
liyöngyös, november 26. 

A SZÖLÖBEN. 
(Ezelőt : "Egy év a szőlőben. ") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Me g j e l e n ik m i n d e n h ó 2 8-á n l l' ele l ős szerkesztő és. kiadó-tulajdonos : 

Eiúfi:lctcsi dij. Egész évre ~ frt. CSOMOR KALMAN. 

Bor hamisitásról. 
Egy éve mult annak, hogy a hami3bor készítését, és for

galomba ho.2atalút eltiltó tniniszteri rendelet kibocsájtatott. 
Bár a rendelet sikeréhez is füztek némelyek reményt, de 

mi múr akkor is hangsulyoztuk, hogy ez fél intézkedés, és 
nem vezet teljes eredtnényre. 

Azért mondottuk c.2t, mivel a rendeletben oly megtorló 
intézkedések, melyek a borhamisítókat 1negrettentették volna, 
11e11t j(,gialtattak. 

lgaz, hogy a birsúg elég magas összegben állapíttatott 
meg, s a büntetés a talált hamis bor men.1yiségéhez képest 
elég nagy; mindamellett ez n1ég tnindig nen1 elég büntetés a 
hamisitúsért, és a hamis bor forgalomba hozatalaért. 

Egy éve, hogy a nliniszteri rendelet életbe lépett; tekint
sünk végig a lefolyt időre, vizsgáljuk aí: eseményeket és von
juk le a konzekvencziát. 

,;\ lefolyt idt) alatt olvastunk végzé:;eket, melyekben egyik
músik borhamisító vagy hamis bor elárusitó megbüntettetett s 
nagyobb összeg letizetésében marasztaltatott el. 

Ezen erélyes közbelépéseknek volt is némi hatása, és so
kakat visszariasztott a borhamisitástól, és a hamisitott borok 
úruba bu~sájt~tsától ; Je a teljes siker rnég sem lett elérve. 

Ezt bizonyitjük a hirlapokban legujabban tnegjelent köz-
lenlt!nyek, tnelyek arról adnak számot, hogy a borokat még 
most is nagyban han1isitjúk, és hugy azok az országban nagy 

Inertekben vannak aruba bo~sújtva. 
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:Nl ost midőn eme hirek folytán a hatóságok és borvizs
gáló bizottságok megkezdik n1űködésükct, és a közönség is 
kezd figyelmet forditani a hamisitott borokra: naponként ol
vasunk ujabb és ujabb hireket, hogy ncn1csak Pécsen hanli
sitják a borokat, de az ország egyéb részeiben is. ~Iegva
gyunk győződve, hogy eme tno~t kezdett érdeklődés tnellctt 
be fog bizonyulni, hogy az általában forgalon1ba hozott és fo
gyasztás alá bocsájtott borok nagy része nen1 töke termése : 
de ltanúsitotl. 

Ez igazolja azt, hogy kormány r~ndelettcl netn lehet 
a nagy mérvben elterjedt borhamisitúst teljesen kiirtani. 

Bár a rajtakapatás esetén nagy összeg letlzctésérc van
nak az illetők kötelezve, de ez setn vezet teljesen czélhoz. 
Mert ha a büntetés oly egyént ér, aki a borhamisitúsból száz
ezreket esetleg milliókat szerzett ; ez eg ds~ küllll)'t:Jt _ fi::etlzet 
5-10 ezer forintott vagy többet. 

Ha pedig a büntetés olyat sujt aki n1ég csalúsból nem 
s~edte meg jól magát, az a dolgon könnyen segit. :\!irc a 
legfelsőbb forum határozata a végzést jó\·úhagyta : ,lz il/dö-
1tek t•agyona uzás ui-veu s:erepcl. Süt nem ritkún a czégtúbla 
is nőnemű vé válik, s a "né'~ oda irat vún, a végrchajtús ny u
mát verheti a birság és büntetés pénznek. 

Egy évi gyakorlat bizonyitja tehát, hugy a létezi) ren
delet nem oldja meg ezen kérdést. 

A borhamisitással oly emberek foglalkoznak, akik vagy 
felette vagyonosok, és ezek azért tnert pénzükkel urak, \·agy 
olyanok, akiknek a tisztesség iránt nincs érzékük. 

Ezeknek tnás neme kell a bünteté:;nck. Xem olyan, 
melyet kijátszhatnak, - s nem olyan mclyet föl sen1 vesznek ; 
de olyan melyet el kell szenv-edniök. 

Börfött bií1ztetés a:: egyedüli. 11tely a C.'·;a/ú ut.Jpd mcgbi1-ja 
retten/eni. 

De az is oly tninőségü, és oly foku, melytűl irtúzzanak. 
De hát 'tnit is tesznek ezek a borhamisitúk? 
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Először egy kotyvalékot állitanak elé, meiylyel az eg~st 
fogyasztó közönséget meg~salják ; - másodszor százezreket 
Kárositanak olyanokat, akik egész vagyonukat a szőlők fel
ujitásába fektették, és harmadszor és ami a legfőbb: a~ orsz~ 
borainak tekintélyét, jóhírnevét teszik tönkre. · 

Ily bünösek teljesen reá szolgálnak, hogy börtönre vetes
senek. Megérdemlik, hogy ott senyvedjenek. 

Most tnikor a Pécsen gyártott hamis borok keresése ku
tatása több helyen kezd elterjedni, jó lesz a nagy közönség
nek felébredni és saját érdekében tenni cselekedni. 

Különösen a szőlősgazdáknak áll erősen érdekéhen, hogy 
a hamisitott borok mérését, falun városon kiszoritsák. · 

A borhamisítás alatt ma is csak a gyártott borokat kere
sik kutatják; és más irányba sokan nem terjeszkednek ki. 

Pedig hát más irányban is van veszedelem ; oda is ki 
-kell terjeszteni a figyelmet. 

Egyik az, hogy a kereskedők a behozott olasz és dalmát· 
borokat a nevesebb hegyvidékek neve alatt értékesítik. 

A forrás egy. Az összes olasz borok Fiumén által érkez
nek. És ezen borok hány féle elnevezés alatt mennek szét. ~z 

, b' ' orszag an ...• 
A borkereskedők leginkább neves borvidékekre teleped

nek le ; ott ütnek tanyát, vagy ott bérelnek pinezéket; és a 
dalmát vagy fiumei borokat pedig küldözik szét az országb~n, 
mint azon vidék termékét 

Ez ugyan kisebb mérvű csalás, mint a borké!zités, ·de 
hamisi tás, me rt netn azt a bo1~t adják, a minek nevezik. 

Ezzel a vásárlót csapják be; de rengeteg kárt teszn.ek · a 
nevezett vidéknek. Amennyiben a silány olasz vagy dalmát
bort árusitják el egyes 1te'vesebb hegyvid~k lernz.éke helyett, ·s 
igy a vevő közönséggel azon vidék borainak előbbi jó h~r· 
nevét teszik tönkre, 

Nem kevesebb visszaélés követtetik el a törkölyborral 

vagy más borral. 
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A törkölyre öntött viz szesz hozzúadúsúval élvezhető itallú 
válik, és sok helyen a rendes bor helyett értékesittctik. 

· . Ezt szabad készíteni, ~zabad elúrusitani ; dc a hordóra, 
'· n1elyben az ilyen folyadék van, felirva kell lennie c szónak : 
~ Törkölybor. És azon edénynek vagy üvegnek, tnelyben kimé

retik, szintén törkölybor felirást kell viselnie. 
Számosan vannak, akik a bort ugy is szaporitjúk, hogy 

a mustba vizet öntenek, s az igy felhigított mustot bizonyos 

mennyiségü szeszszel erősítik, 

Ezen eljárás sincs 1negengedve. 
Ezek azonban bár kártékonyan hatnak a szűlűszetre, de 

. az összes együtt nem tesz oly kúrt, mint a burkészités. Azért 
tehát a többieknek szintén tigyc1emme1 tartása mellctt, külü
nösen ez ellen. kell egyelőre a Jegkérlelhetlencbb harczot vívni. 

Összeg~zve czikkünk tartahnút, két pontut kivúnunk ki

emelni. 
·· Egyik az, hogy a fenforgó eseményekkel kivúnjuk iga

~?lni, hogy a kibocsájtott kórmány rendelet nem elégséges a 
visszaélések n1egbüntetésére. Tchút mindazoknak, akiknek al
k~lmuk, és módjuk van : sz<'>val, és irásban hassonak oda, 
.~ogy a kormÚ1l)' tl borlztlllll:·;f/,í: .. ; ,:s furbululllbLL fl,t::.a/alcíl 

nt-egilkaddlyoz::a) es 11ltgs::iiu/d,:sc l't~dt u: ur.•;:c(J..J8Yiiit:S dt; 

lőrvélt)' jat•as/alot loje .... ;s:.cu. s ,r::./ zí;;y culllnllJ'l,iljc~, lio~y " 
borhamisilús tJs a lit~IIÚ .... ;bor j(JJ::;ululllbtt lw::.,t/,t/,t Jlt't.'St~l.: J'<-:11:-

birsdggal sujlassék, dt !Jo .... ;s::abb ithírt.' lcJjt'Lhí búrliillbiiuldt.:ssd Ls 

szigoritassélr. 
l\!lásik czélja jelen czikkünknck az, hogy alkalumadtán, must, 

mikor a borhamisitábuk az orszúg tübb részében vizsgidat túr
gy(tt képezik, s midűn a hirlapok az ország több részébül je
lentik, hogy hamisitott burok árusitatnak. lépjen sorotnpóba 

mindenki ugy falun, mint v.trosun ; - s ha legkevésbé gya

nus bort taliil vagy bármelyik italmérú ilyent úrusit, d/t'Jit: a 
hatóságnál, 'l'ag;' e ezdtra feJz,-illó bun·i:::sg,í/ó bi:ul/s,ígJhÍI lt:
GJ'etz jeien/és t, 
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Ily tömeges érdeklődéssei addig is, mig a kormány ren
dcletét türvény v{tltja fel ; melyre - Darányi -miniszter az 
ur~zúggyülésen legutóbb történt nyilatkozat után - teljes re
ményünk lehet, a borhamisi tásnak némileg utját. állhatj uk. 

Legyen minden becsületes magyar ember ellenörziJ. Ne 
tartsa lealázónak, a kimérés és elárusitá- alatt álló borokat 
ellenőrizni. 

~c tartsa szégyennek, dc kötelességének, mélyet száz
ezrek érdekében nchúny kötni való csaló ellen tesz. 

A szölöpenész . 
.-\ szúlt'ígyiikér-penesz egy oly ijesztő ellensége a szőlőknck, hogy áZ 

l'gyt:s est:tekbcn a 1illoxcrával vetekedik. 
Sc'ít némiképen 111ég \·cszcdelmescbb, mivel ott ahol a filloxera föl

iépett: amerikai alanynyal lehet boldogulni, - dc ahol a szőlőgyókér
l't:llész .1agy mérvbcn ftjlJérctt: ott éveken át sem szőlőtőt sem egyéb 
gyümiiksfát tenyé:-;zteni nem lehet ; amennyiben á földben elhatalmaso
dott gyökérpenész búr lassan, Je ugy a szőlőtőkct mint gyümölcsfákat ellepi, . 
rajtuk éJ(jsködvén előbh-utúbb tüukre. teszi.· 

. \ szőWgyökérpenész tübbfélcképen nyer életet és szaporodik. Be
lehet vinni a sztílúvcsszővcl, a szölőbe kihordott trágyával, és . végre 
képzúdhet ben a szőlügyökérzcten is. 

Be lehet \·inni a szűlf5bc, ha ültetés alkalmával a gyqkeres avagy ... 
sima vesszDn : a penész \·agy gombája rajta van . 

.-\ gyökérzeten a penész f011alas alal\ja, mely már a földben, a rossz 
l:s lJelytelen nskulázásbúl keletkezik teljesen látható. 

1 Ilyan Jllilltlla az ugynevezett ökömyállal vagy szétfosztott pamut 
sLalal.:kal volna llclylyel-küzcl bevonva. · 

Ezen szúlak a penész gumba fonal ai, melynck egy vége a. gyökér 
l1éjáha \·an lwpaszlwdva, a többi rész rajta szabadon v~m •. , .r. . . 

Ettül a t<'ít me••szabaditani nem lehet ; mert ha eltav:ohtjuk 1~ a 
~zalakat, a feje a g)~ükér héjába maraJt, mely a földbe jutva ismét 
t• 1\'ahh fcjk•dik. . . _ 

Egyt:tlen rnúdja az cltávolitásnak az, ha a ~ö a napra melegre k1tetet-. 
r1l:k ; ezesetben azunb<in a gyökeres vessző sokat szenvednc, ha el nem 
szúradna. 

~lutatkozik a súíWgyökérpenész más alakban_ is. Például látunk 
''ly gyökázetet, a ll ol a gyükérzct egyes helyeken k1sebb nagy alakban 
'd \·an mintha bemeszelték nJ l na. · 

. Ez a képlet az elhatalmasodott mcgcsoportosodot~ gombaszálak, ~~lö- · 
nlisen akkur kp fel ez tömegcsen és muta~- ilye~. kepletet, ha a beulte
lt:tt vesszü bent a fc.>lJben oJa'i~wrult levegovel crmtkezett. 
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MutatkozJk sokszor a gyökérzet nyakánál, ha a héj a gyökérről 
elhult. 

Be lehet vinni a szc5lőbe sima vessző ültetésével is. 
A szőlőtö hajtásai már a tőn kaphatnak penészanyagot; megsze

rezhetik ezt levágva a téli elvermelés alkalmával. 
A. peronoszpora nem egyéb, mint gombabetegség ; a lisztharmat 

szintén ·gombabetegség. Mindkettőnek alapja a gombacsira és következ
mér:tye a fej16dése. 

Ha a peronoszpora a zöldhajtásokat megtámadja, annak gombacsi
rAi a hajtások héjaira lerakodnak: ott elhalás áll be. Az elhalt rész a 
gyökérp.enés~ meleg ágya. Egy legkisebb gomba elégséges a nagy sza
porulat elóidézésé~e. 

Tudvalevőleg a gomba szabad szemmel nem látható sporák által 
szaporodik. 

A lisztharmat kártékonysága szintén a gombán alapul. Kártékony
sága a létező gombácskák vehemens szaporulásában van. 

Ennek gombácskái éppen ugy reá rakodnak a szőlö hajtásaira, 
mint a peronoszporának, s kártékony hatása azonos a peronoszporáéval. 

- Ezen betegséget a szólővesszön könnyen föl !ehet ösmerni. A 
vessző héjain rendes szinétöl eitérve barnább szinü kisebb-nagyobb 
foltok vannak. Ezen foltokat a gombák idézték elő. 

. A teljesen egészséges szö16vesszők megszerezhetik a penészgom
bát a téli elvermeléssel is, ha azok hiányosan vannak elvermelve. 

A hiányos . és rossz elrakás az, ha az efföldeit vesszők között a 
leveg6 beszorul, és itt a penész képződik. 

De ugy is megkaphatja, ha a vesszők sötét szellőzés nélküli pin
czebe rakatnak el, s kelleténél többször megnedvesittetik. 

· Az igy képződött penész két féle. 
. .~&}rik szálakban tiltható. Ezt Jelehet törülni ; és kártékonysága meg

Ktlriik. A m4sik esetben a vesszökön gombácskák képződnek, melyek 
ugy ö~merhetők'fel, hogy R vesszón apró, egymás mellett majdnem egyen
letes távolsigban pontok láthatók, melyek zöldes-szürke szinüek. 

Ezek is részben Jetörülhetők. Különösen eltávolithatók u~y, ha vi
lágos száraz helyre tétetnek és kénporral nagyon gyéren behintetnek. 

J-la az ilyen s igy nyert gombák a föld alá jutnak, elkezdenek te
nyészni; fejll>denek, és fejlődésükben a tökéknek nagy ártalmára vannak. 

Bel~het vinni a szölőbe hordott szalmás trágyával, akkor ha a 
szalmás trágya éretlen és penészes állapotba tavaszszal hordatik, és igy 
a nyitás alkalmával a föld alá kerül. 

. . A föld felRó részébe jutott gyökérre a penész átmegyen, és igy 
lesz a szőlő megfertőztetve. 

De megterem a s:ólógyökérzeten is akkor, ha az nem rendesen 
és nem ovatosan ültettetett el. 

Megterem, ha a gyökeres vessző ültetése alkalmával a gyökerekre 
porhanyós föld helyet rögeket dobunk, mely között a leveg{} beszorul s 
ott a romlott levegő alapján a penész képzöd ni fog. 

- . Megterem a sima ültetésnél is, ha a vassal furt lyukba behelyezett 
vesszők mellett levő hézagok, földdel ki nem töltetnek. 
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A földbe igy bejutott vagy ott életet nyert gyökérpenészek több-
félékés kártékonyságuk is küliinhöz()k, 

A tudományos világ a következőket állapitotta meg : 
l. Pelyhetlen fehérfonalu gyökérgomba. (Fibrillaria xylothrica) 
2. Pelyhes fehér fonalu gyökérgomba. (Ue!nathofora necatrix.) 
:3. Gömbösfejü gyökér gomba. (l~oesleria bypogaea) 
·!. Galúcza gyükérgomba. (Agaricus melleus) 

A pelyhetlen fehér fonalu gyökérgomba. 
:\ }'elyheth:n fehér fonalu gyökérgomba nemcsak a szólőtök gyö

kerein, dc a gyümiiksfúkon is található. 
Ez fel1ér fonal alakjában lepi meg a sz6lőtők gyökereit. Először 

annak héján él()skiidik, Innét a héjúk alá bujik, vagy a héjak repedéseit 
keresi fel és ott huvik a héj alá; ha ezt nem teheti, a héjat átfurja, 
rajta a h~~j alú bújik. Itt azután nagyon elszaporodik. 

lia egy ilyen pelyhetlen fehérfonalu gyökérgomba ~lltal megtáma
dott gyiikérri)l, a megtámadás helyén a héjat leveszük, alatta a fehér 
fonalak annyira elvannak terjedve, hogy ugy néz ki, mintha mészszel 
hehint\·e volna. 

Ezen g« ll n ba kártékonysága nemcsak a gyökér hé ján és alatta je
lentkezik, s6t még a szűl6 fás részeibe rostai közé is bctolakodik. Ha egy
szer bevette magát, ott ellenállhatatlanul elhatalmasodik ; mig végre a tőke 
fejlödésc alább-alább száll, végre a gyökérzet elrohad és a tőke kihal. 

Azért neveztetik fehér fonalu gyökérgombának, mivcl ha a gyö~érzet 
a fiildh{)} kivétetik : a fehér fonalak a napon is megtartják fehér szinóket. 
Ahol azután elszáradnak, elporladnak. 

Ezen penészgomba fonalának egyik végével a gyökérbe buvik, 
utt halad tovább; kivel pedig a gyökérzethez simulva fejlődik néha egész 
hosszura, és igy jut el egyik tő gyökereiről a másikra. 

Van eset reá, hogy a pelyhetlen fehér fonalu gyökérgomba más 
alakot is vesz fel, s a gyökérzeten kalap alaku gomba nő, mely vékony 
lábon ál.. 

A kalap felső szine kávébarna, alul kékes rózsaszinü, később 
szcnnyes barna lesz. A kalap alsó részében levó rekeszekben vannak a 
magvale 

Idősebb ilyen gombáknál a kalap karimája felhajlik, és a magvak 
a kalap alsó részébül kihullanak. 

Ennek még azon tulajdonsága is van, hogy a száraz tal...Ljban 1s 
megél egy ideig. 

A pelyhes fonalu fehér gyökérgomba . 
. \ pelyhes f, ,nal u gyökérgomba, hasonló az előbbihez, külömbség 

~sak az, hogy a fehér fonalak pehely alakuak, és hogy h:t napra kerül
nek, fehér szinüket nem tartják meg. 

Ezen penészgomba ~sakis a nedves talajban él; ha az száradni 
ke7.d : összeesik, megsemmisül. 

A penész szúlak r«) hamosabban fejlűdenek, mint az előbbiek, azért 
nagyobb téren is tesznek ~sakhamar károkat 
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Ez is éppen ugy mint az előbbi, a héjakon át behatol a fás ré
szekbe Nincs olv erős fác; szövet, me1vet átfúrni képes nem lenne. 

Kiválóan agyagos talajban ~"'usztit. :\z ország töhh részéhen már 
tetemes károkat tett. Van oly vidék, ahol S to hold tcrületet is el-
pusztított. 

A gömbösfejü gyökérgomba. 
Ez apró pkzi gombácskának a feje giimhölyü, valamiv::-1 nagyohh 

a gyufánál és kékesszürke szinü LÁbai fehérek 
Ahol ez jelentkezik, ott szintén 11-lthatók a gombának a szálai; 

csakhogy kisebb mérvben ; és azok is vékonv vasszinbe áttörö fehérek. 
Az apró gombá~skák már inkább másod képz6dménvck. Ott ahol 

a pelyhetlen és pelyhes gomba megtette romboló munkáját, és ahol a 
gyökér megfeketedett, ott sokszor az egész g~ri)kérzetet mc!..depi. 

Azonban olyan g~·ökérzeten is látható, ahol rnég a gvi'1kérzet fás 
része nincs megbarnulva. Ilyen tökéken l't rügyek vagyis uldalgyiikerek 
kihajtlisainál találhatók. 

Ennek is megvan a magyarázata az, hogy az ohlalg)·ökerek már 
ekkor elvannak korhaLlva; tehát azon képúklnek. 

Sok tőkét megfigyeltem. de nagyobb mcnnyiségben csak ott talál
tam, ahol a tőke elhalása bekövetkezett. 

Ez alapon egész bátran lehet állitani, hogy a gomhosfeiü gomba 
csakis az elhaló gyökérzeten üti fel rnagát. 

Tehát ő nem gyilkosa. a tökének, csak hulta utún jelenrkezik. lg~· 
nem is veszedelmes. 

Pedig azt állitják, hogy ezek Francziaországban ren~etcg na~_v s;;líllí
táhlák lettek ezen gomba áiLlozat;li. ntvastam, hogy ezek, eg_v Yidéken 150(1 
hektár teriiletet pusztitattak el. l )aczára., hogy szakki'>zegek állitják, alig ha 
nem tévednek. 

Mer.t azzal, hogy ezen gomháka.t találták az elhalt t:íkéken, mé!..!; 
nincs igazolva, hogy ezeknek esett áldozatul. :\tat az elhalásnak irhllllt 
tökén megszaktak jelenni. De ellíhb a pelvhetlen és pelyhes penész
gyökér gombák végezhették pusztit(, n111nkájukat. 

Ezen állitás valódisága mellett az is hiz11nyithat, hl)~\' a Wkc élete 
akkor kezd visszaesni, midlín A penész fc 111alai ;1 fás részek he, a re 1stnk 
közé behatolnak. ~1ár pedig ahol a gomhosfcjü gombák l:'tthat/,Jc vannak 
ugyan pené3zszálak, de nem oly na.gv mennyiség!Jcn, mint a pelyhes és 
pelyhetlen penész gombáknál, !<iknek élctmi"tkiidésíik i11káhh ahhúl áll, 
hogy terjeszkedjenek és a gvökérek fás részeibe helwtoljan:tk. 

Azt állitják, hogy ezen ~omhácskúk .L":i)rnhének at~·ú részéhen van
nak a magvak, melyek érésül\: után széthullanak; s az ig)' ellnlllott lll:t~
vak :3---4 nap alatt kicsiráznak és életre kelnek. 

Azt is állitják, hogy ezen gombák gyükérzetc bclwtul a g_vi)k(·r 
élő fás részeibe. 

Nagy emberek mondják : lehet hogy ugy van ; dn én azt tapasz
taltam, hogy csak is a nagy részben clhalt.gyökérzeten lépett fel nagyob h 
számban. 
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A Galócza gyökérgomba. 
Ezen gomba fnj ált1láhan i:•smert. J -~.!;inkább láthat•)k .a fák törvénél ; 

a ,·izhe helvezett gerendák felstí szabadon álló részén Hidlábakon, szőló
karúkon, küliinösen peliig a hikkfából készitett karókon. 

Szine barnássárga. Mézszinü ; amiért is néhol mézszinü gombának 
nevezik. 

Kalap-g• 1m ba név alatt is ösmeretes, amennyiben tetején hegyes 
kalapalaku növekedése van. · 

Ennek nincsennek fonal alaku szállai. Nem is ezek utján szaporo
dik ; de a kalap al<:>ó rés:1.eihen rejl{) magvak által szaporitja fáját. 

Ezen gomba a szőlőtókén ritka esetben fordul e16; s igy nagy 
kártékcnvsága is ali~ lehet. 

:\lkWn a négyféle sú)J(kyökér penészgomhákat, igy elésoroltuk, eg~r 
általános megállapod1st vonatkoztatunk le hel{)Je. Es pedig azt, hogy a 
penészgombák szerfclett kártékonyak, s ahol alkalmas talajban elterjed
nek, nz egész szőlőket is kiirtani képesele 

\' m1 reá elég példa, hogy önálló föllépésük nagv tá hla szőlőket 
scmisitettek meg. 

Az elmondott penész q~mbák közül <IZ clsií ketttí a legveszedel
mcsehh, mert ezek az e161járó gvilkos munkát végzile 

Azért tehRt nagyon ovnkodni kell a gazdának, hogy ültetés alkal
mávai az eliittetetett vessz."ikiin penészgomhát 11e vigven szőlt)jébe. 

Ezek u~án reátérünk, hogy miként i"•smerhetD fel a penészgomba 
kártéknnysága. 

Ez szerfclett nagy köriiltekintést kiván. :\fert megtörténik, hü2"Y a 
penészgomba pusztítása is épen oly alakhan jelentkezik: mint a fllloxe-
ráé. 

Nagvohh foltokhan köralakban viss?.aesik a szfí16tő fejtiídése ; s ha 
viz"gálatot tartunk. sok escthen megtaláljuk a filloxcrát; dc sok esetben 
a fllloxerimak semmi nvoma, és a tökék még is vissza vannak esve. 

l'iiliiniisen késő físzszel nagv figyelmct igónvel a vizsgálat; mert 
tuJvalcvíílcg a ntloxera késö öszszel a legalsó gyiikerekre huzódik. 

l )e mcgtiirténik, ho.gy a gyökereken filloxera nem található. 
kv tiirtént velem az őszszel 
Eg~· valaki hckiildött :3 dh. hetcg tőkét; és jelzete, hogy s.zfíliíjébcn 

mintegv ()00--8110 tiíke igy vissza van esve. Kérdést intéz hozzám, hogy 
mundanúm meg- tf)kéjci visst.aesésének mi az okozója? 

.'\ gviikérzcten a legnagyobb vizsgálat mellett sem Iehetett tUioxe
rát scm <~nnak kártékonv nvom<lt találhatni. Ellenben a gyökérzet töbhé 
kevésbé tele Yolt pelyhes és pel.vhetlen penész gombával. Sőt egyes 
gyi•kérzctcn gomhosfejii gomba is volt látható. 

Egy elhalt tökénel< gyökerein, mely gyökérzetnek fás része meg 
vult feketedve : nagy számhan volt jelen a gömbösfejü gomba. 

:\ szakvékrn6ny megadása nehéz volt. :\live! a beküldött töke 
.~yükerei nem voltak ellepve ugy gyökér pcnészekkel, hogy azok rom
boló hatásán<lk lehetne tulajdonitani a nagy pusztítást. 

Távol lévén a \ idék ahon!1·,~ 1;~·l11 : ~:~, Jn~· . .-; c~y h·_·lyhcli vizsgálat 
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vált volna szükségessé, az, hogy azon tökéken, amelyek kevésbé van· 
nak visszaesve találhatók-e ·fitloxerák? l'vlcrt nincs kizárva az, hogy a 
visszaesett tökékról a filloxcrák elvándoroltak ; és a kevésbé visszaesett 
tőkéken találhatók fel. 

Ha valakinek ilyen visszaesett szőlöje volna, s mint a jelen eset
ben a tönkre tett tökéken nem volna tilloxera találhaió, scm annak ká
ros nyomai találhatók : akkor a kevésbbé megtámadott túkék gyökérze
tét vizsgálja meg; ha ott scm talál filloxcrát, és a gyökérzeten gyökér
penész látható : akkor a pusztítást nem a tiloxera, de a gyökérpenész 
okozta. 

Nagy gonddal l<ell tehát az igy visszaesett tükék gyiikérzctét a 
jövő miheztartás végett megvizsgáln. Mcrt ha tiloxera pu~zftásával 
állunk szemben : akkor ott az amerikai clle11tálló alannyal szülő telcpit
hető. De ha gyökérpenész okozta a pusztítást ; akkor ott sem szölőt, 
sem gyümölcsfát évekig ültetni nem tanácsos. :\livcl a gyökérpenész a 
földben is megél, s az oda ültetett széílövesszök vagy fák gyökercit 
ujból megtámadja. 

l\lég annak elmondása volna hátra ; miként lehet a gyökérpenész 
ellen védekezni? 

:\liután a penész éltető eleme a nedvesség, egyedUl a talaj kiszá
ritása vezetne czélhoz. Ami pedig kevés helyen, és nagy költséggel volna 
keresztülvihető. 

Egyedüli védckezései mód és a legbiztosabb az, ha kerülünk 
minden olyan eljárást, melylyel a gyökérpenészt szí)lőnkbe bcvihetn{)k. 

A kézben eszközölt fásojtványokról. 
~lindinkább alászáll azoknak száma, akik ~tláne eladás czéljából 

készitették ké?.ben az angol uyelves páro:·:itásokal. 
Eleinte fényes és jövedelmező foglalkozásnak gondolták a fásojt

ványak készitését, s igy nagy számban voltak vállalkozók. 
S ha manapság körül nézzük magunkat : imitt-amott találkoznak 

egyesek, akik a fásojtással eladás czéljából foglalkoznak. 
Oka az, hogy az ojtványok üzleti szempontból való készitése nem 

igen fizeti ki magát; különösen ha az illctDk annak készítése és keze
léséhez teljesen nem értenek. 

Ezek is ugy állanak fel még bizony' 1s ideig, ha a vcvük clnézük 
lesznek ; avagy ha a megérett, jól kifejWdött, és júl illcttílcg tcljc~en 
összeforadt OJtVányokért az eddig adott áraimái tetemcsen többet 
fizetnek. 

Évekkel ezelőtt olcsóbb lehetett az ojtvány, mert ennek mcgvúlo-
gatására nem fordíttatott oly nagy figyelem. · 

Ha az ojtás helyén egy l<is hézag vált, ha egyébként eléggé össze
forott : figyelembe sem vétele/l. 

l ,e hát melyek egy tökéletes ojtvány kellékei ; 
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Els6 é8 fődolog, hogy jól egybe legyen forrva, hogy a hajtás elég 

e~?s és a gvökérzet elég számos legyen, különösen a talpgyökerek ne 
humyozzanak. 

Ilyen megválogatás mellett alig l~het 18-2·-JNu-tóli sikert elérni. 
Legnagyobb bizonysága ennek, az államilag erősen segélyezett 

Paulis-Baracskai ojtván y telep sorsa Mely daczára annak, hogya z állam által 
összes kiadásPoiban 2.S-3;)0,'o-tólival segélyeztetett : nagy összegeket veszít
tett, ugyannyira, hógy kénytelen volt leszámolni, és a telepet az állam
nak által adni. 

Ha ez nem volt képes nagy befektetéssel minden részében alkal
mas eszközökkel, s arra termett tapdus öntvény talajban prosperálni, 
hogy legyen képes egyes kis gazda gyenge erővel hiányos eszközökkel 
oly eredményeket elérni, melyek mellett üzleti szempouiból femtáll
ltasso·u ? 

Ezek után az a következtetés, hogy az üzletileg berendezett telepek 
fogyni fognak, a gyökeres fás ojtványok értéke szerfelett emelkedni fog 
ugyannyira, hogy nem nagyzunk, ha azt monjuk, hogy teljesen alkal
kallila~. fásojtvényt t 60-180 frtjával fogj uk megfizetni. 

Es ezután a fásojtvány ára oly magas lesz, hogy a szölőfelujitás 
felette sokba kerül. 

De hát ez mind nem lesz nagy szerencsétlenség ; de utalni fogja 
a szőlészeket azon utra, mely szintén és teljesen ezéihoz vezet, és 
vele a telepítés felettébb olcsóbba kerö.l. - És ez a zöldojtváuy~tyali 
telepités lesz. 

Akik eddig zöldojtással nem telepítettek, azt hiszik, hogy a siker 
a gyökeres fásojtványok mellett felettébb elmarad. 

Tévednek. A jól egybeforott sima zöldojtványnyal teljes sikert le
het elérni. 

Ha a zöldojtvány teljesen beérett, és ha az elég erős : jól helyesen 
ii/lelve 85-900'o megeredési ad. 

A forradás én szerintem tökéletesebb mint a fásojtásnál, s igy 
tartóssága ellen sem lehet jogos kifogás. 

Azután mennyivel kevesebbe jön ll zöldojtás elöáJlitása, mint a 
fásojtványé ! 

Mindamellett a fás ojtás sem fog kiesni a telepítésból ; csak hogy 
azzal a~ illetők csak is saját czéljaikra fognak foglalkozni. 

Három évvel ezelőtt ültettem sima zöldojtványokat jól forditott 
talajba; - ugyanakkor ültettem gyökeres fásojtványokat. Az eredmény 
az, hogy a zöldojtás semivel nem gyengébb, mint a fás ojtvány, és 
hogy a visszaesés a zöldojtványnál kevesebb. 

Ezeket tapasztalásboi mondom. És csak azért kérek soraimnak 
helyet, hogy mindazok, akik a zöld sima ojtványok ültetés~től tar~ózkod,
nak, szerzett tapasztalataim alapján teljesen me.gnyugtassam es . r~a 
hirjam, hogy ha nem re~dell<eznek, vagy nem .kepesek b~szerezm ~~s 
gyökeres ojtványokat : Itat akkor vegycuek zöldo;tvauyokat es azokat ul
/essék el. 

A. E. 
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Apróságok. 
A Jégvert vcss::ö/.:röl. Töbh czikket irtunk már a j~gvert vessz«">k

r{.íl. ~s elmondottuk, milyen vesszök azok, melyekct habár jégütés érte : 
Jllé,fJis llaszuállwtók, ..... mclyt'k a lws::uálltallauok. . . . 

l\Jindcnnek daczára még mindig intéztetnek hozzank lwrdesek, hogy 
lehet-e a jégver t szőlivessz{)ket sikerrel elültetni ? • 

Ebből azt látjuk, hogy soraink nem értettek meg egyesek attai, 
vagy kifejezéseink nem voltak o]~·anok, melyek minden kételyt kizá:·tak 
volna. Tehát a jégverésről és jégokozta luírokról egyet mást még el
mondunk. 

A jégütés n szőt:ítő hajtásúin sebeket ejt; és épen ugy mintha a 
héj más eszközzel sértetett Yolna meg : a:: iilc.:s sutyálzoz mh-lt:lt sériíl 

Tudjuk, hogy a hajtások természeti tulajdonsága nz, hogy a rajta tör
tént sérülésel\et kiforrják. S igy ha csak a héj lett megsértve, ezt kijor
niu, ·7',1.:.:)' lldycscbbell mon~iva beforrván ott a nedvkeringés rendes lesz, 
és igy a hajtások ha megfásodnak t'.~·és:: /1(1/nw diillcllzetó/.:. Az ilyen jég
ütéseknek sohascm Jesznek káros kii\·ctkezményei. 

lia azonhan az ütés oly cr(js volt, hogv. a hajtás fái részét is 
érte: tl _(Lis részen fi')rfént St:riilés 1/lt'g(c/.:dcdik. Ez a feketeség tiihhé 
meg nem élénkül, nem is furr ki; haÍ1em mint betegség a vesszön meg
marad. lia az ilyen mcgsehcsitctt vesszií lcttlégyén e7. ojtvúny \'<tL:\' 

vadvess;,Jj eliiltettctik : ,z {t'ildh·u ,z (t:kclc.w·dt:-" l.•nrlZLzd,íss,í t•álik. s h·d~ 
mult•t~ ,z:.; e,~·~.:s: !..1)'iil.:t:r:d:·t bt:fittill ~:_..,. d híkd /.:iii/i. 

Igy értendő a jégvcrl:s okozta kár. 

* 
* 

A .~yii/.:t:rek 7'iss:avá.l.!tÍStl ~' :\ émcl,vek a gyükeres vessz•'ík ülteté!';ét 
u~y eszközlik, hogy a gyökereket egés:r. rövidrű visszavágjük nzt állit
ván, hogy az elvágott helyeken cg~' g_\'ükl:rzct képzéídik. 

Az igaz, hogy gyökérzet képzlídik, mcrt anélkül a t{j nem élhetne ; 
de az is igaz, hogy a gyökér képziklés hosszabb időt vesz igénybe. 

Azért tehát nem tanácsos a gyiikeres vesszöknél a gyökérzetet 
visszavágn i. 

Leghelyesebb, ha azok teljes gyiikérzctével ültettettnek d, azért 
tehát a gyökeres vesszííkct jú nagy és elég mdy ~ii.ln.,kbc kell cl rakni. 
Ki!lö~ö~cn vigyázni kel~ .trra, hogy a g\·ökcrck egymástúl · arányosan 
szet allJanak, ne csornosodjanak iiss:w. <>nk is azon gyiikcr:!ket kell 
elvágni, melyek esetlegcsen oly h r 1sszura fcjkídtck, mcl):ck helyes be
osztással a gödörben cl nem férnek ; vagy megsértettek 

Az ültetönck ligyekrnrncl kell lenni külünöscn a talpgyükerckrc, 
mert ezek a tő legfrmtosabb alkatrészei. Talpgyökerek nélkül erős fcj
lödésü tő csak ideiglenesen gondolható. 

Csak oly szülőtők képe~ek nagyobb szárazságot ldállani, amelyck
nek talpgyökerei vannak. 

Ezek haladnak be a füldbe mélycn ; ahonnét azután magukat a 
legn1gyohb szárazsáf:,ban is kellő neJvességgel clláthatjálc 



- . 1 R 1 

.l~rk-~uadeira. Egyik v~lt szőlöszcti kormánybiztos ur, aki a bol
Ju~ok alma~ al us~." .. a ~~u_-e_s ev elején nagy és jó akarattal hirdette, hogy 
a _Jork-madc1ra s_~ulo l~1valoan alkalmas a Liircl<:t-termclésre, épen ugy 
mmt alanyvesszunek. 

Az 1dő mult, a jork-madcira minüségc eddigelé felüsmertetett. És 
azt hisszük nincs szűlés;~. aid azt ösmcrve al'rúl jót mondhatna. 

A termése csekély, felette nagy mellékizzel; tehát bornak hasz-
nálhatlan. • 

~·l~ nt. alm_1~ nem válik_ be azért, mivel silányul fejlődik; az ojtás 
rajta szmten Sllany_ ugymu~y1ra, Ilo_~~~ 4-.-, _év_es korban teljesen hitvány . 

• \ Jor~~--~nadel! a te hat a sz~JlcJkulturabul türültcssék, s ne jusson 
egyetlen SZ« 'logazdanak scm esze be, hogy azt akár mint directtermőt, 
alütr mint alanyt alkalmazza. S0t lw szúl()jében ilyen léteznék : azt ir
-~-,zlmatlauu/ dubass,, kt, ültessen helyette má• alkalmas faj alanyveszőt. 

A talaj fonlilúsa, a multban kevés helyen eszközöltetett. Régente 
a szőlövesszüket ha szüz fülLibc ültették, sohasem fordítottak. Csak is 
azon talajokat forditották meg, melyek elübb már szöWnek használ
tattal< . 

• \ szüzfüld minden forJitús nélkül beváit, mert a benne lev() táp
anyagok a tápsúk, a vcsszi..í gyökereit felette táplálták . 

.-\ forditils azért lett elfogadva, mivel a felszin a fordítás által alulra 
került, amely a kellö mennyiségü tápanyagukat magában foglalta. 

Ha három oly telepitt!st, mclynek egyil<e szüz földbe, a másik for
ditott flihlbe, a harmadik kivág« 1lt szíílűhelyére ford i tás néll<íil lett ültetve 
InegtelúntlilH~, a k~·,n!tkcziíkct fogjá!..: látni a/. első évben. 

A szi.iz túldbe ültetett vesszü!~ hajtasai közepesek; a forditott földbe 
liitetett s:r.úlüvcssúík hajtasai legalúbb kétszer al<lwrák, mig ellenben a 
l~ivágott ~s nem túrditolt sz«'íl«.ili,ldhe ültetett s:r.t'íl«.ivesszü hajtásai csak 
csira-hajtasnak ne,·ezhetúk . 

.:\ máso"lik évben a szüzfiildhe ültetett tlikék hajtásai szépen fej
lödencl~, a f« ,rditull felette dus, a volt súil\italaj, mely nem fordíttatott, 
ali<' volt képes a t«.il~enck csak kiizepl!S hajtúsolmt ls nevelni. 

0 Ha most múr a szlíll"itükd helyben al..:arjuk beojtani ékre vagy 
párositúsra, mily eliJny az, ha a tü l'cjlödése Jus. .:\ ~~l~~- f~jl_~Jé.~ü tü 
gyors forradást és erüs biztos forrudást ad ; a gyenge feJlodcsu to for
radása lassu héz:t<'OS, s alig lesz valaha tül~életes. 

A kivá~ott s~lí16 r~ 'rditatlan füldjében,j a második évben helyben 
párosita ni vagy é luc nemcsiteni Ih.! l~-~ !~:let. 

A szüz liiidbe ültetetett vessi'.o l~et- c\ ~s korában scm fejt ki oly 
ve,rett'tcziót mely a nemcsitést teljesen en)sen táplálni képes volna. 

0 A fo;ditott talajba ültdell szüit')tö oly erős fejlödésü, hogy azt 
l'átran lehet helyben d..:rc \·agy purusitva bt.:llClllCSitcni. . . 

. HalaJjuuk tuvább ; \'cgyül..: szemüg~-re azt, hogy mlkent aliunk & 

z.üldoJtYányukl.;;,ll. 
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A forditott talajba ültetett ripária portális a második évben oly du
san fejlődik, hogy egy tőn 6-8 zöldojtványt lehet késziteni, melyből 
azután őszszel az egész szólóterület hiánytalanul betelepithetö. A 
szüz földbe ültetett szőlötó imitt-amott hoz olyan hajtást, melyböl l -2 
zöldojtványt lehet késziteni. A volt szöló forditatlan területén telepitett 
szólőtőkön, a második évben, nem lehet zöldojtványt készíteni. 

A7. eddig elmondottakból tisztán látható, hogy az amerikai alanyon 
élő szőlöfajok telepítésére csak is a forditott talaj alkalmas, ahol a fej
lődésben a gazda éveket nyer. 

De meg egyéb okból is elkerülhetlen a talaj forditása, különösen 
az esetben, ha a szőlótökét helyben ékre vagy párositva akarjuk bene
mesiteni azért, mivel a harmadik évben a töke nyaka annyira megvas
tagodik, hogy azt párosítani alig lehet, ékre ojtani pedig ezéihoz nem 
vezető. 

Az tény, hogy a forditatlan talajba ültetett szőlőtő fejlödését· is 
szerfelett elölehet segiteni azzal, ha a földet jól megtrágyázzuk. 

Ha a föld az első esztendőben jól megtrágyáztatik, a harmadik 
esztendőre minden körí.ilmények között oly dus lomhozatot hoz, hogy 
~z egész bátran és sikeresen zöldre benemesithetó. Ez tény, ez való ; 
Azért ezen körülményt helyén láttuk elmondani. 

A készojtványok elültetése másba nem is képzelhető, mint forditott 
talaj ba; mert a forditatlan talajban sanyved. 

Általában ez tapasztalat, hogy amely tő tartós erős és nagy ter
mést adó• az az első években rohamosan fejlődött. 

Ezt p~dig csak a forditott talajban lehet elérni ; azért tehát aki 
jó szőlót akar, az csak is forditott talajban eszközölje a telepitést. 

Tapasztalataim a fásojtásról. 
A kézben eszközlölt fásojtványok készitése felett, sokféle fogalmak 

foglaltak helyet; mig végre ezzel is ti~ztában vagyunk. 
Első kérdés az volt: melyik alkalmasabb: a; egy vagy két szemes 

11emes gally-e? hogy nyelvvel vagy nyelv nélkül készittessék-e ? Mikor 
eszközöltessék, és mikép iskoláztassék és kczelteisék az előiskolázott 
fásojtvány? 

Több évi tapasztalat a következökre tanitott meg. 
Abban, hogy egy vagy két szemes nemes gally használtassék-e a 

sikerl>en nincs kWönbség ; ha az eloskolázás ahltoz alkalmazta/ik. ' 
. Rich~er-féle sírkébe rakott ojtvány, ha egy szemei, kevés sikert ad; 

mtvel a vekony magas áorkba sze;es időjárás esetén, az egy szemes gally 
hamar kiszárad. 



--
Ha az iskolás árokba történik, s nem képeztetnek magas sirkék, 

tl::. c<s;y szemcs gally sikeresebb. 

E l<ét eljárás közütt az a dítferenczia, hogy az árokba rakott két 
szellles nemes • ész gyökeret ver, és a forradás nem leend erős 
töl<életes. 

Ellenben az egy szemcs nem jutván mélyen a földbe, nem verhet 
oly erős gyöl.;érzetet, és (~y a forradás is erősebb lesz. 

~livel azonhan az egy szemes nemes gally alkalmasabb tőkét ad, 
oda kell törekedni, hogy egy szemre nemesitsünk, de az iskolázast is 
alkalmasan eszközüljük. 

Térjünk el a magas Richter~féle sirkéktől, és hagyjuk abba a föld
színtti árkokba tett iskolázást ; válasszuk azt a közép utat, hogy a ne
mesítés ugy rakassék el, hogy az ojtás helye legföllebb 3 ujnyira 
essék a föld szinétöl, s a sírkézés igy történjék a két oldalról. 

A párositás mindegy, akár sima, akár nyelves. A fődolog az, 
hogy miként vitessék keresztül. A jól egybeforott nyelvetlen párosítás 
éppen oly jó, mint a nyelves. 

Ebben csak az a különbség, hogy a nyelves párositás könnyebben 
megköthető és összeállitható. Azért tehát maradjunk: a nyelves párosi
tásllál . 

. -\z idó és n hely megválasztása, amilwr az ojtványok készitendől< 
és a1.ok, hogy hova oskolázándók s:elfelett szükséges ; azért tehát erre 
nagy figyelem fordítandó. 

Az ojtványt al{i<Or kell Í{é~ziteni, mikor kírakhatjul< az oskolába. 
,\kkor l<cll l{irakni az ogkolába, midőn a föld átmelegedett, hogy az ojt
vúny megkezdhesse hamarosan működését. 

E1. az i(\t')járá'ltól füg~; ez az h.lő általánosságban úpril hó közepéli 
kez.dijdik. 

:\z o.-;kolát oly helyen kell készíteni, ahol a nap melege teljes ere
jé\·el éri. Tehát lcllet<:Jleg délnek fekvö csekélyen emelkedett helyen. 
. Föligyelem fordítandó arra, hogy az ()jtvány porh~nyos füldbe 
iíjjün ; s az a füld, melylyel hetakartatik me_if 11c r~p~tlez:ek . 

. \z elrakott ojtvány szi.ikséghez képest meg is öntözend{), hogy 
gyüker~i künnyebhen képzödjenek-

Augusztus hóban meg gyökerezemW. 
Ez az én eljárúsum a kézben eszközült el ját ásnál. Nl ég csak a~ t 

kiván om mcgje~yezni, hogy a vast<lg vess~.{). a nemesitéshez nem alkat~ 
mas. ~lindig ross:.-o:abb sikert a .. !, mint a kozep vastagságu, vagy véko-
nyas vessző. 

Fe hér Sándor. 
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"~~~**~~*-k*-*·*~·*(**~**-~~-*-**'*-! ~ .. ",.. 
~ .. ~~ 

~ Eladásra beJ· elentetett ; 
.~ ""-.' ~-.~-

~ ~ 
~ Si111a vesszök. ~ 
~ ~ * ~ ~ ~ 

.._..._~, t ')')00 d lJ. w ~ Kadarka ~'- ' ~ 
~ ~ 
~~ Karbenet 20000 " ~ 
~ V egyesek t 00000 ,, -~ 
~ Piros chasseles . 4000 " ~~ 
~ Jaquez ~0000 " ~ 
~ Ri pária l 0000 " ~ 
~ ~ 
~ ~~~~a ~ 
~ ~ 

: Eladó szölö i: 
~ ~ 
~· L~ , , ~~ ~""!!l r_.gy hold. reszhen mustefer, veres rozsa, muskat- :·~-
~ ~ 
~ lunel, Seméillon ojtvúnyokkal telepitett termű szL\IJ ; 
~) .\patelken eladó. ~__,...., 
~ ~ 
~ ~ .- ~ 
~ ~·~~ * 
~· ~". 

~ Még eladunk : 
.~ 

~ ~ 
~ -lOUOO fajtiszta I-s(') osztúlyu ripária-portúlist, és 20 ezer ~ 
~ 

~ 1-~ű és ll-ik osztúlyu uthcllút. ~ 
~ ~~ Külünhüzű nemes sima és gyökeres \'csszl>kct. (~ 
~~ -1-000 dh. nemes kadarka gyükcrcs fúsojtvúnyt -- ezre ~ 
~ ~ 
~ l·lU frt. -- ~OOO piros chasscles fúsojt \'Únyt ezre 1 HO frt. ;. 
~ " 

~ Csomor Kálmán. : 

~ * ***~**~~***************~~~ 
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