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~".~ll:~~~ 
A föborhamisitók itélete. ..c~:ll.wv.c , 

'TÁ~,,_.;· ....... 
Az a nagy csapás, mely a szlSlészeket a filloxera pusztitása 

által érte, fokozódott a bban, hogy mig a szlSlész küzdött a 
szlSlők felujitásáva.l, addig a lelketlen borha.misitók vagyonosud-
tak; - egynémelyike milliókat szerzett. . 

V agyonosodtak, mert viz és egyéb anyagok hozzájárulásá
val oly kotyvalékot állitottak elő, melyet azután bor elnevezáa 
alatt hoztak forgalomba, és ezen csalással az amugy is keváe 
t6ke term·ését a forgalom-ból kiszoritották. 

De ez érdemben életbe lépett törvény és miniszteri rende
let alapján megkezdődött a mlSborgyártók tlldözése. 

Az apró kis csaJók közül eddig már több hurkon akadt; 
de a főbünöf:, u. negymeater megfeszité ereját, felhasználta pán
zét összeköttetését: és a~ igazsá.g aujt6kez~t sokáig elodázt a. 

A borhamisitók fórnestere a pécsi Engel czég két tagja, 
Engel Mihály és Eugel Adolf testvérek. 

Ezek az urak, akik évenként százezer hektoliternél is több 
bort hoztak forgalomba, most az u jév el 6 t t meghozott miniszteri 
határozatból nyilvánvalóvá lett, hogy: borhamisitók. 

Ezekkel törtlot meg az a kellemes eset, hogy ·az els6 fokd 
hatóság a boraikból vett mintákRt mint nem gyanúsakat viasza 
adta; s jgy a marasztaló felslSbbhatósági itélethozatal majdnem 
lehetetlenné volt téve. 

N agy éberség, nagy körültekintés kellett tehát ahho1, 
hagy a minták vieszaadása után ellenük a bünösség kimond
ható lett. 

De a miniszterjumban magtalálták azon utakat, melyeke11 
a borhamieitást ellenük meglehetett állapítani. 

Megállapitották azt, hogy az 1898-ik t1vben 1252 hekto-
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liter szeazt és 1100 m'termázsa .czukrot hozatott, melyet a 
borpancsolá.shoz használt fel, 

Az igy megállapitott bünösség folytán az Engel czég 
mindkét 'agja Mihály és Adolf egyenként 20-20 napi fog-
8ággal, és összesen mind a ketten 2400 korona birBágh•n é& 
az ezer hektolitert meghaladó bor denaturálására. ítéltetett. 

Ezt az itéletet hozta meg az ujév! És ezen itélet megerő
sitheti a szdlészben azon bizalmat, miszerint a kormány férfiai
nál igenis létezik igazság; - - és a pénz, valamint befolyáe an
nak elfojtására kfptelen. De igazolja azt is, hogy a szőlélilzek 
8rdekei áldott j6 kezekben vannak. 

Most, mikor tudomással birunk arról, hogy a borhan1isitók 
nagymeeterei megbüntettettek, azon kérdés merül fel : vajjon 
büntetésük megfeleldek-e, arányoeakre azon büntényekke1 szem
ben, melyet a borhamisitók elkövettek ? 

Első sorban vegyük a pénzbir~::~ágot. Igaz, hJgy 2400 
korona szép pénz egy üres zsebben l -- de mi az Engeléknek, 
azoknak, akik a csalásból milli6kat. szereztel~ addig, mig leg
alább százezer szőlősgazda kétségbeesve küzdött a jövdért? 

A pénzbüntetés tehát náluk semmi sem volna még akkor 
sem, ha 2 400 korona helyett 240 ezer koronára. büntetnék. 

A második rész a fogság. 20---20 napig kell nekik fog
ságban ülni. Ezalatt ~lvezhetnek kényelmet, mert arra elég 
pénzzel rendelkeznek. -

A fogság kiállása után 1nég néhány hónapig észre lesz 
vehető rajtuk a fogház szaga, de a szegény reájuk r-zorúlt 
hízelgők tömjénfüstje azt csakhamar ruegazünteti. S csak rövid 
idő kell ahhoz, midőn cealással szerzet.t pénzük birtokában 
ismét az urat játiizá.k. S lehet idő, hogy a társadalmi tiszte~ség 
polczára is iparkodnak felkapa~zkodni. 8 hogy feljutnak-e 
•ttól függ: mily kö1·nyezettel lesznek körülvéve. 

Ebben a pénzimádó világbau még he is következhetik. 
A miniszteri rendelet s pénzbirságnál a le~magasabb 

összeget alkalmazta ; a fogEághiintetésnél if-l a határok között 
mozgott. 

Tehát nem az itéletet kimondó Miniszte1· engedékeny~égét ~ 
és gyengeség-ét akarom ~n azzal konstatálni, amidőu az itéletet 
szerfelett enyhének mondom, de azt kiv,nom konstatálni, hogy 
H törvény ezen tétele módositásL kiván. 

Igen is mcSdositást, mert azon csalásokkal szemben, welyet 
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az Engel l zég tagjai elkövettek, az itc1letnek m'lt6 aaigoru· 
nak, olyannak kellett volna lenni, mely ne csak ()ket 4rje 
igazságo1an, de elrettentő p~ldául azoigáljon mindazoknak, akik 
a borhamisitást folytatni széndékoznak. 

Ha Engel csalásait mérlegeljük, ()t rendkivül bünö1nek 
kelJ kirnondani; nemcsak azért, mivel ál uton milli6k:at szerzett, 
de azért is, mert a nagy hazai vagyont, a sz(}llSszet fejlesztését 
hátrá.ltatta; e igy az egész ország szl>Mszettel foglalkozó lakos
'ágán~k existencziáját támadta meg 

Evekig kellPne az ilyen csalóknak a börtön fenekén 
szigoritott életrend mellett szenTedni; s galádul ezerzett vagyo
nától megfosztani. 

Volt idő, midőn a horhamisitókat még halcíllal is fenyi
tették; ~s mi ebben a fene nag:y liberális világban majd
nem ugy teszünk vele, miut az e~·yszeri ember a rákkal, hogy 
mt-gc~~nazta és azután büntet~sül a vizbe dobta. 

Onérzetes embernek a :&O napi fogs&g egyenlő egy élet
fogságával, -- de lehet-e ott önérzetet keresni, aki az ország 
szőlészeinek károsit~~án, a közeg·észs~g megrontásán éveken át 
bort hamisitott? I 

Int6 példa. lehE:t a.z Engelék e1ete arra, hogy az 1893. 
XXIII. törvényczikk módositassf.k s a büntetés kiszabásánál 
egy eg~szen más igazi m('gtorl6 megállapitás l~tesitesilék. 

/~ magas fásojtás. 
Sokt~le ojtásnemmel tettem már kisérletet fl oda törekedtem, hogy 

a legnagyobb perczentett elő:íllitott ojtásnemet megállaphbaasam, 
Miután az ilyen kisérletek érdeklik szőlész társaimat, rövidre fog

lalva elmondom az elért sikereket. 
1897. ~vben készitettem b ez<'r darab fasojtást: angol nyelves 

párositussal kézben. Felét február hó \·é!!én készitettem, és a kira
ktísig n pinm~ében homok bnu vermeltem el. Másik fele részét 1ípril h6 
elején k~szitettem, melyeket. azonnal eloskoh\ztam. 

A február hó végén készitett p~írositásokat áprfl közepén szintén 
eloskohíztam ; dP. uzon hiba állott be, hogy u kötés mely rafliával eszkö
zöltetett: a homokban részben megrohadt, s az ojtviinyokat ujra 
kellet ktJtnöm. 

A két. időben készitett ojtványok között sikerre nézve lényegesen 
nagy külöubség \'olt. Ugynnis, az áprilisban eRzközölt R rögtön eloakolázott 
ojtványból 17°/ 0-tó li tökéletes forradási ojtv:íuyt nyertem ; a februárban 
eszközölt páro~itásokból 10°/0 -tóli eredmény lett. 
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Hogy mindakét időbeo k~szitett ojtás csekély sikert adott oka az 
volt, mivel a föld, melyben az oskolázás törtiént: nem volt kellöképen 
ászszel előkészítve, s igy a darabos bantos fóld között az ojtvány 
nemes résv.e kisz;kkadt. 

A két időben készitett ojtvány között azért volt eltérő l<ülönhség, 
mivel a február hóban eszközölt nemesitésitések kötése elrohadván : 
mikor ujra kötöttem, sok homok jutott a metszlapok közé. 

Nem ajánlom tehát senkinek sem, hogy februát· hóban eslközölje 
a kézbeni nemesitést. Sokkal ezélszerübb, ha az a nemesítés alkalmáva l 
rögtön az oskolába berakatik 

Azt ajánlom, hogy csak az eszközöljön kézben páro-;itást, akinek 
homokos, vagy {)sr-szel előké~zitett porlHínyos nem tul kötött taluja van. 

Mindkét eredmény oly kicsi, hogy nem érdemli meg a vele való 
bajoskodást különösen akkor, n időn ennél egy felettébb nagyobb per
czentet adó eljár:ísnak ,·agyunk birtokában. 

A fenneLhí csekély sikerek arra bírtak, hoyy a magas fasojtái 
készítését kisérlettem meg. 

A mult évben azután 1000 t()kének vesszőjét és pedig akkor, mi
dőn hajtani kezdettek: magas f~íbojt;.\ssal henemesitettem. 

Ezt a nemes;tést négy tele módon eszközöltem. 
Egy részt : a régi ékmódra nemesitettem ; egy részt : angol nyel

vos p~írositással; egy részt : nye )v nélkill p;íro8itottatn, ~s egy részt a 
Láczai-féle forditott nyergezt'ssel nemesítettem. Az eredmény a követ
kező lett. 

Az ékojtáb adott 76°/o-tolit; - a nyelvnélküli párosítás 26°/o-tolit 
- a nyelves párositás 35°/0 -tolit és a Laozay-fele nemesitési eljárás 
58°/o-toli sirkert adott. 

Az ék~jtással készitettek forradásai azonhan hiáuymmk voltak, mi
vel a metszlap felső sz4léhez nem forradt oda az alany sz;(rnya. Igy 
legtöbb helyen egy kis üssze nem forrott hézag maradt, mely Bzerinteru 
nem jó'; mivel ezen kis hézngokon ~it uz idegen alkatrészek a bélcsatormí
hoz jutnak: éEo~ ezek nem adnak állandó életerős t{)két. - A nyelvnél
küli párositás1uil csak az a baj, hogy a meg:ercdettek közül sok nemes 
rész elcsuszott, s igy a forra(hís görbe lett. -- A nyel ves fasoj tás töké
letes szép forrad~itlt adott, csakhogy itt az alany fels{) szárny!i:nál a f(ura
dás lapos lett; ellapult -- A Laczay-fele forrad;ís a legtökéletesebb 
valt. Ennél az alany Hzárnyai teljmo~en a nemes részhez forradtak. 

Ezek után mindenki könnyen behithatju, ho!!y a fast~jt:\st csak a 
tökén magason kell alkalmazni ; és itt is, au~olnyPlves p;írositással: 
·vagy a Laczay-fél eljárt\~t kell alkalmazni. 

Abonyi EJ'Ileszt. 

Szépen vagyunk! 
.~ n.~po~.ba~ került ke~embe egy levél, melyet egy Miskolczon 

~a.kó ugynok kuldo.tt !3· ~· gyongyösi la kos bortermelőhöz, melyben azt 
tr]a, hogy egy delt1rol1 borkereskedő czég megbizottával érka-
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zik 8 napokban Gyöngyösre 8 -végb61, hogy neki olosó é• jó bo
rokat megvételre ajánljon. 

N o édes Istenem szépen vagyunk l Gyöngyös tele van a mult 
évi borral, melyekre vevő nem jelentkezik: és most jönni fog egy 
tiroli borkere'3kedő czég képviselője, aki itt, modon Gyöngyösön 
a borok hazájában,: szándékozik tiroli borokat eladni ! . . 

Az U r a Fárao népét hét c~apással sujtotta, mert megérde
melte. Hát mi szegény mai"yar szőlészek mivel ~rdemlettük meg 
ezeket az egymásután következő csapásokat. 

Előbb jön a filoxera, ezt követi a borfogyasztást-, a tetejében 
a regálé- é-; licz.ensadó. - Ezutác a hami~borokkal elára'3ztják az 
országot, és ezen hamisitás egészen 1 899-ig büntetlenül szabadon 
üzetik ; késöbb az olasz borokkal boldogitják az országot. 

Ennek tetejébe jön az 18g8-1k évi országos jé J vihar, 1 goo. 
-évi tavaszán pedig az országo<:, fagy kár, és ráadásul, bekoronázá
~aul csekély várnmal helopatnak az olcsó román borok. 

Nohát lehet-e ennél rettentöbb csapás, mely ezt a szegény 
szölősr.ettel foglalkozó gazdákat ér!? 

Es most azután ennek tetőzésére: a tiroli borkereskedők ki
vánják boraikat itt nálunk értékesiteni ! ... 

Hát kérdém: mi van mé~ háLra? mit kell még ennek az 
a11nyiszor sujtott szölészeknek kiállani? 

Igazán csudák-csudája, hogy minrlen szőlész a koldus-botra 
nem jutütt ; - hogy még betenni való falatja van : azt csak a jó Is
tsn különös kegyelmének lehet tulttjdonitani ! ... 

Miután ezen tiroli borkereskedő nem azért utaztatja ügynökét, 
hogy egyedül Gyöngyös városát keress~ fel, de a többi váro5o
kat is megfogja keresni, figyelmesztetjük a szölész társainkat, 
hogy ébren legyenek. 

Legyenek éhen~k, mert hát ez az érdemes tiroli borkereskedő-
czég alighanem az engelék lován szánt. 

.1Yézzük csak! ... 
Tirol A us;tríában van : ahol a borfogyasztás törvényileg tiltva 

nincsen. ~{·zzük csak hol terem Tirolba annyi bor, hogy onnét 
1\lal.!yarországot borral ell:ttni lehps-.;cn? 

SPhol! Tirol borll~rrnelt'•st~ csekt~ly. Igy nagypn valószinü, hogy 
az onn1:t ajúnlotl borok; miiborok lehetnek. Amit az ausztriában 
lakó tirol! •kereskedók egé"'Lt'n uatran bÜntetlenÜl értékesithetnek. 

Ezt jú tudni, ~~' tudni a1.t, hogy akt tiroli bl•rt hozat bt~: az 
múr 1wm };ír t~; . .!"\ cJW=-' uton. :\1.···rt telLt t a szúit~szeknek jó lesz sa
j<tl júl f~lfugutl ,·.i·dekükh.·n rt'·s"ll lenni, L''- ha idegL·nböl esetleg 
Ti ro 1 h~·,J \i "lllPk J)( •rt a v.úosha \ d.~·y k·:~z ... .'·.-~ u•', okos dolog lesz a 
hatús,ú: fi~·-' ,.im.··t j,·Jtll\'llÍ; " Illit·l~'•tt a::t a tul.tjdono,-. forgalomba 
h<JIILt lllt'!"lllintnzf(l(lli, e.-. JJ.-J>e::-.fl't• n \'~'.!.!.y/.i::-<t~rJ,.ti úliurnú~r8 
l'elkiildt•ui. 
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A nagytermésré51. 
Ki volna olvasóink között aki örömmel ne venné azt, hogy 

magyar holdanként so-6o hektóliter bor termelhetne ? . . 
Bizony-bizony, kelleme~ dolog volna ez a nagy termés, ez sokat 

lendintene a dolgon? mert a rendszerint teremni ~zokott IS-20 

hektóliter bor, pláne ha olcsó árban kell elvesztegetnünk : ne.;.. 
igen sok hasznot hoz a koT'yhára. 

Sokat összeolvastunk, sokat hallottunk, sokat okoskodtunk, 
kisérteteztünk de bizon nem birunk abba a szerenczés hezlyetbe 
jutni, hogy azt a sokak által hangoztatott so-6o hektoliter holdan
kénti termést elérhettük volna. 

Nem tagadjuk, hogy lehetnek elvétve rendkivül körülmények, 
amikor a boldog tulajdonos so-6o hektóliter bort szür egy magyar 
holdról, - mert hát tüneményes csudás dolgok voltak. vannak és 
lesznek: de ezen nagy hozaroot rendszeressé tenni nem lehet. 

Egyetlen szőlőfajt ösmerek: a csudaszőlőt, melyhől igen na~y, 
megközelitő, talán meghaladó termést lehetne elérni és pedig azért, 
mivel az sohasem ru~ar; fürtjei mindig és egyenlően óriási nagyok 
és nem rohadnak meg. 

Elhiszem, hogy egy hold ezen fajjal telepttett szölő megad
hat évenként so- 70 hektóliter bort, de más szölő erre képtelen. 
De hát ezen fajból még elvétve van nehány tőke, hogy ezen 
faj elterjedjen annyira, hogy abból holdanként ültethessenek szőlöt : 
legalább egy évttzed kell. 

A termés nagysága tehát először a szölőfajatól függ. 
A na&"ytetmést adó faj szőlök már ösmertek, majd minden vi

déknek van már ilyen mennyiségadó faja. 
A termés nagyságát a metszéssel lehet fokozni, de csak bizo

nyo!ó; határig; mert a tulmet~zés nem több, de kevebb é~ rosszabb 
bort ad. 

A metszés tehát eszköz a több és nagyobb termés elérésére, 
de csak akkor és ugy érvényesül, ha a szölő elég táperővel ren
delkezik, és igy dusfejlödésü. 

Ez az alap; - a kiindulási pont: a talaj tl:ipereje, 
Aki tehát nagyobb termést akar elérni: elsö é5 fökötelessége 

~zlSlőjét állandóan jókarban tartani ; tehát rt~ndes<'n a szükséghez 
képe~ trágyáztatni. 

Hogy menn) i trágya szökséges a szJli)be, azt elöirni nevet
séges. )'!ert ez a talajtól a fekvéstöl függ. Vannak talajok, melyPk
ben a trágya 3-4 év alatt elen. é~zik; mások ismt.'•t to\·:tbb ft·nntart· 
ják. Ezt mindig- az egyes esetek. mtt•r,·arázzák meg·. 

Ea-yet azonban jegyezzen meg ~t- gazda. hogy g·vengt'~bben, d•·! 
gyakrabban trágyázzon. · 

Az én tapasztalatom szerint ;:t szölökben a mütrú~ya drúga és 
nem k1adö. Egyedül az i~tálótrágyát tartom a kötött talaju sztdiiben 
alkalma.,nak. 

De a homokon meg csak az isLálótrágya az ur. 
A trágya ne legyen tul érett; kevésé ~zalmás. Igy azután nem 
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caak javitja a talajt, de az erősen kötött szölőföldet is meg
könnyiti. 

Hallot~am. sokaktól azt is, hogy a talajt előbb megtrágyáztatja 
azután forlbtatJ&. 

Ez szeriotem nem helyes, mert a rendes tarditás lea-aláltD 70 
cm. Ha most már a tráe-ya ennek aljára kerül: akk~r a feloldott 
trágya legalóra oda jut : ahova kevé~ gyökér hatol le. 

Az elültett vessző so-6o cm. hosszu, melynek talp gyökerei 
alól, de oldal gyökerei a forditásban vannak. Tehát az előtte mel'
trágyázott talaj aljába került a trágya csak a talapgyökereket táp· 
lálja. 

Legjobb b a trágyázáat télen át akkor szét hinteni: mikor a 
szőlő jó mélyen be van fedve. 

A szétteritett trágya a fagy elmultával földdel gyengén be
takartatik, hogy az amonák rész el ne illanjon Később a nyitás 
által egészen betakartatik. Ha azonban az esG vize által felolda
ti, f>s a talajában egyenlően ~zétoszlatik, lejebb haladva: az összes 
gyökereket táplálja. 

Aki a trágyát nyáron át jól kezelni akarja, arra vigyázzék: 
ho.ry az lehetőleg kvadrát alakban rakassék és földel betakarta-;sék. 

A jól táplált vagy megerősödött, és már legalább 4 évet 
meghaladt "1Zőlőtőkét, a tőke erejéhez mérten lehet egy· két szem
me l magasabbra metszeni. 

A csapokból azon ban soha sem legyen több meghagyva kettő
háromnál; de ezen a csapokon lehet azután a magasabb metszést 
me~ kisérein i. 

Ez az egyetlen ut : a nagyobb termés eléré~ére. De az amit 
némelyek tesznek, hogy a gyenge erejü tökén 4-5 csapot meg• 
h~gynak : nem egyébb, mint a tőke elleni merénylet. Mert oly ter
més hozamra kényszerítik, amely az ő erejét tulhaladja. 

Lehet, hog-y az első eszte11dőben több fürtöt hoz, de azt meg
nevelni képtelen. Későbbi t:vben azonban már oly i"yenge hajtá
sokat hoz, mely azután termésre alig metszhetö. Ha mégis arra 
metszük : a szőlőtőkéket korán elöregitjük és ugy elgengitjük, mi· 
szerint alig van reá eset, hogy azt a legjobb kezelés mellett is erösé 
termövé tehessük. János gazda. 

Hol szénkénegezzünk? 
Sokan vannak, akik a szénkénegezés sikeres voltát olva"va a 

nélkül, hogy bövebben foglalkoznának a telepités esz~éjével,, 
eifész egyszerüen elhatároaák maguk_at ar.ra, hogy európat szőlő
vesszőket ültetnek és azt szénkénegezm fogJák. 

Nem az a czélja jelen sorainknak, hogy azokat, akiknek talaja 
a szénkéneg-ezésr~ ~lkalmas, a szénké~eg~z~Jstöl .. ~ltá~toritsuk. De 
az, hogy az arnertkat alany;a ne~e~ttet .. OJ.~\-~ny u1tetese .. és a .~zén
kéneg·ezes alá leendő ültetPsek hozott a kulonbséget feltuntessuk. 
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Aki ojtványokat ültet: egyszerre mindenkorra elveti a gondját 
a szőlője jövőjét tekintve. Aki szénkéneg alá telepit, annak azonban 
a szénkéoegezés költségeit évről évre viselni kelJ. 

lVIiután egy hold s1.őlőnek egyszeri szénkénegezése 30-36 
koronába kerül, évenként ennyivel kell megtoldani a ~zölö munkál
tatásának évi költségeit. Miután pedig a szénkénegezés csak 7 °/o 
perczenttel is;-o~-500 koro~~ . .1\'i befektet~si k~~atot .emészt fel; .
miután a szenkenegezett szőlo nagyobb tragyazast ktván, de l~gtn
kább azért, mivd -500 koronáért egy hold területre alkalmas 
ojtványokat be lehet szerezni, - és ha még hozzávesszük azt hogy az 
európai szölövesszö is pénzbe kerül, meg a:mtán, hogy a szénkéne
gezést .,zabályosan eszközölni a munkás nép nem 1gen tudja : egész 
eg)szerüen látható, hogy az ojtványszölö ültetP-se sokkal dönyö
sebb, mint a szénkénegezés alá való európai szőlővesszök ültetése. 

Tehát csakis az ültessen európai szölőt szt·~nkéneg alá, akinek 
talaja az ojtványszőlők táplálására és fentartására nem alkalmas. 

lVIiután kevés talaj van, amelybe egyik vagy másik amerikai 
alany nem prosperál, csak a végszükség esetén folyamodjunk az 
eurórai szőlők ültetéséhez, azért, hogy azt későbh azután s2énké
neggel tartsuk fen. 

Az opportó. 
Az oppGrto-szölő iránt tesznek többen kérdést ; azoknak megfe

lelni akarván itt részletesen foglatkozok vele. 

Az op01-t6 első nagy érdeme, hogy az amerikai ulanyon ponpásan 
diMzlik; Yegetácziója felette dus. Termése hozama egés~cn nagy. Ko
rán érik ; s i~y csemege szőlűk~nt is lehet és pedi~ jó árban értékesíteni. 

Egy 5-6 éves opporto Wke rendes körülmények között jó met.szés 
mellett könyen megterem 4--5 kiló szőlíít, séit vannak tőkék .. melyek 
ó-7 kiló termést adnak. 

Kiválóan jó tulajdonsága, hogy virágzáskor nem rúg, sem a für
tök nem ritkulnak ki. Séit. ezen j6 tulajdoostigát arra is előnvösen lehet 
felhaaználni, hogy oly koránér6 fajok közé ültethcW, mel;ek rugnak. 

Ezen tulajdonságáért olyan helyen, ahol mézet;fehér szőlőt termelik: 
opportót !IJzoktak közéjük ültetni. 

Az ia a jó tulajdonságai közé tartozik, hogy nem rohau. 
. Mets•eni csapokra kell. A 4-ó t:ves Wke ha egyébbként el6g jó 

talajban \an, az egyéb metszéstől ehérve 3-4 csapat megbir és nagy 
tnmést ad. 

Bora az~rt értékes, mivel kiváló festanyagot tartaimaz. 
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Apróságok. 
Sokan azon kérdé~t intézik ho.1.zánk, hogy van-e különbség a 

hosszu szálból vágott szöiővesszö között. 
Ezen kérdést abból meritik. hogy némelyek a szőlövesszö alsó 

részét czélszerübbnek, nagyobb sikerünek tartJ'ák mint a föllebb 
Ö ' ' ' es re"zet. 

l\fiután a szölövesszö legalsó részében a hajtásuk legidőseb
bek, legjobban be is érnek. Miután a vegetáczió a töke fejezetéböi 
indul fölfelé, nagyon természetes, hogy ott a fásodás legtömörültebb 
is lesz, s igy a rügyek is leginkább megtermékenyülnek. 

Ez alapon be van igazol va az, hogy a vessző alsó részei a 
legfejletteb bek. 

Most már az a kérdés: ezen előny mire használható fel ezét
tudatosan? és hogy a vessző töhbi réc;ze szintén. megfelel-e a 
várakozásnak? 

Mtután e két kérdésre adandó felelet teljes felvilágositást nyujt 
a feltett kérdésekre, következőkben nyilatkozom : 

Ha alanyvesszőből szelőtelepet szándékozunk létesiteni, akkor 
helyesen tes~zük, ha a vesszök aisó részéből vágunk e czélra vesz· 
szöket. Ha európai szölőt akarunk ültetni, aKkor is helyesen cselek
szünk, ha az alsó részből metszett vesszttkcet ültetjük, mivel ezek 
tömörebbek, erősebbek és erős fejlődésüek lesznek. 

H:.t nemesitéshez fá~ojtás ké~zitéséhez használjuk a nemes vesz
szöket, és ha azokat az alsó részekből vágtuk, ha egyébként az 
alany is ily vágásu, nemcsak hatlírozottabban erős fejlödésü tökéket 
nyerünk, de mivel itt egy teljesen beérett termöképes rügyünk van 
és ha hozzá az anyaszem hajt ki, legtöbbször egy évvel elóbb 
nyerünk termést. 

Ez az előnye az alant lévő vesszöknek különösen akkor, nkidön 
az időjárás m~att a vesszök teljesen be nem érnek. 

Ha azonban az időjárás olyan, hogy a vesszök te,ljesen beér
tek: akkor a vesszők többi részével is, ameddig érettek, egészen 
nyugodtan lehet telepiteni. 

l\lert mlnt tudjuk, a szőlőves3ZŐ minden beérett rügye rendes 
körülmények között termést hoz, tehát egyenlően jó é" alkalmas. 

Ezekből érthető, hogy jobb ugyan ha a vessző alsó részéből 
vághatunk alany és nemes veszőket, de hát ha a vesbzők be vannak 
érve: minden érett rész használható. 

* * * A füstölés. Akárki akarmit beszél, a helyesen alkalmazott 
füstöléssei sok eset\len lehet a tavaszi, vagyis a zöld fagy ellen 
védekezni. 

Magától értetődik; mivel ha a füst e.~ég sürüen .fedi be a 
szölőt, a föld kipárolgása a fü~t által megkottet~_én!. a htdeg nem 
oly na!{y mintha nem füstölnenk. Igy tehát a fustolésnek haszna 
elvitázhatlan. Tagadni ross2 okoskodás. 

Persze, hogy a siker sok körülménytől függ. Leglényegesebb 
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a kiyitel; mert füstölni és helyesen fiistölni: két killönbtJzö dolog. 
A belyes fftstölés az, ba a füstöléshez nem lángoló, de nagy 
füstöt adó anyaK·ot használunk. Ha a füstölést idejében kezdjük és 
addig eszközöljük, mig arra szükség van. És ha a füstölőket ugy 
állitjuk fel, hogy a füst a mi szőlőnket takarja: clkkor lehetetlen, 
hogy védelmet ne nyujtson. 

A füstölés csak az esetben nem ad kellő sikert, lJa nagy szél 
fuj. Ez esetben a füstöt szölöink felül elkergeti. Némi csekély vé
delmet még ez esetben is nyujt, ~sak arra kell figyelni, hogy a 
szél a füstöt a mí s~ölönkre fuija. Es ha időközben változnék a 
füst, akkor a tüzet gyorsan a megfelelü oldalon kell felállitant. 

Aki füstölni akar, az idejekorim készüljön el hozzá. A füstö
lésre alkalmas kátránytéglák Budape~ten a rnezögazdák szövetkeze
t0nél jutányosan be~zerezh~tők. De sokkal olcsóbban állithatja elő 
azt a gazda az év foiyamán. 

Legalkalmasabb a felhasznált cser. Ahol timár mühelyek van
nak, ott potoll1 árért lehet elhasznált csert beszerezni. Igen alkalmas 
a fürészpor, a száritett marhatrágya, mely nyáron által összeszede
tik és tőzeggé feldolgoztatik. 

A gazdánil k a vermek mellett a csatorna fejezeteken 3-4 D 
lább területet kell hagyni. A füstölő anyagot április hó végén előre 
oda rakni. 

Azután el kell látnia magát egy pár fáklyával ~agy kanó
czos petróleum-lámpával, melyet a szél el nem fuj. Es a vész 
esetén akkor, midőn a hévmérő 2 fok melegre leszáll: a füstölöket 
meg kell gyujtani. 

Aki a füstölés hatásában kétkedtk, tegyen kisérletet ; nem 
sokba kerül. Járjon el szabatosan: a siker nem fog elmaradni. 

* * * A viharégyú. A jégeső a gazda réme. De hát mint mindenhol, 
már itt is talál az emberi ész védelmet. 

A tudományos kutacás viharágyukat állapitott meg, melylyel 
a jég ellen lehet védekezni . 

.A. védekezés abból áll, hogy az E-gybe tornyosult felhőket a 
viharágyuból kirohanó löveg által okozott légnyomás szétveri. 

Az egyszerü nép Isten kisértésnek nevezi azt, hogy az embe
rek n légbe lőnek a felbök szétverésére. 

Igazán tudatlan felfogás! .. Az okosabbak hivatása öket ez ér
demben felvilágosítani azzal, hogy hát a régi időkben is divó 
szokás volt a felhők ellen harangozni. 

Ez a harangozás azt bizonyitja, miszerint ép ugy tudták a 
m.~·ll.!ban mint jelenben, hogy a .vihar (os jégesőtől csak ugy mene
kulunk meg, ha a felhőket szet}lergetjük. A mult harangszóval, 
most intenzivebben a ,;iharágyuval eszközöljük a felhők szétszórását. 

Tehát az alapfogalom eJ!y ; ennek hatása alatt mielőhb meg 
k~ll érni annak az eszmének is, hogy a jégesök, viharok ellen 
vtharágyukkal védekezzünk. 

Manapság még ui dolog, de uj dolog volt a peronoszpora el~ 
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leni védekezés is, és ime a kényszer, az eredmény általánossá lett. 
Bcldogok ~oltak, akik az elsők között hódoltak a tudomány

nalt. Azok hasznát vették. Boldogo. lesznek azok is, akik a vihar
ágyuk felállitástft mielöbb eszközlik. 

·Csakhogy a peronoszpora és a vihar elleni védekezés között 
nagy a különbság. 

A peronoszpora ellen egyes gazda is védekezhet; de a vihar 
ellen együttes erővel kell különösen a kisebb gazdáknak ·védekezni. 

Mert akinek 1-2 vagy 5-10 hold szölöje van, és csak egye
dül védekezik: nem a maga területét védi meg, de azokét akik 
a vihar irányában utánna esnek. ' 

Itt c~ak a közös védekezésnek van a sikere. Azért tehát ézt 
az ügyet maguk a községek vegyék a kezükbe, és azok állitsák fel 
a határban viharágyuikat; mert nemcsak a szölösgazdának, de az 
egyé b gazdasági ággal foglalkozó gazdának is tehet és tesz károkat 
a vihar és a jé~esö. 

A község a kiádásokat fedezze, s azt a lakossig között hirtok-
arányban ossza fel. , 

Ez a legigazságosabb, legbölcsebb elj1írás. Es ezen eljárással 
legnagyobb részben meglehet menelrülni a gyakori és fokszor 
rettenetes jégkároktóL 

Kérdések és feleletek. 
1. Kérdés. A ma _··as fasojtást hegyalján kevesen ösmerik. Ez 

évben sokat akarván csinálni, arra kérem, legyen szives közölni 
velem : mily időtájban legsikeresebb a magas fásojtás? Vajjon tett-e 
már próbát azzal is, hogy a nemes g;~llyat csirkézés nélkül hagyjuk? 
Mert nálunk a drótft·~reg- sok kárt tesz. L. L. 

Felelet. A magas fásojtásról ma egy önálló czikket hozunk. Itt 
csak azt j(•gyezzük meg, legalkalmasabb akkor eszközölni a neme
sitést, amikor a vessző rügyei kezdenek elétörm. A nemes gallyat 
feltétlenül be kell takarni, mh·el a takaratlan nemes rész legna
gyobbb részben kiszikkad. Van ugyan eset reá> hogy az is megered, 
de ez csekély siker. 

A drótférc!ggel nekünk itt kevés bajunk van. Egy kis petró
leum el1ocsolása elégséges arra, hogy azt távol tartsa. A kellemetlen 
szag sokáig megmarad a földben, s az ojtványnak nem tesz 
semeni k~'trt. 

2. Kérdés. Sz6löm ben őssze] több tökéneK len·lei mPgvörösöd
tek. K t' nkm : b<~tegs..:.g-e ez, s ha igen, mitöl szarroazik és mikt·pen 
lehP.t gvo~·yi fa 111 "! -- Dr. G. E. 

Felelet. Vannak szólófajok, mA1yek levelei ősszel megvörösöd
nek. Il y en az oport<·1, ~ok esetben a lagren é~ b~rgundi._ D~ meg
vüri)södik a len~~~ akkor is, h<:L a tőke e] van tene,edve. fessek egy 
ilyen kijegyzett tökét jól kőrulásni, s a bajt a töke nyakán konsta-
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tálui fogja. Ha azután a tőke tovább élésére nincs kilátá~, tessék a 
nyakát levágni, s ha kihajt, benemesiteni. 

3· Kérdés. Azt hallottam, hogy van egy szőlőfaj: Jakab szőlö 
a neve, és hogy ez szerfelett korán érik. Ha igen, érdemes-e tele-
piteni és hol lehetne beszerezni? Dr. K. A,-né. 

Felelet A Jakab szőlő egy régi hazai faj. Kis vesealaku fürtil 
fekete szőlő. Felette korán érik. De hát sem nem szép, sem nem 
jó Most, mikor oly kiváló korán érő csemegefajokkal rendelkezünk, 
nem érdemes telepiteni. 

4· Kérdés. SZf~ptember hó elején hinte•tem be a szőlőmet 
kénporral és boromon a kénszag- erősen érezhető. Mit tegyek vele. 

V-l. A. 
Felelet. Tessék sza~adon 1ehuzni vagy kétszer, ha ez nem hasz

nál, hárornszer: s bora a kellemetlen szagtól meg fog szabadulni. 

Havi szemle. 
Ausztria. Ausztri:\ban h~ kezthk é~z•·evenni, hogy a miibor gyártás 

nemcsuk a termelőkre, de a közöm.;égre is k~íros hahffm. És uuf1· hozzá 
is fogtak annak ki!rhí8áhüz azzal, hogy a 111 ienk hez hasonló t<>n·ényt 
alkotnak. 

Ez a kiiriilmény bennünket. is erGsen {>zdekel, mh·el eddigelé a 
borokat egészen szabadon ~y~frtották, melyb<H Fiumén át llozzánk is 
sok eljutott. 

Egé~zeu tiszhín hitható az r bb61, hogy a tiroli borkereskecWk iigy
nökeiket nuíig is ntaztntják. hazánkban. Hát hol terem az a ~ok és olcsó 
bor Tirolban? hant:m a pinezében ? 

Poroszország. A nagy német állam f~rfiai i~ kezdik behítni, hogy 
ami eddig a borké8~ités ellen történt: nem elég~<-'ge8. A poroszok tör
vénye a borgy:írt:1st csak egészségi okokból korl:ítozta; és csak az volt 
elöirva. rnely unyaguk~!t n<.·ru ~zabad a rnübot· gy:írtá~hoz felha~zruílni. 
Sz6val az <>gész!"égre luítr:ínyo:o; anyagokat tiltották a bo\·okhoz 
hozzáadni. 

Ha a bn1·gy:írtást hetilt6 Wr\·(;nyt (o)etbt! léptetik, rem~nyüuk lellet 
ur ·a, hogy haz:ínkból töl>b bort fognak Poroszorsz~fgba inport:ílni. 

A c~l'D1egeszíílőrc Jlt~Z\'1.! is csehJl :ílluub P(lroszor8z:1"rhau . 
..:L: eituult é\'ben Pot·o::-:zorsz:ígha -!9i>7G m. m:ízsa ~;z{íl<ít. t-:z:íllitot• 

tak. Ez··•• IJl•vitr ~h·z i:írult Ola:-.zur~z<ít.!: m.moö 111. lll:íz:-::íntl; Frauczia
or:-;z:i~ i">7H4 lll HHí.z:--:Í\':d é=-> rni miml<ii':-ozt• 4f>"i 4 m. m:íz:-::ít sz~ílli
tottllllk. 

L,· t iz1tlt:k kel ('i.t·Uít t p, •l .P·Z<~I':--t.:i~· ], .. '!,.:t~·y<th\, l't~i'zhen lllat!yar szíí_ 
' •• • o o l l l ' " l /l o 

Jol( )11!_!\'<I:O:Zt•;tl, í:.':-' llJC~t lilllll .;1!:-:z:·~: ,. •·ll.\'• "Z<• ('~(·'-''Y lllf'llll_\'IH(~,:·et 

sz:ílhtu11i~. Ez :Jlll•:íl llll'~l··p·;hl•. 111'\'('1 a l'.,l'•hZ(IJ':--z:Íg!.!·;,[ t<·nn:;Jl,í \·:ím_ 
~z•·rú;,1,~. •~rtu!rw:J>r•Jl a JU:l~_":tl' ~z··::,·ít ;, l~1l••"' po:o;t:t p,.;OJII:tt'·,,].J,a 11 Y:ÍP1-
IlleJ1tl•l"'t'll :-:z:illitl.atu~,k IH~. E· lt••t.!'. ,,,,;:·i."' i~y , .. .:1').;(.1,· lliPIIII."Í"'(.!.! 1·t ~z:íl-

J 
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litunk oka a~, hogy az olaszok csemcgesz5ll:Sjeiket tetemesen olcsóbb 
árhan sz:íllitj1ík. 

Ebbl:Sl az a tanu]s,\g, hogy a nagyközönség nem a minőséget, de 
az olcAÓs~ígot keresi. 

Az olasz szl:Slő minőségre meg sem közeliti a magyar szl:Sll:St. 
De ezen ~íllapot aligh11 fog sokáig igy tartani; mivcl a filloxera 

Olaszorsz~ígban is ~e~kezdé }'Usztitál:!át. Es a magyar szl:Slők a nagyobb 
tl r nw lés folytán o.csóobak lesznek. S_ igy remélni lehet; ha a szállításra 
alkalmas· csemegeAzí)Jőket fogunk termelni, és he a csomagolást jobban 
megtanuljuk : a porosz piaczot ismét visszahóditjuk. 

Franczlaorazág. A franczia bortermelésről hiteltérd~mlő férfiak a 
legleverőbben nyilatkoznak. 

Azt mondják, hogy a falnjitott szőlőkben már eddig is tultei·me
lés van. S miután a régi piaczaikat még eddig nem vo!tak képesek 
vissza hóditani, az ~\rak rendkivül alacsonyak. 

A bowk ára hektohterenként 10- 20 korona kozött váltakozik. 
1 >e m~g ily árak mellett sincsen kereslet. 

Az < rszág sorsát intéz{) férfiak a felett 
azon f:íradmmak : miként lehetne a borok 
lendületet adni. 

kezdtnek elmélkedni ét~ 
értékesitésének nagyobb 

Tervezgetik azt is, hogy a borad6zást megkönnyítik, - és szesz
adót fölemelile 

Jjesztl:S ~íllapot ez, mely hogy mílunk is bekövetkezik, az bizonyos ! 
J 6 ,·olna u:ílunk is idl:S előtt tenni v~amit; nehogy a szőlészeket a 
magas korm~íny által támogatott telepítés után basonl6 helyzet és álla
pot é1jc. 

Oroszország. Oroszországban most egyszerre b0°/o-t6tival emelték 
a beYiteli bor,·:lmot. Teszik ezt azért, hogy a khinai hadjárat költsé
geit ezzel f(·dezz(>k. Ez ellen mi abszolute semmit sem tehetiink. Az 
orosz azt teE!z : amit akar odahaza . .És ezen csapás legerl:Ssebben Tokaj 
vidékt~t sujtja, me rt a tok aj hegyaljai borok eddigelé, legnagyobb rész
ben Oroszorsz~ígban találtak piaczot. 

f.:z okból a Tokaj vidéki gazd~ík, hogy ezt a nem várt sulyos 
esapáE-:t kibirják, kezdenek réRzvényh1rsaságokat, szövetkezeteket ala
pítani. 

U:ít ezzel ideig-ór:\ig- segithetnek u dolgon, de ba a vámok uem 
mérflt-l.;elt<'luek, bizony roFsz vil:íg- lesz azokra, kiknek piaczuk Orosz
orsz:í g vol t. 

Hazánkban a mnlt évi hortermés rendkivül j6 volt. Nem mennyi
ség, de minl:Ss~g tekintett>bPn. Az idei boroknak megis van az ára. Ez 
annvira jó min(íségüek, ho~y aki nincs kénysze1·itve az eladásra: az 
egé~"z b:ít run kitarthatja, mert ennek a min{)ségü bornak mmaig meg 
le":f. az :íra ; Pt-i kérdés: mikor lesz hasonló j6ságu bC'runk? 

Hpc:st W- és !-!zék város zon kérésére, hogy a kormány a borok 
megad6ztat:1s~ít törvény utj:ín iparkodjék l~szállitaui, kij~lentett~, hogy 
azt a fenu:illó kiad:isok kal szemb8n még kilátásba sem hetyez heti. Szépen 
néziink ki ; teluít beakaiják várni azt, hogy a szőlészek egy ujabb csa
pás elé nézzenek. 
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Mair pedig bf(rmily mereven ragaazkodik a a PcinEigymioiater v 
a borok jelenleli ad6ztatáeaihoz, be fog következni, hogy •~on enyhiteni 
kell. Mert a mostani adóztatás mellett a foiyasztlÍs nem emelkedik. 1 

«fda jutunk, ahol manapsá1 Francziaorsz'g van. És ekkor a k~nyszer
helyzet fogja az adók l~ulzállitástít követelni. 

Intő p~lda erre Francziaország jelenlegi helyzets . 

. Vegyesek. 
Kérelem. Tisztalettel kérjük l~punk bHrátait, hogy kis 

lapunkat körükben tPrjeszteni sziveskedjenek. 
Lapunk előfizetési ára egy évre 4 korona, mely összeg 

Csomor Kálmán névre Gyö11gyösre küldendő be. 

Vinczfllér. Több alkalma~ és a Etzőlőszethez értő vinczel
lér jelentkezett nálunk azon okból, hog.r őket álláshot. juttat
nánk. Akinek tehát ilyem·p szüksége van, forduljanak hozzánk. 

Szövetkezés. A "Gyöngyös-Visontai Bortermelők Szövet
kezetc· még olig kezdette nwg miikodését, már is áldásosnak 
bizonyult, amennyiben a tagok beadott boruk értékeig 70°/o-tóli 
előleget kaptak, és a borok iránt elég nügy kereslet van, 
melyből a bizalom jelei látsza n::~ k. 

Borvízsgáló-állomás Szegeden. A mult évi többrendbeli 
borhamisitási ügyekből kifolyólag föln1erült Szegeden az a 
kh .. ánsá.g, hogy Szegeden is borvizsgáló-állomást létesítsenek. 
Rainer József főkapitány előadására a tanács elfogadta azon 
felterjesztést, melyet ez ügyben a kormányhoz intéznek. Jelen
leg n1ég csak Budapesten és Kolozsvá.rott van borvizsgál6-
állomás. 

Szölövessz6 eladás. 
Ojtványok. 

Fajtiszta portális-alanyon. 

Zöldojtvány: nemes kadarka, mézestehér ezre -
V egyes borfajok ezre -

Gyökeres : kövidinka, olaszrizling, kadarka ezre -

140 kor. 

100 :t 

240 :t 
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Fajtiszta Rlpárla-portálla. 
Sima I-s6 osztály ezre 

, II. osztany ezre 
Gyökeres 2 áves 

, l ~ves 

Fajtiszta Rupestria Montikula. 
Sima 1-ső osztály ezre 
Gyökeres ezre 

Sima 1-sG csztály ezre 

Sima ezre 

Gyökeres ezre 

Szolonis. 

Ot helló. 

Európai szölö vesszök. 
Kadarka, burgundi, opport6, szent-lörincz, m'ze~-fahér, 

olasz-rizling, kövidinka é~ egyéb borfajok ezre 
Gyökeresek 

Muscolat Csemegefajok. 

20 kOl·. 
14 , 
40 , 
32 , 

16 kor. 
36 • 

20 k0r. 

16 kor. 
40 :t 

mustos-fehár, 
8 kor. 

20-22 , 

Kiv~\16bbak mint: 1\luacát alexander, musc. ottonel, musc, croquant, 
musc. herczeg<n-ina, nHlí"C. passututi, r"zAdás muakolat 10 drb. 50 fill. 
M01w. biffere, mu~c. hovood, musc. citronelle, musc. de nantes, musc. 
damascuai, mulic. fi-ontigmm rouse, mu~c. frontignan bianc 10 drb. 60 fill. 
Musc. szt aiban, musc. r·oyal, musc. tokaj dc lardens, musc. 
dr, Hog11;, rnusc. genuai 10 drb. 80 fill. 

Chaasel ek. 

Chas. teii0r, chus. piro8, ~z:íza 2 kor. 
ChaA, dc1 anger9s, chas fonteneLle d 'or. chas Jeruzsalem, chas 
tenerifte, cha~. tokai auge\'ina 10 darsh 60 fill. 
Chns. szent fiakre, chas. zsidó ol'8Zá~i, ohss. almeria, chaa quen 
Viktoria, chas. n~met piros, chas de Judéa 10 darab 80 fill. 
Chu11. Mathias, chas. Napoleon fehér é~ piros, chas quen Viktoria 

10 darab 90 fill. 
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Rendkivüli fajok. 
(Télra elrskni is jók.) 

.Albiló, buzellot óriás, riese de calubre, chnrmand rouge, chornichon grap
pes cGlol!lal~s, duchesfle ef. bucklench, ezrcdé\es magyarország, fütj
tojás, malakoff uzum, niaja, kossuth lajos 10 drb l kor. 80 fill. 

Teljesen téli csemege. 
Feh~r, fekete, piros kecskecsecs; per2sini óriás 10 drb. 40 fill. 
Csudaszölö, az országban ler;nagyobb termő szől<í 10 drh 4.- l ll. 

Megrendelésele nlkalmával az (orték e~ynegyedl't el<ílC'giil kérjük; 
és tisztán olvashat6 nevet, lak1\~t ~~ vmmti leadó rillonu\Ht kériink. 

Gyöngyös, 1901. janm\r hóban. 

Csomor Kálmán, 
sz{í}{) nagybit·tokos. 

Vinczelfér kerestetik 
Egy benkosztos olya11 vinczell~rre volna sziikRé~em, aki egyholdas 

ojtványszölőmet egész é\·en át megdol!!OZrHL 
Értenie kell ne~i a sz{ílfíojttíshoz, v·_, Iamint a gyiimiilc:-'fa t~jtáshoz is. 
Helyét. elfoglalhatja mlfrczlus hó elsej r n ; s fi.•glalatossága t art ok

tóber hó végéig. Ha bent kosztra nem hajlancl6, ugy komenczi6ra tB 
fel fogadom. 

Polyák Károly 
épitő-mester Losoncz<,n. 

Hirdetmény. 

O j t 6 - k é s e k. 
Sok ezerre megy azon ojtóliések száma, melyet az orsz1ígba megren

delés után szétküldöttem. 
Em~ nn~y forg-al~•n,thó~ ki_foly~la~, meg-, hogy a kiilt()ldi gyártmai

nyokat k1szorttHam : OJto-keseun nrnt lesznllitottnm. 
Ei Y darab egy pengével elrátott zöld ojtó· kés darabja 1.2 O f 

két pen1ével 1.40-1.60 fillér· 
A szölészet körébe vág-6 nu\s eszközök nálam jutányosan beezerez

hetük. 
Megrendelés után u kt-iteket jótállás mellett küldöm el. 

Gyöngyösön, 1900. év jamuír h6. 
'fi Aztelettel 

Blatniczky Imre 
mükéses. 

Nyomatott Sima--Dá-vid könyvnyomdájában Gyöngyöaön. 
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