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A SZŐLŐBEN 
(ar..J6U: ,.BgJ 6• a ..616ben") 

RaTI foly61rat szöl6sgudik szimira. 

·------------------------~-------------------------~ 81tHke1z&6 és kiad.ótul,ajdeaels •eA'Jelentk: mtnd.en hó 28-t.L 
it;J6ftzetési d1.. Egész évre ! frt. ------ ll OSOMOR KALMAN. 

Bortözsde. 
Az ,,Or8zágos bortermelők és kereskedők'· szövetkezete ez 

évi november hó 28-án BpeAten a szövetségi irodR helyiségében 
borvásárt rendez. 

A nevezett szövetkezett a borvásárok megtartását Hpesten 
állandósitani akHrja, az ő saját tagjai rész~rf~. Igy kivánja a 
borkereskedelmet emelni. 

Mindenesetre ez dicstirendő eljárás, ha az eladó és vevő 
egymással kevés fáradsággal érintkezhetik. 

Tagadhatatlanul nagy el6nyöket igér a borvásárr különö
sen a fajborok találhatnak ily helyeken előbb és jobb vevőkre. 

Az első kisérleti borvásár mint mondárJk e hó 2~-án 
lesl megtartva, ahol azon első alkalommal a new ta~ok is 
kiállithatják boraikat. 

A borkiállitás illetőleg a borvásáron csak miutá.kkal lehet 
megj elen ni. Miután pedi~ a borokat a vevők me~ i~ fo~ják 
~Ini, lehetlHeg nagyobb vagy legalább három üvegbe kell a 
"hó.-okat felküldeni, azért, hogy a vevlS megizielhesse ; esetleg 
többer» i8 megizlelh~ssék ; s a vétel esetén a .mintát az eladó 
és vevlS pecs~tjével lezárhassák. 

Nagyon ajánlato:~ tehát, hogy bortermelőink ezt a kinál
kozó alkalmat ne szalasszák eJ, és nagyon kivánatos, hogy azon 
különösen a jelesebb borvidékek erősen képviselve legyenek. 

De tanácsoR még azoknak is megjelenni ezen borvásáron, 
akik nem visznek fel bor mintát. Az a költség amennyibe ez 
kerül : az ott szerzett tapasztalatok által bőven kárpótolva teu 

.A ki blSvebb fel világositás t akar, forduljon az országoa 
bortermeliSk és kereskediSk szövetkezetánek titkárj,hoz Bpest 
VII. Bajza utcza 26. ez alá, ott minden irányban b6vebb fel
l'il~osit6st nyer. 
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Az idei szöltstermésc 
A szlS]őszüret az idán a gazdákat mennyiseg tekintetában nern 

elélitette ki. Lehetnek egyes kivételek, de a nagy általánossl1gban egy 
magyar holdra u em igen lehet többet számítani 8-10 bektol iternéL 
Ezzel szemben azonban a minőség elég j6. Legtöbb helyen 18 százalék
nál több czukorfokot mért a must, slSt vanaak ~gyes helyek, ahol a 23. 
~4o/ 0 fok sem ritka. PerszP. Klosztenenburgi mustmérővel mérve. 

Miután pedig a régi tapasztalat az, hogy 18°j0 fokna'l j6 bort B?.Ü

rünk, igy az idén a bortermés minőség tekintetében, nem hagy kivánni 
valót. 

De motSt már nézzük meg, mennyiben van a gazdának az idán egy 
hektoliter borra? 

Persze az ojtvány szőllöről besz~lünk. Egy hold ojtvány-szőJI~ mun
kálatatása belekeriil, beelsdmitva mindent, karózást, trágyázást éven
kint 160 koronába. 

Vegyünk egy jól beoltott magyar hold szőllöt a folyó értékébe n 
2800 -3000 koronáért. - Gyöngyös-Visonta vidékén ez az az ára; ennek évi 
6010 lf>0-180 koron8. Ehhez adjuk a munkáltatl1si költsérek 160 koronát, tehát 
egy hoid évi termése pénzértákben polgári haszou nélkül 340 korona. 
Ha most már 8 IJektolitert veszünk : akkor egy llektoliter bor a gaz
dának kerül 40 koronát meghaladó összegbe. 

Most ha vevő jön : mennyiért kell ezt a bort adni, hogJ · a gar:dá
nak csak szerány polgári haszna maradjon ? 

Esnek a szám1tt(snak kell az alapnak lenni az idei bor értékesítésénéL 
Lehetnek egyeseknek kedvezöbb viszonyai; de a nagy általánosság

ban ennek kell irányadónak lenni. Aki ezt a kalkolost figyelembe nem 
veszi, helytelenül jár el. 

De sajnos hányan vannak ebben a helyzetben, hogy ez igy helyes 
szt(mitással megállapitott árral álljanak a vevő elő. A legtöbb szöllös
gazdát, a szükeég kényszeriti az eladásra. Igy ezután a szt(nandó hely~et 
következett be, ahol a sz(Slész a megélhet,lnél a töket támadja meg~~' 

Innen van aztán az a sok gond, az a sok aggodalom, mely a gazda·~ 
itirtjét meg(Ssziti. 

Moat azután szüret után egész nyugottan elelmélkedhetül!k azon, 
hogy minek tulajdonitható ez az idei közepesen aluli termás ? Megkér
dezhetjük <inmagunktól: nem-e járultunk mi i1 hozzá ehhez a vákony 
terméshez? S megkérdezhetjük : nem-e lehetett volna azt kikerülni? 

Mert az tiszta sor, hogy egy magyar hold sz6llönek a rendes vi
szonyok között 20-22 hektoliter bort lehet tet·emni; s igy épen a másik fele 
ré1ze maradt el a termésnek az, ami a polgári hasznot adta volna. 

Igeni~ ami mulasztásunk volt egyik okozója az idei gyenge termás
nek. Egyik káresodás az volt, hogy legtöbb gazda a szöllSjét nem fedte 
be, s igy a téli fagy tette elséisorban tönkre az idei termést. 

De h11t, hogy lehet az, hogy az idén, illetve a mult tálen a taka
ratlan tőkék elfagytak, holott hasonló hideg idlSjárás mellett más évben 
a sztil6rügyekben nem volt semmi kár? 
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Ennel' okát abban kell keresni, hogy a rügyek nem voltak be 
~r ve ; 1 igy a rügyek kevesebb ellenálleS képességel birtak. 

Htft ok kal-móddal a rügy ek becal~Tis elölehet segiteni azzal, 
ba a szölőt feles apr6 zöldhajtásaiteSI me~tisztogatjuk. A kevesebb mel
lékhajtásokkal rendelkez<S tökének vesszőjei é& igy rügyei is előbb 
bP.érnek. 

Ezt a tisztogatást zöld gyorutáiásnak nevezik. Kisebb ~azdas~gbao, 
abol olcs6 a napi.v4m : keresztülvihető, de nagy szölőszetbeo lehetetleo
séggel hatásos. 

Egy általános nagy hibája a szőlöknek az, hogy betakarásai vc~l elkésnek. 
As a százados hibáR felfogás foglal helyet, hogy addig oem szabad a szőlöt 
befed ni, mig a sz() }{j lom~jai le nem hulnak. 

Egyesek azt a tévtant hirdetik, hogy a szöi<Stlíkét·e káros hatással 
van a taitarás uddig: mig a lomhozata le nem hull. Azt is állitják, hogy 
azért kell várni, hogy a lombozat lehulljon, hogy az a fedés által a 
földalá kerüljön s ott a talajt javitsa. 

Nincsenek tekintettel arra, hogy egyes lapos helyeken a lombozat 
a dér által előbb fagyasztatik meg éM hull le, mint a hegyoldalokon; 
nhol a széláramlat a dé: képződést hátráltatja, kéttöbb hull le a 
levélzet. 

Igy aztán a két rendbeli helytelen okoskodá!:! szüli azt, hogy 8ok
szor a ~zöllSk fedetlenek maradnak. Jöu az éjszaki hideg fSs a töld elfagy; 
azután fedni nem lehett. 

Ez a körülmény szülte legnagyobb részben az idei gyenge termást. 
Mert ha a mult é\·ben a november h6 18-án volt fa'?;ykor a szőlők ta
kan·a kttek volna: az idén holdanként legalá Lb 8 -- 10 hektóliter bor
ral töhb termett volna. 

Inté) például szolgáljoo tehlit a gazdáknak e?: idei gyenge termés. 
S határozza el magát, hogy u szőlők fedéRével nem fog addig várni, 

mig a szölölombozata Jehul. De ~züret után, alkalmas időben szől~jét 
be ta kartatja. 

A betakarásnak egészen másnak kell lenni, mint a multban volt. A 
multban n szőlő sorait két felől a tőkére hányták és kész volt a fedés. 

Akkor az egészen jó volt ugy. mert a multban az eur6pai szöllStö
k~ket s!lrübben ültettélc A metszést alant eszközölték ; s igy a két oldal
r61 felhányt földdel eléggé vedve volt a tél fagya ellen. 

Manapság azonLan az ojtás~:~al ke·;;elt szőlőtőkéket és sOt·okat ritkáb
Lan ültetjük, s igy a tőkét magal'abbra metszük. A régi fedésset tehát 
nem igen lehet a földet olyan magas~m felvetni, hogy a termőrügyeket a 
föld takarja ; s igy a téli fagyok a termő rügyekben rengeteg sok kiirt 
tesznek. 

Egész máskéut kell moat takarai; alkalmazkodni kell az ujabb körülmé
nyekhez ~H eikell rendelni, hogy miodeo töke körül felosh·kézt6ssák ugy, 
miot a kukoriczát szokták feltölttni. 

Persze ez ellen azon ellen veté~:~ áll, hogy ci föld nem lesz ugy kellő
kép felforgat va. Azon 1s lehet segíteni, és pedig ugy, hogy tavaazon az 
ojtás előtt. B szől6t végig egyenletesen befedjük, ugy hagyjuk n4h,ny 
napig : aztdán nyitjuk ki. 
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Ha valaki arra a godolatra JOnne, hogy ezt a fedés t lSsazel az u tán 
e11zközöltetik amikor már fel van csirkézve ; annak elmodjuk, hogy 
helytelenül j1árna el; mert a mély fedé~se~ a szől5 gyökerei a .. föl felszi
néhez jutnának, és egy nagy hó nélküh ludeg télben a gyokereket a 
hideg erősen megcsigázuá. . 

Te hát. tedjük a szlSiőtőkét azonnal m1helyt lehet él!l pedig csirkézve. 
Még egy másik knros körülményt el kell mondanunk, amire szintén az 
idén csekély termtis tanitott meg. 

A metszés idejének helytelen meghatározási is káros befolyással 
van a szőlöfürt hozamára. 

Sokan akkor metszettek, mikor éjjel hidegek következtek, s igy a 
metszett szölővesz()h(l} kifolyó nedv éjjel a vesszőrügyére folyt éd meg
fagyott. Ahol a nedvesség éjjel jégcsapocskává képződött: ott a termlS rügy 
elromlott. Ebből részint az a tanulPág, hogy a metszéssel nem lrell oly 
lóhalálban sietni, s igy ha az itt elmondottakat megfigyeljük, látni fogjuk, 
hogy az idei ~ilány eredményhez a gazda mRga is hozzájárult. Ee a jö
vőre levonhatjuk bellSle a tanulságot. 

A borellenőrző bizottságokról. 
A hamis borok forgalomba való hozatalát tiltó törvény értelmében 

a borvizsgafló-bizottsá:gok lettek fel~llitva. 
N agy reményt füztek ezen bizotts~gok müködésého•. Évek multán 

moat m~r megk~rdezhetjilk, ho~y a bizottságokba vetett. remények tel
jesültek-e ? 

T~ny az, hogy számtalan borhamisitó jött a horogra, de ezek közül 
legkeYesebbet a bizotságok fedeztek fel. 

A bizottság inkább mumusnak volt alkalmas, de ez is csak eleinte, 
aig k~s~bb a bizotts~gi tagokat mííköd~l!lük teljesi,~s~re csak kötéllel 
lehetett megfogdosni. 

A bizotts,~i tagok mfiködésükkel csak ellenszenvet szereztek, mely 
kéalibb oly odiozuasá vált, hogy a hat.Ói!'g a vizsgálatokhoz bizalmi f'rfiakat 
ali~ kapott. 

Eleinte a horok jó hirnevének megv~d,se, helyesebben visszaszer
•~se által inditattva a bizott&Agok valahogy csak mfiköcltek; de mivel 
eznt~n r~saint a birálat eredm~nye, r~P-zint az odium •ely öket illeUe, 
és pedig leginkttbb azo11 körülm~ny, hogy a gyanusnak jelzett borok a 
legtöbb Psetben természetes borokoait jeleztettek, és végre azért is, 
mivel ezen odiummal j'ró fankczió sarami javadaimat nem nyujtott: a 
bizottsafgi tagok legtöbbje e t~nykedéstől vissza vonult. Visszavonult 
aanyira, hogy manaps'g kevés vid~ken f•nkczion~l a bizotts•g. Teh'~ a 
bennük h~lyezet~ bizalom rövid ide~g való szaJmatíiz volt, mely kial•dt: 
és a mamptdafcziOnak ott nem foly1k, ahol nem fizeti ki mag~t. 

Pe~sze, h_?g! mo~t m'r van ~v.en homoki és hegyi "or is, és hogy 
•• 'rak 11 külonosen JObb \erm'a tdeJ~ben alacsonyabb : a mikor gyá:r-
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tá~ ke:td al,bb F~?.állni. Ar. olasz bor sem C't~inál na~y konkurencziát; <le 
egyes vidékek a~ért m~~ mcst i~ e tekir1tethen átok alatt vannak. Kü
lünö~-en olyan vidékek, t~kol speciáhs Jaj él4 értékesebb borokat termelnek. 

He_f!Jillján rr.éll moat is nagy u vit-szaélés. Az ódavaló terme:ők azt 
á1li tjft'k, ho~y i(h:~enblSI, Ola8rországból Elzállitják cda a ;.m·okat, ahol 
aztlt 1ha bepmczf.zik, ös~zeke,·erik, J.!Üilczi hordók b~, l'iZÜr1k, mi nt a begy
alja t .,rm~kf't ~ztOIItjtfk ar ort~Eáf! ~~ világ kőlönh(~,(; része1be. Sokszor 
meJ!történik, hogy HZ inn H kereshde!erube bocsajt ot t bor· nem h~gyalj-'n, 
de Olns1.hon kPk ('J!;P ttlau. lett a szőlűböl ·• ustt:L 

Az ih·en Cf!al~~~"llak ucvezhető hami~itá!-lt uzut:ín uehf>z felfedezni · . ' 
manipultfm~iójnit neb~z ellenlíriznl. Dt.: ld is lí1·\zze ellen? a hatóeág? a 
bizott!t2~g- "? .•. 

14-..elette neh~z dolog nz, mcrt a hatÓsÁg c~ak a bozz:í beét·kezett pa
nasz (>~ jelenu:~ek után !éphet akczi<Sba. - A bizottsá~ pedig az odi
omt61 tal't6zkodik. 

A." állami t>rdekek megsértésénél a feljelt•ntéí a kit-~zabott büntetés bizo
nyofl h~nyadát jutalmul kapja. Még a belyeJ! csoukitást fe:fedezője i111 kap bizo
Hyos díjat jutalmul PenoJ;.e, met·t itt direkte a1. állami érdek van 
megt}~madva. 

A l><>rhanJiflit;-í:-: Lt:-iguzolá~i esetéu a birsági pém~HH azonban a fel• 
jelentő egyén serumit sem kap, jutalomban nem része!<Ül. 

N em akarom én a:; t mondani, hogy oly önz{; villigot élünk hogy a 
bizottt!ági tagokat vagy n ff>ljelentf;ket az an.ragi jSrdek vezetné. De hát 
a Kri1-zi us kopor116ját !'em iírzik w~yen. 

Ha a horhami8it6 nwg.llapitott bünteté!!!blíl u feljelentő v:1gy bizott· 
Má~i tag bizonyos hányadát kopna: dZ ellenőrzés mtgyobb volna. És sok
kal ké~zsé~et~ebb míívclet történn~k u hamí~itások telfedeztése küről, mint 
eddig történtek . 

.Mer·t hát a hamit~itf\st nem egyedül msga a gazda végzi. De kel
lenek ooa munk~ís kezek. És ezek a munkás kezek volnáaak sok eset
beD alkalmas m~diumok a hamisitlis fdlderitésére. 

Szivleljék ed meg az intéző körök és módositsák a törvényt ugy 
~t akként, hogy a borbamisitók által fi!etni kötelezett büntetés p~nznek 
,gy biz,'•yos hányada jutalmul azt illesse, aki a hamiaitást bejelenti vagy 

t l~ ' . e 1et.. ~z•. 

A sztsiOk fedésérOI. 

Sokféle észjárásu embere van az htennek, a sok között azu
tán nagy szaírnmal vannak azok, kik egy hosszu .1lettapasztalat 
"ZÜlte megtisztult hasznos tanácsokkal látják el a tudnivágyó közön
séget; vannak azután olyanok is, akik szintén előállnak tanácsaikkal,. 
de óvjon az Ég az ö tanácsuktl,l. 
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Sokféle mulatságos tanácsokat lehet halJani a szőlöc;zet terén 
a sok közül legujabban valaki azt a tanácsot adja, hogy a szőlö
ket ttHre fedni nem tanácsos. 

Elmondja, hogy ez a szegény sző16 ősztö,l .tavas~ig a föld t~latt 
szenved, - hogy a foldtakaró alatt nem ermtkez1k a levegővel, 
hogy igy az érés stádiumában meg van aka~~lyozva. .. .. 

Azt tanácsolja tehát, hogy télre ne fedJUk szőlőtnket; a szolő-
vessz[)ket .t karóktól oldjuk fel, hogy 1gy a szél ide-oda 
fujván a fagy ellen megvédessék. 

Mikor ezt u tamícsot hallottuk és nyomatva elolvastuk gondol
kodóba estünk, hogy hát miféle eWnyt is nyujt a fedetlen tőke~? -
S kér<.lezt~k magunktól ol y tanács-e elZ, a melyet követni he
J yes dolog ·? 

A legjobb akarattal biráituk ezen kérdést A arra a meggyő
ződ(~sre jutottunk, kogy hát az a tanács helytelen nem követendő. 
S egé~zen kötelességszerünek találtuk, hogy ezen tanács ferdesé.gé
r{)} olvasóinkat felvilágoc;itsnk; esetleg ·alkalmat adjunk annak is 
azoknak, akik ezt a taí1ácsot magokévá teszik, hogy állit~ísuk védel
mére kelhes"-enek, és ha csakugyan beturlják igazolni állításuk he
lyes~égét : minliet is meggy()zvén, az ügyet előre vezessék. 

A szőlö befedesénPk hatrányául azt emlitik fel, hogy a szölő 
fájai éc; rügyei a föld alatt nem érnek be, - s igy a tP.rmé!r ho
zamot kisebbitik. 

Ezen állitásokkal tehát azt akarják igazolni, hogy a szölö, termő 
rügyei tP.len ~t érnek be és termékenyülnek meg. Nohát ei kereken 
tagadom. - Eppen a mult év szolgáljon ennek ellenében tanu
bizonys;águl. 

A mult évben a szőlök fájai és a rügyek nem értek be. Ezt 
minden gazda tudja már azon körülményből kifolyólag is, mivel a 
szőlök is legtöbb helyen nem voltak telje~en beérve ; némely ké
sőbb úó fajok éretlenek voltak. S a nagy általánosságban is al~
cc;ony toku mutotunk volt. Ez a vessző beéretlenségét bizonyítja. 

De a mult télen sokan nem birták befedni szőJőjüket, s kérdem : 
e tél folyamán ezek a fedetlen szőlök fájait a téli levegő beérlelte-e ? 
Be de ugy, hogy nem volt köszönet benne. A legtöbb ily fedetlen 
szöl fájtl1 e:-: termőrügyei elfagytak. Innét van C:I.Z évi szüretnek 
sok helyen oly ~ilány eredménye. 

Tehát a legközelebbi mult t~l beigazolta, hogy a szölö rügye 
fája télen át nem érik be. sőt el is fagy. 

Sok évi tanulság bizonyit állitásunk mellett, s igy csodálkoz· 
nunk kell, hogy lehet szakember, és van szaklap, amely az ilyen 
tanácsot adni bátor, és a lapban a közzétételre érdemesiti. 
, A sz~lö rügyek beérésén~k ideje mint ezt sokszor hangoztattuk, 
es azt az ontudatos szólészek JÓl tudják : az augusztus és szeptem
ber hava. 

_ Ha ekkor ne~· érik be a szöllS fája és nem termékenyül meg 
a rugy : akkor mtkor a levelek lehulnak, amikor a töke nedvke-



148 -. 

ringése elcsendesül, mikor a növény a levegő alkotórészek felvé
telére nem képes, mikor a szunny~dás korszakát éli : sem nem ter
mékenyül, sem nem érik be többé, ha eddig beérve nem volt. 

Egy példát hozok fel annak igazolására. hogy rendes időjárás 
melJett és kc>rülmények között a !".ZÖlővesszö rügye ősszel meg
terméken y ül. 

Ha a ~zőlővesszöt l>sszel levágjuk, ~s U·len nt j6lkezeljük, s 
tavasszul vele ékre a szőlőt benemesitjük · legtöbb esetben az ezek
kel nemesitett tökén mint ojtványon még az ojtós első évében is 
tör elé termé~. 

Kérdem: hát ez a rügy, a melynek vesszője ös~zel IP-vágatott 
a töröl: hol és mikor avagy télen át termékenyült-e meg ? Oh nem, 
mert a ~zölö levágásakor a gyümölcs már a rügy méhében volt. 

Tehaít a tőkéknek téli betakarásával kárt nemcsak nem tesziink 
sót minden gondos gazda arra törekszik, hogy szölője n.inél előbb 
be legyen földdel takarva. 

Erre tanit bennünket, nem évtizedes de évszázados szOJőszetünk. 
S6t, rnost az uj kultura arra is tanit, hogy ne hantolva, de 
föltöltve takarjuk és védjük meg szőlőinket a tél fagya ellen. 

Apróságok. 
A szöl6k rohadisa. Sok baja van a szöl6sgazdának a azőlők 

rothadásával. Némely években némely szölöfajok szüretre a 1zedés 
idejére n. egrothadoak:. 

Ez nagy elenst§ge a szöl5gazd,knak, -;ok esetben a sz616 
wép termésael kecsegtet, már-már szüret előtt vagyunk, ami
kor bttáll az esözés, és a szölös gazdát legszebb reményeitOl meg
losztja azzal, hogy a sz8lő héja kirepedezik és betUl a l"othad'•· 

A az616 rotlaadás, ki véve a rizling nemes rothadását ezerfelet 
.káros. 

Először is a szlSilS bogyó kirepedezik, a szlSllS leve kifut, 1 igy 
mennyis4igileg•kevesbiti a ga:rda a term~sét; az utána kt1pz8dött nagy pe
nészedé5 els8 ;orban a bor erjedését hátráltatja és eltekiattve azon 
kellemetleo szagtól, melyet a borniik1 különösen annál a gazdá
nál, aki a borát rende!~ id6ben nem huzza le különösen, még a 
borseprőt is tetemesen szaporítja. N agy Yerencse volna tehát, ha 
a gazda ~ sz ő lő rotbadása ellen alaposan tudna védekezni. 

De hát ez ellen rendszeres védelem nem lt1tezik; csakis óvintéz
kecl6sekkel lehet némileg a rot}ladás okozta ká!:okat enyhiteni. 

Tudvalevőleg a rothada(s rendszaresen az t1ret bogyón jelentkezik. 
V an ugyan zöldrohadás is, de az leginkább a napszurásb61 ered. 

Osszuk tehát a rothadást két részre. Egyik réstt nevezzik aöld
rothadianak, a misik részt penészes rotbadúnak. 
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Az első a zöldrothadás mint minden leginkább a napszurástól 
ered. Küölnösen akkor áll be ez, ba a gazda a szőlő lombját. a 
kánikulai hőségben egys1.ere nagy mennyiségben szedi le a tőkéről, 
e igy az a szöl~fürt, mely előbb a nar heve ellen a levélzet últal 
védve van, szokatlanul a nap nagy forróságára kijut, l!s a bogyók 
nem lév~n még egészen kifejléSdve az éréshez, ahelyet hogy a nap 
heve érlelné, megpörköli. 

Azért tehát a szőlötöt feles lombozatától a feleit hónalj hajtá
soktól már akkor kell megtisztitani, mikor még a bogyók kicsinyek; 
ha már erősebb fejlődési stádiumban vannak; akkor a rendszeres 
levélzet rajta érintetlenül meghagyandb, mert a szőlőbogyóknak ezen 
levelek állandó védelme mellett kell megnlflni. Tehát különösen a 
leveleket kanikulában egyszerre eltávolitani nem tanácsos. 

A zöld rothadás ellen ez a védelem. 
Az érettségi rothadást a~ esőzés ugy idézi elő, hogy a ta la j 

nedve~sége az es5től dnsabb lévén, a gyökerei nagyobb mérvü 
vizet vesznek fel, mely nedv többlet a bogyóha is eljutván: a szlSlőbo
győt megteliti. S ha tul sok a nedvesség, szaporulatánál fogva a bo
gyót nagyobbitja addig, mig végtére a bogyó héja a fejlődésnek el
lenállani nem birván, kil'eped s a szőlő bogyó repedéseihez férk5zik 
a penész gomba, mely roppant gyorsan terjedvén: csakhamar az 
egész fürtöt elboritja, a bogyó héját főlrepeszti, s képződik tovább 
e penészedés a rothadás. 

Ennek direkt védelmét eddig nem ismerjük. Indirekt azonban 
lehet ellene védekezni. 

Első és f6 dolog, hogy olyan fajok"t ültessünk, melyek a roh~
dásnak némileg ellent állnak, Ellenállnak pedig azok, amelyeknek 
vastagabb héjú bogyói vannak. Ezek nagyobb ellenálló képesség
gel birnak. 

Má~odszor viztartó agyagos talajt is kerülni kell a szlSllSülteté~
nál, mert az ilyen telepitett szölö sokszor tulnedvességgel rendelke
zik, mely a rothad's elömozditja. 

Az őszi döntéaröl. A magas fás és zöldojtványok elrakásának 
rendes ideje ősz3zel volna, de hát ennek kivitelét sok vidéken az 
őszi napszámok magassága hátráltatja. 
_ Kiilönösen ott kivihetetlen az összeli döntés, ahol a talaj kö-

tott, rr.ert az ilyen heJyen a döntés szaporátlan. 
, Erősen kötött talajban ősszel száraz idlSben egy ember nem 

kepes egy nap alatt 25-30 ojtványt eltenni. S mivel vaunak vi dé
kek, ahol a napszám őssznl 3-3.6o fillér, egy drb. ojtván y eitétele 
12-14 fillérhe kerül. 

Ezt a nagy kiadást a szölő jövedelme nem birja meg. Mert igy 
egy mag_yar hold szöllSnek döntés utján való beállitása rengeteg 
pénzbe, cz1rka 6oo koronába kerülne. 

· .~zt nem lehet megbirni és nem is gazdaságos, mert ha azt 
veszuk, .. hogy a kész söldojtványt dija 8--1 o fillér, akkor netD ér• 
demes dontéssei foglalkozni. 
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A kövidinka 
Dá1i vidéken a kövidinkát nagyban termP.lik. Elterjedése an

nak köszönhetö, hogy szerfelett b6ven terem. Bora kellemes savany
kás és győnyörü zölde~ szinü 

Azt a panaszt lehet azonban némely vidékről a kövidinkáról 
hallani, hogy kellő képen nem érik be ; s igy mustja kevés czuk• 
rot tartalmaz. 

Ez a r?sz tulajdonsága azonban csak olyan helyeken jelentkezik, 
ahol a fekves és a talaJ nem alkalmas. 

A kövidinka k éo;ön érő szölöfaJ, tehát délnek fekvő emelkedett 
helyen van alkalmas helye. Mert más helyen bora nem igen 
érik be. 

De tek i :l t ve wmden időben adó aagyterm~sét a telepitésre va
lóban ~rdemes. Még azután sok ellínye van a kövidinkának. 

Először is sohasem rug. Termését !l töke fejből is kihozza 
Össze! a legdusabb esös időben sem rohad Es ha a tavaszi fagy éri 
is, az ujabban elét~rött hajtások termést hoznak. 

A kövidin \,.a mé, a z t a s:.mlgálatot is megteszi, hogy m ikor 
már a chaeseles és egyéb csemege fajok is elfogynak: a kövidinká 
csemegeszőlöül is lehet szállitani. 

Azért tehet azok, ak!k hő termést, könnyü szép zöld 
bort akarnak, a kövidink át egész bátran termelhet ik. 

Kérdések és feleletek. 
K~:RDÉS. Való-e az, hogy a ripária portális alanyvesszőt 

sokkal helyesebb tavaszon levágni a tóról mint ősszel, s igaz-e 
az, hogy az alany vessző télen által kin hagyva jobban beérik ? 

F. G. 
FELELET. A me·ly szőlővessző őszig a levélhullásig be nem 

érett, az már a télen at nem fog beérni, de elfagy. 
Aki teheti s nern tart attól, hogy télen át az alanyvesszőjét 

a telepéről el lopják, egész helyesen cselekszik ha azt kint 
hagyja. Két dolgot ér el vele. Először azt, hogy az éretlen vessző 
télen át elfagy, s igy a tavasszal nctn bibelőrlik éretlen vesszővel, 
a másik az, hogy télen át nem kell elvermelve tartani, s igy az 
ezzel járó kiadásoktól n1eg lesz óva. 

KÉRDÉS. A Hiclller-féle eljárással eloskolázott mohás ojtvá
nyokat lehet-e télen át az oskolában hagyni, vagy ki kell szedni 
és· homokba elvermelni tanácsosabb? 

,. .· Sz. J. 
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EELELET. Ha a Hicl1ter-téle oskolázás sorai oly távol van
nak egymástól, hogy az ojtván y j: l bel'e~hetö, akkor felesle~es 
volna azt kiszedni és homok ba el venneint De ha a sorok nin
csenek !egaláhb 1.20 e m(•terrc c.~~·mástól, s igy az ojtvúnyokat 
betakarni lehetetlen : akkor hizonv ki kell azt szedni és el kell 
vermelni, mert az ojtvány ha takar~ttlanul vm~ : a tl-l.ltidcge m~g 
fagyasztj a Ez annúl ini\ :ih h lwküvclkt>zhel. 1111 v d az Ily.en tn o has 
ojtvánv mújus ltúhan lett lürakva, késöhh hajtott ln a neml's 
rész, é~s bizony bizony a fejezetnek hcL·rése, soks~or kivúnni valút 
hagyott maga után. 

KI::RDI~S. A lesze<h~tt alanyvessz6kct. hogy kell télre elrakni ·: 
Csomól{han ·e ,·agy ellerit ve. 

p s 
FELELET. Ha az alany vessz<> kisebh p o. 200-as csomúk

ban van, akkor ugv csomózva is lehet el!cnrü kiilünüsen a piu
ezékben ugy, hogy a pineze tenekt:·rc homokol ünlü nk ·l-.J uj nyi 
vastagon, és a kis cson1ó VI:!Ssz6kel bele állitjuk, s azután júl 
gyakran meeöntüzzük. 

A vessző igy is eláll De jobb eltartús az, ha a vesszöt szel
terítjük, és tuintha árkot ásnak ugy rakjuk le szabnd (•g alatt 
a szabad földben kin. De nem kdl nagyon ritkún. csak oly távol 
kell egymúslól rakni, hogy a füld a vt.·sszó közeit kitöltse; nehogy 
ott üregek maradjanak, mert olt a téll'n :'tt pen(•;z kifejli>dik, tuely 
késöbh a vesszó eletére kártékony hefolyússal lesz. 

Sokkal biztosabb elrakás az utóhhi a szahadhan val6, de hút 
aki ezt netu leheli pinezéjében is gondozhatja. 

Kün a sztslöben. 
Mikorra a sorok kézhez jutnak a jó gazda szólójeit már be-

takarta.: Az alany faj vesszők és zöldojtványok leszedése veszi 
kezdetet. 

Itt figyelmeztetni kivánjuk a gazda közönséget, hogy az alany
vesszők köziil az ad legnagyobb eredntényt akár az ojtásnál, akár 
az ültetésnél, amelyik legalól vitgatik. 

Ezek legtömörebbek legéretlebbek, s legsüröbb perczüek ; 
azért tehát az elsö vágásokat külön kell válogátni. Külön kell 
kezelni, mert legértékesebb. 

A. többi ~lsó osztály u vesszövei szintén gyorsan kell elbánniJ 
hogy ki ne sz1kkadjon, s a megtisztogatás után azonnal homokba 
helyezendő. 

. Leghelyesebb szálanként rakni a homokba, min • ahogy ~ 
zöldséget szokták. A berakásnál jól megkell öntözni. Ea tul ma-



gas rakásokat nen1 tanácsos rakni, mivel a tél folyama alatt ha 
öntözzük: a ne_dvesség az. ~Jsó ~észükhöz nem jut le; s igy köny
nyen tnegeshehk, hogy kt ts sztkkad 

A tnúso<losztályu vesszőket mclyeket esetleg gyökerezés vé
gett oskolába szándékoznak rakni, legtanúcsosahb üsszel elosko· 
lúzni ; a siker az öszi oskolúzáshnn többet is ér. 

A zöldojtvúnyokat melyeket az eltolvajlás félelme miatt 
lekell szedni, szintén nec.Jvt.•s honiokba kell eh:akni. 

A tás ojtvimyokat nem tanácsos ősszel kiszcdni, leghelyesebb 
ha az télen út. az os kolában marad. Csakhogy vigyúzni kell, hogy 
földdel jól beledessék ; nehogy az oskola ortuában vékonyan 
takart ojtvány télen át esetleg száraz hidegben tnegfagyjon. 

A szölőben levö hiányokat leghelyesebb összel erős gYökeres 
alanyvesszőkkel hefoltozni. ~ 

Atnely szölót ősszel megn1etszenek, azt JlCOl szabad ugy 
betakarni, hogy a csapok végei is a földben legyenek. A töke 
feltétlenül n1egkivánja, hogy egyik vagy 1uásik venyigéjénél a 
leveg6vel érintkezzt.:·k. 

Azért tehát az üsszel n1et~zctt szálöket ugy kell letakarni, 
hogy a vesszöknek legalúhh a v~gei a levegővel érintkezzenek. 

A sarkgödröket tnost ősszel kell kitisztítani ; n1ert késöbb 
az esetleges fagy, avagy súr n1iatt nem lehet ; s a tavaszi érős 
időjúrásban a füldet nincs minek felfognia ; an1ennyiben a göd
rök telYe vannak. 

1\.üvetkezik a talnj forc.Ji~ús. Iparkodni kell, hogy a talaj, 
nlig a nagyobb hidegek he<illta elött nwgll'~yen fordítva, n1ár 
azért is, nlivel a fagyos füld fonlilás sok nehézséggel júr ; esetleg 
nagy darahokiJan eszközöltetik a forditüs. Ezt a forc.Jitott talajt 
szerfeJ_ett jó n1unkúha hozza ha a tél fagya kifagyasztja. 

l Tltetni össze! csak ~yökeres vesszöket tanácsos, de csak ugy 
ezeket is, Ita a talaj az elöző évb(.!n n1ár n1eglett forc.Jitva. 

~étnelyek az alany telepek nem föc.Jik he. Ez rossz takare
kassagi elv ; a fedetlen szől6 cgL·sz évben füves és rossz niun
küs lesz. Azért tchút a telepeket is bekell fedni : nem azért hogy 
a fagy ellen védekezzünk, mert a ripári portúlis, a rupesztris 
és C',.'-'éb alanvvesszók télen ál nen1 faanulk el ; - de ~J ~ n~ 

azért kell befedni, hogy jövő évre jobb n1unka lel!'ycn benne. 
Az t.:·rlékes csemege szölóvesszőket. mindazokat, melyeket 

értékesiteni szúndékozunk, érten1 az európai szőlövcsszóket : ősz
szel lekell szedni ; mcrt esetleg a tél hidege Inegfagyasztja. 

Az első éves ülletést egész bútran lehet ősszel gyökeres ojt
ványnyal foltozni, késöbb csak gyökeres alany vesszővel kell eszkö
zölni: s azokat a reá következi> tnásodik évben vagy zölden, vagy 
t•kojtásra kell heojtani. 

A tnigyázúst szintén n1ost kell a fagyok elölt eszközölni. 
Fedés eli>tt az eidölt karókat a szólótőkékhez kell verni. 

különösen a fialal ültetéseket nen1 szabad karó nélkül befedni ~ 
mert az védi meg nyitás alkalmáva a fiatal tökét a kapa ütésétó( 

•.r. lm· . 
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Eladó OJtványok. 

fajoj t.A•ok (Ripál'ia· port~lis alan y on) 

26o K. 'l Kadarka :t 

l 
26o K. 

l 
Méze~-fehér e1.re 

260 K. Csuda sz ölő ~aára 
l 

lililma zölcl ojtvAnJ·ok: 

1oo K. 
loo K 

Olasz-rizling ezre 
Kövidinka » 

210 K. 
21o K. 

40 K. 

1oo K. 
100 K. 

~==~~====-Csuda .;zőlö ~záza 20 K. ---------

Európai cseMege fajok . 

Sima. Gyökeres. 

)luskat Alexander. Ennek a tulajduns:iga az, 
hogy a busa kemény. Elé~gé tllatos, zöldes sárga 
szinü. lr.ren jú faj, szá11itásra igen al ka lma". Erik 
szeptember h6 végén 10 drb. ára - -- - - ----40. 

Musltát Btffer. Nem kemény hu.,.u. Finom &a
matu. igen bő termő. Nagy bogy6kkal s apr6bb füit-
tel, szeptember h6 kőzt:pén érik. 10 drb. ára - .... · -.6o 

Muskát Boowod. Hasonlit a mntát alexander· 
Lez Felette nagy termést ap Hu~:~os, tehát szállitásra 
alkalmas. Kiváló finom izü. Erik szeptember hó vé: 
gén 1 o dr b ára - - ·-- - - - -- -- - -- - -.6o 

:Muskát Bl. queen Viktória. Igen korán, már 
augusztus hó végén érik. Rendkivül nagy fürtü. Ha 
megérik a bogyók rozsdás sár .[ásak lesznek. Szálli-
tásra ÍR"en alkalmas - 10 drb ára -- - - -·-· -.6o 

Muskát czitonelle. Igen ztmatos. St(raga nagy 
bogyóju. - Érik szeptember hó elején, szállitható 
10 drb ára.. - - - - - - - -- - - - -.6o 

Muskát Croquant. Egyike a legédesebb azölök-
nek, szine zöldes sárga. Erik szeptember hó elej41o 
SztUlitható. 10 drb ára - -.40 

.Muskát Damaskusi. Ennek a tulajdonsága az, 
hogy az ojtványon rendkivül buján él, diszlik és 
tartós. Fürt;e nagy, bogyójaigen nagy, zöldes fehér. 
Kivallóan kellemes kéalSn érik. Szállitható - 10 drb ára -.6o 

-8o 

1.20 

l ,20 

1.20 

1.20 

-.8o 

l o 20 
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Muskát. de Nautes. A passatutihoz hasonlit, 
Igen korAo érik. Szállitható, ropogós sárga szemü. 
lo drb ára - - - - - - - - -.90 

Muskát Herczegoviua Korán érő nagyfürtü. 
közép nagybogyóju, zamatos, szállitható. 10 drb ára -.so 

Muskát Genuai. Fürtjet igen nagy, sárga bo· 
~yóju. IRen finom muskatály izü. A virágzásban 
néha rug, más későn ér<S fajjal kell ke\·erve ültetni 
<tzért, mivel ez is későn érik. Szállitható. 10 drb ára -.40 

Muskál dr Hógg Róbert. Kiválóan hü termő, 
majdnem me~szakadásig terem. Nagy fürtii, fehér 
zöldes bogyóju. Finom muskatály izü, vastag héju, 
késlSn érő, Szállítható. 10 drb ára -- - -.6o 

Muskát Frontignan ronge. Bogyója nagy piros, 
gömbölyüs: Későn érik. Szállitható. 10 drb ára. -- -.6o 

Muskát Frontignttn blancz. Fehérbogyóju mint 
az előbbi szeptember hó végén ~rik. Szállitható -
10 drb. ára - - - - - - - - - -.6o 

Muskát Ottonel. Kiválóan érdekes. Korán érő 
musko lat szőlő. Közepes fürtöket de sokat terem. Ff; 
az, hPgy nem rohad. Szállítható. 10 drb ára --.20 

Muskát passantuti. Nagy fehér bogyóju kelle-
mes muskolat iz ü, korán érő. Szállit ható. 1 o dr b ára -.4o 

Muskát Royál. Fekete nagy bogyóju, ritkás 
fürt ü. Korán érlS szállithat 6 - 1 o dr b. ára - - -.6o 

Muskát ~zt. Albán .. Az előbbihez hasonló, csak 
hogy nagyobb, közép érő muskatál izü. Szállitbitó 
10 darap ára - - - - - - - - - -.6o 

Muskát Tokaj Jardens. Nagy, világos, piros bo
gyóju, igen bő termő; közép érő. Szaíllithat6. 
10 darab ára - - - - - - - - -.6o 

l\1uskát Vanilia vagy Rozsdás muskolat. Ennek 
kiváló éa nemes jó tulajdonai vannak. Szállítható. 
10 drd ára - - - - - - -.40 

Chasselles augevina. Korán érő nagy fürtü . 
. Sárga nagy átlátszó bogyóju, blStermö Szállitható 
10 drb. ára - - - - - - - -,40 

Chas de Angeres. Sárga zölde~ bogyóju blSter-
mö, közép érő, kellemes izü. Szállitható. lo drb ára -.40 

Cbas BJanc. Ez a k07önséges koran érő, bőven 
termő ismert faj. Száliitható. - ro drb ára - - -.20 

Chas Fortineble dor. Igen nagy fejü. Sárgás 
hnllos szentü. Korán érő. Szállitható. 1 o dr b ára - -.40 

Chas de Judea. Nagy fiirtü. Zöldes sárga ssemü 
blStermlS. Szeptember végével érik. Szállitható. 10 

drb ára - - -- - - - - -.6o 
Chas Imperial bianc, Fehér, nagy bogyóju, igen 

nagy fürtü. Korán ér6. Szállitható. 10 drb ára - -.8o 

1.20 

1.-

-.8o 

1.20 

1.20 

1.20 

-.So 

1.20 

1.20 

1.20 

-.8o 

-.So 

...... so 

-.so 

-.8o 
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Chas Jeruzsálem. Nagy fekete bogyóju, korán 
értS. K.ivlilóan finom. Szallitható. - I o dr b ára - -.40 

Chas Németpirus. Gyönyörö piros bogyóju 
blSterm6. Szallitható to drb ára - -.6o 

Chas Mathias. Korán érts nagy fürtü, bogyójai 
febérek barna folttal. Szállitható 10 drb ára -.60 

Cbas Napoleon. Ritka nagy fürt.ü, óriási nagy 
aranysárga bogyóju. Kellemes izü aszt~li" disz: A~ a 
hibája van, hogy néha rug, azért keson ér~, faJO~ 
közé kell ültetnis akkor pompásan terem. Késon ér() 
Valódi kincs. Szállith:ttó. 10 drb ára - ·-.6o 

Chas Piros-Napoleon. Bogyója nagy és gyö
t.vörü rózsapiros, a ham,iasságánál fogva meglep{) 
s;616. Kissé savanykás. Hanem di..;-znek felülmulha-
tatlan. Késő érik Szálhtható. 10 drb ára --.8o 

Cbas Guen Viktória. Nagy fürtü sarga rozsdá~ 
nagy bogyóju. Szeptemberben érik. Szálhtható. 10 

drb ára - - -.6o 
Chas Teneriffé. Sárga nagy fürtü, nag·y bo-

gyóju közép érő. Snllitbatő. 10 darab ára - -.40 

Cb~s rouge. Gyönyörü világos piros szinü, nagy 
termésü. Kiválóan alkalmas a szállitasra. 10 drb ára --.10 

Chas ronga royal. Sötétpiros szmü gyöuyoru 
szőlö. Felette nagy termő. Augusztusb.d.n érik Szál-
lítható. - 1 o dr b ára - - - -.20 

Chas Szl. Fiakra. igen nagy türtü, sárga ll.!ves
szemü rendki,·üh blíter&nő Szálhtha.tó. lo drb ára -.;o 

Chas Toknj angevina. Gyönyörü halványp•ros 
felette dusan termő kellemes izü ~zőlő. Szállitásra 
pompás. l o dr b ara - -- - - - -.40 

Chas Z~idóországi Cseresznye-piros bogyoju 
bőtermő. Kiváló finom esemege. Középéró szállitható 
IO drb ára - - - - - -.8o 

Cha5 Almeria. Nagy fürtü, fehér bogyóju, b() 
termő. Közép érő. Szállitható 10 drb ára - -- -.óo 

Albilló. Rendk1vül szép teire eltenni való szőléS 
i'ehér bogyójú, nagy fürtü. Szállitható 10 drb ára 1.40 

Buzelktt óriási. Óriási nagy fürtü és bogyóju. 
Szállítható. lo drb ára 1.40 

Gharmond rouge. Sötét piros szinü; nagy fürtü 
nagy bogyóju. Kiválóan finom izü, felette b(Jtermö. 
Legjobb csemege szőlök egyike. KözépérlS szállitható 
IO drb ára - - - - - - - - - - 1.70 

CsodaszlSlö. Az össze~ zzőlők ~özött a legna
gyobb fürtü. Vannak 2 kiló aulyuak is. Sokszor oly 
nagy termést hoz, hogy meg kell r:tkitani. Sohasem 
ru g. BorszöllSnek felette kifizeti magát. De csemege 
szölönek is használható. Szállitható IO. drb ára - I .50 

-.So 

I.20 

1.20 

1.20 

-80 

-.40 

1.40 

-.Bo 

I. 60 

1·20 

2.80 

2.80 

2.-
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Bbornichon Bianc. Nagy förtü, nagy husos, 
sárga bogyóju, els5rangu csemege, egészen korán 
érő - Szállithatd. 1 o dr b - - I.-

Chornicbon a grapf!s collosalles. Igen nagy nagy 
uborka alaku, sárga szemü hu~os, pompaís izü els5-
rangu csemege. Szállitható lo drb ára -- -' - 1.20 

Duchess of. Buckleák. Zöldes-sárga, nagyszemü 
muskolat izü, b5termő. Kiváló faj. Szállítható. 1o~dr ára 1.20 . 

Ezredéves Magyaror~záR". Et a mai ~zlSlészetbeu 
=' lehirhcdt legértékesebb szőlő. Mint ki válóan szép 
finom csemege faj, Szállitható 10 drb ára - - -' 1 -

Fürj tojás. Roppant nagy fürtü, nagy bogyóju, 
fehér nzemü szőlő. Középérö. lJ{en értékes, csakhogy 
más hasoló idiSben erős fajjal keverve kell ültetni, 
különben roagifban néha rug. Szátlitható 10 drb ára --.40 

Kec~kec~ecs. Van kétféle, piros és fehér. Ké-
~őn érő téli szőlö. Száll i tha tó. - I o drb ára - - - .-.40 

Kossuth Lajos. Nagy fürtü, nagy saírga bogyóju. 
Felette korán érő. Szállitható. - ro darab ára 

Malakoff Uzum. Igen nagy hosszas, ritkás fü1·tü 
Piroc; gyönyörö szőlö, télen át eltartbató. Szállitható 
10 drb ára - ---- -

Madleine angevina A legkorábban érő sz{)}ök 
egyike. ~.,ehér nagy bogyóju. Az a nagy baj, hogy 
sokszor rug, azért ezt is más hasoold időben érlS 

1.-

I.-

fajok közé kell ültetni. Szállítható. -- 10 drb ára -.10 

Niája. Egy igen becses közép bogyóju szőlő 
Szállita n dd. 1 o dr b ára - - -- - ---- 1 .-

Perl impt"riál. Felette nagy bogyóju fehér sze-
mü, finom izü. Szlfllithatd - 10 drb ára ·- - - -,6o 

Prekocié do malinque. Felette korán érő fehér 
bogyóju, kellemes tzü csemege szőll5. Szállitható, -
10 drb ára - - -.40 

Spanyol vörös, Gyönyörü pjros bogyóju, nagy 
JÜrtü, nagy termfSsü, koran érl5. SzállitbatcS 10 drb -.40 

Reise de Calabr·e. Mint a neve mutatja, rend-
kivül uagy fürtü,, nagy bogyóju, fehér édes szemü. 
gen szép szölö. Erik korán. Szállitható lo drb ára -,6o 

E•eken k'lvül vannak bors•IJUJ fajok : 

2.-

2.-

-,Bo 

-.8o 

2.----

2.-

-20. 

2.-

1.26 

-.6o 

-.so 

1,20 

Kadarka, M ézesfehér, Kövidinka, Olaszrizling, Bur 
gondi, Opportó, Mustosfehér ezre ---- - 8 korona. 

A megrendelés alkalmával az érték egynegyedét ellSlegül ker
jük; és tisztán olvasható nevet, lakást és vasuti leadcS állomást. -
Nagyo bb megrendelésnél árleengedés történik, 

V esszfik jdl csomagoltatnak : a csomagolásért méraékelt dij 
számit tatik. Csomor Kélmén. 

sz~l~ nagybirtoko!'. 
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Hydraulikus sajtó 
Ara'llfl ~rem 

Szeged '.189'9 

.Aran 'll érem 
Budapest 1899. 

Arany érem 
Pozsony 1902. 

Hydrau
likus 

sajtóért. 

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

ral vagy 1 kosárral 

Bor. [fimölcsbor ~\ [üntölcsnoav 
. .· . , saltókat 

-.,:;·~-=::";iil.--;;:, 

ltézihajtásra 
H?.rkniesnvomer6-

~ZGUezettel 

fa_ va~~ mtányérral 

lyümölcó éő szölló·örlőket, bogyózó-gépeket 
Gyüxnölos-aezaló-k:észülékeket 

gyártanakés száJlitanak j6t,Jlás mellett rnint kölönlegessege( a leg uj ab b :uerkezetbe 

MAYFARTH PH. és Trs., B~CS, llh 
kUiönlegessé(Ji ~Jyár g~~möcsrtkesitési gépekoen. 

Képes árjegyzékek ingyen é~ bé1·mentve. Megrendelések ideje!~ot·áu kéretnek 

·.~t 100 darab elsöosz1 ályu ri pária· 

portális megvételre kerestetik. 

,. Bövebbet e lap szerke~ztöségénél. 
li 

,, 

:f ___ N_y_o_m_. -SI_M_A-DA-, V-lD-könyvnyond'J'ban Gyöogyö~öo. 
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