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HIRDETÉSEK DÍJSZABÁS SZERINT Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Állategészségügyi kerületek.A bel és a külföldi állatforgalomban ragadós állatbetegségek miatt különböző forgalmi korlátozások állanak fenn. A belföldi forgalomra nézve, az egyes ragadós betegségek szórványos uralgása esetén csak egyes udvarok kerülnek zár alá, mig a betegségek járványos elterjedésekor az egész községre kiterjedő zár rendeltetik el.A külföldi forgalomra nézve sokkal szigorúbb intézkedések állanak fenn, ámen yiben a betegségek szórványos elterjedése esetén a fertőzött egész község és az azzal szomszédos községek is kizáratnak a szabad forgalomból. így azután a specziális helyi viszonyaink mellett valamely ragadós betegség fellépése esetén, a 800—900 négyszögkilométer határral biró s igen nagy állattenyésztést folytató alföldi városok és községek éppen úgy kizáratnak a szabad forgalomból, mint az állattenyésztési szempontból alig figyelembe vehető kis felvidéki községek.Különösen a tavaszi és nyári időszakban a midőn a betegségek rendesen legjobban el vannak terjedve, nehezedik leginkább a zárlati intézkedés a nagy kiterjedésű városokra. Ilyenkor hosszú időn keresztül csakis engedély mellett szállíthatók el a zár alatt levő területekről állatok, a mi természetesen a forgalmat nagyon megnehezíti. Ez okból gondoskodni kellett valami megoldásról, hogy a zár alatt levő község vészmentes területeiről az állatokat valami utón érékesiteni lehessen.

Ausztriával már 1899. évben kötött kiegyezésnél igyekezett a földmivelésügyi miniszter e bajon segíteni s az uj kiegyezésben szintén gondoskodás történt, hogy állatjárványok esetén az igen nagy kiterjedésű községeknek ne egész területe, hanem azoknak csak a fertőzött része zárassák ki a szabad forgalomból s a vész- mentes helyekről a forgalom szabadon történjék.A kiegyezésben ugyanis Ausztriával az a közös megegyezés jött létre, hogy a legalább 350 négyszögkilóméter kiterjedésű városok és községek, kerületekre oszthatók fel, mely kerületek úgy tekintetnek, mint önálló községek. Ha azután az ilyen kerületekre osztott községben valamely ragadós betegség fellép, Ausztriával szemben nem az egész község, hanem csak a fertőzött s azzal szomszédos kerületek jönnek forgalmi korlátozás alá; ha pedig ily községgel szomszédos község fertőzött, szintén nem a kerületekre osztott község, hanem csakis az illető fertőzött községgel közvetlen szomszédos kerületj ön forgalmi korlátozás alá.A földmivelésügyi miniszter a kiegyezésben biztosított jogánál fogva legújabb rendeletével legelőször is Debreczen városra nézve léptette életbe a kerületi felosztást. A 956’9 négyszög kilométert kitevő határral biró Debreczen város ugyanis február 15-étöl kezdődő érvénynyel kilencz állategészségügyi kerületre osztatott fel. A rendeletben minden egyes kerületnek pontosan meg van jelölve a természetes határa s minden kerületnek 

meg van a maga száma, hogy az Ausztriába való állatkivitelnél a marhalevélen Debreczen város nevén kivül az illető állategészségügyi kerület száma és neve is kitüntethető legyen, ahonnan az állatok származnak.A kerületi felosztás következőképpentörtént: négyszögkilométerI. Hortobágyi kerület nagysága 237-7II. Elep-hegyesi » > 195'8III. Ondói » 109'0IV. Macsi » 45-2V. Városi » 43-1VI. Cserei » > 116-0VII. Erdőségi » 109'9Vili. Bellegelő 42-0IX. Szepes-Ebesi » » 59-2A fontosabb állattenyésztő városok és községek közül Debreczenen kivül Szabadka, Kecskemét, Szeged, Hódmezővásárhely, Kis-Kun-Halas, Nagy-Körös, Kis-Kun-Félegyháza, Mezőtúr, Szentes, Karczag, Zenta, és Tisza-Polgár azok, melyeknek határa 350 négyszögkilométer kiterjedésnél nagyobb s a melyek ennélfogva kerületekre feloszthatok.Mint illetékes helyről értesülünk, még e hónapban Szabadkának állategészségügyi kerületekre való felosztása is megtörténik s Kecskemét, Szeged, és Hódme- zö-Vásárhelylyel is folynak a felosztás iránt tárgyalások.Kétséget nem szenved, hogy a kerületekre való felosztás igen kedvező befolyással lesz a nagy kiterjedésű városok állatértékesitési viszonyaira s hogy a felosztást mindazok a városok és községek életbe léptetik, melyek kiterjedésüknél fogva a felosztásra jogot nyertek.



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 10. sz.A debreczeni kerületi felosztás jelenleg csak az Ausztriába való kivitelre nézve bir érvénynyel, kivánatos volna azonban 
hogy a kerületi felosztások érvénye a bel
földi forgalomra is kiterjedjen. F.

Állattenyésztés.Rovatvezető: Monostori Károly.

Lovakat értékesítő egyesület.Az Omge lótenyésztési bizottságának február havi ülésén szóba került, hogy Németországban egy lótenyésztőkből és a hadsereg tiszti karából alakult szövetkezet jött létre, mely azt a feladatot tűzte maga elé, hogy lehetővé tegye a lótenyésztőknek állataik könnyebb értékesítését s azt, hogy a hadsereg is a szövetkezet révén alkalmas lóállományhoz jusson. A bizottság azt határozta, hogy németországi mezőgazdasági szaktudósi- tónktól kell bekérni az ezen szövetkezetre vonatkozó adatokat s nálunk is hasonló szövetkezet volna alakítandó. A szóban forgó egyesületről valamelyes felvilágosítást módunkban van adni a követ; kezökben: a Berlinben megalakult „Véréin zűr Hebung des Officier-Pferdemate- rials“ egyesületnek föladata összeköttetést létesíteni a katonaság és czivilség lovat eladni és vásárolni szándékozó egyénei között. Feladata egyben a két fél között az érintkezést megkönnyíteni, az adást-vevést biztos, szolid alapokra fektetni s az árakat mindkét félre méltányossá tenni.Az egyesület saját tulajdonát képező lovat nem tart s el nem ad, hanem csupán tagjai között közvetíti országszerte az adásvevést. A mennyiben pedig kereskedők és bizományosok mellőzésével csak saját tagjainak ad el, az adás-vevés előnyei kizárólag az egyletben érdekeltekre esnek.Az eladó 5%-ot fizet a közvetítésért az egylet pénztárába, a vevőt ellenben költség nem terheli. Az egyesület tagja lehet — lókereskedök és bizományosok kivételével — bármely lótenyésztő és katonatiszt, akár németországi akár külföldi s évi tagdíj fejében a katonatisztek 12, a többi tagok 24 márkát fizetnek.Ez az intézkedés azt eredményezte, hogy számos- bel és külföldi lótenyésztő egyesület s magánlótenyésztö (még hazánkból is) tagul lépett be, s az egyesület azon helyzetben van már is, (1901-ben) hogy képes kedvező feltételek mellett fiatal, elsőrendű lovakat a katonai és czi- vil szolgálat és a sport számára közvetíteni.Az egyesületnek Berlinben mintaistállója van, melybe csak elsörehdü lovak 

vétetnek fel eladásra havi 90 márka fizetésért. További 25 márkáért a ló megfelelő takarmányozásban, orvosi ellátásban s patkolásban is részesittetik.Azistáló területén állandó kiállítás tar- tatik, jármüvek, szerszámok, s minden a ló kezeléséhez, ápolásához és használásához szükséges eszközökből és tárgyakból s ezeknek adás-vevését is közvetítik. A tagoknak lovarda és versenytér díjtalanul áll rendelkezésükre s a tagok azon lovait is, melyek nem a mintaistállóban állanak az egyesület kedvezményes áron patkoltatja. Mindeneim! felvilágosítás a következő címtől szerezhető: „Vorstand des Vereins zűr Hebung des Officier- Pferdematerials in dér deutschen Armee, Berlin N. W. 7. Centralhotel I. Stock“.Amikor ezt tájékoztatásul azon czélból közöljük, hogy lótenyésztőink és katonatisztjeink erről tudomást szerezzenek, s esetleg ezen egyesületbe belépjenek, fölvetjük a kérdést és szives nézetnyilváni- tásokat kérünk arra nézve, hogy vájjon 
hasonló intézmény létrehozásáranem érke
zett-e el az idő és szükség hazánkban is, tekintettel arra, hogy lókereskedök, magán közvetítők s gyakran nagyon is kétes megbízhatósággal biró lócsiszároknak nagyon is ki van szolgáltatva eladó és vevő egyaránt.A Tattersaal-részvény társaság pl. köny- nyen módosíthatná ily alakúvá üzemét, vagy vehetné fel egyik ágazatként üzemébe az itt ecsetekhez hasonló közvetítést.

Nagy városok konyhahulladéka 
sertéshizlalásban.Hogy a hulladékokon való disznóhizlalás nagybanisfelettén jövedelmező üzlet, azt számos külföldi példán kiviil, melyek közül egyet alább idézünk, több hazai példa is bizonyítja.Budapest közelében csak nem régen vonult nyugalomba egy olyan ember, aki ilyen sertéshizlalással néhány év alatt 60 ezer forintot szerzett. Ez, egy nagyobb tehenészet tejhulladékán s a fővárosból potom áron, gyakran ingyen szerzett konyhahulladékon 100—150 malaczot hizlalt fel és árusított el s emellett igen jól értette a módját annak, hogy miként kell a csontokat kifőzve s a konyha maradékot lezsirozva, technikai czélokra alkalmas zsírt előállítani s a zsírtalanítótt csontokat is jó pénzen eladni.Az ilyen nagybani hizlalás jövedelmezőségéta következő külföldi példa, mely hazai viszonyainkra is találó, még jobban megvilágítja.Halle közelében egy bérlő, névszerint 

Schildt, 1082 egyén után eső konyhahulladékon, melyért 1040 márkát fizet, éven

ként 100 drb. saját nevelésű és 50 vásárolt malaczot hizlalt fel a következő pénzbeli eredménynyel:
Kiadás:Konyha hulladék______ ____________ ... 1040 M.Más eleség (erőtakarmány)______  2000 „50 malacz á 30 márka . _____ ... 1500 „2 etető fizetése s kosztja ... ...........  1500 „1 fiú s egy poni fogat _____________ 500 „Istállóbér, rizikó s egyébb __________ 1500 „Összesen__  8040 M.
Bevétel :150 drb. 250 fontos hízott sertésá 100 font = 42 M. ______________  15750 M.Ebből levonva a kiadást __ __ 8040 „Marad__  7710 M.E példánál nincs direkt számításba véve azon 100 malacz, melyet az illető a bérletén 16kocza után minden évben maga nevel fel s mely eszerint alig kerül többe, mint a mennyi a rizikó tételbe már is beszámítva van.Ha ezen «vérmesnek*  látszó számításnak azonban hitelt adni hajlandók nem nem volnánk, el nem zárkózhatunk ezen egész dolognak megfontolásától egy újabb közlemény olvasása után, mely német szaklapokban publikáltatik.E publikáczió szerint Berlinben egy vállalat van keletkezőben, mely a házi s illetőleg konyhai hulladékokat sertésekben kívánja megforgatni. A vállalatban érdekeltek mindenek előtt próbaetetéseket hajtottak végre 10 hónapon keresztül és ennek főbb eredménye az volt, hogy mintegy 375 mázsa élösertés-suly, naponként 21/*  mázsát gyarapodott a nyújtott 

lábliszttel kevert konyha hulladéktól. eEz a hulladék a következőképpen ké- szittetettelő: Kiválasztottákbelöle a csontokat, czitromhéjakat,aztán a maradványt szakgató hengeren bocsátották keresztül. Az igy elaprózott tömeget, 600 literhez 5 mázsa hulladék lisztet (lábliszt) keverve, gőzölő edénybe vitték s abban 2—3 óráig főzték. A zsiradékot, mely a felszínen úszott leszedték s ezt mázsánkint 25 márkáért értékesítették.A 2x/4 mázsa napi súlygyarapodás került:600 liter konyhahulladék á 2.5 pfen. = 15 M. 5 mázsa lábliszt á 4.4 M.__________  =22 „Tüzelés ... ._. __ ____________...________= 4 „Egyéb általános költség ______ ________= 20 „Összesen __  61 M.Különben bebizonyosodott, hogy 7.5 berlini háztartás képes biztosan annyi konyhahulladékot szolgáltatni, amennyiből egy sertés megélhet és naponta 1—2 fontot (tehát körülbelül P/2 kg.ot) gyara- podhatik.Hamármost egy mázsa(50 kg.) disznóhúst csak 40 M. (48 korona) árba veszünk, úgy egy nagyobb háztartás évi konyhahulladéka 23.04 márka (circa 27.60 kor.) értékű.

I
 Legjobb szerkezet Legnagyobb _ „

munkabírás. Legkönnyebb haj- LEGJOBB FÖLÖZÖCÉP AZ ALFA-SEPARATOR. I 
las. — Legtokeletesebb tolozes. ________________________________________ ______________ H
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Meggyőződtek még az etetési próba folyamán arról is, hogy 2.5 liter konyhahulladék mintegy P/2 kg. árpa vagy ku- koriczának felel meg.A próba tehát biztató s meglehet hogy mihamar a vállalat megindulásáról sebben egy nálunk is követhető példáról adhatunk hirt. Monostori Károly.

Borzderes tehenészet jövedel
mezősége.Legutóbb közölt egyik czikkemben kimutattam azt, hogy a tükrösmajori gazdaságban egy saját tenyésztésű üsző legalább élősúlyra — semmi esetre sem drágább a bevásárolnál, a nagyobb termelési költséget számításba véve pedig határozottan jutányosabb. De ez alkalommal aztis kimutattam, hogy a borzderes bonyhádi és a szimmenthali üszők fölnevelési költségét a termelt húsérték körülbelül egyaránt kiegyenlíti, és úgy maga az üszőnevelés, ezen háromféle tenyészirány jövedelmezőségét legfeljebb a tő ke befektetés tekintetében befolyásolja. Az a kérdés most már, hogy saját tenyésztés mellett melyik fajta tehén lesz legjövedelmezőbb a nevezett gazdaságban ?Hogya borzderes mint tej termelő állat, a tükrösmajori gazdaságban az első helyen áll, azt atapasztalás bizonyítja. A borzderes ugyanis, a hazánkban tenyésztett nyugati marhafajták közül’talán azegy hollandit kivéve, — a leginkább képes a takarmányt tej termelésre kihasználni; az igaz, hogy egyébre nem is való, míg a szimmenthali és a vele rokon bonyhádi, aránylag csekélyebb tejtermelés mellett, értékes húst és erőállatot is produkál. Azonkívül a borzderes marha nem tűri az állandó istállózást és csak a neki megfelelő hűvös éghajlat alatt, árnyas, dombvidéki erdős legelőkön tenyészthető.Tükrösmajorban az égalji és legeltetési viszonyok kedvezők a borzderesek tenyésztésére. Más kérdés, hogy 9 filléres tej értékesítés mellett kifizeti e magát ezen speciálisan tejelő jellegű marha tartása? Mert hiszen minél olcsóbb a tej, annál jövedelmezőbb a hús és eröállat, de egyúttal annál csekélyebb a tiszta tejtermelésihaszon. 12 fi illérnél magasabb tejértékesítési ár mellett a borzderes főlénye ez esetben a bonyhádi és szimmenthali fölött kétségtelen. De már 9 filléres értékesítésnél ez erősen kérdésessé válik.A 9 filléres tejár melletti jövedelmezőséget, a borzderes, bonyhádi és szimmenthali marhára nézve, a, Köztelek “ múlt évi 

35. és 36. számában ismertettem. Ezen számításaimat Újhelyi tanár úr ugyanezen lapok 37. és 45. számában bírálta el, és anélkül, hogy a borzderes tehenészetre vonatkozó számításomat kifogásolta volna, — megersőítette, hogy a szimm enthali tehenészet csak a tenyészállat neveléssel kapcsolatban versenyezhet a borzderessel; ellenben a bonyhádi, ugyanazon takarmányozás mellett, a tejtermelésbenésjö- vedelmezöségben is megközelíti a borzderest, hús és eröállat termelésben pedig és ezzel együtt határozottan meghaladja.Részemről szívesen elismerem, hogy a tatai uradalomban sokkal inkábbhelvén való a bonyhádi, mint a borzderes tehenészet ; azt se vonom kétségbe, hogy a vásárolt bonyhádinem igényessebb a saját tenyésztésű borzderesnél. De hogy a saját tenyésztésű bonyhádi ugyanazon takarmány szükséglet mellett megközelítse a borzderes tejhasznát és azonkívül mégjó- val nagyobb hústömeget is termeljen, az már egyszerüenlehetetlenség, merthiszen a takarmány szükséglet, a testtömegének arányában fokozódik. Az, hogy a tatai inn- thaliak azonos takarmányozás mellett a bonyhádiakkal egyenlő tejhozamot adtak, az mit sem bizonyít, mert lehettek az innthaliak túlétetve, és lehettek miként nálunk a legtöbb uradalmi tenyészetben — hizlalásra kifejlesztett, túltenyésztett állatok.A dolog nézetem szerint úgy áll, hogy megfelelő tenyészkiválasztás útján vagy tisztán tej elő j ellegü vé al akitj uk át a bonyhádi marhát ami minden esetre a hízó és az erötermelés rovására történik; vagy pedig a hústermeléssel kapcsolatban iparkodunk fokozni a tejelő képességet és ez bizonyos határig el is érhető, — de csak az eröteljessebb takarmányozás révén. — Itt tehát az átlagos számítási előirányzatban két eshetőség vehető fel, t. i. nagyobb takarmányigény mellett azonos tejelőképesség, vagy pedig azonos takarmány szükséglet mellett kissebb tejelőképesség.A tükrösmajori tehenészetben, a jórészt saját tenyésztésű vörös tarka és a borzderes tehenek részére azonos takarmányozás van előírva, de a valóságban a vörös tarkák többet kapnak. A borzderesek évi tejhozama 2500, a vörös tarkáké 2200 liter. Az egyszerűbb számítás czéljából egyenlő takarmányozást veszek fel, mely esetben egy 80 dból álló borzderes tehenészet jövedelmi mérlege: 
Tejhozam: 80 tehéntől á 2500 l.= 200.000liter á 9 fill. __________________________ 18.000
Állateladásból: 10 darab mustratehén

30 db. szopós borjú á 35 kor................ 1.05036 „ választott „ á 60 „ ...   2.160Szükségből eladott 3 tehén és 3 db.bőr ára ..................    300Javára 22.910
Tőkekamat, 80X220— 17.600 kor. állattőke után 5°/o --------------------------- 880
Kamat és amortisatió 2000 kor. eszközleltári tőke után 9V2°/o _____________ 190
Kezelési költség trágyaértékkel együtt33.000 kor. bruttó jövedelem után 5°/o 1.650
Állomány pótlásra, 16 db. elöhasi üszőá 280 kor. ...________ ______________ 4.480Bikavételre évi ráta _____ ____________ 200
Személyzet, 1 tehenes gazda, 5 tehenes,1 mosogató évi bére  _____ _______3.000
Fogaterö, es Va bivaly fogat __ ... ... 560
Munkabér szecskavágásra napszám 330
Takarmány, 80 tehén és 2 bikának 160napra, nyáron á 25 kg. — 3200 mm.zöld takarmány á 0.50 kor.....................  1.600a 4 kg. — 640 mm. alomszalma ál.— k. 640
Takarmány, 80 db. tehén és 2 bikának télen 200 napra: á 2 kg. = 320 mm. korpa, es dara á 10 kor.........................  3.200á 0'5 klgr. — 80 mm. olajpogácsa á 12’50 kor.____________ ______________ 1.000á 6 kg. = 960 mm. I. r. széna á 2.20kor............. .............   2.110á 15 kg. — 2400 mm. répa á 0.50 k. 1.200 á 6 kg. — 960 mm. takarmány szalma.és polyva á 1.20 kor............ ............  1.150á 8 kg. = 1280 mm. alomszalma, á 1 k. 1,280
Legelőbér 80 db. után á 10 k.-------— 800
Só- petróleum — ___  ...............— — — — 210
Orvoslás és apróbb kellékek —------- 300
Épület, jászol, vízvezeték stb. javítás— 300Terhére 25.080Veszteség 2.170
Trágyaérték 10.200 mm. á 0.50 kor. — 5.100Haszon   2.930

A vállalkozási haszon tehát az 5%-os tökekamaton kívül, 19,600 k. töke befektetés után 3.930 k. vagyis 15%.
1 mmázsa felérett trágya termelési ára 2170:10200 = 0.27 fillér.
1 liter tej termelési ára a trágyahaszon 

számításbavételenélkül.25.080 — az állat eladásból befolyó 4910 k. = 20.170 k.: 200.000 = 70x/io fillér.
1 liter tej termelési ára a trágyahaszon 

leszámításával 25.080 — 4910X5100 — 15.070 k.: 200000 = 75/io fillér.Ez természetesen csak előirányzat, de tényleges adatokra alapult. Mivel haszonbérletről van szó, az épület tökét figyelmen kívül hagytam. A takarmány, a valóságos termelési árban szám atott fel. Hogy pedig ezen előirányzat valamennyire reális, bizonyítja azon körülmény, hogy az 1900. évi mérleg szerint (pedig akkor a tejhozam csak 2390 liter volt), 1 m/m trágya termelése 14 fillérbe került.
Matlaszkovszki Tádé.

Erőtakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 
moslék, szörplé stb. beszerzése végett forduljunk a

OAGYAR K7TEZÖGAZDÁK CZÖVETKEZETÉHEZ DUDAPESTEN, V. KÉR.ÍV1-----1V1 — O ", . = JLJ—■ ' Alkotmány-utcza 31.



4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 10. sz.
Állategészségügy. Rovatvezető : I>r. Rálz István.

Védő-ojtó anyagok.A czimben foglalt fontos ügy szóvá tétetvén e lapok egyik legközelebbi számában, szabadjon nekem egy hazai ojtó anyagtermelő intézetünkre felhívni a tenyésztő gazdaközönség Ügyeimét, a mit időszerűvé tesz az ezen intézet által a közelmúltban tartott beszámoló is. Ösmer- tetni kivánom a budapesti Jenner-Pasteur intézetet, az általa forgalomba hozott ojtó- anyagokat, melyeket az említett intézet a modern bakterológia és védőojtások tanának mai állása szerint, szakemberek közreműködésével igyekszik nem csak nálunk, de külföldön is terjeszteni.Az 1902. évről szoló beszámoló főleg állatorvosok részére készült, czélja az intézeteddigi működésének megismertetése mellett, a védő ojtásokhoz szükséges tudni valók közlése.Az intézet 1901-ben alakult, s programúba „lépést tartva a tudomány haladásával, a legjobb anyagokat termelni.“Forgalomba hozott készítményei a következők: I. a) Sertésorbáncz-ellenes védő-ojtó anyag ó) Sertésorbáncz szérum. II. a) Lépfene-ellenes védő ojtóanyag. 6) Lépfene szérum. III. Serczegő üszők ellenes anyag. IV. Tuberkulin. V. Egérirtó baczillus-tenyészet. VI. Patkányirtó bacziilus tenyészet. Sertésorbáncz ellen való tartós (egy évi hatással) védőojtásra kétféle anyagot hoz forgalomba, ugyanis az eddig más intézetek által is termelt 
Pasteur-féle ojtóanyagot, tapasztalat szerint durvább, különösen magyar sertések és másfaju félévesnél fiatalabb sertések részére, továbbá szérumos ojtóanyagot, finomabb, kevésbé ellenálló fajok részére valamint durvább szervezetű fél évnél idősebb sertések részére.Mig a Pasteur-föle oj tásnál egyféle, de különböző erősségű anyaggal történik az ojtás, addig a szérumos anyagnál (vagy mint másképp nevezik vegyes ojtásnál) két jellegű szer oltatik be, egyik a sertés or- báncz bacziilus tiszta tenyészete, a másik a sertés orbáncz szérumja, mely az állatorvos által közvetlen az ojtáskor kever- tetik össze. Mind a kétféle anyaggal 2 ízben, 12 napi időközben történik az ojtás.Míg a fenti két anyag a sertés-orbáncz ellen a közelgő, de a falkában még ki nem tört ragály ellen 1 évi mentességgel ruházza lel, addig az intézet sertésorbáncz ellenes rapid széruma a már beteg sertéseket nehány óra múlva gyógyítja, — s a beszámoló végén közölt több állatorvosi nyilatkozat szerint, de mint magam is észleltem, hatása bámulatos eredményű. Sajnos azonban, hogy ezen rapid szérum hatása csak 10 napra terjed, azontúl gyöngül, így csak, gyógyításra használható, míg a további fertőzés, illetve betegség fellépésének eshetőségére, okvetlen beojtandó az állomány a stabil ojtó- anyaggal.Kimutatást közöl a beszámoló, mely szerint ha a rapid szérummal való ojtás kellő időben s az előírt óvóintézkedések mellett használtatik, a veszteség 0. Mely eredmény tagadhatatlan figyelemre méltó az eddigi veszteséghez képest,

Lépfene ellen való oj tóanyaga kétféle erősségű, s nem egyéb mint a lépfene baczillusának gyengített kultúrái, melyek az eddigi Pasteur-rendszerü lépfene kultúráktól abban különböznek, hogy a lépfene baktériumai mellett azok spóráit is tartalmazzák s igy védő képességéket hosszú ideig megtartják.Lépfene ellen gyógyító rapid szérumot is hoz forgalombaa, Jenner-Pasteur-intézet, melynek hatása a befecskendezés után — az orbáncz rapid szérumához hasonlóan — már pár óra múlva eredményesen mutatkozik. Bár ezen szer még új s kipróbálva gyakorlatban nincs kellően mindazonáltal — az eddig elért eredményhez képest, mint különben ártalmatlant — meg vagyok győződve, hogy a gazdaközönség alkalom adtán, saját érdekéből igénybe fogja venni.Forgalomba hoz még az intézet serczegő 
üszők ellen való folyékony ojtóanyagot.A gümőkór kórismeretére készít Koch módszere szerint tuberkulint sűrített és hígított alakban. Mig a sűrített tuberkulin eltartható, addig a folyékony tuberkulin mint könnyen bomló anyag, érkezése után azonnal felhasználandó.

Egérirtó anyagja a bacziilus tiszta tenyészete, a mely úgy használható, hogy sterilizált tejbe keverjük az anyagot, azután az abba mártott kenyérdarabkákat száraz időben az egérlikakba dugdossuk hogy így megetetés által fejtse ki hatását. Hasonló ehez a patkányok kipusztitására forgalomba hozott fertőzőanyag.Megemlítem még, hogy az intézet saját szerkezetű, igazán praktikus fecskendőket hoz forgalomba.A Jenner-Pasteur-intézet beszámolójában adatokat közöl az országban történt eddigi ojtásokról, s azok sikeréről, leírja a sertésorbáncz és lépfene szérum előállítását és ható anyagait; ajánlatba hozza, egy védőojtó anyagok és szérumos készítményeket vizsgáló állomás létesítését, melynek feladata volna ezek hatását és képességét tudományos és gyakorlati úton ellenőrizni. Végül felsorol 57ö kisebb nagyobb gazdaságot az ojtó állatorvosok nevével közli 53 állatorvos nyilatkozatát a kik az intézet anyagaival végzett ojtá- sokkal és azok eredményeivel megvannak elégedve.A budapesti Jenner-Pasteur-intézet beszámolóját ismertetve nem mulaszthatom el, készítményeinek előnyeiről is megemlékezni akkor, midőn e lapok 6. számában K. J. kartársam „A védőojtóanyagok“ czimű közleményében a Jenner-Pasteur- intézet készítményeiről nem nagy elismeréssel nyilatkozik. A Jenner-Pasteur-intézet anyagát magam csak kétszer (orbáncz ellen) használtam, más kartársaim ojtásai- nál is csupán kétszer (lépfene ellen) voltam jelen, figyelemmel kisértem azonban azok eredményét a környéken pusztító vész közepette, s tapasztalataim alapján és eddigi meggyőződésem szerint ennek az intézetnek anyagát fogom ajánlani ol- csóbbsága és eltarthatósága miatt és hozzáteszem, beszámolójának bizalmat keltő volta miatt.Igaza van abban K. J. kartársamnak, hogy „aPasteur-Chamberland féle anyagnak köszönhető hazánkban a védő oj tások elterjedése11 a mi annál természetesebb, 

mert eddig nálunk még más intézet nem volt. Ma már tudtommal 3 ilyen intézet van s föltéve (mert hisz nol van ez bebizonyítva) hogy ezen háromféle ojtó anyagokkal végzett ojtások eredményei egyformák, mégis az a jobb a melynek kezelése könnyebb, s a melylyel az ojtás hamarább keresztülvihető.Nem említve magát az anyag árát, a gyakorlatban éppen nem mindegy, hogy az ojtó anyag, melyet rendeltünk romlékony, vagv pedig hosszabb ideig eltartható-e? Hiszen ha egy gazdaságban a szükséghez képest minden évben ojtunk, mégis megtörténhetik, hogy közbejött, előre nem látható akadály miatt az ojtást 1—2 sőt 3 napra is kell halasztanunk s ha azt az ojtó anyag megengedi, mégis csak jár az némi gyakorlati előnynyel.Legyen szabad X. állatorvos pár év előtti esetét felemlítenem, ki egy malomban lépfene ellen 140 szarvasmarhát akart ojtani a megrendelt s már kezeinél lévő anyaggal, de valahogy az első napot el- mulasztá, másnap a vonatról lekésett és csak harmadik nap ojtotta be először az állatokat; rá 9-ik nap midőn a másodszori ojtáshoz való anyag megérkezett be- ojtotta az állományt, s alighanem az ojtó
anyag élném tarthatóságának is tudhatta be a második ojtás után pár napra bekövetkezett tömeges elhullást.Azt írja K J. kartársam „Hát nem kinevetni való az a gazda, ki már régen meghozatta az ojtó anyagot a pénzt is kiadta érte és nem ojtott vele, hanem eltette és várakozott az ojtással addig, nug beköszöntött a baj! Csak azért várt, mert hiszen az az anyag eltartható és azért is, hogy ne kelljen a betegség kiütésekor az anyag megérkezésére várak oznia.No lám,az ojtó- anyagnak ez az igen előnyösnek hirdetett tulajdonsága, hogy eltartható, még itt semmivé zsugorodik össze.“Erre csak azt kivánom megjegyezni, hogy a gazdaközönség sem eddig, sem ezután nem fog ojtó anyagot maga rendelni, hogy azt kéznél tartsa; az állatorvos pedig ha készenlétben tartja mégis csak hamarább segíthet, ha kiütött a vész. Másodszor oly helyeken, a hol egyeseknél csupán pár darab az állatállomány, ritkán fog valaki külön rendeltetni ojtó anyagot, félve a költségektől, mig ha az állatorvos a kezeinél lévő anyaggal azon
nal beojtja azokat s hamarább ér el eredményt, alighanem csak előnyére lehet annak az anyagnak, mely alkalomadtáig eltartható.Nem érthetek egyet K. J. kartársam azon véleményével sem, hogy a spórás ojtó anyag később fejtvén kihatását — tehát rosszabb — ; mert ez tagadhatatlan ugyan, de pár óráról lévén itt szó, ez számba alig jöhet akkor, midőn sürgős és 
lehetőleg azonnal való segélynyújtáshoz a 
a rapid szérumokban a segélyt az eddigi eredményhez képest (tiszta fertőzésnél) megadhatjuk. Ezekről azonban, melyek 
a Jenner-Pasteur-intézet speciális készítmé
nyei lévén megemlékezni elmulasz'otta. Arra, hogy a hivatkozott sok ezer állattal való ojtás semmit sem bizonyít, mert , Hátha ojtás nélkül sem történtek volna elhullások? — csak azt jegyzem meg, hát akkor miért ojtottak?, miért ismeri el az állatorvosi kar egy tekintélyes része, hogy

oznia.No


1903. 10. sz. Állat tenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5a Jenner-Pasteur intézet oj tó anyagaival végzett ojtások eredményével meg voltak elég e d ve ? *)  Ligeti Béla.

*) Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a Laboratoire Pasteur-Chamberland is kétféle ojtóanyagot hoz forgalomba: spóramenteset, ha az anyag 1—2 napon belül fölhasználta tik és 
spórásat, ha az nagyobb távolságra küldetik és nem használtatnék fel az első 3—4 napon belül. Ez a spórás anyag pár napig feltétlenül eltartható, anélkül, hogy védő hatásából veszítene. Rovatvezető.

Baromfitenyésztés.Rovatvezető : Hreblay Kmil.

A Baromfitenyésztők Országos Egyesü
lete Igazgatóválasztmányi ülése.(1903 márczius 3-án.)Jelen vannak: Teleki Józsefeié grófnő elnöklete alatt Pirknerf János ügyvezető alelnök, lovag Asbóth Béláné (Gödöllő), 

Hauer Béla, Hauer Béláné (Kis-Harta). 
Hreblay Emil, Jókútliy Sándor, Nagy Dezső, M’cfc Ede, Nick Edéné (Gödöllő), Polónyi Manó (Kecskemét), Rácz Ödönné (Kőbánya), Rausch Aladár Serfözö Géza, Sier- 
bán János, Szilassy Zoltán, gróf Teleki 36- zsef (Tetétlen), dr. Ybl Félix igazgatóválasztmányi tagok, Popper Jakab (Nagy- szentmiklós), Reitter Oszkár (Nagybecs- kerek) meghívottak és Ágh Endre titkár. Kimentette magát az ülésből Szalag János.Gróf Teleki Józsefeié elnök üdvözölvén a megjelenteket, az ülést megnyitja s a múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
Rausch Aladár és Polonyi Manó igazgatóválasztmányi tagokat kéri fel. Ezután Endre titkár előterjeszti,hogy a földmi \ e- lésügyi minisztérium az egyesület anyagi segélyezése c.zimén 4000 koronát engedélyezett. Pirkner János indítványára a választmány a miniszter urnák a segély adományozásáért köszönő felirat intézését határozza el.

Ágh Endre felolvassa ezután a földmi- velésügyi miniszternek leiratát, melyben a pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállítás alkalmával rendezett baromfiki- állitás rendezésében valórésztvételért köszönetét mond. Titkár jelenti továbbá, hogy a földmivelésügyi miniszter az alapszabályokat jóváhagyta s annak záradékkal ellátott egy példányát megküldte házi használatra; kéri az alapszabályoknak 500 példányban való kinyomatását. A választmány a leiratokat tudomásul veszi, s az előterjesztéshez hozzájárul.
Ágh Endre titkár: Egyesületünk egyik legfőbb programmját és sarkalatos pontját képezi a szakértelem fejlesztése. Ennek következtében az egyesület a télen és a múlt hónapban baromfitenyésztési előadásokat rendezett az ország három vármegyéjében: Nógrád-, Pest- és J/ámaros vármegyékben. Ezen előadások kitünően sikerültek, nagy volt irántuk az érdeklődés és az előadáson főleg az értékesítésről, az okszerű baromfitenx észtésről tartottak felolvasásokat. Az egyesületet az előadások rendezésével semmi anyagi felelősség nem terhelte, meit az előadások az illető megyei gazdasági egyesületek meghívására történvén, a költségek is ezek által fedeztettek. Kéri az előadások megtartásának tudomásul vételét és elő

terjeszti, hogy két vármegyei gazdasági egyesület: a győr- és nógrádmegyei kérte fel az egyesületet ilyen előadásoknak márczius hó folyamán leendő megtartására. Az előbbi Nyúl községben, utóbbi pedig Vadkert, Szügy, N.-Szécsény, Bérezel, 
Pincz és Málnapataka községekben. A nógrádmegyei gazdasági egyesület az előadások költségeinek fedezésére már 100 koronát utalványozott az egyesületnek. Kéri az elnökséget megbízni, hogy az előadások megtartása iránt intézkedjék.

Pirkner János: A nógrádmegyei gazdasági egyesület részéről felajánlott 100 koronát a hat helyen tartandó előadások költségeinek fedezésére elegendőnek nem látja, de tekintettel arra, hogy O Exczel- lencziája azon czélzattal adta a segélyt, hogy ezáltal ott, a hol a szakértelem fejlesztése szükséges, közreműködhessünk: ajánlja az esetleges többletnek az egyesület által való viselését és az intézkedésekre nézve az elnökség megbízását. A választmány ily értelemben határoz.A baromfikiállitások rendezésének kérdésénél Pirkner János ügyvezető alelnök említi, hogy a földmivelésügyi miniszterhez azzal a felirattal fordultunk, hogy a nagyobb szabású állami bevásárlásokat és a baromfiak csere utján való elhelyezését bízná az egyesületre, ki azt egy bizonyos tervszerű uton-módon eszközöltetné, nem pedig mint eddig, ötletszerűen. Hiszi, hogy a földmivelésügyi miniszter ebbeli kérelmünknek helyt lóg adni. A tenyészanyag olcsón való beszerzésére a leghelyesebb mód az volna, ha az ország különböző vidékén tartanánk baromfiki- állitást, a melyre beözönlő anyagot a kormány részére bevásárolnánk. A vásár, mely díjazással volna kapcsolatos, a baromfitenyésztőknek is egy czélszerü érintkezési helyet nyújtana. Ezen helyek mindenesetre a vidéken lennének és pedig oly helyeken, a hol a baromfitenyésztés bizonyos magaslaton áll, t. i. azon a vidéken, a hol a kiállítást tartanánk, már számos nagyobb tenyésztő van, kik a kiállítás helyére anyagukat beküldenék. Az a kérdés már most, hol és mikor rendeztessenek ezen kiállítások. Miután három ilyen kiállítás van kontemplálva, proponálja, hogy ezek 2—2 heti időközökben, szeptember végén, október közepén és november elején tartassanak. Az időpontot a választmány elfogadja.
Hreblay Emil: a kiállítások helyére vonatkozólag tesz előterjesztést. E szerint -Mzs/cofozoí, Nagy-Becskereket és Kolozsvárt ajánlaná. Miskolczot, mint az egész felvidéki körzet központját, Nagy-Becskereket, mint amely felé Temesvár, Arad,N.-Várad, Szabadka gravitál és Kolozsvárt részint a székely akczió, részint pedig az eddig ott kifejtett működésűnk folytán.
SerfözöGéza előadja, hogy a pestmegyei gazdasági egyesület abban állapodott meg, hogy Czegléden, mely egyike a legalkalmasabb központoknak baromfi bevásárlásra és szétosztásra egy vásárral egybekötött baromfi bemutatást rendez, a melyen kizárólag pestmegyei és kecskeméti állatok fognak bemutattatni. Felhívja az egyesület figyelmét Czeglédre, mely nagyon alkalmas lesz anyag beszerzésére. Tudomásul szolgál.
Szilassy Zoltán: Hozzájárul Hreblay in

dítványához Kolozsvárnak kivételével, mely nem oly hely,hol kiállítás volna rendezhető, mert ehhez elsősorban az kell, hogy kiállítandó anyag legyen. Már pedig Erdélyben nincs oly anyag, a melyet ott összehozhatnánk abból a czélból, hogy az erdélyi baromfinemesités ezélj ára nagyobb mennyiségben vásárolhassunk. A maga részéről Szombathelyt ajánlja.
Pirkner János Arad mellett foglalna állást, gróf Teleki Józsefeié Kaposvárt vagy Pécset ajánlja, mert az ország keleti részeben már úgy is van tervezve kiállítás. 

Nagy Dezső, Szilassy Zoltán, Sierban János és Serfözö Géza hozzászólása után a választmány Kaposvár mellett dönt. Pirkner János indítványára elhatározza még a választmány, hogy a kiállítás ügyeinek előkészítésére egy-egy három tagú bizottságot delegál, amely az illető gazdasági egyesületekkel karöltve teszi meg a szükséges intézkedéseket.
Pirkner János propositiót tesz egy a nyáron tervezendő baromfi tanulmányi kirándulás előkészítése iránt. Hreblay Emil a külföldi tanulmányi kirándulásokat látná czélszerüeknek; ajánlja Re- gensburgot, Stuttgartot és Wiesbadent, hol épp márczius hóban rendeztetnek na- gyobb kiállítások. Nagy Dezső hozzájárul Ireblay indítványához, mert először nálunk tenyészanyagban nagy a hiány, és másodszor ott megfelelő anyagot olcsó áron és jó minőségben lehet beszerezni, így a frankfurti kiállításon, hol pedig a tenyészanyag meglehetős drága volt, 30—40 M.-ért V3—Ví-es szép törzseket lehetett megvenni. Jókuthy Sándor is pártolja előtte szólók Indítványát, de abban a nézetben van, hogy ha már a külföldről vásárolt faj- baromfiakról van szó, akkor azok hazai fajtenyésztők között osztassanak ki csere utján vérfelfrissítés szempontjából. Gróf 

Teleki Józsefné elnök azon véleményének ad kifejezést, hogy először talán tanulmányozzuk itthon a baromfitenyésztést és csak azután tervezzünk külföldre kirándulásokat. Pirkner János felszólalására a választmány a gödöllői államtelepre való kirándulásban állapodik meg. Ágh Endre titkár előadja, hogy az OMGE. irodalmi szakosztálya egy tavaszszal Budapesten tartandó baromfitenyésztési tanfolyam rendezését határozta el és felkérte az egyesületet, hogy a saját kebléből is három tagot küldjön ezen tanfolyam rendező bizottságába. A bizottság, mely f. hó 26-án ülésezett, a tenyészállatvásár elmaradása miatt, — a melylyel kapcsolatban rendeztettek volna ezen előadások — ezen tanfolyam elmaradását is elhatározta és megállapodottabban, hogy a tanfolyam az ősszel tartassák meg az általunk tervezett baromfikiállitásokkal kapcsolatban.
Ágh Endre jelentést tesz ezután a tagsági mozgalomról. E szerint a múlt igazgatóválasztmányi ülésen az egyesületnek 450 tagja volt, mely most 521-re emelkedett ; igy tehát a szaporulat 71 tag.Tagokul kérték felvételüket:
Ábrahám Győző, Artner Lajos, Aschenbrenner Sándor, Adler Gy. Lajosné, Bortolo M. Bernar- 

d^nelli, Babits Rezső Béla, Bezuk István, Bara
nya vm. G. E„ Boér Olivérné, Bozó Mihály, Bo- 
danszky Tivadarné, Bagossy Gábor, Benedek Józsefné, Csics Géza, Dr. Drucker Jenő, Dr. 
Dobosffy Ferencz, Donátit Mihály, Gróf Des- 
sewffy Emilné, Dr. Endre Zsigmondné, Fekete 



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 1Ó. sz.Pálné, Fedák István, Fittlér Sándor, Fridrik Géza, Galló Györgyné, Gajáry Gézáné, Gyulai 
Gaál Gaston, Vadászerdei Gazdakör, Gomba Károly, Hinger Péter, Hanel Béla, Heim Kristóf, 
Hummer Ferencz, Klárahazai gazdaság, Krantz Gyuláné, Kovcitsits Máté, Kiss József, Kurinczi Sándomé, K.-Kun-Halasi gazdakör, Kégl Dezső, 
Kégl Dezsőné, Kömives Teréz, Králik István, 
Ludány Béla, Levéli tej szövetkezet, Magyar Káz- mér, Magyaróvára szarvasmarha tenyésztési egy
let, Mester Jánosné, Mezey k.v\dor, Novothny Imre, Nuber Ferencz, Dr. Oláh Béla, Öhlschlager Martin, Prinyéd község gazdaközönsége, Prág Bonifáczné, Pillér Kálmán, Pókay])e'zs,b,Rudroff Béla, Kása Imréné, Saághy László, Szűcs Albert, 
Szolmer Lajosné, gróf Szirmay Ottóné, Simay Ferencz, Szilágyi Ferencz, Schweiger Ferencz, 
Temesvm. g. e., gróf Teleki Gyuláné, Ugrón Zoltán, Vásárhelyi Geröné, Viczián Antalné. Vadadi Gergely, Varga Zsigmond, Vogel Antal, báró 
Vojnits István, Winkler János, Wagner Jenő, 
Zmeskall Istvánné. A felsoroltakat az igazgatóválasztmány a tagok sorába felvette.A taggyüjtésért köszönetét mond az igazgató választmány Teleki Józsefné grófimnak, Hreblay Emil, Rácz Ödönné és Ber- 
zeviczy Zsigmond tagoknak. A múlt évi tagsági díjjal hátralékban lévő tagokat elhatározta felszólítani az igazgatóválasztmány és a mennyiben kötelezettségüknek márczius végéig eleget nem tesznek, utasította titkárt, hogy a dijakat postai meg- bizásutján hajtsa be. Egyúttal elhatározza, hogy a hivatalos lap czimlapján feltünteti, miszerint a lap a tagoknak díjmentesen küldetik.

Hreblay Emil indítványozza ezután,hogy egyesületünk a „Magyar Gazdaszövetségébe tagul belépjen.Elfogadtatik.
Hreblay Emil javasolja még, hogy intézzen a B. 0. E. felterjesztést a földmivelés- ügyi miniszterhez, hogy asárgahéjutojá- soknak az ország minden részében való termelése végett 100.000 sárgahéju tojást vásároljon össze a tojásszövetkezeteknél s ezen tojásokat cseréltesse be egyes vidékeken fehérhéju tojásokért azzal a kötelezettséggel, hogy sárgahéju tojások kizárólag keltetésre használtassanak s az ezekből kikelt tyúkok továbbtenyésztésre használtassanak. Sierbán János és Szilassy Zoltán felszólalása után, Pirkner János oly értelemben járulna az indítványhoz, hogy a miniszter felhivassék arra, hogy miután ő a székely és ruthén földre kiváló gondot fordít, ezen csere utján elhelyezendő barnahéju tojásokat a Magyar Gazdák Vásárcsarnok ellátó Szövetkezete közvetítésével a már fennálló tojásgyüjtő szövetkezetektől szerezze be és azt a székely és ruthén nép között a kormánybiztosok utján ajándékban oszsza ki. A választmány ily értelemben határoz.
Nagy Dezső a köztenyésztés javítása érdekében indítványozza, hogy az egyesület a kormány támogatásával baromfi - tenyész telepeket állítson fel, melyekből egyes nagyobb jelentőséggel biró baromfitenyésztő községekben törzseket adományoznánk értelmesebb gazda embereknek mint minta tenyésztőknek, mi nagy hatással lenne úgy az álta'áuos tenyésztésre, mint az apaállatok kiosztására.
Gróf Teleki Józsefné elnök: Mielőtt az ülést bezárná, kéri a választmányt szavazzon köszönetét Nagy-Becskerek városának, ki szives volt Reiter Oszkár urat egyesületünk ülésére kiküldeni.A választmány helyesléssel elfogadja az indítványt, mely után gróf Teleki Jó

zsefné elnök köszönetét mond a választmányi tagoknak megjelenésükért és az ülést bezárja.
Tenyésztojások szállítása és 

csomagolása.Bekövetkezett immár az idő, midőn a baromfiak tojni kezdenek s megindul országszerte, jobban mondva, európaszerte a tenyésztojás szállítás. Nagy és fontos érdek fűződik tehát ahhoz, hogy az eladó a tenyésztojásókat jól csomagolva szállítsa, hogy azok útközben össze ne csapódjanak, meg ne repedezzenek össze ne törjenek. Ha mindezt a csomagolással eltudjuk kerülni, a vevő meg lesz elégedve s tenyészetünket másnak is fogja ajánlani.Nem tagadható, hogy a jó csomagolás sokba kerül, néha többe, mint az a 15—20 darab tojás, a mit hozatunk. Az azonban nem baj, mert hisz az a fődolog, hogy a hozatott tojásból a csibe kikeljen és életképes legyen. Életképes pedig a kikelt csibe csak akkor lesz, ha útközben a tojás igen össze nem zavarodott.

Az amerikaiak, az angolok s újabban a németek is, a csomagolásra igen nagy gondot fordítanak. Tudok egy példát — és igen érdekes — felhozni, a mi tavaly egyik hazai tenyésztőnkkel történt.Hozatott Angolországból tyúktojásokat, ezek azonban a helytelen czimzés miatt eltévedtek s bejárták az ország valamennyi hasonnevű városát, mig végre 3 hét múlva kézhez jutott a tojás-szállit- mány. A megrendelő elfogadni nem akarta. Az angol tenyésztő azonban kérte, hogy fogadja el s küld kárpótlásul egy újabb szállítmányt is.A 3 hétig Magyarországban s 1 hétig Angolországból jövő 4—5 hetes tojásokat megültették s a 100 drb. tojásból 60 darab csibe kelt ki. Az igaz, hogy csak 50 lett életképes. Ez a véletlen kísérlet egyúttal azt is bebizonyította, hogy a 4—5 hetes tojás is jó keltetésre — ha más, frissebb nincs.Az angolok azonban bámulatos körültekintéssel csomagolják a tojásokat. Minden tojást előbb selyempapirba csavarnak, azután pamutgyapotba s igy egy-egy kis rekesztékbe helyezik. Ha a rekeszté- kes ládácska megtelt, mely rendesen erős és vastag papírból készült, ezt a ládács- kát pamutgyapottal körülcsavarják s egy 

faládába teszik. Az ily csomagolást mutatják be az itt látható ábrák.Ily rekeszes papirdobozok megrendelhetők a Baromfitenyésztők Országos Egyesületénél Budapest, Köztelek I. em. 10. szám, még a hozzávaló faládácskák otthon is készíthetők. ,
Kökényessy Viktor.

Baromfitenyésztésünk.Baromfitenyésztésünk iránt ezelőtt jóformán semmiféle érdeklődést nem mutatott se a kormány, se a társadalom. Az első érdeklődés az 1884-iki állatszámlálás után mutatkozott a midőn kitűnt, hogy Magyarországnak 5,630.879 drb. tyúkja, 2,674.770 drb. ludja, 2,168.188 drb. kacsája, 683.232 drb. pulykája és 346.808 drb. galambja van. Ekkor tűnt fel az, hogy tulajdonképen a baromfitenyésztés egy lényeges állattenyésztési tényező. A statisztika eme kimutatása után a közgazdák csakhamar ki is számították, hogy ennek a baromfiállománynak értéke kö- rülbelöl 35.000,000 korona, mely mint társadalmi vagyon igen tekintélyes és nagy jelentőséggel bir. Mindazonáltal nem történt ez irányban semmi. Mert továbbra is a baromfitenyésztés vezető és irányitó nélkül a maga utján is szerencsésen elérkezett az 1895-iki állatszámlálásig, a midőn ismét kitűnt, hogy a baromfitenyésztés önmagától fejlődött, mert 11 évalatt 110.085,897 drb. baromfira szaporodott a baromfiállomány, értékben pedig 35 millióról 75 millió koronára emelkedett.Ekkor kezdett a földmivelési kormány ezzel a fontos állattenyésztési ágazattal foglalkozni és Pirkner Jánosnak az érdeme, hogy az akkori földmivelési minisztert figyelmeztette arra, hogy elérkezett az időpont, a midőn ezen a terén is tenni kell. Terveztek is intézkedéseket, de azok kivitele már Darányi idejére esik, a midőn 1896-ban baromfitenyésztési értekezletet hívtak össze és azon tanácskoztak, hogy a hazai baromfitenyésztést javítani mily irányban és mily eszközökkel lesz lehetséges? Az értekezlet igen helyesen megállapította azon fajtákat, a melyeket az egész országban a baromfianyag egyminöségüvé való tétele végett alkalmasnak talált és elhatározták azt is, hogy baromfitenyésztő te- lepeketlétesit a kormány az állami gazdasági tanintézetek és a földmivelési iskolákkal kapcsolatosan, valamint, hogy a kizgazdák kezébe adandó nemes hizo- baromfiak biztosítása czéljából az összes állami uradalmakban a tiszti személyzetnél és a családok közt a közönséges baromfianyagot nemes baromfianyaggal fogják felcserélni, a mi meg is történt. A nemesitési akczió tehát 1897-ben vette kezdetét. Ezen esztendőben azonban részint az intézmény ismeretlensége miatt, részint a tenyészanyag hiánynál fogva az akczió igen szűk keretek közt indult meg és csupán 45 drb. him baromfit volt 
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képes a miniszter kiosztani. A következő években az alább kimutatott himnemü tenyészanyag osztatott ki. 1898. évben 1100 drbot, 1899. évben 3310 drbot, 1900. évben 6450 drbot, 1901. évben 7880 drbot, 1902, évben 8270 drbot. Ezen adatok bizonyítják, hogy a cserebarom fikiosztás módozata feltétlenül jó és végeredményében nemcsak a gazdának használ, hanem használ ami baromfikivitelünk hírnevének is. Konstatálni kell, hogy habár ezen lefolyt évek alatt a baromfitenyésztés terén sok történt, az még mindig kevés arra, hogy azt mondhassuk, hogy a külföldi versenynyel, különösen az orosz versenynyel a harczot felvenni képesek volnánk. Ha Magyarországban figyeljük a baromfitenyésztés haladását, azt látjuk, hogy a baromfitenyésztésnek tulajdonképpeni zöme két részre oszlik, az egyik az Alföldön terül el, a másik pedig Magyarország nyugati részeire terjed. Különös nagy baromfitenyésztéssel találkozunk a magyarok és a németek közt; a tótok és rutének nem nagyon foglalkoznak ezzel, de ennek oka nem annyira a nemzetiségben, mint inkább az ottani terep- és éghajlati viszonyokban rejlik. Ha nézzük a statisztikai kimutatásokat, látjuk, hogy minden egyes vármegyében nagyon különbözőképpen oszlanak meg a baromfiak és igy látszik, hogy Árva és Mármaros vármegyékben egy háztartásra 4 drb baromfi esik, Turóczban 5, Zólyomban 7, Pest vármegyében 20,Csanádban 28, To- rontálban 29, Barsmegyében 30, Csong- rádban 36, Békésben 37, Jász-Nagy-Kun- Szolnok vármegyében 58 baromfi esik egyháztartásra. Ez tehát bizonyítja azt, hogy a hol terület van, ott több baromfi is van. Látjuk, hogy a tanyarendszernél a lehető legnagyobb baromfitenyésztést űzik, míg ellenben a felvidéki gazdák, a kiknek egész udvaruk és telekük egy kis darabka föld, baromfitenyésztéssel nem foglalkozhatnak s csupán annyi tyúkot tartanak, a mennyi a háztartáshoz szükséges. Legtöbb baromfit tartanak Magyarországban Petrovácz és Petrovo- szeló községekben, a hol egy-egy háztartásra száz drb baromfi esik. Ebből azt akarom kihozni, hogy ott, a hol a baromfitenyésztésnek megvan a létfeltétele, a mely nemcsak a kivitelben, de egyéb alkalmas és kedvező viszonyokban is nyilvánul, ott a baromfitenyésztést nem csak minőségben, de számban is gyarapítani lehet és kell. Ami a tenyészbaromfi javítását illeti, feltétlenül szükséges, hogy az alapanyag magyar baromfi maradjon. A jól kiválasztott tenyészbaromfira azonban nagyobb testű és már nálunk jól meghonosult nemes himbaromfiakat kell alkalmazni. Ilyenek a tyúkokra a langsán, a plimut és az orpington kakas, a pulykákra a bronzpulyka kakas, a kacsákra a 

pekingi gácsér és a ludakra az emdeni 
gunár. Ha az országban mindenütt azt fogják alkalmazni és helyes kiválasztással

ezekkel az apaállatokkal fogják a közönséges baromfit javítani, nemesíteni, akkor rövid idő alatt el fogjuk érhetni azt, hogy a külföldre kerülő baromfianyag nemcsak nagyobb, minőségre jobb, hanem egy- minöségü is lesz, a mi mindenesetre befolyásolni fogja nemcsak a hazai kereskedőket arra nézve, hogy a baromfiakat nagyobb áron vásárolják meg, de a külföldről befolyó összegeket is minden esetre nagyobbá fogja tenni.Ajánlom, hogy a baromfitenyésztés iránt érdeklődök forduljanak bármily tekintetben és bármely kérdésben a Baromfitenyésztők Országos Egyesületéhez (Bpest, Köztelek), a mely szívesen áll a gazdaközönség rendelkezésére bármily tanácscsal vagy útmutatással. B. 1.

Állatfo r galoin. Rovatvezető : Dorner Béla.

Állatszállítás Ausztriába és 
Németországba.Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapok'' f. évi 8. számában B. J. ur egy felmerült eset kapcsán az Ausztriába való állatkivitelünk nehézségéről említést téve, tájékoztatást kér a Németországba való állatkivitelünk feltételeire nézve. Legyen szabad ez alkalommal az Ausztriába és Németországba irányuló állatkivitelünk feltételeit röviden az alábbiakban ismertetni.
Ausztriába való állatkivitelünk feltételei az 1899. évi 75500. sz. földmivelésügyi miniszteri rendeletben vannak közölve. Ezen rendelet első része magában foglalja az állatforgalomra vonatkozólag Ausztriával létrejött megállapodásokat és a végrehajtási módokat ; a II. része pedig ezek mikénti alkalmazására vonatkozó intézkedéseket. (Szószerinti szövegét lásd Koós-Fokányi: Állategészségügyi Rendeletek ez.munka 166. oldalán.)Ezek szerint állatok Ausztriába vagy 

azon keresztül külön engedély nélkül csak oly községből szállíthatók:1. a melyben s a melylyel szomszédos községekben az elszállítandó állatfajra ragadós betegség 40 nap óta nem uralkodik ;2. a mely az időközönként kiadott „Állategészségügyi Értesítődben a szabad forgalomból kitiltott járásba nem tartozik, illetve az ott felsorolt forgalmi korlátozások alatt álló községek közt nem sze repel.Az 1. pont bővebb magyarázatra nem szorul, a 2. pontra azonban meg kell jegyeznünk a következőket:A kiegyezés szerint Ausztria—ahatár- széli járásoktól eltekintve — a betegség uralgása miatt külön tilalmakat nem rendelhet el, csakis valamely betegségnek Ausztriába való behurczolása esetén. Ha valamely betgség tőlünk Ausztrtiába be- hurczoltatik, a kiegyezés értelmében az

osztrák kormánynak jogában áll az állatok származási helyének közigazgatási kerületéből (járásából) az illető betegség iránt fogékony állatnemek bevitelét megtiltani. Ezen korlátozó intézkedés mindazokra a határos közigazgatási kerületekre (járásokra) is kiterjeszthető, melyek határa a fertőzött szállítmány származási helyéhez 10 kilométernél közelebb esik. Ilyen eset fordul elő B. J. ur esetében is. Úgy kell lenni, hogy a tiszaiközép járás azon községéhez — a melyből a száj- és körömfájásnak Ausztriába való behurczolása történt — a jászsági alsó járás és Mezőtúr r. t. város határa 10 kilométernél közelebb fekszik, miért is azokat az osztrák belügyminiszter élve a kiegyezésen alapuló jogával, a szabad forgalomból kitiltotta.Az Ausztria részéről elrendelt tilalom, a kiegyezés értelmében mindaddig érvényben marad, a mig a kitiltott területen az illető betegség hivatalosan megszűntnek nem nyilvánittatik.Itt megjegyzem, hogy a betegség be- hurczolásából folyólag a kiegyezés előtti járások helyett egész vármegyék lettek osztrák részről a szabad forgalomból kitiltva.A tilalmat és azok életbeléptetésének időpontját osztrák részről az ottani belügyminiszter határozza meg, s ezen határozatáról a földmivelésügyi minisztert távirati 1 ag értesíti; mint értesülve vagyunk a tilalmat a földmivelésügyi miniszter — az „Állategészségügyi Értesítők" megjelenése előtt — az érdekelt hatóságokkal táviratilag közli megfelelő intézkedés végett. Oly szállítmányok, melyeket legkésőbb 
a távirati értesítésnek a földmivelésügyi 
minisztériumhoz való beérkezését kővető na
pon indítottak el, a kiegyezéshez képest 
Ausztriába még bebocsátandók. Ha B. J. ur szállítmánya ezen időközben indíttatott útnak, azt nem szabad lett volna Ausztriában elkobozni.A német birodalomba való állatkivitelünk feltételei, a német birodalommal 1891. évi deczember hó 6-án megkötött, s az 1892: V. t.-czikkbe iktatott állategészségügyi egyezményben és 6241/993. sz. földmivelésügyi miniszteri végrehajtási rendeletben van szabályozva (szószerinti szövegét lásd a fentebb jelzett munka 209—214 oldalán).Ezek szerint a német birodalomba csak oly községből szállíthatók állatok, amelyben és a melylyel közvetlen szomszédos községekben az elszállítandó állatfajra ragadós betegség 40 nap óta nem uralkodik. Megjegyzem, hogy ez idösze- rint szarvasmarhák csakis az e czélra külön kijelölt németországi városok közvá- góhidjaira és csak levágás czéljából vihetők be. Sertések és juhok bevitele pedig ez időszerint tilos.Tekintettel azonban arra, hogy Ausztriával kötött egyezményben foglalt s fentebb ismertetett feltételek nemcsak az Ausztriába való bevitelre, hanem az átv^
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leire is vonatkoznak, a német birodalomba pedig Ausztrián keresztül szállítunk, oly helyekről, a honnan az Ausztriába való bevitel tilos, azokról a német birodalomba sem szállítunk állatokat. Innen van az, hogy B. J. ur esetében az osztrák részről szabad forgalomból kitiltott területről származó állatoknak a német birodalomba való elszállítása nem engedtetett meg. Az állatorvos mint az elmondottakból láthatjuk, a B.J.ur által felhozott esetben egészen a szabályok értelmében járt el, — melyeknek ö csak végrehajtó közege.___________________ (#)

Különfélék.
Abeszterczebányaim. kir. állattenyész

tési felügyelőség 1902.évi működéséről szóló évi jelentés, melyet Ébner Jenő felügyelő szerkesztett, részletesen számolbe az ezen kerülethez tartozó vármegyék állattenyésztésének fejlődéséről. Röviden vázolva ezt, kiemeljük a jelentésből a következőket. 248 drb bika osztatott ki az elmúlt esztendőben és pedig 16 pirostarka 268 pinzgaui. A sertéstenyésztés emelésére 21 kan, a juhtenyésztés fejlesztésére 10 kos osztatott ki. Tenyészállat- dijazás 8 helyen tartatott a kerületben és pedig Zólyommegyében 2, Turóczban 4 és Trencsénmegyében 2. A tejszövetkezetek örvendetes szaporodását jelenti az, hogy az elmúlt évben 5 uj szövetkezet létesült a kerületben s igy ezek száma itt 18-ra emelkedett.
Szerbia és Bulgária lóvásárlása. A székesfehérvári országos vásáron Szerbiából és Búig áriából egy katonai ló vásárló-bizottság sok lovat vásárolt. Belgráditól Hasíts Sima és Petrakovits Jasa törzstisztek, _E%:e- 

rovits István főállatorvossal voltak Székesfehérvárott. Kevésbé értékes lovakat is drága pénzért vettek meg, a mi azt látszik igazolni, hogy a katonai lovakra sürgős szüksége van Szerbiának. Az összevásárolt lovak egy részét különvonattal Belg- rádba továbbították ; egy hasonló szállítmányt Szófiába expediáltak.
Védőojtás száj- és körömfájás ellen. A porosz képviselőházban az állategészségügyi költségvetés tárgyalása közben Pod- 

bielski földmivelésügyi miniszter előadta, hogy Löffler greifswaldi egyet, tanár legutóbb hivatalosan bejelentette, hogy sikerült oly eljárást megállapítania, melyről azt hiszi, hogy segélyével sikerült nemcsak juhokat és sertéseket, hanem szarvasmarhákat is a száj- és körömfájás ellen időlegesen immunizálni. Közelebbi bizonyító adatok erre vonatkozólag még nem ismeretesek.
Nemzetközi baromfikiállitás Rómában. Áprilisban az ugyanakkor Rómában tartandó nemzetközi gazdasági kongresszus alkalmából a római Societa italiana di 

avicultura (Olasz madártenyésztési társulat) ugyanott nemzetközi baromfikiálli- tást rendez. A kiállításra vonatkozó feltételek és programm a budapesti olasz királyi fökonzulátusnál (VI., Nagy-János utcza l/a)a hivatalos órák alatt, délelőtt 10—12-ig betekinthetők,

Baromfitenyésztési előadások. A Baromfi
tenyésztők Országos Egyesülete márczius hó 1-én Czegléden és Romhányban tartott baromfitenyésztési előadásokat nagyszámú érdeklődő közönség jelenlétében. Utóbbi helyen Hreblay Emil állattenyésztési m. kir. felügyelő, előbbin Ágh Endre a B. O. E. titkára zoltak az előadók.

Tenyészbika- és üszövásár Kassán. Az Abauj-Tornavármegyei gazdasági egyesület az év április 3-án és 4-én rendezi Kassán IX. tenyészbika- és üszővásárját, mely már az előző években is Felső- Magyarországlegkeresetebb tenyészállatvásárja volt. A jelen évben még nagyobbnak ígérkezik a vásár, melynek egyik oka, hogy a pinzgaui tisztavérü bikák ezen a vásáron kerülnek eladásra legnagyobb számban ; másik oka pedig, hogy a száj- és körömfájás miatt az O. M. G. E. által Budapesten tervbe vett tenyészállatvásár elmaradt, minek folytán az ottani beszerzések egy nagy része Kassán eszközöltetik. Szegényebb községek 15 —20% árengedményben részesülnek. A megvett apaállatok kedvezményes vasúti szállításban részesülnek. Megyebeli tenyésztők állatai pénzdíjban is részesittetnek. A földmivelésügyi miniszter ur ezen kiállitásszerü tenyészállatvásárt anyagilag is segélyezi. Az állatvásár látogatása teljesen díjtalan. Bejelentési határidő márczius 20. Bejelentési lappal és közelebbi felvilágosítással készséggel szolgál az egyesület titkári hivatala.
Kisvárdai tenyészállatkiállitás. A „Kisvár- davidéki gazdakör" folyó hó 12. és 13-án Kisvárdán vásári czéllal és díjazással összekötött tenyészállatkiállitást rendez. 29 elsőrendű tenyészetből 256 drb tenyészállat van bejelentve, amelylyel a kiállítás sikere már is biztosítva van.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye gazda

sági egyesületének baromfitenyésztő szakosztálya e napokban megalakult. Elnök: 
Teleki Józsefné grófné lett, alelnökök: 
Ráday Gedeonná grófné, Nick Edéné, Hauer Béláné, Tahy István és Dessewffiy Emil gróf. A szakosztály elhatározta, hogy körzeteket szervez és egy vásárral egybekötött kiállittást rendez Czegléden. Megállapodott továbbá a terjesztendő baromfi fajtákban és ezek beszerzésére nézve a szükséges intézkedéseket megtette.

Tenyészállatvásár Szatmár-Németiben. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület az állattenyésztési felügyelőség támogatásával tenyészállatvásárt rendezett Szatmár- Németiben. A gazdasági egyesület vállalkozását reményen felüli siker koronázta, mert a vármegye területéről oly nagy számban hajtották fel a tenyészállatokat, amilyenre az egyesület nem számított. Különösen gazdagon volt képviselve a Vécsey-féle csegöldi uradalom állattenyészete. Ez hajtotta fel a legtöbb tenyészállatot és a legszebb példányokat. A tenyészállatok állami díjazásban is részesültek. Az első dijat a csegöldi uradalom vitte el. A vételkedv nagy volt s csaknem valamennyi tenyészállat vevőre talált. Az átlagos ár 540—1000 korona volt. A községek részére történt vásárlásoknál az illető község tetemes árengedményben részesült Egyes szegény községeknek a gazdasági egyesület kamatnélküli kölcsönben előlegezte a vételárt.

A huspénztár szerződése. A főváros tanácsa a márczius hó 4-én tartott közgyűlés elé terjesztette a budapesti huspénztár r.-társaság szerződésének ügyét, javasolva, hogy a főváros azt az 1907 deczem- ber végéig megújítsa. A tanács egy terjedelmes memorandumban fejti ki azokat az óriási előnyöket, a melyek a vásárpénztár működéséből a főváros állatkereskedelmére háramlottak s röviden és velősen konstatálja, hogy a huspénztár ellen felhozott vádak és panaszok teljesen alaptala
nok. A dicséretek valóságos özöne közben kimutatja a memorandum, hogy kizárólag a vásárpénztárnak köszönhető, hogy e felhajtás 4%-al emelkedett — teljesen figyelmen kivül hagyva, hogy a lakosság rohamos emelkedésének is van némelyes része a fogyasztás növekedésében. A tanács memoranduma szerint a vásárpénztár „a forgalmat emelte, a fölhajtás- és igy-a hús minőségét megjavította, véghez vitte a vásári pénzlorgalom czentralizált lebonyolítását, kielégítette az eladók és a vevők hitelszükségletét, a vásári forgalom hatalmas, megbízható, olcsó és pártatlan eszközének bizonyult és ezzel közvetetve emelte és megteremtette a marhakereskedelem és marhaértékesités szoliditását, az árak egyöntetűségét és megerősítette a piacz jó hírét. • Szóval, oly derék intézmény ez a vásárpénztár, a mely, ha nem volna, a főváros állatkereskedelme egyszeribe tönkre menne. — Hát csak az a baj, hogy a tenyésztők, fogyasztók, kisiparosok és közvetítők, szóval az egész vásári érdekeltség homlokegyenest ellenkező véleményt vallanak erről a hatóságilag egekbe magasztalt intézményről. — Legyen azonban a dolog bármiként, az az egy minden kétségen felül áll, hogy ha Záborszky, a pénztár igazgatója irt volna ily magasztaló védiratot a vezetése alatt álló intézetről, úgy ezt természetesnek tartaná mindenki, de, hogy a főváros tanácsa teszi ezt ily alakban, az legalább is feltűnő, — mert a sok dicséretet alaposan lerontja nemcsak számos tenyésztőnek az a kijelentése, hogy a budapesti piaczot éppen a vásárpénztárnak általunk is sokszor szóvá tett eljárása miatt ezentúl nem fogják többé felkeresni. A mi pedig éppen az ellenkezőjét bizonyítja a hivatalosan feldicsért huspénztár jóságának

Sertéshusbehozatali tilalom a fővárosban. Úgy látszik a főváros intézőköreinek ave- zérelve az, hogy a termelők, közvetítők és fogyasztók érdekeinek teljes figyelmen- kivűl hagyásával egyedül a főváros fiskális érdekei tolassanak előtérbe, tekintet nélkül arra, hogy ez az elv sérti-e vagy sem bármely érdekcsoport jogos érdekeit. Hiába szólalnak fel sértett érdekeik ellen hol a tenyésztők, hol az iparosok és fogyasztók, ez mind nem használ semmit s az orvoslást kérő panaszok süket fülekre találnak a fővárosnál. Az uj vásári szabályzat is csak arra volt jó, hogy minél több terhet rójjon a vásári érdekeltségre s a főváros önkényesen léptetett életbe oly rendelkezéseket, amire joga nem volt s amint azt pl. részletesen ki is mutatta az OMGE., egy e tárgyban a fővároshoz intézett memorandumában. De bizony egészen felesleges volt ennek megírására a legcsekélyebb időtispazarolni,mert-a hatóság egy szemernyit sem tartotta érdé- 
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mesnek az abban foglaltakat figyelmére méltatni. De minek is, — hiszen a gyakorlati emberek javaslatait a bürokrata gondolkozás úgy sem veszi be, sőt az a bizonyos ezopf figyelembe venni sem engedi. Többek között ennek köszönhető az aren- delkezés is, hogy 10 kg-nál több sertéshúst nem szabad a fővárosi lakóknak — saját f ogyasztásukra sem — behozni. Hogy ez a rendelkezés mennyire sérti a fő városban lakó sok ezer földbirtokosnak érdekeit, azt magyarázni nem szükséges. A minden oldalról történt sürgetések mint halljuk, végre arra bírták a főváros intéző köreit, hogy e rendelethatályonkivül való helyezésével meg akarja engedni, hogy minden a fővárosban lakó birtokos 3 sertést hozhasson be sajátházi szükségletére az illetékes kerületi elöljáróság kü ön be- _szerezendő engedélye esetén. Ez ugyan valamelyes engedmény, de aki tudja, hogy mennyi utánjárásba kerül az ily esetről- esetre szóló engedélyek kieszközlése, ennek nem kell magyarázni, ennek a rendeletnek csekély gyakorlati értékét. — Ennyire megnyirbálni a fogyasztók jogait nem lenne szabad a fővaros hatóságának s épp ezért vissza kell, hogy állítsa a főváros az eddig érvényben volt azon rendelkezést, hogy a családi fogyasztásra szánt huskiildemények az illeték lefizetése ellenében akadálytalanul juthassanak a czimzetthez
Lótenyésztő szaktanácskozás Szegeden. Sze

geden Losonczy Mihály miniszteri tanácsos elnöklésével a nagykőrösi méntelep területéhez tartozó vármegyék hatóságainak és gazdasági egyesületeinek küldöttei méntelepi ügyekben szaktanácskozásokat tartottak. A földmivelés- ügyi miniszter ugyanis a lótenyésztő-területek megalakulása tárgyában négy értekezlet tartását határozta el. Az első értekezletet Győrött, a.másodikat Debreczenben, a harmadikat pedig a múlt héten Szegeden tartották meg. Az értekezlet részletesen tárgyalta az egyes törvényhatóságok állal előterjesztett javaslatokat. Elhatározta, hogy a javaslatokat a szükséges módosítások végett országos értekezlet elé terjesztik.
Luxusló-vásár. A Tattersall r.-társaság által az 0. M. G. E. ellenőrzése alatt rendezendő tavaszi luxusló-vásárra már megindultak a jelentkezések. Az eddigiek után Ítélve, a vásár felhajtás tekintetében egyike lesz a legnagyobbaknak s ez okból a Tattersall igazgatósága a legszélesebb körben felhívta a vásárra a. külföldi vevők figyelmét. A márczius hó 22—26-ig tartó 

vásárra már eddig is számos német, osztrák, orosz és belga lókereskedő jelentette be részvételét. A vásárral egyidejűleg rendezi a-z O. M. G. E. 'nemzetközi darálógép
versenyét, amelynek előkészületei serényen folynak.

Mének a hegyvidék ingyenes használa
tára. A hegyvidék kezdetleges lótenyésztésének fellendítése, s a meglevő anyag- naknemesebb irányban való fejlesztése és leendő szaporítása végett a földmivelési miniszter a hegyvidéki miniszteri kirendeltség vezetőjének, Kazy József miniszteri osztálytanácsosnak előterjesztésére Bereg vármegyében Szolyván, Drága- bártfalván és Alsó-Vereczkén, Ungme- gyében Bresztón, összesen hat helyen fedezőmének beállítását engedélyezte, a mely községekben a kihelyezett tiszta- vérü hágómének a jelentkező kisgazdák 

lovaink fedezésére ingyenesen állanak rendelkezésre. A hegyvidéki kirendeltségnek a lótenyésztés fejlesztésére irányuló törekvése a lótartó kisgazda közönség körében nagy örömet keltett, mert a kárpátmenti hegyvidéken a nép nagyrészt fuvarozás utján szerzi meg a lét fen tartáshoz szükséges eszközöket.
Miniszterek a Szt-Lukácsfiirdoben. Nagy ünnepsége volt vasárnap délelőtt a Szt-Lukácsfür- dőnek. Széli Kálmán miniszterelnök, óv. Darányi Ignácz és Láng Lajos miniszterek, gróf Wicken- 

b rg Márk államtitkár kíséretében, valamint a minisztériumok számos magas hivatalnokai és a tud. orvosi egyetem kiváló tanárai megjelentek, hogy személyesen meggyőződjenek a Lukácsfürdő ásványvíz kiviteléről és az idegen vendégek forgalmáról. Az ünnepélyes fogadtatás a körvasút előtt elterülő, zászlókkal és diadalkapukkal diszitett parkban vette kezdetét, a hol a vasúti vágányon egy vasúti vonat állott, m 'ly 60,000 üveg " Kristály-ásványvizet tartalmazó 1550 ládával volt megrakva. Itt Palotai Rez.-ö vezérigazgató néhányszóval üdvözölte a magasrangú vendégeket, Széli Kálmán miniszterelnök behatóan tudakolta a Szent-Lukácsfürdő üzemvitelét és idegenforgalmát, örömmel hallotta, hogy a szállodának minden szobái most a téli időben is teljesen el vannak foglalva, még pedig nagyobbrészt külföldi vendégekkel és megnézte még a panziós vendégek a napi étrendjét is. Érdekes volt a miniszterelnöknek az a kijelentése, hogy a magyar fürdők látogatottsága, mint azt a Lukácsfürdő példája mutatja, első sorban a flirdőtulajdonosokn ,k mindenre kiterjedő figyelmétől és tevékenységüktől függ, s hogy ő benne úgy a gyógyfürdők, mint a magyar közgazdaság minden termelési ága meleg pártfogóra és támogatóra talál.
Baromfitenyésztők Országos 

Egyesületének postája.
Tagdijnyugtázás. Tagsági dijakat fizettek 1903 február 26-tól márcz,4-ig 1903-ra: Varga István, 

Benedek Józsefné, Fridricli Géza, Wagner Jenő, 
Lélek Gáspár, Koperniczky Jánosné, Szilágyi Ferenczné, Szemere Józsefné, Hasek József 8—8 K.-át. K. I. urnák Csorna. A géphez, mint már tudattuk is tessék uj lámpát beszerezni. 
H. J. úrnak London. Lapok iránt intézkedtünk. Az an.'ol szaklapokat várjuk. B. P.-né úrnői. 
Szakálos. Az emdeni ludtojásnak darabja 1 K. 20 fill. 1 K. 60 fillér. M. S.-né úrnő Sánto puszta. Prospektusokat, valamint bőtudósitást küldtünk. 
K. Z. úrnak Bpest. Megírtuk levélben is, hogy a kérdezett ludak és tojások hol szerezhetők be. Tessék csak bizalommal fordulni az illető helyekre. H. J. úrnak D. Madaras A tojások a napokban lesznek szétkiildve, kevés türelmet kérünk még. K. D.-né úrnő Eszterliáza. Alapszabályokat, valamint mutatvány számot csütörtöki postával küldtünk. II. úrhoz intézett b. levelére bő választ adunk. I. Zs. urnák Vácz. A kiállítások helyeire nézve már történt megállapodás. Mai lapunkban, az igazgató választmányi ülésről hozott tudósításunkban bővebb tájéKoztatás nyerhet erre nézve. H. fí. urnák 
Remete. Jobb emdeni gúnarat éstojótbeszerezni, mert az ivadékokat biztosan eladhatja. M. /.-né 
Kecskemét. Az Ígért leveleket várjuk. K. S. urnák, 
Bácsfa. A jelzett czimre irtunk s a kakasok és tojók súlya és ára felől tudakozódtunk. M. M. 
urnák, Zsolna. Tessék lapunk hirdetési rovatát végignézni. H. I. urnák. Somos. A küldeményt megkaptuk, köszönjük, alkalmilag felhasználjuk. E. E. urnák, Baja. A budapesti baromfitenyésztési tanfolyam elmarad, e helyett azonban az összes rendezendő vidéki baromfikiállitások alkalmával lesznek baromfielöadások tartva. K. 
J. urnák, Szigetvár. Levél ment, köszönjük és kérjük továbbra is szives közreműködését.

Állatkereskedelein.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapol£“ eredeti tudósításai.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Budapesti vágómarhavásár. 1903. febr. 26. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2136 drb, csontozni 
való marha 175 drb, összesen 2311 drb. Ebből : ökör 
1654 drb, bika 8 ' drb, tehén 495 drb, bivaly 59 drb, 
növendékmarha 16 drb.

1903. február 26 I. rendü II. rendű III. rendü

Magyar hizott ökör 62-70 56-60 48-52
Tarka hizott ökör . 62—70 56-60 48-52
Tehén. .................... 44—62 44-60 40-56
Szerbiai ökör . . . — 50-60 42—48
Bika.......................... — 44-63 _____
Növendékmarha . . —~— 44-52 —
Bivaly ....... — 32-46 —

Irányzat: A vásár hangulata élénk, az árak jó minő
ségnél változatlan, közép- és rossz minőségnél 1—2 
koronával emelkedtek.

Budapesti szuróinarhavásár. 1903. márc. 5 
Fölhozatott: borjú 189 darab, bárány 2097 darab. 
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 84—96 fill., II. oszt- 
72—84 fill., bárány páronkint 5—14 kor.

Irányzat: A vásár hangulata elég élénk.
Budapesti juhvásár. 1903. márc. 2. Fölhajta

tott: 174 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 48----- , középminőségü hízott ürü
44------ legelőn javított ürü — pár.-kint, javított
anya-------- , szerbiai raczkajuh —----- , kecske —
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti lóvásár. 1903. márc. 5. Főihajtatott : 
814 drb. Ebből jobb min. hátas ló 30 drb, jukker 
15 drb, hintós 50 drb, igás 80 drb, fuvaros ló 183 
drb, parasztló 400 drb, alárendelt minőségű 56 db. 
Eladatott: 485 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
320—415, jukker 400-520, hintós 240—440, igás 
200—360, fuvaros ló 100—230, parasztló 36—110. 
Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti ferenczvárosi sertés-zártvásár.
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Irányzat: Felhajtás osekélv. Árak emelkedtek.

Napi árak fillérekben
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A kőbányai sertéspiaez heti forgalma. 1903. 
febr. 26-től 1903. márcz. 4-ig. Sertésállomány volt 
1903. febr. 25-én. 21657 darab. Ehhez érkezett : magyar 
1369 di-b, azerb 2009 drb, összes állomány 25035 db. 
Elszállittatott : 3594 drb. Maradt állomány 1903. febr. 18. 
21441 darab.

A íryöi-i sertéspiac/, forgalmáról. — 1903. 
február 26-től márcz. 4-ig. — 1903. febr. 25-én volt 
állomány 19901 drb, éhhez érkezett 322 darab, összesen 
20223 drb. — Elszállittatott: győri fogyasztásra 46 drb, 
belföldre 8 drb, Bécsbe 740 drb, Csehországba 178 drb, 
Alsó-Ausztriába 54 darab, Felső-Ausztriába 16 darab, 
Szappanfőzőbe 1 darab, összesen 1013 darab. — Maradt 
állomány márczius 4-én 19180 drb. — Árak 132...135 K.

Sovány sertésárak :
(Az árak 4°|o levonással élősúlyban értendők.)

öreg 2 éven fölüli 102 f.-től 112 f.-ig, öreg 2 éves 
110—116 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 120—130 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 100—130 
fillérig. Irányzat: Változatlan élénk.

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

Ifizott sertésárak:
(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o levonással.)

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 120—126 fill. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 122—128 fill.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással 

értendők.)
Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 128—132 

fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 122—128 
fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 118—122 
fill. Szerb nehéz párja 160 kg.-on fölül 118—122 fill. 
Szerb közép párja' 250 kg.-on fölül 116—120 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 112—120 fillér. 
Irányzat: Élénk.

Bécsi juhvásár. 1903 márc. 5. Fölhajtatott: 2921 
darab. Árak: kg.-kint fill.-ben: angol húsos ürüK 
-------- (---------- ), £ rendü hizott ürü 56—60 középmin. 
hízott ürü 50—54, kecske 50—54, bárány-------- ■

Irányzat: Változatlan.
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Bécsi sztirvasinarhavásár. 1903. mározias 2. 

Fölhajtatott : hízott és legelőmarha 3390 drb, csontozni 
való marha 853 darab, összesen 4243 darab. Ebből 
ökör 3127 drb, bika 498 drb, tehén 539 drb, bivaly 
79 drb. Vesztegvásárra felhajtatott — drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaértők

ben fogyasztási adó nélkül.)
1903. febr. 3 1 1. rendű 1 II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör . . . 70-74 62-69 52 -60
Galicziai hízott ökör. . . 74-78 65-73 56 -64
Tarka hízott ökör.... 80-85 70—79 60 -69
Bikák............................... 46-69 — ——

Legelő marha.................... _____ _ ___
Csontoznivaló marha. . 46-69 — ——
Bivaly............................... 36-46 — ——
Konzervára (selejt) . . . — — ——
Irányzat; Lanyha
Bécsi sznrőmarhavásár. 1903. márczius 5. Föl

hozatal : 3659 drb borjú, 1529 drb sertés, 328 drb 
juh, 2671 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
98—116 (----------- ), borjú II. o. 84—96, hízott sertés
116—124, süldő sertés 98—116, hússertés 104—112, 
juh 64—96, bárány páronkint 12—30 kor.

Irányzat: Csendes.
Bécsi sertésvásár. 1903. máro. 2. Fölhajtatott : 

hússertés 4570 darab, zsirsertés 4463 drb, összzesen 
9133 drb. Ebből : magyarországi 4p63 drb, galíciai 
4380 drb, egyéb 190 drb. Árak: kgrammonkint élő súly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 118—120 (kiv. 
121), elsőrendű közép magyar 112—116, könnyű magyar 
106—101, öreg nehéz magyar 112—116, szerémségi 
(horvát)-------- , szedett sertés 106—110, galicziai süldők
80—98, galicziai öreg-------- , hússertések 80—98. Irány
zat: Vontatott emelkedett árak mellett.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet 

jelentése. Budapest, 1903. febr. 27.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

160—180, csirke sütni való hazai egy darab 180—260. 
Tyuk, hazai egy pár 260—380. Kappan hízott egy pár 
340—400. Rucza hízott la egy pár 450—500, rucza nizott 
Ha egy pár 400—450. Lúd hízott la 1400—1700, lúd 
hízott Ha 900—1400. Pulyka hízott la 9000—1200, pulyka 
hízott Ila 700—1000 fill.

Vágott baromfiban és I. rendű szépen, 
tisztán kezelt hízott ludak kilója 1-48—1’54, vágott 
pulykák kilója 1’30—1-44 fill. kilónként, minőség 
szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 68—69, 
gyengébb minőségű 67—68, apadt —...—, meszes 
... —... koronát jegyzett eredeti ládánként.

Vajpiacz.
Az *Alfa  Separator*  részvénytár saság jelentése.

Budapest, 1903. márczius 1. Teavaj centrifugált 2’30—2-40, vaj, köpült 1'50—1'80 korona kgr-kint. Tehéntúró I-a —.32 tehéntúró Il-a —.26 fill. kgr.-kint Irányzat: Élénk.
Becs, 1903. február 28. Legfinomabb teavaj 2.20—2.30, finom teavaj 1’90—2.10, parasztvaj 1’40—1'50, tehéntúró —.28 kor. klg.-kint. 

Irányzat: Felhozatal megfelel a fogyasztásnak. Jobb árak nem remélhetők. Túrók iránt kevés kereslet.
Berlin, február 28. I. oszt, vaj 108 — 110, II. oszt, vaj 103—108 márka 50 kgr.-kint. (1 márka = 120 fill.) Irányzat: Csendesebb, II. oszt, vaj élénken keresett.
Hamburg', február 27. I. o. vaj 110 II. o. vaj 105—109 márka 50 kgr.-kint. (1 márka — 120 fill.) Irányzat: Változatlan árak.
Kopenhága. február 25. I. oszt, vaj 94—96 K, 

Irányzat: Élénk üzlet, árak 4 korona emelkedést mutatnak.
London, február 25. I. oszt, vaj 110., II. oszt, vaj 108 s per cent 50 kg.-ként. (1. s = 120 fillér.) 

Irányzat: Közép árak nem változtak.
Szerkesztői üzenetek.

K. I. Csorna. A hirdetés 2-szer jelent meg, úgy a mint az meg volt rendelve. Megjelent pedig a 6 és 7 számban. A vaselinnel bekent tojások el szoktak sokáig állani, nálunk azonban nem igen alkalmazzák ezen tojáseltartási módot. — R. D. 
Jókeö. B. 0. E. alapszabályok mentek. Cserebaromfiak adományozása iránt a földmivelésügyi miniszterhez kell folyamodni minden év junius 30-ig. — B. I. Szászberek. Lapunk 8-ik számában. Állatforgalmi mizériák czimü czikkében foglaltakra a mai számunkban közölt felvilágosításon kivűl Bécsböl illetékes helyről az alábbiakat közük velünk : Folyó hó 9-én a szentmarxi vásáron egy, J.-N.-K.-Szolnokmegye, tiszaközépi 

járás Törökszentmiklós község határában fekvő Fenyő pusztáról származó, 35 drbból álló mar- haszállitmányára 14 drb ökörnél ragadós száj és körömfájást állapítottak meg. Ezen járvány- behurczolás esetéből kifolyólag a cs. kir. osztrák belügyministerium folyó hó 12-én kelt 5881 számú rendeletével Alsó-Jászság és Tiszaközép járásokból és Mezőtúr városból a hasított körmü állatoknak Ausztriába való behozatalát betiltotta. Ebből kiviláglik, hogy nem az osztrák kormány keresi az alkalmat, hogy Magyarországon minél nagyobb területet helyezzen forgalmi korlátozás a'á, hanem az elzárt terület a korlátozást köszönheti L. és T. uraknak a kik február hó 3-án 35 drb ökröt Puszta-Tenyö állomásról Münchenbe szóló irányítással adtak fel, de útközben Saborsky bizományos utján a szállítmányt feltartóztatták, hogy szállítmányukat Szt- Marxon értékesít-e. Tehát T. és L. uraknak kellett tudniok, hogy ragadós száj és körömfájással fertőzött ökröket küldtek Németországba, a mi kitűnik abból, hogy Szt-Marxon már a kifejlődött betegséget 14 drbnál konstatálták és e miatt tartották vissza. — K. Zs. tényleg küldött Besseny- szögről Szászberek állomáson feladva február 12-én 21 drb ökröt Szt-Marxra, melyek mint osztrák részről forgalmi korlátozás alatt álló területről érkeztek s e miatt a vesztegvásáron értékesíttettek és mert első rendű ökrök voltak, nem értékesíttettek rosszabbul, mintha a szabad vásáron adták volna el. Azon kérdésre, hogy lehet-e osztrák részéről forgalmi korlátozás alatt álló területekről állatokat Németországba szállítani, tudatom, hogy igenis lehet, hanem előbb a földmivelésügyi ministerium utján meg kell szerezni az osztrák belügyministeriumtói az átviteli engedélyt, a mit tudomásom szerint az osztrák belügyministerium még eddig egy esetben sem tagadott meg. Erről különben a kir. állatorvosok adhatnak egyes esetekben bővebb felvilágosi fást. - M. A. N.-Becskerek. A hirdetés kétszeri közlésének ára 2 korona, melyet postautalványnyal kérünk beküldeni.

FEHÉR MIKLÓS es,:
Budapesten, V. kerület, Külső Váczi-ut 80. szám.

A ináv. 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.

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. -
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WESTFALIA SEPARATOR

fi ki 
földjét szereti, 

vessen

Jfaldefe^ 

magot.

GÁL ÉS FODOR
V., Váczi-körut 44. sz.

I
A legtökéletesebb szabadalmazott ■
„WESTFALIA*  separatorok. | A legújabban szabadalmazott tejelőme- légi tők kizárólagos elárusítói. Tejszövetkezetek, tejtelepek, vaj és sajtgyárak teljes berendezéséről erő és kézi hajtásra díjtalanul szolgálunk tervekkel és költ- ....... ségvetéssel. —..—■■■...............

Tessék árjegyzéket kérni!

BUDAPEST,

kurcz lipót és társa
photoczinkog-raflai müintézete

Budapest, VJII., Szentkirályi-u. 13.
KÉSZÍT: -------------------------------------------mindennemű nyomtatványhoz szükségelt
CLICHÉKET....... . . |
Chemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- 
typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve- Vvr

Vltíkl

zetek, alaprajzok photolithografiailag legszebben, legolcsóbban sokszorosittatnak 
megrendelések pontosan és jutányosán eszközöltetnek.

]***¥***¥¥*****¥*¥¥*¥¥****¥**¥¥¥*¥¥*  9 * V®

KWIZDA-féle Restitutionsfluid
cs. és kir. szab, mosdóviz lovak számára.

40 év óta minden ménesuradalmi és egyéb nagy kato
nai és polgárt istállóban használatban nagy fáradtság 
utáni erő visszanyerés és erősités czéljából, az inak 
megbénulásánál stb. a lovakat kitűnő szolgálatok 

tételére képesíti.

1 üveg ára 2 korona
Szines 
árjegy
zék in
gyen és 

bér
mentve.

80 fillér.
Valódi csakis ezen 
jegygyei ellátva.

Kapható minden gyógy
szertárban.

Főraktár :

Franz Joh. Kwizda gyógyszerész, csász. és___ _ ' ' s kir. osztrák
magyar, román királyi és bolgár feje

delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett. 

Égy ilyen kövér disznót I
csnkis h

Barthel-féle takarmány mész || hozzátétele által lehet 11 hónap múlva kapni MELZER J. | Iur 1896. deczember 9-én ezt Írja : Az “Öntől hozatott takarmány- ■ mészszel egy önnevezésü közönséges fajta 11 hónapos süldő ■ | malacznál OÍflT*  250 kiló hizlalás! súlyt TWB érhető I Iel “ Barthel-féle takarmánymész a legolcsóbb szer ■ a csonttörékenység, csikó-, borjú-, és malaczbénaság elhárítása I | ellen a gulya felnevelésére, a tejjövedelem emelésére, farágús, | Iganajléivás ellen, tyúkoknál a tojás előmozdítására. Leírás ■ és véleményadás ingyen. 5 kilós próba 2 korona postán.í Barthel M. & Tsa Becs, X., Kepiergasse 20. |

* BECK és GERGELY
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. 
ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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^angerhauseni gépgyár
z részvény-társaság .

Budapest, (Kíílpö tfáczi-ut) CpáI^Ii|a-utcza 3.
_____  ww

Vasöntöde, gép- és rézgyár. BW® 

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

MrÁ <rvr£l ÍAC7 istállótrágya cmserválására és 
• 1 wl U3Zl trágyázási czélokra. =====
WIÁC7Í3*£)  (TUÍi legfinomabb ca 9..°/o szénsavas 
IWvmZiIiÍ dg d meszet tartalmazó mészkő iszt. 
ílvam Antorínciy gazdasági épületek- és istállók 
VÁü 111 ülllg ipoZi építkezéséhez.(Ismertető füzet kívánatra bérmentve.)
Magyar Thomassalak kitűnő minőségben ajánl tavaszi és őszi szállításra: 
SÁTORI WáŐR
erdélyi gipsz- és míitrágyamíiveínek központi irodája:

BUDAPESTEN, IX., Dandár-utcz 25. szám.

egolcsóbb és leghatásosabb trágyázás. A Cséry-féle szemétfuvarozási és feldolgozási részvénytársaság 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 kísérletek eredményei bizonyítják e trágyaszer rendkívüli előnyeit. -................................................A szeméttrágya beszerzési ára, nagy belértéke daczára OLCSÓBB, minta természetes marhatrágya vagy bármely műtrágya. Részletes árajánlattal és ismertető füzettel szívesen szolgál a kizárólagos eladással megbízott .................... ■ - .................... ....-
Magyar Kereskedelmi részvénytárs. Budapest, V., Váczi-körut 32.

BUDAPEST, Váczi-körút 63. szám 
aiu> a íejjutányosabb Arak mellett ajáolta’nak 

Cocomobil es gözcséplögép-készletek 2*h égisz 12 merőig. 
'taJmakatdlozóte, )4rg4n, c»éplog«pek. lóhere ■ csíptük, tisztító rosták, 

konkolyozók. kaszáló es aratógepek, sienngyüjtók. boronák. 

XÜLUMBIA-DRILL" legjobb sorretogepek. Plánét |r. lapalók. 
szecskavágók répavágók kukorlcza morasotók, darálók.

k őrlő malmok, egyetemes aczel-eMk, 2- is ivaso Á
ekek «s mindez, egyéb gazdasági gépek

Részletes árjegyzékei-kívsta’ia mgyen és bermentve küldetnek

liflYTON & 8HUTTLEW0RTH

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

| „Derby“ melasse |
| abraktakarmány |a mely melasset, korpát és | 

száritott répaszeleteket tartalmaz, =
| lovak, tehenek, hízók, disznók, juhok |stb. egészséges erőben tartására nélkülöz

hetetlen abraktakarmány.E A honvédlovassági laktanyában (Budapesten, az 1-ső = = és 4-ik honvédhuszárezrednél, a magyar lovaregyletnél, = a nemzeti lovardában, Alagon a versenyisállókban, a = Cséry-féle szemétfuvarozó r. társaságnál, a budapesti, = = bécsi, londoni és madridi omnibusz társaságnál, a gödöllői = köronauradalomban, gróf Andrássy Tivadar, gf.JSzapáry = István, herg. Meternich Sándorné, gf. Károlyi Alajos = = és Sándor, gf. Zichy Nándor és Károly, gf. Wimpffen Siegfríd és számos uradalomban a legjobb eredménynyel= használatban van: =
| Tehenek és hízók részére szecskával keverlen. | A „Derby“ abraktakarmány a legolcsóbb takarmány. 

Ajánlva az összes szaklapok és szakértők által.

Budapest, IX. kér., Üllői-ut 117. sz. 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíü
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e.e.e.e.e.e. 1902. évi forgalom: 260C0 mm. _9_s_9_9-9_9
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

I
budapesti gyapjú-aukcziókramelyek az év folyamán több sorozatban, nevezetesen 
julius és szeptember hónapokban tartatnak meg. Az aukcziókra 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- —--  ------ gositásokat elfogad: ...

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

Jenes-fele Magyar Restitütions-Fluid 
lovak és szarvasmarháknak. —

======== 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 >
Gy gyógyszerész, l/é)
Budapest, II, Széna-tér 5. sz. 
Főraktár: Dr. Egger Nándor 
gyógyszertára, Budapesten, 
VI. kér., Váczi-körut 17. sz.

Egy- és többvasú aczélekék, rét- és szántóföld-boronák, hengerek; a tavaszi szántás helyettesítésére újabban felkarolt mélyítő- és porhanyitó-eszközök, grubberek, exstir- 
pátorok továbbá legújabb szerkezetű egy- és többsoros kapálóeszközök, dús választékban és leggondosabb kivitelben készülnek KÜHNEE i gazdasági gépgyárában MOSONBAN úgyszintén osztályozó- és szelelö-josták, trieurök, centri- 

fugeok stb., a vetőmag elké- szitésére, bevált, hírneves 55 tolókerekes és „Hungária Drill“ meritőkorongos SORVETÖ- 
GÉPEK. Uj! Tolókerekes szórvavetö- és lóhereszórógépek. 
Mütrágyaszorógépek- — Répatermeléshez: kétsoros chili- 

salétromszórók stb. stb.
MOSONI DRILL“

Főraktár: Budapest, VI., Váczi-körút 57a. sz

WAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA® 

| A legjobb, legmegbízhatóbb, | 
| gazdasági, kertivetemény és virágmagvak | 

í szerezhetők be (a volt Nöthling-féle 23 év j 
| — óta fennállott) most ======== >

| GOMBÁS JENŐ j 
5 ujjonnan berendezett elsőrangú magkereskedésében. < 

| BUDAPESTEN, Kálvin-tér 9. szám. | 
| Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. | 
í VA VA VA V A VA VA VA VAV*  AVAVAVA VAVAVAVAVAVAVAVaÍ

I
I
I 
I 
a 
a

Díszoklevél: Pozsonyban 1902. Aranyérem: Verseczen 1902.

legújabb rendszerű szabadalmazott

egyetemes őrlőgép.
Egyszeri keresztülbocsájtással tetszés szerinti finomsága darává 

vae-v lisztté őrli az összes gabonanemüeket és a csutkásteng'erit 
is. A tengeri csutkájából (torzsa) és a 
kóróból (kukoricza szára és levelei), 
szalmából, szénából finom korpát, friss 
burgonyából pedig moslékot készit. 
A “PERPIj,'X”-g6pröl leírást és ár
jegyzéket, valamint minta-őrleményt 
bérmentve küld :

I^öw JLlfréd 
okleveles gépészmérnök 

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52 B.

!•
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I 
I 
I 
I
I 
I

Weiser J. C 
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. 
Ajánlja: „Zala Drill“ hazánk legjobb 
sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes 
és több barázdás aczélekéit, és az 
összes talajművelő eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

Í
A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. jfy Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű --------

I Műtrágyáit ía t. ez. gazdaközönség becses figyel- §mébe. Ajánlatokkal készséggel szol-jjfpi gál a Központi Iroda, Budapest, $cg IV., Bécsi-utcza 5. sz. ■—: Tr®
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II JLR13 BTÉSE K.

Előjegyzést elfogad nemes baromfiak szállítására am. kir. baromfl- 
tenyésztötelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn.

Aranyéremmel kitüntetett óriás pekingi 
kacsáimból kácsérja 7 kor., tojója 5 koronáért eladó, Tojás 20 fillér darabja. Dr. 
Magyar Károly, Nagybecs- kerek.

Baromfi szállító 
kosarak kaphatók : Lampel 
Ödön kosárfonónál, Újpest, 
Temetö-utcza 8.

Csomag-jelzés : Hungárián Pro- 
duce Import Comp. Chéque- 
számla: A London City and 
Midland Banknál. Hungárián 
-----------  Produce. H. -----------

J. Holló
55. 56. Chancery Lane W. C. 

London.
A magyar élelmiszer áruk el
adását közvetíti a londoni Cen- 
tral, Leadenliall és a Covent 
Garden piaczokon. — Kiváló 
fajta, tiszta vérű tény ész-barom
fiaknak bevásárlását elvállalja

Olvasztott vajat vesz nagyobbb mennyiségben, készpénzfizetés mellett Theodor Bader, vajnagykereskedés. Alapítva 1869. Leipzig, Pfaffendor- 
ferstrasse 9.

A morvaországi szudeta hegyvidékről kuhlandi,berni 
és schönhengsti fajta, gümő- kórmentes tehenek, hasas 
üszők, hágóbikák valamint .jármos és beállítani való 
ökrök mindenkor igen jutányos áron kaphatók.
Herrlich Ludwig birtokos és (enyészállatkereskedőnél 
Allhiitten Stermberg mellett, Morvaország.
Sárga orpiugton tyu ok és ezek tenyésztojá- sai bármikor kaphatók: 

Králik Lajosnénál, Temes
váron.

A székelyhídi uradalomba egy sajtos kerestetik, aki már nagyobb uradalomban ily minőségben alkalmazva vo.t s minden fajta sajt készítésében teljes jártassággal bír, kivált a gróji és trappista 
sajt készítésében kifogástalan szakértelemmel bir. Bizonyitványmásolatok a tiszttartói hivatalhoz, Székely- 

hid küldendők. Peiártz Sándor, urad, tiszttar.ó.
Sárga orpiugton langsán, jlimut és fekete hantám tojások kitűnő köl- tökosarak kaphatók Rácz 

Ödönné fajbaromfi I enyészetében, Kőbánya Kada-u. 12/31.

Fekete langsan 
kakasok drbja 8 kor., tyúkok drbja 5 korona és az utóbbi tenyésztojás >i dara- bonkint 20 fillérért bármikor kaphatók Hász Sán- 
dornénál Battonyán.

Actien - Gesellschaft zűr Fabrikation
vegetab. Oele in Triest.(Részvénytársaság növényi olajok termelésére Triest) aján pontos szállításra és évi kötés esetén franco szállítással ab rendelő állomására, a protein- és zsírtartalom, valamint a tisztaság szavatolása mellet

sesam pogácsát, 
Arachide (földidió) pogácsát. 

Lenmagpogácsát és Collos pogácsát

Szuper-foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas- 
ammont (dohánytrágyázásra), chilisalétromot, 
kanitot, 40%-os kálitrágyasót, kovasavas kálit egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállít a
"HUNGÁRIA”
műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ.
Budapest, V. kér, Fiirdö-utcza 8. sz.

Gazdák Biztositó 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 támogatósával Alakult 1900.
--------------------------------------- Biztosítéki alap s ---------------------------------------

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 tíiz- és jégkár ellen, úgyszintén az 
ember életére különféle 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.

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

ti

Nos! Akkor nevelje fel a 
fiatal baromfit Fattinger 
hús rostos csirkeele
delével és adjon a tojók
nak a szokásos táplálé

kon kivül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen kiváló tápszereket évek óta elsőrendű tenyésztők használják és az összes szakmüvekben és lapokban ajánltatnak. — Árjegyzék és prospektus kívánatra ingyen küldetik FATTINGER többi állateledeleiről: baromfi, galambok, fáczánok, madarak, halak, kutyák stb. részére. Óvakodjunk utánzatoktól.
Raktárak Budapesten:

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8.

Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és föze- 
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 mindenféle élemi czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesítését. =.■==.—==

Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

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

Magyar Élelmiszer-Szállító Részv.-Társaság 
— Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám. 
ÜZLETÁGAK: i

Első Magyar Sertésliizlaló 
Részvény-Társaság AlaStott

BUDAFEST-KŐBÁNTA.Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a a „Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab sertésbefogadására alkalmas, czélszcrüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vízzel biró 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 teljesit. A sertések kényelmes elhelyezése mellett ügyfeleinek igen mérsékelt árakon a legmesebb menő előnyöket nyújtja és a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva van.
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Kis hirdetések ára:

Minden sző 1 fill,, kövér betűkkel 
mindei%Bzó 8 fill. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adunk felvilágositást, ha 
k' rdésttevő a szükséges postabélye
get v. válaszlevelezőlapot 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.

Feltűnő betűkkel közlendő kis hirdetések dija, 12 □-czenti- 
méter területig, beiktatásonkint I korona, minden további ---------------------- 1 □-czentiméter 5 fillér.----------------------------------

Kínálat.

Sovány és hízott 

sertéseket legjobban értékesít
BAUER B. GYULA 
BUDAPEST, VIII. 
Kerepesi-ut 73. sz.

Faj baromfiak 
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. 
Keltögép és nevelő. Vétel és 
csere 1 Árjegyzék. Brichta 
Halmán Török - Bálint, 

(Pestmegye).

Foszforsavas mészbaromfiak helyes takarmányozásánál nélkülözhetetlen. Kapható :
a “Hungária”
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaságnál

Budapest, Fürdö-u. 8.

Költőtojások.Tiszta fajú, többször díjazott törzsekből költötojá- sok darabja kapható 30 
fillérért gr. Seitern Ferencz- 
féle uradalomnál. Gross- 
Lukow, Holleschau mellett, Morvaországban kaphatók. 
Minorka, (legjobb tojótyúkok), Dorkingok (legjobb hustyukok), Handau és Aranywyandott tyúkoktól származó tojások. Ugyanott az első két fajokból tenyészkakasok is kaphatók drbonként 10 korona árban. Gondos csomagolás önköltségen.

Plimut tyukok és ezek tenyésztőjásai kaphatók bármikor: Otocska 
Gézáné-nál Sopron-Kövesden. 

Baromfi keltető és 
nevelő készülékek, 
Predmerszky József 
bádogosmester, üzlete : 
VI., Vörösmarty u. 33.Ajánlja szabadalmazott 
baromfi keltető és ne
velőit, melyek könnyen kezelhetők, kevés égő
anyagot fogyasztanak s jó eredmenynyel működnek. Úgyszintén szabadalmazott Acetylen gáz
fejlesztőit, melyek teljesen megbizhatók s önmü- ködöek. Pozsony, 1902. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni. 

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
lterités-igyára 

BUDAPESTEN, VIII. 
Üllői-ut IS. szám. 
Pekingi kacsák, ma

gyar tenyész- 
bikák, 

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

kaphatók.
Fehér laiigsánok és ezek tojásai kaphatók 
Darányi Ferencnénél Kecs
keméten Kitűnő, bő tojó-, kiviteli- és diszbaromfi.

Őszi szállításra kaphatók a gödöllői magy. kir. baromfitenyésztőtelep- röl származó tisztavérü törzsek után nevelt óriási 
bronzpulkák Lengyendi gazdaságnál. Vasút pósta, távirda Nagy Bátony (Hevesmegye.)

Pergament papiros vaj csomagolásra. Tekercsek vagy ivekben legolcsóbban kapható Othmar 
Tschóner-nél Innsbruck. — Próbatekercsek a) 5 kg. nettó 1 korona 30 fillér kgként. Nagyobb megrendelésnél, jelentékenyebb árengedmény.

Tejgazdasági Napló kötve 3 korona 60 fillér TehenészetiTörzskönyvkötve 3 korona 60 fi'lér.Megrendelhető :
HREBLAY EMIL ál- lattenytési m. kir. felügyelőnél Budapest, Csömöriüt 5., II. em. 8.

Kiállításokon 
kitüntetett fajbaromfiakra és ezek keltő tojásaira megrendelést elfogad következő árakért: Fehér mexikói pulyka tojás drbja 1 korona, Emdeni XAngol Emdenivel 1 kor 40 fill. Olasz óriás 1 kor. 20 fill. Fehér gyöngytyuk 80 fill. Sárga Orpington direki Angolországból Holló József által I. rendű 2 kor., II. rendű 1 kor. 60 fillér. Sárga OrpingtonXmagyar sárga tyúkkal 40 fillér. Fehér gyöngytyuk kakas 8 korona. Jó csomagolás biztosítva 1 koronáért 
Sármezey Antalné, Mező- Kovácsháza.

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek, gazdasági telepek 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Tovíibbií aczM- 
tüskés keritéssodrony, 
valamint csavart pánthuzal. 

— Kaphatók: —

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

Mérsékelt árak mellett egész 
éven át kaphatók: PISNY 
ISTVÁNNÉNÁL Battonyán, 
tisztavérü emdeni libák, pekingi 
óriás kacsák bronz pulykák, ply
mouth, orpington, langsan, erdélyi 
kopasznyaku fehér és fekete tyu
kok, kakasok. Fehér magyar 
tyukok, kakasok fehér láb, fe
hér csőr. Ősszel finom pehely 
.és toll is kerül eladásra, úgy
szintén télen át friss tyúktojá
sok is kaphatók. A kacsatojá
sokra előjegyzéseket már most 
elfogadok. Kacsatojás 1 db 10kr.

Fajbaromfi
és tenyésztojás kapható a 

„Délvidéki földmivelök 
gazdasági Egyesületénél” 
Temesvár.

Hrebíay Emil
munkái: Tyúktenyésztés 200 lapon 90 képpel. II. kiadás, ára 3 kor. Pulykatenyésztés, 100 lapon 31 képpel, ára 2 kor. Lúd és kacsa
tenyésztés 137 lapon 35 képpel ára 2 korona. A ba
romfitermékek értékesítése, 150 lapon 11 képpel, ára 2 korona. Egyszerre megrendelve a 4 munka cs ík 
6 korona Kapható Budapest, VII., Csömöri-ut 5., ÍI. em. 8.
Sárgaorpi ngíoiiok előjegyzését ősii szállításra elfogad Hreblay Ferenczné, 
Kis-Körös.

Eladó langslian 
tojások kaphatók darabonkínt 20 fillérért Marton An- 
dornénál, Nagybecskereken.

Kitűnő szer!baromfi-ólak fertőzteleni- tésére és baromfi-ólak meszelésére a dr. Aschen- brandt-féle bordói por. A bordói por megrendelhető a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél Budapest. V.. Alkotmány-u. 31. és vidéki megbízottaknál.
Égj" pfóbaköítéfésre dijtalanuíküldöm.„Ausztria*  költetőgépemet. Termékenyített tojásokból 80—90% csirkét költ ki. Eddig el nem ért eredmény. Február hó elején több száz csirkét fog köttető gépem kikölteni, melyek olcsón eladók. Fajta tojásokat kiköltésre legolcsóbb feltételek mellett elvállalok. Ausztriában legnagyobb tojás költető házamban, ezidö szerint 1200 tojás van költés alatt. — Prospectust küld G. Mücke, 
Wien, XV., Weinbergergasse 
13. sz. _____Sárga cs fehér orpingtonok a pozsonyi országos mezőgazdasági kiállításon az első díjjal „díszoklevél, aranyérem és 200 korona emléktárgygyal" kitüntetve kapható : Polónyi Manó or- 
pington-telepén Kecskeméten Fehér hús, barnahéju teatojás. Az állatok törzskönyvelve és lábgyürüzve vannak. Faj tisztaságról kezeskedem. Meg nem felelő anyagot visszaveszek. Ár
jegyzék kívánatra ingyen 

küldetik.

Orpington-tojás !Hófehér orpington-tojás darabja 50 fillér. Sárga orpington-tojás darabja 40 fillér. Magyar X orpington- tojás darabja 20 fii'. Megrendelhető : Maurer János
nál, Kecskemét.

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék Tégelyaczél-fejekkel, melyek eltörhetetlenségeért szavatosságot vállalok. Különösen tartósnak bizonyult, háromréteges (compound) pánczél aczél-lcmez kormánylapokkal, melyekre a legragadósabb föld sem tapad. Gondosan edzett, feltűnően hosszú ideig eltartó szántóvasakkal. — Figyelemre méltó újdonság : Bacher 

„0 'jéflyü javított szerkezetű eketaligája, teljesen pormentesen csukott agyakkal önműködő kenőszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartós
ságot biztosítanak. Különlegességek rétmüvelö-eszközökben. Boronák, kapáló- és töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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GEITTWER = B.AUSCH
Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő

gyár. Háztartási, konyha és sport áru raktár.

BUDAPEST

Az eredeti „MÉLOTTE“ tejfölöző gépek kép
viselete.

„MELOTTE“ a legkönnyebb járatú 
„MELOTTE“ a legtartósabb és legegysze

rűbb javítást nem igényel.
„IVIÉLOTTE* ‘ élesen fölöz. Szolid.

Több mint 100,000 eredeti „MÉLOTTE“ gép
===== van használatban. =

Árjegyzékkel és költségvetéssel úgy a tejgazda
sági, baromfitenyésztési, mint egyéb eszköze
inkről és gépeinkről szívesen szolgálunk.
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kellékekés 
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“Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság Budapest, IX., Üllői-ut 25. sz. (Köztelek).


