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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Állattenyésztésünk s a kereske
delmi szerződések.Az osztrák-magyar gazdasági kiegyezésnek egyik legfontosabb fejezete a huszadik czikkely, a mely az állategész- ségügyi konvencziót foglalja magában. A magyar gazdák különös súlyt vetettek arra, hogy az állatok forgalmát a régi állapothoz képest ne korlátozzák s az állategészségügyi konvenczió tartalmától tették függővé magának a közös vámterületnek is a megmaradását. Ausztria nekünk, iparczikkei fogyasztóinak, nem adhat mást, minthogy piaczait a magyar mezőgazdaság termelvényei számára megnyissa. De ezt aztán, ha vámszövetséget akar, köteles is megtenni. Az osztrákok alkudoztak, akadékoskodtak a magyar kormánynak, j ól emlékezhetünk reá, rendkívüli nehézségekkel kellett megbirkóznia, ám az állategészségügyi konvenczió, úgy a hogy a kiegyezési javaslatokban foglaltatik, nagyban és egészben a magyar gaz- gák megelégedését nyerte ki.Tudjuk azonban, hogy Ausztria piaczai nem elegendők a magyar állattenyésztés fölöslegének a befogadására, emellett a vámkül földre kell még exportálnunk. Ezért a külföldi államokkal kötendő szerződéseknél a magyarállattenyésztés érdekeire nagyon is kell ügyelnünk. Az uj német vámtarifamagas állatvámokkal akarja el- rekeszteni a külföldi importot. Csakhogy a német állatvámok nincsenek megkötve s tehát a német kormány a kereskedelmi alkudozásoknál engedhet belőlük. Most azonban gazdaságpolitikai interregnum

köszöntött be Németországban. Az uj vámtarifa meg van, de a kormány nem mondta még fel a mostani kereskedelmi szerződéseket s nem is szándékozik fölmondani mindaddig, amig a régieket uj kereskedelmi szerződésekkel föl nem cserélheti. A német gazdák lapjaikban és politikusaik megnyilatkozásaiban, tehát Írásban és szóval azt hirdetik, hogy a németbirodalom szükségletét a németországi állattenyésztés minden külföldi segítség nélkül képes födözni. Ennek az állításnak azonban ellentmond a valóság: a Németországban állandóan érezhető drágaság, a húshiány, amely a városi és az ipari lakósságban máris igen figyelemreméltó elggedetlenséget keltett. A német kormány valószínűleg számolni fog ezzel az elégületlenséggel s a monarchiánkkal kötendő uj kereskedelmi szerződésben módot fog találni arra, hogy a magyar állattenyésztés produktumai továbbra is kimehessenek Németországba. Annál is inkább tehetné ezt, mert a magyar állat- és húskivitel szükségességét ez idő
szerűit mégalegtulzóbbnémet agráriusok is elismerik.Ha azonban Németországgal kielégítő kereskedelmi szerződést nem köthetnénk, akkor a magyar állattenyésztés érdekeit más oldalon kell biztosítanunk. A magyar gazdapolitikusok bölcsen fölállították azt a sarkalatos elvet, hogy amennyire a mi nyerstermelésünk kiszorul a nyugati pia- czokról, éppoly mértékben kell nekünk a a Kelet felöl hozzánk gravitáló nyersbevitelnek is gátakat és akadályokat állítanunk. Itt elsőrangú fontossággal bir a

Szerbiával kötendő kereskedelmi szerződés, mert Szerbia nemcsak a saját állatait hozza be, hanem a magyar hatóságok lanyha ellenőrzéséből romániai állatokat is csempész be a piaczainkra. Kiváló gazdaságpolitikusok bebizonyították, hogy a szerb kereskedelmi szerződésre a milliók százával ráfizettünk s ez érvelések hatása alatt a gazdasági egyesületek és a törvényhatóságok kebeléből sorban fölhangzik a követelés, hogy a szerb kereskedelmi szerződést sürgősen föl kell mondani. Hasonló eljárás alá esik Románia és Oroszország. Az osztrákok minden valószínűség szerint megfogják kisérleni, hogy Oroszországtól állatbeviteli engedményekért ipari engedményeket kapjanak cserébe, vagyis, hogy a magyar állattenyésztéssel fizettessék meg az osztrák ipari kivitel költségeit; de ezt a kísérletet a magyar kormány és a magyar gazdák ha kell, erejök legnagyobb megfeszítésével is meg fogják akadályozni.Még egy igen fontos dolog, amelyre állattenyésztésünk szempontjából a keleti államokkal kötendő kereskedelmi szerződéseknél tekintettel kell lennünk: ez 
állategészségügyünk érdeke. Keletről hur- czolták be hozzánk az állatbetegségeket, amelyek a nemzeti vagyonban sok száz millióra menő kárt okoztak. Azóta állategészségügyünk szervezetét tömérdek költséggel modern színvonalra emeltük, de minden törekvésünk kárba vesz, ha a keleti ragályozásnakhathatósanutjátnem álljuk. A délvidéki megyék gazdasági egyesületei most egymásután fölirnak a kormányhoz, hogy ne engedje meg szer-



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 21. sz.biai és romániai marháknak legeltetés czéljából a magyar határrészre való áthajtását. Ausztriában és Németországban, tehát kiviteli piaczainkon, a legszigorúbb kíméletlenséggel hajtják végre ellenünk az állategészségügyi rendszabályokat. Az önfentartás ösztöne parancsolja, hogy Kelet felé mi viszont hasonlóan cselekedjünk.
Állattenyésztés.

Rovatvezető: Monostori Károly.

A husliszt.A husliszt név alatt forgalomba hozott takarmány főképpen azon állati anyagokból készül, melyek aLiebig féle huskivo- nat készítésénél maradnak vissza.A huslisztkülsőleg sárgás-sárgásbarna, finomabb-durvábban őrölt liszthez hasonlít s feltűnő, erősebb parmesansajtra emlékeztető szaggalbir, mely a zsírsavak jelenlétének tudandó be. A huslisztben 10-60°/o víz, 72-66o/o nyers fehérje, 12'27°/o nyerszsír, O-72o/oN. mentes vonatanyag és 3'75o/o hamu van. 263 elemzés középértéke pedig azt bizonyítja, hogy a huslisztben átlag 72‘32o/o a nyers fehérje és 13'17°/o a nyerszsír. Az egyenes elemzéseknek fehérjére és zsírra vonatkozó adatai meglehetős tág határok közé esnek, amennyiben a szélső értékek 68'90 és 77'77, illetve 11'06 és 17'6Oo/o, a vízre és hamura megállapított értékek ellenben meglehetősen állandóak, amennyiben 10'29—11'49, illetve 3'22— 4'34o/o közt váltakoznak.A husliszt emészthetőségét mesterséges emésztési kísérletekkel és állatkísérletekkel is meghatározták s kitűnt, hogy a husliszt fehérjeinek 95'40°/0-a, a nyers zsírnak 90'40°/o-a, a szerves anyagnak pedig 92'10%-a emészthető, tehát a husliszt igen jól emészthető anyagnak bizonyult. Káros, idegen anyagokat ritkán észleltek mindeddig a huslisztben, csak arra kell ügyelni, hogy a husliszt egyenletesen őrölt s rod- hadt szagtól ment legyen. Oly czélból, hogy a huslisztet olcsóbban árulhassák, azt újabban csontliszttel és egyéb idegen, sőt néha káros anyagokkal keverik a kereskedők, mi által a husliszt tényleg megdrágul és különböző hamisításoknak lesz kitéve s ezért csak az ajánlható a gazdáknak, hogy tiszta, hamisítatlan huslisz tét vegyenek. A husliszt hamisítását hamutartalmának nagyobbodása, továbbá a fehérje- és zsírtartalom csökkenése rögtön elárulja.Ahuslisztkonczentrált, jól alkalmazható takarmány, melyet magas proteintartalma folytán különösen akkor használhatunk fel igen jól, ha fejérjeszegény adag táparányát akarjuk szűkíteni. így p. o.-ért nagy mennyiségű szalma, szecska, burgonya, répa és répaszelet etetésekor igen jó szolgálatokattehetahusliszt,mert ilyenkor az adag hiányzó fehérjeit akarjuk első sorban kiegészíteni, mit husliszttel elérhetünk anélkül, hogy egyidejűleg az 

adagnak keményítő (szénhydrát) tartalmát is növelnők. A huslisztet legelőször és most is leginkább mindenevőkkel, a sertésekkel etették, de jelenleg már igen jó sikerrel alkalmazzák füevők takarmányozására is, bármennyire ellenezték is ezt eleinte. A szarvasmarha és még inkább a juh eleinte tényleg visszautasítja a huslisztet erős,idegenszerü szaga miatt, miért is ennek elfedésére anis- és köménymag stb. olajokat használnak, de az állat 2—3 nap alatt különben is megszokja a huslisztet, csak kis adaggal kell annak etetését kezdeni, később az állatok megkedvelik ezen takarmányt és mohón eszik. A hus- liszthez készítésekor kevés tápsót adnak s azért ahhoz etetésekor újólag sót nem kell adnunk, legfeljebb azon esetben, ha az adag csaknem kizárólag sókban szegény takarmányokból, például répaszeletekből, burgonyából, moslékból stb. áll, mely esetben Liebig szerint 1 kg. hus- lisztre 21'4 gr foszforsavas kálit és 8'8 gr. konyhasót kell adagolnunk.Hízó, igás és tejelő állatokat fokozatosan kell a husliszt kellemetlen szagához szoktatnunk, a husliszt mennyisége pedig a bevett száraz anyagnak legfeljebb 5— lO°/o-t tegye ki, 1000 kg. élősúlyra tehát 1 —ÍÜ4 kg. huslisztet etessünk maximálisan. . Teheneknél már 1 kg. husliszt is maximális adagnak tekintendő, mert magasabb adagok könnyen megronthatják a tejszín és tej izét, sőt a húst is megronthatják és hasmenést idézhetnek elő. Ellenben igásökröknek Pott szerint 3 kg. huslisztet is adatunk (1000 kg. élősúlyra), mely adag melleit igen munkabírók maradnak az állatok. Nagyon jól vált be a husliszt a fejési idő alatt leromlott állatok helyreállítására is. A szarvasmarha a huslisztet legszívesebben szárazon répaszecskával keverve is szívesen és jó eredménynyel eszi.Növendékállattal huslisztet csak bizonyos kortól fogva éseleinténcsak kis adagokban szabad etetnünk, igy borjukkal a husliszt etetését csak két vagy három hónapos korukban kezdhetjük. Legczélsze- rübbenugyjárunk el, hahuslisztet sovány tejjel és szecskával keverjük és főzzük, emellett még kevés szemestakarmányt is etetve, igy p. o. 4 kg. árpaszalma 2 liter sovány tejjel és 1/2 kg. husliszttel keverhető. Alkalmas adagot készíthetünk savó, szecska és huslisztkeverékből is, csak foszforsav és hamudus takarmányokról is kell gondoskodnunk.A juh eszi legkevésbbé szívesen a huslisztet, miért ezen állatnál igen kis adaggal kell kezdeni, melyet az állat kedvencz takarmányai társaságában fogyasztatunk, 50 kg. élősúlyra 50—150 gr. huslisztet etethetünk.Legtöbbnyire sertéseket etetnek husliszttel, mert ezen állatok minden további előkészítés nélkül eszik ezen takarmányt. Átlag már 250 gr. husliszt elegendő, hogy nagyobb mennyiségű nitrogénszegény takarmány szives elfogyasztását és jó kihasználását eredményezze. Malaczoknak körülbelül 125 gr. husliszt elegendő, háromhónapnál idősebb süldőknek husliszt- adagja 250 gr.-ig, nehéz hízóké 500 gr.-ig 

emelkedhetik. Ha huslisztet és savót ma- gábanetetünk, nemkapunk jó eredményeket, jobb ha burgonyával, savóval, répaszelettel, árpával és kukoriczával főzve vagy gőzölve etetjük azt. Tulnagy adagok rossz husizt, puha, fényes, olajosán erezett szalonnát termelnek, malaczok pedig hasmenésbe, bélgyuladásba vagy bénulásba eshetnek. 500 gr. husliszt a sertésnél átlag 500 gr. élősúlyt termel. Igen észszerűen, jól hizlaló takarmány adagnak bizonyult 1 gr. husliszt és 25—30 rész burgonya. A husliszt fehérjéi hasonló ha- tásuaknak bizonyultak, mint a borsóéi.A husliszt tyúkok, ludak és kacsák számára is igen jó takarmány és a tojáshozamot is elősegíti; leginkább keményitődus anyagokkal keverve, pép alakjában etetik. így egy 2 kg.kukoriczadarából, V* kg. huslisztből, H/2 kg. árpacsirából és 1—2 kg. burgonyából összekevert és forrázott adag, mely mellett reggel és este még némi gaboneszemeket és finomra vágott kerti füvet kapnak a szárnyasok, 30 öreg és 50 fiatal tyúknak egy napra elegendő táplálékot nyújt. 10—15 kg. burgonya és 1 kg. husliszt némi magvak és fü mellett tyúkokkal szintén jól etethető, csakhogy nedvesen kell etetnünk, mert száraz husliszt könnyen akadhat meg a garatban gyula - dást okozva. Dr. Eisbein szerint tyúkoknak 3 — 5 gr. husliszt adható csupán naponként.Számos etetési kísérlet bebizonyította, hogy a husliszt a szarvasmarha és juh takarmányozásánál igen jó alkalmazható, mert nemcsak maga igen jól emészthető, de a szálastakarmányok nitrogénmentes vonatanyagainak és zsírjának emészthetőségét is fokozza anélkül, hogy a tej, hús és vaj izét rontaná. Sohasem szabad azonban ezen igen konczentrált takarmányból tulnagy adagot feletetni, mert ezen esetben a hús, szalonna, tej és vaj minősége romlik és az állatok — különösen fiatal korban — súlyosan megbetegedhetnek.
Dr. Zaitschek Arthur.

Uj irány Háromszék állattenyész
tésében.Fenti czimen e lapok 16. számában egy közlemény jelent meg, melyre nem mulaszthatom el, hogy nézetemet ne nyilvánítsam. Az említett czikk Írója — ki „Esztéka* írói álnév alá rejtőzik — igen ellenzi Háromszék gazdáinak azon mozgalmát, hogy az itt már egészen elkor- csosult magyar marhát pinzgauival cseréljék fel.Igaz ugyan a czikkiró azon állítása, hogy nem az egész Háromszék gazdáiról van szó; de állíthatom, hogy körülbelül 3/4 része az „uj irány* mellett van, ami elég tekintélyes szám arra, hogy az intéző körök semmiféle akadályt ne gördítsenek a mozgalom megakadályozására, annyival is kevésbbé, mert — ha lasabban is, — de az átalakulás minden körülmények között be fog következni. Hisz igy is a gulyák 10%-a már korcs 

Legjobb szerkezet Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb föíözés. A LEGJOBB FÖLÖZŰCÉF AZ ALFA-SEFARATOR.



1903. — 21. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3tarka tehén. Nem jobb-e, ha ezek helyett tisztavérü marhát nevel a gazda ?Sajnos, Háromszék gazdáinak nem „kezd jó dolga lenni“ — mint a czikkiró ur állítja — hanem igenis, tengődnek, élnek, máról holnapra, mígnem megütik a dobot a ház előtt, vagy elárverezik földjét, s azután mehet ki Romániába, s lesz belőle, illetve utódaibóleloláhosodott székely, a magyarnak ellensége. Mi nem is csoda, midőn idehaza nem tudott boldogulni.Én igen szeretem a magyar, vagy mondjuk magyar-erdélyi szarvasmarhát; ismerem jó és rossz tulajdonságait,*s azt hiszem, a czikkiró ur, s a lap olvasó közönsége is, s így elméleti fejtegetésekbe bocsátkozni feleslegesnek tartom. Áttérek inkább annak megírására, hogy mi a tulajdonképpeni ok, ami az itteni gazdaközönséget a tarkamarha felkarolására, illetve az „uj irány “ behozatalára készteti.Első és föok a szegénység! Ép a szegénység (no meg a számítás) kényszeríti a gazdát arra, hogy oly haszonállatot tartson, amely legelőbb meghozza a reá- forditott pénz kamatát, sőttovább megyek, legelőbb kifizeti önönmagát. Azt hiszem czikkiró nem akarja elvitatni azt, hogy ezen czélbó! inkább megfelel a tarkamarha, mint a magyar, gyors fejlődésénél fogva egyrészt, s nagyobb tejhozama miatt másrészt. Másik ok, hogy sokkal olcsóbban kap a gazda közepes minőségű (első minőségűről nem is beszélek) tarka tehenet mint magyar-erdélyit. Harmadik ok, hogy a leghíresebb magyar-erdélyi fajta tenyésztőinknek összesen nincs annyi, s oly jutányos árban eladható, s minden körülmények között megfelelő tenyészanyagjuk, amely elég lenne csak a háromszéki igények kielégítésére is.Hogy a czikkben felsorolt tenyésztők mindannyian tenyésztik-e még a magyarerdélyit — nem tudom, de azt igen, hogy 
Gáspár József is felhagyott a magyarerdélyi tenyésztéssel, s most pirostarkát szándékozik beszerezni.Igen kevésgazda van azon helyzetben, hogy az állattenyésztés valamely ágának annyi áldozatot hozzon, mint a czikkben felsorolt birtokosok. Igaz ugyan, hogy „a türelem rózsát terem “, de a kincstár nem mondja azt annak az adót nem fizető kisgazdának: várok mig a te magyar tenyészetedből lesz annyi jövedelmed, hogy adódat ki tudod fizetni — hanem küldi a végrehajtót.A brassómegyei szász községek vagyo- nosodásukat szorgalmukon kívül a tarka marhának köszönik. „A példa vonz“, s 

azután elég impozáns megnyilatkozását látjuk a háromszéki mozgalomban. A székelység megmentésén fáradozik az állam, is itt van az utolsó óra, hogy tegyünk is valamit. Nem érünk már reá arra, hogy várjunk addig, mig a magyarerdélyi marha oly hasznothajtó lesz akisgazda kezében is, mint jelenlega nyugati.Én tisztelem s becsülöm azon fáradtságot nem ismerő szorgalmat, s azt a kitartást, mit egyes neves tenyésztőink a magyar-erdélyi marha fejlesztése érdekében tanúsítottak. Legnagyobb örömmel látom az elért, a szép eredményt is, de kénytelen vagyok kijelenteni azt, hogy az egyesek érdekeinek megóvása nem lévén feladata az államnak, egy megye közvéleményének érvényesülése ellen nemcsak nem fog semmit tenni, sőt tekintettel a helyzetre, bizton reméljük, hogy a szé- kelységet még anyagilag is támogatni fogja.Jónak ellensége a jobb ! Ez érvényesül a jelen esetben is, s ha amagyar-er- délyi fejlődése folyamán oda jut, sőt túlhaladja a nyugati fajtákat, amiből igen messze áll — meg lehet győződve czikkiró, hogy Erdély egész kisgazda közönsége ismét vissza fog térni annak tenyésztésére. Vannak körülmények, amidőn a tej értékesítése nehézségekbe ütközik, midőn a marha egész nyáron át az erdei legelőkön él, ott mindenesetre helyesebb az erdélyi-magyar marha tenyésztése. De belterjesebb, s oly viszonyok között, mint Háromszéken van, a nyugati előnyben van felette.A magyar-erdélyi szarvasmarha tenyésztésére elsősorban a nagybirtokok tulajdonosai volnának hivatva, mint akiknek legnagyobb szükségük is van igavonó marhára, mi czélra a magyar-erdélyi megbecsülhetetlen. Másodsorban, mint fennebb említettem is, azon községek kisbirtokosai, hol a legelők kihasználása ily módon legczélirányosabban, leghasznot- hajtóbban érhető el. Demitlátunk Háromszék legnagyobb részében. Községi legelő alig van, s az is oly gyenge minőségű igen sok esetben, hogy a gazda kénytelen marháját istállózni. Azt a néhány hold földecskéjét két pinzgaui tehénnel csak úgy megtudja szántani, sőt talán jobban még mint a jelenlegi elcsenevészedett magyar tehenével. Tenyészállat-nevelés által több jövedelmet tud elérni, miután az éves tarkaborjut magasabb árban tudja értékesíteni, mint a fehéret.Több hírneves magyaralföldi tenyésztőről hallottam, hogy gulyája nemcsak hasznot nem hajt, de reá is fizet úgy. hogy 

azok is a nyugatinak tenyésztésére akarnak áttérni. Értem ezen reáfizetést oly- formán, hogy az erdélyi városokon olcsóbban tud venni hasonló minőségű jár- mosökröt, mintha maga nevelné. S mi ennek az oka? A gyenge legelők, vagy azoknak csaknem teljes hiánya.Ne a pinzgaui ellen fordítsa szakavatott tollát a czikk írója, hanem első sorban az erdélyi irásd íjakkal együtt 10— 12°/o-ra dolgozó takarékpénztárak ellen, melylyek vajósággal tönkreteszik a népet. Több baj származik ebből, mint amit — véleménye szerint — a pinzgaui marha behozatala okozhat, ami azonban már előre is kizártnak tekinthető.
Major Győző.

Tej gazdaság.
Rovatvezető: Sierbán János.

A hamburgi tejelőverseny 
eredménye.E lapok f. évi 11-ik számában jeleztük, hogy a hamburgi egészségügyi tejellátást szolgáló ezidei kiállításon a takarmányértékesitö képesség kiderítésére irányuló tejelöverseny fog rendez- tetni. Ez a verseny tényleg megtartartott s eredményéről egy előleges közlemény fekszik előttünk, melyből közlöm a következő érdekes adatokat.A 7 csoportra á 5 tehénre és 6 nap: a vonatkozó vizsgálatban kiderittetett minden csoportnak napi és összes (6 napi)tejhozama, ennek zsírja a napi és az összes elfogyasztott takarmány értéke és az, hogy mennyibe került ekként 1 kg. tej. És pedig:
Napi hozam Zsír kg. Csoport

1. nap máj. 4. 142’8 kg. 4.146 I.
117’1 „ 3-751 II.
94’7 „ 2.876 III.
61'0 „ 2.376 IV.

107’9 „ 3.114 V.
98’7 „ 3.600 VI.

118-2 „ 4.410 VII.
2. nap máj. 5. 126-2 „ 3.854 I.

109’1 „ 3.457 II.
92’1 „ 2.860 III.
59’7 „ 2.281 IV.

106’4 „ 2.905 V.
101’0 „ 3.594 VI.
1'9-5 „ 4.392 VII.

3. nap máj. 6. 119-7 „ 3.857 I.
109’2 „ 3 517 11.
92-0 „ 2.797 III.
60’3 „ 2.292 IV.

105-9 „ 2.888 V.
100’0 „ 3.435 VI.
121’9 „ 4.376 VII.

4. nap máj. 7. 121-1 „ 3.761 I.
111-1 „ 3.545 II.
92-7 „ 2.814 III.
58-8 „ 2.175 IV.

Erötakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárítottErötakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 
moslék, szörplé stb* beszerzése végett forduljunk a

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETÉHEZ RUDAPESTEN, V. KÉR.
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 21. sz.
Napi hozam Zsir kg. Csoport.
106'3 „ 2.938 V.
100-8 „ 3.753 VI.
121-9 „ 4.240 VII.

máj. 8. 127-7 „ 3.625 I.
113-6 „ 3.897 11.
95-4 „ 2.826 111.
59’1 „ 2.212 IV.

107-4 „ 3.018 V.
100-5 „ 3.566 VI.
122'3 „ 4.217 VII.

máj. 9. 125-3 „ 3.601 I.
107-3 „ 3.498 11.
93-4 „ 2.763 HL
58-0 „ 2.106 IV.

105-9 „ 3.008 V.
94-7 „ 3.386 VI.

123-1 „ 4.271 VII.Tovább részletezve pedig:
Cso Fa'ta 6 napi 6 napi 1- n api 1 kg.
port ■ hozam takarm. tak. tej

kg. M. M. pf.
I. Severlandi 762-8 58-45 1-95 7'66

II. Nyug, porosz 667'4 35-24 1-17 5-28
111. Angelni 560-3 36-42 1-21 6-50
IV. Brertenburgi 357-8 40-18 1-34 11-22
V. Holsteini piros 634-8 46'15 1-54 7-27

VI. Kelet friez. fék. 595-7 41-06 1-37 6-88
VII. Holsteini piros 730-5 45-48 1-52 6-22Az egyes csoportok 5—5 tehenének darabonkénti súlya volt :
Beállításkor I. csop. 638 610 517 485 555kg.
A verseny végén n 644 610 520 485 545 „
Beállításkor II. 538 615 515 568 590 „
A verseny végén 560 615 525 600 615 „
Beállításkor III. 460 372 390 412 403 „
A verseny végén 475 385 392 420 4(5 „
Beállításkor IV. 585 535 555 560 507 „
A verseny végén ,, 605 570 570 575 525 „
Beállításkor V. n 566 600 495 520 536 „
A verseny végén 540 575 50) 510 505 „
Beállításkor VI. 540 490 505 510 511 „
A verseny végén 530 512 522 524 514 „
Beállításkor VII. 505 500 518 518 482 „
Verseny végén 500 505 531 511 482 „Az első dijat kapta a VH-ik csoport, 2-ikat a II. és VI., 3-ikat az I, a 4 iket a III. és V-ik. A IV-ik csoport dijat nem kapott.Az elöleges jelentés ezen száraz tényei már több tanulságra nyújtanak alkalmat. Ezeket azonban czélszeiübb lesz kimerítőbb értesülés után levonnunk.

Monostori K.

Állatértékesités.
Rovatvezető: Dorner Béla.

Egyröl-másról.A vásári húsárak és a táperő pénzér
téke. Az állatok takarmányozásánál a modern gazda azt keresi, hogy az egyes takarmánynemek tápláló ereje hogyan viszonylik az illető takarmány piaczi árá

hoz, azaz hogy a táperő nagysága és a takarmány piaczi ára hogyan viszonylik egymáshoz. König, Hoffmann, Demuth német professzorok ezen kérdést az em
beri élelmezésre vonatkozólag tanulmányozták. Kimutatni igyekeztek azt, hogy a külön féle emberi élelmiszerekben — főleg a friss és elkészített húsban — a tápanyagokat minő árban kapja az ember? és ezen táperötolcsón vagy drágán veszi-e meg a fogyasztó az egyes élelmiszerekben ? A számítás módja a következő. König tanár külön állapítja meg az állati és külön a növényi élelmiszerek tápanyag tartalmát. Most, az illető élelmiszer piaczi árát alapul véve, megállapítja, hogy x vagy y élelmiszerben a táperönek minő 
pénzérték felel meg.A tanulmányozás eredménye az lett, hogy az ember az állati élelmiszerben 
3—5-szörösen drágábban fizeti meg a táp
láló anyagokat, mint a növényi élelmiszerekben.A tanulmányozás másik eredménye már érdekesebb. König tanár kimutatja, hogy a tápanyagtartalom és a piaczi ár közötti viszonylat szerint a táplálóérték milyen változó még egyes husminöségeknél is. A zsíros marhahús például értékesebb mint a sovány. Viszontall-od minőségű marhahús (mivel árajelentékenyen olcsóbb szokott lenni), tápérték tekintetében olcsóbb, vagyis értékesebb mint a drágal-sőminö- ségü marhahús. Olcsóbb azért, mert kevesebb pénzen aránylag táplálóbb, azaz tápérték tekintetében értékesebb tápanyagot kapunk vele, mint pl. a drága vesepecsenyével, mely drága és drágaságával nincs arányban a tápláló-értéke. A borjúhús egyike a legdrágább tápértékü huseledelek, a sertéshús viszont sokkal 
olcsóbb, tehát táperő értékére nézve értéke
sebb mint a marhahús. Az aprólékok (hulladékok) pl. a szív, tüdő, lép, máj, nagyon olcsó, tehát értékes eledelek, a vad, a 
szárnyas, a sonka és kolbász ellenben rend
kívül drága eledelek azaz drága piaczi árukhoz a táplálóértékük nincs arányban.*

Húsfogyasztás a régi és a mai időben.Egy ország húsfogyasztásának számszerű megállapítása nem oly könnyű, mint a hogyan azt hiszik, az abszolút húsfogyasztásnak azaz egy ország területén összesen elfogyasztott husmenyiségnek megállapítása (levágott állatok száma, 

a közvágóhidakon husfogyasztási adó alapján az elfogyasztott hús menyisége, húsimport és export adatai stb. nyomán) még mindig könnyebb, mint a relativ húsfogyasztás adatainak, azaz a lakosság egy-egy fejére egy évben eső husmenyiségnek kimutatása, a relativ húsfogyasztás megállapításánál nemcsak ismernünk kell az abszolút húsfogyasztás pontos adatait (ezt pedig már olyan helyeken, hol közvágóhidi kényszer nincsen és a hol a házivágások menyiségét sem pontosan tudjuk, szintén bajos megállapítani,) de a lakosság pontos létszámát, tehát a fogyasztás létszámát is ismernünk kell.A húsfogyasztásról közölt statistikai adatokat tehát sohasem tekinthetjük pontosnak, hanem csak mint szimpto- 
mákat lehet elfogadnunk. Azért az ily szimtomák alapján mégis megközelítő pontoságu adatokat nyerünk és sok érdekes tanulságot meríthetünk az errevo- natkozó statisztikából.Egy ország népességének húsfogyasztása egyenes arányban áll annak vagyo- nosságával. Ez egy régi tapasztalaton alapuló tétel.Hogy ma már majdnem minden államban csökken a relativ húsfogyasztás, az mutat a lakosság szegényedésére egyrészről, a hús eledel megdrágulása másrészről. Érdekes, hogy mig a 70-es évektől fogva mindenféle áruczikk ára a gabonaféléktől lefelé a legutolsó ruházati czikkig megolcsóbbodott, addig a húsfélék 
ára nemhogy megcsökent volna, hanem 
fokozatosan emelkedett. Ha igy nézzük a dolgot, akkor ma tényleg a hústermelés az egyedüli gazdasági üzemág, melynek üzése magas áraival és szilárd árirányzatával még kifizeti magát.A dolog tényleg igy is áll. Mig a gabonafélékben az árdepresszió daczára is túltermelés mutatkozik, addig a húsfélék termelésében a folytonos áremelkedés daczára is hiány állott be. Ez egy nagy tanulság a gazdákra és állattenyésztőkre is. Statistikai tény ugyanis, hogy a lakosság szaporodásával az állatállomány növekedése sehol és semmikor sem tartott lépést. Ebből következik, hogy a relativ húsfogyasztás csökkenése daczára is az emberi élelemre fokozatosan nagyobb menyiségü hús szükségeltetik és ezen husszükséglet évröl-évre nehezebben fö- dözhető. Ott, hol a lakosztály szaporo-
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1903. — 21. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5dása nem ölt nagyobb mérveket és ahol nagy fogyasztó „zöm“ pl. ipari munkásság, élénk kereskedelem, sürü népességű városok — nincsenek, ezen hushiány nehezebben tör elő.Először azonban mindjárt, ahola mondott állapotok gyorsabban lendülnek föl, hogysem a mezőgazdaság, azaz az állattenyésztés fejlődése, tehát vágóállatok nagyobb arányú productiója ezen mondott föllendüléssel lépést tartani tudna, tehát a nagyobb husszükségletet kielégíteni képes lenne. A középkor előtt, Németországban ismeretlen volt a hushiány, sőt húsban bővelkedtek. A német nép óriási husmennyiséget fogyasztott, tehát a relatív húsfogyasztás hatalmas" arányokat öltött. A XI—XII. században a relatív húsfogyasztás kitett egy napra 
7—800 gramm tiszta húst, tehát egy ember 
egy év alatt megevett 2—300 kilogrammot, mint német irók állítják.Hogy ez mily óriási husmennyiség, az kitűnik, ha összehasonlítjuk a mai kor relativ húsfogyasztás adataival.A berlini ember relativ évi húsfogyasztása csak 76—80 klg., a legjobban táplálkozó németé pedig, a münchenié is csak 90—93 klg-ra rúg. A német katonaság 
háború husad>gja (Kriegsportion) is csak 375grammhusnaponta,tehát csak 136 kg. egy évben, pedig ez már majdnem maximális hússal való étkezési quantumot képez.Középszerű számítással napoként elfogyaszt a
müncheni lakos 177gr.-ot, tehát 1 évben 64'6kg. 
párizsi „ 186 „ „ 1 „ 67’8 „
londoni „ 274 „ „ 1 „ 100’0 „Ezzel szemben nálunk Keleti Károly adatai szerint a vidéki lakosság (tehát nem avárosi,melysokkal többet fogyaszt) relativ évi húsfogyasztása:

magyar nyelvüeknél 38 klg. 
román „ 27 „
tót „ 22 „
német „ 42 „az országos átlag is csak 34 klg., mig Árvamegyében vannak helyek, hol a nép 

csak 8—9 klg. húst fogyaszt évente, ami elrettentőén kevés és nem csoda, ha ennek következtében a nép korcsosodik.Van tehát nálunk még elég tér arra, hogy belső húsfogyasztásunk emelkedhes- sék és állattenyésztésünk emelkedésével a „fölösleg" nálunk is elhelyezhető volna, ha a nép vagyon.sodása emelkednék és igy 
a húsfogyasztásunk is nagyobi) mérvet 
blthetne. I).

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

A tenyésztojások kezelése.A baromfitenyésztésnek egy igen jőve delmezö mellékágát képezi a tenyésztojások eladása. Ha pl. végignézzük egy külföldi szaklap hirdetési rovatát, látni fogjuk mekkora kereslet és kínálat van ott az ilyen tojásokból, mert egy tyúktojás darabja 20—30 fillér, a ludé, kacsáé 60—90 fillér közt váltakozik. Természetesen nagyon kell ügyelni, hogy [csakis kitűnő, valódi fajták után vigyünk piaczra tenyésztojásokat és azok teljesen sértetlenek és tenyészképesek legyenek. Azért bizonyos gondot igényel a kötésre, különösen pedig az eladásra szánt tenyésztojások kezelése.A tenyésztörzseket is kiváló gonddal kell összeállítani. A kakas legalább is egy éves legyen, de jobb, ha két éves. Az ugyanazon fajtához tartozó tvuk 2—3 éves lehet, mert a tapasztalás mutatja, hogy 1 éves tyuk kevésszámú termékeny tojást képes csak rakni. Vele született hibákkal, mint rosszul képződött tarajjal, ferde farokkal stb. biró állatokat ne használjunk e czélra, mert könnyen átörökítik. A kakas tenyészképességét jó előre megfigyelni. Ha már most a tiszta fajtájú, egymáshoz szánt állatokat kiválasztottuk, elkülönítjük őket a többiektől, hogy más fajtájuakkal ne érintkezhessenek.Ami az egy kakashoz számított tyúkok számát illeti, az váltakozik a kakas korával és fajtájával. Ugyanis fiatal, tehát tüzesebb kakas több energiával és termőképességgel rendelkezik, mint a 3—4 éves kakas. Nehéz fajtájuak, mint pl. a langsan, bráma, kokin, sohasem oly tüzesek, mint a könnyű olasz, spanyol s igy kevesebb tyúkot képesek csak megtermékenyíteni. Legtanácsosabb a nehéz ázsiai fajtáknál nem több, mint hat, a franczia faj Iáknál nyolcz, az olasz, spa nyol, minorka, magyar fajtáknál meg tiz tyúkot egy kakasra számítani. Ha túl sok esik egy kakasra, akkor nagy százaléka a tojásoknak nem lesz megtermékenyítve, viszont a nagyon kevés sem jó, mert akkor a tyuk nagyon kimerül.Az elkülönített ólban több fészek helyezendő el, melyek szalmával, mohával vagy fagyapottal vannak bélelve, hogy a tojások ne töredezzenek és piszkolódjanak. Abnormis nagy, vagy nagyon kicsiny tojásokat ne használjunk keltetésre. Szintúgy mellőzendő a nagyon vékony, vagy nagyon durva héjú tojás is. Keltetési czélokra csakis normális nagyságú és alakú tojásokat használjunk.

Hogy a tojás meddig tartja meg termőképességét, arra nézve eltérők a nézetek. Az egyik azt állítja, hogy legfellebb 14 napig tart a termékenysége egy tojásnak, addig a másik azt mondja, hogy nyolcz hét múlva is alkalmas a tojás költésre. Annyi bizonyos, hogy kellő temperatura és fekvés mellett a tenyészképes tojás 
30 napig megtartja termőképességét.

Az eltett tenyésztojásoknál mindenesetre nagy befolyással van a tojások fekvése. Sokan állítják — tévesen — hogy a költésre szánt tojástlegjobb hegyén vagy tompa végén állva elhelyezni. Egyedül jó azonban, a költő tojást ter
mészetes helyzetében elrakni, vagyis fekvő 
helyzetben viszintesen.Legtanácsosabb egy ládában elhe lyezni, száraz fürészpor közé, csak vi gyázni kell, hogy ne túl sokat rakjunk egy ládába és az hűvös helyen álljon, a hol nap sem sütheti. Ha azonban nyolcz napnál tovább kellene ilyen helyzetben lenniök, jó megfordítani a tojásokat.Ha messze vidékről hozatunk ilyen tenyésztojásokat, kiteregetve hűvös helyen először 24 óráig hagyjuk feküdni s csak azután rakjuk tyúkjaink alá, vagy a keltő gépbe.Mielőtt keltésre adjuk a tojást meg kell vizsgálni, hogy nem apadt e? E czélra legalkalmasabb az u. n. tojásvizsgáló 
lámpa. Ilyen már többször volt ismertetve, azért most újból nem irom le, csak annyit jegyzek meg, hogy a keltésre alkalmas tojás teljesen tisztabelsejü, vagyis semmi sötét pont ne látszék a héjon keresztül és a tompa végén levő levegöür nagyon kicsiny kell, hogy legyen.Fontos dolog az eladásra szánt tenyésztojások szállítása és csomagolása. Igyekezni kell természetesen a jó hírnév érdekében, hogy mentői kevesebb tojás érkezzen összetörve és keltésre alkalmatlanul a rendelőhöz; azért sokkal nagyobb gond fordittassék a költö tojások csomagolásánál, mint a közönségeseknél. Legjobb külön e czélra készíttetni a ládácskákat,30—50 drb tojást, mégpedig úgy, hogy belülről vastag papírlapból tojástartó kis állvány van elhelyezve, melyen minden tojásnak meg van a maga helye, a köröket pedig fagyapottal töltjük ki. Mentöl gondosabb a csomagolás, annál kevésbbé van a küldemény kitéve a rázásnak, törésnek, sérülésnek, annál nagyobb lesz tehát a termékeny tojások száma s ha a rendelő elismerését nyerhetjük, természetesen örömünkre szolgál és emeli a piaczon jó hírnevünket. Nagyon gondosan kell hát a tenyésztojásokat csomagolni s e czélra se kosarat, se
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6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 21. sz.szalmát vagy szénát ne használjunk. A láda fedelét ne szeggel üssük be, mert könnyen összerázódnak atojások; legjobb csavarokat használni. A láda minden oldalára szembeöltő betűkkel Írjuk fel: 
„ Vigyázat tenyész tojás!Végül megjegyzem, hogy e tojásokat mindég postán vagy gyorsáruként küldjük, nehogy soká vesztegeljenek a vasúton. Az ilyen módon kezelt, fajtiszta állatoktól származó, egészséges tojásokkal szép keresetre tehet a tenyésztő szert.

K&rpély B.

k tyuk és pulykatoll értékesítés.A tollal is úgy vagyunk mint sok más termelvényünkkel, melyet figyelembe nem vettünk addig, mig megnem ismertük értékét. Különösen vonatkozik ezen állítás’ a tyuk és a pulykatoliakra, amelyeknek értékét csak az utóbbi években ismertük fel akkor, midőn a kereskedők kezdték ezt is keresni s figyelmeztettek bennünket arra, hogy a tyúkot és pulykát levágás után ne forrázzuk le, hanem szárazon kopasszuk le s a toliakat már a kopasztásnál osztályozzuk, nevezetesen a fehér és tarka tyuk és pulyka- tollat különrakjuk,de rakjuk különa farkés szárny- és a kisebb tollakat is, mert ezeknekaz értékük is különböző. A szárny- és farktollak drágábbak a kisebb toliaknál.
A lóhus.IV.Valamennyi tápszer, de ezek között kivált a húsféle sok veszedelmet rejthet magában az emberre nézve egyfelől frissiben amiatt, merttalán beteg állattól került, de másfelől amiatt, mert állás után s nem konzerválás esetén megromolván, mint ilyen ártalmas. Már az szükségessé teszi azt, hogy a levágandó állat jelen esetben a ló, arra nézve tüzetesen meg- vizsgáltassék, hogy egészséges-e s hogy levágás után kiderittessék, vájjon húsa fogyasztásra alkalmas-es ilyen-e a következő időben is mindaddig, mig a fogyasztó konyha edényébe kerül.A vágóhídi és husszemlei intézmény e körülményeknek kiderítését teszi lehetővé, biztosítékot nyújtván a lehetőség határán belül arra, hogy a konzumans valóban — a mai ismeretek szerint igazán alkalmas házhoz jut, de a fogyasztó érdekét nemcsak ebben a tekintetben kell megvédeni, hanem meg kell védeni abban is, hogy ahhoz a húshoz jusson valóban, amelyre reflektál s melyet majd alacsonyabb, majd magasabb áron megfizet. Vagyis nemcsak épsége, egészsége, hanem még fináncziális érdeke is szóban kell, hogy itt forogjon s nem szabad pl. annak előfordulnia, hogy veszélyes lovak, lóhusok konzum alá kerüljenek is ily, bár kifogástalan, de olcsóbb húsok, drágább más húsok helyettárusittassanak el, akár 

magukban a székekben, akár éttermekben.A főbb és lényegesebb teendők dolgában tehát én a következőleg vélekedem.1. Alkalmas helyen külön lóvágóhidat kell emelni az egy patás állatok levágására s e hídon más állatot — szárnya-\ sok kivételével — levágni tilos kellene hogy legyen.2. Kellő személyzet alkalmazásával lehetővé kell lenni, hogy úgy a levágandó, mint a már levágott lovak arra nézve, hogy fogyasztásra alkalmasak-e szakér- tőileg és megfelelően megvizsgálhatokI legyenek.3. Az ismeretek mai színvonalán álló szabályzatba kellene tenni az egész ügynek vitelét, ekként útját vágandó mindenféle visszáélésnek s az ember egészsége ellen irányuló körülménynek és cselekedetnek.4. A lóhuskimérést csak külön és kizárólag e czélra szolgáló, megjelölt helyiségekben (lóhus - mészárszékekben volna szabad áruba bocsátani) s e helyiségek is szigorú ellenőrzése alatt volnának tartandók, egyben pedig csak oly egyéneknek volna engedély adandó lóvágásra és lóhus elárusitásra, kik egyéb állatok vágásával s kimérésével nem foglalkoznak, illetőleg a lóhus-mészárost egyéb állat mészárlásától szigorúan el kellene tiltani.5. Megfelelő bélyegzéssel, vágatási és vizsgálati lajstrommal nyilvántartani és ellenőrizni kellene a vágást, kimérést úgy mennyiséget, mint minőséget és azonosságot illetőleg.6. A lóvásártéren külön csak e czélra szolgáló helyet kellene kötelezöleg kijelölni levágásra szánt lovak számára s ezt két részre kellene osztani, hogy külön lehessen állíttatni a szakértő által levágásra és fogyasztásra előzetesen már alkalmasnak ítélt lovakat és külön azokat, amelyek feljavitandónak, emberi táplálkozásra alkalmatlanoknak s legfeljebb kutyák, állatkerti stb. vadak számára alkalmasaknak találtatnak.7. Kötelezőnek kimondott lóhusvásár- lási könyv alapján ellenőrizni kellene azon nyilvános étkező-helyiségeket, amelyek lóhust is feltálalnak s büntetés terhe mellett kötelezővé kellene tenni, hogy az ily helyiségek étlapjain az a körülmény, hogy az ételt lóhus képezi, világosan fel legyen tüntetve.8. Különben a lóhusfogyasztás egész irányításában, hogy mindaz is szerepre hivatott, ami más húsoknál, az magától érthető, de hogy a fogyasztási adó tekintetében avval kivételt kellene tenni, világos, mert a lóhus nem bir el akkora adóterhet, mint egyéb hús s a czélt — az olcsó élelmezést — ütnök agyon, ha tehető és lehető kedvezményeket annak nem adnánk.Mindezek tudtommal kellő méltatásra leltek a miniszteriumbeli értekezlet által elfogadott vágóhídi- és husszemle-rende- 

lettervezetben, nyugodtan nézhetünk hát ez intézmény életbeléptetése elé s kívánhatjuk, de remélhetjük is, hogy ennek az intézménynek igazán áldásos hatása mielőbb mutatkozni is fog s több lesz hazánkban egy alkotással, amely az itt jelzett tekintetekben valóban nagy hordozóerejűnek, nagyon hasznosnak mondható.
Monostori Károly.

Különfélék.
A Magyar Tudományos Akadémia a májusi nagygyűlésén dr. Rátz István m. kir. állatorvosi főiskolai tanárt, a tudomány terén kifejtett buzgó és sikeres munkásságát méltányolva, levelező tagjává megválasztotta.
Juhkivitel Franczíaországba. Ismeretes, hogy a magyar juhok bevitele Franczia- országba, mely 1895-ben érte el tetőpontját, azóta egyre hanyatlott; 1895-ben még’ 201,359,1899-ben már csak 12,795 magyar juh ment Franczíaországba. De 1899-ben ismét fordult a helyzet, mert ez a franczia bevitel 1900-ban 17,209, 1901-ben 34,344 darabra emelkedett és 1902-ben a ranczia vámhatóság jelentése szerint három annyi juh hozatott be, mint 1901-ben.
A Magyar Országos Állatorvos-Egyesület XXIII. évi rendes közgyűlésén mintegy 100 egyesületi tag vett részt Aközgyiilést 

Tormay Béla miniszteri tanácsos elnök nyitotta meg hosszabb beszéddel, melyben vázolta az állatorvosi tudományoknak hazánkban való fejlődését. A titkári jelentést 
dr. Rátz István terjesztette elő, melyből kitűnik, hogy az egyesület az „Állatorvosi 
Lapok" és „összehasonlító élet és kórtani köz
lemények c-en kívül kiadta Tormay'Bélának 
„Állatorvosi feladatok az állattenyésztés te
rén," továbbá dr. Marék Józsefnek „Klinikai 
diagnosztika" czimii munkáit, melyeket az egyesület tagjai tagilletmény gyanánt kaptak. Csaknem teljesen kikerült már a sa j tó alól dr. Plósz Béla „Általános sebészet"-e is, azonkívül megbízta az egyesület dr. 
Kóssa Gyulát az állatorvosi bibliográfia megírásával. Az Állatorvosi Lapokban megjelent legjobb eredeti dolgozatra kitűzött pályadijat Hajnal József, a közigazgatási kérdésre kitűzött pályadijat Keleti József nyerte el. Szakülést ötöt tartott az egyesület a múlt évben, melyeken 14 tudományos előadás volt. Bevétele 22.749 K., kiadása 16,193 korona volt. Az egyesület vagyona 67,767 K., a segélyalap vagyona pedig 29,000 K. Segélyekre kiosztatik ezidősze- rint 800 korona. Tagjainak száma közel 900, melyek közül 2 tiszteletbeli, 19 külföldi levelező, 54 alapitó és 822 rendes tag. Az uj pályakérdés kitűzése és az indítványok letárgyalása után megtörténtek a választások, melyeknek eredménye a következő : elnökké Tormay Béla miniszteri tanácsos, alelnökökké dr. Nádaskay Béla főiskolai tanár és Gracsányi Gyula kir. állategészségügyi felügyelő, titkárokká 
dr, Rátz István főiskolai tanár és dr. Zim- 
mermann Ágoston kir. állatorvos, at szakülések elnökeivé dr. Huttyra Ferencz főiskolai rektor és Tátrai János kir. állategészségügyi felügyelő, jegyzőkké pedig 
dr. Marék József főiskolai tanár és' dr. 
Szakáll Gyula kir. állatorvos egyhangúlag



1903. 21. sz Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7kielégítő eredményüek voltak és jó kereslet mellett az egész készlet elkelt a múlt ' évinél 20%-kal magasabb árakon. Az árak gyengébb minőségű gyapjúért 240—276 korona, a jobb urasági gyapjúért pedig I 285—320 korona között mozogtak méter-1 mázsánként.
A központi tejcsarnok ellen a múltban sok panasz tétetett. Újabban azonban az uj régimé alatt a szövetkezet mindinkább megfelelni igyekszik a közönség követelményeinek. Most egy sajnálatos tévedés és pedig az, hogy a szövetkezet félliteres jelzésű üvegekben kevesebb tejet szállított vevőinek, ismét rossz sziliben tünteti fel a szövetkezetét, ez azonban egészben nem irható rovására, mert főleg az üveggyár a hibás abban, hojy nem a felírásnak megfelelelő üveget szállított a a szövetkezet részére. A dolog különben feljelentés folytán jött a rendőrség és a nagyközönség tudomására, s ennek lett a következménye az, hogy a hatóság úgy a tejcsarnok, valamint az üveggyár igazgatóját pénzbírságban marasztalta el.
A Budapesti Központi Tejcsarnok-Szövetke- 

zet ez ügyben a következő nyilatkozatot kül
dötte be hozzánk : A budapesti központi 
tejcsarnok-szövetkezet üzletvezetősége a rend
őri sajtóiroda közleményére vonatkozólag 
kijelenti, hogy sajnálattal értesült arról, 
hogy a szövetkezet által forgalomba ho
zott tejes üvegek között előfordult olyan is, 
melynek ürtartalmi jelzése nem teljesen fe
lel meg az ez iránti miniszteri szabályrende
letnek. Bár az állal, hogy az üvegek rendesen 
tele és így az űrtartalom jelzési vonalon felül 
töltetnek meg, a t. közönség még ily hibás 
jelzésű palaczkok mellett sem károsodott. 
A szövetkezet teljes jóhiszeműséggel járt el. 
Ezt bizonyítja, hogy az 1901. évi junius 24-én 
a szállító üveggyárral kötött, s ma is fönnálló 
szerződésbe 1 és 0 5 literes üvegek szállítása 
van kikötve. A gyár az űrtartalomért és annak 
helyes jelzéséért szavatosságot vállalt, s ennek 
ellenére, úgy látszik, a nem eléggé gondos 
gyártás következtében mégis előfordulhatott 
az egyes üvegek jelzésénél némi csekély elté
rés. A szövetkezet igen nagy súlyt helyez a t. 
fogyasztó közönség megfelelő kiszolgálására, 
mint ezt nagyobb anyagi áldozatok árán eddig 
is bizonyította és rögtön intézkedett, hogy a 
nem teljesen megfelelő jelzésű üvegek a for-> 
galomból kivonassanak és az üveggyártól ezen- 

' túl csakis a miniszteri szabályrendeletnek a 
legpontosabb jelzéssel ellátott üvegek vétesse- 

I nek át.
Lóki állítás. Varsóban, mint minden évben, ez évi junius hóban is lókiállitást rendeznek, melyre 220 lovat jelentettek be. A kiállítás a szokottnál érdekesebbnek Ígérkezik.
Az Országos Halászati Egyesület |f. hó 16-án tartotta közgyűlését Széchényi Imre gróf elnöklésével. Az elnöki megnyitó után 

Muraközy Endre titkár terjesztette elő az egyesület múlt évi működéséről szóló jelentést, mely megemlékezik Széchényi Pál grófról az elhunyt földmivelési miniszterről, kinek a magyar halászat igen sokat köszönhet. Az évi jelentést a közgyűlés tudomásulvette Ezután következetta számadások megvizsgálása, melyre bizottságot küld'ek ki, amely befejezvén működését, Széchényi Imre gróf uj ból megnyitotta az ülést s előterjesztésre kerültek a számadások ; a számvizsgáló-bizottság jelentése alapján ezeket a közgyűlés jóváhagyta. Az alapszabályok egy némely szakaszá-

megválasztattak. Azonkívül a központi ] választmány tagjaiul Dubravszky Róbert, ] 
dr. Hutyra Ferencz, Kurz Ferencz, dr. , 
Marék József, dr. Plósz Béla, Wüest 
Jenő, Marczinka János, Krompecher Szilárd, : 
Hufnagel Ernő, Sípos Izidor, Fokányi 
László, Illy György, Jakab íjászló, Koczourek 
Ferencz, Óhegyi Jenő, dr. Varga Ferencz, 
Vhlyarik Titusz szavazás utján választattak meg.

Éves telivércsikók és lovak árverése. A Tattersall helyiségeiben f. hó 15. és 16-án volt az egy éves telivércsikók árverése. Sportszempontból azért érdekes ez az árverés, mert az itt eladott csikókból kerülnek ki a jövő híres versenylovai. Szokatlanul nagy néző és vevő közönség vett részt az árverésen, amelyet báró Üchtritz Zsigmond, gróf Degenfeld Imre, gr. Batthyány Elemérés dr. Magyar László a lovaregylet titkái a vezették. A földmive- lésügyi minisztérium részéről Losonczy Mihály min. tanácsos voltjelen. A magyar telivértenvésztés fejlettségére és arányaira szintén jellemző volt az árverés. Nem kevesebb, mint 120 éves csikót és 22 idősebb telivér lovat jelentettek be; árverésre került ebből 14 idősebb ló, 102 darab éves csikó. A felhajtott anyagból elkelt 11 idősebb ló és 74 drb éves csikó, vagyis a felhajtásnak 73 százaléka. Az eladási ár nagyon különböző volt, az egyes ménesek szerint következőképp oszlott meg s legdrágában kelt el a monostori ménes Gaga és Peterhead-tól származó sárga méncs;kaja, melyet 19,500 koronáért vett meg gróf Degenfeld Imre.
Amerika gyapjutermése. Az északamerikai földmivelésügyi minisztérium becslése szerint a gyapjutermelés 11.275,105 bál, vagy 10.827,168standard-bál.Akeres- kedelmi és a standard-bálok száma között mutatkozó különbség onnan van, hogy a kereskedelmi bálák között gömbölyűek is vannak, amelyek csak 255 fontot nyomnak, vagyis nem sokkal többet a négyszögletes bálok felénél.
Szerb sertéskivitel. A budapesti kedvező sertésárak folytán Belgrádból már- cziusban 11.019 sertést (februárban 9846 és 1902. évi márcziusban 10,664) exportáltak Kőbányára. Ha a szerb sertésvidékek járványmentesek maradnak, akkor a kivitel továbbra is élénk lesz. Sertés van elég, a mi abból is kitűnik, hogy takarmányra nagy a kereslet.
Állatdijazások Pestmegyében. Pestvármegye gazd. egyesülete a földmivelésügyi minisztérium támogatásáv ál ez évben a következő helyeken fog ló- és szarvas- marha-dijazásokat rendezni, melyekenna- gyobb mennyiségű állami és egyesületi dijakat fognak kiosztani. Lódijazás lesz május 24-én Nagy-Kátán, junius 7-én Kis • kunhalason. Szarvasmarhadijazás: május 24-én Nagykátán, junius 7-én Kiskunlacz- házán, junius 14-én Kiskunhalason,junius 21-én Tahitófalun. Ezenkívül nagyobb- szabásu állandó díjazás lesz junius 16-án Pilisvörös váron.
Gyapjuvásár Losonczon A f. hó 10-én Losonczon megtartott gyapjuvásáron a hozatal 700 mm. volt. A mosott gyapjúk jnak módosítása után az elnök bejelenti,

hogy a választmány a földmivelési miniszter íölkérésére javaslatokat tett a halászat védelmére az uj kereskedelmi szerződésekbe fölv eendő intézkedésekre nézve s ezt bizalmas jellegű föliratban tudomá- sárahozták a miniszternek. Land^rafJános beható fölvilágositásai után a közgyűlés á tett intézkedéseket jóváhagyta. Ugyancsak Landgraf János tett indítványt egy, a fővárosban rendezendő állandó halászati kiállítás iránt. A közgyűlés ennek alapján fölhatalmazta az elnökséget, a szükséges lépések megtételére.
Luxusló-vásárt rendez a szabolcsmegyei gazdasági egyesület junius 8-án Nyíregyházán. Bejentési határidő e hónap 25-éig. A luxusló-vásárra fedett istállókat építenek. A kisgazdák lovait díjazni is fogják.
Szepes vármegye az állattenyésztésért. Szepes vármegye legutóbbi közgyűlésén a vármegyei állategészségügyi alap 1898., 1899. és 1900. évi pénzmaradványaiból 2070 koronát, valamint a vármegyei ebadóalap 1901. évi pénzmaradványának felerészét, azaz : 1830 koronát a vármegyei gazdasági egyesületnek adta azzal a rendeltetéssel, hogy ez az összeg kizárólag állattenyésztési czélokra fordittassék.
A húsárak folytonos drágulását németországi birodalmi kormány tudvalevőleg határozottan tagadta s csak véletlen körülmények beálltának tulajdonította a szerinte csak időleges áremelkedést Most azonban a statisztikai adatok kétségbevonhatatlan bizonvitékát nyújtják annak, hogy mi okozza a Németország lakossága részéről 1902-ben ugyancsak megérzett husdrágaságot. Az 1901. évbennagy takarmányhiány állott be. A német gazdaközönség kényszerítve volt tehát túladni a marhaállomány nagyrészén, mert annak fentartása és etetése rendkívül sok költséget okozott volna. A sertésállományt már a megelőző 1900. évben csaknem teljesen felemésztette volt a rendkívüli mértékben jelentkezett logyasztás Jöttazutánaz 1902. évi kitűnő takarmánytermés. Ennek az volt a hatása, hogy a német gazdaközönség több tény észmarliát tartott meg, mint a megelőző években. A takarmánybőség lehetővé tette a megszaporodott marhaállomány etetését, részben hizlalását, úgy tehát kevés vágómarha került a piaczra, minek természetes következménye volt azután a húsdrágulás. De ezek az ugyancsak természetes okok ismétlődhetnek kisebb-nayyobb időközökben és a külföldtől elzárt német piaczok már tisztában is vannak vele, hogy a német husfogyasztó közönség fogja annak az árát megfizetni.
Sajtmesteri vizsga. A sárvári m. kir. tejgazdasági szakiskola kezelői tanfolyamának azon végzett tanulói, kik a szakiskolából való kilépés óta nagyobb hazai vagy külföldi sajtodéban legalább két évig dolgoztak, azon esetben, ha a folyó évi augusztus hó első felében megtartandó sajtmesteri vizsgát letenni óhajtják, felhivatnak, hogy ezen körülményt a szakiskola igazgatóságánál folyó évi junius hó 15-ig írásban jelentsék be. Arészlet- kérdéseketilletöleg a megkeresésre elküldendő szervezeti szabályzat kimerítő felvilágosítást nvujt az igazgatóság.
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Az állatorvosi titkos gyógyitószerek 

ellenőrzése. A földmivelési minisztériumban f. hó 19-én Nemeskéri Kiss Pálá'lam- titkár elnöklésével ankét volt, a melyen résztvettekaminiszterimnállatenyésztési, lótenyésztési és állategészségügyi szakosztályai, az 0. M. G. E. képviseletében 
Emödy József, Jeszenszky Pál titkár, az állatorvosi főiskolai részéről: Hutyra Ferencz rektor. Az ankét összehívására okot az 0. M. G. E.-nek és az állatorvosi főiskolának beadványai szolgáltattak, a melyekben az állatorvosi titkos gyógyitó- szereknek ellenőrzését sürgetik. Az állatorvosi főiskola beadványa konkrét javaslatokat is tartalmaz ez irányban. Az értekezleten jelenvoltak egyetértöleg oda nyilatkoztak, hogy az e téren fölmerült nagy visszaéléseknek határt kell szabni s mindazok a szerek, a melyek az állatok egészségére károsak, vagy a melyek értéktelenek, a forgalomba hozatal alól til- tassanak el. Csakis oly szerek forgalomba hozatalára adassék engedelem, a melyekről a vegyi vizsgálat kiderítette, hogy az állatok egészségére káros anyagot nemtar- talmaznak és gyógyítási czélokraalkalmasaknak bizonyultak. Megvitatta továbbá az értekezlet az 0. M. G- E.-nek ama beadványát, a melyben az oltóanyagot termelő intézeteknek állami ellenőrzés alá helyezését kéri. Az ojtóanyagok nem eléggé gondos előállítása ugyanis nagyon gyakran csak terjesztője, nem pedigellcn- szere szokott lenni a ragályoknak. Az értekezlet egyhangúlag a mellett foglalt állást, hogy az állami ellenőrzés aláhelye- zés okvetlenül szükséges.

Tojásládák. Alexandriában a márczius hóban 
véget ért tojáskiviteli évad alatt körülbelül 
65,000 darab tojásláda érkezett, még pedig 
kizárólag a monarchiából. A láda következő 
részekből áll : 4 drb fejdeszka 48 <ni. hosszú 
és 22 cm. széles, 4 drb oldaldeszka 160 cm. 
hosszú és 22 cm. széles, egy darab fedél és egy 
drb tetőből 160 cm. hosszúság és 48 cm. szé
lességben és ezenfelül még 4 drb 25 cm.-es 
léczből. A fejdeszka 18 mm. vastagság, a többi 
pedig csak 12 mm. vastagságú. Egy darab 
tojásláda ez idei ára cif Alexandria l-50—1’55 
frank volt.

Szerkesztői üzenetek.
M. Gy. Lúgét. Czikke már ki van szedve, de 

terjedelmesebb volta miatt mégnem tudtunk he
lyet szorítani. Legközelebb jön. Szives közremű
ködését kérjük a jövőre is. — F. Z. F.-Szeli. Kö
szönettel kaptuk, jövő számban hozzuk. Sajnosán 
nélkülöztük czikkeit egy idő óta.Mindig szívesen 
látjuk azokat.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

Tagdijnyugtázás. Tagsági dijakat fizettek 1903. 
máj. 8-tól május 21-ig 1903-ra. Mihályi Caesar, 
Neszméry Gáspár, Matraverebélyi gazdakör.— 
Somogyi György, Urbán István, Zoltán József, 
Szecsödy Lajosné, Szecsányi Józsefné, Tschzda 
Artúr 8—8 K-át. — V. S. w nak Mihályi. Szives 
sorait és egyesületünk iránti jóakaratát igen 
köszönjük, kérjük becses támogatását a jövő
ben is. — K. J. urnák, Arad. Csibeeledel 
Geittner és Rauschnál: Budapest, VI. kér., 
Andrássy-ut 8. kapható. — B. S.-né úrnőnek, 
M-Fráta. A kokinokat tessék majd a kolozs

vári k állításon bemutatni, ott biztosan akad 
vevőjük. — $. J.-né úrnőnek, Aranykut. Házi 
riyulakat lessék Éder Oszkár úrtól. Budapest, I.. 
Avar-utcza 6. rendelni. Czimváltozást keresz
tülvezettük. — ][. N. urnák, Bpest. Alapszabá
lyokat küldöttünk. — J. urnák. Varjas. Meg
rendeléséi egyik tenyésztőnkhöz áttettük. — K. 
A. urnák, Bük. Amárcziusban megrendelt kacsa
tojások elküldése iránt intézkedtünk. — Dr. M. 
J. urnák, Piszke. A tyúkok beszerzésére vonat
kozólag utalunk lapunk hirdetési rovatára.
H. J. urnák. Pálfalva. Kérdésére levélben vála
szoltunk. — L. Gy. urnák Szód-Endre. A tojás 
eltartásra alkalmas inészviz úgy készül, hogy 
a tiszta kutviz minden hektoliterjére 10 liter 
frissen ojtott mésztej használtatik. ez jól össze 
lesz keverve, s ebbe rakatnak bele a friss, meg
vizsgált tiszta tojások. A jó tojás ezen folyadék
ban leül, mig a hibás, rossz, öreg, apadt, záp 
vagy belül foltos tojás a lerakás alkalmával a 
víz színére följön. A berakás után a viz színén 
2—3 nap múlva az élenyült mész egy finom vé
kony réteget képez, a melyet megtörni nem 
szabad. Hetenként egyszer a medencze egyik 
sarkában, az elpárolgott, viz helyébe uj tiszta 
mészviz töltendő. Az igv eltartott tojások a téli 
hónapokban piaczra kerülnek, s meszes tojások 
név alatt adatnak el. — A”. A. urnák, Csány. 
Szives fáradozásáért fogadja e helyen is kö- 
szönetünket. — B. E. urnák N.-Ág. Á reklamált 
számokat elküldöttük. — Sz. j.-né úrnőnek, 
Torda. Hús- és diszgalambok beszerzése végett 
tessék Jókuthy Sándor úrhoz Budapest, VII. 
Zugló-u. 25. vagy Madzinvi Gézáné, úrnőhöz 
Jankováczra fordulni.

Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 
Lapok44 eredeti tudósításai.

Budapesti szurőmarhavásár. 1903. május 20. 
Fölhozatott: borjú 722 darab, bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 82—100 flll., II. oszt. 
68—80 flll., bárány páronkint-------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Állatkereskedelein.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. május 18 
Fölhajtatott : hízott és legelőmarha 3782 drb, csontozni 
való marha 842 darab, összesen 4624 darab. Ebből 
ökör 3144 drb, bika 727 drb, tehén 607 drb, bivaly
146 drb. Vesztegvásárra felhajtatott — drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték

ben fogyasztási adó nélkül.)
1903. május —. Il 1. rendű II, rendű III. rendű

Magyar hízott ökör . . 66—72 . 55—65 48—55
Galicziai hízott ökör. 70—75 ' 61-69 54—60

; Tarka hízott ökör. . 76-81 64-75 54-63
Bikák .................... ... 46 70 1
Hízott tehén.............. 46—66 | _____ _____

i Legelő marha............. _____ j —
1 Csontoznia aló marha . 46-70 _____ —
| Bivaly........................ 34—48 — —

Konzerváru (selejt) .
1 -á vjz it: la íyíii váltó. a‘lm árak m Miatt.

Budapesti vágómarhavásár. 1903. míjus 20. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2238 drb, csontozni 
való marha 275 drb, összesen 2513 drb. Ebből : ökör 
1825 drb, bika 110 drb, tehén 47-1 drb, bivaly 38 drb, 
növendékmarha 66 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1903.május 14. I. rendű II. rendű III. rendű
Magyar bízott ökör |l 64—70 || 56-62 48-54
Tarka hízott ökör . 66 - 72 54-64 50-56
Tehén ........................ 60-68 51— 58 42-49
Szerbiai ökör ... 62-68 54 -60 1 46-52
Bika........................... 62-68 55-60 48-54
Növendékmarha . . | -w----- 50— 66 _____
Bivaly ....... || -------- Il 34-46 11--------
Irányzat: A vásár hangulata 

koronával emelkedtek.
élénk, az árak egy

Budapesti juhvásár. 1903. május 20 Fölhajta
tott: - drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü ------- , középminőségü hízott ürü

—, legelőn javított ü.rü----- pár.-kint, javított
anya ------ —, szerbiai raczkajuh-------- , kecske —,
bárány----- . Irányzat: Felhajtás nem történt.

A kőbányai sertéspiacz lieti forgalma. 1903. 
május 14-től 1903. május 20-ig. Sertésállomány volt 
1903. május 13-án 47130 darab. Ehhez érkezett : magyar 
1641 drb, szerb 3781 drb, összes állomány 51245 drb. 
Elszállittatott: 4115 drb. Maradt állomány 47130.

Budapesti íerenezvárosi sertés-zártvásár.
II Sertés-

Nap
Fik FA- közvágó- F.ladat-

waggim darab efsX-

tatott
május 15—20. 64 || 2498 2951 90

Napi árak fillérekben
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JgS 00OJ 1 Cl
május 15-én 88- 94 88- 94. 92-102 8S-100 66 - 92 66

május 20-án 90- 96 90- 94; 96-102 88-100 76-88 —
Irányzat: V vásái élénk, árak v lltozatlanok.

ITizott sei'tésárak :
(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o levonással.)

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 116—120 flll. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 120—126 flll. 
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|olevonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 120—124 
flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 120—124 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 116—120 
flll. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 116—120 flll. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 112—116 fiUér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 112—116 fillér. 
Irányzat: Változatlan.

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

öreg 2 éven fölüli 93 f.-től 100 f.-ig, öreg 2 éves 
93—100 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 112—116 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 88—92 
fillérig. Irányzat: Változatlan.

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

Budapesti lóvásár. 1903. május 20. Fölhajtatott: 
419 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
— drb, hintós 10 drb, igás 40 drb, fuvaros ló 60 
drb, parasztló 270 drb, alárendelt minőségű 39 drb. 
Eladatott: 256 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
----------- , jukker------------ , hintós 340—450, igás 
220—280, fuvaros ló 100—210, parasztló 40—100. 
Irányzat: A vásár hangulata lanyha.

Bécsi, jn h vásár. 1903 május 20 Fölhajtatott: 2198 
darab. Árak: kg.-kint fill.-ben: angol húsos ürük 
--------- (-------- ), I. rendi! hízott ürü 50—56, középmin. 
hízott ürü 42—48, kecske-------- bárány---------- .

Bécsi szűrő marhavásár. 1903. május 20 Föl 
hozatal : 3932 drb borjú, 1568 drb sertés, 179 drb 
juh, 1505 drb bárány. Árak: kg.-kint flll. borjú I. o. 
114—128 (---------- ), borjú II. o. 96—112, hízott sertés
104—116, süldő sertés 90—108, hússertés 100—112, 
juh 80—100, bárány páronkint 12—28 kor.

Irányzat : élénk 6—8 fillér áremelkedéssel borjuknál, 
hízott sertéseknél 4 fillér ársülyedéssel.
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Bécsi sertésvásár. 1903. május 19. Fölhajtatott : 
hússertés 4927 darab, zsirsertés 6934 drb, összesen 
11861 drb. Ebből: magyarországi 6934 drb galicziai 
4793 drb, egyéb 134 drb. Árak: kgrammonkiut élő súly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 106—108 (kiv. 
89), elsőrendű közép magyar 98—104, könnyű magyar 
90—96, öreg nehéz magyar 98—104, szeeémségi 
vhorvát)-------- , szedett sertés 90—96, galicziai süldők
78—96, galicziai öreg----- , hússertések 78—96. Irány
zat: Igen lanyha érzékeny ársülyedéssel.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet 

jelentőse. Budapest, 1903. május 20.
Élöbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

110—180, csirke sütni való hazai egy pár 140—300. 
Tyuk, hazai egy pár 200—320. Kappan hízott egy pár 
----------- . Rucza hizott la egy pár 500—600, rucza hízott 
Ha egy pár 480—500. Lúd hízott la 1200—1600, lúd 
hízott Ha 1100—1200. Pulyka hízott la ——s pulyka 
hízott Ila----------- fill.

Vágott baromfiban és I.-rendű szépen, 
tisztán kezelt hízott ludak kilója 1-20—1’30, vágott I 
pulykák Kilója 1-00—— fill. kilónként, minőség szerint. 1

A tojás üzleten la friss telt tojás 58—59, 
gyengébb minőségű 57—58, apadt---- ------ , meszes
-------- koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.
1903. május 20-án.

A betegség neme

Össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

bD oCQ
:Ó ud

va
r

több kevesebb

bfl
72N :O 34 ud

va
r Cí 

o 
00
N 

:O ud
va

r

Lépfene... ...... ... ... ............ 25
28?

7 9
Veszettség ......... ................. 70 70 — 7 7
Takonykór ... ... .. ____ 56 59 — 1 2
Ragadós száj és körömfájás 64 289 — 73 4 —
Ragadós tüdőlob —............ — — — — —
Juhhimlő..................... 6 14 — 1 1
Ivarszerü hólyagos kiütés 67 164 — 1 1
Rtthkór ... _ ..................... 592 1153 — 3 25
Sertésorbáncz ......... ........... 92 285 21 83 — —
Bivalyvész ............   ... — — —
Sertésvész ..................... 305 — 23 —

Vajpiacz.
Az *Alfa Separator* részvénytársaság jelentése.

Budapest, 1903. május 16. Teavaj centrifugált 
2'20—2'30, vaj, köpült 1'70—1'90 kor. kgr.-kint. 
Tehéntúró 1-a----- 24, tehéntúró Il-a —16 fill.
kgr.-kint. Irányzat: élénk vételkedv, kielé
gítő hozatal.

Becs, 1903. május 16. Legfinomabb teavaj 
2.20—2.30, finom teavaj 2’10—2'16, parasztvaj 
1'40—1-50, tehéntúró —.-------- .— kor. klg.-
kint. Irányzat: csekély felhozatal miatt nagy 
a szükséglet.

Berlin, májúé 16. I. oszt, vaj 108 — 110 
11. oszt, vaj 106—108 márka 50 kgr.-kint. (1 
márka = 120 fill.) Irányzat: szilárd.

Hamburg, május 15. I. oszt, vaj 104—108 II. 
oszt, vaj 98—100 márka kgr.-kint. (1 márka = 
120 fill.) Irányzat: szilárd.

London, máj. 14.1-a vaj 198, Il-a vaj 101 s per 
cent 50 klg. (1 s —120 fill.)Irányzat: csöndes.

gépgyár K 

részv.-társ.

Budapesten, V. kerület, Külső Váczi-ut 80. szám.

A máv. 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, 1 -----! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. . "7—

»

Kwizda-féle Korneuburgi Állattáppor
Szer lovak, szarvasmarhák és ju
hok számára. Egy doboz ára 1 
korona 'O fillér- Fél doboz 70 fill- 
Valódi csakis ezen védjrgygyel ellátva-

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

ban kapható.

Főraktár :

Franz Joh. Kwizda
delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett.---------------------------------
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Árjegyzék kívánatra mindenhová díjmentesen küldetik. — 
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák ; a fuvardijat oda és az 
üres üvegekért vissza fizeti a Szt.-I.ukácsfiirdö Kút- 

vállalat, Budán.
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Tenyésztő Ön? Kiváló ered- j 

menyeket kíván elérni? I
Ncs! Akkor nevelje fel a B 
fiatal baromfit Fattingrer I 
húsrostos csirheele- I 
delével és adjon a tojók- B 
nak a szokásos tápiáié- ||

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen || 
kiváló tápszereket évek óla elsőrendű tenyésztők használják B 
és az összes szakmüvekben és lapokban ajánlatnak. — Árjegy- I 
zék és prospektus kívánatra ingyen küldetik FATTINGER b b- B 
bi állatoledeleiröl: baromfi, galambok, fáczánok, madarak, g 

halak, kutyák stb. részére. Óvakodjunk utánzatoktól.
Raktárak Budapesten:

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8. |

WESTFALIA SEPARATOR

GÁL ÉS FODOR
Budapest, V., Váczi-körut 44. sz.

I
A legtökéletesebb szabadalmazott ■
.WESTFALIA* separatorok. | 

A legújabban szabadalmazott tejelőme- 
legitök kizárólagos elárusítói. Tejszövet
kezetek, tej telepek, vaj és sajtgyárak 
teljes berendezéséről erő és kézi hajtásra 
díjtalanul szolgálunk tervekkel és költ- 
.. . ségvetéssel. ————..... 

Tessék árjegyzéket kérni

KÜRCZ LIPÓT ÉS TÁRSA
fái

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

Magyar Élelmiszer-Szállító Bészv.-Társaság
ÍVJ

photoczinkograflal müintézete

Budapest, VJII., Szentkirályi-u. 13.
KÉSZÍT: --------------------------------------------
mindennemű nyomtatványhoz szükségelt

CLIOHÉKET I...... ......®
Chemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- 
typia, fametszet stb. utján.Térképek, terve- \ f

IC

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

u Vidéki

zetek, alaprajzok photolithograíiailag leg
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak 

megrendelések pontosan és jutányosán eszközöli etnek.

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

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
A ^angerhauseni gépgyár

~ részvény-társaság zzzzzzzzzz
Budapest, (Kíilgő Váczi-ut) Cgá^IiJa-utcza 3.

____ ww

WS® Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Special gépgyár szeszgyárak berendezésére.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Ala^a9tott

Ajánlja a t. gazdaközönségr ek és sertéshizlalóknak a 
a 8Hizlalda“-álIomás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszerüeu berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vízzel bíró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

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

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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e.e.e.e.e.e_ 1902. évi forgalom: 28,000 bál.
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapju-aukcziókra

I
 melyek idei első sorozata f. év július hó

8., 9. és lO-én tar tátik 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 elfogad és mindennemű 
======= felvilágosítással szolgál: ================

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

Jenes-fele Magyar Restitutions-Fluid 
lovak és szarvasmarháknak, zzz

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
Gv gyógyszerész, |/c)
Budapest, II., Széna-tér 5. sz. 
Főraktár: Dr, Egger Nándor 
gyógyszertára, Budapesten, 
VI. kér., Váczi-körut 17. sz.

A „Kronen Separator"
1901-ben az állami lefö öző-versenynél Budape ten, valamennyi 
gép között legélesbben fölözött Kapható 12 különböző nagy

ságban, óránkénti 40—2300 liternyi munkaképességgel.
Korona-vajkö;: ülők. Legújabb es legczélszerübb gép ki

sebb üzemek részére.
1

5—6 10
Szám
Munka
képesség _____________________________

K. 25.— 36.— 45.— 65.—

JURÁNY KÁROLY V.
Tejgazdasági gépgyár és tejgazdasági 

technikai iroda. Vezérképviselő :
DÉNES B., BUDAPEST,

VI.. Váczi-körut 61. sz.
Berendez teljes gazdaságokat kéz- és 

erőhajtásra.

4
25 lit.

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. Brassói kénsav- és műtrágya- gyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű ' . ' <o
Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyel- mébe. Ajánlatokkal készséggel szol- gál a Központi Iroda, Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. sz.

Szivattyúk
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda

sági és iparczélokra.

Vas- és ólomcsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlök. 

Mérlegek, 
legújabb javított rendszerű tizedes, százados és híd
mérlegek fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési, 
gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embermérlegek, 
mérlegrek házi használatra, barommérlegek. 

Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra.

W. GARVENS
I WallfischEasse 14. wien Sciiwarzealjergstr- 6.

Árjegyzék ingyen és bementve. SB

Josef Steidl’s WAe, Wien, XVII/I., Jörgerstr. 41.

Lovak, szarvasmarhák és juhok részére.

Ajánlja szabadalmazott és 
kipróbált lógyorsnyiró- 
gépeit, melyek a cs. és 
kir. udv. istállókban, 
főrangúk, katonai 
parancsnokságok és 

ménesek 
istállóiban használatban 

vannak.

Nélkülözhetetlen gép min!en tenyésztőnek.
E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbéli minőségikre hivat

koznak 10% árengedményben részesülnek.

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

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

Kormány hozzájárulásával ........................................... 400.000.— kor.
Alapítványok......................................................................1,268.120.— kor.
Tartalékok........................................................................... 190.400.30 kor.

Összesen . . 1,858.520.30 kor.
Első évi fölösleg ........................................................... 90.349.— kor.

Biztosításokat elfogat] tűz- és jégkár ellen, úgyszintén az 
ember életére különféle módozatok szerint.

Az üzleteredményben a biztositott tagok dijarányukban részesülnek 
és az 1901. évi üzletfeleslegből úgy a tűz- mint a jégkár ellen biztosítva 
volt tagok 4°/o-os dij visszatérítést kaptak.

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül vagy a képviselők köz
vetítésével. Nyomtatványnyal és felvilágosítással minden irányban kész
séggel szolgál az igazgatóság.
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Jenner Pasteur intézet
Ijj

Budapest, Vili., Rock Szilárd-utcza 20.,
Az állatorvos urak gyakorlatára ajánljuk az alábbi ojtóanyagokat, melyek elismert tudományos módszerek szerint, saját labora
tóriumunkban készülnek Dr. Pertik Ottó egyetemi tanár felügyelete alatt. Az ojtóanyagok hatékonyságukra, tisztaságukra 

mindenkor előzetesen kipróbáltatnak.

JB

Lépfene ellenes ojtóanyag Xr:vA“canyaS 
állandóságra. Az anyag eltarthatóságra. Az ojtó
anyag tisztasága. A kiváló védőképesség.

Tuberkulin ojtásra kész, hígított állapotban. 

Gyógyító szérumok. gelt«“o“aetesetaz 
orbánczban megbetegedett sertéseket — ideje
korán alkalmazva — néhány óra alatt biztosan meg
menti a veszélyből. Hirtelen járvány esetén alkalmazva védő- 
ojtás czéljából azonnal immunizál. A vész tovater
jedését megakadályozza.

Sertés Orbáncz ellen LylgérÍZyei:tó
1. A finomabb sertésfajok jobban tűrik, mint a Pasteur- 

féle anyagot Nem okoz utólagos megbetegedést.
2. Előnyösen használható a 6 hónapnál idősebb 

sertések beojtá^ára, amelyek különben Pasteur anyaggal 
kezelve kellemetlen utókövetkezményeknek vannak kitéve.

II. Pastenr-rendszerü ojtóanyag. Alkalmas a 
durvább fajtákra és a 6 hónapnál fiatalabb sertések 
beojtására.

Ojtóanyag serczegö üszők folyékony ál
lapotban, ojtásra készen.

ifi

Megbetegedett és fertőzött állatok gyógyítására szolgálnak a

ÁRAK:
Ijépfene elleni védőojtás : 1 szarvasmarha beojtása 24 fill. 1 ló beojtása 24 fill. 1 birk. beojtása 12 fill. 
Sertésorbáncí elleni védőoltás: 1 sertésre való Pasteur-féle ojtó anyag 12 fillér. 1 sertésre való 

szérumos oj tóanyag 50 kilóig 24 fill.
1 sertésre való gyógyító szérum 50 fill. 

Tnberkulin : 1 drb szarvasmarha részére 2 éven alul 30 fill. 1 drb szarvasmarha részére 2 éven felül 45 fill. 
Serczegő üszők 1 szarvasmarhára való 20 fill.

"képTisefőnkíéi?^ A Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. ffl

H

Ül
8I

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas- 
ammont (dohánytrágyázásra), chilisalétromot, 
kanitot, 40%-os kálitrágyasót, kovasavas kálit és egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállít a

Ij “HUNGÁRIA” |
műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ.

Budapest, V. kér, Fiirdő-utcza 8. sz.
I

TH0MAS-SALAK
a legjobb és legolcsóbb foszforsavas műtrágya az összes 
kalászosok és kapások alá, valamint a rétekre. Hatása éppen 
oly gyors, de tartósabb, mint a szuperfoszfáté. Ezen kitűnő 
műtrágyát úgy összfoszforsav, mint czitromsavbsn oldható
ság és porfinomság szavatolása mellett pontosan és lelki

ismeretesen szállítja

Kalmár Vilmos, Budapest, VI, Teréz-körut 3. 
a Thomas-salakgyárak, Berlin W. vezérképviselöje a magyar 

korona országainak területén.
Óvakodjunk a ham sitá- A Minden zsák ólom-
soktól és csakis csillag . zérra| és
védjegygyei ellátott } JMarta "—’--------------- '—

zsákokat vegyünk át. jelzéssel van ellátva.

Uj “Victória" sorvetőgép

Terjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen

( tolókerék - rend - 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETOGÉP________

27TrjánIja legjobb minőségű gazdasági gépeit
Jr * és eszközeit jutányos árak mellett. -------

J'fofhcrr és SehFantz
J3udapesten, YI. kér, Váczi-körút 57. sz.Uj gazdasági gépgyára és vas- öntödéje Kispesten épült!900-ban
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Kis hirdetések ára :

linóén szó 4 flll., kövér betűkkel 
minden szó 8 flll. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adunk felvilágosítást, ha 
k rdésttevö a szükséges postabélye
get v. válaszlevelezőlapot beküldi.

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

Feltűnő hetükkel közlendő kis hirdetések dija, 12 □-czenti- 
méter területig, beiktatásonkint 1 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. 
Keltőgép, és nevelő. Vétel és 
csere 1 Árjegyzék. Briclita 
Kálmán Török - Bálint, 

(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

tetlen. Kapható :
a “Hungária” 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaságnál 

Budapest, Fürdö-u. 8.
Előjegyzést 

elfogad nemes baromfiak 
szállitásáraam. kir. baromfi
tenyésztőtelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn.

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

Lampel Ödön
kosárfonó

Újpest, Temetö-utcza 8. sz. 
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
léle keltető-fészkekeket 1 

koronáért.

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 mű
ködnek. Úgyszintén szaba
dalmazott Acetylen gáz-1 
fejlesztőit, melyek telje
sen megbizha'ók s önmü- 
ködőck. Pozsony, 1902. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni.

Plimut tyúkok 
és ezek tenvésztojásai kap
hatók bármikor: Otocska 
Gézáné-nál Sopron Kövesden. 

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerítés-gyára 

BUDAPESTÉI, VIII. 
ITIlői-ut 48. szám.
Mérsékelt árak mellett egész éven át kaphatók: PISNY 
ISTVÁNNÉNÁL Battonyáni 
tisztavérü emdeni libák, peking, 
óriás kacsák bronz pulykák, ply
mouth, orpington, langsan, erdélyi 
kopasznyaku fehér és fekete tyú
kok, kakasok. Fehér magyar 
tyúkok, 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 10 kr.

Fiadó telivér 
simmenthali bikák, orszá
gos törzskönyvbe felvéve, 
Fáy Zoltán Ecséd-i gazda
ságában.

Kiállításokon
kitüntetett fajbaromfiakra és 
ezek keltő tojásaira megrende
lést elfogad következő árakért: 
Fehér* mexikói pulyka tojás dbja 
1 kor. Emdeni X Angoí Emde
ni vei 1 kor. 40 fill., Ölasz óriás 
1 kor. 20 flll. Fehér gyöngy tyuk 
80 fill. Sárga Orpington direkt 
Angolországból Holló József ál
tal I. rendű 2 kor., II. rendű 
1 kor. 60 fillér. Sárga Orping- 
ton'Xm agyar sárga tyúkkal 40 
fillér. Fehér gyöngytyuk kakas 
8 korona. Jó csomagolás bizto
sítva 1 koronáért Sármezey 
Antalné, Mező-Kovácsháza.

Kitűnő szer!
baromfi-ólak fertőzteleni- 
tésére és baromfi-ólak me
szelésére a dr. Aschen- 
brandt-féle bordói por. A 
bordói por megrendelhető 
a Magyar Mezőgazdák Szö
vetkezeténél Budapest, V.. 
Alkotom* y-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

Fajtiszta, szép sárga Orping*- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
H. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London 

W. C.
(Levelekre 25 filléres bélyeg 
ragasztandó és 25 fillér válasz

bélyeg beküldését kérjük.)

BtfÉiK „TnnnmúnnT,rn»„ WÉÜSHIRDETÉSEKET FELVESZ
• a kiadóhivatal • 

Budapest, IX., tíl-iit 25. sz.
-x’íu -&U -&<- -X*K -&u -&u -ÁJ< -xX -xX
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Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek gazdasági telepek 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Továbbít aczél- 
tiiskés keritéssoilrony, 
valamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

Kollerich Pál és Fiai gyárosé' nál 
Budapest, IV., Ferencz 
Józsei-rakpart 21. sz. 
Árjegyzék és költségvetések ingyen.

Fajtiszta 
bernáthegyi és daxli 

(Tacskó) nyolcz hetes ku
tya kölykök eladók. Mad 
zinyi Gézánénál, Jankovácz, 
Bácska.

Őszi szállításra 
kaphatók a gödöllői magy. 
kir. baromfitenyésztő telep
ről származó tisztavérü 
törzsek után nevelt s a 
pozsonyi országos mező
gazdasági k állításon arany 
érem és diszoklevé lel ki
tüntetett óriási bronzpuly
kák. Lengyendi gazdaságnál, 
vasút, posta, távirda Nagy- 
Bátony (Hevesmegye).

Sárga orpington 
tyu ok és ezek tenyésztojá- 

sai bármikor kaphatók : 
Králik Lajosnénál, Temes
váron

Faj barom ti 
és tenyésztojás kapható a 

„Délvidéki földmivelők 
gazdasági Egyesületénél" 
Temesvár.

Folyó évben
Holló J. utján Angliából 
hozatott sárga orpingtonok 
ivadékaira, továbbá angol 
emdeni libák s fekete ban- 
támokra előjegyzést el fogad 
Purgár M.,Ruma(Slavonia).

Tejgazdaságé 
Zsebnaptár 
az 1903. évre

[ IV. évfolyam. Szerkeszti és 
kiadja

Jeszenszky Pál
„OMGE" titkár.

Tejgazdasággal foglalkozók
nak nélkülözhetetlen. Meg
rendelhető azÁllattenyész
tési s Tejgazda-ági Lapok" 
kiadóhivatalában. Budapest 

Köztelek, Űllöi-út 25.
Ara (bérmentve és ajánlott 
küldéssel) 3 Kor. 70 flll.

Feliér magyar 
tyúkok, fehér lábbal és 
csőrrel, kaphatók Popper 
Alfrédnénál, Nagy-Szt.-Mik
lóson. Darabja 4 korona.

.-X>VA3 feli

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a lég 
tökéletesebb szerkezettel

Tégelyaczél-fejekkel, melyek eltörhetetlenségeért szavatosságot vállalok. Külö
nösen tartósnak bizonyult, háromréteges (compound) pánczél aczél-lemez kor
mánylapokkal, melyekre a legragadósabb föld sem tapad. Gondosan edzett, fel
tűnően hosszú ideig eltartó szántóvasakkal. — Figyelemre méltó újdonság : Bácher 
„D“-jegyii 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 vezérképviselő Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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“Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság Budapest, IX., Üllői-ut 25. sz. (Köztelek).


