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A HeTe~megyei Gazdasági egyesület legutóbb tartott 
g.az.gat6 vá.l8sztmányi ülésen tett inditY'ny folytán elhatározta, 
ho~y az E~er-visonta vidék~nek borsi árdek~ben Gyöngyösön 
jöYŐ (v tavaszán bor vá~árt rendflz. 

H. G. Egye~ületéuek ezPn kezdeménJezése fi~ye1mt~t elö8-
merést érdemel, mert v~giredruényébeu a közeljólét fejlesztését 
emf·lni czélozza. 

Mint minden uj dolognak, ennek a nemes eszmének is 
már születések:or lettek ellen~~gei 

Volt alkalmunk olyan egy~uekkel tárgyslni ez ügyben, 
akik: az egPSZ kezde m~nyezésnek nem jósolnak ~tik ert, halva 
8züler et l eszrué~ek hirdetik. 

Mi ~:xonban t.~géttat~u ellt:nkező nézfltben VaJ!yunk. És 
1zeutül mPgvagyunk győlődve, hogy kellő körültekintéssel és 
odaadó öntudatos tevékenys~g~el nagy eredményeket lehet - · 
DtmcFutk Oyöngyög(HJ, de az on~zág bármely rész~ben, ahol 1:1. 

sz5lfsH"ttel nagyban fovlall.oznak --- el~rni. 
Hát miért le~y@n éppPn a bor holt t5ke ? Ha mindeu 

egyébb termtnynyel, iparczikkel meglehet jelenni a fáBáron : 
mi4rt ne legyen a bor Hzcn czikk, mely keresetlenül heverjen 8 

pinezében? 
Nem kés5 az eszmét megtestesiteni, de már előbb is Itihe

tett volna. azt tenni. 
Hifizen a borvásár nt'm egyébb, ruint, hogy a ~ev6kö

zönséget egy központba ösazebozza, 1 az eladó el8d,flra szánt 
borát bemutassa. 

H't mi Yan ebben gineaolni, elihilni Tal6 ? 
Ezt csak a1ok itélhetik el, akik az ad4st-Teitelt közvetitve 

annak jiTE'delméb61 4lnek. Vagy azok, a kik 8 p~ozreezorult 
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ezegt1ny az6Msz bor4t annak szorult helyzetét felha1zaálva 
potom árért összevenni szándékoznak. 

De a reális kereskedelem, a reális eladó c~ak üdvöz()lheti 
. az eE=zmét, mely még a le~sikertelenebb esetben is csak el6-

nyös h·het. 
Igazolja ezt a Budapesten le~ut6bb megtartott borvást\r. 
Ez a maga nemében az első borvá~:tár volt, és mégis winden 

várakozáson felü l sik~rült. 
So an i)bszetévesztették az eszmét ; a t . .>rvásárt bor kiálli

tásnak jelzik, reá ~tkarják fogni, ho~y a borvásár nem egyéb 
borkiállitásnál. Pedig hát ~z nem igy van 

A borkiállitáson azt szoktuk bemutatm, hogy minő faj 
borRink vannak. Hirnevet, dic~őséget szt·rezünk a reklamUl&l
Esetle~ czPgiinket ösmertté te~szük. Az~rt tehát a borkiálli • 
táPra boraink szinét javát azoktuk kiállitani. Ellenben a bor· 
vás~fna el visszük a j 6, H. gyenge m~g a hibás bort i '3, mert 
ha.t kiilönbözők a vevők szándékai. 

8 lehetetlen az, hogy azt a cs~kély fáradtságot és kiadA11t, 
amivel a borvásáron való megjelenés kerül, ne fjzetué ki magát. 

l);; a khogy Hki a borvásárt rendezi\ annak telje~ oda
a~d~issal és igaz körültekintéssel é:; va lód i üzleti szellemmel 
kelt birnÜL 

Ha Pzzd nem rendelkezik, éE: ezeket teljesséJ?;ében igénybe 
venni nem akarja: tegy. n le fl kezdem~nyezésr61. }!ert mig 
a jól vPzetett bon·á.~ár ~ikert ad,addi~ a helytelenül szakértelem 
nélkül ÖEJszeállit.ott horváFiár a borvidtik jó hirne\tét rontja. 

Ak1 a IJorniM<Í rt rendezi, annak eleő és köt~les~ége a vi
di>k bortHmPlÖ t. mpg·r.yerui. Addig, rui~ a termelőkkel rtnd
hen nineR, a vevt)h:özon~éghez nem is szólhat. 

Alkainut~ röpirHtokkai, el{)zőleg tArtott értekezle-
tt-kkel c··~ gyül(.~t>kkel kdl nz eladókkal az eszmét megkedvel
te.tui. 8 oda k<>ll törekednie, hogy mielőtt a vásárló közönséget 
a részv~telrP felbivuá, ei() oh ös~ze ke i l irva lenni az eladó bg
r ok luennyi~égi'nek, teltüntetve faj~ szin, éo árával. 

Igy eli>hl'· ös~ze kt~ll {!!lit.Hni a kath~l6gu~t és a katha· 
lógu,..:;. az t-tHópábau és kiilhou .,an Jak6 ösmert borkeret:kedők· 
uek el üre a ruet!hivóval et!·yütt el kell kü Iden i. 

A kerPI'Ikedőnek igy alkalma van előre tájékozni magát a 
borkf~~zletről, mely körülmény ellSbb reá birja l)t arra, hogy a 
horvásáron megjelenjen. 
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Igy azut'n a vevő már előre nyer némi tá.jékozáet, a többit 
azután a helyszinen v~gzi el. 

Értsük meg egymást. 
Nt1mcsak a he}yben lakó bortermelő mutathatja be borát 

da bárki azon borvidékről, am~lyre a borvasár kiterjed. 
A bemutatás eg~szen egyszerü~n megy. Minden eladásra 

azánt borból 3-- 4 üvegbe mintát hoz. Ha azutén a minta meg
tetszik ás az konvenhH, akkor azután a helyszinen a bort 
ujból megnézheti ás akkor az alkut megkötheti. 

Tehát a borvásár egy oly üdvi)s intézked~s leend, mely a 
kezdeményez(; Gazdasági egyesületet dicséri. 

Legiöliebb azt lehetne még vita tárgyává tenni, hogy a 
a borvásár mikor történjék meg. Itt már azután a Rézetek 
megoszlanak. 

V annt~k. akik azt ősszel htrtják alkalmasnak és vannak 
viszont, akik azt tavaszszal látják jónak megtartani. 

Itt miudakét nézetnek megvan a maga elfogadható ]Ogo
ault:~ága, előnye és hátránya. 

Ak.:k ősszel, például november hóban kivánják megtar· 
tani, azok azon elvből indulnak ki, hogy akkor még a borok 
nincsenek értékesítve; tehát a vásár nagyobb, inpozánsabb ]ehet. 

Ezzel szenben azonban az áll, hogy akkorra még legtöbb 
helyen a borekkal nincfolenek rendben ; - a borok nincsenek 
megtiszt.ulva, - mig ellenben tavaszon már tiszta borokat le· 
het bemutatni. 

A taTaszi vásár idejét mások ellenben azért nem tartják 
cztilhoz vezetőnek, mert akkorra már a borok nagyrészben 
eladatta.k, ~B igy a borvásár kisebb, kevesebb minlSségre szorit
kozhatik. 

Az elsőre nézve az a nézetünk, hogy a bor\ 1- vő a kiforr'1 
után azonnal képes megitéltetni a bor minőségé~ Emellett sz6 
az, hogy a k~reskedő világ a borokat leginkább ő ~- zel azerzi be, 

A ta v aszi me ll ett az sz6l, hogJ még mindig '· an elág ela
d 6 hor ta v aszsza l is. És végtére csak azt vi~;;.zik vásárra: amit 
alakarnak adni. És legutoljára. 6sszel a borát senki sem tartja 
vissza, ha arra vevő rendes árért j~lentkezik. 

Ezt döntae el winden vidék, ugy, ahogy akarja, eaak azt 
fegadja e], hogy nevesebb bor vidáken 8 borvásár kifizeti ma
g,t, és 8 véderedményében aaz6léezet és borálz81i eaemeltise 'r
dekében történik. 
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Mennyit ért egy hold ojtvány sz 616? • 

Az uj szólökultura terén kezdenek az eszmék tisztulni. El
haladtunk odáig, hogv többé nincs szükség a telepités _serkenté
sére, a kivitel kevés ~kivánni valót hagy. 

Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy elértünk a netováb· 
big ; mert n1iR" n1indig meríHnek felszínre kérdések, melyek he
lyes n1egoldást követelnek. 

De azt akarjuk ezzel kifejezni, hogy a szólők felujitási el
járásai már ös1nertek, már a munkasnép és gazdák vérébe 1nent 
át annyira, hogv a felujitás egész biztonsággal halad czélja felé. 

Most már~ elérkezett az ideje annak, hogy a kész termősz6-
lök imitt-mnott gazdát cserélnek , tehát ezzel szemben elérkezett 
ideje annak is, hogy a szőllSk értéke körül-belül Inegállapitassék. 

A szöló értéke annvit képvisel aniennyibe került, és ann)·it 
ér an1inó jövedelmet képes hozni. 

A. megállapitott ár a helyiviszonyokhoz képest változik, a 
földnek értéke és amily mértékben változnak a munkásoknak fi
zetni szokott átaJán vagy napszám összegek. 

Vegyük például. ami nagy bortennelő vidék ünket Eger· Vi
sonta vidéket. 

. Itt nálunk egy n1agyarhold szőlőnek való föld értéke manap-
sag _nlidőn a szőlőfel ujitás oly rohamosan halad 600---700 korona, 
A Jobb minöségü földert plane ha a városhoz közelebb van 
80(}-1200 koronat is szivesen fizetnek. 

Ezek szerint tehúl az alap kiadás értéke 600-120() korona. 
A fordihís 70 ez. n1 -terre 0-ölönként 16 fil1ér. igy egy ma-

gyar hold föld rnegforditása 1H2 koronába az elplanirozássaal 
együt~ 200 koronába kerül 

Az ült ·o tési költségre lehet venni rendes viszonyok közölt 
20 koronát. 

3400 drh. kemén)·fa 3 láb hosszu karó ezre ·10 korona czirka 
150 korona. -- A karóknak a szölöben való hehordása és beve
resére lehet számitani 20 koronát. 
. A szőli) rendszeresen csak a negyedik évben hoz termést, 
1gy a négy évi muitkáér lehet számitani évenként 100 koronát, 
összesen 400 koronát. 

Ezek szerirll : 
l a talaj - - 600-1200 
2. forditás --· l H2- HJ2 
3. ültetés -- 20- 20 
-t. karók 152- 152 
5. 3-10 drb gyökeres ojtvány á 20 fil. ()~0- m~o 
6. ,t évi n1unkálás - - - - - 400- 400 

összesen: 2044-2644. 
Tehát egy magyar hold szőlő beállitása kerül az ötödik évig 

4 éven át 1442 koronába, ehhez hozzávéve a föld értéket: 2042-
16 42 koron:íba kerül. 
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Most nézzük meg, mennyit ér egy magyar hold szólő 
Annyit amily összeg a jövedelmét me~hozza. 

c.~y magyar hold szóló egyre-másra terem 15 hektoliter bort, 
n1elynek ha hektoját :3o koronával vesszük, egyre- másra egy 
hold szőlö termésének értékét 450 koronára lehet tenni, s ha a 
befektetett 2042-2642 koronát levonjuk a 7 százalék kan1atát a 
14:!-Hri koronál mondjuk 2u0 koronút igy egy hold szöWnek 
kellene hozni 250 koronát, mely 7 százalékával tucgfelel 3500 
korona értéknek. 

Ezek szerinl kerül egy magyarhold betelepitett a szőlö 4-ik év · 
vegeig 204'1-2642 koronáha: és 3500 korona üsszegnek hozza meg 
a 7 százalékos kmnatút. 

A szőlők eladúsánál ezen két számitúsnak kell szcrepelni. 

Az oskolázásról. 
Az osko!~i'z:\snak az a czélja, hogy a sima Hzűlövesszé) gyökeret

hajH-un, hogy azután a telepítés vele k()nnyebbt·n legyen eszkö
zölhető. 

Legtöhbszür éú'onban nt~m éretik el vele a Ct.él; azért, mivel a 
sima ve~8zők ro!-l~zul t·red~lek mt>g ; s felette sok elmarad belőlük. 

Enr.«'k oka az, hr.g_,- <t levágott "in1a ~zől&vesc..;z(Jt sok e'5etbP.n 
kihagyják szii<:kadnt, és a ~zikkaclt vessző dZ okolában elvész 

De ha megL"red t·, sokszor alig- hajt gy<ikereket, t>gy-két czérna 
szál vasta~ságu g-y<ikt-r h·jlödik rajta. Enntk pedig· az oka abhan 
kere!'lcnd,\ ho~y a talaj JH'm lett oslwlázásra elÖI\észitve. 

Nagyon teved az, aki azt. hiszi, hogy az oskol;\zásnak bárminő 

talaj alkalmas, aki az osko1azást csakugyan kegydemből rakja el. 
Az oskolázásnak :r tal<.~jt nagyon meg kell választani. A talaj 

humus-dus és könnyü legyeu, mPrt csak a tápdus és könnyü talaj
ban lehet a vesszőnPk dus gyökerekd hajtani. 

Azért tehát azt a talajt ahová csko~ázni akarunk, előbb meg 
kell jól trágy ázni és azután rr.eg- kell forditani. 

Különösen nagy gond forditandó arra a talajra, ahol jövő 
tavaszon ojtvány oskolát szándékozunk elhelyezni. 

Számtalan pana..,zt lehet hal!ani, hogy a sima vessző, valamint 
az oskohíba rakott ojtviíny alanya ~yenge gyökérzetet hajtott ; ás 
itt a hiba egyenesen a h1bás eljárásában keresendő. Mert a jó táp
duij könnyü talajban a vesszök rendesen erős gyökereket hajtanak. 

A gyökérzet pedtg, különösen az ojtníny sikerére nagy befo
lyásséil van. Az erős gyökérzetü ojtványoknak a forradása is töké
letesse. bb ; nagyon természetesen ; mert az erősebb gyökérzet na
gyobb táplálékot ad a tökének ; nagyobb fejlődésre készteti. És 
minél nagyobbra fejlődik a szölöojtvány, annál erősebb és tökélete
sebb a forradás, 

Aki tehát jó sikert akar elérni, az ojtvány oskola helyét a 
használat előtt való évben e czélra készitse elö. 
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Hason16képen járjon el, ha egyszerüen a sima vesszőt akarja 
gy(i kerezte tn i. . 

Még t'gy dolgot kivánok a vessz() gyökereztetése körül elmon · 
dani. Aki teheti, simaves~zöjét a levágas után azonnal rakassa ősz
szel az oskolába. 

Az őszi oskolázás sokkal nagyobb sikert szokot adni. Ennek 
megfejté~e abban ál, h gy az ősszel elrakott vesszőról télen át a 
földben a hej lepállik, és a gyökér !<épződés előbb t.eáll, t~s tava
szon, midön a vesszőt ültetnénk, már akkor a ve!ó!szö végL~n a gom
básodások láthatók, me!yek alapj;ít képezik a gyökér kepzéRnek. 

Sok!'zor megtörténik, hogy az ojtvány gyökürzetét a cserel>O~ár 
erősen megrágja. Ez ellen ugy védekezünk, hogy a Richter-féle 
oskolázás sorai kö~zé imitt-amott mákot vetünk. A cserebogár pa
porja a mákot szerfelett szereti, s hu a talajban bogár van, az a m·ik 
tövét támadja meg, ahonnén a gazda egész ki)nuyen, - mert a mák 
elhalása az ö ott lt':tét jelezi - kipusztitbatja. 

1\Iég azzal is elölehet segiteni az oskolába rakott szőlővesszö 
gy ökérképződését, ha az os ko lát ny~íron át többször erősen m~ ly en 
megkap~lljuk Ezzel megporhanyítjuk a talajt, mely pm·hanytás által 
a légeny a gyökérzethez jut és a fejlöd~st ft'lette rohamosan elö
seg·iti. 

Az oskolát nem s?.abad sürün ültetni. A suru liltetés ros~z 
eredményt ad. Az egyszerii sima ahnyvessz{) gyökereztetésénél tel
jesen elegséges, ha a vesszök I o- I 2 mméter távolságban lesznek 
ültetve : az ojtvány oskoláknál ez a t<ívoiság kevt~s, ott legalébb 16 
I 8 n. méter tnn-iságot kell betartani· 

Különöscn gondnt kAli ana Js forditam, hogy a vessző mélyen 
ne legyen a földben. 1\lélyen oskol<Jzott ve~sz(í ~ohasem fejlődik, 
ugy, mint a melyeket a nap melege a feJ..,ő homokban éri. 

A z oskolába ra kott \·e~szöt heJ!yeíni u em tanácsos. Hagy fus~on 
az szahudon. Mert a hegyeléssél a fejlődés egy rüvid időre meg
akad, holott kiili.;nö~en az ojv;.inynak a tP1jes időben szüksége van a 
fejlőd~sre. L!gy i~ el~~~ kesö rakatik ki; s ha meg ebből az időből 
is elvesztink 8--10 napot; akkor az ojtvány feJezetenek beórése szer
felett kt:tt-~s. 

Együttélés kérdése. 
Az egyesülés avagy együttélés kérdése sok szölésznek gon

dot ad. Szúmtalanan vannak még most is szőlészek, akik azt a 
kérdést vetik fel, vajjon : az alany vessző tulajdonsága befolyással 
v.an·.e a rei~ ~1emesitett. európai. faj_r·a 'l ~~~is szóval : hogy az an1e
r1~ai al~n~f~.Jra nen1esitett europm vesszo Inegtartja-e előbbi tu
la.Jdonsagat ! avagy nyer vagy veszt a nem~s tulajdonából a reá 
nemesilés által. 

Sokan azt akarják ezzel bizonyitani még manapság is, hogy 
az ojtvány szőlő boraiban a régi jelleget nem lehet feltalJáni. 
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Habar ezen kérdés tulhaladott állásponton van, mindatne~ 
lett az egyesek megnyugtatása és a helytelen felfogás helyesbitése 
végett helyén találjuk, hogy ezen kérdéssel foglalkozzunk. 

Minden hosszas heve1.etés nélkül egyszerre kijelentjftk, hogy 
az ojtás által az európai fajszőlók nemes tulajdonságaikból mit sem 
vesztenek, sót az ojtvány sokkal szebb fejlődésü szőlőt ad, minf a 
régi európai töke. Az ojtványon a fürtök fejlettehhel{, a bo~yók 
nagyobbak, sőt legtöbb esethen jobb bort adnak n1int a régi oj
tatlan szólők. 

Egyszerü ennel~ megfejtése. Az amerikai alany vesszők gyö
kérzete hasonlitatlanul dusahh mint az európaié . 

.-\z atneril<ai vesszök gyökérzete roppant nagy szá1nhan el van 
terjedve a hlajban, és igy a talajban levö táperöt nagyobb meny
nyiségLen veszi fel ; s igy jobban táplálja a fürtököt. 

A jól táplált fürtök nagy lédus bogyókat nevelnek, a bogyó 
héja jobban kivékonyndik, és a sz61ő jobban beérik. 

:\lár eddi.~ is el van ösmerve az, hogy az ojtványszőlö du
sahh tennést és jobb horl ad. A borvevök az európai szőlót n1ár 
gyalog szőlőnek nevezik, és az ojtványszőlö borát jobb árban 
veszik és fizetik. 

Be van tehát igazolva az, hogy az ojtvány szőlő jobb bort 
ad nlint az európai szőlö ezelőtt adot. 

~nnek az erősitésére csak eg y körülmt:·n)'t vagyok báto 
föl einliteni 

Az atneril~ai alanyvessző a 1,! nappal előbb életre kel mint 
az európai. :\lég az európai vesszők rügyei n1eg sen1 indulnak, 
amikor az amerikai vesszök rügyei pattogn'. kezdenek. Ennek 
folyan1ánya az, hogy az ojtvány előbb virúgzik, előbh fejlődik és 
előbb érik nlint az európai szölők. Ezen körüln1ény a korai érés
sei a szóló bogyójút előbb beérleli s igy a szüretet is elilhbre 
viszi Az pedig szerfelett lényeges kérdés a bor minőségére, hogy 
mikor szüretelünlc Mert a késői szüret legtöbbször rothadt szőlőt 
ad, n1ig a korai szüret alkahnas(jbh időben eszközölhető. 

De hát czikl\ünk czin1e az együttélés vagy ntünyelven •af
finitás az tehát volna még elbirálandó, hogy az alanyvessző ké
pes-e a nen1esitéssel együtt összeforrva élni'! ha igen: ezen együtt
élés tal'tós-e ~? 

Tény az, hogy az ojtványszőlókben az együttélés tekinteté
hen nagy a kiilömbség. 

Tény az, hogy vannak fajok, amelyek nehány év mulvn 
visszaesnek, és viszont vannak fajok, Inelyek erős fejlődésben 
vannak. 

Tehát a fajok együttéléséf illetőleg fellünő a külömbség. 
Nézzük meg például a fehér és piros chaseles fajokat. Sok 

helyütt láttan1 4-6 éves chaseles ojtványokat, melyek egészen 
visszaestek. 

Hasonlóképen láttam a visszaesést példá ul az olaszrizlingnél 
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1s, és még egyéb csemege fajoknáL Csakhogy a visszaesés elbira
lásánál felette körültekintőnek kell lenni. 

A visszaesést nem szabad mindig a nemes fajnak rovására 
irni. A visszaesés sok egyéb okból is szárn1azhatik. 

Származbatik a töke betegségéből, - a talaj alkalmatlansá
gából ~ az alany helytelen •negvúlasztásábúl , - a hibás fel ületes 
n1unkáltatásról, és végre legtöbbszö•· szár1nazik a helytelenül al
kalmazott n1etszPsból. 

Midőn tehát a visszaesett tökét az együtélhelés és affini
tás tekintetéből biráljuk, a fönnebb ehnondottakat erősen kell 
figyelenibe vennünk, s csak n1indazok figyelembevételé mellett 
lehet az együttélés birálatot n1egejtenünk. 

De ha a fenti okok nincsenek jelen és 1nég is van vissza
esés; akkor lehet a visszaesést az együttélés folytán elbirálni. 

De hát eddigelé az az últalános tapasztalat, ho~y van ugyan 
külön1bség a fejlődésben és visszaesésben, de az(lk leginkább a 
fennebbi okok valmnelyikében rejlik. 

Csak egy általúnos szabály van ; ezt tudni kel! nlinden S1:Ó

lös gazdának, hogy Ininél kevesebb tern1ést ad a szólö ~ annál du
sabb a vesszü és Imnbozat fejlódése ; és n1egforditva, Ininél na
gyobb tennést hoz a szőlő annál kisebb a lornb lejlödés~. 

Ezt igazolták a gazdát holonditó .. szölőfajok, mint az egyn1aga 
kadarka, a fehér hajnos, a bakator, és olyan fajok n1elyek rugni 
szoktak. 

:\lint a buzakalúsznál a n1egrakott kalász lehaitja fejét : és az 
üres fen mutatkozik, ugy a dus tel"lnést adó szölófajok is 
kisebb lomhozatot hoznak mint a tern1éketlen rugos fajok, arne
lyek nagy dus levélzelükkel er6s fajukkal n1essziról feltünnek. 

Tehát ha azt akarjuk elbeszélni, hogy melyik európai faj 
szólő egyesül jól és fejlödik · :-.elyik alan you, a fönnebb elésol olt 
körühnényeket figyelembe kell venni ; ezek figyelen1bevétele tnel
lett legyen a birálat a megállapodás kimondva. 

Mert tagadhatatlan az, hogy egyik európai szőlőfaj jobban 
fejlődik ugyanazán alanyou tnint a másik. 

Például csak egyet hozok fel. .A.z olaszrizling harnarább 
visszaesik mint például a kövidinka. A chasseles fajok elóbb 
visszaesnek nlint a Inuskatály fajok. 

A kadarka, a mézes fehér, ezetjó, rakszölő felette jól tartja 
magát. 

Az oportó, burgundi tartósan erősen fejlődik a ripária-por
tális alany vesszőn. 

Ezekből az látható, hogy egyik n1ásik európai fajok tejlódése 
között fellünő külömbözet van, azért azután a gazdának ezt" felette 
nagy figyelemmel kell kisérni, amelyik európai faj a talaj és 
vidéke~ jól beválik : a legnagyobb sulyt arra helyezze és azt 
szaporltsa. 

ABONYI. 
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Mlt tegylink a rossz szölövel? 
KP-zdetben midőn az európai szfílőket egyes vidékeken B fil<uepa 

k.ipusztitotta az amenkai szölővessz{ík ültetésével nem baladtunk any
nyira, hogy az ojt:~shoz fajtiszta alkalri:as európai fajokat szerezhettünk 
volna be. Igy történt azután ~z, hogy mikor szükségünk lett volna, 
akár a fál!lojtás akár a zi)ldujtás kéAzité~énél az európai szőlővesszfíkre 
vagy rekenőkt·e : kellő mennyiséggel nem ,rendelkeztünk. 

Ennek eredménye lett az, hogy a kezdetben ültetett szőlők keve
rékek lettek, hogy benne sok olyan faj szőlíík vannak, amit a gazda 
numttpság nem Azivesen lát a szí5Wjéheu. 

Külöoösen ott f(>rdul e..: elé nagy mérvben ahol a szőlőket ékoJ
tással nemeHitették. 

Azért van az ilyen szőlííben legtöbb rossz fajta, mivel az ékojtás· 
hoz mindig a vastag (~jtó galiyat keretiték. 

Tudvale\·iíleg pedig azon fajok vet;~zuJel szoktak vastagra uőlni, 
amelyek rossz termők, igy azntá'l sok szölöhen s')k ros~z term{} szői{í van. 

Ror;:•z term{í t-~z{5Jőnek nevt~zziik l:izokat, amelyek a Virágzásban 
rugnak. As ilyen szííléík rendt~t-i~u meddiík. 

Km·a ta vasszal n~ngeteg termést ig(.l'llek, límde a virágzaískor el
mennek aratui a bogyók.z 

Igy n~C!vezi a súíl(!8 a rugó Hz(ílő elrn~:~~:lt. Azután a t()kéi e~y
két esetben nagy bog:y6 maradt a tiibbi apró zöld serét. nagyságá 
marad. 

N em szabad azonb:m ezt a rtHdst, rmí" rugással iisszekevern i. 
Mert van id{íj:irll!-' amil.;or t•gyt;bkt>nt a jó term.; súíWk i:-; rugnak. 

Ilyenek a m~~ze~fd1ér, a 1-!.'ub'"'r·. a cs<ÍKa súílő st h. Ezek akkor 
rugják el csak terml-~íi!.~et, ha a :-;z[)IÖ\'ll':igz:í~akot· k(idö3 vagy hüvös 
ei!!Ős idő vau. 

Tehát ezek e~eteuként rngnak. És az elrug·:l'sok abban találják 
magyadzat:ít, hog~ a ktid ts c:;apad~ko' idC:)j:fr:h;ban a termékenyítő 
bimpor nem repül, é~ ig-y meddii marad .t bogyó. Ap1·6 (·retlen zöld lesz 
a bogyó még szüret km is. 

Igy l:Hunk aztltlín sok esetben Hziirdkor is olyan sz6lűvesszőket, 
amelyeken egyik hogyó kifejltídött (.rett, a másik pedig- aprö zöld. 

Mint mond~im. Ezok a fajok c~ak az id()jlil'á8 betúlyásától rugnak. 
Vannak azonban· sz{ílőfajok, melyek legtöbb esetben rendszeresen 

elrugják virtígjukat. 
Ezek a fajok tavaszon felette dutJal1 fakadnak; rengeteg termést 

hoznak. D n a virágzásban ellmllajtunak és a fürtön egy·két l!lzem ki
fejllSdött szőlő bogyó marad. 

Ezeket nevezik gazdabolonditónak. És ez igazán jó elneve2.és, 
me1·t csak bolonditnak de nem adnak termést. 

Ilyen faj van a fekete, a tebt1r és piros szőlökben is. S6* vanna~ 
oaemegefajok, amelyek: egyenesen ebben a nagy betegségben ssenvednek. 

A fekete fajok kö&öU az egy magd kadarka, - a fehérek közöU 
a rugó• furmin, - a hajnoaa; piro• fajok k.özött a baka*or, - a eae-
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mege fajok között a madlen-angevina,- a piros és fehér napó)eon, -

a hathólyag stb. 
Most már az a kérdés, ha a szöl{)ben ilyen fajok vannak, 111it te-· 

gyünk ezell:kel a hasznotue.";'ad~, .. gazdaholonditcS .. fajokk~l. 
Elös1.ör is az ilyen hq s1oloket, meglehet osmerm a felettéb dus 

fejWdél-léről. 
Ős.olzel szüret előtt az ilyen fajokat n vesszők visszatörésével ki-

k ell jegyezni ; és azután ~ reÁ következ{) ta \'~t.:zon egész b~tra.n minden 
této\·áz:ls nélkül. az összeforadás alatt elvágm és ékre beoJtam. 

Nincs ezen mit okoslwdni való. Egyedüh gyógyítás ez Ha az ékoj
tás megt>rccl, ami legtöbb e~etben beküvetkezik : kész a ja d tás. Ha 
me~nem ered, kihajt az alany, és azt belehet még azon évben zölden 
nemesiteni. Ha a~. után me l! ered eld<)ntcn i. Ha pedig az követ.káznék be, 
hogy nem bajt k; ősszel, kikell dobni az evleHett alanyt, a helyére 
legalább két éves erő~ gyükerzetii rip~iria· portál is vessz6t kell ültetni. 

Igy azután megszahHdulunk a rossztfikéktőJ. 
Könnyen megy ez cr;ak nem kell sokat ol<oskodni. 

A lombvör6södés . 
Töbh sz{)Wben hH ni l<>hf't. ő~-1Y.cl azt hou'\.' n sz{) ll) lomLozata előbb 

' r:"'J 
m~gbarnúl aztán me~piru:-.ndi 1.:. 

Ez a betegséJ! h~I'Oill okh<íl sz:lrmazhat 
Származhatilr ah hó!, l1o,.;y a !"Zél (),.szetüri zm:zn a sz{í!ő levelét. 

Ez e~etben a baj :1 !--zí;_{íle\'Pinek a Hzt:'>ieiu kcz;dődik, ~!'l halad át a 
levélzet re. 

De filzármazhatik bhhót is, ha ny1íron na~yhőséghen hit·tclen !ehül
és ekkor az et~Ö megcsapja. - Az igy támadt vörösödés fol tokkal kez, 
dödik, a levélzet sokszo1· h: i y nk ad De azut:1n tovább nem haiud. 

Az olyan szőWté) azután, a anelyik il~·en betegségbe esik, abban az 
évben nem képes a fürtök bogy6i 1 teJjesen beérlel ui. 

Ezen betegséi ellen nincsen ~o~emmi orvoss;íg, 
Származbatik a szőlőlombnak megpirosodása abból 1s, ba azt a 

szabad szemmel alig láthat6, apró hogar11k megtámadj:ík, 
Ezeket az apró bogat·akat Tetr~o~uycbnt~ telariusnak magyarul atktt· 

nak nevezik. 
Ezek az apró bogarak a télen át a t{ík~k hanesai alatt a karók 

repedései közütt tartózkodnak. Tavaszon életre kelnek, s má1· junius és 
julius hónapjában rengetegfil elszaporodnak. 

Ezek az apró bogarak a szőlő v.öld leveleken ta1·tózkodnak, a le
veleket összeszurdosstík. E~ igy ös@zeszurdosott le\'elekből a n~dvet 
kiazivjttk . 

Az igy megtt€madott level előbb zsugoradni kezd, azután lehull • 
. Ezen átkanak a pusztitá~u " tökét bár megtttmadja de tönkre nem 

tehet1. A reá következ6 évben a töke ismét és pedig hibátlanul kihajt, 
'• h~ az titka nem Um~dja ujra_ me1: helyre jön. De ha ujbcSI megtfi
m&dJa, akkor azutfin m1nt más oovény, melynek levélzete megtfimadtatik: 
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· szint~n vit! Izaesik. 
Ez ellen ugy lehetne v~dekezui, hR a tavaszon, mieléStt az atkdk 

~letre kelnek, a t<Sk~ket kar6kat forró vizzel léönteu~k. De hát ki vá
lalkozuék a.: ilyen orvoshísra l 

Származ.hatik még pirosodlis a gemba betegs~r~ttlSl is. 
Néha Juhus h6ban eJ!y vagy több téik~nek lombjain apró szinü pi

l'OS foltok tdmaduak, melyek azután e~ybeolvadnak annyira hogy a. 
tökén az ö~szes lomboz~t piros vagy Hótét buna lesz. ' 

Ezt m~ísként burna~:Jágnak - Hl m!vezik, amely Plasmodiapbora 
Vitis nevü gombától l!líHÍI'mazik. 

Az a töke amelyb-.et a nevezett gomba megtámad a ~zőlőfürtöt 
weg~rlelni nem lesz képes. 

Ez ellen nincsen semmi védekezés 
Összegezve az egl-szet, a lomh. pirosodás nem oly betegs~g 

me ly e llen védekezni kellene : ha it t-ott látható ts egy-két ilyen piro~ 
sodó lombos t? ke,. h~it nem kell miatta megijedni, mert a baj dtmeneti : 
de egyébkent ts mncsen ellene elfogadbdt6 gyógyítási eljáráaok. 

Kérdések és feleletek 
Kérdés : Helyes-e a telepitésnél a szölő közé valatnit ültetni? 

K. A. 
Felelet. A régi szi)lészethcn amikor a karó müvelés nem di

vott, mnikor a szölötókét és sorokat sürlibben ültették, egyes VI
dékeken a szi>ló sarok küzé leginkúhb babot ültettek. 

Ez általitnos eljúrüs volt, ugy hogy nem volt gazda aki a 
szölő sorok közt:· babot ne ültetett volna. 

Sok esethen meutürtén t az, hotfV a szálőközé ültetett bab-,. n~ 

tennés a munkúltatúsi ldadásokat te'lczte. 
l\li IHlennek uaczára a szőlö beérése ellen nen1 volt semmi 

panasz. 
~lost él ti>kék Y:.tlamint a soruk rnajdnern Int·g egyszer oly 

táyolsügra vannak ülletvt•, s ime ezen ujabb szőlőkulturánál a 
szőlők közé nlit sem ültetnek . .Az a kt:·rdés tehüt: va.üon helyes-e 
ezen eljúrüs ._, 

Ha onnt:·t induln<'mk ki, hogy a szi)lőtókék közé való ültetés 
tesz·e kúrt a szőtöhen. a multakon okulva azt kellene mondanunk, 
hogy nem tesz jelentéken nagykárt De hát nem is ez tulajdon
képen az oka annak, hogy a l•özt.'·ültelt•st Inellözük, de az, hogy 
a magas karú IIJüveks mellctl a szólö nagy lomhozatot csi~.al 
és a közé ültetett haL vagy egyéb nen1 fejlilllik ki. Ez oka annak 
hogy a küzé i.iltetést most múr mellözik. 

Kérdés. A n1ohás fásojtványaitn az oskolúban igen szép cre
nu~nyt adtak Azonban ősszel nem lévén még a talaj megforditva, 
mit tanácsol Szerk. ur, Kiszeuessem·e az oskoláhól az ojtványo

kat, és ugy verJneltessent el a homokba avagy csak maradj?n m~g 
az oskolában az ojtvány és a tavaszon az. ültetés előtt szedJen k1 ·? 

F.E. 
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Felelet. Ha ósszel nen1 ültetheti el az ojtványokat, akkor· 
nincs értelme annak, hogy kiszedje. Jobb helye van annak az os
kolába n; csak arra kell vtgyázni, hogy jol belegyen fedve, nehogy 
a télen út elfagyjon. 

Kérdés. A l<övidinka szölö n1etszését hogy leghelyesebb esz
közölni '! Tanácsolja-e szerk. ur, hogy az szúlvesszöre tnetszessék ? 

. G. G. 
Felelet. A kövidinka oly dus tern1ó szölö, hogy azt n1agasra 

tnetszeni hátrányos volna. - Ezen faj tnég a töke fejezetéből !s 
kihozza termését. A kö,·idinka egy rendkivül dusan termő szőló
faj, egnlltalában nincs 'értelme annak, hogy az szálvesszőre nií'l
veltessék. 

Kérdes. Az oskoláhan levő ripúria-portális vesszüjeim rosszul 
eredtek n1eg. Ritkán hajtott ki, igy ezután elhatároztani,. hogy a 
reá következő évben ott heh·ben zölden benemesiteni, s Igy nye
rek gyökeres zöldojtványt. ~ 

Amint tervezeteni ugy történt. Csakhogy n1ost n1egvagyok 
akadva, Inert nem tudom kieszelni, n1iként lehet e~ a gyökeres 
zöldojtványt ügyesen elültetni, ugyanis az a hiba, hogy a hajtása 
Inagas, hát hogy ültesseiu el? 

K. J. 
Felelet. Az ilyen gyökeres zöldnjtványt a következőképen le

het elültetni. A gödröt ásóval jó erősen kikell ásni a zö!dojtványt 
karikába kell hajtani és ugy tenni be a földbe, hogy a feiezet 
izabályszerüen essék. Igy azután a hosszu nyaka és a gyökérzet a 
földbe kerül. - Ugy kell összehajtani körülbelül, 1nint a pékek 
a sóspereczet hajtják. Igy azután egés7. szabályosan lehet vele 
ültetni. 

Eiado OJtványok. 
G J' Ö kerell fAaoj t6aok : (Ripária· port'"' lis alanyon) 

Piros cha-,seles ezre 
Fehér chasseles :. 
lluskát ottenel , 

Kadarka ezre 
llézes-febér etre 

2oo K. 
2oo K. 
2GO K. 

Kadarka ezre 
Mézes-fehér ezre 
Csuda szőlö száza 

N lma zöld o j tvAn)'ok : 

1oo K. 
loo K. 

l 

Olasz-rizling ezre 
Kövidinka • 

2oo K. 
2oo K. 

40 K. 

1oo K. 
100 K. 

~~~~~====== Csuda szölö száza .zo K. ~~~~~~~~ 
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Európal csemege fajok. 

Sima. Gy-ökeres 

Muskat Alexander. Ennek a tulajdonsága az 
·hogy a busa kemény. Eléggé Illatos, zöldes sárg~ 
szinü. Igen jó faj, szállitásra igen alkalmas. Érik 
szeptember hó végén 10 drb. ára - - - - --4o. 

Muskát Biffer. Nem kemény huc;u. Finom za
matu. igen b/5 termő. Nagy bogyókkal s apróbb fürt-
tel, szeptember hó kőzfpén érik. 10 drb. ára - - -.6o 

&luskát Boowod. Hasonlit a mutát alexander• 
hez Felette nagy termést ap Husos, tehát szállitásra 
alkalmas. Kiváló finom izü. Erik szeptember hó vé~ 
gén 10 drb ára -- - - -- - - - -- - -.6o 

Muskát Bl. queen Viktória, Igen korJÍn, már 
augusztus hó végén érik. Rendkivül nagy fürtü. Ha 
megérik a bogyók rozsdás sárg-ásak lesznek. Szálli-
tá~ra igen alkalmas - 1 o dr b ára - - - -·--·· -.6o 

Muskát czitonelle. Igen ztmatos, S1íraga nagy 
bogyóju. - Érik szeptember hó elején, szállitható 
10 drb ára. - - - - - - --- -- - - - -.6o 

Muskát Croquant. Egyike a legédesebb sz{í}ök-
nP.k, s1dne zöldes sárga. Erik szeptember hó elej'n 
Ssállitható. 1 o dr b ára -- -.40 

Muskát Damaskusi. Ennek a tulajdonsága az, 
hogy az ojtványon rendkivül buján él. diszlik és 
tartó~. Für(e nagy, bogyója igen nagy, zöldes fehér. 
Kiválóan kelleme~ ké~{)n érii,, Szállitható -- 10 drb ára -.6o 

Muskát de Nautes. A passatut1hoz hasonlit, 
:Igen korán érik. Sz:illitható, ropogós sárga szemü. 
lo drb ára - - - -.90 

Muskát Hercw~oviua Korán ~rö nagyfürtü. 
közép nagybo~yóju, zamatos, szállitható. 10 drb :\ra -.50 

Muskát Genuai. Fürtjei igen nagy, sárga bo· 
gyóju. Igen finom muskatály izü. A virágzásban 
néha rug, más későn érlS fajjal kell keverve ültetni 
uzért, mivel ez is későn t~rik. Szállítható. 10 drh :íra -.40· 

Meuskál dr Hógg Róbert. Kiválóan hü termlS, 
majdnem megszakadásig terem. Nagy fürtü, fehér 
zöldes bogyóju fl'inom muskatály izii, vastag héju, 
kés~n érő, Szállítható. 1 o dr b ára -.6o 

MusktH Frontignan ronge. Bogyója nagy piros, 
gömbölyüs: Ké~őn érik. Szállitható. 10 drb ára. - -.6o 

Muskát Frontigmsn blancz. Fehérbogyóju mint 
oz előbbi szeptember hó vég~n érik. Szállitható 
10 drb. ára - - - - -.6o 

Muskát Ottonel. Kiv•Uóan érdekes. Korán érő 

-.So 

1.20 

1,20 

1.20 

-.8o 

1.20 

1.-

-.Bo 

1.20 

1.20 

1,20 
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musko 1at szöl6. Közt•pes fürtöket de sokat terem. Fé~ 
az, hogy nem rohad. Szállithutó. 10 drb aira --.20 

Muskát paasantuti. Nagy fehér bogyóju kelle-
mes muskolat izü, korán érő. St.állitható. 10 drb ára -.4o 

Muskát Royál. Fekete nagy bogyóju, ritkás 
fürt ü. Korán érő szlillithat6 - 1 o dr b. ára -.6o 

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

Muskát Tokaj Jarden..,. Nagy, valágos, piros bo· 
g yóju, igen bö termő ; küzép érő. Szaillitha tó. 
1 o darab ára -.6o 

Muskát Vanilia vag-y Rozsdás muskolat. Ennek 
ki váló éa nemes jó tulajdonai vannak. Szállitható. 
10 drd ára - - -.40 

Chasstlles augevina. Korán ér·ő na~y fürtü. 
Sárga nag·y átlátszó bogyóju, bőtern1Ö Szállitható 
1 o dr b. ára -,40 

C has de Angeres. Sárga zöld~.; bo~yóju bőter-
mő, közép érő, kelleme~ izü. Szá1litható. lo drb ára -.40 

Cbas Blanc. Ez a kn1önséges koran érő, bőven 
term()ismert faj. Száliitható - 10 drb á.-a -.2 o 

ha~ Fortineble dor. Igen nagy fejü. Sárg-ás 
h us os szem ü. Korán érií. Szállit ható. 1 o dr b ára -- -.40 

Chas de Judea. Nagy fiir t ü Zöldes sárga ssemü 
bőtermő. Szeptemher végével ér;k. H~áliitható. to 
dr b ára -.6o 

Chas lmperral bianc. Fehér, nagy bog-yóju, igen 
nagy fürtü. Korán érő. Szállítható. to drb ára -.8o 

Chaa Jeruzsálem. Nagy fekete bogyóju, korán 
érő. ~iválóan finom. Szallitható. - 10 drb ára -.40 

Chas Németpirus. Gyönyörö piros boa-yóju 
blStermö Szaliitha tó. l o dr b ára -- -.6o 

Chas Mathias: Korán ér5 nagy fürt ü, bógyója i 
fehérek, ba1·na folttaL Szállit.ható. 10 drb ára -.60 

Chas Napoleon, Ritka nagy fürt ü, óriási nagy 
aranysárga bogyóju. Kellemes izü asztali disz. Az a 
hibája van, hogy néha rug, azért késön él"ö fajok 
közé k.ell ültetn i s akkor pompásan terem. Későn érő 
Való d kincs. Szállith!ltÓ. t o dr b ára - - - - - -.6o 

Chas Pil'os-Napoleon. Bogyója nag; és gyö
nyörö rózsapiros, a hamvassáa-ánál fogva meglepli 
sz6llS. Kissé savanykás Hanem di~~nek felülmulha-
tatlan. KéelS érik, Szálhtható. 10 drb ára -.8o 

Cbas Guen Viktória. Nagy fürtü sárga rozsdá!t 
nagy bogyóju. Szeptemberben rika. Szállitható · 10 

4rb ára - - - - - - -.6o 

-.8o 
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Chas r~uge. Gyönyörö viiAgos piros szinii, nagy 

termésil. K1viilóan alkalm_!ls a sz,llitasra 10 drb -'ra -.10 
Chat~~ ronga royal. Sotétpiros szinii gyönyörii 

sz ölő. Felette nagy termő. Augusztusban érik, SzAI
litható.- 10 drb Ara - - - - - - -- 2 o 

Chas Szl. Fiakru igen nagy türtü, ~árga leves- · 
szemü rendkivüli bötermlS. Szállítható, lo drb ára -.7o 

Chas Tokaj angevina. Gyönyörü halv-'nypiros 
felett~ dusan term6 kellemes izü szől6. Szállit-'sra 
pompás, l o dr b A. ra - - - - - - - -.40 

C has Zsidóorszagi Csere~;zn y e-piros bogyoju 
böterm6. Kiváló finom esemege. Középéró szállitható 
10 drb ára - - - - --.So 

Chas Almeria. Nagy fürtü, feh'r hogyóju bő
termő. Közép érlS Szállitható 10 drb ~fra - ·-- - -.6o 

Albitló Rendkivül szép télire eltenni való szöllS 
Fehér bogyójú, nagy fürtü Szállitható 10 drb ára 1.4o 

Buzellott óriási Óriási nagy fiirtü és bogyóju 
Szatllitható l o drb ára I .40 

Gbarmond rouge Sötét piros szinü; nagy fürtü 
nagy bogyóju Kiválóan fi nom izü felette b6term6 
Legjobb csemege sz6lök egyike Köz~pérlS szállitható 
10 drb ára - - 1170 

Csodasz6lö Az Össze!" zzölők "özött a legna
gyobb fürtü Vannak 2 kiló sulyuak i~ Sokszor oly 
lzagy termés hoz hogy meg kelt r1tkitani Sohasem 
őnr Borszőlönek felette kifizeti magát De csemege 
sugőnek is szhauálható Szállit hat() 1 o dr b ára 1.50 

Bhornicbon Bianc. Nagy fürtü, nagy husos, 
sárga bogyóju, els{írangu CSt:!mege, egészen korán 
érő - Szállítható, 1 o dr b 1.-

Chornicbon a gl'apP.s collosal:e':> Igen nogy nagy 
uborka é1laku, sárga szemü hu~os, pompás izü, el~éS-
rangu csemege. Szállitható l o dr b ára I ·20 

Ducl1ess of- Bucldeák. Zöldes-sárga, nagyszemü 
muskolat izü, btitenu(). K.iváló faj. Szállítható: 1odrb ára 1.20 

Ezredéves Magyaror"'z1íg. Ez a mai ~zőlészetbeu 
:1 lehil·h~dt legértékesebb sziíl(í. Mint ki válóan ~lép, 
finom csemege faj, Sztíllithutó 10 drb ára -- - - I.-

Fürj tojás. Roppant nagy fürtü, nagy bogyóju, 
fehér nzemü sz6lő K<lzépérő 1){en érLekes, csakhogy 
más hasoló időben erős fajjal keverve kell ültetni, 
különben magá'ban néha rug. Szállitható 10 drb ára ·-.40 

Kec~kecsecij Van kétféle, piros étJ fehér. Ké-
~ön érő téli széHő. Szállitható. - 10 drb ára - --.40 

Kosauth Lajos. Nagy fürtü, nagy sárga bogyóju. 
Felette korán érő. Szállitható, - 10 darab ka - 1.-

1.40 

-.8o 

1.6o 

1.20 

2.80 

2.80 

2,-

2.-

2.-

-.8o 

-.8o 

2.-



,,, 

,, 
~ 

·, ~; 

' l' 
'' 

l • 
tJ .• ... 

'•' l l 
í 

n' 

,. 

168 

Spanyol voros, Gyimyörü piros bogyóju, nagy 
fürtü, nagy term~sü, koran érö. Szállithat6 10 drb -.40 

R.eise de Calabre. Mint a neve mutatja, rend-
kivül uagy fürt~, na~y bogyóju, fehér (ides szemü. 
gen szép szöW. Erik. lwrán. SL.állitható l o dt·b ára - .6o 

E•eken ·~a,ivill vannak bort~%öliJ jajok : 
Kadarka, M~zesfehér, Köv:dmka, Ola~ni~ling, Bur 

-.8o 

I.ZO 

gondi, Opportó, Musto!:'fehér ezre -- - - 8 korker 
A mfgrendelés alkaln•:hal él Z f.rtd~ • gyneg) fdét előleeül kér 

jük : és th•ztán olvasható ne\"et, Jakást és \'ét!"Uti leadó állomást. -
Nagyobb megrendelé~n~l árl•·eugedPs történik, 

Vesszt:ik jól csomagolL1tnal.; : a c:o~om<tgolá<iért mt':rel-kelt dij 
számu tattk. Csomor Kálmán. 

")" l.. k sz o o nagy l) rt o ·os. 

Hydraulikus sajtó 
Arany ére1n 

~H ~ed 1899. 

.A ra 'ny érem 
Budapest 1899. 

Hylirau
likus 

sajteért. 

kézihajtásra 

~ er h: es querós m 
~~zel t i ~~~1 m· 

tL)úra~ 

~yümöh~ő éö ~ zölő·Örlöket bogyózé-géfeket 
<:.7-3--~ü:r.o.öJcE -as 2 e J é-kEszülékEket 

g)'ártanak étl szállitanakjót:nlás mellctt mint Km:ie~essé~eK a i9poo szer~mtoe 

MAYFARlHP H. és Trs. 8ECS.III1 
kOiönlegességi gyar qyümölcsker~esitési ~Jépekben. 

Képes tíre j egy 2 tk ingyen é~ h~rment\·e. Megrendeltí~ek idej(·~. o rá n kéretnek 

Ny ( matott Sima Dávid könyvnyomdájábun Gyöngyösön. 
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