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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Az állattenyésztési felügyelőségek.A múlt napokban a Közteleken megtartott állattenyésztési és állategészségügyi szakosztály ülésén Sierbán János országos tejgazdasági felügyelő azt javasolta a szakosztálynak, hogy az OMGE. intézzen a földmivelésügyi miniszterhez felterjesztést, melyben szorgalmazza az 1894. évi XII. t. cz.-nek állattenyésztésre vonatkozó rendeletéinek szigorú végrehajtását. Ezt a javaslatot teljességgel helyesnek s czélravezetőnek tartván, magam is a legnagyobb örömmel és készséggel aláírom, azonban a továbbiakra nézve eltérő a véleményem a javaslatot tevőtől, mert Sierbán szerint ez csak úgy válik lehetővé ha az állattenyésztési felügyelőségek kisebb körzetekre osztatnak, ami az állattenyésztési felügyelők szaporítását teszi szükségessé.Én ezt másként is lehetőnek tartom, még pedig akként, hogy maradjon meg az eddig már fennálló 21 állattenyésztési felügyelőség, de adassék minden felügyelő mellé egy „segédfelügyelö", ki segédkezik főnökének Írásbeli teendőit elvégezni, jelentéseit, levelezéseit, naplóit stb. írja vagy másolja s a ki e mellett olykor ki is mehet a vidékre, p. o. az apaállatvizsgálatokon részt vehetne akkor, midőn főnöke talán máshol van elfoglalva s tanulhatna gyakorlatilag nemcsak a felügyelőtől, de a praktikus gazdatisztek és biztosoktól és az állami állatorvosoktól is, mert nem elég ám az iskolában elsajátítani az ismereteket, kell tudni azokat gyakorlatilag is alkalmazni. Ha lesznek ily segéd felügyelők, azok tarthatnak télen szakelőadásokat s ha ezek száma szaporodik, valóban lényegesen javulni fog a helyzet.Most bizony nem igen ér rá a munkával túlterhelt felügyelő kiszállni minden 

faluba, felolvasásokat tartani vagy apaállatokat vizsgálni, de ha lesz kellő elméleti képzettséggel bíró segéderő mellette, akkor remélhetjük, hogy gyakrabban találkozunk velők az előadóasztalnál, mindnyájunknak okulására.Igen jól ismerem az állattenyésztési felügyelőségek hatáskörét, sok jó barátom is van ezen érdemdús karban, számos jó ismerősöm, figyelemmel is kisértem többnek jelentését s ezekből látom mily óriási elfoglaltsággal küzdenek, hogy fontos missiójukat legjobb tudásuk szerint teljesíthessék.Évek óta tapasztalom mint fejlődik az ő szakavatott vezetésük alatt az állattenyésztés, különösen pedig a szarvasmarhatenyésztés, látom mint domborodik ki az eddigi zagyvalékból itt is, ott is egy állandóbb fajta egyik másik tájon, veszem észre hogyan emelkedik a marha árban, és tejelékenységben, növekszik súlyban, formai szépségben. Mindezen valódi érdemekért köszönet, hála, elismerés legyen osztályrészük a nem lankadó buzgalmu s fáradhatatlan szorgalmú felügyelőknek. De ha ők ily eredményeket tudtak ezideig is kivívni, bízvást remélhetjük hogy az ö vasakaratuk meg nem törik, de tovább is haladni fog a kitűzött ideális czél felé s ha azt elérni nem is sikerül nekik egyhamar, de segítő munkatárs mellett azt bizonyosan meg fogják nemsokára közelíteni.Nemes ambitiónak nem kell kitüntetés, jutalom ; az elért siker is elég pályadij az idealistának, de azért már annyira mégis csak gyarló ember a leglelkesültebb állattenyésztési felügyelő is, hogy végtelenül fájna neki, midőn ügyköréből kiragadnának egy darabot, egy vármegyét elvennének tőle, melylyel ö hosszú éveken át testtel-lélekkel vesződött, fáradott s 

látná, most mikor már szivéhez nőtt körzetének állattenyésztése,most szakítanák el annak egyik kiegészítő részét s oda adnák másnak, ki esetleg brillírozhatna az elődje által szerzett érdemekkel. Legyünk méltányosak, adjuk meg ne csak az elismerés pálmaágát annak, ki azt megérdemli, hanem nyújtsunk neki módot arra is, hogy a jövőben ne csak egy ágat, de egy egész koszorút tudjon kiérdemelni ezen elismerésből s szerény véleményem szerint ezt legjobban úgy lehetne elérni, ha minden kerület kapna egy- egy szakférfiút segédfelügyelö czimmel, azon nagyobb kerületek pedig, melyekben már ma is van egy segéd, kapjanak még egyet, vagy legyen egyik másodfelügyelő, de a kerületek beosztását ne bolygassuk, ne zavarjuk meg.Gyakorlati tapasztalatom az, hogy aki egy szakban több éven át mint segéd működött, sokkal jobban megfelel később mint főnök is kötelességeinek, mint az, ki előbb más természetű pályáról lépett oly hatáskörű tisztségbe, melyről, ha van is teoretikus ismerete, de nincs praktikus gyakorlata, igy azt merem állítani, hogy egy, esetleg két év is kell, mig tökéletesen beletalálja magát helyzetébe az az állattenyésztési felügyelő, ki azelőtt esetleg a minisztériumban működött az íróasztal mellett, vagy ki a katedrán hirdette a gazdasági vagy állatgyógyászati ismere- reteket, vagy mint szakiró szerzett babérokat, mert bizony más ám meggyőzni a mi nyakas gazdáinkat a jobb felöl, beszélni a keményfejü birákkal, egypár másodpercz alatt döntő ítéletet mondani egyik másik apaállat fölött s az anyaállatokat rövid idő alatt annyira kiismerni minden községben, hogy határozottan képes legyen kimutatni azt az irányt, melyet a tenyésztés továbbfej- _ _ . _ .. , _________ _! lesztésében elfoglani kell s e czélra kisze-mikor már buzgalmának gyümölcsét melni a tökéletesen megfelelő apaálla-



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 22. sz.tokát. (Mily gyakran tévedhet a gyakorlott szem is, erre ekletáns példát mondott 91-ben egy jószágigazgató, ki Svájczban vett az uradalom részére egy kiállításon első dijat nyert merino kost s midőn Magyarországba hozták, a juhászgazda mindjárt észrevette, hogy csak egy heréje van, sem a juri tagok, sem az igazgató nem jöttek erre rá.)Népnek előadni sem könnyű feladat, ezt is tanulni kell in praxi. Szóval az élet nagy iskolájában nevelni kell a jövő állattenyésztési felügyelőket, kik majd a most működöknek helyét betölteni lesznek hivatottak s ha egyik-másik kidől, ha nyugalomba vonul vagy kényelmesebb állást foglal el: a ministerium kebelében vagy valami privát főtisztséget s más e félét foglal el; akkor nem kell a rendelkező köröknek keresni a megfelelő egyént az arra érdemes és képes embert, ott van a kipróbált segéd vagy 2-od felügyelő, ki rátermettségének mindenesetre már kellő jeleit adta, ezt kell helyébe tenni s kész az ügy, le van bonyolítva a hivatalban! változás nehéz problémája! könnyű szerrel.A segédfelügyelöségekkel nyerve a közérdek és a jövő generátió is ; azért talán nem ártana, ha az irányadó körök ezen megoldás fölött kissé gondolkoznának, én inog vagyok győződve, hogy nézetemet az állattenyésztési felügyelők közül többen is magukévá teszik.
Fehér Zoltán.

TÁRCZ1.
Rovatvezető : Buday Barna.

Kizöldült a mező ...Hogy újra kizöldült a mező, beállít egy vasárnap délután hozzánk a Boda Imre s miután illedelmesen köszöntött, nagy leneket kerítvén a dolognak, végre kihozta, hogy, visszajönnékámajószághoz,tekintetes uram!“Jó szolgaember volt, s a mi fő, szerette a jószágot; megkérdeztem hát, hogy mi végből.— Mert úgy húz vissza valami. Százezerszer megbántam már, hogy elmentem az őszszel, de tetszik tudni az az örökös bentülés a hodályban egész álló télen, azt hittem nem bironi ki. Nem is tudom, mire teremtette az Isten a telet ?Nem egészen értettem meg, mit akart mondani s úgy tettem, mintha nem is nagyon érdekelne a beszédje, de ő azért csak folytatta:— Az igaz, hogy semmittevés volt az életem amúgy is, egyik tanyáról a másikra jártam egész álló télen, egyik istállóból a másikba s hogy úgy jártam, hát bizony sokat láttam, itt is, ott is, de olyan szép jószágot mint itt s olyan szép, helyrevaló fehércselédet mint a Csengődön, soha sehol sem.

A felvetett kérdés mindenesetre megérdemli, hogy az széles körben megvitatás tárgyát képezze s hogy főleg a legközvetlenebbül érdekekelt állattenyésztési felügyelők is hozzászóljanak. Reméljük, hogy az ö körükből legközelebb módunkban lesz véleményt hallani, melynek természetesen legkészségesebben adunk teret lapunk hasábjain. Szerk.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Apróságok az állattenyésztés 
köréből.

(Adat a tejelöképesség átörökítéséhez. — Tenyésztésre 
szánt yorkshirei sertések felnevelése. — Bo’rjazásl idő

szak és tejelőképesség.)Mindössze nehány éve annak, hogy kipattant s köztudomásúvá vált az a tény, hogy a tejelőképesség átörökítésénél nemcsak a tehenek, de a bikák is szerepet játszanak, talán fontosabbat, mint amazok. S alig volt még uj eszme, uj tapasztalat, mely iránt gazdaközönségünk nagyobb fogékonyságot mutatott volna, mint éppen a szóbanforgó tapasztalat iránt s ma már minden élelmes és gondolkozó tehenészet-tulajdonos — ha bikát vásárol — nem csak annak testi szépségére, de lehetőleg leszármazására is súlyt fektet s lehetőleg csak olyan bikát vásárol, a melyre vonatkozólag meggyőződött, hogy csakugyan jól lejelö tehéntől származott. Annyira azonban, hogy ne csak a tej mennyiségére, de annak minő— Hát aztán ?— Ha a jó Isten megsegítene mind a kettőhöz, én volnék a világ legboldogabb embere.— Talán házasodni készülsz ?— Azt tenném, ha visszajöhetnék a gulyához.— De most nincs szükségünk gulyásra, házasra meg épen nincsen.Láttam, hogy nagyon elszomorodott, földre sütötte a szemeit, úgy mondta : Hát akkor Istennek ajánlom! És elballagott. Lassú vontatott léptekkel tartott a tanyakijáratnak, olykor vissza is nézett, megállt és gondolkodott.Elnéztem és mintha megsajnáltam volna.Hogy épen ott ment el mellettem az öreg számadó, megszólítottam; Nem-e volna szüksége legényre ?— Mért tetszik kérdezni ?Mert ép az elébb járt itt ajánlkozni egy.— A Boda Imre ?— Az, honnan tudja ?— Ott járt nálam is, igen-igen sopánkodott, hogy vegyük vissza. Nem bánnám, de mikor olyan változatos mint az idő, hol ide, hol oda van szándéka menni, nem állandó ; pedig amúgy nagyon szereti a jószágot.— Most meg házasodni is akar.— Hallottam róla, a Csengédről. Derék, becsületes embernek a leánya lépett mát-

kaságba vele, komám a Szegő, onnan ismerem a famíliáját.— Es szeretik egymást ?— Úgy tudom, hogy nagyon. Már a mikor a múlt nyáron odalent a Tiszánál jártunk a jószággal, akkor is be-bejárt a tanyára Boda Imre s amikor előjött, hol rozmaring, hol meg piros rózsa volt a kalapjához tűzve, mindennap más friss virág. Már akkor is olyast rebesgettek, mintha a Szegő Rózsi nagyon is a Boda szemébe nézett volna.— Atélen is biztosan odavoltnála, azért ment el innen.— Azért, vagy ki tudja ? Nem állandó no. Már a mikor nagyon is őszbe borult az idő, mintha az ő kedvét is elvitte volna a gólya, olyan lett; szomorú, alig lehetett egy hangot is kivenni belőle. Faggattuk, miért olyan s ő akkor az örökös bentiilést hozta fel, hogy nem bírja ki, mert a lelke csak ki, a szabad mezőre vágyik unos- untalan. Lehet, hogy ez is volt az oka, de én azt hiszem, az a tanya húzta őt magához, meg az a leány.Érteni kezdtem a Boda Imre dolgát. Ismertem már hozzá hasonló embert, — pásztor volt az is — nem maradt meg télen odabent a tanyán, csak ki, csak ki vágyott, szabadságra. Furcsa természet, de hát én Istenem, ki tehet róla, ha ilyen is van.

ségére is figyelemmel legyünk, még nem vagyunk, pedig a zsírtartalom magassága is épp úgy átöröklödik, mint a mennyiség nagysága. Nem csoda azonban, hogy e tekintetben lassúbb a haladás, mert a tej zsírosságát csak olyan helyeken tudják kellőleg méltányolni, a hol a tej vajjá lesz feldolgozva. Ilyen helyeken bizonyára a tej zsírtartalmát is kellőleg méltányolják s gondot fordítanak arra, hogy a bikaborjuk, illetve a tenyésztésre szánt bikák e tekintetben is meglegyenek válogatva. Tekintettel pedig arra ’a körülményre, hogy Magyarország tej- és vaj termelésének jövő fejlődése érdekében nagyon, de nagyon fontos, hogy az állatoknak ez- iránybani átörökitöképessége valóban köztudattá váljon s ahhoz kétség egyol- dalról se férhessen, czélszerünek mutatkozik minden olyan esetet e helyen köztudomásra hozni, a mely a bikák ezirány- bani átörökitőképességét kétségen felüli módon bizonyítja. Jelenleg is dr. Roberti „Ueber die zucht dér Milchkuh8 *)  czimü munkájában sorol fel ilyen adatokat, miként itt következnek. Egy Caesar nevű hollandi bikának 9 üsző utóda volt. A 9 tehén, a melyektől az üszők származtak, összesen 21,998 kg. tejet adtak, ellenben a 9 üsző utód adott összesen 26,478 kg. tejet, tehát az anyákéhoz viszonyítva több mint 20’0%-kal emel kedett a tej mennyisége, a mely körülmény egyedül a bika befolyásának 
*) Mitt. d. Landv. lnstitut zu Breslau.

Legjobb szerkezet. Legnagyobb .. .. „
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1903. — 22. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3tulajdonítható. A 9 üszöutód közül nyolcznak nagyobb volt az évi tejmennyisége, mint az anyjáé s csupán egynek tejmennyisége maradt az anyaállat tejmennyisége mögött. Egy Rex nevű bika 11 üszöutóda közül nyolcznak nagyobb a tejmennyisége, mint az anyaállaté és pedig nem kevesebb mint 32’1%-kal. Másrészt azonban azt is konstatálta Roberti. hogy egyes bikák üszöutódai rosszabbul tejelnek mint anyjuk, ezekről azonban mindenkor ki lehetett mutatni, hogy rosszul tejelő anyáktól származtak. Ezek az adatok is bizonyítják tehát annak a nagy fontosságát, hogy a bikát mindenkor az anya tejelőképessége s a tej minősége alapján kell megválasztani.Az angol s igy nevezetesen a yorkshirei sertések tenyésztésére nézve általánosan elterjedt hit, hogy azokat kizárólag istállón kell tartani s a lehető legjobban táplálni. A yorkshirei tenyésztő egyedül arra van tekintettel, hogy az emsék egy éves korban a 140—150 kgr.-mot elérjék s ilyen sulylyal állitassanak be a tenyészetbe. Nézetem szerint ez az eljárás nem helyes s különbséget kellene tenni a felnevelésben is a tenyészanyag s a mészárszéki áru között. Utóbbiakat a lehető leg- dusabban kevés mozgással czélszerü táplálni, hogy 7—8 hónapos korukban az 1 mm.-át elérjék, elobbenieknél azonban a fejlődést tulforszirozni nem czélszerü, ellenben ajánlatos őket állandóan 

a szabadban, legelőn tartani. A hizlalt koczának malaczai ugyanis feltűnően kicsinyek, nagyon bő táplál- tatást igényelnek, hogy erőteljesebb fejlődésnek induljanak, valószínűleg mert a koczának kevés teje van. Ellenben a legelőn járó s ennek következtében nem tulkövér s nem túl nehéz koczának talán egy-kettővel kevesebb a malacza, de fejlettebbek, nagyobbak, életrevalóbbak s a szoptatás tartama alatt többet nőnek. Természetes is, hogy a legelőt járó sertés edzettebb, életerős s igy erősebb ma- laczokat is hozhat világra, mint az, a mely a folytonos istállózás következtében eltunyul, elnehezedik s a hasüregben nagyobb mennyiségben lerakodott zsírszövet miatt malaczait kellőleg kifejleszteni nem képes. Régi dolog, jobb ha a tenyészállatok csak közepes kondiczióban vannak, mintha tulkövérek s e szabályt a yorkshirei sertést tenyésztő gazdának sem szabadna figyelmen kívül hagyni.Több ízben is rámutattam s statisztikai adatokkal is illusztráltam, hogy az őszi borjaztatás jobb a tavaszinál s hogy néhány száz literrel is több tejet adnak azok a tehenek, a melyek október—deczember hónapokban borjaznak le. De ettől eltekintve is, minden tehenészetnek oda kell törekednie, hogy istállójának tejmennyisége egész éven át egyenletes legyen s hogy különösen az őszi hónapokban több tehene elljen le, mert csak igy lesz képes elérni azt, hogy télen — amidőn a tej tudvalevőleg sokkalta drágább, mint nyáron — ne legyen kevesebb tej mennyisége mint nyáron, a midőn a zöldtakarmány behatása alatt a tejprodukczió is fokozottabb. A tehenek beborjazásának egyenletes szétosztása azonban nehézségekbe ütközik s nagyon sok tehenészet van ma is ■ az országban, melynél a leborjazás egy hónap alatt, rendesen áprilisban megtörténik s ezek azután január-februárban, j a midőn a'tejnek legmagasabb ára szokott lenni, egy csep tejet sem produkálnak. Ettől az eljárástól, illetőleg a márczius- április havi borjazástól gazdatársaink egy nagyrésze nem is hajlandó eltérni, azon hitben élvén, hogy vesztesége igen nagy lesz, ha leborjazott tehene három hónapnál hosszabb ideig áll befedezetlenül, ha tehát nem pontosan egy évi időközökben borjazik. Ez a felfogás azonban egész téves ; különösen elöhasi üszőkre határozottan előnyös, ha leborjazás után 5—6 hónapig befedezetlenül

állanak, mert nemcsak hogy ezen idő alatt testileg teljesen kifejlődnek, de a következő tejelési periódusban sokkalta több tejet is fognak adni. Érdekesek e tekintetben azok az adatok, a melyek a tejelési képesség elbírálása közben az az olyanban nyerettek. Ezen adatok következőleg hangzanak: 379 napos borja- zási időközben, az adott tejmennyiséget 365 napra átszámítva adott 10 tehén 32,010 liter tejet, vagyis fejenként 3201 litert. Ugyanaz a ti« tehén az elöbbenit követő 555 napi borjazási időközben hasonló átszámítás mellett 3654 litert, majd az ezt követő 409 napos borjazási időközökben 3,984 liter tejet. A leghosszabb borjazási időközt követő fejési időszak alatt adták tehát a tehenek a legtöbb tejet. Ezen egy kísérlet, adatai is biztosítanak tehát benőnket arról, hogy teheneink egy részének hosszabb ideig való befedezetlenül hagyása által bennünket semmiféle kár nem ér s a tejmennyiség egyenletes elosztása czéljából bátran alkalmazhatjuk azt az eljárást, hogy egyes teheneket nem fedeztetünk be azonnal, hanem csak néhány hónappal a leborjazás után. —csy.

A czukorrépa és annak gyári hulla
déka a takarmányozásban.Szóba hozatott e helyen is a czukor- répának mint olyannak feltakarmányozása.A coloradói gazdasági kísérleti állomás a czukorrépának a répaszelettel szemben előnyt nem tulajdonit, meit egy idevágó vizsgálat eredménye az ellenkezőről tesz tanúbizonyságot.Négy tehenet 11 héten keresztül etettek ott felváltva czukorgyári hulladék- répaszelettel és czukorrépával aképp, hogy az egyik takarmány állott:

I. 4 font tengeriből,
4 „ búzából, 9

20 „ luczernából,
12 „ czukorrépából,
1:54 arányban, a másik pedig

II. 4 font tengeriből,
4 „ búzából,

20 „ luczernából,
24 „ répaszeletből, nemkülönben
1:54 arányban.Az ezen takarmányok etetésére beállott eredmények főbbjei a következők :

a) A II. takarmányon 6 hétig táplált tehenekgyarapodtakhetenkint 6'2 fontot, az I. takarmányon tartottak ellenben csak 1/ö-öd fontot.ó) A II. takarmánytól adtak a. tehenek hetenkint 131’1, az 1. takarmánytól csak 127’4 font tejet.
♦ 

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

KIT AGYAR ]\ MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETÉHEZ RUDAPESTEN, V. KÉR. 
■LVJ.---  --- ÍV1------------------- — --------------------------------- L-/---------------- Alkotmány-utcza 31

Arra kezdtem figyelni a tanyajárás felé: Boda Imre egy fa mögé bújva, ott állt és minket figyelt. Láttam, hogy valami szándéka van, mert hogy elindult csak visszatért megint s egyszer csak jött újra felénk.Már messziről köszöntött, úgy mondta :— Visszajöttem, meggondoltam a dolgot. Talán tán visszafogadnának, ha eláll- nék attól a szándékomtól.— Aielyiktől?— Hát hogy megházasodjak. Legény ember jobban elkél, ha egyébnek nem, suhanczárnak, én meg szeretem a jószágot, meg a mezőt; ugygondoltam hát.— A Rózsit meg elhagyod? — kérdezte a számadó.— Majd boldog lesz mással— És te ?— Én ... én szintén bodog, vagy tudja Isten ? Elszomorodott s mintha az én szivemre is szomorúság ült volna. Félrehívott a számadó, úgy mondta : Vegyük vissza tekintetes uram. S visszavettük.Két embert tettünk vele boldoggá, mind a kettő boldog lakója lett a mi tanyánknak mire kizöldült mező. Ágh Endre.



4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. 22. sz.c) A II. takarmányból szolgáltattak az állatok hetenkint 6’72. az 1. takarmányból azonban több, t. i. 6’90 font vajat.d) A 24 font répaszeleten tartottak valami 3-szor akkora hasznot hajtottak, mint a 12 font czukorrépán tartottak.Érdemes ezt megjegyezni és a hazai gyakorlatban is utána nézni, vájjon igy áll-e adologcsakugyan,mert ha a czukor- répa etetésére kerülne a sor — ami még mindig fenyeget — jó tudni, hogy miként állunk avval. m. le.

Régebbi tudósok ezt tagadták, mások ellenben Kiíhn Fleücher M., Zaleski bebizonyították, hogy a tej mennyiségét ' és minőségét jó táplálás által elősegít hetjük, de bármilyen takarmányozás mellett csakis a tejmirigyek felválasztó képességének fokozásánál érhetjük el leginkább a nagyobb tejmennyiséget. Ugyanis az élettannal foglalkozók kimutatták azt, hogy a tej nem egyszerű átszürödése a vérnek, hanem annak saját terméke, a , miből önként következik, hogy a vérre r1 " '
Tej gazdaság.

Rovatvezető .Sierbán János.

A Hegelund-féle fejési eljárásról.Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok" egyik legutóbbi számában egy ismertetést közöl afejésröl, mely ismertetés azonban szerény véleményem szerint— e kitűnő fejési módot úgy tünteti fel, a mely még mindig kétséges, hogy a gyakorlatban beválik-e vagy sem 2 s főérde- mének „csak" azt hozza fel, hogy felhívja a gazdák figyelmét arra, hogy milyen fontos a tehenek alapo s kifejése. Mivel pedig félő, hogy hasonló irányú közlemények— kiváló szakszerűségük mellett is — a magyar gazdaközönséget már eleve elidegenítik e fejési eljárástól, azért némely— alább közölt — dologra óhajtom felhívni az ezzel foglalkozók figyelmét, melyet a tőgynek, tejelválasztásnak és fejési ■ módoknak tanulmányozásánál tapasz-’ taltam.Egyik e fejésröl írott közleményemben reámutattam arra, hogy a sárvári tejgazdasági szakiskolában tett megfigyeld I seim szerint a tejmennyiség e fejés által növekedett ugyanolyan takarmányozás mellett.Minden gazda vallja azt, hogy a rosz- szul takarmányozott á!latok kevesebb és rosszabb tejet választanak el, viszont a jól tápláltak nem csak több, hanem jobb tejet is adnak. De az a nevezetes, hogy ha szükebben takarmányozzuk is valamivel a tehenet, úgy a tejmennyiség és minőség nem nagy fokban változik ; viszont jó, tehát tápanyagokban dús táplálék felvétele mellett sem emelödik a tejmennyiség sokkal nagyobbra. Ebből következik tehát az a nevezetes törvénye az állattenyésztésnek, hogy a tejelválasztás jobban függ az egyedtől, mint a táplálkozástól.
------- ----------------------- -______ V - ------- \ v, -c-cw.

Járgány cseplökeszletek. | Elsőrangú hazai gyártmány! | Darálók. Szecskaváffók Ekék

gűzcséplőkészlet
és 100.000különféle kisebb 
gazdasági gép üzemben.

Első Magyar 
Gazdasági Gépgyár 
részvény-társulat 

Budapest, VI., Váczi-ut 19. sz. 
Malomberendezésekre külön szakosztály.

A gazdálkodáshoz szükséges ösz- 
szes gazdasági gépek elismert 

kitűnő minőségben.
Szakba vágó kérdésekkel kérjük 
hozzánk fordulni. Részletes fel
világosítással és árjegyzékkel 
szívesen szolgálunk díjmentesen.
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hogy már Darwin hangsúlyozta először is azt, hogy a tehenek és kecskék tőgyeinek (oly vidékeken, a hol ezeket rendesen és jól kifejlik) nagymérvű és utódaikra is átszálló kifejlettsége, ugyanazon szerveknek más országokban található fejletlenségével szemben a rendszeres használat hatásának tudható be. Bizonyos tehát, hogy a tejetadó állatok bő tejtermelése szerzett tulajdonság, mely egyszersmind bizonyságul is szolgál árrá-, hogy a szerzett tulajdohságok is átörökitödnek (Weiss- 
Wiann ugyan ezttagadta),ümi azönbán inár általánosan elismert dolog, mert ma már olyan állatot is elő tudott a modern állatt- tehyésztö gazda állítani, milyenről régebben nem hittük, hogy ez lehetséges, pl. a Yersei marha. Viszont az ellenkezőre is i vanpélda,mertnémely vad népeknél, hol a tejet nem használják étkezésre, otttény-

áthasonitott takarmány mennyisége nem az egyetlen tényező, amelytől a tejkép- zödés függ, hanem hogy ez elsősorban a tejtermelő mirigyek minőségétől és nagyságától van függővé téve. Tehát a takarmányozás vagyis az állat táplálása | részben csak úgy befolyásolja a tejtermelést, hogy a jobb és bővebb táplálékfelvétel jobban erősíti és táplálja a tej- lég igen kevés tej mennyiséget bírnak ezen termelőmirigyeket, S igen helyesen je- állatok termelni, s csak annyi tejük van, gyezte meg vizsgálatai alapján hogy amennyi a kicsinyeik táplálására ele- a tej mennyisége mindenekelőtt a tej- gendö. mirigyek fejlettségi fokától függ s a lég- ■dusabb takarmányozás mellett sem va-. gyünk képesek a tejmirigyeket bő tejelésre bírni, a tejelválasztásra tehát első- , sorban a tejmirigyek fejlettségi foka s j csak másodsorban van befolyással ti mirigysejtek elhasznált anyagainak ujjá- képzésére szükségelt takarmány.Itt van azonban föérdeme a Hegelvnd • féle fejési módnak, hogy ez által a tej- ‘ mirigyeket képesek vagyunk fejleszteni, vagyis a tejmirigyek sejljeinek elválasztó- ■ képességét növelni, mit éppen Hegfelund bizonyított be azzal, hogy a friss fejős teheneket (köztudomású, hogy a leellés után a tőgyek egy hónap elteltéig mindig növekednek s azután a folyton ! tejelő állatoké is kissé vissza fejlődik) a többszörifejésáltal nagyobb tejelválasztó képességre ösztönözte, mely többtejtermelés huzamosabb ideig megmaradt. Ö ugyanis egy tehénnél, mely 5—6 liter tejet adott, 3 héten át 8-szori fejés mellett felemelte az átlagot 14’5 literre ; egy másik esetben 3‘5-ről 10-re ; egy harmadik esetben 9 liter átlagról 16 literre emelte e tejmennyiséget, mely bő tejelválasztást e tehenek pár hónapig is megtartották, akkor is, midőn már csak háromszor fejték naponta, tehát tényleg a fejési methódusa által fejlesztette a tehenek tőgyét.Ezen állításom igazságát támogatja az.

Nem kell azonbah még egyes állatokat j sem hasonlításra felhoznom^ mert a ki tagadja, hogy a mirigyek fejlődni kéjpések külső inger-, vagyis jó kifejés által, az néz- , zeniét egy nagyobb állománnyal rendelkező tehenészetben, hol beláthatja azp hogy a tejelő tehehek több miht felénél a jobb tögyrészlet fejlődött ki jobban^ még pedig azért, mert nálunk jobboldalon fejnek, s mivel ezfeh tőgykészlet jobban kezünk ügyébe esik, észrevétlenül is jobban kifejjük azt, miáltal tényleg nagyobbra is fejlődött az.A Hegelund-féle fejési eljárással azért is tudunk még eredményeket elérni, mert 
ezen fejéri mád leglermészi lesekben ulti*  
nozza a borjú szopását, másszóval nagyon hasonló e fejési művelet a szopási művelethez, mivel e kézfogások a csecsen éppen úgy történnek, mint azt a borjú szopásánál megfigyelhetjük, vagyis a csecs tövénél szorítunk először, s aztán egymásután szorítjuk ujjúnkat (vagyis inkább reá hajlítjuk ujjainkat) a csecsbimbóra, s éppen ezzel óhajtjuk utánozni a kisborju állkapcsának azon mozgatását, melyet az a szopás alatt végez.Hatalmas tényező azonban a mirigyek tej el választásánál a szopás (vagyis a szopáshoz legjobban hasonló erömüvi munka, minta szóban forgó fejés), melyek az orvosok és tudósok régen bebizonvi- .................. ~ ‘ ” rve,<4
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1903. — 22. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5
Paul Bért, Kitt, Fürstenberg) az által, hogy him állatoknál (férfiaknál is) szopás által a tejképzö mirigysejteket s a tőgyet fejleszteni tudták, ugyannyira, hogy azok tejet választottak ki, néha pedig elégségesek voltak a tőgyre gyakorolt dörzsölések (masszírozás), fejési kísérletek is stb.,hogy a fejletlen tejmirigyeket teljes kifejlődésre, a működésre képteleneket müködésképesekké tegyék. Ugyanezt még teljesen fiatal üszőknél találta Kleinkauf a kolozsvári gazdasági tanintézetnél végzett kísérleteinél, hol egy fiatal üszőn fejés által a tej mirigyeket müködésképesekké tette, úgy, hogy azok tényleg rendes tejet választottak el; s magam is próbáltam, egy járulékos csecsmirigyét igy fejleszteni, s ez rövidesen tejet választott el, melynek zsírtartalma vizsgálataim szerint egész rendes volt.De áttérek a fejési időtartamra, — melyre nézve én azonban soha nem tapasztaltam azt, hogy az hosszabb lenne, s azon számítás, hogy az utófejés 3—6 perczet vesz igénybe fejésenkint és tehenenként, szintén nem állja meg helyét, mert a fejögulyás a rendes fejés után mindjárt alkalmazza a szükséges kézfogásokat, minek végrehajtására igen elegendő egy, legfeljebb két perez az egyes fejőseknél. Csakhogy a gyakorlatban még akképpen vagyunk, hogy e fejési eljárás által gyorsabb a tej megnyerése, vagyis e kézfogások által gyorsabban leadja a tejet tehenünk s igy az utófejésre felhasznált 1—2 perez idő vagyis munkatöbblet elesik ha rendesen hajtják végre a fejést.A mi pedig ezen fejési módnak a gyakorlatba való átvitelét vagyis megtanítását illeti, ez igen könnyen megy akár a fejögulyásoknak, akár bárkinek is, mert némi csekély ügyességgel 4—5 nap alatt a legügyetlenebb fejögulyás is az e fejősnél szükséges kézgofásokat igen könnyen megtanulhatja és igen jól elsajátíthatja, sőt tovább megyek, mióta ezen fejőssel behatóan foglalkozom, azt láttam, hogy még gyenge fejő is, ki nem tudja jól kifejni a tőgyet, ezen eljárás elsajátításával tökéletesebben fej, ugyannyira, hogy azt azelőtt még a legnagyobb izom munkával sem bírta volna olyan alaposan kifejni.Különösen fontos ez nálunk, hol jó fejő embert nem igen kapunk cselédnek, mert azt mondhatom hogy a külföldről importált kitűnő fajta jó tejelő tehenek azért nem adnak annyi tejet mint hazájukban, mert jó fejögulyást nem importáltunk velők s ez pedig fontos elannyira, hogy ma már belátták azt a tehenészetet 

alapitó vagyis felállító okos gazdák, hogy első sorban egy jó tehenészt vagy megfelelő fejő egyéneket kell fogadniok, mert a jó fejő keze alatt a hazai olcsóbb tenyészanyaggal is nagyobb eredményt érhetnek el a tej mennyiséget tekintve.Nagyobb uradalmakban pedig igazán szembeszökő e fejési mód haszna, mert például hol 100 tehenet tart a gazda, ott már óriási mértékben nyilvánul ezen fejősnek haszna, holott a felügyeletet éppen úgy gyakorolhatjuk mint az előtt. Mutatja ezt az is (melyet alkalmam volt a bécsi főiskolán tartott fejő-kurzuson tapasztalni), hogy leginkább uradalmakból kerültek ki az itteni fejők, mi tehát a mellett szól, hogy az uradalmak is éppen olyan jól hasznosíthatják e fejési módot, mint a kisgazdák. Mindenesetre a kisgazda, ha tudja ezen fejési módot, ő fogja ezt teljes egészében szakszerűen, mondhatnám ambiczióval megtanulni s végezni, de az uradalmi cselédség is némi díjazás vagyis csekély pénzbeli jutalom fizelése mellett éppen olyan jól végzi ezt, mint a rendes fejést.Figyelemre méltó azonban még az a körülmény, hogy e fejés által a tőgy úgynevezett siketütései nem igen járnak s a rossz kecskecsecsü tőgyek nem keletkeznek, mivel itt a bimbót nem húzogatják s a csecsbimbó külső börrétegén az egyszerű ujjszoritásoktól soha nem keletkezhetnek repedések vagy más hegek mint a többi fejési módoknál.A gyakorlati életben való beválását e fejősnek legjobban bizonyítja Dánia, hol azon két év óta, mióta a llegelund-féle eljárás ismeretessé lett, a dán földmive- lésügyi kormány 10,000 dán koronát költött s költ e fejési mód elsajátítását elősegítő előadásokra és fejési tanfolyamokra, mert belátták azt, hogy ezen egyszerű fejési munkával több millióra rugó összeget tudtak a gazdák kezeihez juttatni akképpen, hogy az eddigi nem tökéletes fejés által ezen összeg teljesen veszendőbe ment s viszont e fejés által ezen összeg a gazdák jövedelmét szépen fokozta.Hazai viszonyokat véve alapul igen könnyen kiszámíthatjuk pl. azt, hogy a szövetkezetek kezein levő 80,000 drb tehénüzletrészszel hány milliót tudnánk a nemzeti vagyonnak megmenteni, ha ismerné a kisgazda ezen fejési módot, hát még az által, hogyha az uradalmak tehénállományát is ekképpen fejnék 1Az itt felsoroltakból kiindulva biztosan remélem, hogy a Hegelund-féle fejés a tejgazdasági és állattenyésztési eljárások 

jelen fejlődési korszakában egy fordulópontot képez, mert több és jobb tejet nyerhetünk e fejési móddal s ezen gyakorlati kézfogások alkalmazásával fokozzuk a teheneink tejmennyiségét, vagyis növelni tudjuk gazdaságunk jövedelmét.Nézetem szerint tehát a Hegelund-féle fejési mód a gazdaközönség kezén tévő nemzeti vagyont igen tetemesen gyarapíthatja s csak kívánandó, hogy ez minél előbb általánossá váljék hazánkban is úgy, miként az Dániában, a vajtermelés hazájában már általánossá vált.
Rátz Pál 

földmiv.-isk. gazd. ssg éd

Raromíiteiiyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
Rendező-bizottsági ülés.A B. 0. E.-nek igazgató-választmánya által a Kolozsvár, N.-Becskerek és Aradon rendezendő őszi baromfikiállitások rendezésére kiküldött bizottság május hó 22-én ülést tartott, Pirkner János rendező bizottsági elnök távollétében, Hreblay Emil elnökletével. Jelen voltak Berzeviczy Zsigmond, Jeszenszky Pál, Krompecher Szilárd, Nagy Dezső, Pőlonyi Manó, Rausch Aladár, Serfözö Géza, Szilassy Zoltán, 

Tokaji László, rend. biz. tagok és Ágii Endre, egyl. titkár, kimentették magukat: 
Hauer Béla, Bácz Ödönné.

Hreblay Emil az ülést megnyitván jelen- tésttett abbeli küldetésének eredményéről, a melyeket a kiállítások érdekében Kolozsvárott és Aradon tett.Úgy az Erdélyi, mint az Aradmegyei G. E. a kiállítások rendezését egyesületünkkel karöltve örömmel vállalják magukra. Ez kitűnik abból is, hogy díjazásokra a két egyesület egyenként 2000 K.-át ad. A kiállítások idejére nézve is megállapodás történt és pedig úgy, hogy a kolozsvári szeptember 5—8, az aradi pedig november 8—10-ig rendeztettnek.Igy a nagybecske- rekit október9—12-ig volna legjobb megtartani. Szilassy Zoltán: A novemberi aradit október 25-ike tájára javasolja tenni. 
Hreblay Emil: Akiállitási tervezeteket, bejelentő iveket egyesületünk állítja össze, szétküldésükről az illető gazdasági egyesületek fognak gondoskodni s a bejelentések is oda küldendők. A kiállítások jellege udvaroslesz s erre a czélra a BOE. birtokában levő udvarkeritések és ólak fognak felhasználtatni.

Szilassy Zoltán, Rausch Aladár, Nagy Dezső és Tokaji László hozzászólásai után, a tervezetek egyes részei állapitattak meg s itt főleg a baromfikiállitások állategészségügyi szabályzata, a mely nagyfontosságú a kiállítások sikere érdekében. 
Serfözö Géza a Czegléden szeptember 19— 

•Jobb és meglt>i s^liatól>L> ALVG5 VŰX. T
nem is ajánlhatunk, mint a minők 2Q év óta

.Hantiméi*  Ödön csász. és lsir. udvari magkereskedésében 
Budapesten kaphatók,



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. 22. sz.21-ig rendezendő baromfikiállitásról tett jelentést a bizottságnak, a mely kizárólag Pestmegyére, Kecskemét, Czegléd és N.-Kőrös városokra szorítkozik. Ezen kiállításon 780 K. pénzdíj és több értékes emléktárgy fordittatikdij ázásokra. Szilassy Zoltán a kiállításokkal kapcsolatban rendezendő baromfielőadások megtartásáról szólt még, a melyet az OMGE. és BOE. együttesen tartana meg helyenként 2—3 napra terjedőleg. Ezen előadások költségeire a földm. miniszter 600 K-át már engedélyezett. V égül anagybecskereki baromfikiállítás ügyében nagybecskerekre Polonyi Manó küldetett ki, mivel az ülés véget ért.
Baromfitenyésztési elvek és 

szabályok.i.Minálunk Magyarországban, eltekintve a nem sok kivételtől, a gazdák egy része csak szükséges rossznak tartja a házi szárnyasoknak tenyésztését, más része pedig úgy gondolkozik, hogy az egyenesen tönkbe vivő művelet. Rá is olvassa nem egy a német kulináris verset, mely szerint :„Willst du verderben undweist nichtwie : So halté nurviel Federvieh."Mi tagadás : csakugyan sokan megtudták már, miképen lehet tönkremenni annak, a ki sok baromfit czélszerüség és okszerűség nélkül tart, szaporít és nevel; de viszont megtudhatták a körültekintők és elfogulatlanul birálók, hogy a számítással, szakértelemmel vagyis ok- és czél- szerűen tenyésztők igen figyelemre méltó mellékjövedelmet biztosíthatnak ebből a lenézett s kigunyolt tenyésztési ágból, oly jövedelmet, a mely egy egész országot véve, sok millióban lel kifejezést.Minálunk nagyon sok gazda néz villogó szemekkel arra a maroknyi ocsura, a melyet a gazdasszony a majorsága elé olykor-olykor széthint, de azért a tepertős rántottét, vagy csirkepapríkást, nyelvet csettegtetv^ fogyasztja, este nagy élvezettel dől vánkosai közé, melyeknek tollát az a kifigurázott tollas állat szolgáltatta, amelyre akasztófahumorral imigyen is ráolvasnak :„Bei dem Taubenhandel, Verliertman Rock und Mantel; Aber bei demHüner- kauf Geh’n auch die Hősen drauf.“Hiszen igy van az mindenütt ott, ahol vaktába, minden okszerűség nélkül vesződnek a baromfitenyésztéssel; a hol minden számítás nélkül minden tervszerűség és czélszerüség nélkül cselekszenek ebben ; a hol vagy a természet kedvező kegyelmétől várnak mindent (attól, a ki ruházza a mezők liliomát) vagy ontják a zsák tartalmát derüre-borura s beleépítenek szárnyasok tarlózkodási helyeibe vagyonokat.A gazdasági hasznothajtó baromfinak mily elvek és szabályok szerinti tenyésztéséről minálunk is jelentek már meg közlemények, sőt egészen terjedelmes könyvek is; nem lehet hát czélom az 

azokban foglaltak felsorolása, vagy más szavakkal való ismétlése; czélom jelen alkalommal tehát inkább az, hogy valamely efféle mintatenyészetre pillantást vetve, tájékozódást nyújtsak a máshol követett elvekre és szabályokra s ebben egészen alkalmasnak mutatkozik a német mahls- dorfi baromfitenyésztési tanintézet igazgatójának Schmicltnek publikácziója, melyet a mondott intézet ismertetésének kapcsán; főbb vonalaiban a következőkben ad.Baromfitenyésztésben előfeltétel a keltetés és felnevelés sikerére atenyész- törzsnek egészséges állapotban való fen- tartása. Gyenge, beteges állatok és olyanok, a melyek természetellenesen tartatnak és helytelenül tápláltatnak, sohase szolgáltathatnak olyan tojásokat, amelyekből életképes csibék kelnek ki s a mik esetleg kikelnek, azok rendre-rendre elpusztulnak. Ily állatok után kívánatos eredmények sohase érhetők el. A haszonhajtásra alkalmas baromfit tenyésztőnek ezenkívül legfőképpen arra kell törekednie, hogy tenyésztörzsében csak oly állatokat tartson, a melyek adiasznositás 
terén megnyugtató eredményeket szolgál
tatnak.Ez a képesség pedig nem annyira fajta-, mint inkább invidualis tulajdonság. Ennél fogva ezt a tyúkok szakértelmes kiválasztásával úgyszólván ki kell tenyészteni s okszerű kezeléssel és gondozással meg kell tartani és tovább kell fejleszteni, úgy, hogy az aztán az ivadékokra is átörök- lödjék.Az állattenyésztésnek ezen alapvető szabályait, abaromfitenyésztésben sajnos ritkán méltatják figyelemre. Pedig jövedelmezőségre csak akkor számíthat az ember, ha a tenyész-törzsek tétemény- képességére kellő sulythelyez. Csak ekkor hálálja meg a baromfi is a tenyésztője gondját, költségét,fáradságát nem kicsiny- lendö haszonhajtás formájában.Ha és mig azonban továbbra is annyi baromfit tart s úgy tart gazdaságában, hogy azoknak pl. tojáshozama a kiadásokat is alig fedezi, nem fog elnémulhatni a gazdák panasza a baromfitenyésztés nem jövedelmező volta felett s minden tanács és tanítás, mely ez állatok kezelése, s ellátására vonatkozik, terméketlen talajra hull.Ezért a baromfitenyésztő telepek föfeladata első sorban használható szárnyasoknak a gazdaságokba való juttatása kell hogy legyen. Csak nem kell aztán lehetetlenséget kívánni az állatoktól s meg kell adni a szárnyas állatoknak is az okszerű tenyésztést és ellátást épugy, mint a házi, hasznos emlősöknek.Már most, hogy a tenyésztést a téte- ményképességre való tekintettel végrehajthassuk, ismernünk kell állataink ezen képei ségét. Ha tojásprodukczióra adtuk magunkat, állatokat kell kiválasztanunk tenyésztörzsünk számára, melyek e tekin

tetben kielégítettek, figyelemmel kivált oly individuumokra, a melyek vedlés után azonnal tojtak s őszkor és télen szolgáltattak tojást. Mert a jövedelmezőség nem pusztán a tojás mennyiségétől, hanem attól is függ, hogy mikor tojatik az, hiszen őszkor s még inkább télen a friss tojás 2—3-szor akkora értékű, mint tavaszkor, vagy nyáron. Törekedni kell ennélfogva minden erővel arra, hogy olyan tyúkokat tenyészszünk, melyek tojással télen se hagyjanak fel egészen. A mahlsdorfi tenyészetben legjobban a nehéz fajták, a minő a wiandotte, orpington, langshan és brahma váltak be e tekintetben.Húsárura való törekvés esetén más szempontból kell a tenyészállatok megválasztásakor kiindulnunk. Ha ebben a jó tojó tyúkoknak szintén előnyt adunk is, még arra kell súlyt helyeznünk, hogy az anyag alkalmas testformálódásu, finom csontozatu, gyorsan fejlődő, porhanyó , ízletes húst adó legyen. Csak ily tenyész- tyukok után eshetnek fiatal állatok, melyek igazán előnyösen hizlalhatok, és jól értékesíthetők, mert csak a legjobb áruval érhető el magas ár, a középszerű, alig hozza meg a saját költséget.
Monostori Károly.

Irodalom.
„Magyarország állami és magánménesei 

lótenyésztésének kézikönyve " A m. kir. földmivelésügyi miniszter megbizásából összeállította báró Podmaniczky Gyula min. titkár.A 10 év előtt megjelent gróf Wrangel- féle „Ungarns Pferdezucht" czimü nagyszabású müven kívül ezideig nem állott könyv rendelkezésre, a melyből a czim- ben foglalt dologról az érdeklődő kellőkép tájékozódhatott volna. Álladalmi méneseink, méntelepeink, teleposztályaink, fedeztető állomásaink története s lóanyaga a mondott németnyelvű könyven kívül benfoglaltatik ugyan részben „Aló és tenyésztése" czimü magyar műben is, azonkívül tájékoztató adatok vannak erre az évenkint kibocsátott ménkimutalás- ban is, de pl. magánméneseink állapota és mibenléte a jelen időbtn, csak az itt szóbahozott uj munkában van együttesen tárgyalva, körülbelül oly formában, amint)az idönkint a „Vadász- és Verseny- Lappban is közöltetik.
A Podmaniczky báró által összeállított tájékoztató, eredeti magánközlések és hivatalos adatok alapján készült s adataiban részint 1902-ig, részint a mai napig nyújt— a dolog természeténél fogva — bizony szárazon tárgyalt, de mindazonáltal igen érdekes tudnivalókat egyfelől hazánk ménesbeli lótenyésztéséről, nevezetesen az álladalmi és a magánménesek történetéről, állapotáról, üzeméről, állatanyaga minőségéről, másfelől az ezen ménesekben tenyésztett lófajták I egymásközti arányáról, ekként jó tájékoz-



1903. — 22. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7látást nyújtva produczensnek és konzu- mensnek egyaránt.Becses a munkában a ménesekben használt mének és kanczák fajtájának aránya az összállományhoz viszonyítva és grafikonnal feltüntetve, továbbá a térkép, a mely a ménesek helyét tünteti fel.Adat foglaltatik a munkában a felsorolt ménesek termelőképességéről, alapítási idejéről, versenyeredményeiről, eladási árairól, betüsoros jegyzék a ménesekről és ménesek tulajdonosairól; összesítések a telepósztályterületek anyagáról síb.A munkában több, eddig ismeretlen érdekes adat foglaltatik és sok téves eddigi adat rektifikáltatik.A 370 oldalt meghaladó nagyformátumú könyv méltán sorakozik Darányi földművelésügyi miniszter eddigi hasonló kiadványai közé. Ára nincs jelezve, de bizonyára mint az előző hasonló terjedelmű kiadványok, 1 vagy 2 koronáért kaphatók, lelkészeknek, tanítóknak és községi jegyzőknek azonban — mig a készlet tart — ingyen küldik.Nagy szolgálatot tesz a szóbanforgó ügynek ez a mü s ezért meleg köszönet illeti a minisztert s az összeállítót, de mindazokat is, a kik az adatokat szolgáltatták.A könyv nagy elterjedése bizonyosra vehető s a haszon, a mit szolgáltat, nagynak lesz mondható. Ajánljuk olvasóink figyelmébe is.*)
Utazási zsebkönyv SzerkesztetteRittin- //erBéla. A napokban-igen életrevaló gondolat nyert megvalósulást. Egy kis könyvecske látott napvilágot, mely az utazás összes esélyeire s eseményeire való tekintettel készült, s útmutató, figyelmeztető, notes és napló egyaránt. A leleményes könyvecskét Rittinger Béla, az OMGE. könyvelője készítette, s a „Pátria" könyvnyomda gondoskodott a müvecske díszes és ügyes kiállításáról. A könyvecskét mindenkinek ajánlhatjuk, a ki 20—30 napi utazásra indul, s fökép a kevésbbé tapasztalt utazó fogja hasznát látni, bár a gyakorlott utazónak is jó szolgálatokat tehet. A zsebkönyv ára 2 korona, s megrendelhető a „Köztelek" kiadóhivatalánál.

Különfélék.
A Magyar Orsz. Állatorvos-egyesület májusi szakülésén Árpád Gyula „Az emberi és a szarvasmarha gümökor-baczillu- sainak tenyészetbeli különbségeidről értekezett, kimutatva, hogy az emberi gümö- baczillus burgonyán tenyésztve vörös, mig a szarvasmarhából származó sárgásszürke bevonat alakjában nő. Dr. Mar ele

*) Lapunk legközelebbi számában mutatvá
nyul közölni fogjuk a munkának „Magyaror
szág magánménesei termelőképessége“ czimü 
fejezetét, mely e ménesek anyagáról és hazánk
nak évenkénti lófeleslegéröl nyújt igen érdekes 
tájékoztatást. Szerk.

József „a tenyészlovak bénasága" esetén az idegekben keletkező szöveti elváltozásokat mutatta be vetített képeken. Dr. Szakáll Gyula az állati hullák és a vágóhidakon elkobzott állati részek feldolgozására szolgáló készülékekről, továbbá ezek egészségügyi és közgazdasági jelentőségéről tartott előadást.
A méz valódiságának megvizsgálása. A méz valódiságának megvizsgálása, illetőleg megállapítása czéljábólSachsentartomány mezőgazdasági kamarájának hivatalos lapja a következőket ajánlja : Melegítsünk egy üvegben hat evőkanál alkohollal I összekt vert mézet s rázzuk fel erősen ezt a keveréket. Ha a méz nem valódi, úgy csakhamar fehér lerakodás fog az üvegben képződni, mig a valódi virágméz teljesen felolvad és semmi üledéket nem hagy hátra; a méz színe-a felhasznált növények s a növények talajának minősége szerint változik. A fehér herevirág- méz s az ákáczvirágméz majdnem tiszta fehér, a hársfaméz sárgás-zöld, a buza- virágméz zöldes, az esparsette-méz aranysárga, a mezeivirágméz barna, sőt néha sötétbarna. A kísérlet egyszerűségénél fogva minden nehézség nélkül véghezvihető és költségei egészen jelentéktelenek.

A husfogyasztási adók átengedése. A belügv- és pénzügyminisztérium illetékes szakközegei már régen tárgyalásokat folytatnak a husfogyasztási adóknak a városok kezelésébe való átengedése kérdésében. Ez adóknak átengedése a városok közigazgatási és kulturális terheinek apasztására bizonyára igen nagy befolyással lesz, s lehetőleg rövid időn belül ennek jó hatása minden városban megfog látszani. Mint örömmel értesülünk, I a pénzügyminiszter mihelyt a parlamenti : viszonyok megengedik, a törvényjavas- | latot benyújtja a képviselőházhoz a husfogyasztási adóknakavárosok kezelésébe I való átengedéséről. Remélhetölegajavas- lat minden akadály nélkül fog átmenni a törvényhozásnál.
Korpaküldemények díjkedvezménye. Barcs, Eszék és Szolnok állomásokról Svájczba kocsirakományokban elszállítandó korpaküldemények után a vasutak közvetlen mérsékelt díjtételeket engedélyeztek. A j kedvezmény érvényes a svájezi határszéli állomásokkal, úgymint Bregenz, Buchs, Feldkircli, Kindau és St.-Margarethen-neí | való forgalomban, továbbá Basel, Con- stanz, Romanshorn, Rorschach, Scliaff- hausen és Singen állomásokkal való for- galomban.
Rumánia állatforgalma. Dr. Márffy-Man- tuano Rezső bukaresti szaktudósitó legutóbbi jelentése Rumánia állatállományáról és állatforgalmáról a következő adatokat közli: Arumán városokvágóhidjain 1900-ban 215.128 ökör és tehén került vágásra. A nehéz ökörért Rumániában csak két kerületben fizettetik darabonként 300 frank, a többi kerületekben átlagban csak 200 frank s a mehedintzi kerületben (Ver- |

riában 1893-ban 1,768,000 szarvasmarha találtatott. Viszonvitvaanépességhez, 1000 lakosraesik: Rumániában431, Szerbiában 399, Bulgáriában 534, Magyarországon 369, Ausztriában 363-5 darab. Rumániában, Moldvában az átlag 474, ellenben a Muszteniában 401, főképp a hegyes s hozzánk közelebb eső vidéken van a szarvasmarha nagyobb számban Viszonyítva a területhez, a helyzet a következő : Egy négyzetkilométerre esik : Rumániában 20, Bulgáriában 19, Szerbiában 19, Magyarországon 21, Ausztriában 28 szarvasmarha. Vannak azonban kerületek Rumániában, a hol a szarvasmarhaállomány ezt az átlagot jóval meghaladja. A tenyésztési viszonyokra abból lehet következtetést vonni, mily számmal vannak mezőgazdák, a kiknek 100-nál nagyobb számú marhája van. Ezer tulajdonosra csak egy ilyen esik s egész Rumániában 569 van. 21—100 marhája összesen 2443-nak van. 1000 tulajdonos közül háromnak. — Ellenben 1802 nagybirtokosnak csak 1—4 ökre van, a mi abban leli magyarázatát, hogy a íöldeket parasztoknak részbe adva ki, miveltetik. Exportképes hízott ökrött csak a nagyobb állatállománynyal bírók termelhetnek.
Baromfikiállitás Jászszentlászlón. A jásszentlászlói gazdakör által folyó évi augusztus hó 15. és 16-án rendezendő baromfikiállitás tervezete megjelenvén, i e szerint ki lesznek állítva magyar, or- pington, langsán, plimut-tyukok és ezek keresztezései, fehér, fekete és bronzpulykák, emdeni, magyar ludak és ezek keresztezései, pekingi kacsák és pekingi keresztezések. Baromfitermékek és baromfitenyésztési eszközök. A kiállítás védnöke a földmivelésügyi minisztérium és • a BOE. támogatása mellett TeZeZnJózsefné grófnő és Hrkner János orsz. állattenyésztési főfelügyelő.
Tojáskereskedök egylete. A tojáskereskedelem Magyarországban mindinkább nagyobb jelentőségű lesz és ma már a tojás egyik legfontosabb kiviteliczikkünk. A tojáskereskedők most azon buzgólkodnak hogy érdekeik előmozdítása czéljá- ból tömörüljenek és egyletet alkossanak. Ez a mozgalom eredményesnek is ígérkezik, mert a tojáskereskedők e hó 29-én Budapesten egybegyűltek és az uj egylet alakuló közgyűlését is megtartották.
A kolozsvári országos baromfikiállitás - érdekében, a mely f. évi szeptember hó 5—8 ig tartatik meg, az Erdélyi Gazdasági Egyesület május 8-án ülést tartott, melyen a BOE. képviseletében Hréblay Emil igazgatósági tag jelent meg. A baromfikiállitás állat-és gépkiállítással egy- | idejüleg fog rendeztetni. A földm. miniszter csupán díjazásokra 14 ezer koronát- : engedélyezett és az egyesület állatte- ' nyésztési osztálya is tekintélyes összeggel támogatja kiállítását. A baromíikiálli- I fásra az egyesület csupán 600 koronát irányzott élő baromfiak díjazása czimén, 

^\Hrel)lay felszólalása után azonban az ciorova járás) csak 120 frank. Rumánia egyesület erdélyi kistenyésztök baromfi- szarvasmarhaállománya az 1900-banmeg- anyagának díjazására 50, 40, 30 és <-0 ejtett állaiszámlálás alkalmával 2.588,526 koronás pénzdijakat állapított meg 1000 volt. Szerbiában 1895-ben 923,000, Bulgá- I korona összértékben, más vidéki tenyész-



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 22. sz.tők és erdélyi tenyésztők baromfiainak díjazására ugyanilyen dijakat szintén ezer korona értékben. Nagyobb tenyésztők jutalmazására értékes arany- és ezüstérmek és disz-, valamint elismerö-okle- velek fognak rendelkezésre állani. A kolozsvári kiállítás az ez évben tervezett baromfikiállitások közt a legkorábban fog megtartatni és igy a tenyésztők a leghamarabb kifejlődött állatjaikat Kolozsvárra küldhetik, ahol előreláthatólag nemcsak magántenyésztők fognak nagy számban vásárlási szándékkal megjelenni, de tekintve az erdélyrészi nagvobbszabásu állami baromfiakcziót, a földmivelési kormány is fog, nagyobbszámu tenyészba- romfit vásárolni.
Állatdijazás Tordán. A Torda-Aranyosmegyei gazdasági egyesület az általa már hat év óta rendezni szokott szarvasmarha tenyészállat-dijazástez évben Tordán tartja meg. Díjazva lesznek az erdélyi-magyar fajtához tartozó tisztavérii és megfelelő testalkattal biró tehenek, üszők, valamint üsző- és bikaborjúk egy éves korig. Díjazásban csak a kisgazdák megfelelő állatai részesülnek. A díjazás alkalmával 500 K. állami dij fog kiosztatni.
Telivércsikók árverése Kisbéren. A kisbéri ménesbirtok elsöminőségü telivér- csikó anyagának árverése az egész sportvilág részvétele mellett f. hó 18-án ment végbe. Az árverésen a vételkedv nem volt valami élénk, de az elárverezett csikók darabonkinti átlagára 6700 korona, jónak nevezhető. Eladatott 10 csikó 67,000 koronáért. Legmagasabb árban kelt el Bona Vista-Graczia Hamptontól származó méncsikő 25,300 és Blairfinde- Saintlytól származó kanczacsikó 23,600 koronáért, Mindkettőnek vevője Springer Gusztáv br.
Balatoni halászat. A Balatoni Halászati Társulat ez évi közgyűlése a Balatonnal kapcsolatos somogyi nagy berek helyszíni megszemlélését határozta el abból a czél- ból, hogy a mennyiben a terület a halívás előmozdítására kitűzött czélnak megfelelne, annak a balatoni halászat részére való kibérlése iránt a lépések megtétessenek. A tizennyolczezer holdas területnek csónakokon való bejárása múlt héten történt meg. A szemlén részt vettek: 

Landgráf János műszaki tanácsos, országos halászati felügyelő, Bariss Gyula a Balatoni Halászati Társulat igazgatója, 
Burgly Pál a bérlő részvénytársaság ügyvezető igazgatója és Seregély István a Nyugati Bozóttársulat titkára. A bizottság a helyszínén igen tanulságos tapasztalatokat szerzett s a vizbirtokosok igazgatója a kiküldetés eredményéről kimerítő jelentésben fog társulatának beszámolni. A Siófok mellett létesített süllőikratermelő- telep e tavaszszal már működésben volt és a kezdet nehézségei daczára igen szép eredményt tüntet fel. Az odatelepitett fogassüllők mind leívtak és a termelt 26 millió ikrát a bérlő részvénytársaság a Balaton különböző részein az e czélra készült kosarakban kihelyezte. Az államtól kapott 6 millió ikrával együtt a vállalat már az első évben felelt meg a mester

séges fogasszaporitás iránti kötelezettségének. A fiasitó telep egy hazánkban páratlanul álló nagyszabású halszaporitó berendezkedés és Siófoknak egyik látványosságát képezi. A jelenlegi halászati szünet alatt a halászati részvénytársaság tevékenysége főként az orvhalászat megakadályozására irányul. Nagyszámú partőröket alkalmaztak, kik kettesével bizonyos területen mozgó ellenőrökként működnek, ezeníelül pedig a vállalat tisztviselői is süriin körülutazzák a Balatont.
Nemzetközi baromfikiállitás Szófiában. A bolgár kormány ez évi junius 7-től 11-ig Szófiában nemzetközi baromfikiállitást rendez. Ez első bolgár kiállítás alkalmával az ottani kormány köztenyésztési czélokra nagyobb mennyiségű fajtabéli baromfit fog vásárolni, s igy a magyar tenyésztőknek érdekében van, hogy a kiállításon minél többen vegyenek részt. Bővebb felvilágosítással s programmal, úgy bejelentési ivekkel szívesen szolgál 

Baronyi Arthur, a bolgár kormány képviselője (IV., Deák Ferencz-utcza 17.), valamint a BOE.
Egy uj Kronen Separator. Juranv W. Károly 

tejgazdasági gépek gyára, Bécs XX/2. az általa I 
tizenkétféleségben gyártott lefölöző gépeken 
kívül újabban egy óránkénti 500 liter tej lefö
lözésére berendezett gépet hozott forgalomba. 
Előnye ezen gépnek nagyon könnyű, járása úgy, 
hogy egy tizenkét éves gyermek minden meg
erőltetés nélkül képes sok ideig elhajtani. Kívá
natra ezen gép erőátvitelre berendezve is szál- 
littatik.__________________________________ |

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

Tagdijnyugtázás. Tagsági dijakat fizetett 1903. 
május 22-től, május 28-ig. 1903-ra Maszarovits 
Pál. — G. Gr. urnák. Batiz. A tojások beszer
zése végett tessék a levélben adott czimre 
Írni. — T. J. urnák, Fiume. Kérjük lapunk 
hirdetési rovatát figyelemre méltatni, ott talál 
hirdetőket, kiknél tisztavérii emdeni ludak kap
hatók. — Dr. F. A. urnák, Békés. Az adott 
czimre alapszabályt küldöttünk. Köszönet. — 
Zf. D. urnák, Kába. Alapszabályok mentek. — 
V. J. urnák, Zombor. Strasser Albert mérnök
nél, Bpest, Vili., József-u. 53. van 2 drb. ere
deti amerikai „Cyphers“ keltető gép á 360 drb. 
tojásra, egy eredeti „Prairv State“ keltetőgép 
360 tojásra, két „Prairy State“ egvenkint 240 
tojásra és két csibenevelő eladó. Ha ezekből 
valamelyikre szüksége volna, tessék egyenesen 
a fenti czimre írni. — K. M. urnák, Veresmart. 
A kolozsvári baromfikiállitás tervezete a beje
lentő ivekkel a napokban fog széjjelküldetni. 
A czeglédi kiállítás október 19—21-én tartatik 
meg, ezen azonban csak pestmegyei tenyésztők 
vehetnek részt. — J. Gr. urnák, Tass. A homo
kos talaj mindenfajta baromfi tenyésztésére 
igen alkalmas s ha ehhez víz is van, akkor ott 
kacsa- és lúdtenyésztés is berendezhető. A ba
romfiak a gyümölcsösbe bátran beereszthetők 
s azok ott nemcsak kárt nem csinálnak, de 
igen használnak is a gyümölcsfáknak, a meny
nyiben a fákról a földre hullott rovarokat, 
hernyókat és álczákat összeszedik és igy pusz
títják, de ez egyúttal kitűnő takarmány lévén, 
a baromfiak ettől nemcsak jól fejlődnek, de a 
tyúkok sokat is tojnak. — M. J. urnák, Fehér
templom. Hivatalos közlönyünk legutolsó szá
mát elküldöftük. — lí. J. urnák, Aranyos. Le
vél ment, fáradozásáért köszönet. — Cs. L. 
urnák, N.-Surány. Egy-egy vezető pulyka alá 
50 pulykacsibét, egy-egy vezető tyúk alá 30 
csibét lehet számítani. Természetesen, ha ennél 
valamivel nagyobb szám jutna egyre-egyre,

inkább legyen igy, mint hogy pl. 60 darab 
csibét két pulykakotló alá adjunk. Minél ke
vesebb kohóval mint vezetővel van dolgunk, 
annál sikeresebb a pulykacsibék fölnevelése. 
— B. S. urnák, B-Torbágy. Tessék az említett 
ügyben a Geittner és Rausch czéghez fordulni, 
VI., Andrássy-ut 8. — D. Zs. urnák, Kerepes. 
Mai számunkban hozott tudósításunk a kiállí
tások rendező-bizottságának üléséről, kérdésére 
megadja a feleletet. — A. M.-ne úrnőnek, Sze
ged. A kopasznyaku tyúkokat Németországban 
pagy kedvvel tenyésztik és igen dicsérik. A 
>Geflügel Börse< legutóbbi száma is sikerült 
képet hoz a kopasznyakuakról s elragadtatás
sal ir róluk.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Iuipok“ eredeti tudósításai.
Budapesti szurómarhavásár. 1903. május 28. 

Fölhozatott : borja 1577 darab, bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 80—96 fill., II. oszt. 
66—78 üli., bárány páronkint -— kor.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha az árak 4—5 fii 
lérel estek.

Budapesti vásómarliavásár. 1903. m'ijus 28. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2400 drb, csontozni 
való marha 347 drb, összesen 2747 drb. Ebből : ökör 
1980 drb, bika 160 drb, tehén 491 drb, bivaly 49 drb, 
növendékmarha 67 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1903.május 28. I. rendű II. rendű III. rendű
Magyar hizott ökör 64—70 56-62 49—55
Tarka hizott ökör . 66-72 57-64 50—56
Tehén ........................ 57—62 50—55 44-49
Szerbiai ökör . . . 63-64 55-61 48—54
Bika........................... 64-70 56-62 50—55
Növendékmarha . . —----- 50-64 —
Bivaly ....... — 40-48 —
Irányzat: Á vásár hangulata élénk, az árak vál

tozatlanok.
Budapesti lóvásár. 1903. május 28. Fölhajtatott: 

544 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
8 drb, hintós 30 drb, igás 50 drb, fuvaros ló 80 
drb, parasztló 340 drb, alárendelt minőségű 36 drb. 
Eladatott : 368 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló
--------- —, jukker 400—480, hintós 300—400, igás 
200—150, fuvaros ló 100—220, parasztló 40—140. 
Irányzat: A vásár hangulata közepes.
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Budapesti f'erenczvárosi sertés-zártvásár.
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Irányzat: A vásár élénk.
A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 1903. 

május 21-től 1903. május 27-ig. Sertésállomány volt 
1903. május 20-án 48267 darab. Ehhez érkezett : magyar 
823 drb, szerb 2837 drb, összes állomány 51927 drb. 
Elszállittatott: 4761 drb. Maradt állomány 47166.

Hizottsertés árak :
(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o levonással.)

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 108—116 fill. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 108—116 flll.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°[o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 116—120 
flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 116—120 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 116—120 
flll. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 108—116 flll. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 108—112 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 108—112 fillér. 
Irányzat: hanyatló zsirárak miatt, lanyha.

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

Öreg 2 éven fölüli 92 f.-től 98 f.-ig, öreg 2 éves 
92—98 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 100—108 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 84—88 
fillérig. Irányzat: lanyha.

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

Budapesti jnhvásár. 1903. május 25 Fölhajta- 
tott: 427 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü-------- , középminőségii hízott ürti
■ —, legelőn javított ürü —— pár.-kint, javított 
anya-------- , szerbiai raczkajuh —------, kecske —,
bárány----- . Irányzat: változatlan.

Bécsi jnhvásár. 1903. május 28 Fölhajtatott : 1640 
darab. Árak: kg.-kint flll.-ben: angol húsos ürük 
-------- (---------- ), I. rendű hízott ürü 50—56, középmin. 
hízott ürü 42—48, kecske----- bárány —-—. Irányzat:
változatlan !

Bécsi szűrő marhavásár. 1903. május 28 Föl
hozatal : 5413 drb borjú, 1684 drb sertés, 246 drb 
juh, 1206 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
114—132 (----------- ), borjú II. o. 96—112, hízott sertés
108—116, süldő sertés 96—116, hússertés 100—112, 
juh 80—100, bárány páronkint 118—124 kor.

Irányzat : élénk 4 fillér áremelkedéssel
Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. május 25 

Fölhajtatott: hízott és legelőmarha 3726 drb, csontozni 
való marha 588 darab, összesen 4314 darab. Ebből 
ökör 3263 drb, bika 538 drb, tehén 368 drb, bivaly 
145 drb. Vesztegvásárra felhajtatott — drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaőrtők

ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. május —. 1. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör . . . 
Galicziai hízott ökör. . . 
Tarka hízott ökör....

66-72
70—76
76-81
48—72
46—66

56-65
61—69
64-75

48—55
54—60
54-65

Legelő marha....................
Csontoznivaló marha. . 46-72

36—50
Konzerváru (selejt) . . . — —
Irányzat elsőrendű minőség lanyha esekély árhanyat

lással, középminőségnél a vidéki mészárosok kereslete 
következtében.

Bécsi sertésvásár. 1903. május 26. Fölhajtatott : 
hússertés 4101 darab, zsirsertés 7251 drb, díszesen 
11352 drb. Ebből : magyarországi 7251 drb galicziai 
3920 drb, egyéb 181 drb. Árak : kgrammonkint élő súly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 104—106 (kiv. 
89), elsőrendű közép magyar------- könnyű magyar
_____ ., öreg nehéz magyar---------—, sze rémség! 
vhorvát)-------- , szedett sertés —, galicziai süldők
----- ., galicziai öreg —-—, hús.értések ——•! Irányzat:

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. május 28.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

110—240, csirke sütni való hazai egy pár 180—300. 
Tyuk, hazai egy pár 240—320. Kappau hízott egy pár 
—-------- . Rucza hízott la egy pár 400—500, rucza hízott
Ila egy pár 360—400. Lúd hízott la 1400—1600, lúd 
hízott Ha 1100—1400. Pulyka hízott la---- ------ , pulyka
hízott Ha----------- flll.

Vágott baromfiban és I.-rendü szépen, 
tissftán kezelt hízott ludak kilója 1’30-------- vágott
pulykák Kilója 1-00----- flll. kilónként, minőség szerint.

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

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
1903. május 24-én.

A betegség neme
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Lépfene____ ___ _ 38 44 13 16
Veszettség _ __ _____ 75 75 5 5 __ _
Takonykór ..................... 59 63 3 3 —
Ragadós száj és körömfájás 83 392 19 103 _ _
Ragadós tüdőlob .. _ _ _ _ _ _
Juhhimlő............... 6 14 _ _ _ . __
Ivarszerü hólyagos kiütés 76 162 .9 _ _ _2
Rühkór ... 486 1134 106 IP
Sertésorbáncz ____ _____ 121 387 29 2
Bivalyvősz _______ ______ 2 2 9 2 _ _
Sertésvész ______ ______ 318 — 13 -T- — —

Vajpiacz.
Az <Alfa Separator*  részvénytársaság jelentése.

Budal,est, 1903. május 26. Teavaj centrifugált 
2’20—2-30, vaj, köpült 1’60—1’60 kor. kgr-kint. 
Tehéntúró I-a----- 20, tehéntúró Il-a —16 flll.
k^r.-kint- Irányzat: vaitozatlan.

Bécs, 1903. május 26. Legfinomabb teavaj 
2.20—2.30, finom teavaj 240—246, parasztvaj 
1-40—főO, tehéntúró —.------- .— kor. klg.-
kint. Irányzat: változatlan árak.

Berlin, májúi 26. I. oszt, vaj 108—110 
II. oszt, vaj 105 —108 márka 50 kgr.-kint. (1 
márka = 120 fill.) Irányzat: szilárd.

Hamburg, május 26. I. oszt, vaj 101 —108 II. 
oszt, vaj 98—100 márka kgr.-kint. (1 márka == 
120 fill.) Irányzat: szilárd.

London, máj. 24.1-a vaj 96, Il-a vaj 92 s per
cent 50 klg. (1 s = 120 fill.) Irányzat: 
lanyha.

FEHÉR MIKLÓS gépgyár K 

részv.-társ.

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

A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ: ..=

.tejszövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: =
legjobb minőségű összes tej gaz
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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Tenyésztő Ön? Kiváló ered

ményeket kíván elérni?
Ncs! Akkor nevelje fel a 

’í fiatal baromfit Fattinger 
húsrostos csirKeele- 
delével és adjon a tojók
nak a szokásos táplálé

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óta elsőrendű tenyésztők használják 
és az összes szakművekben és lapokban ajánltatnak. — Árjegy
zék és prospektus kívánatra ingyen küldetik FATTINGER tcb- 
bi állateledeleiről: baromfi, galambok, fáczánok, madarak, 

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.

IA legtökéletesebb szabadalmazott ■ 
..WESTFALIA" separatorok. |

A legújabban szabadalmazott tejelőme- 
legitők kizárólagos elárusítói. Tejszövet
kezetek, tejtelepek, vaj és sajtgyárak 
teljes berendezéséről erő és kézi hajtásra 
díjtalanul szolgálunk tervekkel és költ- 
—■■■ ségvetéssel. —
Tessék árjegyzéket kérni

KÜRCZ LIPÓT ÉS TÁRSA
photoczlnkog-rafial müintézete »/

Budapest, VJII., Szentkirályi-u. 13. y
készít: --------- ------------------ y/

ViüéKl

y,
vnyomtatványhoz szükségelt y/ 

CLICHÉKET ÁZ 
Chemigrafla, chromotypia, photo- (autó)- AT_ 

typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve- XV Z 
zetek, alaprajzok photolithografiailag lég- 
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak V 

meorendelÉseK pontosan és jutányosán eszközöltetnek.

mindennemű

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

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 elemi czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 
hizott sertések bizományi értékesítését. ===========================

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

4 ^angerhauseni gépgyár t
— részvény-társaság ~

◄ Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére. ►

■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaStott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
a „Hizlalda“-á omás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadá^ ára alkalmas, czélszcrüen berendezett szál
lástelepeit, cssatornázva, 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 1 Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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e_e_e.e_e.e_ 1902. évi forgalom: 28,000 bál. -3-929-3.9-3 
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét 

A budapesti gyapjú - aukcziókra rtielyek idei első sorozata í, év július hő 
8i, 9; és lO-éh tartati k nieg.

Az aukcziókra felküldött és „GyapjuárVefési vállalat 
Budapest, dtinaparti 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
Budapest, V. kér., Erzsébet-tér 13. sz.

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

— ./.zz Gazdaságban nélkülözhetetlen.
Áz állatok izomerejét fo
kozza, kitartóvá, és erőfeöé 
teszi; meggátolja a lábak 
merev bénulását, az intágú- 
lást s az^ugynévezett póko- 
sodást. Ára 2 korona. Postán 
2.GO kor. beküldése után bér

mentve küldi

\ JENCS VILMOS >
<3v gyógyszerész, ifd
Budapest, II., Széna-tér 5. sz.
Főraktár: Dr. Egger Nándor 
gyógyszertára, Budapesten, 
VI. kér., Váczi-körut 17. sz.

kwizda -féle Restitutionsfluid

Főraktár :

cs. és kir. szab, mosdőviz lovak számára.
40 év óta minden méuesuradalmi és egyéb nagy kato
nai és polgárt istállóban használatban nagy fáradtság 
utáni erő visszanyerés és erősítés czéljából, az inak 
megbénulásánál stb. a lovakat kitűnő szolgálatok 

tételére képesíti.

1 üveg ára 2 korona 80 fillér.
Színes 
árjegy
zék in
gyen és 

bér
mentve.

Valódi csakis ezen 
jegy gyei ellátva.

Kapható minden gyógy
szertárban.

flfillZ Toh Kwizda gyógyszerész, csasz. es ----ZJ JUH. iyw-LZjVLO, ma&yar> román királyi és bolgár feje- 
aeimi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett.-------- ------------------------

kir. osztrák-

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.2^ Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű .........
Műtrágyáit4^ a t. ez. gazdaközönség becses figyel- jja mébe. Ajánlatokkal készséggel szolár gál a Központi Iroda, Budapest,IV., Bécsi-utcza 5. sz.

Szivattyúk
nrinden neme, házi, nyilvános, mezőgazda

sági és iparczélokra.

Vas- és ólomcsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlök. 

Mérlegek, 
leg"jabb javított rendszerű tizedes, százados és hid- 
mériegek fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési, 
gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. EuiberinérlejfeK, 
mérlegek házi használatra, barommérlegek. 
(■onimandit-társaság szivattyú- és mérlesgyártásra. 

W. GARVENS 
1 Wallflsciigasse 14. wien Schwarzeabergstr. 6,

Árjegyzék ingyen és hérmentve.

Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabada'ma- 
zott és kipróbált 
lógyorsnyirő- 

S'épeit, melyek a 
cs. és kir. ud
vari istállók

ban, főranguak, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbeli minőségükre hivat
koznak I0°/o 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 elfogad tttz- 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°/o-os díjvisszatérítést kaptak.

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül vagy a képviselők köz
vetítésével. Nyomtatványnyal és felvilágosítással minden irányban kész
séggel szolgál az igazgatóság.
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Weiser J C
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán.
Ajánlja: „Zala Drill11 hazánk legjobb 
sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes 
és több barázdás aczélekéit, és az 
összes talajmivelő eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

I I 
I a i i

/él: Pozsonyban 1902. Aranyérem: Verseczen 1902.

—— J
legújabb rendszerű szabadalmazol:

egyetemes ő r 1 ő g é p.
Egyszeri keresztülbocsájtással tetszés szerinti finomságú darává 

vagy lisztté őrli az összes gabonanemüeket és a csutkástengerit 
ia A fünrrani nan f.Vá i 6 Hói As a

2
PATENT.

is. A tengeri csutkájából (torzsa) és a 
kóróból (kukoricza szára és levelei), 
szalmából, szénából finom korpát, friss 
burgonyából pedig moslékot készít. 
A “PERPLSX”-gépről leirást és ár
jegyzéket, valamint minta-őrleményt^ 
bérmentve küld :

‘L/öw JLlfréd 
okleveles gépészmérnök

Budapest, Vili., Üllői-ut 52 3

• a a a a a a a a a i a i a •

LAYTON 6c SHUTTLEWOKTH
BUDAPEST, Váczi körút 63. szám (

liuta irgjuUnyosabb «r>k mellett ajáolta'ruk 

íocomobil es gőzcséplőgép-készletek ríj eg/si 12 raerOig. 
walmak.zalozók. Járgány cnípIOBÍpok. löbere ■ csíptök. tisztító rosták.

konkolyozók. kasriló e» aratógepek, sienagyQjtók. boronák. 

.C0LUM8IA-0RILL” legjobb sorvetogepek. Plánét jr. kapalók. 
szecskavkgók répavágöU Isukork.o morjsohilt, darálók,

k orlo-malmok. egyetemes aczei-ekgk, 2- és 3-vaso 2
ake* mindé*, egyéb gazdasági gépek

Részletes árjegyzékek ki.sastia ingyen és téimer.tve küldetnek Jtfü

KllIXE E.
hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában MOSONBAN

(AIAIilLI 1856.)

elismert gondos kivitelben kaphatók:

ezukorrépa-, kukoricza-és burgonya-miveléshez
legalkalmasabb és legújabb szerkezetű

kézi-, egy és többsorosfogatos kapáló
eszközök és töltögetök.

LógerebSyék különféle szerkezeiben.

Kézi- és járványos cséplő
gépek ; külön éle szerkézi tű 
egy- és többvasú ekék, szántóföld 
és rétboronák, mindennemű talaj- 
mive ö eszközök dús választékban.

Fűkaszáló- és aratógépek 
lényegesen leszállított árban.

Bc\ ált hírneves * Tlosoni Drill' 
tolókerekes sorvetögépek.

Főraktár: Budapest, VI. kér., Váczi-körut 57 a.

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

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 czitromsavb m oldható
ság és porfinomság szavatolása mel ett pontosan és lelki

ismeretesen szállítja

Kalmár Vilmos, Budapest, VI, Terez-körút 3, 
a Thomas-salakgyárak, Berlin W. vezérkép viselője a magyar 

korona országa nak területén.
Óvakodjunk a ham sitá- A Minden zsák ólom-

soktól és csakis csillag zárral és tartalom-

vedjegygyel ellátott AJWm l------------------ ;----
zsákokat vegyünk át. 1 jelzéssel van ellátva.
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Kis hirdetések ára:

•linden 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 legczélszerübben postautalványon rendelhető meg, II 
melyre a szöveg felírható. Kis hirdetéseket oupán mezőgazdák 
és tenyésztőktől, továbbá állást keresők és adóktól veszünk fel. !

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

_Kinálat- I Baromfi keltető és 
Sovány és hízott nevelő készülékek. 
Sertéseket Predmerszky Józseflegjobban értékesít 
BAUER B. GYULA 
BUDAPEST, VIII. 
Kerepesi-ut 73. sz.

Faj barom fiák 
állandóan kaphatók : Plymouth, 
Langshan, Bráhma, Cochin, 
Kopasznyaku stb. darabja bár
mely nemben 4 forint. Keltő- i 
tojások á 10 kr. Pekingrécze | 
5 frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd 6 
frt. Toj. 70 kr. Bronz és fehér i 
pulyka 5 frt. Tojás 00 kr. Ki
tüntetett törzsektől. Galambok. J 
Keltőgép, és nevelő. Vétel és j 
csere ! Árjegyzék. Brichta | 
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 
elfotad nemes baromfiak 
szállitásáraam. kir. baromfi- 
lenyésztötelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn.

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

Lampel Ödön
kosárfonó

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

. koronáért.

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

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

tetve.
Tessék prospektust kérni.

Plimut tyúkok 
és ezek tenyésztojásai kap
hatók bármikor: Otocska 
Gézáné-nal Sopron Kövesden. 

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodroiiyszövet-, fonat- és 
kerités-g-yára 

BUDAPESTEN, VIII. 
Űllői-ut <8. 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 I db 10kr.

Eladó 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 Angol Emde
ni vei 1 kor. 40 flll., Olasz óriás 
1 kor. 20 flll. Fehér gyöngytyuk 
80 flll. Sárga Orpington direkt 
Augolországból Holló József ál
tal I. rendű 2 kor., II. rendű 
1 kor. 60 fillér. Sárga Orping- 
tonXmagyar 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.. 
Alkotmá°y-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

Fajtiszta, szép sárga Orping1- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
II. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Orpington 
költőtojások 
sárga és fehérfajtából kaphatók darabja 1O krajczár.

Törölt- Bálint.(Pestmegye).

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

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

— Kaphatók: —

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

Fajtiszta
bernáthegyi és daxli 

(Tacskó) nyolez 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 állitáson arany 
érem és díszoklevé léi 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.

Hreblay Emil 
munkái. Tyúktenyésztés 200 
lapon 90 képpel. II. kiadás, | 
ára 3 kor. Pulykatenyész
tés, 100 lapon 31 képpel, 
ára 2 kor. Lúd és kacsa
tenyésztés 137 lapon 35 kép-; 
pel ára 2 korona. A ba
romfitermékek értékesítése. 
150 lapon 11 képpel, ára 
2 korona. Egyszerre meg
rendelve a 4 munka csak 
6 korona. Kapható Buda- i 
pest, VII., Csömöri-ut 5., 
II. em. 8.

Fajbarom fi
és tenyésztojás kapható a 

„Délvidéki földmivelök 
gazdasági Egyesületénél” 
Temesvár.

Folyó évben
Holló J. utján Angliából 
hozatott sárga orpingtonok 
ivadékaira, továbbá angol 
emdeni libák s fekete ban- 
támokra elöjegyzéstelfogad 
PurgárM.,Ruma(Slavonia).

Tejgazdasági Napló 
kötve 3 korona 60 fillér

Tehenészeti
Törzskönyv

kötve 3 korona 60 fillér.
Megrendelhető :

HREBLAY EMIL állat
tenyésztési m. kir. felügye
lőnél Budapest, Csömöri- 

ut 8., 11. em. 8.

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

VVVV'VVVV

Hirdetések fel
vétetnek a ki
adóhivatalban

Budapest, IX., 
Üllői-ut 25. sz.

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

S

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“-jegyü javított szerkezetű eketaligája, teljesen pormentesen csukott agyakkal 
önműködő kenőszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartós
ságot biztosítanak. Különlegességek rétmüvelö-eszközökben. Boronák, kapáló- és 

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselő Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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ALAPÍTVA 1865.

GEITTJTEE,.. EAUSCH
Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport áru raktár.

....... BUDAPEST. "

Az eredeti ,,MÉLOTTE ‘ tejfölöző gépek kép- 
------ viselete. ==—--------------------------

A „MELOTTE“ a legkönnyebb járatú. .....
A „MÉLOTTE“ a legtartósabb és legegysze

rűbb javítást nem igényel.
A ,,MÉLOTTE' 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.

VAVAVAVAVAVAVAWA

Jp

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK
Grand Prix.
VAVAVAVAVAVAVAVA

Iroda, raktár és gyártelep:
Budapest, VI., Lomb-utca 11.

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

*
Árjegyzékeket és költségvetéseket 

kívánatra díjmentesen küldünk.
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