeégre nézve 
évenkint biztositani. 

Az el~ő kapálást akkor kell tnegkezdenünk, mikor a föld a téli 
fagy vagy korai tavaszi nedvess~gtől megszikkadt s a& összeállott 
föld kivánja a porhanyitást s a mély gyökereket vert dudvák is 
igénylik a kiirtást. A megporbanyitás következtében a talaj jobban 
veszi fel és tartja vissza a n~dvességet, jobban vezeti a meleget és 
több levegőt enged a gyökerekhez hatolni. A gyom irtásával pedig 
sok oly növenyt pus7titunk ki, mely haszontalanul fogyasztja a ta
lajban fetálátó és felvételre alkalmas oldot, ásványi alkotrészeket é!J 
mely amellett sok vizet párologtatván el, a talaj időelőtti kiszáradá
sát idézi eW. De kárt tesz a gaz azáltal is, hogy a szőlőföldet 
valamint a fürtöket beárnY,ékolja s igy a föld felmelegedését, a füt·
tök í'rését hátráltatja. - Eppen ezért e két tényezőre kell tekintettel 
lenni a gazdának a kapálásnál, va~yis a földet jó meg kell porhanyi
tant a gyomokat tövestől kiirtani, 

Különben az első kapálásnál a következőket ajánibatom : 
r. Az első kap!ilást mély karálási1ak is hivjuk s igy 15-20 

cm. mélyen kell azt "égeznünk. 
z. Miunél melegebb fekvésü s hevesebb talaju a sz6lőnk, annál 

későbben vége1:zük az első kapálást, mert késöbb indulváll meg a 
vegetát1ó, a májusi fagyok kevesebb kárt tehetnek. 

3· A földet igen száraz és igen nedves átlapotában kapálás ál
tal sohasem háborgassuk. mert ezáltal a táptehetség szenved: olyan
nak kell tehát annak lennie, hogy az eszközhöz ne ragadjon ugyan 
mégi~ ha marokba szorittatik, kissé megnedve-.1tse a tenyeret. 

4· Minde:t gaz gyökerestől felszedendő és kihordand6. 
5· A munkásokat lírizzük ellen, hogy mélyen kapálianak, ga~.t, 

hantot a tőkék alá ne ~z6rjanak s a fiatal hajtásokat le ne törjék. 
6, A munkáeok mindég a bevert karó uányában haladjanak, 

vagyis ugy l<apáljanak, hogy a karó mindig a tőke hátához jusson. 
A karók ilyenkor nagy szalgálatot tesznek, mert mintegy n.~egmentik 
a té>két a vigyázatlan munká!l\ kapavágásaitóL Ha tehát a szlHőnk 
partos helyen fekszik ~ a munkások a könnyebbsé~ szempontjából 
felülről lefP-lé akarnak haladni a kapálással, holott az előbb emlitett 
kar6k állása ezt a16lr6l felfelé követelné, akkor határozottan tiltsuk 
ezt meg nekik ~ késztessük őket al6lról felfelé haladni, 

7. V ég ül ajánlom, hogy a gazda vagy felügyell>Je folytonosan 
a munkások háta megett álljon, mert az el: lS kapálással nagy kárt 
tehetnek a fiatal és gyenge hajtásokban. 

Aprilis hónap vége felé, ha meleg napok következnek a tlSké~ 
rügyei duzzadna és hajtani kPzdenek és csakbam~r éazre lehet v~nm, 
hr,gy csak a világoa szemekből képződnek-e. baJtások,_ vag~ pedag a 
t6ke tejéb61 és nyakiból is, melyekre semm1 szükségunk nmcs. tp-
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pen ezért ezeket a felesl~ges bajtásokat lehetőleg azonnal csipeges
~ük le körömmel, nehogy a szőlöt6ke erejét oknélkül igénybe vegyék. 

Ugyancsak az april h6nap vége felé a kl!sői fagyok ellen te
gyünk meg mindeu óvintézkedést. 

Má:us hónapbéln elvégzi a szölősgazda a má'iodik kapálást. 
A második kap~ílas már inkább arra való, hogy a gazt, amely 

ekkorára mind kihajtott~ gyökerestől kiirtsuk, erre kell tehát tekin
tettel lenni a gazdának. 

Ha ojt ványsz6lőnk van, eh ·_,en a hónapban a nemes r{\ sz ről ki
ft>jlődö győkereket. mielöch azok me~erősödnének, lelktismeretesen 
le kell vagdosnunk; ugyszintén a mult hónapból megmaradt nyak 
és fejhajtásakJt is. 

~!ikor a hajtások e~y arasz nagyságot elérték rögtön fogjnnk 
a permet:>zéshez mert ilyenkor a zsenge hajtások a legérzt;kenyebbek 
s a változó nedveo.:, é:-l meleg id0járás a penészgoe1bák 
tfnyészetére a legalkalmasabb. Az eluő permetezés után rendesen 
hozzáfoghat unk a kötez~shez is. Az elsíi kötözés után oly helyeken, 
hol a lisztharmat múr meghono:-;odott ,·ögtün sz.~nkénegezni kell.- Uj 
ültetések hanesikait ha azok tetejét már á.ttl>rte a hajtás e hónapban 
sz~t kell huzni. 

A május honap a tav:t!-!ZÍ fagyok hónapja teh:ít tegye meg a 
szöl6sgazda a f.~gyok elleni óvintézkedéseket. 

Kérdések és feleletek • 
5. Kérdés Tekintetes Szerkcsztő úr! Szahad-c egy tóké n nt.:·gy 

csapo-ncsapot hagyni s e rnellctt még ugar és rczerv-csapot is·! 
B. M. 

Felelet. Ha a t()kéket ki akarja vügatni, vagy ha s'l.i)Wjl>t :; év 
alatt tönkre aLuja trnni, akkor szabad, ellcnkezó esetben pedig 
a vilúgért sem 

. J~gy tőlü·n untig elég két csapon-csa1> cov uoar és eos re-
I) . ' hJ n ::">w 

zerv~csap ... e arr:~ 1s nagyo_n kell án1 vigyáznia, hogy azt a meg-
hagyott ket termo-csa pot hany szenu·e szabad mctsze ni. Ha fiatal 
a tőke. akkor két szemre, ha üreoebb, akkor hár01n szcmre is 
n!etszh:ti. _Tessék _azonban a~zal "is tisztába lenni, hogy milycn 
to~~ .. elott a_ll. A du sa bb veny~géün több szem et, a silányabb ve
ny ~eu n .P.e<hg keves.cl~bet l~agy~on. l·gy szintén szükséges, hogy az 
egyes fa!,ok n~etszesev.el 1s lisztában legyen. Azon legyen végre, 
hogy a tokc kozepe nnndég üresen n1aradjon. 

ti. Kérdés. A juhok ürüléke alkalmas-e a szólók trágyázására 'l 
D. M. 
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Felelet !'- juhok ürüléke csekély viztartalommal birván, igen 
hamar bomhk, nagy nitrogén tartalmából igen sok anunonia fej
lődik ; de éppen azért, mert hamar homlik és hevít, hatása nen1 
igen sokáig tart és csakis hidegebb és kötöttebb talaju szőlók 
tnegtrágyúzásúra alkalmas. Viztartalma G5-66 százalék szilúrd ál
lotnánya 30-:H százalék s hamutarlahn 3-3·5 százalék. 

7. Kérdés. Milyen az a :b:\Iuskal eroquant« szölő '! 
:\I. N. 

Felelet. A "~Muskal eroquant• kitünő csemegefajta. Tőkéje erős; 
venyig<.:·i erősek, rövid izüleliiek, csokoládé harnák, számos kacs
csal birúk: levelei küzt~p nagyok, az 5 karélyosság nyomaival; 
- de vannak egészen ép, osztatlan s széleikkel felfelé hajlott le
velei i~, melyek alul mindnyájan esupaszok. Fürtje közepnagy> 
vúlns, tömött; hogyói nagyok, gümbülyüek, súrgúsfehérek, vastag
héj t tak, ropogús h usual:, korán érők. 

X. Kérdés. :\lit ért a Szcrkeszt<> ur szi>lőhimlö alatt? 
K. P. 

Felel t A szólé)himli) (Antraenosis) olyan betegség, n1ely 
dií.;di gomba ~'tllal idL·ztetik cl() L'S pedig okozója a Sphaceloma 
am pel intim, vagy más néven a (~ loveosporiu m am pelophag~n1 
nevü penészgomha. Ezen gomhúr:'l is azt mondják, hogy ugy llll

porl::iltúk he valahon11ét, lllert 1~7() cl('ll Európában nem ismer
tL:k: .J>e<~ig i1úl mt>glehet. hogy e baj meg \':)It Inár azel.ötL. is, d~ 
l·nlt:>I]edese IH'Ill vett oly llll'l'\'(~ket, hogy az emberek rea ftgyelnt 
(·rdemcsnek tartottük volna. 

~L Kérdés Sz6lőm délnek fekvi) magaslaton van. Talaja mész, 
homokkal keverve· k<.:·rdem nlilven faJ· mnerikai vesszőt ültessek 

' ' "" ezen tt.•rületre, mert a ripúria, mely~t 1~01. é\'IJen ültettem, egy-
últalúhan nern akar díszleni. P. G. 

Felelet. A mesz~s talaj, mint általúban a sznkférfi~k ~s s~a_~
rnunkúk is hirdetek~ de én is tapasztaltam, az an~enkat s~~lok 
kultivúl:isüra nem alkalmas. EgYik ajánlja a Hupestnst, a mastk 
Szoloniszt, én pcdi,r azt ajánlor~i ho•ry ha a ripúria nem diszlik 
ne tessék e,,.yik faJ·., ültetésével s~m t~a~rvhan kisérletetezni, tnert 

n o.., l ' · ll l 3 ·1 év null va ismét csalódhatik, hane nl csak ne w ny sza · a 
és pedig hüt a repestriszsLel, szaloniszszal esetleg. Jork-:\I.a
deirával. Havaamelyik bevú'lik azzal tessék folytatni azutan 
nagyban. 

KOlöntélék 
Ujabb filoxera zárlat. Kecskemét területének azo? r~sz.~n, amely 

kötütteb talaj n. fellépett a filoxera. A fóldmivel~~ügy1 ru~ mszter ren
deletével a nevezett tt·rület zár alá helyeztetett. Sziote h1hetetlen ta-
láljuk, hogy az imnumus homokban is élhet ez a veszedetes rovar. 
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Két millió pinczesövetkezetekre. A kórmány 320 milliós beruházási 
törvényjavaslatot nyujtott be a képviselőházho:t, melyben a földmivel~s
ügyi miniszter rendelkezésére bocsátandó 15 milló koronából ~ millió 
pinczeszövetkezetek llitesitéeére és támogstá~ára van elöirányozva. 

A pinczcszövetkezetek intentióját ismerve, s ennek a jövlSbeni ál
dásos müköd~sét mintegy előre látva, nagy örömünkre szolgál a föld
mivelé:Jügyi k6rmány eme ténye. 

Nem is gonöoljuk hogy a fogoly kárt tehet a szölönkben. A raj
nabesszeni gazdasági egyesület a különböző madárfajok kártékonyságát 
kisérlet utján akarta bebizonyítani, s egy ilyen kisérlet alkalmával 
4:1 fogoly gyomrában 320 szlSlőmagot és 77 szőlő~zem héját taldltak. 
Ha tehá.t ez 1gaz. akkor bizony száz fogoly egy szőlöben nagy kárt 
tehet. 

Deputatió a kórmánynál. A gyöngyösi szőlőbirtokosok egy népgyü
lés után küldöttséget wenesztettek a kórmányhoz, hogy ott az olaszb~r 
elleni kérelmüket élőszóval terjesszék a földmivelésügyi mini!!zter 'O 
excellentiája elé. A depntatió Ö excellencziájának megnyugtató ~zavai 
után szép reményekkel tért vissza. 

Az illatoknak a vörös bor orvosság. Egy svaJczi borászaii lap a 
következőket írja : •Egy gardának két bornyuja emésztési zavarban 
megbetegedett. Miután senki sem tudott neki jó taoácsot adni, s~ját 
ötletébl51 eszébe jutott, hogy az efféle bajokat az emberek sikeresen 
gyógyitják jobb féle veresborraL Er·re lement a pincz~j~be, felhozott 
egy üveg veres óbort s beöntötte a bornyuja torkába. A bornyn nem 
sokára ugrált tőle s egész réezegségi tüneteket mutatott, s re~í nem so· 
kára mohón falta az eleséget s elmult minden baja. 

Kártékony e a méh a szölöben ·? Számtalan szölösgazda azt hiszi, 
hogy a kis méhecskék kárt tesznek a szőWben. Eme hitük rendesen 
onnét ered, hogy a mébeket sziir·et előtt a szőlöszemekeu erősen llllln
kálkodni látják. Az ilyen szőlösgazdák azután azt hisz:k, hogy a méhek 
kezdik ki a szemel•et, hogy annak a emkortartalmát kiszipolyozLussák. 
Pedig csalódnak, mer~ ba egyszer megf•~yelnék a méhet, akkor többé 
eohasem mernék azok klit·téko••y:-~ágát ái!Jtaoi. 

A rnéhecskét ,·irágzáskor lis ér8skor lehet látni a szőlöurn rüp
ködni. Virágzáskor u~m hogy kárt tennének, hanP-m egyenesen hasznot 
hajtanak, amennyiben egyik vin\g hímporát a másik virágra viszik M 

ezzel elősegítik a megtermékenyitést. Rég elismert töt·vény, hogy a vi
rágok szerelmében a méh a közvetitő. ~réskor sem tesznek azok kárt, 
mert a sz{)lő szemeket nem ők kezdik ki, hanem a kiilönböz{í darazsak; 
már pedig azáltal, hogy a falánk darazsaktól megkezdett szőWszemek 
ned vét ők kiMzipolyozzák, nem tehetnek kárt, hanem egyene~;en hasznot, 
mert a megkezdett szemek rothaclátta a többi szemek (opségét is ve~zé
lyeztetnék. Hogy a méh C3akugyan nem kezdi ki a s1emeket igaz<tlom 
azzal, hogy annak a kis állatnak a rágószerve sokkal gyengébb, miot 
sem ezt képes lenne végrehajtani. 

Ezt bebizooy1thatom a saját tapasztalatommal is. N e hány jól érett 
szl>löszemet kettévágtam s kaptáraim röpdeszkájára tettem. A méhek ezt 
röktön éczrevették s ugyancsak meglepték a azétdarabolt szemeket, de 
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Cl'akhamor ott is b~Jryhik_. M01~t azutaín u~y cselekedtem, hogy a ez~t· 
vagdalt szemekd par Ó1'á1g állai hagytam a napon, bo~y azok viztartal
m~k egy részét el\'cszitsék, s i,zy tettem a kaptaírok röpdeszkáira. S 
m1t tupa~ztaltom? Azt, hogy a m~hek a szemeket addig szi1rceölték 
hogy a deszkán uem muradt mns, rnint a száraz héj és a m:tg-. ' 

Ebbő~ azt a helyes konzequencziát \'Onhatom le, !1o~y a m~h a 
azemet neldig nem igen szereti, Dl~'{ az a viz tartalmának egy részH el 
nem veszitette. Aliudljdd1g pedig, még a szőlöszem nincs megkezdve 
nem \'eszit a vizthrtalmáb61. Má1· pedig a kis méh nem kezdi meg az 
ilyen szemet, mert PZZel csak haszontalan munkát végezne. Hanem ~igen 
is megteheti ezt a t(Jrkos dar<fzs s csak azután megy a méh a ~zől5 
szemrt>, ho~y ruinte!!y megakadályozza a dar.:tzs szurásaáltal beKövet
kezendő veE!zélyt. 

Mindezek utlin nincs teh:H miért kHségbeesni .1 szölősgazdának 
a méhekt1ek a l"zőWben va16 látására, vngy annál is inkább azt hinni, 
hogy a méhek k:\rt okozhatnak a t5kék fúrtjeiben. 

A fa hasznos a szölö.beii. Van a ElzőW le,·eleinek egy ellensé~e 
az ugynevezett vinczeHérbogár (Rhynchites betuleti), amely a szölő 
leg~zebb hajtá~ait bevágja és a leveleket ö~szesodorja. 

Ez ellen ugy azoktunk védekezni, hogy egy helyre csaljuk őket s 
u~y szedjük őket össze s visszük ki a sz{ílőből. Le~j..)bb csalogató pe
dig e czélra a kértefa, mert ennek a leveleit nagyon szereti a vincel
l~rbogár, petéinek a lerakása végett. A körtefa hamarabb leveledzik 
mint a szGW, igy tehát a vinC'zellérbogár legeiőézÖr erre veti magát s 
innen nagy11n könnyen lerázhatjuk egy lepedőre s kivth~tjük a Rzlilőből 
még mieWtt kárt tett volna. A petéit pedig u~y távolithatjuk el leg-
jobban, hogy azokat a körtefttleveleket len,·essük, amelyekre pet~zett. 

N a~yon okosan cselekszik tehát a szőlőt:gazda, ha körtefákat ültet 
a szőlő végére, mert ez által könnyü ezerrel megszabadnihat a stőlőle
vél eme ellenségét()). 

Az ojtváyvok tavaszi ültetése. Mielőtt az ojtványokat elültetténk, 
meg kell vizsgálnunk az ojt ás helyét és gyökérzet ét, Ha hi~nyos gyökér
zet ü ojtványokat ültetünk el, különÖHt~n kötött talajban, akkor tők~ink
böl nem lesz semmi. Szint~>n az következik be, ha ro~szul forradt ojt
Vt~nyokkal telepitünk. A gyökér VIzsgálatnál a vastagabb gyökereket 
meRszük :neg ki~sé késsP.l, ~s sohasem oll6val, hogy uj kal16képz(ídést 
id~zzünk elé), Az ülteté~ a l kalmával vigyázzunk, hogy az ojtváuyok 
sokáig ne legyenek kitéve a levegőnPk, valamint arra is, ho~y a föld 
ne legyen száraz. Szükséges továbbá, hogy az ojtványt megöntözzük, 
mikör beültctjiik. N em l{ ell ugyan agyontömni a földdel a beültete't 
ojt ván y iit·egét. de éppen l~zt(? sem kell hagyni ... Amikor ~ár betö1~t~k 
az üreget, jő lesz ha egy kicsit megtapossuk a. foldet a~ OJtvány korul, 
hogy ezáltal is t=>lö~egitsük az ülepedé~t. Az IS nagy hJba, ha tuls~{gos 
nedves földben ,·égezzük az ültetést. 

A darazsak tavaszi irtásáról. A darázs amint tudjuk, a szőlőben 
é~ gyümülcsüsben tömérdek . k~r~ szokott ten~i, ezért .. tüzzel vassal 
irtani kell. Legalkalmasabb utast mód .a darazsfog~ uvegek alkal
mazása. I-2 literes ürtartalmu szélesszá]u, befőttes uvegeket akga-
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tunk a szőlö vagy kert fáira és rnagasabh bokrai szerteszét. Min
denik üveget egyharmadnyira megtöltönk vizzel és a vizbe egy kis 
4 cm. hosszu és ugyanolyan széles kis deszkácskát teszünk, amelyre 
elélfu kis édességet, pl. valamely befőtt sürü gyümölcs levét., vagy 
valamely süriibb gyümöJcs-:zt teszünk. Az üveget azután 2- 2 rét 
összehttjtott papirossal bekötjük s az igy simára kik0tött papiroson 
aztán körülbelől jó ujnyi lyukat \'águnk. hogy azon át majd beme
hessen az üvegbe· A rajzó darazsak csakhamar megtalálják, hogy 
hol van a csábitó édessí>g s örörn nézni, hogy napró~ napra, kivált 
az első tavaszi szép napokon, a mikor a meleg tartósabb, mennyj 
darázs özönlik a7. Ü\·egbe és mennyi fullad be az üveg vizébe. A 
dar:ízs könn) en r:íbukkan a uyílásra, amelyen át hozdd~r a csalo~a
tó ~des~éghez, de nem olyan könnyii a dolga, mikor jóllakott és ki
akar szah:.1dulni az üvegLől: mert akkor vagy az íivq.( falába, vagy 
a fönt lévő papirosba ütödik es Vlst~zael':ik a vizbe é~ odavesz. Ha 
az Ü\·egbt>n s-6 r.ap alatt, olykor rövidebb id() alatt, sok dar3zs 
összegyülemlett, a vit'et és t;des:"Oéget fel kell ujitani. A fő az, hogy 
e danízsfogó ÜvPgek addig legyenek a f~íkon amig csak darázs mu
tatkozik. Ha igy járunk <>1, akkor a d.:1rázs fészkének nyári irt:ís:íval 
kt~vesebb dolgunk lí'SZ 1 s ha al:1p0s é:-; kitartó volt e tavaszi irtú 
munka, akkor a k~ír i~ mininmális lesz. E :-;iker sok tel=:intethen. attól 
függ, hogy az embernek milyen él?.Omszédja van. }iert ha az is s 
~í l ta lába n az egész környt~k irtja a darazsakat, :1kkor annál sr,embe
tünöhb a jó eredmény. · 

A tavaszi lombsárgulás. Rendesnél hidegebb tava~1.on n ~zéílő 
kihajtott lombja nem zöldül, hanem sárg~í-. ~zint ölt f,.J. Ennek okn 
abban rejlik, hogy a levél festő züld any<·tg-a, a krolof11l, a csekély 
mdegben nem ft-jlodhe:ik. Ha az alacso11y h:ímérséklet csak rövid 
1deig tart. a lomb megkaphatja a rendes ~zina, ellenkez(í esetben 
sárga marad l>s csak az utána hajtó leveh·k zöldülnek meg. E beteg
s~g dlen i'emmit St!m lehet tenni, 

Az időelötti levelsárgulá~. A vizhián y okozza, hogy a ~;z ö W le
vele nyár derek:1n száradui ke\, de nem hull le. E betegst~g miatt 
ve..,zit a vessző és a termés is, mert tov:ibhi fejlődés~hez a sziiksé
ges ujabb anyagot nem kapván, hanyatlik Ás ét·etlen marad. Ezen 
idi.íelőtti száradús ellen tanácsos a vizhiányban szenvedö t{íkét gon
dosan locsolni és napnyugta után a lombot tiszta vizzel rendszere
sen permetezn i. 

A mézharmat. Hosszabb szárazság ut~ín forró nyáron a szőlőleve
lek felső lapját sürii czukros és ragad6s folyadék lepi el. E fölyadék 
vagy mézszerüen bevonja a levél egész belső lapját, vagy csak pa
rányi és sárgaszinő, nyulós cseppek alakjában rakódik le rajta. Leg
több a napsütötte és át·nyéktalan helyeken mutatkozik. E jelentés 
okát régebben fiziológiai okokra vezették vissza, mondván, hogy a~ a 
vizhiányból ered, amennyiben a tőke a gyüjtött czukoranyagot nem 
a fürt czukortartalmának növelése használja fel, hanem kii1zadja. 
Okul az időjárást i~ mondták, amennyiben a jelenség akkor mutat-
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kozik, ha melego napokra hüvös éjjelek következnek. A mázharmat 
igazi okoz6i mindég a paizs és le\·éltetvek, amelyek vagy a szőlón 
vagy a szölőben 1evi5 fákon Mősködnek és ürüléköket az ellepett szö
)evelekre fecskendezik ki. Az ilyen szőlő levélzetet tanácsos gyak
rabban vizzel üntözgetni, mert különben csakhamar-ellepik a gombák. 

Egyröl-másróL 
A viharágyuzásróL A mióta a vih:uágyukat feltalálták, tényleg 

csökkentek a jégverések által okozott károk, de hogy ezt csak ki
zárólag a viharágyuknak tulajdonítják, egy kissé erőltetett vélemény. 
Nem tagadom, hogy a viharágyuzásnak nincs absolut haszna, mert 
a fizika tiin·ényeit ismerve, van abba r. va l ami rátió, hogy mozg-ás 
által rezgésbe hozhatjuk a felhőket, ~őt bizonyos irányban e' is in
dithatjuk,- de azt, hogy a viharágyuzás által előállitott légát·am egy 
terhes és mag.:.umn járó jégfelhőt megregulázzon, kétségbevonom. 
Számtalanszor 5Zemtanuja voltam már annak, hogy a szőlő felé tartó 
felhőt ~ígyubömböléssel nem tudták visszatartani: itéletern szerint pe
dil! azért nem, mert az illető felhő olyan terhes és magasan járó 
volt, hogy az ágyuzásra nem reag1ilt. 

Igy tehút az a kérdés merül fel, hogy a vihar-~igyuzás, ha az ~gye.s· 
felhőkre ni DCB hat~1Bsal, czélszerü-e s érdemes-e arra költeni ugy az 
egyes gazdliknak, mint u he~yköz~égeknek. '! 

Erre a kérdésre én határozott nem-mel válaszolok. Nem érde
mes elsősorban, azért mert rendkivül sokba kerül. .Maga az ágyu 
drága, ugyszintt~n a lövöldöz~shez szük~éges lőpor is, hát még annak 
a kezelési dija ! 

1\Iásod:-~orban azért nem érdem~~~ erre költeni a szőlősgazdának 
mert nem cúdszerü. Telje<;t·n nyugodt nem lehet a gazda ennek bir
tokában sem, me rt a lüvödözések közepette is a jég- martalékává 
lehet szőWje. igenis, ha a kisérletek azt bizonyi: ottúk volna be, hogy 
a viharágynzá~sal minden körülmények között meglehetne me11teni 
a sziílőt, akkor nem sajnáln6k érte a pénzt. 

Al'ra a nagyhangu rekl..tmra, amelye) a viharárugyáros tele 
akarja bP.szálni a ~zőlő~gazda fej(~t, ~n nem adok semmit. 

De még a kedvező fizetési feltételek sem CSlihitanak el. 
A gyártulajdonosok bizonyára nullifikáini fognak engem ezeu 

kijelentéscimért, de ezt is szivesen el\·iselem, mert a tapasztalat arr61 
győzött meg, hogy nem nekik, hanem nekem van igazam, 

A mi hegyközségünk 2 éve vett 30 darah viharágyut s ezzel 
e~y nagy terhet vett a vállára. A 8o darab ágyu ára nagyon bor
sos volt, s a lőpor valamint a kezelési dii ugysz61 ván el visel hetet· 
lenné vált. D0 azért meghoztuk az áldozatot, mert szentül meg vol-



tunk győződve, hogy az ágyukkal biztositottuk a termésünk meg
maradását. Ha jött a félelmetes felh6 lövöldöztettünk isten igazáb~n 
s mégis megtörlént nem egyszer, hogy h')l az egyik hol a m~s1k 
sz6llSsgazda szölőjét tette tönkre a jég. Már pedig kétszereződ•k a 
szlSl~sgazda fájdalma ha nem csak a jég miatt ezenved kárt, hanem 
a czélszerütJen ágyá'k tartása miatt is. Ba egyszer elakarja verni a 
szőllSt a jég, elveri azt ugy is, ha pedig nem veri e], minek kö~.ten_ 
az ágyukra ? De nem cPa.k én gondolkozok igy, hanem a tobb1 
szőlész társam is, s éppen ebben rejlik az ok, hogy az idén a mi 
hegyközségünk nem fog költeni sem a puskaporr:•, sem a kezelési dijra. 

Lehet, hogy az én véleményem mé~ nem eléggé általanos 
érvényü a szölősgazdákra nézve. Legyen tehát szabad éppen ezért 
szóról-sz6ra Jeiroom azt a birt, a mit a Pesti Hirlap közölt lgo4. 
apr. If>-ik számában a viharágyuzást illetőleg. 

~A német meterológtai egyesület e h 6 7· én tartotta Berlin ben 
a tengerészeti intézet disztermében Berold tanár eluöklesével nagygyü
lését. A m. kir. orsz. met.erológiai intézet képviseletében Konkoly
Theye :Mik16~ miniszteri tanác~oc; jelent meg, akit a~ elnök ajánlatára 
a gyülés e,R"yhangulag diszta~ul választott mef..r. 

A gyülés legérdekesebb tárgya a viharágyuzás Yolt, melynek 
ugy tudományos, mint · gyakorlati értékét eddig a legtöbb szakem
ber kétségbe vonta, az öt éven át folytatott r~ndszeres kisértet• k 
pedig, mint 8Zt az elnök megnyitó bea~zédeben mondja, minden k~t
séget kizatrólag bebizonyitottak, hogy a kérdés további fejtegetése 
csak idlSrablás volna. A me,;őgazdák anyagi érdekeinek megóvása 
czé1jáb61 kivánatos volna tehát e kisérletnek negativ eredményét 
minél szélesebb körökben közölni, mert a nép csodálatosan ragasz
kodik a jég ellen való b:ztositá8 eme módjához. • 

Azt hiszem, hogy ez eléggé halálos döfés a \'iharágyunak s 
gondos figyelmeztetés a szőlősgazdáknaK, hogy pénzüket czélszarütlen 
és ha~znavehetetlen dolgokra ne pazarolják. ISTVÁN gazda. 

Szerkesztöi üzenetek. 
A :t és 4. számot azért adjuk ki egybefoglalva, hogy a kö

v~tkezö számok rendes időbeni n1egjelenését biztosithassuk. -
Tisztel~ttel értesitjük tehát egyidejüteg elöfizetóinket. hogy a kö
vetk~zó sz.)mok ezntán mindig az illetó hó 28-án fognak n1egje· 
lenni .. - Epp~n ezért. az egyes kérdéseket és egyéb felszállaláso
kat sztveskedJenek m1nden hó 28-ig beküldeni, hogy azokra la
punk hasábjain valaszolhassunk. 

Egyben ujolag kérjük azokat a tisztelt elöfizetóket, ákik 1nég 
az 190~. évre hátralékban vannak, hogy esedékes előfizetésüket a 
redakcióba mielöbb beküldeni sziveskedjenek, mert ellenkezö. 
esetben kénytelenek leszünk azokat postai megbizással behajtani. 

A s z e r k e s z t 6 s é g. 
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Ca. M. Vele.ncze; Szives. figyelmeztetését megkaptuk. Hálás kö
zönet érte. Az 11letonek mar elküldtük a lapot. 

. . P. K. Helyesfa. Gyök~res Olaszrizlinggel jelenleg a legnagyobb 
saJnalatunkra nem szolgalhatunk. :\1ég simával talán ioen. Jövőre 
vagy őszre azonhan mar küldhetnénk hecses czimére.b Szivesked
jék tehát értesiteni. hogy a küldött elölt~aoel mit cselekedjünk'? 
Becses czin1ének reklifikálását tnegtetlük. hb 

S. K. Dombovár. V ágassa ki a legnagyobb lelki nyugalommal. 
Nen1 lesz már abból ugysem szőlö. Produktiv szölészkedésnek 
perfekt szóló az alapfeltétele. Arra pedig éppenséggel ne adjon 
senunit, hogy a dilletáns szólészek kigy0t-békát kiabálnak Önre. 

K. M. Bu1iéis. Csak 1 eménykedjünk. Könnyen meglelwt, hogy 
reményünk megvalósulásra virrad. 

Cs. M. Jákóhalma. A törvény értelmében bizony az kihágást 
követett el. Ba bejelenti, akkor nem kerülheti ki a megi<.!ézést. 
~li azt ajánljuk Onnek, bogy n1ég ez egyszer ne jelentse fel. 

P. P. Ragyólcz. Az On vidéke núndenesetre nem mekkája a 
szólóknek, hanen1 rossznak. sen1 olyan rossz, hogy a szőlók ~odo
Inájának lehetne nevezni. Eppen ezért ne csüggedjen, hanen1 hi
zal';mmal és kitartá.,sal fáradozzék egy szebb jövöért. 

K. H. Sajottzentpéter. l\fit mondjunk? Látni kellene, s akkor 
itélhetnénk. Igy. tninden bi~onyiték nélkül csak annyit nlondha
klnk, hogy egy kicsit borsos az ára. 

T. F. Szepeknek. :t Ki mint vet: ugy arat!« X agyon jó illik ez 
a közmoadás arra a bizonyosra. Mi csak sajnálni tudjuk, ha en
nek a közmondásnak sem ad igazat. 

P. K. Budapest. Nyolcz korona ötven fillér. Ennél egy fillér
rel sem több. sen1 kevesebb. 

L N. Na y Károly. Az nagyon relativ dolog. :\la nH~g adnak 
érte 10 forintot, de holnap mür. ugy lehet, .) forintért sem tudja 
eladni. Használja tehát fel az alkalmat. 

K. B. Sümeg. Az Egri VinczeHér Iskola szak.szerü vinc~ellére
ket képez. Próbáljon tehát összeköttetésbe l~pn1 ~~zel az Intézet· 
tel. Ennek az intézetnek éppen olyanok az In ten h JV, mint aau-
lyenekre ön reflektál. 

M. S. Köml6d. Eltettük. Lehet, hogy felhasználjuk. 
K. B. Feled. Fizeléses 1nunkatársaink kellő számmal van1~a~; 

.Igy tehát az Ön munkálkodását csak köszönettel és honoratio 
nélkül fogadhatjuk el. 
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HIRDETESEK. 

Elöleges hirdetés. 
\"an szerencsé nl t el{)fizetőilnnek he cseR tud o ru á

sára adni horry az id[)n na o· v Inennyiséo·ü el{) o· v() ke-
' ~. ~...... b ~~ 

rezett (rnohús) fásojtván.vt készítettem. Tehilt rnind 
azok a tisztelt elöfize1{)k, akiknek ,;övőre sziiks(·g·ük 
leend ilyen fásojtvúnyokra, ;-;ziveskcdjt'nek velein azt j6 
eleve tudatni, hogy azokat rés/.iikre rezelvúlt~1thassarn, 

Az ojtványokért a következ{) úrakat számitorn : 

Piro.fj chatJ~ele ... ezre 260 K. .Jiéze.fj jehé·r e%re 200 K 

Fehér " 
260 K. 1\.adarka ezre 200 K 

M u8kát ottonel ."!fj0 K. Olas~ l'lzliny ezre 200 K 

Csuda szölö .t~~záza 40 K. PasHatuti ezre 210 K. 

A rnegrendelésnél tisztelettel kérfltrl a név, lakás 
és vasuti leadó á ll on1ás tiszta {~s olvasható ki i ráHút. 

A veszök jól cson1agoltatnak (mohúval), a e8orna
golúsért mérsékelt dij szúrnittatik. 

Csomor Béla 
szőlő- és ojtvány-termdő 
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15~0 lit~r CO G NAC ~la~ó! 
1500 liter sajá fözésű és kiváló finom quali

tású cognacot 

nagyban és kicsinyben 
elárusitani szúndékozow. 100 liternél literenként 3 koro
náért, 100 litere n alul pedig 4 koronaért. 

A szállitúsi dij a vevőt terheli, az üvegekért azon
ban senunit ne1u szárnitok. Nagyobb rnegrendelésnél 
a hordók úrút besz{unitorn a vétolárba. azonban ha 
ezek 8 nap alatt czirnemre jó állapotban visszakiildet
nek, akkor azok árát visszatériteul· 

Okvetlen szükséges, hog.v a vevő rniniinálisan 
legalább l O litert rendeljen, anJely esetben a cognacot 
iivegek ben és ládában gondosan becson1ag·olva szálJitotn. 

A szállitási kellemetlenségek kikerülése v(:~gett, 

kéren1 a czinlet és nz utolsó vasuti állornást tisztán és 
olvashatóan kiirni. 

Vozári Tamás. 
(:7yöngyös. Fő-tér. 
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Bor. cognac és pálinka al adés. 
Saj~t termésü, tisv.tán kezelt és kiváló finom qualitásó ggiJngyiJs#, 

és gyOngyiJsvtsontai völ·üs- fehér és siller-~'r!limat valalvint saját 
flSzésü ezilvn-, törköly- é~ scpl'Ő pálinkriimat, yszintén saj1U főzésü 
cognacomat kissebh és nagyobb menn iségben ei· rusitom. 

Boraimat 50 litertéíl feljebb, páliukámat és co~nacomat pedig 
minirnális 25 litertől kezdődéíleg a lehet[) legmélt~nyosabh ~irakon 
utánvét mellett szállítom. 

A hordók beszerzési :\rát külön fel-.zárnitom, de ha awk 30 napon 
helül jó állapotban é-; bérmentve vi--szakühletnek, akkor azok 
fe!számitott árát viBE'zatéritem. 

Borairn, vala!nmt. p:íliniqíirn éo;; co~nacjaim már több alkalommal 
részesültek kitün!etésekben ~9 elismeré8ekhen, - ti~ztazágukért pedig 
garancziát vállalok.A megrendelésnél tisztelettel kérem a név laká~ és 
a vasuti állomás tiszta e:-~ ol vasható kiír:\stit. 

Kertész Antal 
Rzőlö és nagybortermeW. 

Hydraulius sajt ó 
.Arany érent 

Szegc>d 1~99 

.Arany é-rem. 
Budapest 189~ 

.Arany ére1n 
Pozsony l VV.:::: 

Hydrau
likus 

sajtóér 

szölő- gyümölcsmust ~ajtolására a nagy 
üzem szárr,ara. 2 kitolható kosár 1, 

vagy 1 kosarra: . 

Bor [yümölcsbor es Gyümö!Gsnedv 

saHókat 
k(tzihajtásra 

~~r~u.=s :~~u~:er~szr 
~m:l ra va~r me· 

lá; rérral 

·lyümölco ~~ óz51ő-orlökct, bcgyézó gépeket 
Cl7'il-.ölos-•aaaá1ó-kéa;~•i\léaekoia 

gyártanak é~ 8Zállitauak jót:tll:l~ nl Jiet mint ~[ ~~:e~:S~~~~~ :J. J:~Ujj~ SZ8r~eze~t 

MAYF ART. HP H. és Tsa. BÉ:CS. 1111 
különlegességi gyúr gyüroölcskertesitési gépekben 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve: Megrendelések 1dejekoran k~retnek 

N y om. Sima D. Gyöngyös. 
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