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Kéziratokat a szerk. nem ad vissza

Az adóprés.
Az államháztartás kiadásainak leg

nagyobb része a befolyó adójövedel- 
mekböl fedeztetvén, a polgári köte
lességek legelseje az adók pontos 
fizetése. Ennek a kötelességnek tel
jesítése nem csekély terhet ró az 
adófizető polgárokra, s nyög alatta 
mindenki, elsősorban a gazda, aki 
fekvöségeit, birtokát el nem tagad
hatja, aki tehát kénytelen az ezekre 
kivetett állami egyenes ^adókat ösz- 
szes sallangjaival együtt fizetni. Az 
üzletember is igy van ezzel, csupán 
a tőkepénzesek és a börzianerek, 
valamint azok, akiknek jövedelmei 
nem ellenőrizhetők bújhatnak ki 
részben ezen kötelesség alól és nyílt 
titok, hogy egyes igen nagy jövedel
mekkel biró tőkepénzesek, börziá- 
nerek, ügyvédek stb. alig fizetnek 
annyi adót, mint bármely megélni 
alig képes, nyomorult telkes gazda.

De hát ha nehezen és nem szí
vesen is a törvényes adót mégis 
csak fizetni vagyunk kénytelenek. 
Azt azonban már senki sem csodál
hatja, hogy az oly adókat, melyek 
nyilvánvalóig törvényellenesen és 
helytelenül vettetnek ki, azok, akikre 
azokat kivetik, megfizetni nem haj
landók. Pedig az ilyesmi éppen nem 
tartozik a ritkaságok közé, s nem 
egyszer megtörténik, hogy az ille
tékes állami közegek csupa túlbuz
góságból oly adókat rónak ki egye
sekre, amely kirovások absurditása 
kézenfekvő, amelyek azonban egy
szer kivettetvén, sok utánjárás és 
fáradságba kerül, mig azokat a leg
felsőbb fórumok töröltetik.

Az utóbbi időben több ily adó
kivetés ügye került nyilvánosságra. 
Többek között két évvel ezelőtt egy

adókivető bizottság a tejszövetke
zeteket, mint ilyeneket adóztatta 
meg azon a czimen, hogy a tejszö
vetkezetek „iparüzö vállalatok". 
Hosszú utánjárásba került mig végre 
a közigazgatási bíróság döntvényileg 
mondotta ki, hogy a tejszövetkezetek 
saját tagjaik termékeit dolgozván fel, 
adóval nem sújthatok.

Még különösebb azonban egyes 
adókivető bizottságok az az eljárása, 
hogy egyes földbirtokosokat, kik bir
tokukon tehenészetet tartanak, ezek 
után a „tejtermelés iparszerü üzése" 
czimén külön kereseti adóval meg 
adóztatják. Nyilyánvaló, hogy az 
adókivetö bizottságoknak ezen tény
kedése nemcsak igazságtalan, de 
egyenesen oktalan is, mert hiszen a 
különben is nagy adóterhekkel súj
tott gazda a birtokán berendezett 
tehenészettel csakis termelvényeinek 
jobb értékesítését s földjeinek kellő 
erőben való tartását óhajtja elérni 
és sajnos, általában tudott dolog, 
hogy a tehenészetek a legtöbb helyen 
nem jövedelmeznek és a gazdák 
csak azért kénytelenek azokat fen- 
tartani, hogy más módon be nem 
szerezhető trágyaszükségletüket elő
állíthassák. A tehenészeteket tehát 
iparszerü vállalatok czimén még kü
lön is megadóztatni valóban csakis 
a dologhoz nem értő túlbuzgó adó
közegek akarhatják.

Az adókivető bizottságok ezen ha
tározatait az érdekelt birtokosok ter
mészetesen megfelebbezik s a köz
igazgatási bíróság kétségkívül ép úgy 
mint a tejszövetkezetekre vonatko
zólag, itt is ki fogja mondani, hogy 
a tehenészetek külön megadóztatá
sának helye nincs, ami azonban nem 
változtat azon a tényen, hogy ez az 
illetőknek sok utánjárásba és nem

csekély költségébe kerül, amitől pe
dig a gazdákat bizony meg lehetne 
kímélni.

Legérdekesebb azonban az az eset, 
amely egy komárommegyei földbir
tokossal történt. Az illető birtokos 
kb. 350 holdra terjedő birtokán csu
pán a házi szükségletre való búzát 
és rozsot termeli, a birtok többi ré
szén pedig kizárólag takarmányt ter
mel, a birtokán tartott telivér ménese 
számára. A hirtokos egyúttal idege
nektől is elvállal telivér lovakat és 
csikókat nevelésre és tartásra. A 
birtok után természetesen fizeti a 
rendes állami adót és ennek összes 
járulékait.

A múlt évben azután az adókivetö 
bizottság a ménest *haszonhajtó vál
lalatnak* minősítvén , a birtokosra 
az egyenes állami adón kívül közel 
14,000 korona üzleti nyereség után 
külön 111-ad osztályú kereseti adót 
is ki rótt, még pedig visszamenőleg 
kilencz esztendőre. Nem utolsó do
log, a hogy az adókivetö bizottság 
a ménes tiszta jövedelmét, kiszá
mította. Az istállók, a bekeritett lege
lők, az ezek előállítására fordított 
tőkék kamatait és leírási részleteit 
nemcsak nem vette figyelembe, ha
nem hozzászámította egyszerűen a 
jövedelemhez, sőt továbbment, és a 
birtokon lévő fedező mének után is 
külön kereseti adót vetett ki a bir
tokosra, annak daczára, hogy az ott 
lévő fedező mének egyike sem ké
pezi a birtokos tulajdonát.

ügy gondolom egyetlen gazdának 
sem kell magyarázni, hogy a fedező 
mének tartása nyereséggel egyálta
lában nem jár és igy úgy az ezekre, 
mint a ménesre magára kivetett 
Ill-ad osztályú kereseti adó valóban 
absurdnak mondható, mert hiszen a
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birtokos nem termelvén sem gabona- 
nemüeket, sem piaczi terményeket, 
birtokát kizárólag a ménes tartása 
utján hasznosítja és mert a katasz
teri tiszta jövedelem után fizeti az 
állami és egyéb adókat, nyilvánvaló, 
hogy külön harmadosztályú kereseti 
adóval való megróvása nem jogosult. 
Még az sem képez jogczimet a külön 
való megadóztatásra, hogy a birtokos 
idegen lovakat is elvállal tartásra, 
mert a tartási dij épen csak hogy fe
dezi a tényleges költségeket s leg- 
fellebb a ménes fentartásának álta
lános regieköltségei csökkennek vala
melyest, a mi ily megadóztatást 
azonban jogosulttá épen nem tehet.

Az adókivetö bizottság ezen hatá
rozata ellen a birtokos természetesen 
fellebbezéssel élt és kétségtelen, 
hogy az illetékes fórumok hatályon- 
kivül fogják helyezni az adókivetö 
bizottság ezen határozatát is, mind
azonáltal az egész eljárás nemcsak 
sok kellemetlenséget, de jelentékeny 
és teljesen felesleges kiadást is okoz 
a birtokosnak.

Ilyen és ezekhez hasonló esetek 
teszik gyűlöletessé egész adózási 
rendszerünket és jogosulttá azt az 
óhajtást, hogy a kormány ily törvény
ellenes és a józan észszel ellenkező 
adókivetésektől egyszersmindenkorra 
tiltsa el túlbuzgó közegeit. y.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Egy tehenészet üzemirányának 
meghatározásáról.

I. Kifizeti-e magát az abrakolás és 
milyen teheneket tartsunk.

E lapok múlt évi folyamában ér
dekes vita indult meg a fenti czimen. 
A vita előbb azon kérdés körül össz
pontosult, képzelhető a jövedelmező 
tejgazdálkodás 9 filléres értékesítés
sel, később hogy mennyibe kerül 1 
liter tej termelése és 1 üsző felne
velése. A vita folyamán igen érde
kes nézetcsere merült föl, és habár 
általánosságban magam is jeleztem 
álláspontomat, legyen szabad még 
egyszer a dologhoz hozzászólni és 
a különböző vélekedések fölött egy 
általános szemlét tartani. Teszem 
pedig ezt azon a jogon, hogy a kér
dést én vetettem föl azon nézetel
térés alkalmából, mely egy tehené
szeti üzem átalakitása tekintetében 
Gy. P. ur a tulajdonos és gazdatisztje 
között fölmerült. Mivel pedig én a

Legjobb szerkezet. Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb fölözés. 

gazdatiszt álláspontján vagyok, és 
mert voltakép én vetettem föl a 
kérdéses tehenészet tenyészirányos 
megváltoztatásának szükségességét, 
tiszta sor, hogy nékünk — e kér
dés fölvetöinek kell levonnunk a 
tanulságot az eddigi tárgyalásokból.

A vita azon tételből indult ki, 
hogy egy gazdaságban, hol a szálas 
takarmány aránylag olcsón termeszt
hető, de a hol mellékiparági üzemek 
hiánya folytán a jövedelmező marha
hizlalás jóformán lehetetlen, ab loco 9 
filléres tiszta tejértékesités mellett mi 
lesz jövedelmezőbb ? A friss tej érté
kesítése, az eddigi mangalicza sertés
tenyésztés fenntartásával, avagy pe
dig a tejnek vajjá földolgozása és a 
tej hulladékoknak hus-sertésekkel való 
értékesítése? Vagyis azon rendkívül 
érdekes és a mai viszonyok között 
nagyon is aktuális kérdés, hogy az 
olcsó tej illetőleg vajtermeléssel kap
csolatban kifizetheti-e magát az an
gol exportra támaszkodó hússertés
tenyésztés? Hiszen szaklapjaink köz
gazdasági irói folyvást az angol ex
portra utalnak bennünket. Hát lás
suk már egyszer a dolgot gyakorlati 
megvilágításban! Mit szólnak hozzá 
az illetékes szakértők, mit a gyakor
lati gazdák és hogyan indokolják 
meg nézeteiket ? Mert hiszen addig, 
mig ezen eszmét csak a vezérczikk- 
irók hirdetik, a gazdaközönség csön
desen humorizálva gondolja „hát pró
báld meg magad atyafi és azután pré
dikálj !“ Egyáltalában a gyakorlati 
gazda nagyon bizalmatlan az ilyen ta
nok hirdetői iránt és ebben van is vala
melyes igaza. Ha azonban a maga 
szőrű embertől hallja és tapasztalja 
az uj tenyészirányok jövedelmező
ségét, akkor ha lassankint s ha 
kételkedve is, de mégis csak elhiszi 
és okul belőle. Ép ezen gyakorlati 
eszmecserét óhajtottuk mi lehetővé 
tenni a jelenlegi vitakérdések föl
vetésével, amennyiben t. i. az ilyen 
gyakorlati eszmecsere megindítása 
a mi gazdatársadalmunkban egyálta
lán lehetséges.

Ha valahol, úgy a jelen körülmé
nyek között indokolt volt ezen kér
dés fölvetése, amennyiben egy 80 
drból álló tehenészetben, hol egy 
drb tehéntől évente átlagban 2500 
liter tejet fejnek és az évi összes 
tej hozam circa 200.000 liter, már a 
literenkint 1 fillérrel magasabb tej
értékesités és 1 drb. tehénnél 25 
korona, az egész tehenészetben pedig 
évi 2000 korona jövedelmi többletet 
jelent és esetleg a tiszta jövedelme- 
zést eredményezheti. Ha tehát két

A LEGJOBB FOLOZŰCÉP AZ ALFA-SEFARATOR.

séget kizárólag bebizonyítható, hogy 
a vaj értékesítés mellett, a hússertés
tenyésztéssel kapcsolatban a tej,is 
kedvezőbben értékesíthető, és a hús
sertés-tenyésztéstől is nagyobb jöve
delmet várhatunk, úgy a kérdést-tevö 
gazda — különösen mint haszonbérlő, 
— annál is inkább meg fogja ragadni 
az alkalmat jövedelmének gyarapí
tására, mert maga az átmenet a vaj
termelésre és a hússertés-tenyész
tésre, aránylag könnyen keresztül 
vihető.

Csakhogy ilyen körülmények közt 
leledző nagyobb tehenészet ma nem 
egy, de száz- meg száz van, a hol 
bizonyára szívesen felkarolnák a 
hússertés-tenyésztést is, a jobb tej
értékesités reményében. És ezzel egy 
csapásra két czél éretnék el: a tej 
kedvezőbb értékesítése és az angol 
piaczok meghódithatására alkalmas 
jövedelmező állattenvésztési üzemág, 
a hússertés-tenyésztés föllenditése.

A fölvetett kérdés egyik részlete 
volt, hogy 9 filléres tejértékesités 
mellett a saját nevelés vagy vásárlás 
utján pótolt tehenészet lészen elő
nyösebb ? Ezen kérdésre adott fele
letükben Kovácsy Béla, Rákos Béla és 
Fehér Zoltán urak egvértelmüleg a 
saját tenyésztés mellett nyilatkoztak. 
Kovácsy ur mégis az adott viszonyok 
közt, uj tehenészetek beállításánál 
az olcsó hegyvidéki riskák beszer
zését ajánlja és ezeknek még olcsóbb 
extensiv takarmányozását, mert ily 
olcsó tejárak mellett csak a nagyon 
jutányos és mégis tömeges tejter
melés lehet jövedelmező.

Ott tehát egy újabb kérdés merül 
föl : lehetséges-e t. i. 9 vagy 8 filléres 
tejárak mellett az erötak ármány ok 
előnyös értékesítése, és hoqy érdemes-e 
ilyen körülmények között nagytestű 
értékes állatokat tenyészteni? És ez 
rendkívül érdekes gyakorlati kérdés, 
mert nagyon sok magyar gazda föl- 
tétlen hive Kovácsy ur vélemény
nyilvánításának.

Ha úgy vetjük föl a kérdést, hogy 
érdemes-e a fölvidéki apró testű 
hegyi-, a nép nyelvén riska-marhát 
erőteljes abraktakarmányon tartatni, 
magam is föltétlenül nemmel felelek. 
Ezen hitvány, kistestü, de rendkívül 
nagy husu marhának meg van azon 
rendkívüli előnye, hogy kis testéhez 
képest kitűnő fejős, rendkívül sokat 
eszik, de igen silány takarmánynyal 
beéri, és ezen nagy tömeget fene
ketlen bendőjében igen jól kihasz
nálja. Tehát igénytelen, és aránylag 
jó fejős, csakhogy ezen utóbbi tu
lajdonsága csak testsúlyához ará- 
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nyitva értelmezendő. Évi tejhozama
— amint én ismerem — átlagban nem 
haladja meg az 1500—1600 litert,
— és ezen tejhozama az erőteljes 
abrakolás daczára sem volna jelen
tékeny mérvben fokozható. Tényleg 
az ilyen marha az abrakot nem há
lálja meg és igy kár volna azt bele
tömni.

Az ilyen igénytelen riska tehén 
kitűnő tenyészanya a szegény felvi
dék köztenyésztésében, mely barmát 
az árok és erdőszéleken kipányvázva 
legelteti, télen át pedig az ugyanott 
kaszált gyenge lopott-szénán és egy 
kis szalmán, moslékon tengeti. — 
Hogy az ilyen tehenekből összeállí
tott tehenészet igen olcsó és arány
lag igen jól értékesíti az extensiv 
kezelésű gazdaságok gyengébb minő
ségű takarmányát és legelőjét, — az 
is kétségtelen. Ez tehát lehet a fel
vidék szegényesebb körülmények kö
zött tengődő nagyobb gazdaságokban 
is helyén való tenyészállat és hogy 
ennek nemezitésére ismét az aránylag 
igénytelen borzderes bika a legal
kalmasabb, az szerény nézetem sze
rint is kétségtelen.

A kérdéses esetben azonban az 
ilyen tehenészet tartása, a 9 fdléres 
tejárak daczára aligha kifizetné ma
gát. A kérdéses tehenészetben ugyanis 
a tehenek évi 2500 liter tej hozamot 
adnak és takarmányuk naponta, a 
3 kg. korpa és egyéb abrak, 15 kg. 
répa, 6 kg. széna, és polyva és 
szalma ad libitum. Nyáron át legelő 
és pótlékul némi zöld takarmány. 
Az abraktól eltekintve tehát körül
belül úgy takarmányoztatnak, mint 
Kovácsy ur riska tehenei. A jöve- 
deimezőség ezen 80 dbból álló 
tehenészetben :

200,000 liter tej á 9 fiit............... 18,000 K.
30 drb választott borjú á 60 K. 1,800 „
40 „ szopós „ „ 30 „ 1,200 „
12 , mustra tehén á 200 K.

(javítva.)— ... _j_ ..._______ 2,400 „
Összesen____  23,400 K.

200 napra 80 drbnak á 3 kg. =
480 mm. abrak á 10 K......... .  4,800 K.

16 drb üsző pótlás á 300 kg._  4,800 „
80 x 250 = 20,000 K. állattőke

után kamat 5°/o _____ _  1,000 „
Összesen____  10,600 K.

Marad takarmányozás és ápolásra 12,800 K.

Ugyancsak 80 darabból álló riska 
tehenészetben:

80 X 1600 = 128,000 1. tej á 9 fill. 10,320 K.
30 drb választott borjú á 40 K. 1,200 „
40 „ szopós „ „ 20 „ 800 „
12 „ mustra tehén „ 150 „

javítva -- ------------ — — — 1,800 „
Összesen_ __  14,120 K.

16 drb tehén vétel á 160 K. 2,560 K.
80 x 150 = 12,000 K. állattőke

5°/o-os kamatja____ — — — 600 ,
Összesen_ __  3,160 K.

Marad takarmányozás és ápolásra 10,960 K.

Azt hiszem, hogy számításom 
mindkét tehenészettel szemben egy
formán szigorú és méltányos. Ugyan
azon takarmányt és ápolást tehát 
a tükrösi borzderes és abrakolt tehén 
darabonkint 160 korona, a riska te
hén pedig 137 korona hozammal té
ríti meg. Ha már most számításba 
veszszük a bevásárlás okozta min
dennemű kellemetlenségeket és a 
nagyobb trágyaértéket, kétségtelen, 
hogy a tehenek erőteljes abrakolása 
már 8—9 filléres tej értékesítés mel
lett is kifizetheti magát és hogy a 
rendkívül olcsó áron beszerzett riska 
tehénnél a majdnem kétszerannyiba 
kerülő sajátnevelésü borzderes tehén 
tartása jóval jövedelmezőbb.

Az abrakkihasználás, illetőleg akár 
a tej, akár a hustermelésbeni érté
kesítés a teheneknél a gondos táp
lálás és tenyészkiválasztásból eredő 
fajtatulajdonság. Mint ilyen, kizárólag 
a magasabb vérü, igényesebb tenyé
szetekben érvényesül. A jobb minő
ségű takarmányok ezen előnyös érté
kesítése tehát az intenziven kezelt 
nagybirtokon mindenütt ezek tenyész
tésének előnyét biztosítja, az igény
telen, lassú fejlödésü marhával szem
ben. Az ilyen marhát pedig abrakolni 
kell és igy a fölvetett kérdésben, 
ha nem is a régi tenyészirányhoz, 
de föltétlenül ragaszkodnunk kell az 
eddigi intenzív takarmányozáshoz.

M—y T—é.

A gyapjuzsir.
H.

A gyapjuzsir oldhatóságára lehet 
következtetni annak színéről, mely 
lehet: világos, narancssárga, sötét
sárga, rozsdás, zöldes és ezek ár
nyalatai.

A világos és narancssárga és ezek 
közti színeket jó természetű színek
nek ösmerjük el, mert az ily szinü 

zsírok a gyapjú simulékonyságát 
megtartják és a mosásnál könnyen 
oldódnak; ellentétben a sötétsárga, 
rozsdás és zöldes szinüekkel, me
lyekből a zsírok gyantás, nehezen 
olvadó tulajdonságára következtet
hetünk, s mivel a gyapjút is szá
razzá, merevvé teszik rossz termé
szetű színeknek mondjuk.

A gyapjuzsir a levegőn az időjá
rás, por, piszok, takarmányhulladé
kok befolyása által megváltozik, meg- 
avasodik, állománya besürüsödik és 
különböző oldhatóságot és változa
tos szint vesz fel. Így keletkezik a 
a rozsdás és a zöldes szín, mely 
utóbbi a gyapjuszálnak már ártal
mára is van, azért az ilyen gyapju- 
zsirt kiválasztó juhot a tenyésztés
ből ki kell selejtezni.

A zsíros gyapjú az egészség jele. 
A beteg juhok gyapja zsirtalan, 
azért száraz és merev. A tenyész
tőnek módjában van a zsirkiválasz- 
tást nyájában tenyészkiválasztás, bő 
táplálkozás, istállózás és gondos ápo
lás által fokozni, e tulajdonságot 
constanttá tenni és fentartani, mint 
azt a negretti irányt követők tették, 
hogy igy nagyobb nyirósulyt lehes
sen elérni. Ámde a mai gyapjuke- 
reskedelemben a gyapjuzsir leszá- 
mitódik és csak a gyapjuanyag — 
rendement — lesz megfizetve, azt 
hiszem tehát nem tévedek vélemé
nyemmel, ha a tenyésztő a gyapjú 
védelmére szolgáló normális zsirki- 
választásnál marad meg, súlyt he
lyezvén arra, hogy az világos, folyé
kony, oldódó vagyis olajos termé
szetű legyen.

A finom gyapjas merinók zsirki- 
választása nagyobb mint a fésűs 
gyapjasoké ; kevésbbé zsíros a hosszú 
gyapjas angol juhok, legkevésbbé a 
kövér farkú juhok gyapja. Dr. Ro- 
diczky, Nathusius, Heyne határszá
mai ennek megfeleiöen 3—52°/o ha
társzámok közt mozognak, úgy, hogy 
a gyapjuzsir átlagos számítással a 
kövér farkú juhoknál 3—4% a 
hosszú gyapjusoknál 6—12%, a fésűs 
gyapjasoknál 15—40%, finom gyap
jasoknál 28—52%

Ezen számok tisztán a zsírtarta
lomra vonatkoznak; nem foglaltatik 
tehát benne a zsírhoz tapadt por, 
homok, piszok, vagyis a gyapju- 
szenny, amik együttesen a mosási 
veszteséget adják.

Erötakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 
moslék, szörplé stb* beszerzése végett forduljunk a
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A zsirkiválasztás, mint ezt a fenti 
számok mutatják, fajtatulajdonság; 
de a fajtán kívül az még függ a 
kortól, ivartól, individiumtól, táplál
kozástól és az istállózástól.

A java korig fokozódik a zsirki
választás, ezután hanyatlik, a kosok 
gyapja zsírosabb, mint az ürüké, 
vagy nőstényeké, egyes egyedek 
gyapja kiválóan zsirdus, vagy zsír
szegény lehet; a bőtáplálkozás fo
kozza a zsír-kiválasztást, úgyszintén 
az istállózás is.

A gyapjuzsirt tökéletesen a gyári 
mosás sem tudja eltávolítani a 
gyapjúból, azért az absolut zsírtar
talom meghatározására extraháló ké
szüléket használnak a gyapjuminő- 
sitö intézetekben. Ezen extraháló 
készülékben szénkéneggel ki lesz 
vonva minden zsíranyag és annak 
mennyisége e zsírral telitett szén- 
kéneg lepárlása által számítódik ki. 
A bpesti m. kir. gyapjuminősitö in
tézetünk kezdetben egy hatos és egy 
négyes extraháló teleppel és egy 
Pinagel-féle szab, extraháló készü
lékkel volt felszerelve ; a tömegesebb 
munkálatok végzésére ott most egy 
huszas extraháló telep is be van 
rendezve, mely Kovács Imre intézeti 
fővegyész ur találmánya folytán olyan 
önműködő készülékkel van felszerelve, 
melylyel a munkálatok negyedrész 
annyi idő alatt és kevesebb személy
zettel végezhetők. Ilyen Kovács-féle 
extraháló készülék látható volt a 
pozsonyi gyapjukiállitáson is a buda
pesti m. kir. gyapjuminösi intézet 
kiállításában.

Gyári feldolgozásra nem szüksé
ges a gyapjút teljesen zsírtalanítani, 
hisz az u. n. bontás, vagy farkaso- 
lási műveletnél, amidőn az össze
kuszált mosott gyapjút a fonáshoz 
előkészítik, meg is olajozzák a gyá
rakban a gyapjút, hogy a szálak 
könnyebben egymás mellé simuljanak, 
elégséges tehát a feldolgozáshoz a 
jó gyári mosás.

A mosógyárak a gyapjuzsirból 
melléktermény gyanánt hamuzsirt 
készítenek, ami az üveg és szappan
gyártásnál nyer alkalmazást. Egyes 
mosógyárak arra is be vannak ren
dezve, hogy a gyapjuzsirt a mosa- 
dékból kivonják, mit lanolin néven 
hoznak forgalomba és börkenöcsnek 
használják, tisztított állapotban pedig 
gyógyszernek.

Reánk tenyésztőkre üdvös és ideá
lis volna, ha e melléktermények 
olcsón előállíthatok és jól értékesít
hetők lennének, miáltal a mosógyá
rak a gyapjuárak mosásáért a mel
léktermény nyeresége reményében 
versenyeznének egymással, sőt talán 
még fizetnének is. Rákos Béla.

Emlékeztető gyök- és gumós 
termények téli feltakarmányo

zásában.
Benne vagyunk azon évszakban, 

melyben zöldség hiányában kisebb-na- 
gyobb mennyiségben répát, burgonyát 
etetünk, nem időszerűtlen hát, hogy 
erre vonatkozólag egynémely dolgot 
emlékezetünkbe idézzünk. A minden 
állat számára becses és aránylag 
olcsó ezen takarmányok tudvalevőleg 
sok vizet tartalmaznak s ezen tulaj
donságánál és egyéb vegyi összetéte
lénél fogva míg egyfelől előnyösen hat 
különösen a répa a tej mennyiségére, 
másfelől hátrányosan befolyásolhatja 
annak minőségét, s egyben károsan 
hathat az emésztő csatorna elpety- 
hűsztésének és hasmenések felidé
zésének formájában, sőt elvetélések 
létrehozásának a képében is.

ügy előnyös, mint hátrányos hatása 
majdnem kizárólag az adag meg
felelő, vagy meg nem felelő nagysá
gától és illetőleg ez eleség hibátlan, 
romlatlan vagy hibás, romlott voltá
tól függ. Érdekünkben áll ennélfogva 
a répaetetésnél mindenek előtt nem 
feledni, hogy pl. tejelő tehenek 1000 
kg.-jára 20—30 kg-nál többet csak 
az esetben tanácsos nyújtani, ha 
szálas anyagok mellett még protein
ben gazdag erötakarmányokban is 
kellő mennyiségben nyújthatunk. Ez 
esetben a répa adagát 50 kg.-ra is 
felemelhetjük anélkül, hogy jelzett 
káros hatását akár az emésztö-csa- 
tornára kifejtené s eként eljárva kisebb 
adagokban más állatainknak is elő
nyösen fogjuk e gyökérnövényt nyújt
hatni.

A szokásos eljárás eldarabolt ré
pát szecskával, polyvával, tözekkel 
keverni, korpával, darával, szárított 
moslékkal, olajpogácsával s több 
efféle erölakarmánynyal javitni s 
nedvesen vegyítve frissiben, de még- 
inkább füllesztve nyújtani, tökéletesen 
helyesnek bizonyult, feltevén, hogy 
mind e keverék-anyagok lehetőleg 
ártalmatlan, romlatlan minőségűek.

Nos, a többi anyagok romlottságá
tól eltekintve is, télviz idején minden- 
dennapi eset, hogy az elvermelt vagy 
máskép eltartott répa megfagy, rá 
meg is rothad. Ez különösen gyakori 
lesz ebben az idényben, mert a 
hőfok általánosan feltűnő alacsony 
és tartós s nincs kizárva, hogy sok 
gazda erre elkészülve nem volt és 
verme emiatt nem bizonyul elég 
melegnek. Ezen mindenek előtt még 
egy földréteg ráhányásával segíteni 
indokolt, de egyben tanácsos a mégis 
megfagyott répának (de töknek, bur
gonyának is) figyelmes felhasználása, 
mert tudvalevő dolog, s imént már 
jelzém is, hogy az ilyen fagyos eleség 

kivált frissen és nagyobb adagokban 
nyújtva, veszedelmes hasmenéseket 
s vemhes állatoknál elvetéléseket idéz
het fel.

Gyakorlatomban valóságos járvá
nyos formájú elvetéléseket észleltem 
ily fagyos eleségek nyújtása eseteiben, 
úgy nemkülönben súlyos emésztési 
zavarokat, ebből folyólag tetemes tej 
apadását és tejromlást s leromlást a 
testre nézve is olyankor, amikor a 
fagyott gyökér vagy gumós növény 
rothadtan, penészesen, földdel erősen 
mocskoltan nyujtatott.

E romlásokat szigorú figyelemmel 
kell hát kisérnünk, fellépésüket meg 
kell akadályoznunk, s ha fenforog- 
nak, javításra kell törekednünk, mert 
különben rendkívül káros kalamitá- 
sokra lehetünk elkészülve.

Még a meg nem fagyott, hanem 
csak tulhideg gyök vagy gumó is 
bajokat idézhet fel, czélszerü tehát 
télviz idején egyátalán fültesztett 
keverékben adni ez anyagokat, egyben 
földrészektől lehetőleg mentesen és a 
romlott részeknek a répából való 
kivágása után. Ha rothadt, penészes 
ily takarmányok javítása kivágás utján 
nem lehetséges, indokoltabb az erő
sebben megtámadott gyökök, gumók 
kiválogatása és trágyába dobása, a 
kevésbbé megtámadottaknak pedig 
esetleg nemcsak füllesztés, hanem 
gőzölés, főzés utján való javítása, 
jóval való keverése s nem külön
ben erötakarmányokkal való nyújtása, 
szálas anyagok kíséretében. í.

Tejgazdaság*.
Rovatvezető; Sierbán .János.

A takarmány befolyása a vaj 
minőségére.

Minél jobb minőségű takarmány
nyal tartjuk fejősteheneinket, annál 
jobb minőségű, jobb izü és tartó- 
sabb vajat kapunk, illetve állíthatunk 
elő a tejből.

A havasi legelőkön és kaszálókon 
termő füvei és szénával tartott tehe
nek teje adja a legkitűnőbb zamatu 
vajat. A herefélék etetése után szin
tén jó minőségű s jó izü vajat állít
hatunk elő. A sok szalma, különö
sen zabszalma etetése mellett, ke
mény és fehérszinü a vaj, sőt az 
ize keserű is.

A répalevél és csalamádé csakis 
kis mennyiségben adagolható, mert 
az ezek által termelt tejből nem jó 
izü és nem tartós vajat nyerünk. 
A répafélék közt a murokrépa bira 
legkedvezőbb befolyással a vaj minő
ségére ; jó a takarmányrépa is, de 
már a karórépától kellemetlen izt 
kap a vaj.
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A hüvelyes magvaktól kemény és 
kesernyés izü a vaj; leghátrányo
sabb befolyással van a bükköny és 
a csillagfürt magja. A gabonanemüek 
darája és a korpa jó takarmányul 
szolgál a fejősteheneknek s a vajra 
jó befolyással van.

Az olajpogácsák közt legjobb a 
gyapot és pálmamagpogácsa.; jó a 
lenmagpogácsa is, de már a repcze- 
pogácsától lágy lesz a vaj és többé- 
kevésbé csípős izü. A malátacsira és 
sörárpa-törköly mérsékelten adva, 
nem rossz hatással van, de a szesz
moslék etetése mellett jó és tartós 
vaj nem készíthető.

Árián Károly.

Uj borju-szoptató készülék.
A borjunevelésnél mai nap már 

nem csekély szerep jutott a mester
séges táplálásnak, habár legtermé
szetesebb táplálás az, a midőn a 
borjú közvetlen a tehén tőgyéből 
szívja magába legnélkülözhetlenebb 
táplálékát — az anyatejet.

Ezen, bár legtermészetesebb táp
lálkozás azonban nem mindig aján
latos, mert mig egyrészt a borjú 
által felvett táplálék mennyisége 
kellőleg nem ellenőrizhető, másrészt 
lehetetlen a tehén tejelőképességé- 
nek emelésére irányuló teljes kifejés. 
De ezenkívül gyakori eset, hogy a 
tehén tőgye kisebesedik stb.

Ily eshetőségek elkerülése czéljá- 
bói teljesen indokolt a borjuk mes
terséges táplálása, melyet a gazdák 
különféle módon próbáltak s e czélra 
sok mindenféle készülékek is hasz
náltattak fel, melyek azonban többé- 
kevésbé hiányosaknak bizonyultak.

A számos felmerült hiányokon segít 
egy uj készülék, mely egy fedéllel 
ellátott, két részre osztott, kívül és 
belül horganyozott vaslemezből ké
szült hengeralaku edényből áll.

Az edény felső, nagyobb részéből 
— mely egyúttal a tejtartány — 
egy levezető csövön át folyik a tej 
az edény alsó részébe, mely utóbbi
nak fenekéről egy szívócső szolgál 
kifelé s ennek végére egy gummiból 
készült szopóka van megerősítve. 
Ezen szívócső az edény alsó részé
ben kissé felfelé hajlik, ugyannyira, 
hogy az alsó edényben levő tej szín
vonala alacsonyabban áll, mint a 
szívócső külső vége. Az alsó edény
ből kiszívott tej a felső edényből 
pótoltatik, mindaddig, mig a benne 
levő tej egészen el nem fogy. Lehe
tővé van tehát téve, hogy a borjú a 
tejet az edényből utolsó cseppig ki
szopja. Különös előnye ezen készü- 
éknek, hogy a szopás alatt semmi 
tej sem mehet veszendőbe s minden 
felügyelet felesleges. A szopás alatt 

a felső tartányból aláfolyó tej foly
tonos erős kiáramlásban van, miáltal 
tökéletesen átkeveredik s nemcsak 
lefölözött, hanem sűrűbb, aludt tej, 
savó és iró feletetésére is használ
ható ; de különösen mutatkozik akkor 
rendkívüli előnye, ha lefölözött tejet 
borjuliszttel vagy más zsiradékkal 
keverve kívánunk feletetni.

Magától értetődik, hogy ezen ké
szüléket használat után alaposan 
ki kell mosni és újabb használatig 
szellös, száraz helyen tartani.

A készülék ára 14 korona. Meg
rendelhető a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezeténél.

Áll átformál 0111 •
Rovatvezető : Borner Béla.

Állatforgalmi ügyek.*)

*) Állatkereskedelmi körökből kaptuk a 
következő sorokat, melyek tartalmával nem 
értünk ugyan mindenben egyet, de ezért 
megjegyzés és változtatás nélkül közre
adjuk. B.

(A német vámtarifa. A kiegyezés. A szerb 
kereskedelmi szerződés. Huspénztár.)
A német birodalmi gyűlés a múlt 

hóban tudvalevőleg en block elfo
gadta a rettegett vámtarifát. A kép
viselőház többsége nem volt tekin
tettel a fogyasztók millióira, akik 
kétségkívül nagyon meg fogják siny- 
leni a vámtarifa hatását. De szint- 
oly súlyosan érint az minket is. 
Keserűséggel tölt el bennünket azon 
tudat, hogy nyersterményeink kivitele 
évek hosszú során át meg lesz ne
hezítve, miáltal mezőgazdaságunk, 
mely amúgy is hosszú idők óta csa
pást csapásra kénytelen eltűrni, még 
sanyarúbb helyzetbe kerül.

Különösen az állatforgalom terén 
fogjuk majd érezni ezen vámtarifá
nak káros hatását. Ha az utolsó 
években nem is vittünk ki sokat a 
német piaczokra, a kivitel mégis 
számot tévő volt. Sőt tekintettel a 
németországi nagy husszükségletre 
és az ennek folytán megindult moz
galomra, mely a behozatal szabaddá 
tételét czélozta, reményeink voltak 
arra, hogy a közel jövőben a kivitel 
tetemesen emelkedni fog. Annál ér
zékenyebben ér bennünket most a 
vámtarifának keresztül hajszolása. 
Miután a német piaczot valószínűleg 
elvesztjük, minden erőnkből arra kell 
törekednünk, hogy állatforgalmunk 
részére más irányban találjunk kár
talanítást, védelmet.

*
A kiegyezés megköttetett, s annak 

az állatforgalomra vonatkozó része 
— a lapok jelentése szerint — el
készült. Elkészült pedig még abban 

az időben, melyben a német vámtarifa 
dolga még bizonytalan volt. Tekintve 
azon titkolódzást, melyet az illeté
kes körök a kiegyezési tárgyalások 
folyamán tanúsítottak, nem vagyunk 
azon helyzetben, megítélni, hogy a 
megállapodásokban milyen előnyök 
foglaltatnak. Meghozzák-e azok a 
várva-várt könnyítéseket, a sok kor
látozásnak, önkényeskedésnek stb. 
megszüntetését? Kívánatos, hogy ne 
csalódjunk várakozásunkban.

A német vámtarifa elfogadása kö
vetkeztében megváltozott helyzettel 
állunk szemben. Az uj állatforgalmi 
egyezménynek épp ezért olyannak 
kell lenni, hogy az a követelmények
nek a legszélesebb mértékben eleget 
tegyen, az állatforgalmat teljesen sza
baddá tegye. Csak úgy, ha állataink
kal egészen szabadon mozoghatunk 
Ausztria felé, ha alkalmunk lesz az 
osztrák piaczokat teljesen és csupán 
csak a magunk részére kihasználni, 
csak akkor nyerünk némi kárpótlást 
a német piacz elvesztéséért.

*
A második követelmény, mely a 

német vámtarifa elfogadásának kö
vetkeztében sürgős szükséggé vált: 
a szerb kereskedelmi szerződés fel
mondása. Ha a velünk szövetségben 
álló német birodalom irgalmatlanul 
ki tudja zárni állatainkat piaczairól, 
hogyan tűrhetjük mi, hogy Szerbia 
százezerszámra öntse piaczainkra 
marháit, sertéseit. Türtük légyen bár 
ezen állapotot eddig mezőgazdasá
giink óriási kárára, a jövőben vétket 
követnénk el és nagy megszégyení
tés lenne reánk nézve, ha csupán 
„külügyi politikai szempontokból" 
nem tudnók ennek végét vetni. A 
szerb kereskedelmi szerződés fel
mondása tehát égető szükséggé vált. 
A szerb állatbehozatal lehetetlenné 
tétele vagy legalább is erős korláto
zása a másik követelmény, melylyel 
mezőgazdaságunknak tartozunk.

*
Sajnos, hogy nemcsak a külföldi 

vonatkozásokban tűnik ki végtelen 
gyöngeségünk. Tapasztalhatjuk mi 
azt olyan téren is, melyen kormá
nyunk sokkal szabadabban rendel
kezhetnék. A budapesti huspénztár- 
ról akarunk néhány sorban megemlé
kezni. A pénztár dolga ismeretes. 
A fővárosi tanács a közélelmezési 
bizottság határozatával ellentétben a 
szerződés meghosszabbítását fogja a 
közgyűlésnek ajánlani.

Hogy a budapesti huspénztár az 
összes érdekeltségnek milyen károkat 
okozott, bizonyítja azon körülmény, 
hogy — mint arra a napilapok is 
sok ízben rámutattak — a legéle
sebb támadások érik úgy a gazdák, 
mint a kereskedők és a husiparosok 
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köréből is. Szinte csodálatos azon 
harmónia, melyben ezen különben 
divergáló elemeket a pénztár ellene
seinek táborában együtt lehet találni.

S a főváros tanácsa — a szám
talan panaszra, a mezőgazdaság, a 
kereskedelem, a szakiparosok és fő
képpen a fogyasztó közönség érdekeire 
oda se hederitve — mégis keresztül 
akarja erőszakolni a szerződés meg
hosszabbítását sőt bizonyos százalék 
részesedést is kikötött magának a 
vállalat bevételeiből, mert úgy lát
szik a vásárdíjak és tudja Isten 
hányféle egyéb czimeken szedett 
bőséges dijak nem jövedelmeznek 
eleget szegény fővárosunknak. Iga
zán szomorú dolog lenne, ha e kér
désben nem fejtene ki kormányunk 
kellő erélyt. J.

BaroiníiÉeiiyésztés.
Rovatvezető : Hreblay Emil.

Baromfitenyésztők küldöttsége a 
miniszternél.

A „Baromfitenyésztők Országos 
Egyesülete11 küldöttsége f. évi január 
hó 10-dikén tisztelgett Darányi Ignácz 
földmtvelésügyi miniszternél azon 
czélból, hogy az uj egyesület iránt 
továbbra is jóakaratát, erkölcsi és 
anyagi támogatását kikérje. Lippich 
Gusztáv főispán egyesületi alelnök 
vezette a küldöttséget, melynek tagjai 
a következők voltak: Pirkner János 
ügyvezető alelnök. Bujanovics Gyula, 
Vásárhelyi László, Rubinek Gyula kép
viselők, dr. Rodiczky Jenő cs. és kir. 
asztahiok, Palóczi Horváth István, 
Koppéig Géza nagybirtokosok, Szilassy 
Zoltán az „OMGEA titkára Serfözö 
Géza a Pestvármegyei gazdasági egy
let és Laehne Hugó az Aradmegyei 
gazd. egyesület igazgatója, valamint 
Polónyi Manó nagytenyésztő.

A küldöttség szónoka beszédet in
tézett a miniszterhez, kiemelve, hogy 
a „Baromfitenyésztők Országos Egye
sülete nevében jelent meg a küldött
ség a miniszternél, mint földmivelés- 
ügyünk atyjánál, hogy őt az egye
sület támogatására fölkérje. Szónok 
hangsúlyozza, hogy bár a „B. O. E.“ 
még alig egy év előtt alakult, annak 
daczára már is kézzelfogható ered
ményeket tud fölmutatni. További 
jelentékeny eredményeket azonban 
csak úgy tud majd elérni, ha a mi
niszter is támogatja. Nézzen szét a 
miniszter a küldöttség tagjai között, 
ezek mind komoly, dolgozni tudó em
berek. akik a baromfitenyésztés elő
mozdítását tűzték ki czélul maguk 
elé. A szónok két kérvényt nyújt át 
a miniszternek, kérve, hogy a minisz
ter azokat ha az országos érdekek 
megengedik, figyelmében részesíteni 
s a kérvényekben kifejtetteket keresz
tülvinni kegyeskedjék.

A szónok beszédére Darányi minisz
ter a következőkben válaszolt:

Tisztelt Uraim ! Méltóságos vezető
jük igen helyesen emelte ki a baromfi
tenyésztés fontosságát. Elismerem a 
baromfitenyésztés fontosságát, ámbár 
lehet oly hangokat is hallani, melyek 
e kérdést alárendeltnek tartják. Ezen 
téves felfogás ellen azonban kiizde- 
níink kell, mert a baromfitenyésztés 
a kiilállamok elzárkózó kereskedelmi 
politikájuk mai korszakában még 
egyike azon kevés termelési ágaknak, 
melyet az értékesítés szempontjából 
is nagy mértékben fejleszteni és tö
kéletesíteni lehetséges. Ha pedig e 
téren oly egyéniségek vállalkoznak 
önzetlen tevékenységre, mint, akik a 
tisztelgő egyesületet előttem képvise
lik, a fentjelzett czélt az arra egye
dül hivatott és alkalmas társadalmi 
működéssel tényleg el is fogják ér
hetni. Nagyon köszönöm az urak 
szives megjelenését és legyenek meg
győződve, hogy beadványukat komoly 
vizsgálat tárgyává fogom tenni és a 
baromfitenyésztés ügyét továbbra is 
teljes erőmből támogatni logom. (Él
jenzés.)

Örömmel hozzuk e hirt, mert e 
nyilatkozat, amit Darányi miniszter 
mondott, szentesíti eddigi lelkes mun
kálkodásunkat s kedvet és erőt ád 
úgy nekünk, mint a tenyésztőknek 
további nagyobb áldásos munkálko
dásra.

Baromfitenyésztés érdekében.
Baromfitenyésztésünk emelése ér

dekében az utóbbi nehány év alatt 
sok üdvös munkát végeztek a ma- 
gántenyésztök is és sok pénzt adtak 
ki drága külföldi tenyészbaromfiakért.

Jól van az úgy! Legalább alkal
munk volt saját tapasztalatainkon 
minden egyes faj értékét megállapí
tani. Ezen kísérletezés bár költséges 
volt, de kárba nem veszett, mert 
egyrészről tapasztalatokkal gazda
godtunk meg, másrészről a fokozódó 
és értékesebbé vált baromfi kiviteli 
czikkek által az visszatérült.

Az idegen fajbaromfi behozatala 
által lettek sportból űző baromfi
tenyésztők, kik külömben tenyész
téssel nem foglalkoztak volna, úgy 
ezen a réven is barátokat szerez
tünk baromfiainknak.

A közmondás azt tartja, hogy min
den kár haszonnal jár. Használhat
juk a közmondást, de fordított alak
ban, mert az a kár esett meg, hogy 
sok évet veszítettünk a kísérletezéssel 
és az ország baromfiállománya nem 
javult.

A sok idegen faj legtöbbje éghaj
latunk alatt igényesnek bizonyult, 
azért a legújabb időben a közfigye
lem a hazai fajták iránt irányul. 
Nézetünk szerint igen helyesen.

Nézetem szerint a helyes útra 
tértünk, midőn egész figyelmünket 
a hazai baromfira irányítjuk. De ha 
tenyészanyagunkat javítani akarjuk, 

akkor reánk nagy munka vár s csakis 
tervszerű, czéltudatos eljárással lesz 
lehetséges azon javítani.

Helyesnek találjuk, ha első sorban 
a fehér szinü és fehér csowí-szin lábú 
és csőrü baromfi szaporítására tesz- 
szük tenyésztőinket figyelmessé.

A fehér tyúkok közt van világos 
sárga szin s lábú is, melynek teste 
nem sárga, hanem fehér. Ezeket ki
küszöbölni most még nem tartjuk 
czélszerünek, midőn az a főfeladat, 
hogy a fehér szint szaporítsuk. Ezek 
közül a sárga testüeket feltétlenül 
kiselejtezendönek tartjuk. Majd ha 
állományunk megszaporodott, néhány 
év múlva, ismét szigorúbb válogatást 
végezhetünk udvarunkban.

A sárga lábúak közt vannak más oly 
tulajdonsággal biró egyedek is, melyek 
mellett ha csontszin lábú és csőrü ka
kast tartunk ugyancsak olyan szinü, 
de kitűnő növendéket nevelhetünk.

Hogyan juthatunk fehér baromfi 
birtokába, ha udvarunkban és vidé
künkön nincs? Vegyünk magunknak 
annyi fáradságot és menjünk a közeli 
város piaczára s ott szerezzük be 
magunknak az első törzset, annyit 
a mennyit jónak látunk. Fősulyt fek
tessünk a szép kakasra, az pedig 
okvetlen fehér csontszín lábú legyen 
10—15 tyúkot adhatunk hozzá.

A városi piaczon összegyűl külöm- 
bözö vidék baromfia, s ha ily külön
böző vidékről szedtük össze állomá
nyunkat, az már nagy előny.

Most tavasszal is lehet még jó 
tenyészanyagot összeválogatni. Tarka 
állományunkat pedig pusztítsuk el, 
hogy az év végén tiszta fehér iva
dékok díszítsék udvarunkat.

Maurer János.

Uj baromfi-telepek.
Ismét két nagy faj baromfitenyésztő

teleppel szaporodott hazai fejlődő 
baromfitenyésztésünk. Az egyiket 
Haas Ignácz nagybirtokos rendezte 
be 15 holdnyi területen Kemecsén 
Szabolcs vármegyében, ahol emdeni 
ludakat, emdeni és magyar lúd ke
resztezést, langsanokaf langsan és 
magyar tyuk keresztezést, pekingi 
kacsákat, pekingi s magyar kacsa 
keresztezést, valamint Sron^-pulyká- 
kat fog tenyészteni.

Ezen nagy baromfitelepével kap
csolatosan nagy baromfihizlaldát és 
kiviteli üzletet is fog felállítani, ami 
valóságos áldás lesz a most teljesen 
elhanyagolt tiszavidéki baromfite
nyésztésre s Haas ur valóságos 
missziót teljesít ez ügyben. Kívánjuk, 
siker koronázza fáradozását.

A másik telepet a nagy szakértő s 
lelkes hívünk Reitter Oszkár nagy- 
becskereki főkapitány rendezte be 
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Nagybecskereken 4 holdnyi területen ; 
kizárólag emdeni ludak és pekingi 
kacsák tenyésztésére. Reitter ur 
Torontálban valóságos úttörő e téren 
s az ottani gazd. egy. titkárral: Mar
ton Andorral és Poroszkay Béla fő
ügyészszel nemcsak a baromfite
nyésztés, de a baromfiértékesités 
érdekében is igen sikeresen munkál
kodik. Itt is csak azt kívánjuk legyen 
áldás önzetlen hazafias munkájukon.

bl.

A fagyott taraj gyógyítása.
Mindenfelől kapjuk a szomorú híre

ket, hogy a múlt havi szokatlan 
nagy hidegekben a kakasok, de a 
nagyobb tarajjal biró tyúkok taraja 
is lefagyott. Ez nagy baj, mert nem
csak hogy nagy fájdalmat okoz a 
tyúkoknak, de késlelteti a tojás meg
kezdését és a mi a legfőbb : a kakasok 
díszét a tarajt örökre elcsúfítja, az 
állatot —- legyen az bármily érté
kes — szépséghibájával — nagyon 
elértékteleníti a külseje után ítélve.

Az ilyen kakassal vagy tyúkkal 
kiállításra nem mehetünk, de még 
nem is szívesen vesszük meg, mert 
nem szép. Tenyésztésre ugyan épp 
úgy lehet használni, mint azt, 
amelynek épp taraja van.

A nagy hidegek a múlt hóban 
váratlanul állottak be s a legtöbb 
tenyésztő legnagyobb óvatossága 
mellett is kárt szenvedett.

A jövőre nézve nagyobb óvatos
ságot kell kifejtenünk, hogy ily baj 
utói ne érjen. A fagyott tarajokat 
egyébként akként kell kezelni, hogy 
az elfagyott taraju kakasokat külön- 
külön ketreczekbe zárjuk (fagymen- 
mentes, lehetőleg jó, meleg ólban) 
s azután naponta 3-szor a meg
fagyott tarajt 3°/o borsavas vaselin- 
nél megkenjük. Bandi Sándor.

Tyúkok repülésének korlátozása.
A tyúkok repülését rendesen úgy 

szokták korlátozni, hogy a szárnyak 
evezötollait levágják, avagy kihúzzák. 
Ennél sokkal egyszerűbb és helyesebb 
eljárás az, ha az egyik szárnyban 
az egyik evezötollat vastag és erős 
czérnával átfüzzük, s azután 4—5 
tollat hozzákötünk egy csomóba. Ily 
eljárással a magasra repülés megvan 
akadályozva, s a baromfi külseje 
sem lesz elcsúfítva. (y)

A gyöngytyuk tojó és kotló kedve.
A gyöngytyuk körülbelül 100 tojást 

tojik egy idény alatt — ha fész
kéből az egy fészektojáson kívül 
a frisset naponta elszedjük. Ellen- 
esetben elhagyja fészkét és szerte 
tojik. Rendesen csak április hóban

kezd tojni s junius végén vagy 
julius hóban megkotlik s jól ül és 
költ, de csak azon a fészken, a hol 
tojni szokott és amelyet önmaga 
választott. (t/)

Ferdénálló farok.
A tyúkok és kacsák ferdén álló 

faroknál, de néha a ludak és puly
káknál előforduló ferde farkállást a 
farkicsgolyák hibás összeköttetése 
okozza.

Miért halad csigamódra a kis
gazdáknál az állattenyésztés ?

Mindenki tudja, aki figyelemmel 
kiséri a földmivelésügyi kormány 
működését, hogy a kisgazdák ügye 
oly beczézgetö kezek közt nem volt 
soha, mint a jelenlegi kormány 
kezei közt, mit a kisgazdák is elis
mernek, mert nincs az a földmive
lésügyi ágazat, hol oktatással, útba
igazítással, jó példaadással s nagy 
anyagi áldozatokkal ne sietne segít
ségére. Mégis a gazdálkodás sok 
ágában tapasztalhatjuk, hogy nem 
halad a kívánt követelmeknek meg- 
felelöleg előre, hanem csigalassúság
gal mozog ; ezt láthatjuk az állat
tenyésztésnél is bizonyos tekinte
tekben.

Hajdanában a lótenyésztésre fek- 
tettetett a legfőbb súly, ma azonban 
a változott viszonyoknál fogva ke
vésbé fizeti ki magát a lótenyésztés 
s ennek következtében ez idöszerint 
inkább a szarvasmarhatenyésztés 
az, mely előtérbe lépett, mivel ol
csóbban, hamarabb, kevesebb kocz- 
kázat nélkül látja a gazda fáradsá
gának gyümölcsét. Daczára annak, 
hogy e téren is a legmesszebb menő 
szak és anyagi segélyben részesül
nek gazdáink, még sem látjuk az 
előre menetelt oly fokban mint lát
nunk kellene. Ha ennek okait gon
dosan figyeljük s kutatjuk, csakhamar 
rájok is jövünk.

Az apaállatok fajtajellegére, test
alkatára, szóval hibátlan voltára 
elég súly van fektetve, viszont azon
ban az anyaállat ezen tulajdonára 
igen kevés figyelem fordittatik, holott 
az átörökítő képességnél hamarabb 
nyilvánulnak ezek a rossz, mint jó 
tulajdonok. Az anyaállat kiválasztá
sánál beleszólási joga senkinek nincs, 
mivel az magántulajdon, s ennek 
tulajdonítható az, hogy oly község
ben, hol 6—8 év óta szakadatlanul 
nyugati pirostarka apaállat volt, a 
csorda nagyrésze mégis fehér ma
radt, vagy feketetarka s csak elenyésző 
része a pirostarka, minek oka főleg 
az, hogy a kisgazda az általa te
nyésztett, esetleg sikerült fajtajel- 

legü állatot siet a piaczra vinni, 
hogy azt jó pénzen eladja, s helyébe 
negyedrész, vagy félárért megvegye a 
korcsnövésü kis „kuli" tehenet. Ily 
csereberélés mellett történik azután 
meg az, hogy az apaállat-vizsgála
tot teljesitö bizottságnak bejelentett 
50—60 drb tehén helyett 150—180 
darab tehén kerül egy év alatt, egy 
bika alá, minek következménye a 
sok meddőség!

Vájjon mi módon segítsünk e ba
jokon ?

Azt hiszem legczélravezetőbben 
kellő útbaigazítással.

Nem mondható a mi népünk oly 
megrögzött önfejűnek, hogy a jó 
szóra, a hasznos tanácsadásra egy
általán nem reagálna, s ép most 
következik a kedvező alkalom, hogy 
két szakértő is érintkezésbe léphet 
a kistenyésztővel. Ezek egyike az 
állattenyésztési felügyelő, aki midőn 
az apaállatokat beszerzi, azokat a 
községek közt kiosztja, vegyen magá
nak annyi fáradságot, hogy tekintse 
meg a kisgazda tenyészetét, s adjon 
útbaigazítást neki, hogy melyik állat
ját selejtitse ki, s melyiket tartsa 
meg- A másik, a tavaszi állatvizsgá- 
Jatot teljesítő állatorvos, aki ilyen
kor megadhatja a tanácsot a kiste- 
nyésztönek, hogy a szemlére hozott 
fiatal állatot felnevelje-e vagy húsra 
értékesítse.

Végül pedig a gazdasági egyesü
letek arra hathatnának, hogy nagyobb 
birtokosoktól bérlegelöt szereznének 
be a kisbirtokosok állatai részére, 
hova tisztán a növendékállatok vol
nának bocsájthatók (másik legelőre 
pedig az anyák) miáltal azt is elle
hetne kerülni, hogy időelött ne legyen 
anyává a növendékállat. Egy kis jó
akarat, ügybuzgóság, s összetartás
sal mind kivihető ez, tehát egyesült 
erővel hassunk oda, hogy a kisgazda 
is megfelelő állatot neveljen.

Flóris Rezső, 
jár. m. kir. állatorvos.

lievélszekrény.

Kérdések.
5. sz. kérdés. Kérem tudatni velem, 

hogy azon rendeletek, előírások, me
lyek Magyarország állategészségügyi 
viszonyaira vonatkoznak, ki által adat
nak ki és hol volnának beszerez
hetők ?

Vetés. K. L.

Feleletek.
Szoptatást megtagadó tehenek. 

{Felelet a ni. évi 128. sz. kérdésre.) 
A közölt kérdésről az a vélemé
nyem, hogy a tehenek némi ideges
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ségben szenvednek s a borjuk lök- 
dösését, fejőkkel s különösen hom
lokukkal való heves taszításokat, 
tőgyükön nem szívesen viselik el s 
inkább elrúgják s szopni nem enge
dik borjukat, semhogy ilyen erős 
maczerának kitegyék tőgyüket; de 
az is meglehet, hogy a borjuk éles 
fogakkal bírnak s ezek sértik a finom 
tőgybört; ez esetben le kell ráspolni 
az éles fogakat tompára. Tehenei való
színűleg simakezü, enyhe bánásmódu 
tehenész keze alatt vannak s nin
csenek a borjú által rendszerint vég
hezvitt erős massage-kurának alá
vetve. Jövőben ajánlatos lesz a fejő 
egyént figyelmeztetni, hogy legalább 
a leborjazást megelőző időben öklé
vel, tenyerével gyúrja, lökje kissé a 
tőgyet, hogy e bántalomhoz hozzá
szokjék a marha s ezt addig mig 
meddőn áll a tehén, szinte folytatni 
kell; azt reményiem ezzel elérhetni, 
hogy ezentúl borjait szopni engedi 
majd mindkét tehén.

A teheneknek ezen, nem annyira 
rossz mint kellemetlen tulajdonságát 
nem tartom átörökítönek s ha némi 
hajlammal bírna is az üsző a szopni 
nem engedésre, azért bátran fel 
lehet azt tovább tenyésztésre nevelni, 
csak idejekorán — jóval az első 
borjazás előtt — már hozzá kell 
szoktatni tőgyét azon maczerálás- 
nak, melyet a borjú véghezvisz anyja 
emlőjén s legjobb egy ügyes fejőnek 
ellesni a borjú minden mesterfogását 
s azt egvtöl-egyig praktizálni a tehén 
illetve előhasi üsző tőgyén, akkor 
már borjazás után nem lesz idegen
szerű tehenünk előtt a mindenféle 
taszigálódás s nyugodtan fogja tűrni 
a borjú szopását. Gyakorlatomban 
ezen eljárást alkalmazva soha sem 
volt oly tehenem, mely borját szopni 
ne engedte volna.

Kérdéses tehenek tőgyén is lehet 
esetleg valami fájdalmas rész, kinö
vés, szemölcs stb., mely a sima 
fejősnél nem fáj, de az erősebb 
huzogatásnál s nagyobb lökéseknél 
fájdalmat okoz s ez esetben az állat
orvos általi megvizsgálást ajánlom 
a baj eloszlatására. Fehér Zoltán.

Hússertések tenyésztése és hiz
lalása. (Felelet a 4. sz. kérdésre.) 
Kimerítő tanácsokat, útbaigazítást 
egy szaklap keretében csakis egyes 
kérdésekre lehet megadni. Méltóz- 
tassék megszerezni Dorner Bélának 

sertés Magyarországban^ czimü 
müvét (kapható szerzőnél Bpest, 
földmiv. minisztérium, ára 5 korona), 
abból megtudhatja, hogy viszonyai 
között melyik sertésfajta volna a 
legjobb és hogyan kell tenyészteni 
és hizlalni, értékesíteni legelőnyö
sebben tenyésztett sertéseit. Kellő 
szakismeret nélkül ma ne fogjon

ilyen vállalathoz, mert tandija drága 
lehet. a.

Állategészségügyi rendeletek. (Fe
lelet az 5. sz. kérdésre.) A feleletet 
kérdésére lapunk múlt számának 
„Különfélék" czimü rovatában meg
találhatja. y.

Különfélék.

Hibaigazítás. Spercker Ferencz ur, 
ismert tenyésztőnk a következő sorok 
közzétételére kérte fel szerkesztősé
günket : Az „Állattenyésztési és Tej
gazdasági Lapok11 1902. évi deczember 
hóban megjelent 51. számában „Javí
tott magyar szürke marha“ czim alatt 
Monostori K. tanár ur tenyészetemről, 
dletve annak a pozsonyi kiállításon 
kiállított egyedeiről egy ismertetést 
közölt, melynek keretében egyes álla
tok súlya is megvan jelölve és pedig 
a szövegben egész helyesen az áll, 
hogy a Pozsonyban eszközölt lemá- 
zsálás szerint az 5 éves „Viola“ nevű 
szoptatós (és nem vemhes) tehén 723 
kilogramm volt és mégis a lap 5-ik 
oldalán közölt „Viola 4 tehénnek hátul
ról lefényképezett képe alatt, annak 
súlyaként 602 kg. van feltüntetve; 
holott tényleg és a szöveg szerint is 
a 602 kg. súly a 3Va éves , Deres“ 
előhasi üszőé. Tisztelettel kérem ezen 
tévedést a valósághoz híven a legkö
zelebbi számban akként rectifikálni, 
hogy az 1902. évi deczember 21-én 
megjelent 51. szám 5-ik oldalán 5 éves 
„Viola“ nevű tehén súlya nem 602, 
hanem 723 kg.

Juhtenyésztés a Székelyföldön. A 
Székelyföld egyes vidékein, ahol a 
juhtej és gyapjú értékesítésnek ked
vező föltételei megvannak, Darányi 
földmivelésügyi miniszter kedvezmé
nyes áron kétezer raczkafajta juhot 
fog a kisgazdák között szétosztatni. 
A juhok árát a beszerzési áron 
kamatmentesen három félévi rész
letben kell a kisgazdáknak vissza
fizetni.

Magyar szarvasmarha Romániában. 
A román közgazdasági miniszter a 
románországi szarvasmarhatenyész
tés javítására uj intézkedéseket kíván 
most életbeléptetni. Miután a múlt 
év elején kísérlet tétetett Magyar
országon a székely-keresztúri kiállí
tás alkalmával magyar-erdélyi fajú 
bikákat községi czélokra venni, azon
ban csak négy vásároltatott az illető 
kiküldött által, határozatba ment, 
hogy a köztenyésztésnél csakis mold
vai fajú bikák fognak használtatni, 
azaz a magyarral egy törzshöz tar
tozó Moldvában tenyésztett fajból. 
E czélból felhívás intéztetett az or
szág összes tenyésztőihez, hogy a 
nálok eladásra felállított tenyész
bikákat a minisztériumnak jelentsék 

be. Ezen felhívás úgyszólván semmi 
eredményre sem vezetett, mert azon 
nem nagyszámú tenyésztő, ki az or
szágban van, bikaeladásra eddig 
alkalom nem lévén, nem tenyésztett 
bikákat eladási czélból. Ezért elha
tározta a minisztérium, hogy stu- 
dinai és lazai mintagazdaságain, 
egyelőre csak az elsőn, mely az 
ország nyugati részében, az úgyne
vezett Kis-Oláhországban van, az 
ország jobb tenyészeteitől össze- 
vásárolt tehenekkel egy törzsgulyát 
fog felállítani, melynek czélja lenne 
a köztenyésztés részére moldvai fajú 
bikákat nevelni és egyúttal a mold
vai fajt helyes tenyésztés által javí
tani, tehát a inezőhegyesi magyar 
törzsgulyánál követett eljárást utá
nozni. E czélra összevásároltatott 
eddig egyelőre mintegy 50 darab 
tehén. Azonkívül az 1900-ban Mező
hegyesen vett üszők és üszöborjuk 
s azok ivadékai is Studinán tartat
ván, kísérletek fognak tétetni a ma
gyar és moldvai fajnak a kereszte
zésével is.

A husvizsgálat Drezdában. A drez
dai konzulátus jelentése alapján a 
lapok azt a hirt közölték, hogy a 
községtanács határozata szerint a 
külföldről behozott hús Drezdában 
a husszemle alól fel van mentve, 
azon esetben, ha a hús származási, 
illetve feladási helyén már egy hiva
talos közeg által megvizsgáltatott. 
Ez a hir a drezdai tanács hivatalos 
lapjának téves közlése folytán került 
a hazai lapokba. A hivatalos lap e 
közleményét most oda módosítja, 
hogy a külföldről behozott hús, úgy 
mint azelőtt, a hivatalos vizsgálat
nak Drezdában alá van vetve. Ezen 
határozat szerint a vágatás előtti és 
utáni egészségügyi vizsgálatot csakis 
oly állatorvos eszközölheti, aki a 
német birodalomban alkalmazva van.

Dánia vajkivitele. Az „Om Land- 
bruget i Danmark" czimü hivatalos 
dán munka statisztikája szerint Dániá
nak külkereskedelmi forgalmában a 
vajkivitel adja a legnagyobb jöve
delmet az összes kivitt áruk között. 
A vajforgalom következő volt, 3 éves 
átlagokban:

Behozatal Kivitel
Év font korona font korona

millió millió
1875/79. 5'03 4-78 27-04 27'08
1879/82. 5’89 5’37 25’39 24-48
1883/85. 8-31 7'08 35'87 31-95
1887/90. 1376 10-55 66'65 58-09
1891/94. 27'00 23-05 99-53 91-22
1895/99. 33-13 27-51 129-08 115’68

Az 1895/99. években tehát évi 
átlagban, tisztán (azaz a behozatalt 
a kivitelből levonva) Dánia vajkivi
tele volt: 95.950,000 font (1 font 
= 500 gramm), 88.170,000 K. (1 dán 
korona = 130 fillér.
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Sovány marhavásár Berlinben. A tar 
tományi tanács elhatározta, hogy a 
berlini központi marhaértékesitő szö
vetkezetnek korlátolt felelősséggel 
engedélyt ad 1903. junius 1-től kez- 
dődőleg a Friedrichsfelden felálli- 
tandó soványmarha eladási csarnok 
felállítására és vásár megtartására ‘és 
pedig: ti) sertésvásár szerdán, malacz- 
vásár kedden ; &) lóvásár csütörtö
kön a hónap első hetében; e) szarvas
marha és ürüvásár minden hét pén
tekjén; d) baromfi, különösen pedig 
lúd vásár a hét minden köznapján. 
Ennek folytán a Eriedrichs teleli so
vány marhapiacz, amelynek épületei 
már tető alatt vannak, engedélyezett 
nyilvános piacznak tekintendő. Külö
nösen kiemelendő, hogy a hónap 
első hetében lóvásárok is tartatnak.

Németország husszükséglete. Nürn- 
bergben a sertéshiány nagyon érez
hető és a múlt év első kilencz 
hónapjában 30,977 sertéssel kevesebb 
érkezett a piaczra, mint 1901. meg
felelő időszakában ; Szerbiából igen 
olcsón ajánlottak szerb sertéseket, 
de a szerb sertéshusbevitel Nürn- 
bergben ez idő szerint nincs meg
engedve. Nürnbergi konzulátus de- 
czemberi jelentése szerint a minisz
térium megengedte, hogy élő álla
tokat Ausztria-Magyarországból be 
lehet hozni a würzburgi köz vágó
hidra a vasúti csatlakozás kiépítése 
előtt is, ha az állatokat a közvágó
hidra olyan kocsikban szállítják, a 
melyekből az állati hulladékok nem 
eshetnek ki és ha vesztegzár esetén 
az állatokat gondosan elkülönítik, 
A bádeni állatvásárokra a lefolyt 
évben sokkal kevesebb szarvasmarhát 
és sertést hajtottak fel, mint az 
előző évben, de aprómarha több 
érkezett a vásárokra. Berlini jelen
tések szerint a Dániából való vágó
marhabevitel megnehezítése arra indí
tott több német vállalkozót hogy 
Vedsted Hvidindben nagy kiviteli 
vágóhidakat létesítsenek, melyek dán 
és német területen lesznek felállítva. 
A dán vágómarhát ott le fogják 
vágni és a húst Németországba szál
lítják. Az engedély iránt a tervezők 
mind a két kormányhoz folyamod
tak és a telepen hetenkint mintegy 
ezer darabot fognak levágni. Az 
illető német helyi- és tartományi 
hatóságok pártolják a tervet.

Díjazott fajtából
lan,eá„ tyúkok és ezek tojásai kaphatók
Hasz Sandorné-nál, Battonyán.

Sárga és fehér orponqtonok
SZ' mezógazd. kiállításon az első díjjal 

^ra7érem és 200 kor- emléktárgy- 
“tetve kaphat- polcnyi Manó or- 

K,cs,t,’"<:<»n. Fehér hús, 
uh“®hé'l thea‘tojáf • Az állatok törzskönyvelve és 
lábgyuruzve vannak. Faj tisztaságról kezeskedem. 
Meg nem felelő anyagot visszaveszek. Árjegyzék 
kívánatra ing-yen küldetik.

TplinQPTl Ili 200 darab tojáshoz 1 UJJcoclL llj7 va]5 „Prairie 
State* költőgép eladó. Alábbi faj
baromfiak és azok keltő tojásaira meg
rendelést elfogadok. — Mexikói fehér 
pulyka, emdeni- és angol emdeni 
lúd, olasz óriási lúd, lehér gyöngy- 
tyuk, langsan kakas, sárga orping- 
tonok. — Kapható még 80 métermázsa 
igen szép burgonya. Sáimezey Antalné, 
Mező-Kovácsháza.
ül Vili 11 th kopasz kakas, fehér kopasz 
* ,J IblLLlll kakas, langsán tojó, drbja 
6 koronáért kapható. Plymuth költő tojások 
kaphatók és elöjegyezhetők; darabönkint 
15 fillér. Szlávy .Iánosné Újvidék.

Legújabb költőkosarak 
(saját találmány') drbja 1 kor. 20 fill. úgy
szintén tenyésztoások kaphatók. Rácz 
Ödönné fajbaromfi tenyésztésében Kő
bánya Kada-utcza 12*31.

ül vnmtU jérczék és kakasok kap- U íyiinilll ' hatók ü—12 koronáig 
Kovács Ödönnél Budapest, Csömöri-ut 92.

Arany éremmel
kingi kacsáimból kácsérja 7, tojója 5 koro
náért eladó. Tojás 20 fillér darabja. — 
Dr. Magyar Károly, Nagy-Becskerek.

ÁHatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazda
sági Lapok?' eredeti tudósításai.

Budapesti vágőmarhavásár. 1903. jan. 15. 
Fölhajtatott: hízott s legelömarha 2794 drb, cson- 
iozni való marha 356 drb, összesen 3150 drb. Ebből : 
ököl- 1981 drb, bika 189 drb, tehén 859 drb, bivaly 
101 drb, növendékmarha 20 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Irányzat: A vásár hangulata élénk, az árak vál
tozatlanok csak silány minőségűnél volt 1—1 korona 
árcsökkenés.

1903. január 2. I. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör 62—70 52—60 46—50
Tarka hízott ökör . 62—70 52-60 46—50
Tehén ....................... 44—66 — 42-58
Szerbiai ökör . . . 50—60 — 42-48
Bika.......................... — 46-70 —
Növendékmarha . . .----- 40-56 —
Bivaly ....... — 32-44 —

Budapesti {gazdasági és tenyésziiiarlia- 
vásár. 1903. jan. 15. Fölhajtatott : I. rendű magyar 
járm. ökör---- - drb, II. rendű magyar járm. ökör
----- drb, III. rendű jármos ökör —— drb, tarka 
növendéktinó----- drb, hizlalni való tinó-------drb,
bonyhádi tehén 60 drb, tarka fejős tehén 109 drb, 
jármos bivaly — drb, tenyészbika 1 drb, összesen 
170 drb. Árak : darabönkint korona értékben jármos 
ökör —--------- kor., bonyhádi tehén 220—320 kor.,
tarka fejőstehén 150—240 kor. páronként.
"Irányzat: A vásár hangulata nagyon lanyha volt.

Budapesti szurámarhavásár. 1903. jan. 15. 
Fölhozatott: borjú 225 darab, bárány 422 darab. 
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 86—100 fl.ll., II. oszt. 
70—84 fill., bárány páronkint 9—16 kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.
'^Budapesti .juh vásár. 1903. jan. 12 Fölhajta
tott: 450 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü----- 46, középminőségű hízott ürü
— ——, legelőn javított ürü-------------- , javított
anya---- 26, szerbiai raczkajuli--------- , kecske —,
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata elég élénk.

Budapesti lóvásár. 1903 jan 15. Főihajtatott : 
615 drb. Ebből jobb min. hátas ló 14 drb, jukker 
20 drb, hintós 28 drb, igás 40 drb, fuvaros ló 120 
drb, parasztló 350 drb, alárendelt minőségű 43 drb. 
Eladatott: 332 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
400—460, jukker 380—480, hintós 300—400, igás 
200—270, fuvaros ló 105—240, parasztló 44—100. 
Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti íerenczvárosi sertés-zártvásár.
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Irányzat: Élénk. Árak emelkedtek.
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A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 
1903. jan. 8-től 1903. jan. 14-ig. Sertésállomány volt 
1903. jan. 7-én. 23371 darab. Ehhez érkezeti : 
magyar 380 drb, szerb 1371 drb, összes állomány 
25122 drb. Kiszállíttatott : 2422 drb. Maradt állomány 
1903. jan. 14. 22700 darab.

Hízott sertésárak :
(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o lovonással.)
Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 116—120 

fill. Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 118—122 fill. 
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°jo levonással 

értendők.)
Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 120—128 

fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 114—118 
fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 110—llő 
1111. Szerb nehéz párja 160 kg.-on fölül 112—1181111. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 108—112 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 106—112 fillér. 
Irányzat: Élénk.

.Sovány sertésárak :
(Az árak 4°|o levonással élősúlyban értendők.)
Öreg 2 éven fölüli 96 f.-től 100 f.-ig, öreg 2 éves 

100—104 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 
100—120 f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli 
süldő 92—98 fillérig. Irányzat: Élénk.

A fent jelzett sertésmennyiségből németországi 
vevők által határszéli vágóhidak utján élő állapot
ban — drb lett Németországba elszállítva.

Bécsi szűrő marhavásár. 1903. január 15. 
Fölhozatal : 4118 drb borjú, 2114 drb sertés, 271 
drb juh, 1071 drb bárány. Árak: kg.-kiut fill. borjú 
I. o. 98—120 (----------- ), borjú II. o. 80—96, hízott,
sertés 96—110, süldő sertés 72—88, hússertés 
94 —100, juh 60—96, bárány páronkint 12—28 kor.

Irányzat: A nagyobb felhozatal következtében az 
árak érzékenyen hanyatlottak, első rendűnél 4 fii
ér, egyéb minőségnél 6—12 fillérrel.

Bécsi juhvásár. 1903. jan. 15. Fölhajtatott : 
2192 darab. Árak: kg.-kint fill.-ben: angol húsos 
ürük —----- (----------), I. rendű hízott ürü 52—56,
középmin. hízott ürü 48—50, kecske-------- , bárány
-----—. Irányzat: Élénk.

Bécsi sertésvásár. 1903. jan. 13. Fölhajtatott : 
hússertés 5064 darab, zsirsertés 5927 drb, összesen 
10991 drb. Ebből : magyarországi 5927 drb, galioziai 
4846 drb, egyéb 218 drb. Árak: kgrammonkint élő
súlyban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 
108—110 (kiv. 112), elsőrendüjközép magyar 102—107, 
könnyű magyar 94—100, öreg nehéö magyar 
102—107, szerémségi (horvát)-------- , szedett sertés
94—100, galicziai süldők 72—88, galicziai öreg

-----, hús-értések 72—88. Irányzat: Hízott serté
seknél élénkebb, áremelkedéssel, hússertéseknél 
az árak hanyatlottak.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. január 12. 
Fölhajtatott : hízott és legelőmarha 3614 drb, cson
tozni váló marha 1005 darab, összesen 4619 darab. 
Ebből ökör 3313 drb, bika 604 drb, tehén 639 drb, 
bivaly 63 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban korona

értékben fogyasztási adó nélkül.)

1902. decz. gl. 1. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör . . . 72-76 62-71 54—61
Galicziai hízott ökör. . . 74-78 68-73 58—65
Tarka hízott ökör.... 80-86 70—79 62—69
Bikák ............................... 48—68 — —
Hízott tehén.................... 50—64 — —
Legelömarha....................
Csontoznivaló marha. . 
Bivaly...............................

48-68
38—48

—— _—

_____ _____
Konzerváru (selejt) . . . — —,— —

Irányzat: lanyha ; az előző heti árak mellett.

Szerkesztői üzenetek.
Többeknek. A mull számunkban közölt 

„Kiállítás a londoni Agrikulturál Hallban* 
ez. czikket, ifj. Holló Lajos ur irta. Lakik : 
London, W. C. Chaucery Lane 55., 56. 
(Hungárián Produce Import Co.). — Levél
beli tudakozódásokra készségesen válaszol. 
A leve ekre dupla bélyeg kell.

Több kérdezösködönek. Lapunk 1-sö szama 
teljesen elfogyott, ezért sajnálatunkra a 
kért számot nem küldhetjük meg.
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FEHÉR MIKLÓS gépgyár K 
részv.-társ.

Budapesten kerület, Külső Váczi-ut 80. szám.
Amáv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ: ============ 

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: ==------
legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költségveté- 
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk.

w
&

A pozsonyi II. mezőgazdasági országos 
kiállításon díszoklevél. A legnagyobb 
—.......... kitüntetés. ___ ___  

! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek.

&
&

Kwizda-féle Korneuburgi Állattáppor

Főraktár :

Valódi csakis 
ezen védjegy
gyei ellátva.

50 Év óta a legtöbb istállókban hasz
nálatban van a jó étvágy elősegítésére 
es rossz emésztés megszüntetésére, a 
tehenek tejelő képessegének és a tej
nek javítására. Minden gyógyszertár

ban kapható.

Szer lovak, szarvasmarhák és juhok számára. Egy 
doboz ára 1 korona "0 fillér- Fél doboz 70 fillér. Weiser J C.

Franz Joh. Kwizda gyógyszerész, csász. és kir. osztrák
magyar, román királyi és bolgár feje

delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett.---------------------------------

gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán.
Ajánlja: „Zala Drill” hazánk legjobb 
sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes 
és több barázdás aczélekéit, és az 
összes talajmivelő eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

I*
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I !•

I
AZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. 

Brassói kénsav- és műtrágya- 
* gyára ajánlja legjobb minőségű

x mindennemű —-------- ------- ------------

>£<<<<-<<<<<<<<<<<<<< *

a t. ez. gazdaközönség becses figyel
mébe. Ajánlatokkal készséggel szol
gál a Központi Iroda, Budapest, 
IV., Bécsi-utcza 5. sz.

^angerhauseni gépgyár
részvény-társaság

Budapest, (Kiílpő Váczi-ut) (Jpá^lya-utcza 3.

Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére. 
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e.e.e_e.e.e.<i. 1902. évi forgalom: 26000 mm. sssssss 

Fölhívjuk a t. ez. gazdaközönség figyelmét 

A budapesti gyapju-aukeziókra 
melyek az év folyamán több sorozatban, nevezetesen 
julius és szeptember hónapokban tartatnak meg. Az 
aukeziókra felküldött és „Gyapjuárverési vállalat 
Budapest, dunaparti teherpályaudvar” czimzett gyap- 
juküldemények a M. Á. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen raktározásban 
részesülnek. Bejelentéseket és mindennemű felvilá-

1.....    gositásokat elfogad: =======

HELLER M. s TÁRSA ÍSffSl
Budapest, V. kér., Erzsébet-tér 13. szám 

lenes-féle Magyar Restitutions-Fluid 
lovak és szarvasmarháknak, zz

Gazdaságban nélkülözhetetlen.
Az állatok izomerejét fo
kozza, kitartóvá, és erőssé 
teszi; meggátolja a lábak 
merev bénulását, az intágu
lást s az úgynevezett póko- 
sodást. Ára 2 korona. Postán 
2.60 kor. beküldése után bér

mentve küldi

v JENCS VILMOS > 
gyógyszerész, ye) 

Budapest, II., Széna-tér 5. sz. 
Főraktár : Di. Egger Nándor 
gyógyszertára, Budapesten, 
VI. kér., Váczi-körut 17. sz.

I 

w( )« Uj “Yictória” sor vetőgép
( tolókerék ■ rend ■ 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETÓGÉP. —

J<ofkeFF éS Sehrante
JBudapesten, VI. kér, Yaczi-körút 57. sz.

Uj gazdasági gépgyára és vas
öntödéje Kispesten épültl900-ban

'TT’jánlja legjobb minőségű gazdasági gépeit 
jr * és eszközeit jutányos árak mellett. -----

Terjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen

SlÁYTT-1 L0-*Tg.j

bl

e
bflYTON & SHUTTUEWORTH

’ BUDAPEST, Váczi-körút 63. szára' BUDAPEST, Váczi-körút 63. szára
Által a iegjutAnyosabb árak mellett a)áolta*nak

£ocomobil es gőzcséplögép-készletek wa e^n « ree^g. 
ozalmakazaiozók. járgány cséplőgépek, lóhere - cséplők, tisztitó ■ rosták, 

konkolyozók. kaszáló es aratógepek, szénagyOjtök, boronák.

.COLUMBIA-ORILI" legjobb sorvetogepek. Plánét jr. kapalólu 
•iccskavágók répavágók Kukorlcia-morzsotók, daráló^ 1

or)o*tnalmok. egyetemet* acxel-ek^k, 2* es 3-vaso 
ekek mincku- egyéb gazdasági gépek

Ríszletei Árjegyzéked kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek

r

5

r r r

m. kir. szabadalom 15,117. szám, számos 1. dij.

Gépeink elösmert legjobb szerkezetűek, 
szokatlanul nagy téteménykcpességüek s e 
mellett olcsók. Gabonatisztitógépek, 

szecskavágók, sorvetőgépek stb. stb.

Jungen Sándor
Budapest, V., Marokkói-utcza I. sz.
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KIS II I k’DKTÉSEk.
Tenyészbika eladás.

A békési uradalom tiszta masyar alföldi g'ulya- 
beli szarvasmarha tenyésztéséből származó

3 drb 3 éves
16 drb 2 éves

hágóképes tenyészbika f. évi február 1-től kezdve szabad 
kézből eladandó. Vasúti állomás Békés. Venni szándékozók 
felkéretnek miszerint esetleges felvilágositások beszerzése 
iránt aluliro tthoz fordulni szíveskedjenek.

Békés, 1903. január 8-án. EMPERL ERNŐ,
uradalmi tiszttartó.

Foszforsavas mész
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

tetlen. Kapható :

a “Hungária”
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaság.

Budapest, Fürdö-u. 8.

Korosok bugsántyukok
fehérlábú és csörü, tiszta és ezek tenyésztojásai bár

fehér tollú kopasz- mikor kaphatók :
nyakú és magyar tt q«i 
tyúkokat meg kaka- K PQ1117 

sokat megvételre, Hl Iliin.
Ajánlatok “A.” jegy alatti _ _
kiadóhivatalba kéretnek. * 6U16SVáron,

Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban

egolcsóbb és leghatásosabb trágyázás. A Cséry-féle szemétfuvarozási és feldolgozási részvény
társaság által a fővárosi területén összegyűjtött rostált és compostirozott szeméttrágya előnyös 

vegyi összetétele és dús nitrogén, phosphor és kálitartalmánál fogva úgy a gabonafélék, 
mint pedig szőlők trágyázására kiválóan alkalmas. Az eddigi kisérletek eredményei bizonyít
ják e trágyaszer rendkívüli előnyeit. -.... -.....- ■ . . . ■ —

A szeméttrágya beszerzési ára, nagy belértéke daczára QLCSÓBB, mint
a természetes marhatrágya vagy bármely műtrágya. Részletes árajánlattal és ismertető füzettel szíve
sen szolgál a kizárólagos eladással megbízott -............. . ................-....... ... .......

Magyar Kereskedelmi részvénytárs, Budapest, V., Váczi-körut 32.

1

99

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, 
kénsavas-ammont (dohánytrágyá- 
zásra), chilisalétromot, kanitot,
40%-os kálitrágyasót, kovasavas

Rr kálit és egyéb mütrágyaféléket el- ű
ismert kitűnő minőségben lég- ŰL
olcsóbban szállít a«««««

•■HUXCiARIA

0
 műtrágya, kénsav és vegyi ipar r.-társ. IJl

Budapest, V., Fürdő-utcza 8. QQ

Gazdák Biztosító Szövetkezete
BUDAPEST, Vili., Baross-utcza 10. sz., II. em.

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége
Alakult 1900. erkölcsi támogatásával Alakult 1900.
--------------------------------------- Biztosítéki alap: ---------------------------------------

Kormány hozzájárulásával........................................... 400.000.— kor.
Alapítványok...................................................................... 1,268.080.— kor.
Tartalékok........................................................................... 111.053.60 kor.

Összesen . .' 1,779.133.60 kor.
Első évi fölösleg ........................................................... 90.349.— kor.

Biztosításokat elfogad tűz- és jéykár ellen, úgyszintén az 
ember életére külöuféle módozatok szerint.

Az üzleteredményben a biztosított tagok dijarányukban részesülnek 
és az 1901. évi üzletfeleslegből úgy a tűz- mint a jégkár ellen biztosítva 
volt tagok 4%-os díjvisszatérítést nyernek.

Biztosítási ajánlatok benyújthatók közvetlenül vagy a képviselők köz
vetítésével. Nyomtatványnyal és felvilágosítással minden irányban kész
séggel szolgál az igazgatóság.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Ala?i*“utt 

evbabest-icőbAitvji.
Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 

a „Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszerüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vízzel bíró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

Foglalkozik : szállások bérbeadásával, szemes és 
darált eleség beszer zésével, bizományi bevásár
lás és eladással, folyószámlára fizetéseket teljesít. 
A sertések kényelmes elhelyezése mellett ügyfeleinek igen 
mérsékelt árakon a legmesebb menő előnyöket nyújtja és 
a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva van.

Sürgönyczim : Consum, Budapest. Telefon : 25—02.

Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám.

ÜZLETÁGAK: ==
Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és főze
lékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállítmányo
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardíjak, útirányok 
stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. ======= 
Kiviteli osztály : A társaság berlini fiókja mindenfele elemi czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenezvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesitését. =======

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

• ...... ==&
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Kis hirdetések ára:
Minden szó 4 üli., kövér betűkkel 
minden szó 8 üli. beiktatásonként. 
A kisbirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK II irdetésekről
csak akkor adunk felvilágositást, ha 
k rdésttevő a szükséges postabélye
get v. válaszlevelezölapot beküldi.

A kis hirdetés legczélszerübben postautalványon rendelhető meg, 
melyre a szöveg felírható. Kis hirdetéseket csupán mezőgazdák 
és tenyésztőktől, továbbá állást keresők és adóktól veszünk fel.

II Feltűnő hetükkel közlendő kis hirdetések dija, 12 □-czenti- 
inéter területig, beiktatásonkint 1 korona, minden további 
--------------------- 1 □■czentiméter 5 fillér.------------------------

Kínálat.

Tejgazdasági 

Zsebnaptár 
az 1903. évre

IV. évfolyam. Szerkeszti és 
kiadja

Jeszenszky Pál
„0MuE“ titkár.

Tejgazdasággal foglalkozók
nak nélkülözhetetlen. Meg
rendelhető az „Állattenyész
tési és Tejgazdasági Lapok* 
kiadóhivatalában. Budapest 

Köztelek, Űllői-út 25.
Ara (bérmentve és ajánlott 
küldéssel) 3 kor. 70 íill. 

Soványés hízott 
sertéseket 

legjobban értékesít

Bauer B. Gyula 
BUDAPEST, Vili. 
Kerepesi-ut 73. sz. 
Fajbaromfiak 

állandóan kaphatók : Plymouth> 
Langshan, Bráhma, Cochin, 
Kopasznyaku stb. darabja bár
mely nemben 4 forint. Keltő
tojások á 10 kr. Pekingrécze 
5 frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd 6 
frt. Toj. 70 kr. Bronz és fehér 
pulyka 5 frt. Tojás 60 kr. ki
tüntetett törzsektől. Galambok. 
Keltőgép, és nevelő. Vétel és 
csere! Árjegyzék. Brichta 
KAimAn Török - BAlint, 

(Pestmegye).

Sárga orpingtonok 
már most és bármikor kap

hatók :
Maíjiász Jáijognéqál
Kecskemét, Katona-telep.

Otocska Gézáné-nál, 
Sopron-Kövesden.

Egy próbaköltetésre díjtalanul 
küldöm.

Költetö-gépemet 
minden fajta tojásra alkal
mas. Köttető gépeim auto
matikusan, minden fel
ügyeletet feleslegessé téve 
működnek s egv kis petró
leum lámpa segélyével 

végzik a keltetést. Ered
mény 80—90% friss tojás
ból. Prospektust küld :

G. H ii c k e, Wien, XV., 
Weinbergerg. 13.

Előjegyzést 
elfogad nemes barom
fiak szállítására a ni. 
kir. baromfitenyésztő
telep és munkás képző

iskola vezetősége
— (íödöllön. —

Mérsékelt árak mellett egész 
éven át kaphatók :

Tisny Istvánnénál Battonyán, 
tisztavérü emdeni libák, 
pekingi óriás kacsák és 
ezen utóbbiak tojásai, bronz 
pulykák, plymouth, or- 
pington, lang-san, erdélyi 
kopasznyaku fehér és 
fekete tyúkok, kakasok. 
Fehér magyar tyúkok, kakasok 
fehér láo, fehér csőr. Őszszel 
finom pehely és toll is kerül 
eladásra, úgyszintén télen át 
friss tyúktojások is kaphatók. 
A kacsatojásokra előjegyzése

ket már moBt elfogadok.

és ezek tenyésztojásai Uvívlv A.vön ülvllvA. 
kaphatók bármikor: Predmerszky József

Őszi szállításra haphatók a] 
gödöllői m. kir. baromfite- 
nyésztőtelepröl származó 
tisztavérü törzsek után 

nevelt

bádogosmester, üzlete : 
VI., Vörösmarty-u. 33.

Ajánlja szabadalmazott 
baromfi keltető és ne
velőit, meiyek könnyen 
kezelhetők, kevés égő
anyagot fogyasztanak 
s jó eredmenynyel mű
ködnek. Úgyszintén szaba
dalmazott Acetylen gáz
fejlesztőit, melyek telje
sen megbízhatók s önmü- 
ködőek. Pozsony, 1902. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni. 

Baromfitenyésztőkfigyelmébe 
Olcsó kerítések!

Lengyendi gazdaságnál. 
Vasút posta, távirda Nagy 
Bátony (Hevesmegye), 

talaj] Enjil munkái: 
1. A gazdasági baromfite
nyésztésre vonatkozó álta
lános tudnivalók. II. átdol
gozott kiadás 1 K. 2. Ba
romfi-hizlalás 1 K. 50 f. 3. 
Tyúktenyésztés. II. kiadás 
3 K. 4. Pulykatenyésztés 
2 K. 5. Lúd- és kacsate
nyésztés 2 K. 6. A baromfi
termék értékesítése 2 K. 
Mind a hat munka egy
szerre megrendelve 8 K. 
Megrendelhetők a szerzőnél 
Budapesten, VII.,Csömöri-ut 
15 sz., II. em. 8.

Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fonat- és 

kerités-g’yára 

BUDAPESTEN, VIII. 
i'llói-nt <8. szám. 

Pekingi kacsák, ma
gyar tenyész- 
bikák, 

igásökrök, vetőmag
vak gr. Teleki Arvéd 
drassói uradalmában, 
up. Koncza, állandóan 

kaphatók.

Fehér Iangsánok 
és ezek tojásai kaphatók 

Darányi Ferencnénél 
Kecskeméten.

Kitűnő, bő tojó-, kiviteli 
és diszbaromfi.

Tehén- és iisző- 
eladAs 1 A tehenészet fokon- 
kinti abbanhagyása miatt el
adásra kerül: ÍO db Bonyhádi- 
immenthali igen szép tehén, 

részint fejős, részint közeli 
elléssel, 10 drb ugyanilyen 
V/4—2l/2 éves gyönyörű (ré
szint felfolyatott) üsző; és végre 
1 drb ll/2 éves hágóképes sim- 

menthali bika. Áz egyedek 
húsz év óta tejelőképesség és 
alakra nézve gondosan válasz
tattak ki (tisztavérü simmen- 
thali bika alkalmazásával) Tuda
kozódhatni : Margulit Lajosnál 
Pta-Nagy-Podár, u. p. Nagy- 
Alásony, vasútállomás Pópa.

Tejgazdasági Napló 
kötve 3 korona 60 fillér 

Tehenészeti
Törzskönyv 

kötve 3 korona 60 fillér.
Megrendelhető : 

HREBLAY EMIL ál 
lattenytési m. kir. felügye
lőnél Budapest, Csömöri- 

út 5., II. em. 8.

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, ke«tek. gazdasági telepek 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. TovAbbA aczAl- 
tüskés kerltéssodrony, 
Aalamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

Kollerich Pál és Fiai gyárosoknál 
Budapest, IV., Ferencz 
József-rakpart 21. sz. 
Árjegyzék és költségvetések, ingyen.

Emdeni óriAsi 

olasz gúnarak, 
darabja 10 korona. Mexikói 

pulykakakas, 
darabja 11 korona, úgyszintén 
fenti fajok tojAsaira meg

rendelést elfogad:

Vciurich Lajosnc, Bal tunya.

Fajbaromfi 
és tenyésztojás kap

ható a „Délvidéki 
földmivelők gazda
sági Egyesületénél' 
Temesvár.
Baromfiszalütó

kosarak
kaphatók:

I^arxipel Ödön,
kosárfonónál.

Újpest, Temetö-u. 8. 
importált szülők utáni 

Sárga Orpington- 
tyukok tenyésztojásaira 
(darabonkint 40 fillér) elő
jegyzéseket már most el

fogad Hreblay Fe- 
renezné, Kis - Kőrös. 
(Legkevesebb 15 darabot 
szállít. Rázásmentes cso

magolás 1 korona.)

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

Tégelyaczél-fejekkel, melyek eltörhetet- 
lenségeért szavatosságot vállalok.

Különösen tartósnak bizonyult, három
réteges (compound) pánczél aczél-lemez 
kormánylapokkal, melyekre a legragadó- 

sabb föld sem tapad.
Gondosan edzett, feltűnően hosszú ideig 

eltartó szántóvasakkal.
Ekéim a legnehezebb talajviszonyok mellett is kitűnő munkát végeznek. Nemcsak igen szépen fordítanak, hanem kitünően pór- 
hanyitják a földet és nem torkolódnak. — Figyelemre méltó újdonság : Bácher „D“-jegyü javított szerkezetű eketaligája, teljesen 
pormentesen csukott agyakkal önműködő kenőszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartósságot biztosítanak. 
Különlegességek rétmüvelö-eszközökben. Boronák, kapáló- és töltögetögépek, porhanyitók, rögtörök. Olcsó árak, kényelmes fizetési 

módozatok. Árjegyzéket készséggel küldök.

BÁCHER RUDOLF kizáróla gos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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József tőherczeg ur Ö császári és

f^EITTNER ES IZAUSCH
AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA ■^^VAVAVAVl/AVAVAVAVAV.VAVAVAVAVAVAVAVAV

királyi fensége udvari szállítója

Alapitva 1865.

Műszaki, gazdasági és szerszám nagy

kereskedés. Malomkőgyár. Háztartási, 

konyha és sportáru raktár. =

SXÍ^J

ÍX(«

íS?

Budapest, Andrássy-ut 8.

k-S9

fej?

szám

VAVAVAVAVAVAVAVA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK
Grand Prix.

avava Iroda és raktár: vavav

Budapest, V., Báthory-u. 4.
AVAVAVAW Gyártelep: awavavav

Budapest, Petneházy-u. 6-B.
VAVAVAVAVAVAVAVA

Tejgazdasági gépgyár
SZÁLLÍT mindennemű tejgaz
dasági eszközöket és gépeket a 
legjobb kivitelben, a legmoder
nebb irányban. BERENDEZ 
tejtelepeket, tejszövetkezeteket 
vav és mintatehenészeteket, ava

A rjegyzékeket és költségvetéseket 
•*** kívánatra díjmentesen küldünk.

“Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság Budapest, IX., Üllöi-ut 25. sz. (Köztelek).


