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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Kötelező állatbiztosítás.i.Örömmel tapasztalható, hogy azáilat- tenyésztés szerepe fontosságában napról- napraországszerte növekszik, ennek arányában azonban mindinkább érzi a gazdaközönség egy mentöintézménynek szükségességét, mely öt mezőgazdasági üzemének ezen legbiztosabban kama. tozó és legforgalomképesebb tökecso portjában érhető nagyobb károsodástól megóvni hivatva van.Kétszeresen érzi azonban azt kisgazdaközönségünk, jmely állatainak megóvása tekintetében sokkal rosszabb helyzetben van, mint a közép- vagy a nagybirtokos, mert a tudásnak alacsonyabb fokán áll, mert szegénysége végett kevésbbé van képesítve állatai megbetegedésének megóvása avagy beteg állatainak gyógykezeltetésére, de azért is, mert a közös legeltetésből folyókevésbbé ellenőrizhető s felelősségre vonható közös pásztortartás, járványos esetekben pedig állatállományának — még a megfertőzés előtti csaknem lehetetlen elkülönítése — sokkal koczkázottabbá teszik helyzetét.Daczára a fentiekben hangoztatott körülményeknek, gazdaközönségünknek mégis csak elenyésző töredéke lép az önsegély terére s biztosítja állatait. Ha ennek okai után tudakozódunk, azon egyhangú választ nyerjük, hogy azért, mert az állatbiztosítás költségei az állatelhul- lási kárveszély koczkázati százalékát sokkal felülmúlják.Állatbiztosító magánvállalatok vagy szövetkezetek nézetem szerint nálunk még igen hosszú idő múltán sem fognak általánosan igénybe vétetni, mert a biztosítási dijak ilyen vállalatoknál a koczkázati százalékkal sokkal magasabbak. Szükebb körzetű szövetkezetek dolgozhatnának ugyan alacsony dijakkal is, de 

nem nyújthatnak nagyobb arányú állathullások esetén biztos védelmet s a legtöbb esetben az utánfizetendő dijakkal igen megdrágittatnak. Nem lehet ez másként magánvállalatoknál sem, mert ezek szervezete igen költséges, az előforduló káresetek mérvének és magasságának a megállapítása pedig szintén sokba kerül ugyannyira, hogy egyrészt az adminis- trativ költségek magas volta, másrészt pedig a biztosító társaságot károsító visszaéléseknek számos neme a biztosító vállalatot magas dijak szedésére kényszerítik.Magas dijak szedése mellett pedig az állatbiztosítás elterjedni és állandósulni nem képes, mit leginkább bizonyít azon körülmény, hogy az uradalmak, melyek évek hosszú sorára visszamenőleg az állathullás révén szenvedett káraikat megállapítani képesek —az állatbiztosítás igénybevételére nem látják magukat indíttatva.Az állatbiztosítás csak akkor volna képes állandósulni s általánosan elterjedni s a gazdaközönség az állatbiztosítás révén nevezhető megnyugvást csak akkor fogná élvezhetni, ha az évente fizetendő biztosítási dijak a koczkázati százaléknál nem volnának sokkal magasabbak, ez pedig csak azon esetben volna elérhető, ha a dolognak olynemü megoldása válna lehetségessé, hogy a biztosító-társaságok szervezési és dologi kiadásai nagyobb részének megtakarítása mellett, a számfelvételi költségek a minimumra volnának leszorítva és ha okkal- móddal eleje volna vehető annak, hogy a káreseteknél csalások elő ne forduljanak ! Kérdés, hogy mindhárom feltétel megvalósitható-e ?Ezen kérdéssel már régebb idő óta foglalkozva, úgy a magam, mint több szakember véleményét egybefoglalva, azon nézetemnek adok kifejezést, hogy a ne

héznek látszó feladat elég könnyen és elég egyszerűen megoldható, ha az alábbi pontokban kifejezett feltételek megadatnak.Ha az állatbiztosítást (egyelőre ló- és szarvasmarhára) az állam veszi a kezébe ;ha kimondatik az állatbiztosítási kényszer;ha minden községben évente uj állattörzskönyv vétetik fel, abba bevezettetvén házszám, tulajdonos minden állat fajtája, neme, kora, bélyege vagy ismertető jele, biztosítási becsértéke és a lerótt biztosítási dij;ha minden állattulajdonos kötelezte- tik minden év január havában régi jár- latának beszolgáltatása mellett ló- és szarvasmarháira uj járlatot váltva, a biztosítási dijat leróni. Ezen uj járlatok a régiektől csak abban különböznének, hogy az előlapon két uj rovattal bírnának, melyek egyikébe a biztosítási becsérték volna beírandó, másikába pedig az annak megfelelő biztosítási bélyeg ragasztandó, mely bélyegek a biztosítási díjszedési napló tételszáma és a befizetés keltével volnának átirandók. (Évközben lett újszülött állatokra, ha azok felneveltetni szándékoltatnak 1 hónapos koráig váltandó a járlat a biztosítási érték lerovása mellett);ha fenti czélra külön értékjegyek, biztosítási bélyegek adatnak ki, melyek értékforgalma kizáratván, csakis az állattörzskönyv vezetésével megbízott jegyzőknek volnának elszámolási kötelezettség mellet elölegezendök;ha egyes betegségek ellen a védőoltási kényszer kimondatnék;ha a kötés czéljaira vásárolt marhák a biztosítás alól kivonatnának.Hogy miként vélem fentiekben kifejezett feltételek megadása mellett a biztosítási értéknek valamint a káresetnek meg



2 Allatleny észtési_és Tejgzadasági Lapok 1903. — 26. sz.állapítását, nemkülönben az ellenőrzést s az egész ügykezelést megejtetni, azt legközelebbi czikkcmben fogom ecsetelni.
Pókay Dez?ö.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Az ivar keletkezése.Erről a kérdésről egy cziksorozatot közöltünk nemrégiben, mely általános érdeklődést kelteit nemcsak olvasóink körében, de szélesebb rétegekben is, amint erről azok a reflekcziók is tanúskodnak, melyek Kovácsy Béla tollából a Köztelek legutóbbi számában láttak napvilágot, s melyeket közölni azért tartunk szükségesnek, mert mintegy kü gészilői mindazoknak, amiket Monostori Károly e kérdésről irt. Kovácsy czikke a következő :Az Á. T. L. f. évi 13-ik és következő számaiban Monostori Károly barátom tollából igen érdekes és tanulságos czikk- sorozat jelent meg, amely kimerítően ös- merteli mindazon elméleteket, amelyek az ivar képződésére befolyást gyakorló körülményekre vonatkozólag jóformán évezredek óta keletkeztek. Ez elméletek ös- mertetése után azon megdönthetetlen következtetésre jut, hogy hiába minden beavatkozás, mert az ivarképződés menni fog a maga, természet általkiszabott utján mindaddig, mig a nemző sejtek molekuláris alkata a mostani marad, s az — mert a nemző sejtek a fajnak ivarban és egyensúlyban való íentartására hivatvák — a mostani fog maradni mindaddig, mig az igy szaporodó állal ok egész nagycsoportja egyéb okok miatt ki nem hal. Vagyis más szóval: kár a lejünket az ivarképződés titkán törni, mert a természetnek ezen jól elrejtett titkát teljes egészében ma még senki sem ösmeri, nem is létezhetik tehát olyan mód, amelylyel az utód ivar > befolyásolható volna, s ha valakinek sikerülne is e titokról a leplet lerántani — amit én részemről kötve hiszek, s kívánatosnak se tartok — annak előbb oly finom műszereket s górcsöveket kell felfedeznie, a minők ma nem léteznek s olyan bő állat- élettani ismeretekkel kell felruházva lennie, a minővel ma legjelesebbjeink se rendé keznek Azoknak a tanoknak értéke tehát, melyeket az állatélettan terén nem legelső rangú műveltséggel bírók olyan könnyedén világgá röpítenek: egyenlő'a nullával, miként Monostori is helyesen kimutatta, s foglalkozni se érdemes velük.Valamit azonban mégis sejtünk, s ezt a keveset akarom én ösmertetni.Az ivarképződésre vonatkozó elméletek három csoportba foglalhatók, melyek — utol)ára hagyván a legvalószínűbbet — emigy következnek : 1. az ivarképződés a vemliességi idő alatt; 2. a fogamzás pillanatában ; 3 a fogamzást megelőzőleg történik, utóbbi olyan módon, hogy női pete, vagy talán a sperma nő- vagy him ivaru- 

nak képződött. Valamennyi theoriát tehát— amelyeknek száma százakra megy s egyik a másikat czáfolja meg — ezen három csoport egyikébe lehet beosztani.Az 1-es csoport hívei azt állítják, hogy a magzat fej ődésének első stádiumában hermafroditas csakalejlődésfolyamán válik el, hogy him- vagy nőivarúvá lesz-e, s miután ezen időszak - szerintük— meglehetősen hosszú, van mód arra, hogy az anyaállat táplálásával az utód ivarára befolyás gyakoroltassék. I- zeknek a kiindulási pontja azonban teljesen helytelen, sigy az abból leszűrt összes következtetés is A termékenyítés pillanatában az utód ivarénak kérdése már el kell döntve lenni, különben lehetetlenség volna, hogy az egy petéből való ikrek mindig egy ivarnak legyenek. Sohasem volt még arra eset— legalább leljegyezve még nincs — hogy az egy petéből való ikrek különiva- ruak legyenek, ha mindjárt hármasok is. Igaz, hogy az embrió fejlődésének kezdeti stádiumában a leggondosabb górcsövi vizsgálattal sem lehet még eldönt*  ni az embrió nemét s az is tény, hogy a Wolf- és Műller-féle vezetékeknek jelenléte a fejlődés első stádiumában igen alkalmas azon hit elterjedésére, hogy az nemcsak később alakul ki. Az ivarnak fel nem ös- merhetése azonban csak igen rövid ideig tart s Nagel szerint embernél már öthetes korban fel lehet ismeni az ivarsejtek különböző viselkedésén. A kutya- és macska-embriót se lehet egymástól megkülönböztetni a fejlődés kezdeti stádiumában s igy az sem következés, hogy az embrió ivara ne legyen eldöntve azért, mert ma még durva eszközeinkkel a fejlődés kezdeti stádiumában fel nem ösmer- hető. Olyan időpont sincs az embrió életében, amikor mind a két ivarcsatorna megvolna egymás mellett egy időben, ami a tény leges hermafroditaállapotnak felelne meg. Különben is a Wolff-féle csatorna kivezető csöve egy embrionális mirigynek, a Wolff-féle testnek, az igazi ivarcsatorna a Müller-féle vezeték. A fejlődésnek az a korai stádiuma, amikor mindkét csatorna egymás mellett van, inkább arra enged következtetni, hogy a gerinczesek ősi állapotában lehetett ez igy, s hogy a ge- rinczeseknek ősei talán hermafroditák voltak, aminők a Tuniczáták ma is. melyeket újabb időben a gerinczesekkel helyeznek rokonságba.Azon állítás bizonyító erejét, hogy az egy petéből származó ikrek mindig egy- ivaruak, megdönteni látszik azon tény, hogy mindkét embrió egy placesitából táplálkozván, egyforma táplálásbanrési.e- sülnek s igy kell, hogy egyivárnákká fejlődjenek. Be ha ez igy volna s ez lenne az oka annak hogy egyivaruakká fejlődtek, hogy lehetséges akkor, hogy a két petéből fejlődő, de ugyancsak egy placen- tából táplálkozó ikrek nagyon gyakran különivaruak E két tételnek egymással való szembeálliiása kell, hogy bennünket azon következtetésre vezessen, hogy az ivar kérdése már a női petében el volt döntve s az egy petéből származó ikrek kell hogy egyivaruak legyenek, a két 

petéből származók ellenben lehetnek különivaruak.De hogy a táplálkozás nincs befolyással az utód ivarára, azt bizonyítja pl. Pflüuer- nek békákkal végzettkisérlete. Egynéhány egymástól távol fekvő vidék békáinak ivar - arányszámát, ott a helyszínén, a természetadta viszonyok között megállapította, s azután az ivarérett békákat más vidékre vitte, hol a kedvezőtlen laboratóriumi viszonyok közölt lesoványodott békákat mesterségesen termékenyítette, s ennek daczára az ivari arány nem változott, ugyanaz maradt mint az illető vidéknek természetszerűen jól táplált békáinál az megállapittatott.Ezen és más hason'ó tapasztalat és buvárlati eredmények arra vezettek, hojy legjelesebb tudósaink eldöntöttnek látják a kérdést s abban a nézetben vannak, hogy mindazon tanok, amelyek szerint a termékenyülésután dőlne el az utód ivara, tévesek, s helyüket már azért sem állhatják meg, mert a természetnek ezen legrejtettebb titka nem lehet esélyek, különösen pedig könnyen beálló esélyeknek kitéve. Volt már éhínség, volt bő aratás, de azért embereknél a nemi arányszám mindég csak tizedekkel ingadozott, s valószínűleg az állatoknál is. A germez s állatok egy igen jelentékeny része, pl. a legtöbb csontos hal, a béka, a vízbe rakja petéit s csak azután történik azok megtermékenyítése s mégis minden or egyforma számarányban keletkeznek azokból him- és nőiva- ruak, holott az anyatest táplálkozásával már semmi összefüggésben nincsenek, a víz ped.g mindannyira egyforma befolyást gyakorol. De ott van a sertés ; miért szül az egyszerre him- és nőivarú utódokat, holott kell, hogy az anya egyformán táplálja valamennyi embrióját, s kell, hogy egyformán érje azokat mindennemű tényező, amelyről feltehető volna, hogy az utód ivarára döntő befolyással van. A keltető gépből miért kerül ki him- és nőivarú csirke ugyanolyan arányban mint a kotló alól ? Mindez a/t bizonyítja, hogy legkésőbb a termékenyülés pillanatában el kell dőlve lenni az ivar kérdésének, s többé semminemű befolyás változást nem gyakorolhat.Tehát csak a termékenyítés előtt, vagy a termékenyítés alkalmával dőlhet el az utód ivara. Valószínűbb, hogy a termékenyítés előtt a női pete fejlődésének legkezdetibb stádiumában, bár határozottan állítani ma még ezt sem lehet.Korschelt marburgi zoológiái tanár 1882-ben egy igen érdekes felfedezést tett közzé. A dinophilius apatrist, a turbellariák csoportjához tartozó férget tanulmányozva, azt tapasztalta, hogy ezen tengervizi állatkának nőstényei T2 mm.-ek, a Iliinek ellenben csak 30-ad akkorák, tehát egy 0’04 mm. nagyságúak. A nőstények petéi, a melyeket nagy számban raktároz testének hátsó üregében, szintén kétféle nagyságúak : nagy iojás- dad-és apró gömbölyded alakúak. Ezeket a petéket, melyek spermávalméga test belsejében megtermékenyíttetnek s azután a vízbe rakatnak le, Korschelt különválo- 
Legjobb szerkezet. Legnagyobb ———
munkatoá^Leg^nye^haj- & LEGJOBB FOLOZDCEP AZ ALFA-SEPARATOR.



1903. — 26. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3gáttá : a nagyok és kicsinyek csoportjára. A nagyokból kizárólag nő-, a kicsinyekből kizárólag hiunvaru utódok származtak. Ez esetben tehát már apetefészekben kelletett eldőlni a pete ivarénak snem lehetett az utód ivarára sem a sperma, sem egyéb ténvező befolyással. Ez a pozitív, eddig senki állal meg nem czáfolt adat azt engedi sejteni tehát, hogy az utód ívara már a női pete fejlődésének legelső stádiumában el ván döntve s hogy semmiféle későbbi tényező az utód ivarára befolyást nem gyakorolhat. Mert igaz ugyan, hogy hasonló esetet eddig kevés állatnál észleltek, de ez a kevés eset is elegendőnek látszik arra, hogy a természetnek ezen legre,tettebb titkába bepillantást nyerhessünk. Avagy felvehető-e, hogy a természet örök törvényei közül éppen ez az egy, a legfontosabb legyen ingadozó s nem egységes. Én részemről meg vagyok arról győződve, hogy ha a természet a dinophilius apatrisnál úgy intézkedett hogy az utód ivarénak kérdése a női petefészekben dőljön el, akkor ez egy olyan szabály, amely alól k vétel nincs. A Ilim spermája arra való, hot-y a női petét életre keltse, a továbbfejlődés lehetőségét neki n egadja. de nem arra való, hogy az utód ivarára döntő befolyást gyakoroljon. S ha más állatok női pite sejtjeiben találjuk meg a különbséget oly módon mint a dinophihusébaii, ez csak azért van, mert a különbség nem szembeötlő, sőt oly minimális, hogy mai eszközeinkkel fel nem ösmerhető. Csak ez az egyetlenegy mód vau, amelyet az emberi ész és fizika nem tud kijátszani; ha az ivar kérdése a termékenyülés közben vagy a magzat fejlődése alatt dőlne el, már talált volna módot az ember, hogy durva kezével az utód ivari kérdésébe beleavatkozzon, pedig ez nem lehetett czélja a természetnek, hisz’ ez a fajok és nemek pusztulására vezetne. Elrejtette titkait oda, a hová az ember soha el nem juthat, a női petefészekbe, a pete fejlődésének legkezdetibb stádiumába. Hogy a dolognak csakugyan így kell lenni, azt bizonyítják azon alsóbbrendű állatok is, amelyek — bár himeik vannak — egyes, avagy összes petéikből időszakonként vagy állandóan ahim spermájának hozzájárulása, tehát tulajdonképpeni terméke- nyités nélkül fejles; t- nek különböző ivarral bíró utódokat. Ezek petéiket többnyire a szabadba rakják le s így sem a hím spermája, sem az embrióra befolyást gyakorló egyéb körülmények nem dönthetik el az ivar kérdését; de sőt a íilloxera nimfájának i-züznemzéséből származó peték is kétféle nagyságúak s a nagyob- bakból — termékenyítés nélkül — nőivarú, a kisebbekből himivaru utódok származnak. Ott vagyunk tehát megint, hogy a petefészekben kell eldőlni a kérdésnek s nem vagyunk-e feljogosítva az egybehangzó tényekből, a természet azon 

törvényeit levonni, hogy az utódivarának kérdése a női petének legkezdetlegesebb stádiumában el van már döntve.Ellene látszik szólani s mintegy hátúmra dönti az előbbeni érvelést a méhek- nél tapasztalt azon tény, hogy a terméke- nyitetlen petékből mindig csak herék, a termékenyittetből mindig csak dolgoz^ k vagy nőivaruak fejlődnek. A méhkirályné tudvalevőleg csak egyszer párzik, a spermát azonban spermazacskójában évekig megőrzi s időközönként bizonyos rneny- nyiséget beömleszt a petevezetékbe, hogy az ott elhaladó petéket termékenyítse s ezekből lesznek a dolgozók vagy anyák, a peték másikrészébőlpedig,melyek sperma által nem termékenyitteltek meg, lesznek a herék. Csakhog/éppen annyi ’ogosult- sággai lehet azt is állítani, hogy az ivar kérdése a p tefészekbenmárel van döntve s csak a kiiejlődés czéljából van szükség spermára, mint a minő jogosultsággal állitta tik. hogy a hímivar képződése czéljából van szükség spermára. Annyival is valószínűbben így van ez, mert ha sperma szükséges az ivarképzéshez, miért fejlődik a termékenyített petéből csak hímivar s miért nem nőivar is ? A spermának a petevezetékbe való kiömlesztése semmiesetre sem akaratlagos, hanem önkéntelen működés, mi válthatja ki ez önkéntlen működésre az ingere ? Legvalószínűbben az a körülmény, hogy olyan peték folynak le a vezetéken, amelyeknek spermára van szükségük, hogy kifejlődhessenek.De nem akarom tulhosszura nyújtani közleményemet, még kevésbbé reáerőszakolni bárkire is azon nézetemet, melyet fentiekből leszűrve abban foglalok ismételten is össze : hogy mindazon tanok, melyek az ivarképződésre eddig felállit- tattak tévesek, mert az ivar kérdése sem a termékenyülés pillanatában, sem azután nem dől el, hanem jóval azelőtt a női pete fejlődésének legkezdetibb stádiumában, így azután én is azzal végzem közleményemet, amivel Monostori barátom, hogy az utód ivarára semmiként sem lehet befolyást gyakoroltatni s kár, ha emiatt csak egy pi-rczig is fáj a fejünk.
Duplafaru borjak.Ezek felöl egyik előfizetőnk tájékozódni óhajtván, közöljük a következőket.A szélességben tetemes méretű far, mely eg\ben kétoldalt hatalmasan fejlődött izmokkal rakva van s erősen barázdált lévén, kettősnek tűnik fel neveztetik duplafarnak.Igazság szerint torzképzödés ez, de vágóárunál előny, mert nagyot nyom a serpenyőben olyannyira, hogy az ily borjak vágósulya 7Oo/o-ra is felmehet. A duplafaruság különben nem fajta tulajdonság. Előfordul shorthorn bikák után súlyos, nemeslapálvfajlatehenektöJ nyert 

borjuknál, de nem valami gyakran, talán amiatt, mert ily borjak előállítására a tenyésztő készakarva nem törekszik. Simmenthaliak után is esnek olykor ilyen faru borjak s rendesen nehezen születnek, sőt meg se szülhetők, mert terjedelmes farukkal a csontmedencze szűkületein át nem sikamolhatnak:Már ez ok miatt se képzelheti a tenyésztő törekvését ilyen faru fajtának a kitenyésztése, bár az valószínűleg sikerülne.Vágóárura dolgozó tenyésztő esetleg ráadhatná magát arra, hogy eféle duplafaru bikák után, öregebb, nagyon öblös medenczéjü tehenektől borját neveljen, mert a mészáros kedveli az ily árut s jobban is fizeti.Egyébiránt a duplafaru példányok mint megélemedettebb vágóáruk, 2—3 éves korukban is keresettek és jól fizetettek, semmi ok sincs tehát arra, hogy az időnkint, véletlenül eső ilyen torzok felett desperáljunk. ik.

Állateg;észség’iig;y.
Rovatvezető : I>r. llátz István.

Szarvasmarhák gümökórjának le
küzdése jennerizálás utján.
Behring tanártól a közel múltban egy közlemény*)  látott napvilágot, mely joggal magára vonta az egész orvosvilág figyelmét. Miután továbbá az ezen közleményben tárgyaltakkal a napi sajtó is ismételten foglalkozott, czélszerünek látszik Behring dolgozatát részletesebben ismertetni.

*) Geheimrath Prof. Dr. v. Behring: DL Jeri- 
nerisation als Mittel zűr Bt kámpfung dér Rin- 
dertuberculose in dér landwirtschaftlichen 
Praxis. Zeitschrift für Thiermedicin. Bd. VI. 
p. 322.

Behring az ember és a szarvasmarhák gümökórjának vizsgálata közben újabban a szarvasmarhákat a jennerizálás“ vagy jennerizátió*-nak  nevezett eljárás utján kísérelte meg immunizálni.A jenneriiálás abban áll, hogy az illető betegség, jelen esetben a tuberku'ózis előidézőjének (a tuberkulózis baczilusá- nak) valamely módosulását visszük be azon állat szervezetébe, melyet nem fertőző betegség ellen megvédeni akarunk és pedig a beviendö fertőző anyagnak olyannak kell lenni, hogy a beoltandó ádatra semmiféle káros hatást ne fejtsen ki.Szarvasmarhában teljesen ártalmatlan gümöanyagot találni mindezideig 
Behnng-nék. sem sikerült; viszonylag 

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

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETÉHEZ RUDAPESTEN, V. KÉR.
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 26. sz.ártalmatlanok reájuk az emberi gümő- kórt előidéző baczillusok tiszta tenyészetei, továbbá a gümökóros szárnyasokból kitenyésztetltuberkulózis baczillusok, az ArloingAéie tuberkulózis baczillusok és végül szarvasmarhából származó olyan tuberkulózis baczillusok, melyek vegyi utón való kezelés (jodtrichíorid-oldat hozzáadása) által vagy kiszárítás által vesztettek fertőző erejükből.Az emberből származó gümőbaczillus (jelöljük Tb. I-gyel) a szarvasmarhákra nézve virulensebb lesz akkor, ha vele előzetesen kecskéket és juhokat oltottak be és az ezekből vett, vagyis az ezeken át vezetett baczillusokat (Tb. 1.) juttatják a marhák szervezetébe. Evvel szemben csökken az eredeti virulencziájuk, ha hosszabb időn át a baczillusokat mesterséges tenyésztalajokon tenyésztik tovább. Behring jennerizácziós eljárásához ilyen tenyészeteket használt.Hogy a marhák oltására egyenlő meny- nyiségü anyagot mérhessen le és ezt távolabbra is elküldhesse, a gümőbaczil- lusok tiszta tenyészetét beszáritja és száraz állapotban osztja szét. Ezen oltóanyagból 0 4 milligramm ugyanolyan hatást fejt ki a marhák szervezetében, ugyanolyan reakcziót hoz létre, mint a AbcA-féle tuberkulin 0'05 köbczentimé- ternyi mennyisége. Az oltás a vivöérbe történik. Az említett adagnak a vérbe való fecskendezése után a szarvasmarha lázas lesz. A láz lefolyásáról szerkesztett láz-görbéből és az azt kísérő egyéb tünetekből éppen úgy tudomást szerezhetünk a gümökór jelenlétéről vagy gyanújáról, mint a tuberkulin-befecskendezés utján.
Behring kísérleteit részben oly marhákon yégezte, melyek az előzetesen megejtett tuberkulin-próba alkalmával jellemző reakcziót adták és a melyeket ennek következtében gümókórral fertőzötteknek lehet tekinteni. Kísérleteinek nagyobb részét természetesen nem reagált egészséges marhákkal eszközölte, miután czélja az volt, hogy egy oly eljárást találjon, melylyel ezeket a gümökóros fertőzés ellen megvédje. A védőoltás alkalmával a tuberkulinra reagált állatoknál magas láz és több napig tartó köhögés következett be s ezen tünetek egy hét —tiz nap múlva elmúltak. Behring kísérleteinek eredményéből azt a következtetést vonja le, hogy 6 hónapos korig azon állatok is beolthatok, melyek tuber

kulinra reagáltak, de a gümökórra utaló klinikai tüneteket még nem mutatnak. Olyan állatokat azonban, melyek már külsőleg is gümőkórosaknak látszanak, 
Behring nem oltat be.Az oltási kísérletek a fiatal marhára minden esetben teljesen ártalmatlanoknak bizonyultak; száznál több 3—12 hónapos ezen módon beoltott marha közül egynél sem volt valami káros mellékhatás észlelhető. Két marhát több hónappal az oltási kísérletek után leváglak és bennök gümökóros betegség semmi nyomát sem találták.A beojtott állatok a később eszközölt 
mesterséges befertözés ellen nagyfokú védmentességet tanúsítottak, a mennyiben minden esetben immunisoknak mutatkoztak a szarvasmarha giimökórját 
előidéző baczillus oly tenyészeteivel szemben, melyek a kontroliképpen beoltott tanuállatokon halálos kimenetelű megbetegedést hoztak létre.

Behring jennerizácziós kísérleteinek kedvező eredményei eddig csak a mes 
tért égés utón történt fertőzés esetére vonatkoznak. Hogy a természetes viszonyok között bekövetkező fertőzésnél, szóval a gyakorlati életben is beválnak-e ezen védőoltások, arról korán volna már most nyilatkozni, arra vonatkozólag majd csak több évi gyakorlati tapasztalat és megfigyelés nyújthat felvilágosítást.Néhány gazdaságban ezideig végzett kísérlet szintén kedvező eredményre vezetett. A marburgi kísérleti telepen jen- nerizált marhák állandóan gümökóros fertőzés esélyeinek vannak kitéve, annak daczára eddig egyik sem mutatja a betegség legcsekélyebb jelét. Ennek alapján Behring feljogosítva érzi magát arra, hogy eljárását, mint e mellettteljt sen veszélytelent, a gyakorlati életben való kipróbálásra is ajánlja. Közleményében mellékelt utasítás szerint a védőoltásra kerülő marhák kizárólag oly egy éven aluli állatok lehetnek, melyeken klinikai vizsgálattal kóros elváltozások nem állapíthatók meg. Minden kísérleti állat bal fülén megjegyeztetik. A beoltott állatokról részletes jegyzőkönyvet vezetnek. Kezdetben még életképes gümöbaczillu sok vitetnek a szervezetbe, melyeknek a marhákra gyakorolt hatásáról előzetesen a marburgi intézetben meggyőződtek. A baczillrfsokat könnyebb szállít hatás czéljából kiszárítják a nélkül, hogy 

ennek következtében virulencziájukalább szállitt atnék, zárt üvegcsövekben 30 napig változatlan állapotban tarthatók el ezen baczillus-tenyészetek. Minden küldött anyaggal pontosan meg van határozva, hogy mennyi állat oltandó be vele. Ezen oltóanyagot előzetesen forralással sterilizált, 1%-os konyhasóoldatban egyenletesen elkeverik és az igy készített emulziót (fejet-et) a beoltandó marha torkolati vivöerébe fecskendezik. A kísérletre szolgáló állatok lehetőleg gümökór-men- tes istállóban helyezendők el.A fertőzött istállók fertőtelenitéséről szólva, kiemeli, hogy a F.iigqeeljárása szerint formaldehid-gőzök fejlesztésével történő fertőtlenítés nem kielégíthető. E helyett inkább ajánlja a 2°/o-os forró szódaoldatnak alkalmazását. Azonban az istálló levegőjének fertőtlenítése megfelelő eljárást nem ismer, aránxlag legczéKzeröbbnek látszik a jó szellőztetés.
Behreng intézetében jelenleg a folyamatban levő kísérleti oltások eredményeit figyelik meg. A német kormány több állatorvost küldött ki Marburgba az oltások tanulmányozására; ezek most egyes gazdaságokban próbálják kf az eljárás gyakorlati értékét. Mások részére Behring jelenleg oltóanyagot egyelőre még nem készít. Dr. Zimmermann Ágoston.

Tejgazdaság.
Rovatvezető: Sierbán .János.

A moszkvai tenyészmarha-kiállitás.Ismételten felhívtuk a figyelmet e helyen arra, hogy részben kiválóbb hazai primigeniusunkkal, de kivált piros tarka és borzderes tcnyészfajtáinkkal igyekezzünk utat törni Oroszországba, hová ily szándékkal a német birodalom is gravi- tál. Azóta ily irányban nem tettünk semmit, de mint egy jelentésben olvashatjuk, annál többet tett Németország, mi több, Francziaország is.A folyó évi májusban megtartott moszkvai tenyészmarha-kiállitáson az utóbb említett ország versenyen kívül remek franczia fajtákat mutatott be, vagyis nagy áldozatot hozott állatainak puszta megismertetése czéljából akként, a miként azt hazánk is tette a Pirkner által toborzott kollekcziókkal.Mint a jelentés mondja, ezekre a nagy 
Járgány cséplőkészletek. | Elsőrangú hazai gyártmány! | Darálók. Szecskavágók. Ekék.

Oőzcséplűkészlet
és 100.000különféle 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. — 26. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5fokban nemes, istállón elkényesedett állatokra Oroszországban nagy jövő nem várhat, Svájcz pedig, az óriási kereslet miatt, Oroszország ebbeli szükségletét távolról se fedezheti. Szép kilátásai vannak tehát ott a német frontozusoknak és brachicerosoknak, névszerint pedig a németsimmenthaliaknak, allgauiaknak és schwyzieknek, melyek legerősebben is voltak képviselve a mondott orosz kiállításon.Be volt ott ugyanis mutatva az érintett franczia fajtákon kívül szarvasmarha:
20 drb hollandi,
54 „ allgaui,
50 „ schwyzi,

151 „ simmenthali,
26 „ jaroslawi,

2 „ oldenburgi,
9 „ wilstermarschi,
6 „ ayrshirei,
2 „ angelni,
2 „ Shorthorn,

11 „ orosz keresztezés,
27 „ orosz fajta tejelő; sertés,

157 „ yorkshirei,
85 „ berkshirei,
12 „ tamwort; juh,

5 „ shropshirei,
8 „ ceicester,
5 „ cserkesz

17 „ Romanow-féle,
6 „ buchariai és számos baromfi.Németország a berlini állatértékesitö központ közvetítésével 4 allgaui és 8 simmenthali állatot küldött oda s ezekkel 1 arany, 2 nagy ezüst, 3 kis ezüst, 1 bronz érmet és egy díszoklevelet nyert.Az évenkint megismétlődő ezen mosk- vai kiállításon és általában Oroszországban tehát, ha szép jövője van a németek által ott bemutatott fajtáknak, lehetetlen, hogy a mi hasonló fajtájú, de amazoknál rezistensebb s egyébként is semmivel se rosszabbilven marháinkra jövő ne várjon, de persze meg kell ismertetnünk ez anyagunkat az oroszokkal még jobban is mint eddig tehettük. Már tavaly elérkezettnek és sürgősnek jeleztük az időt erre; most pedig, hogy a konkurrens újabb erőfeszítéseit látjuk, még égetőbbnek jelezhetjük a mielőbbi megmozdulást, ha a kedvező alkalmat elsikamolni hagyni nem akarjuk. Meg kell mozdulnunk mi*  előbb amiatt is, mert az orosz tenyésztők is minden erejöket megfeszítve törekszenek már is a mondott tenyészanyagszük- ségletnek saját produkczióval való fedezésére, mi ha sikerül, már legfeljebb csak vérfrissítőkre fognak szorulni, holott ma mindennapi külföldi tenyészanyagra is még rá vannak utalva. * Szerző hazájának hideg klímájához.

A f. év szeptemberében Charkow-ban is lesz kiállítás s Németország nyugati vérü lóval, marhával és sertéssel azon is részt fog venni. Áll-e valami annak útjában, hogy ott Magyarország tenyészete is képviselve legyen? Ha nem áll, küldjünk már oda is egy olyféle kollek- cziót, aminőt annak idején Pirkner bemutatott. m. le.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Ureblay Emil.

Hogyan mozdíthatjuk elő és hogyan 
akadályozhatjuk a kotlásiA jó és követésre méltó példa figyelmet érdemel akárhonnan jön is. Ez az oka, hogy idönkint külföldi forrásokból merített közvélemények is foglaltatnak szaklapjainkban s e lapokban is.Fenti czim alatt egy német baromfitenyésztő, C. Rhan, egy ilyen figyelemreméltó közleményt hoz a „D. Landw. Presse “ egyik legutóbbi számában. Ebből czélszerünek vélem itt a következők kiemelését.Ahhoz, hogy a baromfitenyésztés jövedelmező lehessen,mindenekelőtt az szükséges, hogy a tenyésztőnek ősz idejére gyorsan fejlődő s ez időre annyira érett állatai legyenek, hogy azok az öregek helyett ekkor ipár tojjanak és hogy azok egyben a téli hideggel szemben edzettek is legyenek s tojást ekkor is rakjanak, mert éppen e két évszak az, amelyben a tojásnak legmagasabb ára van.A baromfitenyésztésben kivált e két körülmény biztosítja a jövedelmezőséget s meg vagyok győződve, hogy a csak nyáron tojó állomány tenyésztője, mert ilyenkor a tojás ára az erős kínálat folytán nagyon alacsony, veszteséggel dolgozik.Hát a zöld asztalnál elméleteket kieszelni, melyek a gyakorlatban ki nem vihetők, nem nehéz. A valóság az, hogy ha augusztus-szeptemberre 5—6 hónapos tojó individumokat akarunk, úgy február—márcziusban, korán érő fajtából kell költetnünk. Ám hát hogyan csele- kedjük ezt? A költetö gépek gyárosai hamar készen vannak erre a felelettel, azok azt tanácsolják, hogy : vásároljatok költőgépet. Hát van ebben valami elfogadható, de a mig az efféle gép, pl. szövetkezeti beszerzésekrévén népszerűbbé nem válik, a kisebb tenyésztő a tyuk vagy a pulyka kotlósra van utalva. De honnan vegye 

ezeket, ha mint fennebb mondva van, augusztus—szeptemberre 51—6 hónapos állatokhoz akar jutni? Ennek az utját- módját óhajtom én megmutatni.Hátmintsokmindennek,ennek a dolognak is két oldala van. Mert ha erőszakoljuk a kotlási kedvet, aláássuk avval a tojási kedvet és képességet, mire pedig első sorban törekednünk kell. Emeljük hát állományunk számát annak kétszeresére — mint azt némelyek tanácsolják — akkor majd boldogulunk. Igen ám, csakhogy az állománynak fele rossz tojó, a szám emelésével tehát csak gabnát pocsékolunk, haszon nélkül, de igenis, ha a meglevő állományt odavisszük, hogy két annyi tojást produkáljon, mint jelenleg, úgy egy csapásra két legyet ütünk: jövedelmezővé tesszük a baromfitenyésztést s egyben függetlenítjük magunkat a külföldtől is. De hogy ez utón akadályba ne ütközzünk amiatt, mert nemcsak tojókat, de kotlókat is tenyésztünk, felfogásom szerint egy bizonyos fajta leél törzsében kell érvényre emelnünk e kétféle képességet, t. i. az arra való jobb állatokat tojásra, az arra nem való rosszabbakat pedig kottásra használván.Igen ám — mondhatja valaki— ha ez lehetséges volna! Hiszen éppen az a baj, hogy az az oktalan baromfi akkor kőtől, mikor kedve tartja. Hát én azt mondom, hogy ez nem egészen igy áll, hanem úgy, hogy a takarmánynyal és a takarmányozás módjával és egyéb kezeléssel a kottást előmozdítjuk, de akadályozhatjuk is, különösen akkor, ha egy éppen alkalmas fajta tenyésztésével foglalkozunk.A tojásberakás tudvalevőleg ivari működés és összefüggésben áll az állati tett belső és a környezet külső melegével. Egyben a fejen levő taraj is viszonyban van a petefészekkel s mig pl. a keresztcsőrű, tarajtalan madár télen is fészkel, addig a télen elfagyásnak kitett taraj az egyéb szárnyasnál, igy a tyúknál is nem teszi képessé az állatot arra, hogy télen is tojjon, éppen azon viszony miatt, mely a taraj és ivarszervi működés között fen- forog. A kiimához*  mérve tehát mi egy kis taraju fajtára vagyunk utalva. Ha ily állatunk van, úgy képesek vagyunk a kotlási képességet a takarmányozással fokozni s ezt egyszersmind a tojásrakási képességre vonatkozólag is megcselekedni.Az ellenmondásnak látszó ezen titok 
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11—25 darab vételénél egy darab ára ..................   írt 13.—
csomagolással együtt.

Hosszabbító cső magastörzsü fák permetezésére......... .... .............írt 1.—
Franczia szőré (kívánatra külön) .............................................. 75 krajezár.

vs AUTHKER ÖDÖN

Peronospora-permetező 
„DIADAL" ■ :

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

igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.

Buda pesten.



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 26. sz.nyitja im ez: Ha télen tojást akarunk produkáltatni, a tojókat mozgásra kell kényszeritenünk úgy, hogy magvas ele- ségüketmélyalombakeverjük, hogy kényszerülve legyenek azt onnét folytonos kaparással, kereséssel megnyerni; ha pedig télen kotló egyedeket akarunk nyerni, úgy ezeket a jelzett mozgástól vissza kell tartanunk s erősebben kell etetnünk. Az első uton-módon megakadályozzuk az elhizást s emeljük a tojóképességet, a második módon pedig előmozdítjuk az elzsirosodást s fokozzuk a kotlási kedvet és képességet.Erre a gyakorlat tanított meg engem s ez a legjobb mester; itt és ebben tehát nem a zöld asztalnál kieszelt elméletről van szó. Meg kívánom még említeni, hogy mi ebben az én eljárásom. Fehér wyan- dotte fajtát tartok, egy kiváló gazdasági tyúkot, melyajelzettfeltételeknek teljesen megfelel s a tenyészetet két törzsre osztottan kezelem,nevezetesen tojó-és kotló- törzsben. A tojók hideg istállóban vannak elhelyezve; emellett avval kapcsolatos nagy kaparóhely van számukra berendezve s 10—15 cm. vastagon szalma, szecska, száraz falevél, homok, mag- hüvelykeverékkel behintve. A kaparóhelyen fejenkint 25 gr. mennyiségben, este az elütés után hintetik fel a magvas eleség az alomba jól elkeverten és pedig figyelemmel arra, hogy abban napraforgó mag is legyen, mely az ivarszervek munkájára előnyösen hat. Itt tehát az állatok hajnali ébredéskor azonnal takarmányt- és munkát találnak, ez utóbbi folytán fel- melegednek, el nem híznak és a mi fő, tojnak, úgy, hogy tenyészetemben az idei 20 R. fokos hidegben is,havonkintl5—20 tojás került egy-egy tyuk után.D. e. 11 órakor aztán lágy eleséget kapnak, mely áll főtt takarmányrépa, burgonya, sárga (murok) répa, kelkáposzta, korpa és darakeverékből. Az eleség melegen adatik akkora quantumban, amekkorát egy óra alatt el tudnak fogyasztani. Ha az idő nem nagyon kedvezőtlen, ezen etetés után a kertbe hajtatnak. Déli 1 órakor kapják a második magvas eleséget az alomban, ugyancsak fejenkint 25 gr. gabonát számítva s 3 órakor újra lágy eleséget amely áll fejenként 15 gr.- nyi Spratt-féle husrostos baromfi eleségből. Ez anyag nagyon előnyös a tojóképesség fentartására és fokozására. Vizet, meleg állapotban, egy 75 cm. magasan elhelyezett edényből isznak, mely edényhez mindannyiszor fel kell repülniük s ismét le kell szállniok.így az állatok tele begygyei, jól lakottan mennek nyugovóra s végezhetik a tojás és trágya-rakást, mely utóbbit se szabad kifelednünk a hasznosításból.E takarmányozási és kezelési módszernek az a nagy előnye van, hogy az ember bőven táplálhatja állatait anélkül, hogy az megártana nekik. S erre a bő táplálásra szükség van nemcsak azért, mert 24 órából 16 éjjelre esik, hanem kivált azért,

mert mostohább táplálásra 30 vagy több grammnyi tojásanyagot naponta a tyuk nem produkálhatja. Aki tyúkjait koplal- tatja, ne várjon kellő tojáshozamot.Azok az állatok már most, amelyek kotlásra tenyésztetnek, naponta 10—12 gramm szemes eleséggel többet kapnak s ezt úgy, hogy annak felvételezés elfogyasztása fáradságukba ne kerüljön. Ezenkívül a fenn jelzett meleg, lágy ele- ségen kívül kapnak még fejenkint 10 gr. Spratt-féle, nyers marhahusrostból álló készítményt pótlékul. Ezek az állatok már melegebb kecskeistállóban tartózkodnak. A várt eredmény nem is marad el, mert énnekem már október-novemberben vannak kotlóim, de egyben u. n. idei fiatal tojóim, amelyek 23 nap alatt 23 tojást is tojtak már.A jövedelmezőségre nézve akövetkező összeállítást adhatom :
50 gramm szemes eleség__ ___ 0’75 pfennig
15 » Spratt-féle eleség ... 0'57 „
Lágy eleség, circa____ ____  0.18 „

öszzesen_  1-50 pfennigEgy hónap alatt tehát kerül egy állat 1'50 X 30 — 45 pfennigbe,(amipénzünk szerint circa 54 fillérbe.)Amennyiben pedig, mint jelezve volt, jó téli tojók havonta 15 — 20 tojást hoznak s ezek ára ilyenkor 10 pfennig, egy ily tyuk havonta 1 — Ü/2 márkát jövedelmez csak a tojásában, mihez külön jár még a trágya, a tenyésztojás, a csibék s a háznál elfogyasztott állatok értéke.A kotlásra szánt tyúkok valamivel többe kerülnek, mert mint láttuk, 60 gr. gabnát és Spratt-féle husrost takarmánypótlékot kapnak. A különbség azonban csekély azon nagy elönynyel szemben, hogy korai kotlóink vannak, melyek a jövedelmezőséget általában tetemesen fokozzák. Ez a methodus különben pulykákra is alkalmazható, hasonló eredménynyel. *Bizonyosra merem venni, hogy az ilyenféle gondozásnak és kezelésnek nálunk is vannak már követői, de egyben valószínűnek tartom, hogy e dolograbizo- nyos észrevételek is léteznek. A baromfitenyésztés fontos, országos ügyének tesz az szolgálatot, aki idevágó tapasztalatait közlis ez okból remélni lehet, hogy hozzászólások nem fognak hiányozni.
Monostori Károly.

Az állattenyésztési felügyelőségek.E lapok 22. és 24. számaiban szó esvén az állattenyésztési kerületi felügyelőknek az 1894. XILt.-cz. rendeletének szigorúbb végrehajtására irányuló szaporításáról, ennek mikénti keresztülvitelére két javaslatot olvashattunk, a melyek egyike a jelenlegi körzetek meghagyásával, a kerületi felügyelők mellé segédfelügyelői állások szervezését, másika a körzetek és igy a felügyelői állások szaporítását czélozza.Magát a czélt tekintve mindkét indítvány kivihető, de én azt hiszem mégis czélsze- rübbnek látszik a Fehér Zoltán által ajánlott segédfeliigyelői állások szervezése,

eltekintve egyeg körzetek kisebb vagy nagyobb kiterjedésétől, már csak azért is, hogy azon sok tennivaló, mely egy állattenyésztési felügyelőre háramlik, megosztódjék. A körzetek szaporittásával ez nem volna elérhető. Nem pedig azért, mivel a tennivaló, a szükebbkörzetek által sem csökkennék, megmaradna a felügyelet a tenyésztési szabályok betartására, atiszta- vérü apaállatokkal való ellátása a községnek, az apaállat, közséji gulyák vizsgálata, legelőkiosztási ügyek, állatdijazások, állatvásárokon való résztvétel, díjazások, jutalmak kieszközlése, szövetkezeti ügyek, a temérdek tanácsadás, azonfelül — s a mire első sorban kellene súlyt helyezni— tanfolyamok, mezőgazdaságielőadások tartása.Mindezen teendők — mondom — nem szűnnének meg a körzetek szaporításával, mert legyen a körzet bármilyen kis terjedelmű, ha annak állattenyésztési ügyeit kellően ellátni akarjuk, a fent elmondottak kötelességét kell, hogy képezzék a felügyelőnek.Nagyobb körzetben igaz, mindenesetre több a teendő, tekintve azonban azt. hogy egyúttal több egymással rokonügy nyerhet elintézést, ha ezt a felügyelő egy melléje rendelt segéddel felosztani képes, gyorsabban és nagyobb megerőltetés nélkül vihető véghez.Az állattenyész-tési segédfelügyelői intézmény továbbá mintegy folytonosságban szolgálná az ügyet. Ügy értem, hogy a segédfelügyelő, ha idővel mint felügyelő más körzetbe is neveztetnék ki, tisztában volna tennivalóival, tudná az. ügy menetet, kellő gyakorlattal bírna az apaállatok vizsgálatánál, szövetkezeti ügyekben, tanfolyamok, szakelőadások rendezésében megvolna a kellő jártassága s úgy lehet, ha tudása és szorgalma van hozzá — nagy könnyebbséggel végezvén előirott teendőit — maradna ideje újabb olyan tennivalóknak is ügykörébe való felvételére, mint amilyenek pl. tenyészkörzetek alakítása, a baromfitenyésztés nagyobb gondozása, tejelő-versenyek stb. rendezése.Ha— mondom — kellő tájékozottsággal bir s mintegy kisujjában van a tenni és mikénti tennivaló, úgy egész könnyen végzi azt, nem kell mások példáját lesnie, ami tapogatózás, időfecsérlés s a vége legtöbbnyíre rosszultevés. Ez pedig csak tanulás, látás, közvetlen tapasztalatszerzés után lehet. Magától vagy írott szabályok után nem tanulja ezt meg a körzetbe talán egészen más pályáról kinevezett felügyelő, vagy ha igen is, csak hosszú évek múltán, amelyek pedig, ha azokat örökös tanulással kell eltöltenie a felügyelőnek körzete rovására esnek.Egy további előnyt annyiban látnék a segédfelügyelői állásokban, hogy a mostani felügyelőknek nem kellene egyszerre kisebb s talán — a felosztás uj rendje szerint — idegen körzetet ellátnia, a mi, mint azt Fehér Zoltán is említette, ambiczió- ját csökkentené. A huszonegy kerület megmaradhatna úgy a hogy van; az ezen körzetekben eddig működött felügyelők segéderővel még nagyobb tevékenységet volnának képesek kifejteni s ha személyükben változás is állna be, ott volna a segédfelügyelő, aki ismervén nemcsak tennivalóit, de annak a három-négy megyének, amelyben tanult, specziális állat



1903. — 26. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7tenyésztési viszonyait is, nagy és személyhez kötött változás nem érné egy-egy felügyelő-változás esetén a körzetet. Ez pedig már a folytonosság elvénél is fontos dolog. Egyátalában mint mindenütt, itt is indokolt volna nevelni a felügyelőket. Nevelni, alkalmat adni nekik, hogy tanulhassanak, hogy képességüket még mielőtt egy önálló tért betöltenének, megmutathassák. Csak igy várható siker s csak igy érhetjük el azt, hogy a már végzett munka további vezetésében változást s úgy lehet egészen más alakulást nem fog szenvedni.Ám sok körülmény teszi lehetetlenné, vagy legalább is körülményessé az állattenyésztési felügyelői és segédfelügyelői intézménynek általunk proponált kivitelét. Belátom én ezt és be fogja látni mindenki, akinek csak némi betekintése van az állami és főleg újonnan szervezett állami hivatalok betöltésénél. Ezekből azonban ki kell vetkeznie az intéző köröknek. Ha a mai állattenyésztési felügyelői kar kötelességtudásával s tevékenységével a követelmények színvonalán áll is, nem sza- badajövőben azon reménykednünk, hogy elmegy egy-kettő, jön helyette más idegen, aki talán jobban tud; biztosaknak kell, hogy legyünk abban, ki az aki jön, érti, tudja-e ügyét, bele van-e avatva, látta, meggyőződött-e róla valahol s ha tett e téren valamit, jól tette-e ?Egyszóval nevelnünk kell a jövő nemzedéket s azt csakis úgy érhetjük el, ha a mostani nagyobb körzettel biró állattenyésztési felügyelők mellé segédfelügyelői, gyakornoki vagy hasonló állásokat szervezünk, illetve olyan tért biztosítunk aj ö vő felügyelői intézménynek, ahol tanulhasson, láthasson, tapasztalhasson, és képességeit kimutathassa. Ágii Endre.

Különfélék.
Előfizetési felhívás. Julius hó 

1-vel jár le a félévre előfizetett ol
vasóink előfizetése. Nehogy lapunk 
szétküldésében fennakadás álljon 
be, tisztelettel kérjük a lejárt elő
fizetések mielőbbi megújítását. Az 
előfizetési pénzek legczélszerübben azon 
postautalvány-lapokon küldhetők be 
kiadóhivatalunkba, melyeket féléves 
előfizetőinknek külön borítékban 
küldöttünk meg.

Kinevezések. A földmivelésügyi miniszter a m. kir. állami ménesbirtokok és a gödöllői koronauradalom személyzeti létszámában Ériek Aladár m. kir. jószágfelügyelőt a VII. fizetési osztály első fokozatába m. kir. jószágigazgatóvá, — dr. 
Róhrer Lászlót a m. kir. állatorvosi főiskola vegytani tanszéke mellé további két év tartamára II. tanársegéddé nevezte ki.

Gazdasszonyképző-iskola. Darányi Ig- nácz földmivelésügyi miniszter megvalósítja régi tervét és Gödöllőn gazdasszony- képzö-iskolát állit. Az iskolának czélja, hőgy a középosztály leányait a háztartás vezetésére kiképezze és alkalmat adjon 

arra is, hogy magukat különösen a kertszerű gazdaságok vezetésébe begyakorolják. Továbbá a gazdálkodás egyes ágainál, úgy különösen a tejgazdaság, baromfi
tenyésztés, méhészethez szükséges ismereteket megszerezhessék. A tanfolyam egy évig tart és arra évenkint30—40 növendéket vesznek föl. A növendékek számára internátus épül, az iskola czéljaira a baromfitenyésztő-telep épületeit megfelelö- leg átalakítják.

Négy hónapi börtön tejhamisitásért. Ez a szigor Párisban ért utói egv Pollen nevű tej árust, akit, mert vízzel hamisította a tejet, a párisi bíróság négy hónapi börtönnel sújtotta. Érdekes ez az Ítélet annak a demonstrálására, hogy az igazság minő fokával mérnek nálunk s Párisban az élelmi hamisítókra. Nálunk 10—20 koronára Ítélik azokat a hamisítókat, akik egészségünk rovására mindent elkövetnek. Ha azután újból rajtacsipik az élelmi szerek hamisításán, megduplázzák,vagy [megháromszorozzák a bírságot de arra, hogy tejhamisitásért nálunk valakit négy hónapi börtönre ítéltek, alig akad példa. Ezzel a fokozatos pénzbüntetéssel legfeljebb csak az óvatosságát fejleszti a hatóság a tej- hamisitóknak, hanem akit egy negyedévre elzárnak, arraamegbecstelenités bélyegét is ráüti a törvény, úgy, hogy az illetőnek elmegy a kedve az újabb manipuláczió- tól. Nálunk, sajnos, még az enyhe pénz- büntetéssel is beéri a hatóság. Pedig, hogy mily mérvben űzik székvárosunkban is a tej hamisítást, arra nézve adatokkal szolgál a hatóság jelentése, mely felsorolja azoknak a neveit, akik rászolgálnak — erre a ,,szigoru“ büntetésre.
Tejelő verseny. A Baranyamegyei Gaz

dasági Egyesület Mágocson junius 27 és 28-án tejelő versenyt rendez és ugyanekkor nyugati fajta szarvasmarhákat tehén üszőszemlén díjaz. A földmivelésügyi miniszter a versenyt és kiállítást megfelelő segítségben részesítette.
Állatdijazás. Vas vármegye Gazdasági 

Egyesülete szeptember hó 3-án Kis-Czell- ben, szeptember 7-én Rohonczon, 9-én pedig Vasvárott tenyészállatdijazást, junius hó 29-én pedig Szent-Gotthardon lótenyésztési jutalomdij kiosztást rendez, amelyen vasmegyei kisgazdák vehetnek részt saját nevelésű állataikkal.
Élelmiszerkiállitás Londonban. A londoni kristálypalotában f. é. augusztus 29-én nemzetközi élelmiszerkiállitás nyílik meg, mely szeptember 12-ig tart 15 csoportban felöleli a sütő-, hentes-, konzerv-ipart, a fü- szereket, virágokat, gyümölcsöket, tejtermékeket, borokat, szeszes italokat, ásványvizeket, háztartási és vendéglői fölszereléseket.
Mének selejtezése. Az állami méntelepek ménanyagának osztályozása, illetve selejtezése a következő napokon lesz: Nagykőrösön julius 10-én, Dorozsmán julius 11-én, Baján julius 12-én, Verse- czen julius 14-én, Debreczenben julius 15-én, Békés-Csabán julius 16-án, Szat- már-Németiben julius 16-án, Turja-Re- metén julius 18-án, Eperj esenj ulius 20-án, Rimaszombaton julius 22-én, Jászbe

rényben julius 25 én, Székesfejérváron julius 28-án, Bábolnán julius 30-án, Pa- linban augusztus 3-án, Nagy Atádon augusztus 4-én, Nyitrán augusztus 8-án, Sepsi Szent-Györgyön augusztus 11-én, Homoródon augusztus 12-én, Deésen augusztus 13-án.
Baromfiértékesitö szövetkezet. Nagy- becskereken nagyszabású baromfiértékesitö szövetkezet alakult. A földmivelésügyi miniszter 5000 korona államsegélyt folyósított a szövetkezetnek, amely működését már megkezdette és Angliába, főleg pedig Londonba exportál baromfiakat. Hasonló szövetkezetek létesítése első rendű tényező volna baromfitenyésztésünk és értékesítésünk fejlesztésére.
A Vili, nemzetközi állatorvosi kongresz- 

szus Budapesten. Az 1905-ben Budapesten tartandó nemzetközi állatorvosi kongresszus állategészségügyi szakosztálya 
Lestyánszky Sándor miniszteri tanácsos elnöklete alatt ülést tartott, a szakosztály programmjának végleges megállapítása czéljából. Az ülésen Ottlyk Iván miniszteri tanácsos, Hutyra Ferencz dr. állatorvosi főiskolai rektor, Péchy József osztálytanácsos, Gracsányi Gyula, Kurtz Ferencz, Tátray János, Rziha Arthur állategészségügyi felügyelők és számos szakosztályi tag vett részt. Rátz István dr. főiskolai tanár, a kongresszus főtitkára előterjesztette több külföldi kiváló szakember véleményét az elöleges programmra vonatkozólag, amely kivétel nélkül igen elismerő s bizonyítéka annak az élénk érdeklődésnek, melylyel a kongresszus iránt főleg Németországban általánosan viseltetnek. A főtitkár javaslatához képest megállapította azután a referálandó kérdéseket, amelyek előadására a külföldi és hazai legkiválóbb szakemberek fognak felkéretni, akik részben már el is vállalták a referátumokat. Hasonló czélból ülésezett Tangl Ferencz dr. tanár elnöklete alatt az élettani és Preisz Hugó dr. tanár elnöklete alatt a kórtani szakosztály is.

A halászati törvény revíziója, melyre most már a Romániával kötött halászati egyezmény következtében is sürgős szükség van, már elő van készítve. Az országos halászati felügyelőség előterjesztése alapján a minisztérium illetékes ügyosztálya kidolgozta a törvényjavaslat tervezetét, a melyet legközelebb egy összehívandó szakértekezleten fognak behatóan megvitatni.
A nori ló. Vas vármegye lótenyésztéséről uj szabályrendeletet készített és kimondotta, hogy a nori ló tenyésztésének a vármegye egész területén szabad folyást engednek. A módosított alapszabályoknak elfogadása érdekében a vármegyei gazdasági egyesület intervenczióját is kikérték, mely elhatározta, hogy a tervet helyesli, jóváhagyás érdekében szintén fölir a földmivelésügyi miniszterhez.
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Állatforgalmi korlátozások. Ausztria ellen jelenleg a következő állatforgalmi korlátozások vannak érvényben: 1. A ragadós száj- és körömfájás betegség fennállása miatt, tilos a hasított körmü állatoknak (szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések) Magyarországba való behozatala a Magyarországgal határos : gali- cziai Nadwórna kerületből. 2. A sertésvész betegség fennállása miatt, tilos a sertéseket Magyarországba való behozatala a Magyarországgal határos alsóausztriai Lajtha melletti Bruck, Mödling, Unter-Gánserndorf és Wiener-Neustadt kerületekből, a stájerországi Pettau kerületből és a sziléziai Teschen kerületből. 3. A sertesorbáncz betegség lennál- lása miatt, tilos a sertéseknek Magyarországba való behozatala a Magyarországgal határos alsó-ausztriai Lajtha melletti Bruck ésUnter-Gánserndorí kerületekből, a stájerországi Hartberg és Luttenberg kerületekből, a sziléziai Friedek és Teschen kerületekből és a galicziai Gorlice kerületekből.
Lókiál litás aHortobágyon. A debreczeni gazdasági egyesület és a vármegyei lótenyésztő-bizottság állatkiállitást rendezett a Hortobágyon. Debreczen városa méneséből, versenyen kivül huszonhárom lovat állított ki. Huszonötdebreczeni gazdát jutalmaztak állami és városi dijakkal, a dijakat Kovács debreczeni polgármester osztotta ki. Minden nyertes ló Debreczen városa ajándékából nemzeti szinü szalaggal diszittetett föl.
Ügetőverseny Budapesten. A Magyar Ügetőverseny-Egyesület nevében Kelle

mes Gyula gróf tudvalevő lég ária kérte a várost, hogy aTattersall területét 1909-től, a mikor a Tattersall szerződése lejár, har- mincz évre adja oda ügető-verseny czél- jára. A kérelmet tárgyalta a közgazdasági és középitési-bizottság, s mind a kettő elismerte, hogy a kérelem teljesítése elől elzárkózni nem lehet, mert közgazdasági érdekből, de különösen az idegenforgalom szempontjából a fővárosra is hasznos, ha az ügető versenyt rendszeresítik. A magyar gazda nem lesz kénytelen a lovát olcsó áron eladni az osztrák kereskedőnek. A bizottságok csak harmincz év helyett tizenöt évre kívánják átengedni a területet, a mihez az egyesület is hozzájárult.
Románia állattenyésztése. A romániai közgazdasági minisztérium statisztikai hivatala az 1900. évi állatszámlálásról nagyon érdekes és részletes munkát adott ki, mely községenként kimutatja az állatok és állatnemek számát, a tulajdonosok foglalkozását, a legelőlerületeket s még nagyon figyelemre méltó adatokat tartalmaz az állatok, területek és lakosság szerinti eloszlására, az állatok súlyára és piaczi áraira nézve is. Ezen statisztika szerint 1900-ban Romániában 971,321 birtokos következő állatokkal birt: ló 804,324 öszvér és szamár 7.701, szarvasmarha 2.588,526, juh 5.655,444, kecske 232,515, sertés 1.709,205, méhkas 310,180.Az állatlétszámnak az utolsó 10 évben való szaporodásra nézve csak úgy nyerhetünk tájékozást, ha az 1890-iki adatok az 1900-ik évben a falusi lakosságnál talált állatlétszámmalhasonlittatnak össze.

E szerint volt:
1900-ban 1890-ben

a faluéi lakosságnál
Ló L. „■..........  799,333 594,962
Szarvasmarha... 2.500,401 2.520,380
Juh... '__________  5,542,832 5.002,390
Kecske__________  226,290 209,990
Sertés____ ______ 1.627,608 926,124A szarvasmarhalétszám stagnácziójára, illetve a visszafejlődésére nézve a magyarázat abban keresendő, hogy egyrészt az egész országban az nevezetesebben nem fejlődött, a nagy dunaikerületekbenpedig annak száma visszament, mig ugyanott a lovak száma szaporodott, mi ezen kerületek specziális gazdasági viszonyaiban, a nagy távolságokban Jeli magyarázatát. A lakosság számarányához és a területhez képest esik Romániában 1000 lakosra, illetve 1 □-km.-re egybehasoulitva Magyarországgal :

Románia Magyarország
1000 lakosra 1 □-km.-re (1895-iki adatok)

Ló_______  _ . 144 7 126 7
Szarvasmarha 431 20 367 21
Juh _ _ _ . 942 43 433 25
Sertés . .. 285 13 400 23A sertések kivételével tehát a számarány a magyarországi viszonyokkal egybe- hasonlitva kedvezőnek mondható, sőt a juhok nagy száma a sertésekben való liiány( bőven kárpótolja.
Gyorsnyirógép Velocifor néven kerül forga

lomba egy szabadalmazott gyorsnyirógép, mely 
úgy ló-, mint marha- és juhnyirásra alkalmas. 
E kizárólagosan szabadalmazott géppel egy 
lovat 35—40 perez alatt teljesen le lehet nyírni, 
anélkül, hogy az az állatot nyugtalanná vagy 
rakonczátlanná tenné. Ajánlatos ily gép beszer
zése, első; sorban azért, mert ez ragályos beteg
ségek áthurczolását kizárja. Kaphatók Steidl 
József özvegyénél, Bécsben, XVII/1. Jörger- 
strasse 41., kinek mai számunkban közölt hir
detésére felhívjuk olvasóink figyelmét.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

B. B. urnák, N.-Szalonta. Tessék azokat a kér
déseket, melyekethozzánk tett, az Erdélyi Gazda
sági Egyesülethez intézni. — V. S. urnák, Páty. 
A kérdezett német ezég megbízhatóságáról — 
minthogy nem ismerjük — biztos informátiót 
nem adhatunk. — Á. L. urnák, Várgede. Tes
sék múlt heti postánkban a tenyészkiválasz- 
tásra adott feleletünket figyelemre méltatni. — 
J. M.-né úrnő, A.-Szántó. Legjobb eredményt 
fogja elérni, ha lapunkban hirdet. — Sz. A. urnák, 
Uj-Arad. Fenti üzenet önnek is szól. — D. J.-né 
úrnőnek, Szegszárd. Ha tenyészetéről leírást s 
hozzá egy pár felvételt küld, szívesen közöl
jük lapunkban. Várjuk. — B. K. urnák, Vecse. 
A Geittncr és Rausch ezég, ha hozzá fordul 
levélben, készséggel ád kérdezösködéseire bő
vebb felvilágosítást is. — 2lf. J. urnák, Torda. 
Egyesületünk tagja lehet minden feddhetlen 
jellemű nagykorú magyar állampolgár. Alap
szabály különben ment. — E. F. urnák, Eger. 
A Miskolczon rendezni tervezett baromfikiálli- 
tás az idén elmaradt, de helyette Kolozsváron 
tartatik ilyen, szeptember 5—8-ig. — S. V. 
urnák, Szliács. Tessék az elhullott baromfit a 
m. kir. állatorvosi főiskola kórboneztani inté
zetébe (Bpest, VIL, Rottenbiller-u. 23.) bekül
deni, hol azt készséggel megvizsgálják. — Cz. M. 
urnák, Bánlak. A baromfiak szárazon való kop- 
pasztásának mikéntjéről lapunk 25. számában 
van szó. Feleletünkben utaltunk erre a czikkre, 
tessék elolvasni. — M. Gy. urnák, Bpest. Keres
sen fel bennünket egyesületünk titkári hivata
lában. D. e. 9—1., d. u. 3—6-ig rendelkezésére 

állunk. — H. H. urnák, Szatmár. 1. A titkári 
állás, mint az a pályázatban is közölve volt 
f. é. július hó 15-én, de legkésőbb október 1-én 
töltendő be. 2. Ez magán dolog. — F. Gy. ur
nák, N.-Szaláncz. Köszönjük szives érdeklődé
sét. Alapszabály a küldött czimekre éxpediál- 
tatott. - Sz. E. urnák, Fóth. Az ügyvezető 
alelnök ur Ö-Nagysága mindennap d. e. 9—2 
óráig található hivatalában: Földmivelésügyi 
minisztérium IV. főosztály. — K. L-né úrnő
nek, Tótfalu. A nagybecskereki baromfikiállitás 
október 9—12. tartatik meg.

= Bnflajest. =
Gyár: IX., Soroksári-út 11. sz.

Iroda: VII., Károly-körut 3. sz.

V áfáról:
Lenmagot Kendermagot
Repczét Napraforgót
Gomborkát Tökmagot

Ricinusmagot

Szállít:
Olajpogácsát 

Repczeolajat Petróleumot
Lenolajat Carbolineumot
Olívaolajat Towotte kenőcsöt
Gépolajat Kocsikenöcsöt

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

luipok“ eredeti tudósításai.
Budapesti szurómarliavásár. 1903. június 25. 

Fölhozatott: borjú 697 darab, bárány —— darab. 
Arak: Borjú I. oszt, kg.-ként 80—92 flll. II. oszt. 
68—76 flll., bárány páronkint —-—- kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Budapesti vágómarbavásár. 1903. junius 25. 
Fölhajtatott: hízott s legelömarha 2591 drb, csontozni 
való marha 617 drb; összesen '3208 drb. Ebből ökör 
2130 drb, bika 187 drb, tehén 728 drb, bivaly 145 drb, 
növendékmarha 18 drb.

1903.május 28. I. rendű II. rendű | III. rendű
Magyar hízott ökör 64-74 58-62 1

60-64
50—56

Tarka hízott ökör . 66—76 52—58
Tehén ........................ 61—68 52—59 44—50
Szerbiai ökör . . . 62-68 54-60 46—52
Bika........................... 67—74 58-65 l 50—56
Növendékmarha . . 52-62
Bivaly .......

Irányzat: A vásái’ hangulata
38-48 |

élénk, az árak vál-
tozatlanok.

Budapesti lóvásár. 1903. junius 25. Fölhajtatott: 
736 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukkér 
30 drb, hintós 70 drb, igás 40 drb, fuvaros ló 152 
drb, parasztló 380 drb, alárendelt minőségű 64 drb. 
Eladatott : 416 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
----------- , jukker 320—440, hintós 200—300, igás 
190—350, fuvaros ló 90—220, parasztló 40—110. 

Irányzat: A vásár hangulata élénk.
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Budapesti ferenczvárosi sertés-zártvásár.
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íy volt 
magyar
25 drb.

(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o levonással.)
Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 108—116 flll. 

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: Változatlan.
SovAnysertés 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 20 drb 
lett Németországba elszállítva.

Budapesti juhvAsAr. 1903. junius 22. Fölhajta
tott: 575 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hizott ürü 48—50, középminőségti hizott ürü 
44—46, legelőn javitott ürü pár.-kint, javitott 
anya-------- , szerbiai raczkajuh---------, kecske —,
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata élénk, az
árak 2 koronával emelkedtek.

Bécsi juhvAsAr. 1903. junius 25. Fölhajtatott: 650 
darab. Árak: kg.-kint flll.-ben: angol húsos ürük 
-------- (--------- -), I. rendű hizott ürü 56—58, középmin. 
hizott ürü 50—54, keoske —— bárány-------- . Irányzat:
Élénk 3—4 fillér áremelkedéssel.

Bécsi Bzurómarhavásár. 1903. junius 25 Föl
hozatal: 3993 drb borjú, 1243 drb sertés, 194 drb 
juh, 99 drb bárány. Árak: kg.-kint flll. borjú I. ó. 
104—128 (--------- —), borjú II. o. 90—102, hizott sertés
104—112, süldő sertés 92—112, hússertés 100—112, 
juh 84—108, bárány páronkint 12—26 kor.

Irányzat: lanyha 4—6 fillér ársülyedéssel.
Bécsi szarvasmarhavásár, 1903. június 22 

Fölhajtatott : hizott és legelőmarha 3646 drb, csontozni 
való marha 1023 darab, összesen 4669 darab. Ebből 
ökör 3323 drb, bika 642 drb, tehén 418 drb, bivaly 
286 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaőrték- 

ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. junius —. i 1. rendű Il, rendű III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 70-74 62-69 52-60
GaŰcziai hizott ökör. . . 70—76 62-69 56—61
Tarka hizott ökör.... 78-81 66-77 56-65

54 73
Hizott tehén.................... 50—68
Legelő marha.................... — —
Csontoznivaló marha. . 50-73 — —
Bivaly . . ........................ 36—50 — -------- .
Konzerváru (selejt) . . . — — —

Irányzat: kissé élénkebb 1 korona ár javulás mellett.

Bécsi sertésvAsAr. 1903. junius 23. Fölhajtatott : 
hússertés 4824 darab, zsirsertés 6129 drb, összesen 
10953 drb. Ebből: magyarországi 6154 drb galicziai 
4667 drb, egyéb 132 drb. Árak: kgrammonkint élő súly
ban flll.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 100—102 (kiv. 
103), elsőrendű közép magyar 92—98, könnyű magyar 
84—94, öreg nehéz magyar 92—98, szerémségi 
vhorvát)-------- , szedett sertés 84—94, galicziai süldők
80—96, galicziai öreg----- ■, hússertések 80—96. Irányzat:
igen lanyha.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. junius 25.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

90—180, csirke sütni való hazai egy pár 180—240. 
Tyuk, hazai egy pár 240—320. Kappan hizott egy pár 
----------- . Rucza hizott la egy pár 420—480, rucza hizott 
Ha egy pár 300—420. Lúd hizott la 11—12——, lúd 
hizott Ila 9—11, liba újdonság 5—11 k.

Vágott baromfiban és I.-rendű szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója 130—140, vágott 
dulykák kilója---------- - flll. kilónként, minőség
szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 6IV2— 
gyengébb minőségű 60—apadt —  —, meszes 
------ koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
1903. junius 21-én.

A betegség neme

össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

kö
zs

ég

ud
va

r

több kevesebb

kö
zs

ég

ud
va

r 1
kö

zs
ég

ud
va

r

Lépfene _ _  _  _ ......... 20 34 7 7
Veszettség _ __ _____ ... 87 87 6 6 •'— ■ —
Takonykór ............. ... 54 60 1 2 .— —
Ragadós száj és körömfájás 153 874 29 119 > — —
Ragadós tüdőlob — ... ... — —1 — — — —
JuhhimTő.................................. 6 15 1 2 _
Ivarszerü hólyagos kiütés 112 302 10 23 — —
Rühkór ... _ ._ ............... 487 1116 — , 42 30 —
Sertésorbáncz ... _ _____ 244 761 38 40 — _
Bivalyvész ... — ... ............ 12 23 3 10 — _
Sertésvész ............ . ............. 569 — 69 — —

Vajpiacz.
Az *Alfa  Separator*  részvény társaság jelentése.

Budapest, 1901. junius 22. Teavaj centrifugált 
1’90—2-20, vaj, köpiilt l’4O—T60 kor. kgr.-kint. 
Tehéntúró I-a----- 18, tehéntúró Il-a —16 flll.
kgr.-kint. Irányzat: csekély felhozatal mel
lett csendes forgalom.

Becs, 1903. junius 22. Legfinomabb teavaj 
2.15—2.20, finom teavaj 2'05—240, parasztvaj 
l‘3O—T40, tehéntúró —.-------- .— kor. klg.-
kint. Irányzat: kissé élénkebb.

Berlin, junius 22. I. oszt, vaj 97—98 
II. oszt, vaj 95—96 márka 50 kgr.-kint. (1 
márka = 120 fill.) Irányzat: csendes.

Hamburg, junius 21. I oszt, vaj 94—100 II 
oszt, vaj 92—93 márka kgr.-kint. (1 márka = 
120 fill.) Irányzat: csendes.

London, jun. 20. I-a vaj 105, II-avaj 99 s per
cent 50 klg. (1 s = 120 fill.) Irányzat: 
középszerű.

FEHER MIKLÓS gépgyár K 

részv.-társ.

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

Amáv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ: ------

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: .. 1
legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költségveté- > 
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk.A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb ----- kitüntetés. -----1 Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javi
tott lokomobilok

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. —
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Westffalia Separator
GÁL és FODOR BUDAPEST,

V.,Váczi-körut 44.
A legtökéletesebb szabadalmazott „WESTFALIA*  separatorok

A legújabban szabadalmazott tejelő- 
melegitök kizárólagos elárusítói, 
Tejszövetkezetek, tejtelepek, vaj és 
sajtgyárak teljes berendezéséről 
erő és kézi hajtásra díjtalanul 
szolgálunk tervekkel és költség

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni.
■

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

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

ai
■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲a◄ ◄ ◄◄ ◄◄ ◄◄ ◄◄ ◄◄

Biztos sikerű

védő ollóanyag a serléshimlő
(a nyári malacz veszedelme) ellen

kapható : Dr. Bácsit ay 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 <lrb 
beoltható 2 K. 50 f. -- Referentiák kaphatók b. 
Königswarter Heimann úr csabacsüdi uradalmától és 
Haraszti testvérek décsi (u. p. Szarvas) bérgazdaságától.

►►►►►►►►►►►►

Sürgönyczim: Consum, Budapest. Telefon : 25—02

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

©
©

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼Tű

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

Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád.
Ili

í ^angerhauseni gépgyár t
~ részvény-társaság -

◄ Special gépgyár szeszgyárak berendezésére. ►

■▼▼▼▼▼▼▼v▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Alagott

BUDAPEST-KŐBÁNYA.
Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 

a ,, Hizlalda”-á omás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadáíl ára alkalmas, ezé!szerűen 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 I Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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e_e.QLa.e_e. 1902. évi forgalom: 28,000 bál. -5_9_9_9_9_9 
Fölhívjuk a t. c. gazclaközönség figyelmét 

A budapesti gyapjú-aukcziókra 
■ melyek idei első sorozata f. év julius hó

8., 9. és lO-én tartatik meg;.

Az aukcziókra felküldött cs „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: ■—-

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

I

(

►Sajt - oj tó- kivonni
(1 : 10,000 erős)

Dr. WINKLER WILLIBALD ur, a bécsi földmivelési főiskola tanára 
ellenőrzése: mellett készítve.

Ára: ’/2 kg-. 1 kor. 20 üli., 1 kg. 2 korom, 25 kg. 45 korona.
Poralakban (1 : 100,000 erős)

ára: 1'0 gramm 3 kor. 50 flU., 200 gramm 6 kor. 50 flll., 500 gramm
14 kor., 1 kg. 25 kor. 1 doboz á 50 por- (1 por 50 lit. tejre) 1 kor. 50 flll. 

a bécsi cs. k. általános élelmiszer vizsgáló inlé.et 
által vegyilegmegvizsgálv i é< engedélyezve. Ára: 
kor. 50 flll.’, 1/a kg. 1 kor 25 flll.
A bécsi gyógyszorész-égylet tápszer és élvezeti 

„ czikk intézete áld v\j;yelemb/vö és-jóváhagyva.
Ára: 1 lg. 4 kor., /a kg. 2 kor.

Minden készítmény erőssége é< tartósságáért, jótál'ás. Nagyobb fen- 
delés-knél kiiRn árengedmény. Csomagolás önköltségen számittitik, 
szétküldés naponta k tszor.

F’raniz Ijíznia, pofiiékor 
i«i IJKINN ani Oetkifg-e, bei WIEN.

Josef Steidi’s Ww\ Wien, XVII|I., Jörgerstr. 41 *
Ajánlja szabadalma
zott és kipróbált 
lógryorsnyiró- 

gúépeit, melyek a 
cs. és kir. ud
vari istállók

ban, főrangúnak, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

Lovak szarvasmarhák és juhok részére.
A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű ....................................... .............

E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbeli minőségükre hivat
koznak I0°/o árengedményben részesülnek.

Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyt 1- mébe. Ajánlatokkal készséggel szolgál a Központi Iroda, Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. sz. =========
wwwww

Szivattyúk
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda

sági és iparczélokra.

Vas- és ólomcsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlök. 

Mérlegek, 
legújabb jav; ott rendszerű tizedes, százados és híd
mérlegek fából és vasból, kér. skedelmi, közlekedési, 
gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embermérlesek, 
'mérlegnek házi használatra, barommérlegrek. 
Commandit-társaság szivattyú- és mérlegfgyártásra.

W. GARVENS
L Wallfischiasse 14. wien Sckarzealergstr. 6.

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

KWIZDA-féle Restitutionsfluid

Színes 
árjegy
zék in
gyen és 

bér
mentve.

cs. és kir. szab, mosdóviz lovak számára.
40 év óta minden méaesuradalmi 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.
Valódi csakis ezen 
jegygyei ellátva.

Kapható minden gyógy
szertárban.

Franz Joh. Kwizda
delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett.---------------------------------

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 tűz. és jégkár ellen, úgyszintén az 
ember életére különféle módozatok szerint.

Az tizleteredményben a biztositott 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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LflYTON Ót SHUTTLEWORTH
BUDAPEST, Váczi-körút 63. szám (

altat a irgjutAnyosabb «rah mellett aláolta’nak 

tocomobil es gőzcséplőgép-készletek 2’h égési 12 röerOIg, 

'faltnak, zalolóh. jírgány csépIoi^poM. Idtoere ■ cséplők, tisztító rosták, 
konkolyozök. kaszáló. e» araiógepelt, szenagyOjtók. boronák. 

.COLUMBIA-DRILL“ legjobb sorietogepeH. Píanet Jr. kapalófc. 
•lecskavágók répavágók kukorlcto raorisctók, darálók*

k őrlő malmok, egyctcmaa acrel-ek^k, 2- és 3-vaao J
elet* é» mindéi. <eycb gazdasági göpek

Részletet ár)egy»ékev *íivb*»»uí ingyen éa béimer.tve küldetnek Á8S

Aranyérem: Verseczen 1902.

hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában MOSONBAN 
(ALAKULT 1856 )

elismert gondos kivitelben kaphatók:

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

kézi-, egy és többsorosfogatos kapáló
eszközök és töltögetök. 

LogCÍ"djiy©k különféle szerkezetben.

ük aszaló- és aratógépek 
lényegesen leszállított árban.

Bevált hírneves‘MosoniDrill" 
tolókerekes sorvetögépek.

Kézi- és járványos cséplő 
írépek: különféle szerkéz, tü 
így- és többvasú ekék, szantóföld- 
• s retboronák, mindennemű talaj
ai ve ö eszközök dús vá asztékban.

/él: Pozsonyban 1902.

PATENT.

legújabb rendszerű szabadalmazó t

egyetemes őrlőgép
Egyszeri kereszttilbocsájtással tetszés szerinti finomságú darává 

vagy lisztté őrli az összes gabonanemüoket és a csutkasteng-erit 
is. A tengeri csutkájából (torzsa) és a 
kóróból (kukoricza szára és levelei), 
szalmából, szénából finom korpát, friss 
burgonyából pedig moslékot készít. 
A “PERPL,; X”-gépről leírást és ár
jegyzéket, valamint minta-őrlőn ényt 
bőrmentve küld :

Löw JLlfrécL 
okleveles gépészmérnök

Budapest, Vili., Üllói-ut 52'3,

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

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

mentve küldi

V JENCS VILMOS >
Gv gyógyszerész, gé)
Budapest, II., Széna-tér 5. sz. 
Főraktár: Dr. Egger Nándor 
gyógyszertára, Budapesten, 
VI. kér., Váczi-körut 17. sz.

.............

I Weiser J. C.
j gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán.

Ajánlja: „Zala Drill**  hazánk legjobb
fe; sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes 

és több barázdás aczélekéit, és az * 
összes talajművelő eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

i
sz

KURCZ LIPÓT ÉS TÁRSA
*/ photoozlnkogTaflal mülntézete * t

Budapest, VJII., Szentkirályi-n. 13. v/
KÉSZÍT: ------------------------------------ \f

y/ mindennemű nyomtatványhoz szükségelt y/ 
V CLICHEKET XZ

Chemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- AT 
\ / typia, fametszet stb.utján.Térképek, terve- 

yf zetek, alaprajzok photolithograíiailag lég- A A 
V szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak V

Vidéki megrendelések pontosan és jutányosán eszközönéinek.

1
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Kis hirdetések ára:
linden szó 4 fill., kövér betűkkel 

minden szó 8 fill. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

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

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

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

Kínálat.

Sovány és hízott 

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

Faj barom fiák 
állandóan kaphatók : Plymouth, 
Langshnn, Bráhma, Cochin, 
Kopasznyaku stb. darabja bár
mely nemben 4 forint. Keltő
tojások á 10 kr. I’ekingrécze 
5 frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd 6 
írt. Toj. 70 kr. Bronz és fehér 
pulyka 5 frt. Tojás 60 kr. Ki
tüntetett törzsektől. Galambok. 
Keltőgép és nevelő. Vitel és 
csere 1 Árjegyzék. Rrichta 
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 

elfojiad nemes baromfiak 
szállítására am. kir. baromfi- 
tenyésztötelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn

Baromfi keltető és 
nevelő készülékek. 
Predmerszky József 
bádogosmester, üzlete : 
VI., Vörösmarty-u. 33.

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

tetve.
Tessék prospektust kérni.

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kéri tés-g^y ára 

BUDAPESTEM, Vili. 
Üllői-ut 48. » záiii.

Mérsékelt árak mellett egész 
éven át kaphatók: PISNY 
ISTVÁNNÉNÁL Battonyáni 
tisztavéri'' emdeni libák, peking, 
óriás kacsák bronz pulykák, ply
mouth, orpington, lingsan, erdélyi 
kopasznyaku fehér és fekete tyú
kok, kakasok. Fehér magyar 
tyúkok, ka.kasok fehér láb, fe
hér csőr. Ősszel finom pehely 
ék toll is kerül eladásra, úgy
szintén télen át friss tyúktojá
sok is kaphatók. A kacsatojá
sokra előjegyzéseket már most 
elfogadok. Kacsatojás l db 10kr.

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

Kitűnő szer!
báron fi-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.. 
Alkotmá y-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

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

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kivan eléírni?

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 óta elsőrendű tenyésztők használják 
és az összes szakmüvekben és lapokban ajánlatnak. — Árjegy
zék és prospektus kívánatra ingyen küldetik FATTINGER töb
bi álla* 1 * * * * * * 8 * 1 ledeleiröl: baromfi, galambok, fáczánok, madarak, 

halak, kutyák stb. részére. Óvakodjunk utánzatoktól.

Kiállításokon
kitüntetett fajbaromfiakra és 
ezek keltő tojásaira megrende
lést elfogad következő árakért: 
Fehér mexikói pulyka tojás dbja
1 kor. Emdeni X Angol Emde-
nivel 1 kor. 40 fill., Olasz óriás
1 kor. 20 fill. Fehér gyöngytyuk 
80 fill. Sárga Orpington direkt
Angolországból Holló József ál
tal I. rendű 2 kor., II. rendű
1 kor. 6o fillér. Sárga Orping
ton x magyar sárga tyúkkal 40
fillér. Fehér gyöngytyuk kakas
8 korona. Jó csomagolás bizto
sítva 1 koronáért Sármezey 
Antalné, Mező-Kovácsháza.

Folyó évben
Holló J. utján Angliából 
hozatott sárga orpingtonok 
ivadékaira, továbbá angol 
emde i libák s fekete ban- 

i tárnokra elöjegvzéstelfogad
I Purgár M.,Ruma(Slavonia).

Raktárak Budapesten:
Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8.

Fajtiszta, szép sárga Orping- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
II. Produce Import Co.

.1. Holló
55. 56. Chancery Lane London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Lampel Ödön
kosárfonó

U pe>t, Teme’ö-utcza 8. ez. 
j Kó-z;t baromfUzállitáshoz 
. kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Kacz Ödönné-

I iéle keltetö-fészkek'‘ket 1 
koronáért.

Faj baromfi
és tenyésztojás kapható a 

,Délvidéki földmivelök 
gazdusáii Egyesületénél” 
Temesvár.

Olcsó ós tartós drótkerítések 
baromfi-udv írok, tyukketre- 

ezok, kertek gazdasági telepek 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Továbbá nczél- 
tiiskós keritéssodroiiy, 
valamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

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

Feliér magyar 
tyúkok, fehér lábbal és 
csőrrel, kaphatók Popper 
AlfréJr.énál, Nagy-Szt.-Mik 
loson. Darabja 4 i orona.

8888888888888888

Hirdetések fel
vétetnek a ki
adóhivatalban

Budapest, IX., 
Üllói-ut 25. sz.
8888888888888888

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 szán tó vasakkal. — Figyelemre mé>tó újdonság : Bácher 
„O“-jegyü javított szerkezetű eketaligája, teljesen pormentesen csukott agyakkal 
önműködő kenöszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartós
ságot biztosítanak. Különlegességek rétmiivelö-eszközökben. Boronák, kapáló- és 

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörök. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselő Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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Árjegyzékkel és költségvetéssel úgy a tejgazda
sági, baromfitenyésztési, mint egyéb eszköze- t 
inkről és gépeinkről szivesen szolgálunk. |

Több mint 100,000 eredeti „MÉLOTTE* gép
■ ...—van használatban. —

Az eredeti „MÉLOTTE“ tejfölöző gépek kép
viselete. ■.. ■ •

„MELOTTE“ a 
„MÉLOTTE“

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

BUDAPEST. ............ -=

ALAPÍTVA 1865.

legkönnyebb járatú. = 
a legtartósabb és legegysze- / 

rübb javitást nem igényel.
,,MÉLOTTE“ élesen fölöz. Szolid.

VAVAVAVAVAVAVAVA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:ALFA-SEPARATORDK
Grand Prix.

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

> z
A rjegyzekeket és költségvetéseket kívánatra díjmentesen küldünk.

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


