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Előadások és órakor. 

közül csak az lesz meghagyandó, amelyik 
legalkalmasabbnak látszik a jö'vő évre szük-
séges csapoknak szánt vessző nevelésére. 

Ritkábban szökött (ugyan megtörténni, 
de előifordul,hat. az aiz eset, hogy a termő-
csap felső ha j t á sa marad ép, az alsók pedig 
elfagynak; ez esetben .az alsó haj tást met-
szők egy ép zöld szemre, hogy ebből nyer-
hessünk egy ugarhaj tás t . Ezenkívül a felső 
szem ép ha j tásá t meghagyva, a többit tőből 
kimetszük. 

Ahol porlbujtásos művelés van szokás-
ban, ott a fagyok elmultával sürgősen ki 
kell .óvatosan venni a földbe buj to t t szál-
vesszőket és h a .a földben levő szemek még 
épek, habár kissé kiihajtottak volna is, ki 
kötjük az-okat vízszintes i rányban szálvesz-
szőnek. Ez is egyik jó tulajdonsága a por-
bujtásos művelésnek, hogy tavaszi f agyká r 
esetén is bit ősit egy szerény termést. 

Ha a szákvesszőikön a hajtás, mind meg-
fagyott , ugy tőből eltávolitandók, h a pedig 
csak egy része fagyot t meg r a j t a a hajtások 
inak, ugy ,a Ifagyottak kikötendők. 

Első gondunk tehát fagykár u tán az le-
gyen, hogy a jövő évi csapoknak szükséges 
hajtásokról gondoskodjunk és azoknak minél 
tökéletesebb bieéredését minden tőlünk telire 
tő módon igyekezzünk elősegíteni. E r r e szol-
gál egyrészt a f-eintérintett f agy utáni zöld 
metszés1, mely u tán a tőke nem fog elbok 
rosodni és kevesebb, de érettebb vesszőket-
nyerünk. [Második teendőnk, hogy minél 
előbb alkalmazott műtrágyázással könnyen' 
felvehető tápanyagokat juttassunk .a meg 
gyöngített tőkének, hogy ha j tása i t nrinél 
jobban beérlelllresse. 

Végül pedig a permetezéssel és mély ka-
pálással ne fukarkodjunk azért, ogy termés-
re nincs kilátás, — mert magunkat csaljuk 
meg. , 

A Homoki Szőlősgazdák Országos 
Egyesülete május 10-én Felsőközponfo-n ren-
dezett szőlészeti előadásokat. A mostani elő 
adásoknak >a főcélja szintén az volt, hogy a 
szőlősgazdákat kioktassa, m-iként kell a má-
jus 4-iki fagy után a szőlőket kezelni. Az 
egyesület kiküldöttei Kecskeméthy Géza bo-
rászati felügyelő, Gerle Imire dr. a HSzOE 
igazgatója és Kátay Ferdinánd délelőtt 10 
órakor érkeztek Felsőközpointra, hol a sze-
gedi gazdasági egyesület alosztálya nevé-
ben Niedermayer Antal elnök, Hajabács 
Károly jegyző -és Potyondy Miklós alfcapi-
tány üdvözöltök a kiküldötteket. A szőlészeti 
előadás fél tizenegykor kezdődött a Felső-
tanyai gazdakör helyiségében-, melyet a 
haligatóság zsúfolásig megtöltött. 

Az első előadást Kecskeméthy Géza 
borászati felügyelő tartotta. Előadásának 
kivonata a következő: A szőlőbeni elszenve-
dett fagykárokat okszerű kezeléssel lénye-
gesen csökkenteni lehet, sőt ha a -szőlő haj-
tásai és alvó rügyei teljesen el nem pusztul-
tak, még szerény -termés-t -i-s lehet velők el-
érni. Ha most a zöld -hajtások teljesen el-
fagytak, még az előtörő agy szemekből és 
oldalhajtásokból lehet remélni a termést. A 
hol a fagy a zöldhajtósok felső részét pör-
költe 1-e, ott a zöldhajtásokat 1—2 szemes 
csapra kell visszametszeni. Az iiy-eini zöld 
csapok még elég jó termést szoktak h-oznl-. E 
zöld csapra való metszést sürgősen keilil -esz-
közölni. Ha az elfagyott szőlőben porbujtá-
sok voltak* ezeket azonnal ki kell a földből 
húzgálni, karóhoz kötni, mert ezeknek a föld 
alatt épen maradt és még -meg nem indult 
szemei, a föld felett hamar megindulnak s 
gen szép termést hoznak. Ezután az elő-

adó ismertette, hogy jövőben miként tud a 
gazda a fagyMrok ellen védekezni. 

Kecskeméthy Géza előadását a hallga-
tóság zajos éljenzése között fejezte be. Utána 
Gerle Imre dr. tartott előadást a fagykárok 
utáiná peronospóra és moly elleni védekezés-
ről: „S-ok gazda ugy tartja, -mivel a termés 
elfagyott, nincs mit védeni, igy felesleges — 
nagy védekezés. — Épen megfordítva áll a 
dolog. Most fagy után még fokozottabb mó-
don kell védekezni, ha a megmaradt termést 
meg akarjuk védeni s a jövő évi termést nem 

akarjuk már -most tönkre tenni A fagy ut-ain. 
a szőlő olyan, minit a beteg ember, fokozott 
ápolást Igényel é-s sokkal fogékonyabb a pe-
ronoszpóra iránt. Pedig ha elhagyjuk az 
idén a peronoszpórat hatalmasodni, vesz-
szőink gyengék, betegek lesznek, nem -érnek 
be s akkor oda a jövő évi termés is. Foko-
zottabb mértékben -áll -ez a -m-oiy elleni véde-
kezésre. Nagy termés esetén, ha a moly pusz-
tít, mégi-s a sokból jut is, -marad is a- gazdá-
nak. De most a fagy a termést m i n d e n ü t t 
megfelezte, ellenben a molynak a hideg 'nem 
ártott, a-z megmarad- teljes tömegében s ha 
a kis megmaradt termést nem védjük •ellene» 
akkor a gazdának még kóstoló szőlője sem 
marad." 

Ezután az előadó részletesen ismertette 
a szőlőmo-ly élettanát s az ellene ez idő sze-
rint egyedül -eredményes védekezési módot 
a- pilléik irtását és a hernyóknak Ti rana ion 1 

-permetezéssel; való pusztítását. Bemutatta a2 

uj kétkarú permetezőka-rt, mellyel a moly-
irtás nagy eredméimn.ye.1 végezhető. 

A gazdák által nagy figyelemmel halig3 

-to-tt előadásért a gazdák nevében- Fülöp Jó-
zsef igazgató -mondott köszönetet. 

Délben- a gazdák társasebédet rendez-
tek. 

Ugyancsak május 10-én tartotta a sze-
gedi gazdasági -egyesület felsőtan-yai alosz-
tálya évi közgyűlését Felsőközponton. A 
közgyülés-em: Niedermayer Antal elnökölt,' a 
jegyzőkönyvet Hajabács Károly vezette. A 
közgyűlésen ujja alakították a tisztikart. 
Közfelkiáltással disz-ei nőknek -megválasztot-
ták Niedermayer Antalt, elnöknek Vetró Sári 
dórt, helyettes elnöknek Ko-rdás Józsefet, 
titkárnak Gerle Imre dr.-t, jegyzőnek Haja-
bács Károlyt, -másodj-egyzőn-ek Kondást Ist-
vánt, pénztárnoknak Gsárny-i Sándort. 

A közgy-ülés után a gazdasági egyesü-
let a gazdák -között faj-magvakat osztott ki. 

A parlament munkarendje. A képvise-
lőház legközelebbi munkarendjére nézve be-
avatott helyről értesülünk, hogy a delegációk 
ülésezései alatt a képviselőház érdemlegek 
tárgyalási nem folytat. A delegáció ülés-eá-
alatt csak az appropriációról szóló törvény-
javaslatot és egyéb, kevésbé fontos javasla-
tot és bizottsági jelentést intéz-nek el-. A nyá-
ri szünet előtt -a kormány még öt törvény-
Javaslatot terjeszt a Ház elé. A belügymi-
niszter beterjeszti a közigazgatás államosí-
tásáról, a pénzügyminiszter pedig a jogillM 
lékek reformjáról szóló javaslatot. Az igaz-
ságiigyminiszter juniusban három törvényja-
vaslatot terjeszt -elő és pedig a becsület vé-
delméről, a hatósági személyek védelméről 
és a rehabilitációról szóló törvényjavaslatot. 
Ez a három javaslat -most van- őfelsége előtt 
előzetes szentesítés végett. Mihelyt .a parla-
ment ezzel- az anyaggal végzett, megkezdő-
dik a nyári szünet, amely október közepéig 
tart. 

Osztrákellenes tüntetések. Milánóból 
jelentik: Tegnap ismét nagy osztrák-ellenes 
tüntetés volt a trieszti események miatt Pd-
viában, Bergamóban és Milanóban. A paviai' 
egyetemi hallgatók -elhatározták, hogy egye-
lőre nemi járnak az előadásokra és tegnap 
körmenetet rendeztek a városban. Miikor az 
osztrák-magyar konzulátus felé indultak, 
rendőrök állották út jukat ; összeütközés ^ 
a dologból és husz diák megsebesült. Berga-
móban a katonaság Is kivonult. A szociálde-
mokraták lapja, az Avauti elitéli a tünteté-
seket és fenyegetőzik, hogy ha az agitáció-
nak nem szakad vége, akkor a szervezett 
munkásság a nacionáfeta diákok -ellen 
fordulni. A tegnapi milánói tüntetés vezetőit 
letartóztatták. Firenzében is tüntetett Ausz-
tria ellen a tanuló ifjúság, itt is összeütközés 
történt és tizenhét diák megsebesült. 

Sutor zálUt&sokat hely-
ben és vidékre, berak-
tározást száraz raktár 

helyiségben eszközöl 

Ungár BeflÖ 
szállító 

Szeged, Jókai-utca 1. 5 
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