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A zöldfagy téli fagy és a metszés. 
A ~zerencsétlenségek már ez évben beköszöntöttek. Nem eltSg 

volt a téli fagy, az me~ lett told va a zölfagygyal is, me ly ápril 
első negyedében érte a már fakadó szölö rügyeket. 

Mint a hozzánk érkezett ért~sité:;ekből tudjuk, a zölfagy nagy 
vidékeken pusztított. 

K~tRzeres ez a fagykár annál inkább, mivel a tőkék csak a 
takart helyen levő rügyekből törtek elé. S miután a többi felső 
rügyek el vannak fagyva; az abö rügyek kétszeres erlSvel törtek 
elé. Ezt pedig még fnkátb e!ősc.•gitette a márcziu~ hó második fe· 
léhen volt szokatlan meleg időjárás, mely az alsó rügyeket eddig 
már el~ggé k1fejlesztette. 

Tehát most ott állunk, hogy a tél megfagyasztotta mindazoo 
szölö rügyeket, melyek be nem voltak takarva, a zöld fagy pedig 
tönkre tette sok vidéken a télen ;.akarással védett, 8 most már elé· 
törött rügyeket helyesebben mondva hajtásokat. 

Ezen kettős csapáo; elég körülmény arra, hogy akinek a mult 
évről még bora meg van: azt egy könnyen ne pocsékalja el. 

Má~odsorban a ~zőlő megmetszésére felette nagy gond for
ditandó. 

Most már megszünik a sok féle rendszerü metszés között a vá· 
logatá~; mert nem a gdzda tet.szés~re van bizva a metszés, de oda 
kell és ugy kell metszeni : ahogy ltht!t, ahogy a józan ész meg
kivánja. 

EWször is azt kell tekinteni, hogy az idén valamilyen termést 
adjon. Tehát oda kell metszeni, ahol ép termő rügy van. 

Ha azután a tökén ép termő rügy nem találkoznék : a jövőre való 
tekintettel meg kell ti~.ztogatni. 

A megtisztogatás alatt azt értjük, hogy a tökét minél kist;bbre 
kell visszametszeni, minden néven nevezendő szarvaktól csapoktól 
meg kell tiPztitani. 

Ezen tisztitással a töke meg fog fiatalodni, dus hajtásokat 
hoz, mely esztendőre fokozatosabb termést igér. · 

De őszintén szólva manapság, mikor egyesek a szölöt6kéket 
oly er6sen reá metszik, hogy évek alatt elágasbogasodnak: valódi 
jótétemény a tökének megtisztogatása. 
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Alkalomadtán megemlitém, mioö szerencsátlen müvelet aB, 
mikor a tökének fejezetet . nem képeznek ; de a tillás, csercsapos és 
Engelbrekt-féle me~szé~ móddal ~elfelé haladnak. . 

Mit csinálnak most ezek mtkor a csapok elfagynak? omcsen 
tárház, ahonn~t a raktározott rejtett rügyek elé törnek 

Azért tehát a~ jár el okosan, aki az első 3-4 évben fiatal sző
lőjét ugy rnetszi, hogy a tök~ faj kiképzödj~k; az igy kPzelt szőllS 
awtáo az ilyen rendkivüli c~apások mellett is a fejezetből elétör, s 
jövő évre a termés már biztositva v~n. Ha csak a tlSke fejezete is 
el nem fagyoU. 

Sok gazda szomoruan fogja tapasztalni, hogy szölöjében nem
csak a rügyel(, de még a tőkék fejezetei is elfagytak. 

Ez azonban csak szórványosan fog elé fordulni, s ott, ahol a 
gazda az ültetésre kevés gondot fordított. 

Csak az a szőlötőke fagyott el, amely magasan volt. A rendes 
ültetésü szőlötőke fejezete még azon esetben sem fagy el, ha az 
befedve nincsen. 

A rendes és szabályos ültetés abból áll, hogy az ojtvány oly 
mélyen dugassék a földbe, miszerint azt ojtás helyének fele a föld
ben legyen. 

Ez esetben a tőke fejezete alac5on lesz, s igy a legnagyobb hi
degben is, ha mással nem, a lehullott levélzetével annyira takarva 
lesz, hogy el nem fagyhat. 

Ezt azért nem szeretik egyesek, mivel a gyökerezéssei több 
dolguk van. De ezzel a több dologgal szemben első előny, hogy 
nem fagy el a töke fejezete; és az, hogy az olyan tőke, mely a 
földben fürdik, mindig erősebb veget~ícziót képes kifejteni mint az 
rnelynek égbe nyuló hosszú nyaka van. 

Miután a szőlöültetés ideje is itt ,-an : ezt a körülményt az ér
dekletteknek figyelmébe ajánljuk. A maga~ nyaku szölőtökének 
sok hátránya van. 

Nevezetesen a téli hidegben könnyebb:m elfagy. Fejlödése si
lányabb, és az ilyen magas nyaku tökéknél történik az, hogy meg
reped. 

A repedés egy~zerü oka az, hogy a tőke nyaka nap melegPtől 
mivel éri-süti könnyebben at melegszik, de g-yorsabban is ki h ü i v~ n: 
ezen átmenet eredménye, a vesszDnyakának hos~zában leendő meg
repedése. Amely ve~szö nyaka pedig egyszer megreped : annak 
azután beharangoztak. 

Ahol elé fog fordulni, hogy a töke fejezete s igy az ojtvány 
nemes része lefagyott : ott azután a bajt nem kell tétlenül nézni ki 
kell nyitni a tökét jól mélyen, s az ojtás helyén a fejezetet 'le
Vd.gni. 

Ha a t6két igy kinyitjuk s az elfagyott részt eJt,volitjuk akkor 
az érintkező rneleg, a napsugarak az alany felső rügyének ~alame
lyikát életre keltik, mely még ez évben oly erőssé fejlödhetik, hogy 
zölden beojtható, és még ösz'izet eldönthetö. S igy a kár pótolhat6. 

Ha azonban at elfagyott holt ré~zt nem távolitjuk el, ekkor 
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az alar.y éltető .neth·ét a száraz fejezet részben felissza s lika .. 
csain elbocs,jtja ; s igy az alany a hajtásra csalc 'fél erlSt 
fordíthat. A hajtás elsatnyul, és évek mulva is alig erös<:dik meg. 

De elkalandoztam irá:nyomtoll ... nem .csuda, hiszen a szöl~
szet mestersége ugy egymásból folyik. 

Tehát ott hagytam el, hogy amely tökén nincsennek megma
radt termő rügyek : azokat jövőre való tekintettel meg kell tiszti
tani . .Egyebekben pedig ugy kell metszeni, ahogy lehet. 

Ez áll azo•l szölökre, ahol a fagy károkat tett. 
Most sz61junk azok metszéséröl, ahol a fagyok károkat nem 

tettek. 
Ott a rendszeres állapot áll. Ott a metszést szabályszerüen 

kell alkalmazni. 
Egy dolgot kivánok erősen hangsulyozni, hagyjanak félbe ké

rem azzal a rabló gazdálkodással, melyet egyesek ajánlanak, s 
egyesek követnek is; mert ez ideig-óráig látszólagosan kifizeti ugyan 
magát, de azután erősen meg lesz bos!'.zuiva. 

A szölöszetnél u rabló gazdaság a metszésben nyilvánul. 
A szölömete:zésnél első 1-'~s főszabály az legyen, hogy egy tökét 

a met~zéssel jobban megerőltetni nem szabad mint a hogy az azt el birja. 
Más szóval: nem kell hevertetni a tök~t sem, mert az arra való, hogy 
teremjen; de viszont nem szabad tul terhelni sem. 

A fiatal tőkéknél tőke fejezetet kell nevelni, s az idős~bb tökéket 
nem szabad elágas-bogasodni engedni és elöregedni. 

A metszésről már részletesen többször értekeztünk, most alkalom
szerüen csak ezt kivlíntuk elmondani 

A szOvetkezetekről. 
A rnai kor jelsza Vtt : a szö1retkezés. 
Szövetkezetek r.lakulnak minden téren; annak szükriéges

sége mindenütt jogosult bár, de sehol sincs reá oly éget6 
szükség, mint a szőlészet és borászat terén. 

A szőlészetet megtámadta a filloxera, a borászatot tönkre 
tették a lelketlen borkereskfdl>k, akik még akkor is, most is, 
mikor az uj kultura elégsé~es bortermést ad, nemcsak idegen
h61 hozzák be a hitvány lőrét, sőt még manapság is mani· 
pul,lnak a horokkal; különösen a régi neves borvidékeket 
teszik tönkre. 

Tönkre teszik azzal, hogy ola~z pancs vagy hitvány ho
moki borokat szednek össze, s azokat a neves hegyvidékek borai 
helyett hozzák forgalom ba. 

A borhami11itást korlátozó törvén1 iparkodott ugyan a 
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begyvidt1keket megv~deni, de hát ez mint l'tezik, nem 
aikerült. 

A sikertelens~g f6oka a bban rejlik, hogy megengedtetett a 
bor ha misitáa otj'n el6állitott, hegyvid~knek megfelel 6 bor 
keverése, illetve azon néven leendcS ért~kesitése, ha az illeteS 
borkever6 a nevezett hegyvid~k bot áh 61 annyit adott a többi 
borhoz, melJ lyel annalt jellege előállott. 

No hát egész ősszintén mondom, az egész intézked~a: 
Jából vaskarika. Itt a kapu, amelyen a lelketlen horkeres
ked'a s1.abadon ki- és be jár. Itt az ut, mely H. bor led~rség'• 
hez vezet. 

Csak vegyük a magyar borok királya, a hegyalja 
termékét. 

A termeldk panasza nagy, hogy horaik vev6k hiány,ban 
a pincz~ben hevernek. - Ezzel azemben nem ritkán olvassuk, 
hogy külhonban tokai aszúborok cz~g alatt oly hitvány, édes 
kotyvalékot árusitRnak, me ly a hegyalja szülött~nek nem 
nevezhetlS. 

Hasonlóképpen vannak a nevesebb bor,idékek. 
Ezen erkölcstelen üzérkedés ellen csak egy fegyver van, a 

ezövetkez~a. 
A szövetkezés 'Hit első sorban tiszta, egy jellegü fajbort 

nagyobb mennyiségben; és igy a borkereskedelmet irányitani 
képes akként, hogy egyöntetü jellegü bort adván, azt meg
ösmerteti, a f9rgalomba mint neves bot·t hozza, ~s a hegyvid~k 
jóhirnevét megállapitani lesz k~pea. 

Csakhogy a szövetkezet kezdethen · egy gyenge fácska, 
mely az üztSrkedő lelketlen kereskedelem orkáuja által erősen 
támadtatik. Tehát mint a gyenge csemet~nek védő támaszra 
van szüksége, mely mellett azután megerlSsödve a következend6 
viharokat kiállani k'pes . 

.A. szövetkezeteknek első sorban is a konkurencziát kell 
felvenni szemben azon kereskedelemmel, mely a vidék j6 
hirnevét megfosztotta. Idő kell hozzá, hogy borait. a fogyasztó 
közönséghez juttassa; - idcS kell, hogy megösmertesse· -
idő kell, hogy az érdeklddést felkeltse. , 

Ez a kisérletez~s ~e az idd pénzbe kerül, melylyel ha 
azután a azövetkezet nem rendelkezik, és a felvett küzdelem 
kiadásait fedezni nem tudja: az egész jóakarat önmagától 
ÖHzze dül. 
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És éppen ebb~n mf sterkednek a borkereskedlSk egy 
részei, akik olc~ón beszerzett boraikkal az árAkat Jetörik, s 
duzzadt tárczájukkal a küzdélmet, a harczot kibirják 

Egy s1.övetkezet ha megakar igazán felelni kitüzött nemes 
cz~ljának, egéAz más alapokon áll. 

A szövetkezetnek, elkezdve a 8zlSlők elszüretelése és borrá 
lett feldolgoznPától ~gész nz üzlet~k kötrsf'ig, a legkorrektebl'en 
kell eljárni. 

Ez a korrektség pénzbe kerül, ha a szövetkezet kezdetben 
állaru-támogatá~áhan ntm részesül, ezt a korrekts~ggel járó ki
adásokat elviselni nem képes. 

P~1dául szol~áljon a Gyön.l!vös- Visontai Bortermelök 
Szövetkezete. E~ a 8ZÖVPt kezet erős kézzel ra~adta meg a 
szövPtkf·zés e~1méj~t; s daczára ~niHi k, ho~y rendkivüli er6-
megf<.'.;;zit~et tf'tt, állami támogHtás hi~nyában oda juttltt, hogy 
az l HO:d. év mérlegét 13 f'ZeT korona dt:ficzittel zárta le. 

Ez a szövetkezel n~g-yr~Elzhen vagyonos e~yénekhől áJI, 
akik kfpPRek vo1tak önmn~uk 200 ezer koronát meghaladó 
hitelt Plrállitani. De mi fognH történni egy kir::f'bb kaliberü 
szövetken·ttel, ha állami Eeg[>JyLtn nem r?sze::lülne. 

J el~n czíkk ünkiJek az a ezé l ja, fel hi 'ini a kormány figyei
mét arra, hogy a szövetk~zeteket ne csak j6 szóval meg biz
tatással, de ptínzseg-Plylyel i:~ t:.1mogassa. 

A Gyöngyös-Visontai Szőlőszeti Szövetkezet is megunta a. 
támogatás iránti várakozást (.s elhatározta, ha a kormány még 
most sem segélyezné a szövetkezetet, szégyenére az egész 
nemes ei-'zmének: feloszlanék és rét:::zvénytársasággá alakulna át. 

A szövetkPzet mult évi rnérle~e a fo1y6 évi márczius h6 
8-áu tartott közgyül~P-eu mutattatott be, ugyanezen közgyülé
s~n olvastatott fel fgy fölterje~zt·~·8 és segély ügyben, mely 
egész általánosságában elfogadtatoti. 

A nevezett közgyiilés jegyzőkönyvét és a fölterjesztést 
a köv t tkezők ben ÖE~mertetjiik: 

Tisztelt közgyülés! A természet törvényein alapuló alkotás 
nagy müvét, a mulandósag törvényei alapján a romlás váltja fel, mely
ből a jövő nemzedék rés:~.ére egy uj korszakalkotó esemény áll elő. 

Az országszerte ösmert phyloxera pusztitása, mely virul6 hegye
inket sivárrá tette a rombolás müvére vezethető vissza, mely rombolt 
esak azért, hogy' a természet átalakulása folytán maga az id~ által 
igényelt ujat, - mint létérdeküore fontossággal birót alkothassa meg. 

Az anyagi jólét folytán előáll maradiságból és tespedésből ez rá-
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zott ez ~bresztett fel benntinket ; melyn'l a vt1dekez,st illetc51eg el6ször 
a m~glevlS megtartnatására szoritkoztunk; o1ak mid3n annak lehetetlen
aégérlSI győzödtünk meg, akkor szoritkoztunk az uj alakitásra, mely be
gyeinket ma már kevés ki vétellel r~gi viruló pompájába állitotta vissza. 

A reményünket fölülmuleS öröm mámorának hatása alatt, hol a 
produktum még osak az eredetisé~ bemntatásá1·a azoritkozott, nem vet
tik észre a bennünket fenyegetéS vea~zélyt ; ruely egyrészt e homok 
telepitésérlSI származó tul produolumban, - másrészt az importált olasz
bor beözönlésében, - és végül a rntlbor gyártlis~{ban nyilvánult. 

Csak késöbb észleltünk, midön óriási áldozatok árán reconstruált 
szölöink termését az eredetisé~gt•l történt \'issza~lé~ szüite bizalmatlan
ság folytán alig-alig ~s akkor is oly nyomat ál'l,an tudtuk értékesíteni, 
mely egy~íltaláu nem állt arányLau á!Jozatuink nagyságával. 

A közös vesz~l~ érzete tömöritett bennünket egygyá; mert tudtuk, 
hogy c~akis igy le'ite'tünk el~g er()~ek a közös veszély elhárítására., igy 
állithatjuk vi~sza boraink jó hirnevét. 

A felhívás, hogy mennyiuen bizonyult valónak, mutatja szövetke
zetünk 4 éves müködése, mely uemcsak \'árosunkban, de a messze ide
genbe is elösmeJ"ést talált, melyröl tnnuskodnak ama elismer~ Rorok, 
melyekntk birtokában lehetni to~zerenc~ések vagyunk. 

Hogy ennél bennünket önző anya~i érdek nem vezetett~ mutatja 
mérlegünk eredménye, mely a legközelebbt multban is 13.951 kor. 
83 filL \·e~zteséggel z~(rult. 

Hogy az é\'enként megujul6 \'eszteségek sem tántorítottak el 
bennünket kitözött czélunktól, fénye~en taMI igazoh(st u~a ujabbi ál
dozat meghozatalában, hogy 64.914 kor. 57 fill. befektetéH mellett, egy 
modern szüreteW és pinczehelyiséget t?pitettünk, mely példaként fog ál
lani a jövőkor nemzedéke előtt, hogy a köaös akarat - a \·álvetett 
munka - tud szépet és nemeset alkotni. 

Tagjaink ~zámának évriíl-évre történ{í st:aporodása, mely ma már 
ló tagot, 265 üzletrészszel számol, mutatja a weleJa érdeklődé5t, mely a 
mig t: gyrészt elösmerése az eszme nemességének, ~dd ig mátrészt bizto~ 
sáloga a siker elérésének. 

Ennek reményében, e közös munkálkodlísuál odaadó ténykedésük
kel kiváló fonto~ szolgálatot tett tagjainknak további jóakarato tf(moga
tllsát megköszönve, a kö1.gyülé13i meg hi \·6 tárgysorozatában foglaltakat 
ajánljuk elfogadásra. A z igazgatóság. 

A felterjesztés következöképen szól : 

Nagyméltóságu Minister Ur, 
Kegyelmes Urunk! 

,.Gyöngyös-Visonta bortermelőinek szövetkezete~ czég alatt ez 
előtt 3 évvel alakultunk egygyé, hogy igy a bennünket én közös 
szerencsétlenségből közös erővel kivergödjünk, s hogy becsületes 
munkásságunkkal szőlöjeink jövedelméből családunkat fentarthassuk. 

Sz_övetkezetü~k terén hüen követtük a magas kormány atyai 
tanácsatt, - boramkat tisztán kezelve iparkodtunk szolid és tisztes
séges eljárásunkkal a régi borvevőink érdekeitséiét borállom-'nyunkra 
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felhivni. S1óval a szövetkezet áldaísosnak igérkezö eszméje lelkesitése 
mellett mindent megtettünk mire összPs erőink képesitettek, 

Els{) o;orban szüreti eljárá.sunkat emeltilk kellő magas fokra -
'e ezéiból eJ,Onket meghaladó óriási befektetéssel alkalmas szüretel6 
helyiséget, boraink befogadására alkalmas pinezét épitettünk, - s 
ugy a borházat mint a .Pinezét, a legczélszerübb és alkalmasabb 
edényekkel láttuk el. Ondicséret nélkül legyen mondva az egészet 
ugy rendeztük be, hogy a legszigorubb szakértelem kivánta igények .. 
nek is teljesen megfelel. 

Eme befektetések mint a) alatt mellékelt hiteles kimutatása 
igazolja 119 ezer koronát vettek igénybe, szövetkezetünket ujabb 
tagok felvételével nagyobbitottuk és erő6itettük, melynek eredménye 
az, hogy az Igen. évben állományunk .Q_ooo bektalitert meghaladta,: 
mely legkevesebb 240 ezer kor. ~rtéket képv1sel 

Eddig eladott borainkkal sikerült u~yan a régi vevőink egy 
részét visszaszerezni és ujakat is nyerni, de a kereslet borállomá· 
nyunkhoz képest még mindig csekt:ly. 

Ennek okát abban találjuk, hogy a mi vidékünkön a Mátra 
tövében, a délnek fekvő hegyoldalakon kevesebb de jobb minöségü 
borok teremnek mint a homokos éf-1 a sikon, - s mivel nálunk a 
munkás ke1.ek szerfclett drágák, boraink ártekintetP.ben - hogy csak 
némi polgári haszont is élvezhessük - nem versenyezhetnek a sik 
és homokvtdék boraival 

Sajnos azonban R kereskedelem még mindig a mennyiséget és 
csak kis részben keresi a minöséget. Ennek tulajdonitható a pinczé
inkben manapság itt fekvő 3200 hektoliter bor. 

Már kezdetben tudatában voltunk mi annak. hogy idő kell ah
hoz, mig a borfogyasztó nagyközönség és igy a kereskedelem a jobb 
minöségü borok irtínt érdeklődik. ldlJ kell annak, mig a jobb minö
ségü tisztán kezelt borok a hitvány italokat kiszorítják. De mivel a 
visontai borok a multban crszágos birt vivtak ki maguknak, annak 
ujból való bekövetkezését közelebb levőnek reméllettük. 

Ebben a reményben és abban a tudatban léptünk az általunk .... 
elfoglalt na(:!'y akc1ió terére, hogy időközben Nagymélt6stigod atyav 
támogatását is élve7.endjük. 

Ezen reményben fektettünk szövetkez~tünk fe]szerelésére mint
egy 120 ezer koronát, - melyben ha hozzá vesszük borállomá
nyunk értékét 240 P.zer koronát teljes összegünk a 360 ezer koronát 
meg haladja. 

Ezen összeggel szemben egyedül üzlntrészeink után befizetett 
8ooo korona összeggel rendelkezünk. - Mivel pedig a tagok áital 
beszolgáltatott borok árába 70 százalékot kifizettünk, az alapszabály 
érteintében pedig egyes tayoknak kivánságukhoz képest ellHegeket 
adunk ki, a hiányzó összegeket 320 ezer koronát legnilgyobb rész
ben a helybeli pénzintézetektől magasabb kamatlaíb mellett szerez
tilk be. 

Három éve annak. hogy várjuk reménytink megval6sulását, e 

' ,.•i · .... 
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3 év eredm~oye a mult ~vi zárszámadásba feltftntetettt 14 ezer kor. 
veszteség. 

Kegyelmes Urunk l A természet törzénye az, hogy a gyermek 
panaszával segtilyért, támogatásért az atyjához fordul. Hasonlóké
p~n fordulunk mi is Excellenc~~ádhoz, ugyis mint. szülészetünk első 
faktorához, akinek szölőnk felUjJUsa terén elért stkereket ts nagy 
részbt>n köszönhetjük. Mint szövetkezeti tagok fordulunk az eszm~ 
megtestesitöjéhez, és bizalommal őszintén a szokásos frázistól menten 
a következőket vagyunk előadni. 

Ma, midőn közgyülésünki;n a mult évi mérleget t1írgyaljuk, s 
abban a deficzitet látjuk .. aggodalom fog el bennünket. jövőnk végett. 
Ha most fizetés nélkül tgljesftett vezetés és felügyelet alatt ez ered
mény károR: mi következik be, ha a vezetők az ingyen munkába 
belefáradnak? 

.\ggodalom támad ~eblünkben és er()s férfias elhatározás kdl 
arra, hogy az összetartozadóságot továbbra is biztositsuk, mert kér
dés: mikor következik el azon idő, midőn a kereskedelem boraink 
iránt nagyobb érdeklődést tanusitand? 

Elmélkedésünk alatt lelki szemeink előtt eivonul az a nagy
~zabásu mozgalom, mbly az ország szék8sfővárosában legutóbb az 

'·· országos bortermelők értékesitö szövetkezete érdekében életre 
hivatik. 

Ha látjuk azt a sokoldalu tán.ogatác:;t, meJy részére kilátásba 
hely ez ve van, - ha tekintjük azt a nagy segélyt, me l y ben Exc(~l
lenczhíd több százezer korona támogatásával m~\r eddig is részesi
tcmi kegyeskedett - s ha nézzük a pénzbeszerzési forrást, mely 
varrans kölcs'jn alakjában ig?~rkezik \·alósul ; és ha feltetiszük azt, 
hogy az egy borértéke~:;itő kereskedés is lesz, melynek több van 
megengedve mint a termelő szövetkezetnek; ha ezt mind mérlegeljük 
és ezzel szemben a mi 7 százalékos és magasabb kulcsöneinket. ma
gunkra hagyott állapotunkban tekintjük, mélyen gondolkozóv:i le
szünk. és elérkezettnek látjuk az időt, hogy saját jöl felfogott érdP-
kükben most hatArozott lépeseket tegyünk. 

Aki azt hinné, hogy bennünket az alakulá:o~ alatt ál1ó orszá
gos bortermelök értéke~itő szövetkezete elleni ellfm~zenv !!ö;zólaltat 
meg: az téved - mert szeriotünk minden olyan dolog, mely hazai 
boraink értékesitésének előmozditására szolgál tiszteletre és támo
gatásra méltó. Mert hinni akarjuk, hogy az alakulóban levő orsz. 
bortermelők értékesit() szövetkezete, a kilátásba helyezett nagy
mérvü támogatás melJett többet lA!~-Z képes elérni, mint a legnagyob 
támogatás és még nagyobb remények mellett az :.Országos minta 
pinczec elért 

Kegyelmes U runki A gyöngyös-visontai bortermelők szövetke
zete nem egy kis falusi szövetkezet, ahol 15-20 szőlőbirtokos ösz
s~eálv~ pár szá~ hekto~~ter elszürt borra várja vevöit. A gyöngyös
vtsontaJ hortermelök szovetkezete ezen a nagy borvidéken, ahol sok 
ezerre megy a termeWk száma, s mondbatni az egész Mátraalja 
népe szölömüvelésből él, missiót teljesit. 
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Szakt\rtelmes tiszta lelkiismeretes kezellés mellett hozza borait 

.a forgalomba, s nagyobb egyöntetöbb állományával a vidék bora;t 
hamisitatlan minöségben ösmerteti meg. 

_ Ami fejUSdését, nagyobbadását illeti, egész bátran kijelenhet-
jük, hogy csak némi támogatás mellett is néhány év alatt oly nagy
gyá fejlődhetne, me ly évenként 6o -8o ezer hektoliter mondhatni 
egy vidékü bort szürhetne pinezéjeibe s kérdés, vajjon az ala:<uhis 
alatt álló Országos bortermelők értékesitő szövetkezete hasonló idő 
alatt elérendi-e ezen magas tokot? S mig az országo' bortermelők 
ért~kesitö szüvetkezete az ország- töhb részéből tcborozza borait, 
egy-egy jellegü bort nagyobb menny1s(~gben alig képes előálJitani, 
s a vevőközönséget t.gy jellegii borhoz o:zoktatni, addig a mi szö
vetke~.etünk kellő támogatás mellett erre teljesen képes lesz. De 
nekünk ~rre törekedni is kell mert a visontai bo~nak, mely a mi 
vid,é_künkön termett és terem, c:1 maga nemében épen olyau ösmert 
jel~ge neve van, mint a maga nem~ben a hegyaljának. 

; Mtdőn szövetkezetté alakultunk, nemcsak az lebegett szem1•ink 
előtt, hogy borainkra vevőket ezerezzünk, de az, hogy Visonta vidék~ 
borainak régi jó hirnevét, melyet a lelketlen borkereskedelem elron
tott; visszaszerezzük. 

Ez lebegdt sz~::m~iuk előtt ! 
De a nagy befektetés, a még mindig létező hünös bormanipu

láczió, mely ezer ágával rohan a tisztességes borra, ezzel szemben 
eddigi eljár~í·mnkkal és minőségün~ben fenntartani magunkat képe
liek nem vagyunk. Egyenetlenek még mindig a borkereskedelem 
fegyverei, a nagy fogyasztó közön~ég ízlése még nem fejlődött 
egészen oda, hogy a Lorkereskedők kezeiből egyenetlen kárositó 
fegyvereit keverje. ldü kell annak, mig a burk::!reskedelem általá
ban ezen magaslutra emelkedik_. ahol a teljes szolidság honol. 

A külhoni és silány minőségü haza borok hogy ne~ mondjuk, 
müborok,-, aranyozott vtgnétlis üvegekben vezetik fdre a fogyas.ltÓ 
közönsegét, s igy mi valód• tisztán kezelt hegyi szőlőink boraival 
várnunk, törnünk kell 1m ig vevő jelentkezik. 

Nem léphetünk sok kereskedövei konkurencziába, mert a szo· 
vetkezt-tnek határozott válogatott fe~yverei vannak, melyeKtől sem 
eltérm nem szabad, de nem is akarunk. 

A j!lvulá.s idejét bf'várni azonban az eddig eljárá~aik mellett 
felette nehé~, ezt igazolja a tisztelettel mellékeli mult évi zárszá
madásunk, melynek tanu~ága szerint mérlegünket 13000 korona 
deficzittel zártuk. 

Jól felfogott érdekünkben utat-módot kell keresnünk, hogy a 
nehéz heJyzetből addig legalább, mig a borkereskedés boraink iránt 
nagyobb figyelmet tanu~it - k1menekülhessünk. 

Első módozatnak találjtJk ha Exellencziád előtt helyzetet egéll 
ösziatén feltárjuk és alázattal kérjük : tegye lehetövé. hogy szövet
keletünk tovább is fenállba!'son. 

A segitség t§s a támogatás formáját egészen Exellencziád bölcs 
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atyai jóságára bizzuk s mi azt bárm~Jy alakban a legmély• bb kö
szönettel fogadjuk. 

De a jelenlegi helyzet részünkre tarthatatlan s ha Exellencziád 
alázatos kérelmünket, melyet szövetkezetünk ftmmaradhatása érdP.
kében terjesztünk .1.\agyméltóságod elé, figyelemre nem méltatná, 
ugy egész fájdalommal kell kijelentenünk, hog-y szövetkezetünket 
megl"lziintetni k~nytelenitettíink, ?.s még ez év közepén át kell ala
kufnunk ri_sz\'t>nytársasággá, hogy a bekövdkező szüret alkalmá\·al 
már mi 1s krn:~skeddmi érdekekkel lépjünk saját jól felfogott érd~
keinkért ö ~orompóba, - hol azután a többi keresked(,ki..:PI egyenlő 
fegyverekkr;dolgozhassunk. 

Fájós szivvel vátunk meg ekkor ettől a cagy reményekkel 
életre hivott ..,zövetkezeti e~zmétöl, melyet kellő t~ímogatas hiányá
ban el }{ell temetnünk. 

Mint igaz gyermekei e hazának, mint bectsületes munl\ásai a 
szölészetnek uj~)Ól és ujb<)l esedezünk Exellenczi~íd előtt, kt':gyt~sked
jék bennünket mi öletünk negyedik évében erös0désünk hajnalán 
támogatásában venni, - ~ módot, alkalmat nyujtani arra, hogy 
Gyöngyös és Visonta vidéke bortermelőinek szövetkczete nagygyá 
lehessen, ájdásos müködésükben Exellenczi:~d ne\·ét a hálá<; utókor 
is megörökitse. 

Kérelmünk ujitása után maradunk ExellP.ncziádnai{ 
A liyöngyös-visontai borter-melök szövetkezetének 1903. évi 

november hó 8-án tartott közg-yülése nevében : 

alázatos szaigája 

S C H R Ö D E R L A J O S, 
i~a~gató. 

U O R H Y G Y Ö R G Y, 
elnök. 

A téli fagykár. 
l\fire e soruk világut látnak, tisztán áll előttünk a n1ult évi 

deczem~er h<?han uralgott rendkivüli hideg okozta fagykár. 
" ... .:\l~r a .. tel folyan1án konstatáHuk, hogy a nagy hideg a sző

lofaJal es rugyeket megfagyasztotta ; a kúr nagyságát azonban nem 
lehetett n1egállapitani. 

Most . nlikor In ár a szólórügyek hajtanak : látj uk a kárt. 
.. rtltalaban az úll, hogy ahol a szőlötók bevoltak takarva : a 

ru~yek a föld alól épen kerülnek ki. S igy nem áll azon ferde 
álhtás, h_?g~ a rüg.ye~ n1~g a .betakarás alatt is megromlottak. 

.. ~z Idei fagykar Ismet beigazoita azt, hogy a takarás a szöló 
rugyet a fagy ellen megóvja. 

!ehát. uj~ól megáll azon régüelfogás, hogy a tőkét fagy ellen 
takarassal ovni lehet. 

Azt is beszélgették, hogy az ősszel eszközölt döntések is elfagytak. 
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Ez sem áll ; mer még azok sem fagytak el, amelyek fedve 
·nem voltak. 

Az ilyen döntéseket a hó takarta, s a hó alatt nem fagyott el. 
Tehát ez azt igazolja, hogy a hó is védelmet nyujt a téli 

fagy ellen. 
Ez is régi áJlitás, mely ez évben ujból beigazolást nyert. 
Ezek szerint nem fagytak el, vagy kevés kár lett a fiatal 

2-3 sót 4 éves tőkékben is; azokban, amelyek alacsonyak s a 
hó által takarva voltak 

A bakhátra müvelt fedetlen szólóben is lehet megmaradt ép 
szemeket találni, mig hasonló körüln1ények közölt a simán mü
velt szálökben nincsen védett töke, azért mert a szőlötóról lebul
Iott leveleket a szél a bakhátnál a tökékhez fujta; ott a ho reá 
esvén : töke fejének takarojaul szolgált, és a lókének egyik-másik 
bajtását a fagy ellen védte. 

Mig az igy kiteleit szölöben is lehet némi termésre biztosan 
metszcni. 

Szóval ahol a szóló levél, gaz, föld vagy hó takart : ott a 
rügyck közül maradt annyi. hogy azokkal még meglehet élni. 

Ha a téli fagyl~úrt tüzetesen vizsgáljuk, a következő tapasz
talatokra jövünk. 

A fagy a szőlőtókék rügyeiben nem tett egyenlően kárt. Szó
val a szőló fajai szerint nagy a fagykár közölti külön1bözet. 

A kadarka, az oporto, legerősebben lefagyott; a tnézes-fehér, 
mustos-tehér, juhfark ezerjó hasonlókepen; kevésbé fagyoUt meg 
a karbcnet, a l>urgondi, nz olasz rizling; s jól ellent állak a fagy
nak u chasscles és n1uskotál fajok; - különösen a közönséges 
piros chasseles és a rozsdás·n1uskolat. , 

A rozsdás muskolatra azt lehet mondani, az egész száll vesz- 1 \ 

szőn végig vani1ak ép szemek ; éppen ezek igazolják azt, hogy a i l 
régi öregek nliért szerették_ ezt a fajt. ~~lönösen lugosnak ·? azért, . J 
mivel a téli fagyokat a Ieruohhan clbirJak. r 

Látszik, hogy a régi öregek sen1 estek a fejük lágyára. 
~lost tnár nézzük nlire tanit bennünket a téli fhgy ... 
Először is arra, hogy a szólő fedésset nem szabad késni. Ed-) 

dig az a szokás d i volt, hogy addig nem fedtek, mig a szőló levele 
le nem hullott. 

Vártuk, hogy lehulvún. az földdel takartassék, és igy a talajt 
javitsa. 

Az 1900. évi és a n1ult évi de sok tel 1negtanitott bennünket 
arra, hogy ez szerfclett drága vúrak(\zás, Az a tápanyag,. amit a 
szőlólevelek nyujtanak igaz, hogy nen1 Inegvetendó, de 1111 az ama 
kárhoz képest, tnely a mulasztúsbul szánnazhatik. 

Hiszen hacsak a tápanyag 1uegvédéséről van szó, akkor ne 
pusztán a szöló lombozatánál legyünk figychnesek, dc tekintsünk 
arra a szólóvesszóre, ntelyet a tökéról levágunk. Mennyivel több 
javitó anyag vesz el a lemetszett szólóvesszóben, ~ég is legtöbben 
ezt figyelmen kivül hagyva feltüzelik Pedig n1eny1vel hasznosabb 
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szolgálatott tennénk, ha ezt _ös~z~vágva egy g~d,?rben. helyezné 
el ahol n1egérve. elporladva Javilo anyagul a szolobe v1helnék. 

' Tehát ez a haszon an1int a szölólon1bokban javitó anyagul 
nyerünk, teteniesen elvesziljük a fedés elkésésével. Ezt a leg
utóbbi tel is fényesen igazolJa. 

Tanuljuk n1eg azt. hogy szüret után azonnal takarjunk, és a 
takm·ást ne fedéssei de hanesikolva eszközöljük. Mert az egyszerü 
fedéssei n1ostani n1etszt:•s állal magasra en1elkedett csapokat 
ellakarni nen1 lehet. 

De ha figyelmesen vizsgáljuk a fügykárol<at, egy régi rend
szeres felfogást hítjuk megdöntve, egy olyan felfog~ist, an1elynek 
mi is hödoltunk. 

Eddig azt állitottuk, hogy nlinél uÖ\'ebh völgye ,·an a szólö 
vesszőnek : annál künnyebhen elfagy. 

Xohát ez idei fagykár azt Inegdüntöttc 
Azt n1ondottúk a szaklerfiak, hogy a téli fagyl{úrt a vesszők 

éretlensége is okozta. 
Ezt n:·szlJen el lehet fogadni ; mcrt az tény, hogy a m u ll évi 

idlíjárús nwllett n sz<íliík sen1 értek be teljesen, és igy nagyon 
természetes, hogy a szíHüvessz.'ík is hasonlúan úlltak. Es igy nlinél 
késí)bhi érésü szőlőthjú annúl jobban kellett a t~tgykúrnak sujtani. 

Ezen föltevésnek ad igazat az, hogy a chasscles t~1jok jobhan 
ellenállottak, mert azok korábban ért1k kYén, fújaik is jobhan be 
voltak i·n·e Hasonlóképen jól telellek a hurgondi fajok; nohát 
ezek megmaradása is erre a lapra irandú, mert a burgundi ko
rán ér(í. 

De ezzel szcn1hen elt:~ggé n1cgnwradt az olaszrizling; pedig 
az olaszrizliug kés<:~u (·n'í, hát most 1nár hogy kvadrát az előblJi 
állitás ezzel ·.' -- Dc még juhhan n1egdönti az egt'SZ felfogüst az, 
hogy az oporlú. amely a legkorábuan érií fajokhoz tartozik: a tél 
fagya áliai telje~ kúrt szL·nvedctt ; mondhatni azok közölt foglal 
helyett, a melyckd a l(·l i l ügy a legjobuan t ünkre tett. 

Ez~.khöl az l:.tlhatú, hogy azon felfogás. hogy a vesszó bel
csatornaJának hüst·gt~ \'an hefulyással a ti·li fao)Ta, és hoHy a 
korán érö faj kc\'~slJé vay kitéve a téli fagynak: teljesen nu·gdól. 

t;.s. ha kt_ItatJuk a fagykárok különhöző okát végtére mégis 
niegtalalJuk. Hiszen nen1 ördögi mesterség az . 

. c.~~~. körül kell tekinknünk; clnlélkedjünk és okoskodjunk 
s rea ]ovunk az okokra, melyck a külömbözetet okozzák. 

Keressük először. ruely fajok ncn1 szenvedtek a tél fagya ál
tal és Inelyek szenvedtek kevesebbet? 

Először is l~tjuk azt, hogy a ripária fajok egyátalában neru 
szenvedte~ fag1~ar~. H.asor lóképen van a jiluez a jo')rk-madeira. 
Az otthello szolofaJ n1ar sz~IlVedett, dc türh(Kö kárt. 

Tehát a portális, a jaluez a tél hidegének teljesen ellen
állnak, az othelló azonban kevésbé. 

Es ez a~ra figye~nl.e~t.et bennünket, hogy az othellóban csak 
részben van Jelen a r1parmban Ievó tulajdonság. 
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A ripána mint vadalany ismeretes, ennek tulajdonsága els6 
·sorban is az, hogy vesszőjének fás része tömörebb - mint a ma
gyar mondja - parázsabb, ezen tulajdonság az othellóban csak 
:részben van jelen ; az európai szólövesszókben pedig minél ne
mesebb annál ritkább, könnyebb faju. 

Ebben a tömörségben rejlik tehat a fagy elleni ellenállóság· 
A ripária és a jaguez vesszó rügyeit fedó boriték szintén tö

möttebb, ebben rejlik, hogy jobban védve van a fagy ellen. 
Tehát sem a bélcsatorna differenczia. sem a korán éróség 

nem védhet meg a téli fagy kártékonyságától ; csakis egy mód 
a földdel való elég n1agas takarás. : 

Törekedjék tehát a gazda oda. hogy szólójét a téli fagy el
len szüret után azonnal biztosítsa. 

Apróságok! 
Minö az ojtvány bora? Mulnak az idők, fogynak az ellíitéletek, s 

kezd a közönsé~ mindinkább tisztábban l'tni. 
Mikor az- ojtványszlilökkel kezdettük a felujitást, egyéb aggo

dalmaink között az is helyet foglalt, hogy hát min5 lesz az ojtvánjsz616 
termése? 

Sokan kezdettek a régi jó horoktól elbucsuzni, s az uj tern•élleket 
előitéletekkel illeték. 

Már akkor nyilatkoztunk s pe1· analogiam ernlitettük az ojtvány 
gyümölcsöket. De hát idlS kellett ahhoz, mig az emberek az előitéletek
től megszabadultak. 

Manapság ott állunk, hogy tisztán látunk s tudjuk, hogy az ojt
vány határozottabban jobb bort terem. 

Az eddi~ elért árdifferencziák eléggé igazolják ezt. Mert mig az 
ojtványsző)() borájért megadnak bektoként 30-3~ koronát, akkor 
ugyanott termett európai szöllSterméseért 20-22 koronát ha fizetnek. 

És ez nem abból áll ~ppen, hogy az európai szlSI<Sket a filloxera 
pusztitvlfn a bogyók nem érnek be ; de azért, mivel egyenilS viszonyok 
között az ojtvány 10-14 nappal előbb érik. 

Tehát ha \·olnának még most is kétkedők : hagyjanak fel azzal a 
téves felfogással. 

• • • Ekojtás. Mikor ar uj szlSl<Skulturát kezdettük : az ékojtás erlSPen 
1zerepelt. 

Késöbb azonb!an két okból felhagytak vele. Előa.:ör mivel azt ál
litották, hogy az ékojttfs nem ad tartós tlSkét; másodl'lzor mivel vele a 
szlSiő betelepítés silány ered,l!le végett nehezen .m~nt. . . 

Két évtizede lesz innen-onnan ennek az 1dlSnek, m1d6n az ~kOJtáB 
kéttzitését megkezdettük ; tehtft elég idő arra, hogy felette birálatót 
tudjunk mondani. . 

Én is k~t~zitettem eok ékojttfst ezel6tt 16 ~vvel, s 1gy egész lel-



kiismerettel mondhatom, hogy amely tlSk~k jól megforrottak, eg~sz m'ig. 
~Inek, egés:ségesek, dus fejlödésüek és jól teremnek. 

A legszigorubb birálat mellett. sem találok benne gáncsolni valót. 
Semmivel sem alább valók 11 kész gyi>keres vagy zöldojtványnál. 

És én bárkivel szemben kimerem nyilvánitani, hogy ez ékojtá1 
kifogástalao tartós tőkét ad. 

Ezt jó tudni N em azért, hogy szöllitábláinkat egészen ~kojtással 
telep:tsük. Dc azért, mert arra sok esetben van szükségünk. 

Külünösen egyes fajok ~zaporitásánál, vastag magas nyaku tökák 
ujra leendő beojtásánál. De meg egyes gazdák még mindig foglalkoznak 
vele : tehát tudjlik meg, hogy az ékojtás uem ad rossz tőkéket. 

• • • Othelló foltozása. Az otbelló szőlőben le\·ő lliányz6 tGkékct nem 
tanáosos gyökeres vesszővel foltozni. Han~m egyszerüen ugy mint a régi 
szőlészetnél a szoml"zt'>d Wkén leendő hajtással kell eldönteni. 

Itt csak azt je~yezzük weg, hogy a döntésre szánt ves~:~z()t télen a 
föld alá kell huzni s tava~zszal ledönteni. 

Az othe!l6t őszszel dönteni nem tanácsos ; mert a düntl:s szeme 
könnyen n,egromlik; s igy az egész munka kárba veszett. 

Kérdések és feleletek. 
Kérdés. Azt hallottam, hogy betegséggel meglepett szlSlőtőuek 

vesszoJe : sew ültetésre, sem ojtásra nem alkalmas. Való-e aT.? 
Ezt azért kérdem, mivel l'~)' szuJ..Uszédos szől~telepr81 hozattam a mohns 
ojtáshoz az európai ves~:;ziH, 8 félek, nem-e viszem be vele a l!lzí'lllímbe 
a k.Ssz bategsé~e: ? Dr. F. K.-né. 

Felelet. N agyon aelyeslem az ovatoaaágot, csakhogy egyáltalában 
uem leht·t reá e~yeues;en Y:ilaszolni. 

Am! nt az embernél, :í 'la toknál vannak fertéiz{) betegségek: hasonl6-
képen van ez a növéoyort~zágban is. 

A fertlSzü bt>teg~o~t~geli leginkább a gombanemü~k; ezeknek is E~z,m
talan faja van. 

Vannak olyen gombabetegEégek, melyek a földben, s vannak, 
melyek a levegőn Plnek ; némelyek a földben a t:.íke gyökérzet~t t'mad
ják meg, . némelyek a lom bozatot. 

A földben a gyökérzeten levő gombák : ezek határozottan fertő
zök ; mert a földből kivett gyökeres vessző ismét csak a földbe ültet
tetv'n el : a gomba tovtfbb terjed. 

A lomhozaton levő betega4gek 1aintén fertllzők, amennyiben egyik 
lombról a másikra terjed. 

Igaz, hogy esen betegH4Sgek, hogy csak két ismertet emlitl!lnk a 
peronoszpora és lis~tharmat évröl-évre elél a igy szaporodik, fertlSz; '
osakhogy ez éuszermtem nem olyan betegs,g, amely a reá követkes6 
'vben mulhatatlanul föllépne, s uem olyan baj milyent a sz616vesszövel 
biato~an ellehetne vinni. ' 



-
A..z \4ny, hogy a lisztharmat imitt-amett •U telel, a peronoazpora. 

il. Kert ha ezen egyik másik gomba nem teleine aít: a reá következ5 
·'v ben honnét vznné származl(sát? 

De hát ez az áttelel és oly ki a méretü, és az nem ie annyira a 
veel!lz6n ~lel át, mint inkább a kar6k:, t6kék repedései, héjai alatt. 

8 ha csakugyan gyanus volna is a veasz6, azt fer~tleniteni köny
nyen !ebet ugy, ha a vessz6t rézgálicz-oldatos vizben megfürdetjük. 

Az ilyen fürdetéa minden gombafajt kiöl. 
Csak az a fődolog, hogy a vessző egyéb betegségt61 ment legyen. 

N evezetesen be legyP.n érve és ne legyen csenevész. 
Más európai vessző hiányában azt is b~aran baaználhatja a neme

aitéshez. Csak ovatosságLól fertőtlenitse r~zgálicz oldatban. 
Kérdés. Lehet-e az othell6ba európai vesszőt nemesiteni? K. F. 
Felelet. Miutan az othell6 ~ filloxerának nem áll ellent, nem taná

csos azt benemesiteni. 

Kün a szölőben .. 
Most míír mindell munka napirendre kerül. 
N_yitás t:tán következzék a gyökerezés. Mulhatatlanul tavas2.vn 

kell gyökerezni ; mert az éíszszeli gyökerezés a a>két felette gyP.ngiti. 
A metszés után jön a döntés. 
Alig hogy elkészültünk ezen rnunkákkal elő kell készfilnünk a 

zöld ojtáshoz. 
~!inél előbb eszközölhetjük a zöldojtáat, annál biztosabb a siker. 

Az időt ped1g u~y lehet. siettetni, ha a hajtásokat már most megritkít
juk, s ceak annyit hagyunk meg rajta : amennyit benemesiteni 
akarunk. 

Az ilyen ellSzetes tiszto~atással legalább 8-10 napot nyerünk ; 
és pedig a· zöldojtásnál uagy rlifferenczia már azért is, mert m1g ilyen
kor omcsennek elfoglalva a zöldojt6k. 

Ezt a korai zöldojtásokat sokszor hátr}íltatja az a körülmény, 
hogy uemes galylyal reken{)vel nem rendelkezünk. 

Az ügyes gazda ezen azonban ugy segit, ho~y e (lZélra iskolát ké
szit., melynek zöld hajtásai elégségesek lesznek addig : mig a szlSlőtők
ről rekcnőt szedni lehet. 

Amint a döntés a gyökerezés, tiszogatá~ meg van: köTetiu~zzék a 
sz616nek megvizsgálása ; s minclen hibás beteg tők~t valammt rossz 
fajtát kérlelhdetlenül ki kell vágni; s azonnal j6 gyökeres vettszővel 
kifoltozni. 

Ily eljárás mellett a sz6llS ~\lland6au j6 karban lesz ; s a vele el
követett fáradság kifizeti magát. 

A metszé8 után a sz6lővesszőt n?.onnal ki kell hordani a sorok 
köziil, nehogy kásöbb a fakadások leverettessenek. 

Legokosabban cselekszik, aki a szőWvesszöket egy rakáera hordja, 
baltával ö~aze vágatja és e1kárhodás végett verembe teszi. 

Rendkivüli értékes javit6 anyag lesz bel6le. 
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Még van eladó 
8000 drb sima zöldojtvány m~zes fehér. Ezre 120 kor. 

2000 sima zöldojtvány olaszrizling • 120 » 

1000 drb gyökeres fásojtvány m~zes-fehér . . 2Rt' • 

10 ezer drb ri pária- portailis első osztályu oj-

tásra alkalmas sima vessz6 ezre • • 22 » 

Több rendbeli gyökeres ~ur6pai szőlóvesszó. 

Gyöngyös, 1903. á p ri l h 6. 

Csomor Kálmán. 

Hydraulikus sajtók 
.Arany érem 

Szeged 1699. 

..c4 r any érem 
Budapest 1899. 

Araray érem 
Poztony 1902. 

hydrau
likus 

sajtóért •. · ·. 

szöllcl- és gyümölc!must sajtolására 
a nagy üzem számára, 2 kitol;~atö kosár

ral vagy 1 kosárral 

Bor. ~yömölcsbor él [Yümölcsncav 
=• sajtókat 

ké2ihajtásra 
Herkniesnvomer6-

sxerkezettel 
fa- va~J vastánJérral. 

lyümölcö éó szöllö ... örlöket, bogyózó-gépeket, 
Gyül:Xl.Olos-aszaló-kéez ülékeket 

gyártanak és szállitanak jótállás mellett mint kfilöniegEsseget a le&Ujabb szerkezetben 

MA YF AATH PH. és T A., BÉCS, lll1 
kUiönlegességi gyár gyi!mö:csértékesitési gépekben. 

Képes f(rjegyzékek ingyen és bérmentvf', Megrendelések idejekorán kéretaek. 

lilrr.. Nyomatott Sima Dl{vid kövyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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