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A BAROMFITENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület felügyelete alatt megjelenik minden vasárnap
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Lótenyésztésünk és lóértéke- 
sitésünk.Híres lótenyésztő nemzet a magyar. Jó kocsisnak, jó lovasnak lenni elválaszthatatlan tartozéka volt még nem is oly régen az „ur“ fogalmának s haj, de sok földbirtok eladósodásának s tán tönkre- jutásának is volt egyúttal az okozója a lovak iránti túlságos szeretet.Ma is szereti a magyar a lovat, sőt magának az államnak is dédelgetett ked- vencze alótenyésztés, melynek érdekében évenként óriási áldozatokat hoz. A földmi velésügyi tárcza költségvetésének egyik legnagyobb kiadási tételét a lótenyésztésre és az ennek szolgálatában álló intézmények fenntartására fordított összeg képezi, mely többszörösen felülhaladja a többi állattenyésztési ágakra fordított — szintén igen tekintélyes — áldozatokat.Azt mondják, hogy a hadsereg lószükségletének biztosítása képezi a legfőbb indokát annak, hogy az állam oly nagy áldozatokat hoz lótenyésztésünk fejlesztésére, de az arra költött nagy összegek daczára mégis minduntalan az a panasz hangzik fel, hogy köztenyésztésünk nemcsak nem fejlődik, de hanyatlik, az értékesítési viszonyok pedig nagyon rosszak.Aki figyelemmel kiséri lóértékesitési viszonyainkat, az tudja, hogy az e miatti panaszok tényleg jogosultak, de hogy a köztenyésztésünk hanyatlásáról felhangzó nézetek nem egészen helytállók, legalább is túlzottak, azt adatszerűén látjuk igazolva báró Podmaniczky Gyulának e napokban megjelent „Magyarország állami és magánménesei lótenyésztési kézikönyve*  czimü müvében.

* Az erre vonatkozó részletes adatokat la
punk állattenyésztési rovatában közöljük.

Ez a mü nem csupán a czimében foglalt állami és magánménesek tenyésztései ■eredményeiről nyújt tájékozást, de igen figyelemreméltó adatokat szolgáltat hazai
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lótenyésztésünkállapotárólis.Br. Podma- 
niczky Gyula megbízható fedezteiési adatok alapjánkimutatj a, hogy ahazai magánménesekből — leszámítva a tapasztalat szerinti elhullást és a méneseknek a saját használatra és tenyészanyaguknak pótlására visszatartott anyagot — évenként 5,000 darab három éves kiváló minőségű csikó kerül piaczra. Az ország köztenyész- 
tése pedig 114,000darab csikót szolgáltat, melyből a három év alatti elhull ást (24,300 darabot) és a tenyésztőknek saját anyaguk pótlására visszatartott csikók számát (1200darabot) leszámítva, évenkéntkerek számban 78,000 darab három éves csikó kerül eladásra; összesen tehát évenként 
83,000 darab 3 éves csikó felesleg fölött 
rendelkezünk. Ebből 10,000 darabot a kincstár vásárol meg, a közös hadsereg és honvédlovasság részére, igy tehát évenként kerek összegben 72,000 darab 3 éves csikó kerül az ország köztenyésztéséből piaczra; illetve a külföldi kivitel szükségletének fedezésére.*)Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy az eladásra rendelkezésre álló ezen 72,000 darab 3 éves csikó igen szerény számítással van ebben az összegben felvéve, mert Podminiczky báró a befedezett kan- czáknak csupán 5O°/o-a után számított ellést, már pedig föltehető, hogy 100 befedezett kancza után jóval több mint 50 darab csikóra számíthatunk és igy a legnagyobb valószínűséggel felvehető, hogy a jelzett 72,000 darabnál tetemesen több értékesítésre váró anyag felett rendelkezünk.A közölt adatok kétségkívül megdöntik a lótenyésztésünk hanyatlásáról terjesztett nézetet, mert a jelzett eredménynek figyelembevételével semmi okunk sem lehet lótenyésztésünk visszafejlődéséről panaszkodni, amennyiben a szaporulat 
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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

úgy az anyag száma mint minősége tekintetében kielégítő.De ezzel szemben az értékesítésre vonatkozó viszonyok már kevésbbé kielé- kitöek. A hazai vásárokon elérhető árak rosszak s maga a kincstár is oly minimális összeget fizet a katonaság részére vásárolt lovakért, amelynek alacsony volta miatt folytonosak a panaszok és méltán, mert ez az ár a csikó felnevelési költségeit alig fedezi.A luxuslovak értékesítési viszonyai is kedvezőtlenek, amint erről mindenki, aki a fővárosban rendezni szokott luxuslóvásárokat ismeri, tudomással bir, mindezeken felül pedig lókivitelünk is sok kívánni valót hágy fenn.A kiviteli statisztika adatai szerint az 1902-ik évben 44,900 darab lovat exportáltunk Ausztriába és a vámkülföldre összesen 24.800,000 korona értékben, (marhakivitelünk éppen 100 millióval többet tesz ki) kivitelre tehát eladható feleslegünknek alig több mint a fele kerül. Legnagyobb volt a kivitel Olaszországba, ahova 16,000 darabot és Ausztriába hová 11,500 darabot vittünk ki, ezenkívül Franczia és Németországba egyenként 3500—3500 darabot. Az Olaszországba irányuló lókivitelünkben foglaltatnak benne a Transválba szállított lovaink is, ahová tőlünk tudvalevőleg jelentékeny számú lovat vittek ki, de amely kivitelből a magyar tenyésztők ugyan kevés hasznot láttak.A Transváli lószállitásainkhoz fűződő reminiszczencziák s az ezeken legközelebb oda ismét megindítandó kivitelre vonatkozó hírek késztetnek bennünket arra, hogy lóértékesitésünknek egy valószínűség szerint bekövetkezendő kedvező czéljával foglalkozzunk.A lapok utján, t. i. a minapában az a hír kelt szárnyra, hogy az angol kormány legközelebb nagyobb mennyiségű lovat
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2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 23. sz.készül összevásárolni Magyarországon, Transvál részére.E hírekből ugyan nem vehető ki tisztán váljon katonai czélokra-e, vagy pedig a transváli lóállomány kiegészítésére szándékozik-e az angol kormány lovakat vásároltatni, valószínű azonban, hogy tenyész- anyag beszerzése forog szóban.Ez a hir kétségkívül megérdemli és szükségessé teszi, hogy a magyar tenyésztők megtegyék azokat a lépéseket, amelyekkel az angol kormány részéről történendő vásárlások hasznát maguk részére biztosítsák s ne engedjék azt át ezúttal is a közvetítő kereskedelemnek, mely kétségkívül hajlandó volna megismételni két év előtti visszaéléseit, melyek révén az illetők maguknak ugyan egész vagyont harácsoltak össze, de alaposan megrontották lótenyésztésünk jó hírnevét a külföld előtt. Nem szabad megengedni, hogy ezt a stiklit a közvetítő kereskedők megismételhessék. Szükséges ennélfogva, hogy a tenyésztők idejekorán szervezkedjenek, de egyúttal szükséges az is, | hogy földmivelésügyi kormányunk igye- ' kezzék összeköttetésbe lépni az angol i kormánynyal annak érdekében, hogy a ; mostvagy a jövőbenáltala eszközlendöló bevásárlásokat a magyar kormány, illetve a magyar gazdatársadalom érdekképvise leteinek közreműködésével bonyolítsa le.Örömmel adunk hirt arról, hogy a gazdáktársadalmiszervei erre a föladatra készségesen vállalkozni hajlandók és ennek lehetővétételét a földmivelésügyi kormánynyal már sürgették is. E napokban az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" intézet ez ügyben előterjesztést a földmivelésügyi kormányhoz javasolva, hogy a lóbevásárlásoknak közvetlenül a tenyésztők utján való fedezése érdekében lépjen érintkezésbe az angol kormánynyal s ajánlkozott, hogy a maga részéről a szükséges intézkedéseket társadalmi utón készséggel lebonyolítja.Ugyanezen ügyben a Bácsmegyei gazdaszövetség is intézett föliratot a földmivelésügyi kormányhoz, felajánlva a maga részéről, hogy abban az időben, amikor az angol ióavató-bizottságok bevásárlásaikat itt megkezdeni kívánnák, a vármegye több helyén össze fogja gyűjteni a megfelelő lóanyagot, amelyből nehézség nélkül lesz kiválogatható a bevásár- landó anyag.Ilymódon elérhető volna azaczél,hogy a közvetítők kizárassanak és ezzel kapcsolatban a tenyésztők nagyobb árakat kapjanak árujukért mint eddig, másrészt pedig e módon egyúttal lehetetlenné volna téve az angol jóhiszeműséggel való visszaélés és a lótenyésztésünk hírnevén esett csorba is kiköszörültetnék.Az angolok lóbevásárlásairól szóló hírek nem pozitivek ugyan, de felettébb

valószinüek, mert hiszen Transzvál a hosszas háború után teljesen kipusztult és az angol kormány most a legnagyobb erőfeszítéssel igyekszik a hiányokat pótolni. Feltehető ennélfogva, hogy az el- pusztultlóállományt is pótolni fogja, mely czélból tenyészanyag beszerzése válik szükségessé, amely nálunk bőven áll rendelkezésre. Ha tehát a kormány ezt az ügyet kezébe veszi, úgy a legnagyobb valószínűséggel számítani lehet reá, hogy a vásárlások meg fognak indulni.Éppen ezért reméljük is, hogy a kormány az ezirányban szükséges intézkedéseket annyival inkább meg fogja tenni, mert értékesítésre váró lóanyagunk bőven van, eddigi fogyasztó piaczainkon pedig számbavehetőleg nagyobb tért foglalni nem tudunk, minélfogva csak oly módon válik lehetővé lóértékesitési viszonyainknak javulása, hogy ha az eselröl-esetre nyíló kedvező alkalmakat magragadni igyekezünk és uj fogyasztási piaczokat szerzünk a régiek mellé. y.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Magyarország magánméneseinek 
termőképessége.*)

*) Mutatvány báró Podmaniczky Gyula „Ma
gyarország állami és magánménesei lótenyész
tésének kézikönyve" czimü munkából.

Mindenesetre kiváló érdekkel bir annak megállapítása, vájjon az ország magánméneseiből hány darab ló kerül évente piaczra. Hogy ezen szám a tényleges állapotnak megfeleljen, illetve a valóságot visszaadja, vagy legalább is azt a lehetőségig megközelítse, e szám megállapításánál nem a kedvező, hanem ellenkezö- •leg, majdnem a leghátrányosabb arányszámokat vettük alapul s így állíthatjuk, hogy az ebből levonható következtetés megbízható alappal bir.Fontos a magánménesek termőképességének szembeállítása a közös hadsereg csikótelepei szükségleteivel annál is inkább, mivel a legtöbb ménes számfeletti lóanyagának értékesítési módozatainál, mint azt az ismertetésekből kivehetjük, említést tesz 3 éves csikóinak a hadsereg részére való eladásáról s megállapíthatjuk az alább közölt adatokból, hogy eme szükséglet a magánménesekböl évente kikerülő lóanyagban bőven fedezetet is talál.Beszéljenek tehát az alábbi adatok:Az ország területén levő illetve üzemben felsorolt 423 ménesben fedezett 479 mén összesen 13029 anyakanczát; a tapasztalatok szerint szigorú mérték alkalmazása mellett számításba vehetjük, miszerint az anyakanczák 50%-a hoz élő csikót a világra, ez tehát kitesz évente 6514 darabot.

Ezen csikók számából, 3 éves korig leendő felnevelésükig levonandó:a) első életévükben 5% az elhullás fejében, ez kikerekitett összegben kitesz 325 darabot,b) második évükben ismét lovonandó 5°/o az elhullásra a megmaradottak számából, a mi ismét kitesz kikerekitve 31t) darabot,c) harmadik évükben végül ismét fenti czimen 5% levonandó a kétéves korig felneveltek számából, ez kitesz 295 db.-ot.Elhullás fejében tehát összesen levonandó 3 év alatt 930 darab, úgy, hogy e szerint a harmadik év végével, a magánménesek szaporulatából számíthatunk 5584 darab 3 éves csikóra.Ezenkívül számításba kell vennünk, hogy aménestulajdonosok tenyészanyag- juk, valamint használati lóanyaguk pótlása czimén megtartják a fiatal nemzedék mintegy 15°/o-át, a mi ismét kitesz kerek számban 838 darab csikót.Ezek levonásával tehát marad rendelkezésre 4746 darab 3 éves csikó. Azonban tekintetbe véve, miszerint több magánménes a vonatkozó adatok be nem érkezte folytán e kézikönyvben fel nem emlittetett, az ezekből származó csikók beszámításával az évente rendelkezésre álló 3 éves csikók számát kikerekitve bízvást 5000 darabra tehetjük.Ezzel szemben a cs. és kir. közös hadsereg lóavató-bizottságai a csikótelepek részére évente kb. 1400 darab ménesbeli származású 3 éves csikót vásárolnak Magyarország területén 1400 darab, ezek levonása után tehát még mindig fenmarad 3600 darab kiválóan felnevelt 3 éves csikó a piacz szükségletére.Bár az ország általános lótenyésztésére vonatkozó adatok nem tartoznak ezen kézikönyv keretébe, mégis a ménesbeli lótenyésztéshez való szoros viszonyuknál fogva, valamint az általános tájékozódás érdekében kiterjeszkedünk az ország köztenyésztésének 1902. évi termelőképessége rövid ismertetésére is:1. A m. kir. állami méntelep állományából az 1902. évben szervezett 972 fe- deztetési állomásra kiosztott 3101 darab mén fedezett összesen 115.628 kanczát. Feltéve, hogy ezek után legalább is 50° o élő csikó származott, ezen számítás alapján tehát kitesz a született csikók száma 57814 darabot.2. Ugyancsak 1902. évben a köztenyésztésre igazolványnyal elláttatott az ország területén 2290 darab mén, mely összegben úgy a kor folytán a köztenyésztésre kisorolt idős állami mének, valamint az állam által adományozott községi mének is benfoglaltatnak. Ezen méneknél átlag csupán 40 darab kancza fedezését veszszük számításba, holott
I
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1903. — 23. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3köztudomású, miszerint ily mének átlag sokkal több kanczát fedeznek, tehát: 2290X40, annyi mint 91,600 darab kan- cza, ezek után is csupán 50% élő csikót számitva, nyerünk 45800 darabot.3. Az állami ménesekben elhelyezett törzsmének az 1902-iki idény alatt ösz- szesén 1483 drb magánkanczát fedeztek, melyek zömét a mezöhegyesi tájfajta- tenyésztés szolgáltatja, ezek szaporulatára ismét 50%-ot számitva nyerünk 692 darabot.Összesen tehát az ország köztenyésztésében a csikószaporulat kitesz évente 104306 drb. cs:kót.A 104306 darab csikó számából 5% elhullási százalék fejében levonandó az első évben 15646 darab, a második évben a fenmaradottakból ismét upyancsak 5°/o, marap e szerint 4433 darab, végül a harmadik évben a második évben meg- maradottak számából szintén 5% levonandó lévén, összesen tehát a született csikók számából 3 éves korukig levonunk 24290 drb csikót.Fenmarad ezek levonása után 80016 drb csikó.A tenyésztők tenyészanyagjuk, valamint használati lovaik állományában beállott hiány pótlására megtartják a 3 éves csikók mintegy 15%-át, ami ismét 12000 darab csikót tesz ki, ezek számát ismét levonásba hozván 12000 darab, marad tehát rendelkezésre 68016 drb csikó.Hozzászámitva ezen összeghez a magánménesekből évente nyerendő fent kimutatott csikószámot, azaz 5000 drbot, az országban tehát rendelkezésre áll évente 73016 drb. 3 éves csikó.Ebből levonandó még a cs. és kir. közös hadsereg, valamint a m. kir. honvédlovasság mintegy 10000 darabot kitevő pótló szükséglete, mely összegben a csikótelepek szükséglete is benfoglaltatik, 10000 darab.Marad az ország lótenyésztéséből a píacz, illetve a külföldre leendő kivitel szükséglete fedezésére évente 63016 darab ló.Ezen számítás szerint évente tehát 63016 darab lónak az ország területén leendő termelésére bizton számíthatunk, sőt még ezen összeghez hozzáadhatjuk a m. kir. állami lótenyész-intézetek állományából évente eladásra kerülő mintegy 700 darab különféle tenyész- és használati (mének kivételével) lovak számát, mutatkozik végösszegként 63716 darab ló-Miután azonban csupán az ellenőrzés alatt működő mének után származott 

csikók mennyisége vétetett számításunk kiindulási pontjaként s az ellenőrzést többféle módon elkerülő mének működése teljesen figyelmenkivül hagyatott, az ily mének után az ország területén évente származó csikók számát bátran 10000 darabra tehetjük, úgy, hogy e szerint Magyarország • évi lófeleslegét vérmes számítás nélkül is 73716 drbra, illetve kikerekitve 75000 darabra tehetjük, mely körülmény fényesen igazolja hazánk lótenyésztésének közgazdasági és honvédelmi szempontból való fontosságát és kiváló szerepét.
A szemes takarmányfélék darál- 

tatása.A szemes takarmányfélék daráltatása nagyon sok esetben helytelen, mert az igen elaprózott részeket az állatok nem rágják meg és nem kérődzik meg elég jól s igy a nyállal azok kevéssé .érintkeznek, aminek következtében nem is emésztetnek meg teljes mértékben. A lisztes, nagyobb csomókban elnyelt takarmányt az emésztőnedvek nem járják át és azért nem emésztetnek meg, eldugulást és kólikát is okozhatnak. A zabot a lovakkal éppen azért nagyon jó apró szecskával keverten etetni, hogy igy jobban megrágják azt, de ez esetben nem szabad a lovakat mindjárt etetés után itatni, mert a viz az állat gyomrából kimossa a takarmány egy részét; legjobb eljárás tehát az, ha előbb szálas takarmányt kapnak és ezután itatva, itatás után adjuk az apró szecskával kevert zabot. A szemes abrak zúzása vagy darálása csak akkor helyénvaló, ha az állatok azt nem tudják jól megrágni, tehát fiatal korban, vagy rossz fogú állatnál. A kérődzőkkel is jobb apró szecskával keverten és zuzat- lanul etetni a szemes abrakot, mert ez esetben szintén jobban keveredik az az emésztőnedvekkel. Ugyanez mondható a sertésekre is. M. G. Sz.

Állategészségügy.
Rovatvezető: Dr. Kátz István.

A baromfikoleraszérumról.(*)  A baromfikolera ellen való védekezésnek kérdése a földmivelésügyi miniszternek legutóbb e tárgyban kiadott nagyfontosságú rendelete óta baromfitenyésztésünkben előtérben van s azért érdekes lehet ösmertetni azt az előadást, melyet a német mezőgazdasági társaság 1902. évi téli gyűlésén (h'.Piork.wski a baromfikoleraszérumról tartott. Az előadás igy szólt:

Egy olyan ojtási eljárást akarok meg- ösmertetni, mely hozzájáruljon a házi szárnyasok egy mindennapi, súlyos áldozatokat követelő ragályának leküzdésére. Ez a ragályos betegség a baromfikolera.Alig van tenyésztés, a hol már nem pusztított volna és mindenki tudja, hogy mi az, mikor a galambok és tyúkok, kacsák vagy libák, stb. egy szép (?) napon a mellre lehanyatlott fejjel, a testhez lapuló és lelogó szárnyakkal és görcsösen összezsugorodott lábakkal holtan találtatnak. Az első benyomás az, hogy az állat méregtől pusztult el, kivált ha a vész előzetes jelenségei figyelmen kívül maradtak, a mi a betegség gyors lefolyása következtében nagyon könnyen megeshetik.A betegség jelenlétének első tünetei rendszerint az álomkór és apathia, majd tántorgó mozgás s végül a halált jelentő lélegzési képtelenség. Éppen az az állomkóros állapot, melyből az állatok hirtelenzaj által néhány pillanatra fölserkenthetök, oly jellemző, hogy gyakran már ebből is következtetni lehet a megbetegedés jellegére. A ragályt egy apró, csakis állatoknál előforduló és emberekre átnem vihető betegséget okozó bacillus fajta idézi elő. A bőrbe való ojtás, vagy etetés elég ahhoz, hogy e bacillusok halált okozzanak a szárnyasoknál: galamboknál, tyúkoknál, libáknál, kacsáknál, fáczánoknál, stb. A fertőzés leginkább azzal történik, hogy az állatok a takarmánynyal együtt veszik föl az elhullott állatoknak bacillusban gazdag ürülékrészeit, s igy a bacillusok a bélcsatornába kerülnek bele. A bacillusok virulencziája olyan erős, hogyha közülök csak egy jut is egy kis sebbe vagykarczo- lásba, 12—48 óra alatt végez a megtámadott állattal. Sőt bebizonyított dolog az is, hogy a beteg tyúkok tojásai is magukban hordhatják a ragályanyagot. A bekövetkezett halál után a mikrobák az állat minden szervében, a véredényekben nagy mennyiségben találhatók s ha fölbonczol- ják az állatot, mindig ugyanaz a kép, szövetelhalás, a szivburok vizenyöje és a bélben gyulladás látható.Kísérletképpen ugyanazon kóros elváltozásokat lehet előidézni, ha a baktériumok minimális mennyiségét oltjuk be galambokba, tyúkokba, stb. Ennél a betegségnél szerezte egyébként Pasteur első tapasztalatait a védőojtások körül. Neki sikerült olyantenyészfolyadékkal,melyből abenne tenyésztett baktériumok Chamberland- féle szűrő utján eltávolíttattak, bőr alá ojtás által olyan tüneteket előidézni, melyek a valódi börtüneteknek egészen megfeleltek, nevezetesen álomkórt és tántor-
Erőtakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 

moslék, szörplé stb*  beszerzése végett forduljunk a
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 23. sz.gást előidézni, anélkül, hogy a halál bekövetkeznék. Azóta sokat kísérleteztek, hogy egy olyan ojtási módottaláljanakföl, mely a praktikus czéloknak is leginkább megfeleljen. Dr. Piorkowski, dr. Jessszél évek óta több-kevesebb sikerrel fáradozik ezen a kísérletezésen. De csak a legújabb időben olyan kutatók eredménydus tanul- mányozásaiután,mint amilyenek Beliring és sikerült lényeges haladást elérni és a védöojtás kérdésére derítő fényt vetni.Két faja van a mesterséges immunizálásnak : az aktiv és a passzív.Az elsőnél maguk a baktériumok, vagy termékeik lesznek a védendő állatba be- ojtva. Erre reakczió áll be, az állatok hőmérséke emelkedik, testsúlyuk csökken, stb., szóval betegek lesznek, olyan állapotba jutnak, melyben a védőanyag képződik, az immunitás létrejön. Ez aztán magában érteti azt, hogy bizonyos időnek kell eltelnie, mig a folyamat végbemegy. Ezeknek az állatoknak ellenálló képessége igen nagy lesz aztán.A passziv'immunizálás abból áll, hogy azoknak az állatoknak, melyeket a betegség ellen aktiv kezeltünk, melyek tehát a bennük levő mikrobák utján már mentesítve vannak, vérvétele által szérumot állítunk elő és ezt más állatokba fecskendezzük. Ezek az állatok ilyképpen rögtön immunisak lesznek és képesek aszóban- forgó fertőző betegséget a reakczió át- szenvedése nélkül kiállani.Természetesen ennek a mentesítésnek ma még számtalan kombinácziója van és a kísérletek hosszú sora volt szükséges, mielőtt egy, a gyakorlatban használható készítményben megállapodhattak.A szérum előállítására nagy tenyészállatok használtatnak, melyekbe fokozatosan a baktériumméreg nagy mennyiségét viszik bele. Az első jelenség leginkább a tályogképzés. Itt azután a baktériumok visszatartatnak és hatástalanná tétetnek.Ez az eljárás magában a test önvédelmén alapszik. Részben az kellett hát,hogy ezt leküzdjék, megszüntessék és a fertőzést okozó izgatásnak lehetővé tegyék azt, hogy támadását teljes erővel kivi- hesse, vagyis segíteni kell tehát a baktériumokat abban, hogy a testbe behatolhassanak. A test viszont ellenszerek pro- dukcziója által igyekszik magát a tolakodók ellen védeni és őket ártalmatlanokká tenni és igy keletkeznek a vérben a védő

anyagok, melyek, miután a természetes képződésnek megfelelnek a legalkalmasabbak arra, hogy védelmül és orvosságul szolgáljanak. Ezt az eljárást a vérsavó therapiájának nevezik és valóban ezzel érték el a fertőzőbetegségek leküzdése körül a legjobb eredményeket.A nagymértékben immunizált állatokból nyert vérsavó képes erejét — jelen esetben tehátabaromfikolerabacillusokra való tekintettel — a baromfira is átvinni. Ennek a védőanyagnak az immunizáló szérumnak a beojtásával a veszélyeztetett állatok mentesek, tehát a baczillusok mérgével szemben ellenállókká lesznek hosszabb időre, mentesek lesznek tehát a baromfikolera ellen, anélkül, hogy az állati test károsodást szenvedne. Ha tehát mindjárt a vész kitörésekor, vagyis még akkor, mikor a mikrobáknak nem volt még alkalmuk az állati testet elárasztani, elvégezzük a savóval való oltást, akkor csaknem biztosra vehető, hogy az állatokat megmenthetjük. Ez úgy magyarázható meg, hogy a testbe hatolt baktériumok az immunszérum által leköttetnek, hasonlóan, mint például a vegyészeiben a savak, melyek bármily mérgesek legyenek is, az aljak által ártalmatlan sókká képződnek.Az ojtás itt tehát főleg olyan udvarokban lesz alkalmas, melyeknek szomszédságában baromfikolera ütött ki, továbbá elküldésre, kiállításokra szánt állatoknál.De a savóhoz azt a kívánságot kell fűzni, hogy az necsak védjen, hanem gyógyítson is, mert mint tapasztalataink mutatják, a betegség kezdő szakában a savó gyógyító hatású is lehet, csak arra kell a baromfitenyésztőnek ügyelnie, hogy a befecskendezés jókor történjék, tehát mindjárt mihelyt az állat magatartásában változás látszik, vagy legalább is, mihelyt az első állat elhullott. Ha a baktériumoknak alkalmuk volt már arra, hogy erősen elszaporodjanak és mind nagyobb meny- nyiségü mérget állítsanak elő, ha a megtámadott test területe mind nagyobb lesz már, akkkor természetesen több ellenméreg is kell a nagyobb méregmennyiség parazilására és tehát nagyon elörehala- dottbetegnél a gyógyító hatás csak nagyon nagy adagokkal tesz elérhető, vagy egészen ki is fog maradni.Ennek megértésére legalkalmasab egy háború elképzelése. Az inficziált állat teste a harcztér. Mindenekelőtt tudni kell azt, hogy az állat többé-kevésbbé jól táp

lált testének kisebb-nagyobb ellenálló, védekező képessége van. Mihelyest a baktériumok, a támadócsapatok, jó alkalmat kémleltek ki, mikor a várba behatoltak, mindjárt kezdődik a rombolás veszélye. Itt a legfőbb idő a várnak megmentésére segítő csapatokat küldeni. Immunsavót föcskendezünk be. Az ellenség tágítani kezd. Ha megfelelő adagot használtunk, vagy helyesebben, ha a kellő időben vertük vissza a támadást, akkor a vár, az állat teste meg van mentve. Ha későn jöttünk, ha az ellenségnek alkalma volt egyik bástyát a másik után megtámadni, akkor segítségünk is hatástalan lesz már, az ellenség megtartja poziczióját, a vár elesik — az állat meghal.Hogy a gyógyitóhatás biztosságát fokozzuk, kétféle szérumot alkalmazunk. Az I. számú immunszérumot és a II. sz. normálszérumot. Az utóbbinak rendeltetése az, hogy a beteg test ellenálló képessége fokoztassék. Olyan gyógyulási esetekről is tudunk, melyekben a baromfi teste már erősen el volt árasztva a betegség okozóival.Kiszolgáltatása előtt a szérum látóképességét laboratóriumi kísérletekkel próbálják ki, a mi abban áll, hogy galambokat és tyúkokat baktériumkulturávalj vagyis olyan baktériumtenyészettel,melynek hatásértéke már ki van próbálva, — könnyű betegekké teszünk. Mikora megbetegedés kezdő stádiuma észleltetik, az előirt gyógyitóadagot föcskendezik be és ha ez képes volt az állatot teljesen meggyógyítani, akkor a szérum a további alkalmazásra megfelelő.Az eljárás a következő az ojtásnál: a beojtandó állatot egy segéd ugv tartja, hogy a hüvelykek a szárnyakatletartva a háton nyugosznak s mig a többi ujjak a mellett körülfogva, egyúttal a czombokat rögzítik az olló a balkéz hüvelyk és mutató ujjával megfogja az állat nyakát és egybörredötfölhuz. Ebbe aredöbe nyomja bele a jobb kézben tartott fecskendő tűjét és mikor meggyőződött, hogy a tű hegye a nyakcsigolya és bőr között szabadon mozog akkor beföcskendez, és pedig előbb az I. S2. immunszériummal s közvetlenül utána a II. sz normálszérummal.Az adagok mennyisége a beföcskendc- zésnél:
i Ú2 köbcm. I. sz. immunszérum és 1 köbcm. II. sz. 

normálszérum galambnál.

Járgány cséplökészletek. | Elsőrangú hazai gyártmány! | Darálók. Szecskavágók. Ekék.

ÖŐZCSBIllÖkéSZlBi
és 100.000külön féle kisebb 
gazdasági gép üzemben.

Első Magyar 
Gazdasági Gépgyár 
részvény-társulat 

Budapest, VI., Váczi-ut 19. sz. 

Malomberendezésekre külön szakosztály.

Á gazdálkodáshoz szükséges ösz- 
szes gazdasági gépek elismert 

kitűnő minőségben.
Szakba vágó kérdésekkel kérjük 
hozzánk fordulni. Részletes fel
világosítással és árjegyzékkel 
szívesen szolgálunk díjmentesen.



1903. — 23. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5
1 köbcm. I. sz. immunszérum és 2 köbcm. II. sz. 

normálszérum tyúknál.
2 köbcm. I. sz. immunszérÚTfi és 4 köbcm. II. sz. 

normálszérum kacsánál.
3—4 köbcm. I. sz. immun szérum és 6\8 köbcm. 

II. sz. immunszérum libán íl.Ajánlatos, hogy az a helyiség, a hol az állatokat tartjuk, fertőtlenítve legyen. Reméljük, hogy a szérum áldásosán foghatni a baromfiállományra. 
Á llaíérí ékesít 6s.

Rovatvezető: Dorner Béla.

Vágóállatok élősúlya és hussulya 
közötti arány.

(Egyúttal felelet ezirányu kérdésre.)A budapesti közvágóhídon 1889-ben Krick Aladár királyi jószágfelügyelő, akkori székesfővárosi vásárigazgató, pontos mérései és egy vágómarha próbavá- gatása alapján megállapította az arányszámot és ennek nyomán a többféle vágó állatra a következő eredményeket találta.Egy vágómarha átlagos élősúlya a budapesti közvágóhídon — 450 klg.-ra tehető.Ebből leszámítandó:
1. abszolút veszteségre (bendő és béltartalom, 

kipárolgás stb.) ...___________ 22'0%
2 fogyasztás alá nem kerülő részekre,

u. m.
a) bőrre és szarvakra
b) vérre

— 8-0%
4'5

c) belekre ... . . ... 2’0
d) csontokra ...... 4*5
e) faggyúra... ________ ... 100

29-0%
_____ 29_O°/o 

összesen_______ 51 0%Marad tehát fogyasztás alá eső részekre 49’0%, de miután paczalt, tüdői, tisztított lábvégeket,• melyek fogyasztás alá nem kerülnek, ebből is le kell számítani, ez pedig körülbelül 5°/'o-»a tehető, marad mészárszékben kimérhető részekre (izom, húsos csont és zsir) 44%.Egy 450 klgos élösuiyu vágómarha (ma
gyar fajtaó) tiszta hussulya tehát 198 híg.A juhok átlagos élősúlya 35 kg. Ebből fogyasztásra nem kerül körülbelül 54%, marad fogyasztásra 46%, vagyis egy juh után 16 kg. hús.A borjuk átlagos élősúlya 40 kg. Ebből fogyasztásra nem kerül körülbelül 33%, marad fogyasztásra 67%, vagyis egy borjú után 27 kg. hús.A süldősertések átlagos élősúlya (noha

a közéletben körülbelül 30 kg.-os fiatal sertést neveznek süldőnek, de a fogyasztási adó csak 6 kg. és 20 kg. súly közötti sertést számit süldőnek, a számítás is ehezalkalmaztatott) 15 kg. Ebből fogyasztásra nem kerül körülbelül 14%, marad fogyasztásra (szalonnával, bőrrel, csontokkal, mélyek a hússal kiméretnek) 86%, azaz egy süldömalacz után körülbelül 13 kg. hús.A 20 kgrrn fölüli sertésekből fogyasztásra kerülő sertések élősúlya 25 kg. és 220 kg. között váltakozik. Átlagul vétetik 125 kg. Ezen élősúlynál a háj, szalonna és bőr különválasztatik, igy ha ezek ulyát és az abszolút veszteséget levonjuk és 70 kgra teszszük, marad tiszta hussulyra 30 kg, vagyis körülbelül 38 kg hús.
Majaczok súlya 2—6 klg. között váltakozik. Sulyveszteség 40—50%-ra tehető, tehát maradna tiszta hussulyra átlagban 85—90%, azaz czirka 4’5 kg. tiszta sulv.
Bárányok élősúlya körülb. 13 kg. Sulyveszteség 40 - 50%,maradna tehát tiszta hussulyra átlagban 50—60%, tehát 6'5— 7 kg. tiszta hús.A vágómarhák bendő, gyomor és béltar

talma igen tekintélyes mennyiség. Egy 595 kg. élösuiyu vágóökörnél 4 napi szükentartás és 24 órai koplalás után a bendő tartalma volt 52’50 kg. az élősúlynak 8’8%-a, a béltartalom pedig 10 kg, az élősúlynak 0’7%-a, összesen tehát 62'5 kg., az élősúlynak 10'5qÍq-&A faggyú szintén jelentékeny, főleg a magyar fajtájú vágómarhánál. Ugyanezen vágóökörnél volt a zsigerekröl leszedett faggyú 66’0 kg., tehát az élősúlynak llTTi^-a.Á csontok között azok, melyek a hússal együtt nem méretnek ki, szinte jelentékeny mennyiséget lettek ki. Volt ugyanis ezen próbavágás alkalmával a csont (ide nem számítva a vesepecsenye, rostélyos, szegy, borda stb. csontokat, az orrcsontot, a szájpadlással, a lábvégeket) 53’0 kg., azaz az élősúlynak 9’0%-a, a hus- sulynak pedig 16 0%-a.Á hússal együtt kimért csontok Wolíf szerint, kiteszik a sovány ökörnél az : élősúly 7’4%, hizottnál 7’lo 0-át.Ezen arányszámokat Wolíf minden bizonynyal nyugoti marhákról vette. A mi erőscsontu magyar marháinknál ezen arányszámokat 2—3%-al bátran megtold hatjuk. Dm.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Meghívó
a Baromfitenyésztők Országos Egyesüle
tének f. évi junius hó 8-án, délután 5 
órakor Budapesten a Kö telken (Üllői
üt 25) tartandó

igazgató választmányi ülésére.
Tárgysorozat: Múlt ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítése. Jelentés a múlt ülés határo
zatainak végrehajtásáról. Kiállítások ren
dező-bizottságának jelentése a Kolozsvár, 
N.-Becskerek és Aradon tartandó baromfi
kiált. előmunkálatairól. Határozat a tit
kári állásról. Tagok felvétel1. Leiratok, 
átiratok. ____ i

Baromfitenyésztési elvek és 
szabályok.

ii.A mezőgazdára fontos az, hogy te- nyészmiatjai egészséges, erőteljes, edzett, ellentálló képességgel biró individuumok legyenek, kereső természettel bírjanak s magukon viseljék fajtájuk jeleit az esetben, ha tiszta vérben való tenyésztésről van szó.Vitatkozás tárgyát képezi, hogy mi előnyösebb a mezögazdáranézve : vájjon a beltenyésztésben, avagy a keresztezésben való tenyésztés-e ? Mindkettő czél- hoz vezethet.Az egy fajtában valótenyésztés mégis könnyebb, mert ebben a vissza- ütések (attavismusok) ritkábbak mint a keresztezésekben s ezek annyival inkább figyelemre méltók, mivel a tenyésztés által nehezen és fáradságosan elért eredményeket is alteráljáks nemcsak a külső, hanem a belső tulajdonságokra is kihatással vannak.A fajtát úgy kell megválasztani, hogyaz tulajdonságainál fogva az adott gazdálkodási és klimatikus viszonyokhoz és a kitűzött czélhoz alkalmasnak, beváló- nak ígérkezzék. Nagy száma a fajtáknak áll rendelkezésre, úgy, hogy minden viszony közé ki lehet választani a legtöbbet Ígérőt, vagy legtöbbet bizonyítót.Keresztezésben való tenyésztésnél az alapanyagot két különálló fajta képezi, melynek tulajdonságait az ivadékokban egyesíteni óhajtjuk. A siker ebben annál jobban várható, minél közelebb áll egymáshoz tulajdonságukban a két fajta. A tovább tenyésztésben nem tanácsos a keresztezési produktumok kakasait egy- magukban tovább használni, hanem czél- 
A „TURUL‘b permetező 

a jelenkor legtökéletesebb peronosporapermetezöje
■ ■. ........... ...... Árait: . .

1—5 darab vételénél egy darab ára .......................................  írt 14.—
6—10 darab vételénél egy dai-ab ára ...................— —..........- írt 13.50

11—25 darab vételénél egy darab ára ..................... ................. irt 13.—
csomagolással együtt.

Hosszabbító cső magastörzsü fák pei'metezésére.............—......... frt 1.—
Franczia szóró (kívánatra külön) ... ... ._........................  75 krajczár.

MAIJTHAÉR ÖDÖA

Peronospora-permetező
— ..DIADAL' .....

csiszolt, erős vörösréz puttonynyal: frt 10.50.
Hosszabbitó cső, magastörzsü gyümölcsfák permetezésére. Ára frt 1.— 
Szőlészeti, borászati és gazdasági egyesületeknek, valamint 
községeknek nagyobb mennyiségű permetező vétele esetén 

igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.

Budapesten*



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 23. sz.szerű az egyik fajta hímjeit használni a keresztezésből származott tyúkokra és pedig azon fajta hímjeit, a melynek vérét (tulajdonait) erősebben kívánjuk érvényre juttatni. Világos ebből, hogy az okszerű keresztezés nehezebb mint a beltenyésztés, mert hibaejtés esetén tervnélküli, véletlen produktum az eredmény.Akármelyik tenyésztési formára határozza el magát az ember, gondja kell hogy legyen arra, hogy a megfektetett terv szerint törjön a kitűzött czél felé. A tervnélküli össze-vissza keresztezés époly káros, mint a fajtákhoz való folytonos, inkonzekvens kapkodás. Mindkét eset lehetetlenné teszi valamely igazán téte- ményképes törzsnek a létrehozását. Sok baromfitenyészet ment már tönkre, mert a vezetője azt hitte, hogy nagyszámú összevásárolt állattal boldogulni lehet. A haszon elmaradt, mert az állomány nem volt képes teljesíteni azt, a mit a tulajdonos várt. Téteményképes, hasznos baromfiállományt magunknak kell kitenyészteni.Ha tehát valamely mezőgazda a baromfitenyésztést okszerű alapon mint mellékgazdasági ágazatot űzni óhajtja, jól cselekszik, ha valamely megbizható tenyésztő telephez, vagy baromfitenyész- tési egyesülethez fordul tanácsért, felvilágosításért. Ott felvilágosítják, hogy miféle utón - módon illesztheti be leg- czélszerübben s melyik faj és fajta baromfitenyésztését üzemébe. Az ajánlott fajtából aztan egy kis törzset beszerezve, azt az ott már meglevő mellett tartja, ügyemmel arra, hogy esik az 
u) fajta kakasok hágjanak s csake fajta tyúkoktól eredő ivadékok nyerjenek helyet a tovább tenyésztésben, még pedig ezekből is csak azok, a melyek kipróbált és 
bevált tyúkoktól származzanak.Az öreg tyúkok oly számban mustrá- landók ki aztán, a mily számban újakkal pótolhatók. Eként lassan-lassan kiegészül s végre kizárólagossá válik az uj fajta állomány. A tenyészidényben a tenyész- törzset elkülönítve kell tartani, s ezt a következő évben a nemzedékből ki kell egészíteni. Négy évnél tovább tyúkot megtartani nem érdemes, mert tojás hozama ekkorára oly csekélylyé válik, hogy a takarmányozás költsége se térül meg abból. Szükséges minden évben egy- egy külön tenyész-törzset létesíteni, mert tenyésztojások netáni szállítását ellátandó, a legjobb tyúkokat akarjuk igénybe venni.A keltetésre a mi kiimánk alatt legmegfelelőbb április, május, junius. Később keltetni nem czélszerü, mert ez esetben későn válnak tojókká az individuumok; korábban pedig nem igen tanácsos keltetni, mert a nedves, hidegidőben a csibeelhullásnak nagy százaléka alig elkerülhető. A mondott hónapokban kelő állatok a legkönnyebben és legbiztosabban nevelhetők fel s erősen fejlődve éppen azon időre lesznek tojóssá, a mikor az öre

gebbek a vedlés miatt a tojással felhagynak.Önként érthető aztán, hogy a vérfer- tözö tenyésztést kerülendő, idönkint vérfrissítéshez szükséges fordulni. E czélra nyúljunk oly idegen, de ugyanazon fajta kakashoz, a mely az itt kifejtett alapon kezelt és téteményképességre alapított tenyészetből való, mert egy alkalmatlan kakas évekre menő faradsággal és költséggel elért eredményeinket teheti kérdésessé, vagy semmivé. Minden évben ily vérfrissítő hímekhez nyúlni fölösleges különösen akkor, ha az ember külön- kűlön törzseket tenyésztve, a kakasokat cseréli.Mindezen szabályok betartásán kívül fontos még a takarmányozás. A tyuk ka- pargáló és mindent evő állat. Abban, hogy sok mindent megeszik, a mi különben a gazdaságban veszendőbe menne, s abban hogy a mezőgazdaságra káros rovarokat is erősen pusztítja, rejlik a tyúkféle állatnak egyik legjelentékenyebb gazdasági hasznossága. Adjunk hát a tyúknak minél kiterjedtebben szabadságot, hogy természetadta ösztönét követhesse. Minthogy azonban a domesztikált tyúkféle az idő viszontagságaival szemben jóval érzékenyebb, mint a vadjában élő hasonló állat, gondot kell fordítanunk arra, hogy télviz idején védő fedél alatt megvonulhasson, s ott eledelt is kaphasson. Az ilyen ólakat polyvával, tőzeggel lehet felhinteni s e közé lehet a szemes takarmányt szórni, hogy eként keresésre, kaparásra, mozgásra kényszerüljenek s el ne hízzanak, hanem kondiczióban maradva minél kia- dóbban tojjanak.Egyébiránt eleségük állati és növényi keverékből álljon. Egyoldalúan szemes eleségen tartva őket, elősegitnők a hízást és az emésztőszervi zavarokat is, s nem vinnénk beléjük elég oly szervi anyagot, a mely a tojásképzéshez szükséges.Szemes eleségen való tartás akkor indokolt, mikor az állat elég zöldséghez és állati anyaghoz (rovarokhoz, férgekhez) juthat. Amikor ez nem lehetséges, tehát kivált télen, szükséges lágy eleségröl gondoskodnunk, pl. burgonya, korpa alakjában, s a hiányzó állati anyagot pótlandó, kell nekik hushulladékokat, hus- lisztet s több effélét nyújtanunk s a nemkülönben hiányzó zöldségetrépával s más hasonlóval helyettesítenünk.A baromfi ilyenfele ellátása többet ér, mint a meleg ól. Elég ha a tyúkok tartózkodási helyén a hőfok a zérus alá nem sülyed. Gazdaságokban ez többek között elérhető az által, hogy az ember a nagy állatok istállójával hozza kapcsolatba a szárnyasok ólját. Tulmeleg istállóban a tyúkok elkényesednek s pedig nekünk a gazdasági tyúkban oly állat kell, a mely edzett, ellenálló szervezetű.*Amint látjuk, a mondott német baromfitenyészet igazgatója, előttünk is többnyire ismeretes szentencziákat hangoztat, de

ezek a kijelentések mégis érdekesek, sokak előtt részben újak is, s ez az oka, hogy reprodukálni czélszerünek tartottam. Monostori K.

A baromfi és tojás szállítására használt 
üres göngyöletek visszaszállítása.Ily göngyöletek visszaszállítására mérsékelt díjtételek állanak fenn. Ezen mérsékelt díjtételű szállítás kiterjed a m. k. államvasutak és a déli vasút vonalaira, a m. kir. államvasutak vonalain az A) osztály, a déli vasút vonalain pedig a XI. sz. kivételes díjszabás értelmében a C) osztályú díjtételek alkalmaztatnak. Mindkét vasúti vonalon a díjtételek igen mérsékeltek.

Irodalom*
A baromfitenyésztés irányítása az értéke

sítés és kereskedelem szempontjából. Irta : 
Polónyi Manó. Baromfitenyésztésünk fejlődésének, különösen pedig a vámkülföldre irányuló baromfikivitelünknek éles megfigyelője Polónyi Manó. A külföldön tett tanulmányútja s az, hogy ő maga is praktikus baromfitenyésztő s a mit ir, közvetlen tapasztalatból Írja, jó ajánlat arra, hogy mindazon tételeket, úgyszólván szabályokat, melyeket a baromfiértékesités szempontjából elmond — megszívleljük. Kis könyve e téren hézagpótló is. Nem nagy, nem uj dolgokat mond el, de olyanokat, amelyeket egyes tenyésztőnek, de különösen az összességnek tudnia már azért is szükséges, hogy a küllőidre irányuló baromfikivitelünk a jelennél sokkal nagyobb méreteket vegyen.Könyve első fejezetében azon tyukfajta mellett szól, a mely lépésünket e téren nagyban előre viheti. A nyugati államok inyencz fogyasztóközönségének kielégítéséről akar gondoskodni, a midőn az or- 
pingtont ajánlja, mint azon fajtát, amely megfelel e követelményeknek, úgy tojás, valamint a hústermelés szempontjából. Ezt ajánlja tenyésztésre a külföldi kereskedelem kielégítésére, de meg a hazai anyag javítására is.Általában pedig, hogy baromfitenyész- tésünk fellendüljön, szigorú állategészségügyi intézkedéseket ajánl. Ezzel kapcsolatosan a szállítás megkönnyítése, illetve lebonyolítására ad konkrét javaslatokat, mint a melyek mind tényezői a hazai produktumnak a külföldön való előnyös elhelyezésére. A piaczokat ismerteti ezután. Statisztikai adatokkal illusztrálj a a nyugati államoknak bevitelét, a német, valamint angol piaczét, a mely a mi baromfitermé- keink legjobb piacza. Az utóbb Németországban tett intézkedések a baromfiim- port ellen egészítik ki a könyvet s mintegy ennek és hasonló intézkedéseknek ellentsuly ozására ajánlja hütőkamara, szállító hütőkocsik berendezését, amelyek alkalmazásával egy újabb kereskedelmi forrás nyílnék meg számukra.Mint láthatjuk tehát, Polcnyi 60 oldalra terjedő könyvecskéje, telve statisztikai adatokkal, a hűtőkamrák berendezésére szolgáló tervrajzokkal élénken megirt hasznos füzet s propagálása azoknak, a



1903. — 23. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7miket elmond benne, nagyon is kivánatos. Ajánljuk mindazoknak, akik állattenyésztésünk immár számottevő ágának a baromfitenyésztésnek fellenditésében fáradoznak, sok érdekes és megszívlelendő dolgot fognak találni a fenti czimü könyvecskében, a melynek czimlapján árul 1 K. van feltüntetve. Kapható a szerzőnél Kecskeméten. — gli.

Külöiifélék.
A Délvidék állattenyésztése érdekében. A 

Délvidéki Földművelők Gazdasági Egyesülete díjazással egybekötött állatkiállitást rendezett Filipován, melynek végeztével az egyesület tagjai közül 107-en tanulmány- utat tettek a tolnamegyei Hőgyészre s ez alkalommal az illetők nagyobb mennyiségű tenyészanyagot. szereztek be. Az egyesület 1898-ban is rendezett hasonló tanulmányutat s ez alkalommal Tolnamegyéből több százezer forint értékű tenyészanyagot vittek be Temes-, Torontál- és Bács-Bodrogmegyékbe. Számos tejszövetkezet alakításával gondoskodott az egyesület a tejtermékek értékesítéséről, igy a Délvidéken rövid pár év alatt hatalmas lendült tét nyert, a miről az egyesületnek két év előtt Temesvárott, tavaly Lov- rinban, az idén Filipován rendezett kiállításai tanúskodnak. Afilipovai kiállítást 
Bláskovics Ferencz országgyűlési képviselő, helyettes elnök nyitotta meg, több délvidéki kisgazda jelenlétében A kiállításon 6G0 darab szarvasmarha volt.

Irodalmi pályázatok. A Magyar Orsz. 
Állati. Orvos Egyesület ötszáz kor. pályadijat tűz ki azon tudományos értékű és legjobb eredeti értekezés megjutalmazá- sára, mely a szarvasmarháknak Magyar
országban járványosán vagy tájkórosan 
előforduló vérvizelését és vérfestékvizelését 
a betegség keletkezési okára, tüneteire és 
lefolyásáravaló tekintettel önálló megfigye
lések és vizsgálatok alapján ismerteti. A pályamunkák idegen kézzel írva és bekötve, -a szerző nevét rejtő jeligés levéllel együtt az 1903. övi deczember hó 31-ig a titkársághoz nyújtandók be. A pályadíjért csak a M. 0. Á.-E. tagjai pályázhatnak. Ugyancsak a M. 0. Á. E. kétszáz korona pályadijat tűz ki azon legjobb eredeti értekezés megjutal mazására, mely a „Veterinarius“-ban vagy a „Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből’1 czimü folyóiratban 1902. január 1-töl 1903. deczember 15 ig megjelen és mely önálló vizsgálatok vagy észleletek alapján uj adattal járul a szaktudomány fejlesztéséhez.

Erötakarmányok szállítási kedvezménye. A kereskedelmi miniszter elrendelte, hogy a magyar királyi államvasutakon és az annak kezelése alatt álló vasutakon erötakarmányok, úgymint korpa, árpa, darajczukorszörp (melasse,) malomkonkoly és olajpogácsa, ha legallább 1000 kg. mennyiségben kerülnek feladásra, az ed- zig engedélyezve volt 10 százalék szállítási kedvezményen felül további 5 százalék, összesen tehát 15 százalék díjkedvezményben részesittessenek. A szállítási kedvezmény igénybevételéhez szükséges 

okmányokat úgy mint eddig, jövőben is a gazdasági egyesületek titkárai állítják ki és hogy ezt tehessék, minden esetben szükséges megnevezni a feladó és leadó állomást, feladó és czimzett nevét, szállítandó takarmány nemét és mennyiségét.
A hidegvérű lótenyésztés. A zalamegyei gazdasági egyesület föliratilag fordult 

Darányi földmivelésügyi miniszterhez, hogy a lótenyésztési szabályrendeletet, mely a hidegvérű tenyésztést megengedi és a melyet a megyei törvényhatóság elfogadva fölterjesztett, hagyja jóvá.
Szarvasmarhadijazás, vajverseny és 

hus-sertés árverés. A Magyar-óvári 
Szarvasmarha tenyésztési Egylet a földmivelésügyi miniszter támogatásával j un. hó 21-én Gáloson szarvasmarhadijazást rendez. A s z ar vasmar hadig az ásón moson- megyei kisgazdák vesznek részt l3/s éves üszőkkel. Díjazásra összen 1000 korona tűzetett ki. A A vajversenyben a megye területén lévő tejszövetkezetek vesznek részt. Itt dijul 300 korona tűzetett ki. A szarvasmarhadijazással kapcsolatosan 30—50 drb. yorkshirei malaczot bocsátanak árverésre, melyeknek tenyésztését a lefölözött tej jobb értékesítése czéljából kívánja az egylet felkarolni.

Az erdélyi raczka.D«rám/iföldmivelésügyi miniszter az erdélyrészi raczka helyszíni tanulmányozására kiküldötte Rodiczky Jenő drt, a gyapjuminősitő intézet igazgatóját. A kiküldött több vármegyét beutazva, Bánffy Ernő báró elnöklésével összehívott szak értekezleten fejtette ki nézeteit az erdélyi raczkagyapju jobb kezelése és értékesítése kérdésében. A gyűlésen megállapították ama módozatokat, melyekkel az anomáliákon segíteni lehet. A további teendőkkel Lészay Ferencz, 
Szentkirályi Ákos dr., Szász István, Gaál Elek, Fodor Ferenczből álló bizottságot küldött ki. A katonai kincstárnak szükséges gyapjút előbb Erdélyből szerezték be, ma azonban a juhtenyésztés annyira hanyatlott Erdélyben, hogy a szükségletet alig lehet itt beszerezni. Ez arra bírta 
Darányi földmivelésügyi minisztert, hogy több száz továbbtenyésztő raczkajuhot és kost osztatott ki a kisgazdák között a vételár kedvező visszaíizetési föltételével. Értesülésünk szerint több erdélyi birtokon ismét berendezik a juhászatot, mely valamikor Erdélynek egyik igen szépen jövedelmező gazdasági ága volt.

300 milliós marhatenyésztési alap. Az 1894-ik évi XlI-ik t.-czikkben vannak lefektetve állattenyésztésünk irányelvei és vannak megállapítva azok az intézkedések, a melyek állattenyésztésünk czél- tudatos fejlesztésének képezik biztosítékait. Köztudomásúlag ezen törvény életbelépte óta állattenyésztésünk valóban alig remélt fejlődésnek indult, annak daczára, hogy még nincsenek telj esen végrehajtva e törvénynek az állattenyésztésre vonatkozó határozmányai. Az idézett törvény alapján létesült a marhatenyésztési alap is, még pedig egy millió koronával, amelyből a földmivelésügyi kormány időnként a szükséghez képest 3—5 év alatt törlesztendő 4°/o-os kölcsönöket engedélyezett a községeknek apaállatok 

beszerzésére és egyéb állattenyésztési czélokra. Ez az alap azonban úgyszólván állandóan ki volt merítve, vagyis elégtelennek bizonyult. A gazdaközönség részéről már régen az az óhaj hangoz- tattatott, hogy ez az alap megfelelően felemeltessék. Darányi földmivelésügyi miniszter erről gondoskodott is és a beruházási kölcsönről szóló törvényjavaslatban 2 millió korona prelimináltatolt a szarvasmarha tenyésztési alap nagyobbi- tására, úgy hogy most már három millió felett rendelkezik a kormány, mely az állattenyésztés támogatására és fejlesztésére fog szolgálni. Ha az eddig rendelkezésre állott csekélyebb eszközökkel oly jélentékeny eredményeket sikerült elérnünk az állattenyésztés terén, mint a milyenre a földmivelésügyi kormány büszkén reámutathat, akkor a jövőben, a mikor az ezen czélra fordítható összeg megháromszorozódott, méltán számíthatunk hal adásra az állattenyésztés terén. Újabban is a földmivelésügyi miniszter Bácsmegye részére 100.000, Vasmegyének 80.000, a rutén vidéknek 30 000, továbbá a Székelyföldnek 100.000 és Krassó-Szörény vármegyének 80.000 korona kölcsönt engedélyezett tenyészállatok bevásárlására. Amidőn e híreket örömmel registráljuk, egyúttal üdvözöljük a földmivelésügyi kormányt céltudatos és a gazdaközönség érdekeit valóban szivén viselő ténykedése alkalmából.
Az angol lóvásárlások. Az angol kormány ismét nagyobb mennyiségű lovat készül összevásárolni Magyarországon. Közvetlenül a búr háború után 95.000 angol font (2.280.000 korona) értékű lovat vittek ki. Az akkor történt visszaélések arra indították az Országos Magyar Gazdasági Egye

sületet, hogy fölterjesztést intézzen a földmivelésügyi miniszterhez. Benyújtott föliratában azt kéri, bogy a miniszter akadályozza meg az újabb vásárlásoknál az ügynökök haszonleséséből eredő visszaéléseket, amelyek tönkreteszik külföldön a magyar lótenyésztés jó hírnevét. A módozatokra nézve azt ajánlja az O. M. G E., hogy a megyei lótenyésztési bizottmányok gyűjtsék össze egyes góczpontokba a lóanyagot, a miből a lóvásárló bizottság kiválaszthatja a legjavát. Ezenkívül a bizottsághoz rendelje ki a miniszter egyik szakközegét s kel ő számú állatorvost. Ugyanez ügyben Latinovics Pál bácskai főispán, az ottani gazdasági egyesület elnöke föliratot intézett Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszterhez és fölajánlotta, hogy Bács vármegye gazdasági egyesülete abban az időben, a mikor az angol lóavató-bizottságok itt járnak, a vármegye több helyén, a hol megtefelő lóanyag van, lófölvonulást rendez. A gazdasági egyesület a saját költségére, minden dij nélkül tenné ezt, kizárólag azért, hogy a vásárló angoloknak módjukban legyen ügynökök nélkül, közvetlenül a tenyésztőktől beszerezni a lóanyagot. Kettős czélt akar ezzel Latinovits Pál főispán elérni. Először a gazdák érdekeit kívánja ezzel szolgálni, a kik ilyképpen esetleg nagyobb árat kapnának, mint eddig az ügynökökkel való közvetít' s utján, más



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. 23. sz.részt pedig ezen a módon ki volna zárva annak a lehetősége, hogy az angolok jóhiszeműségével visszaéljenek és így a lótenyésztésünkön esett csorba kiköszörülte tnék.
Vajkivitel Törökországba. Megírtuk,hogy a földmivelésügyi miniszter konstantinápolyi szaktudós itójának értesítése szerint a töröK hadsereg részére nagyobb meny- nyiségü vajat lehetne exportálni. A vajnak kilogrammjáért 2 korona 15 fillért fizetnek Törökországban; ezen ár mellett megengedikazt, hogy a vajat 30 százalék marhafagygyuval keverjék. A íöldmive- lési miniszter felhívta erre a körülményre az OMGE. ügyeimét. Az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület most lelterjesztést intéz e tárgyban a földmivelési miniszterhez, amelyben kifejti, hogy a 2 korona 15 filléres ár sokkal csekélyebb, semhogy a magyar termelőknek a vajexport kifizetődnék, ezenkívül a magyar vajnak bármiféle idegen anyaggal való keverése tönkretenné annak jó hírnevét s ártana a mostanában fellendült kivitelnek. Az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület tehát a kivitel megkisértésétcsak oly esetben ajánlhatja a termelőknek, ha a török kormány elfogadható árat ajánl a vajért.
Haltenyésztés a Szepességen A késmárki halászati társulat a hegyvidéki pisztráng tenyésztésének fellendülése érdekében a határmenti hegyi patakokat 80,000 kő- és 90,000 kaliforniai szivárványpisztránggal népesítette be. Az elmúlt évi halbenépesi- tés igen jól vált be.
A gyapjú-üzlet. Az emelkedő mozgalom folyton halad, sőt mindinkább hevesebb arányokat ölt. Az anversi aukczióra ráduplázott a londoni, hol az árak ismét rohamosan emelkedtek. Ezúttal a durva fajták vezettek, melyek a megelőző emelkedésekben nem részesültek volt arányosan. A külföldön uralkodó hangulat persze már nálunk is érvényesítette befolyását, a mennyiben kiskereskedők, nagykereskedők egyaránt belepték a vidéket és a teljesen vagy részben tájékozatlan terme- őktől potom árakon vagy csekély ártöbb- ettel elvásárolgatták a gyapjúkat. Úgy, hogy a gazdaközönségnek megint csak azon része fogja az áremelkedést teljes mérvben élvezni, mely gyapjujátsem szerződéssel le nem kötötte, sem pedig már eddig odahaza el nem adta hanem mely termékével a budapesti gyapjuakcziót fogja felkeresni. Sajnos, hogy az a gazdaközönségnek csak csekély hányadát képezi. Az akczióbeli hasznot nagyobbára megint csak a kereskedővilág . fogja zsebre vágni. Mert minden kétségen kívül az aukcziókon fog az áremelkedés teljes egészében kikristályosodni. Ott az idén oly nagy külföldi vevőközönség fog résztvenni, hogy a leghevesebb versenyre lehet számítani
Magyar juhok kivitele Francziaországba az utóbbi hónapokban örvendetesen löl- lendült, a mit a termelők és exportőrök egyaránt ki is használnak. Juhkivitelünk, mely valaha igen nagy volt, az utóbbi öt-hat év alatt csaknem teljesen megszűnt. Nemrég azonban a párisi piaczon ismét élénk kereslet kezdett mutatkozni a magyar juh iránt, mivel tavaly Algírban és a többi afrikai franczia gyarmatban oly roppant volt a szárazság, hogy nem bírták elegendőképpen táplálni a juhállo

mányt. Ennek következtében sok mindenfélebetegség megtizedelte‘a juhállományt, a megmaradt állatok pedig a sovány takarmány következtében nem igen értékesíthetők E rossz minőségű afrikai áruval a jó magyar juh nagyon könnyen versenyezhetett és ezért a múlt évben 60,000 juhval több ment Magyarországból Párisba, mint az előző évben. Ez évben a magyar juhkivitel még nagyobb. Igen kedveltek a korai fajták, különösen az angol keresztezések.
Vajtermelő központ Aradon. Vásárhelyi László gazdasági egyesületi elnök elnöklésével nagyszabású értekezlet volt Aradon, a melyen megjelent a földmivelési miniszter képviselője Sierban János országos tejgazdasági felügyelő, az arad- megyei gazdasági egyesület és a tejszövetkezet képviselője. Sierban János és 

Laehne Hugó előadása után az értekezlet kimondotta a vajtermelő központ megalakulását és jóváhagyta az ez ügyben egy berlini czéggel kötendő szerződést. A vajtermelő központtal kapcsolatosan egy nagyszabású városi tejcsarnokot is építenek Aradon.
Húsvizsgálat Berlinben. A berlini rendőrigazgatóság által f. év május 11-én megállapított szabályrendelet értelmében meg van engedve, hogy a leölt jutiok bőre a húsvizsgálat előtt a testről lelnizassék, továbbá, hogy a leölt borjuknál a fej és az alsó lábszárak a vizsgálat előtt eltávolíttassanak; szükséges azonban, hogy ezen részek közvetlenül a leölt állat mellett helyeztessenek el, úgy, hogy a hozzátar- tozóság minden kétségen felül megállapítható legyen.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

Tagdijnyugtázás. Tagsági dijakat fizettek 1903. 
máj. 29-től junius 4-ig 1903-ra. Heimler József, 
gróf Szirmay György, Varga Jenő, gróf Szir
mai/ Ottóné. M. S. úrnak, Vácz. A baromfi
kiállítás Szófiában juníus 7—11-ig tartatik meg. 
H. J. úrnak, Szalmár. Tenyészbaromfiakért 
— fehéráruként feladva — löO kgronkint és 
kilométerenkint O-52 fillér viteldijon és l°/o 
szállítási adón alapuló dijak számíttatnak. —
J. M. úrnak, Tulka. Tessék megrendelni Hreb- 
lay „Tyuktenyésztés“ czimü művét, a mely 
egyesületünknél is kapható. Ára 3 kor. R. J. 
úrnak, N-Szénás. Kérdezősködésére bő válasz 
levélben ment. Sz. O. úrnak, Sövényliáza. La
punkat, valamint értesítéseinket a bejelentett 
uj czimre küldjük. V. S. úrnak, Csaba. Alap
szabályok mentek. B. S. úrnak, B.-Torbágy. 
Már előző számunk postájában izentük meg, 
hogy az említett ügyben tessék a Geittner és 
Rausch czéghez fordulni. K. Zs. úrnak, Deve- 
cser. Czimváltozást keresztülvezettük. Af. J. 
úrnőnek. Téth. A küldött czimekért köszönet.
K. C. úrnak, Radnót. Tess k lapunk hirdetési 
rovatát végignézni. H K. úrnak. G-edeontanya. 
A ludnak első sorban jó legelő, másodsorban 
víz kell, ha e két föltételünk meg van, akkor 
tenyészthetünk ai.nyi ludat, a mennyit a ren
delkezésünkre álló hely megenged. Noha a tó 
vagy folyó közelsége lényeges kellék a lúdte- 
nyésztésnél, mindazonáltal hazánk több vidé
kén a nélkül is szépen és erőteljesen tenyész
nek a ludak ; elég, ha annyi vizök van, hogy 
hébekorban kedvük szerint megfürödhessenek. 
Ellenben a fű nélkülözhetetlen takarmányuk, 
de megelégszenek olyannal is, a melyet a 
szarvasmarha már lelegelt. Z. M. úrnak, Aba. 
Tessék tudatni velünk, mely fajtát óhajtja te
nyészteni. Sz. A. úrnak. M.-Bikal. Az emdeni 
nehéz nagy gúnarakra egyenként 4—5 tojót, 
a félvér (emdeni x magyar) gúnarakra 5—6 
tojót s a magyar gúnarakra 6—8 tojót lehet 
számítani. Az egy éves ■ gúnarakra ezen számú 
tojók fele is elég. özv. B. J-né úrnőnek, Mis- 
kolcz. Tessék az illetékes állattenyésztési fel
ügyelőhöz fordulni.

Budapesti szurómarhavísár. 1903. junius 4.
Fölhozatott : borjú 362 darab, bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 86—100 fill., II. oszt.
70—82 fill., bárány páronkint-------- kor.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapok“ eredeti tudósításai.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha.
Budapesti vágtiinarhavásár. 1903. junius 4. 

Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2595 drb, csontozni 
való marha 407 drb, összesen 3002 drb. Ebből: ökör 
2136 drb, bika 151 drb, tehén 546 drb, bivaly 105 dnb, 
növendékmarha 64 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaőrtékben.)

1903 május 28. I. rendű || II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör 66-74 | 58-64 50—56
Tarka hízott ökör . 68 -76 60 - 66 | 52-58
Tfihén ........................ 61—68 ! 53 -60 44-52
Szerbiai ökör . . . 64-70 | 56-62 48—54
Bika....................... ... 66—72 52-58
Növendékmarha . . 56-64 —
Bivaly ....... — 40-52 . —
Irányzat: A vásár hangulata lanyha, az árak vál-

tozatlanok, öreg ökröknél 2 korona árcsökkenés.
Budapesti ferenczvárosi sertés-zártyásár.
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88- 90

94-102 94-102

94- 98 88 - 97

80- 94

80-92
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Irányzat: Vásár élénk. Az árak a nagyobbodó fel

hajtás következtében sülyednek.
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Budapesti lóvásár. 1903. junius 4. Fölhajtatott: 

571 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
18 drb, hintós 50 drb, igás 3Q drb, fuvaros ló 140 
drb, parasztló 300 drb, alárendelt minőségű 33 drb. 
Eladatott: 345 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
----------- , jukker 300—460, hintós 200—400, igás 
220—480, fuvaros ló 110—230, parasztló 50—120. 
Irányzat: A vásár hangulata közepes.

A kőbányai sertéspiaca heti forgalma. 1903. 
május 28-tól 1903. junius 3-ig. Sertésállomány volt 
1903. május 28-án 47166 darab. Ehhez érkezett : magyar 
1613 drb, szerb 2257 drb, összes állomány 51036 drb. 
Kiszállíttatott: 4277 drb. Maradt állomány 46759.

llizottsertés 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 fill.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|olevonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 116—120 
fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 116—120 
fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 116—120 
fill. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 108—116 fill. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 108—112 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 108—112 fillér. 
Irányzat: változatlan.

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: változatlan.

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

Budapesti juhvásár. 1903. junius 2 Fölhajta
tott : 807 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 48—50, középminőségii hízott ürü 
40—45, legelőn javított ürü----- pár.-kint, javított
anya-------- , szerbiai raczkajuh---------, kecske —,
bárány----- . Irányzat: lanyha, eladatlanul maradt 115.

Hőg'yészi tehénvásár-tudősitás. 1903. junius 2. 
Fölhajtatott: lefejésre szánt öreg tehén 37 darab,"friss 
fejőstehén 62 drb, tenyésztésre szánt fiatal tehén 323 
drb, üsző 359 drb, tenyészbika — drb. Árak: lefe
désre szánt öreg tehén drbonként 116—340 kor., friss 
fejőstehén 290—600 kor., tenyésztésre szánt fiatal tehén 
196—520 kor., üsző 128—590 kor. tenyészbika----- kor.
Irányzat: A délvidéki földmivelők gazdasági egyesülete 
tagjainak megjelenése tolytán igen élénk.

Bécsi, juhvásár. 1903. junius 4. Fölhajtatott: 1262 
darab. Árak: kg.-kint fill.-ben: angol húsos ürük 
—----- (---------- ), I. rendű hízott ürü 50—54, középmin.
hízott ürü 44—48, kecske ----- bárány---------- . Irányzat:
élénk.

Bécsi szurómarhavásár. 1903. junius 4. Föl
hozatal : 3441 drb borjú, 1377 drb sertés, 181 drb 
juh, 330 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
112—120 (-----------), borjú II. o. 92—110, hízott sertés
106—116, süldő sertés 96—116, hússertés 100—116, 
juh 80—100, bárány páronkint 12—28 kor.

Irányzat : lanyha.
Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. junius 2 

Fölhajtatott : hízott és legelőmarha 3152 drb, csontozni 
való marha 692 darab, összesen 3844 darab. Ebből 
ökör 2908 drb, bika 519 drb, tehén 265 drb, bivaly 
152 drb. Vesztegvásárra felhajtatott — drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték- 
_____________ ben fogyasztási adó nélkül.)______ ______

1903. május —. 1. rendű It. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 70—76 62—68 50—60
Galicziai hizott ökör. . . 70—76 62-68 54—60
Tarka hizott ökör . . . . 77-82 64-75 54-63
Bikák................................. j 48—72 — —
Hizott tehén....................... ( 46—66 — —
Legelő marha.................... — —
Csontoznivaló marha . . 46-72 — —
Bivaly................................. I 36—50
Konzerváru (selejt) . . . | — — —
Irányzat élénk, 2 korona áremelkedéssel.
Bécsi sertésvásár. 1903. junius 2. Fölhajtatott : 

hússertés 5625 darab, zsirsertés 5251 drb, összesen 
10876 drb. Ebből : magyarországi 5273 drb galicziai 
5420 drb, egyéb 183 drb. Árak: kgrammonkint élő súly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 108—110 (kiv. 
89), elsőrendű közép magyar 100—106, könnyű magyar 
92—98, öreg nehéz magyar 100—106, szerémségi 
thorvát)-------- , szedett sertés 92—98, galicziai süldők
78—98, galicziai öreg----- , hússertések 78—98. Irányzat:
magasabb árak mellett vontatott.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. junius 3.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

100—170, csirke sütni való hazai egy pár 150—280. 
Tyuk, hazai egy pár 260—320. Kappan hízott egy pár 
----------- . Rucza hízott la egy pár 400—500, rucza hizott 
Ila egy pár 360—400. Lúd hizott la 1400—1600, lúd 
hizott Ha 1100—1400. Pulyka hizott la----------- , pulyka
hizott Ha-------- — fill.

Vágott baromfiban és I.-rendű szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója 128—140 vágott 
pulykák Kilója 1-00— fill. kilónként, minőség szerint.

A t o j á s ü z 1 e t e n la friss telt tojás 60-----
gyengébb minőségű 57----- , apadt —•——, meszes
—— koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.
1903.május 3l-ér..

A betegség neme
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A m. heti álla
pothoz képest
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Lépfene _  _  _  _ _ 32
3,1

5 7
Veszettség ......... ..... .......... 81 8f 6 6 —
Takonykór ........................... 60 64 1 1 — —X
Ragadós száj és körömfájás 92 448 9 56 — —
Ragadós tüdőlob ........ — _ — _
Juhhimlő...................... _ ... 6 14 _ _ _
Ivarszerü hólyagos kiütés 78 185 2 23 _ • _
Rühkór ____ ... ________ 551 1121 65 _ _ 13
Sertésorbáncz .............  ... 155 537 34 150
Bivalyvész _______ _____ 5 5 3 3 — —
SertésvéBZ ..................... 367 49 — — —

Vajpiacz.
Az *Alfa  Separator*  részvénytár saság jelentése.

Budapest, 1901. május 31. Teavaj centrifugált 
2-------2'10, vaj, köpült 1’60—1’70 kor. kgr-kint.
Tehéntúró I-a ------ 20, tehéntúró 11-a —16 fill.
kgr.-kint. Irányzat: lanyha.

Bécs, 1903. május 30. Legfinomabb teavaj 
2.20—2.30, finom teavaj 2-10—2M6, parasztvaj 
1’40—1'50, tehéntúró —.-------- .— kor. klg.-
kint. Irányzat: változatlan.

Berlin, májúi 30. I. oszt, vaj 108—110 
II. oszt, vaj 105—107 márka 50 kgr.-kint. (1 
márka — 120 fill.) Irányzat: szilárd.

Hamburg, május 29. I őszi, vaj 92—98 II 
oszt, vaj 90—91 márka kgr.-kint. (1 márka — 
120 fill.) Irányzat: lanyha.

London, máj. 28.1-a vaj 101, Il-a vaj 98 s per
cent 50 klg. (1 s — 120 fill.) Irányzat: 
csöndes.

FEHÉR MIKLÓS gépgyár K 
részv.-társ.

kerület, Külső Váczi-ut 80. szám.

Amáv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.

BERENDEZ: -------
tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

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

GÁL és FODOR
A legtökéletesebb szabadalmazott „WESTFALIA*  separatorok

A legújabban szabadalmazott tejelö- 
melegitők kizárólagos elárusítói, 
Tejszövetkezetek, tejtelopek, vaj és 
sajtgyárak teljes berendezéséről 
erő és kézi hajtásra díjtalanul 
szolgálunk tervekkel és költség

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni.

A „Kronen Separator11
1901-ben az állami Iefö öző-versenynél Budape ten, val.imennyi 
gép között legélesbben fölözött Kapható 12 különböző nagy

ságban, óránkénti 40—2300 liternyi munkaképességgel.
Korona-vajköpülők. Legújabb es legczélszerübb gép ki

sebb üzemek
Szám 1 2
Munka- e 
képesség 2__ 0 *0 _________________ _

K. 25- 36.- 45- 65.-
JURÁNY KÁROLY V.
Tejgazdasági gépgyár és tejgazdasági 

technikai iroda. Vezérképviselő :
DÉNES B., BUDAPEST,

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

e főhajtásra
62

■AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

részére.
3 4
15 25 lit.

IS®

◄
◄ ◄◄◄◄

kapható : Dr. Bácskay Béla nyilvános tehénhimlő 
termelő intézetében Aradon. Jótállás a fogamzásért. 
Ár adagonként — legalább 50 darabra történt megren
delésnél a szállítás költségeit is beleértve — 10 fillér 

használati utasítással.
Oltó eszköz, melylyel 1 óra alatt 1OO drb 
beoltható 2 K. 50 f. - Referentiák kaphatók b. 
Königswarbr Hermann úr csabacsüdi uradalmától és 
Haraszti testvérek décsi(u. p. Szarvas) bérgazdaságától.

Surgonyczim : Consum, Budapest. Telefon : 25—02 
f 

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

Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és főze
lékküldemények után, ba a társaság neve alatt kerülnek feladásra 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállítmányo
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardíjak, útirányok 
stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. =========== 
Kiviteli osztály: A társaság berlini fiókja mindenfele élemi czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesítését. ; - 1 1 --1 ... —

J? — Közelebbi értesítéseket a társaság iqazga’.ósága ád. —

a:

i

■AAÁAAAAAAAAAAAAAAAAI◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄

^ngeriiauseni gépgyár
.......... ...... részvény-társaság
Budapest, (Külpö Váczi-ut) Cpá^Ipa-utcza 3.

____ W®

OBí Vasöntöde, gép- és rézgyár.
Ml WjWí

Special gépgyár szeszgyárak berendezésére.

►►► Alapiitatott 
1369.

BECK és GERGELY
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság

Ajánlja a t. gazdaközönség: ek és sertéshizlalóknak a 
a „Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadá ára alkalmas, czéisznüen berendezett szál
lástelepeit, cssatornázva, kitűnő vízzel biró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

Foglalkozik : szállások bérbeadásával, szemes és 
darált eleség beszer zésével, bizományi be vásár 
lás és eladással, folyószámlára fizetéseket teljesít. 
A sertések kényelmes elhelyezése melleit ügyfeleinek igen 
mérsékelt árakon a legmes' bb menő előnyöket nyújtja és 
a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva van.

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. _92>j>a>a>_9
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapju-aukcziókra

I
 melyek idei első sorozata f. év julius hó

8., 9. és lO-én tartatik 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
Budapest, V. kér., Erzsébet-tér 13. sz.

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

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

mentve küldi

C JENCS VILMOS ’f 
gyógyszerész, ye)

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

fimí'rí'””"
Kwizda-féle Korneuburgi Allattáppor

Szer lovak, szarvasmarhák és ju' 
hók számára. Egy doboz ára 1 
korona 70 fillér- Fél doboz 70 fill- 
Valódi csakis ezen védjegygyei ellátva-

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű ~......—.. ' ........ ....
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 gyógyszerész, csász. és kir. osztrák
magyar, román királyi és bolgár feje

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

JIML'

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 ólonicsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlök. 

Mérlegek, 
legújabb javított rendszerű tizedes, százados és híd
mérlegeit fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési J 
gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embermérlegelt, 
mérlegek házi használatra, barommérlegelt. 

Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. 

W. GARVENS
I WallflscligassB 14. wien SchwarzeahGrgstr- 6,

Árjegyzék ingyen és bérmentve. ||

Josef Steidl’s W* e, 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 minden tenyésztőnek.
E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbéli minőségükre Avat

koznak 10% árengedményben részesülnek.

Gazdák Biztositó Szövetkezete
BUDAPEST, Vili., Baros8-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.— km.

Biztosításokat elíoga<l tűz- és jég-kár ellen, ngyszititén 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 díj visszatérítést kaptak.

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



12 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 23. sz.

Jenner Pasteur intézet
8S

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

mindenkor előzetesen kipróbáltalak.

Lépfene ellenes ojtóanyag
állandósága. Az anyag eltarthatósága. Az ojtó
anyag tisztasága. A kiváló védőkéi: esség.

Tuberkulin ojtásra kész, hígított állapotban. 

Gyógyító szérumok. teií?t,e"nal.“aísS*M  
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
1. A finomabb sertésfajok jobban tűrik, mint a Pasteur- 

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

sertések beojtására, amelyek különben Pasteur anyaggal 
kezelve kellemetlen utókövetkezményeknek vannak kitéve.

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

Ojtóanyag serczegö üszők £
lapotban, ojtásra készen.

Megbetegedett és fertőzött állatok gyógyítására szolgálnak a rr • r

ÁRAK
Ijépfene elleni védőojtás: 1 szarvasmaTha beojtása 24 fill. 1 ló beojtása 24 fill. 1 birki beojtása 12 fül. 
Sertésorbáncz elleni védőoltás: 1 sertésre való Pasteur-féle ojtó anyag 12 fillér. 1 sertésre való 

szérumos ojtóanyag 50 kilóig 24 fill.
1 sertésre való gyógyító szérum 50 fill. 

Tuberkulin : 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.

wyunl?aká“SevniXfnéia:kár A Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, Budapest, V., Alkotmány-utcza 31.
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“HUNGÁRIA” 8

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

sArjegyzék kívánatra mindenhová díjmentesen küldetik. — 
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; a fuvardíjat oda és az 
üres üvegekért vissza fizeti a Szt.-Laikácsfürdő Kút- 

vállalat, Budán.

műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ.
Budapest, V. kér, Fiirdő-utcza 8. sz.

Uj “VietÓFÍa” sor vetőgép
fJt

(tolőkerék • rend ■ 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETŐGÉP. —

rí/} Tfofherr éS SehranU
Budapesten, VI. kér, Váezi-körút 57. sz.feíífWWM Uí gazdaság1 gépgyára és vas- öntödéje Kispesten épült!900-ban

’JT’jánlja legjobb minőségű gazdasági gépeit 
és eszközeit jutányos árak mellett. -------

terjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen
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Kis hirdetések ára:

■linden szó 4 fl.ll., kövér betűkkel 
minden szó 8 flll. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adunk felvilágosítást, ha 
k -rdésttevő a szükséges postabélye
get v. válaszlevelezölapot beküldi.

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

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

Klnálat- | Baromfi keltető és 
Sovány és hízott nevelő készülékek. 
SOrtéSeket 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
tojások á 10 kr. Pekingrécze 
5 frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd 6 
frt. Toj. 70 kr. Bronz és fehér 
pulyka 5 frt. Tojás 60 kr. Ki
tüntetett törzsektől. Galambok. 
Keltögép ős nevelő. Vétel és 
csere I Árjegyzék. Rrichta 
Kálmán Török - Bálint, 
__________(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

tetlen. Kapható:

a “Hungária” 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaságnái
Budapest, Fürdö-u. 8.

Előjegyzést
elfő, ad 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-, 
kivitel - és diszbaromfi.

Lampel Ödön
kosárfonó

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

koronáért.

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

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

tetve.
Tessék prospektust kérni.

Plimut tyukok 
és ezek tenyésztojásai kap
hatók bármikor: Otocska 
Gézáné - n ál Sopron-Kövesden. 

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kéri tés-g-y Ara

BUDAPESTEN, VIII. 
Űllői-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 tyu
kok, kakasok. Fehér magyar 
tyukok, kakasok fehér láb, fe
hér csőr. Ősszel finom pehely 
és toll is kerül eladásra, úgy
szintén télen át friss tyúktojá
sok is kaphatók. A kacsatojá
sokra előjegyzéseket már most 
elfogadok. Kacsatojás 1 db 10kr.

Eladó telivér 
simmenthali bikák, orszá
gos törzskönyvbe felvéve, 
Fáy Zoltán Écséd-i gazda
ságában.

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

megbízottaknál.

A pozsonyi 
„Orpington" telepen külföldi 
kiállításokon és az idei 
budapesti baromfi kiállítá
son is kitüntetett fel ér és 
sárga orpington tyukok te
nyésztojásai kaphatók 1 
kor. 2u fillérért. Megren
deléseket elfogad Mala- 
tinszky Lajos áll tanító. 
Pozsony,rendező pályaudvar

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Fajtiszta 

bernáthegyi és daxli 
(Tacskó) nyolez hetes ku
tya kölykök eladók. Mád 
zinyj Gézánénál, Jankovácz, 
Bácska.

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

Nos! Akkor nevelje fel a 
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 óla elsőrendű tenyésztők használják 
és az összes szakmüvekben és lapokban ajánltatnak. — Árjegy
zék és prospektus kívánatra ingyen küldetik FATTINGER töb
bi álla fedeleiről: baromfi, galambok, fáczánok, madarak, 

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

Geittner és Rausch, Andrássy-nt 8.

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.)

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 
Angolországból Holló József ál
tal I. rendű 2 kor., II. rendű i 
1 kor. 6o fillér. Sárga Orping- I 
tonXmagyar sárga tyúkkal 40 ■ 
fillér. Fehér gyöngytyuk kakas 
8 korona. Jó csomagolás bizto- | 
sitva 1 koronáért Sármezey 
Antalné, Mező-Kovácsháza.

Sárga orpington 
tyu ok és ezek tenyésztojá

sai bármikor kaphatók : 
Králik Lajosnénál, Temes
váron

Fajharomíi
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 
Purgár M.,Ruma(Slavonia). 

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

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

— Kaphatók: —

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

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

Hirdetések fel
vétetnek a ki
adóhivatalban 

Budapest, IX., 
Üllői-ut 25. sz.

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
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 : Bacher 
„D“-jegyü javított szerkezetű eketaligája, teljesen pormentesen csukott agyakkal 
önműködő kenőszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartós
ságot biztosítanak. Különlegességek rétmüvelö-eszközökben. Boronák, kapáló- és 

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára

Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymező-u. 68.
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VAVAVAVAVAVAVAVA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK
Grand Prix.

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

VAVAVAVAVAVAVAVA

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

A rjegyzekeket és költségvetéseket kívánatra díjmentesen küldünk.
“Pátria irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság Budapest. IX.. Üllöi-ut 25. sz. (Köztelek).


