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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Kötelező állatbiztosítás.
ii.

Megelőző czikkemben kimutattam az 
okát, — mely kizárja — hogy nálunk 
magánvállalkozás avagy akár szövetke
zés utján is az állatbiztosítás általánosan 
eszközöltessék, rámutattam azon módra 
is, mely mellett azt elérhetni vélem, nem
különben hét pontban kifejeztem azon 
követelményeket is, a melyek nélkül a kö
telező állatbiztosítást megoldhatónak 
nem tartom. A következőkben az egész biz
tosítási ügy gyakorlatát, annak egyszerű
ségét és kivihetőségét akarom kifejteni.

Az egész miveletnek alapját a felfek
tetendő állattörzskönyvképezné, amelybe 
minden egyes állatfajta, nem és kor sze
rint'megfelelő rovatokban csoportosítva 
bevezettetnék, úgy az állatnak becsértéke, 
amelyre biztosittatik, valamint a lefizetett 
biztosítási illeték. Ezen törzskönyvnek 
kiegészítő részét képezné a biztosítási 
dijszedési-napló megfelelő rovatozással.

Az állattörzskönyv czélszerüen helyet
tesíthetné a járlatkönyvet is, ha egy ro
vattal kibővittetnék az eladások illetve 
levágások bevezetésére. Ezen állattörzs
könyvnek vezetésével czélszerüen csakis 
a jegyzők volnának megbízhatók. A biz
tosítások felvételének eljárása igen egy
szerű. Minden állattulajdonos házszám 
szerinti sorrendben elövezetteti állatait 
s azokra a régiek beszolgáltatása mellett 
uj járlatot vált, a jegyző bevezeti az ál
latokat a törzskönyvbe a fél belátása sze
rint megállapított becs- és biztosítási ér
tékkel, tulmagasra becsült és beteg álla
tok biztosítási értékét a jegyző elnöklete 
alatt a biró és egy esküdtből álló bizott
ság határozza meg, mely határozat ellen 
a fél az illetékes állattenyésztési fel
ügyelőséghez bélyegtelen űrlapon feleb- 
bezhet, mely a kérdésben a járási állat
orvost meghallgatva végérvényesen dönt.

A jártatok kiszolgáltatása alkalmával a 
felek a járlat, annak kiállítási diját va
lamint az egész országra nézve megálla
pított biztosítási dijszázalékot kötelesek 
leróni. Az állattörzskönyvvezető a biz
tosítási dijnaplóba a tételt bevezetvén, az 
annak megfelelő biztosítási bélyegeket a 
járlatra ragasztja, naplótétel, szám és 
keltezéssel átírja.

Az állattörzskönyvvezetésével megbí
zott jegyzők az adóhivataloktól előleg
ként átvett biztosítási bélyegekért befolyt 
összeget január hó folyamán kétheten
ként az adóhivatalba beszállítani s a biz
tosítási dijnapló bemutatása mellett ha
vonként egyszer elszámolni köteleztetnek.

A biztosítások felvétele s a biztosítási 
dijak beszedése tehát minden külön appa
rátus nélkül csekély költséggel volna 
végezhető. Nem tagadható, hogy a köz
ség jegyzőjére ebből valamelyes munka
többlet származik, de ha figyelembe vesz- 
szük, hogy a szükséges munkák nagyobb 
részét mint az állatösszeirást s a járlat- 
naplóvezetést ma is teljesítenie kell, ez 
nem oly nagyon tetemes, mindannak da
czára nagyon méltányosnak találnám, 
ha ezen többmunkáért a felek ma fizetett 
járlatkiállitási dijakon felül, biztosítás 
díjtételenként az állampénztár részéről 
10—10 fillérrel honoráltatnék.

Hasonlólag egyszerű eljárás megálla
pítása szükséges a károk felvétele s 
azoknak gyors kifizetése tekintetében is, 
mindazonáltal olynemüleg, hogy minden 
elkövethető csalásnak lehetőleg eleje vé
tessék. Számolva az emberi gyengesé
gekkel, ez nem könnyű feladat s bár a 
bizalomnak meg is kell lenni, illetőleg 
azt előlegezni szükséges, mégis az ellen
őrzésnek olyannak kell lenni, hogy csa
lások csak ritkán fordulhassanak elő, a 
mennyiben pedig mégis előfordulnának, 
azokat szigorú bírságokkal kellend meg
torolni.

A kárfelvétel s kártalanítási eljárást 
a következőként vélem legczélszerübben 
megoldhatónak: Minden betegedésieset 
a jegyzőnél illetve kisközségekben a bí
rónál bejelentendő. Ha vétkes gondat
lanságból eredő megbetegedés p. o. fel
fúvódás esetleg csonttörés fordul elő, a 
bejelentés okvetlenül a jegyzőnél teendő, 
aki ily esetben, ha csak lehetséges, állat
orvossal vizsgáltatja meg az állatot s 
annak szakvéleménye alapján — vagy ha 
az nem áll rendelkezésére, saját belátása 
szerint — elrendeli a beteg állat gyógy
kezeltetését, egyes esetekben szarvas
marháknál a levágatást illetve értékesí
tést, a miről a felügyelőnél megfelelő le
velező-lapon egyszerű jelentést tesz.

Állatelhullási esetekben hasonló az el
járás, ez azonban minden egyes esetben 
a járlat beszolgáltatása mellett a jegyző
nél jelentendő be, aki sürgősen intézke
dik, hogy a hullát a járási állatorvos 
megvizsgálja, ha pedig ilyen nem állana 
rendelkezésre, személyesen tartozik meg
győződni arról, hogy tényleg a bejelen
tett állat hullott-e el. Minden bármely 
körülmények között kimúlt állatról az ál
lattenyésztési felügyelőnél a járlat mel
léklése s rovátos jegyzőkönyv kitöltése 
mellett jelentést tesz, kiemelvén, hogy 
a kényszerlevágás esetén mi érték folyt 
be s hogy a hulla bőre mily értékben 
hagyható a tulajdonosnál. Ezen jelentés
sel kapcsolatosan beterjeszt még egy 
másik űrlapot is, melynek rovataiba a 
károsult fél hasonló fajtájú állatai bizto
sítási értékükkel állattörzskönyvi kivo
natként vannak bevezetve.

Az állattenyésztési felügyelő felhatal- 
maztatik az állatelhullás esete körülmé
nyei, vagy az azonosság megállapítása 
szempontjából vizsgálatot tartani, sőt 
ezt tenni időről-időre kötelességévé is 
tétetik s igy vagy a vizsgálat eredménye, 
vagy a befolyt jelentések alapján felhatal-
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maztatik a biztosított állatérték 80%-át, 
a megmentett állatrészek értékének le
vonásával a károsult félnek kiutalvá
nyozni. Vétkes gondatlanságból eredő 
káresetekben, valamint, ha csalás esete 
forogna fenn, a felügyelő felettes ható
ságának tartozik jelentést tenni, ki az 
ügyben azután intézkedik. Ugyancsak 
az állattenyésztési felügyelő feladata a 
jegyzők illetve állatorvosok utiszámláit, 
utóbbiakat a törvényhatósági állator
vostól átvéve, láttamozva felterjeszteni 
utalványozás végett.

Ezekben vázoltam főbb körvonalaiban 
eszmémet s annak gyakorlati kivitelét s 
miután az egész eljárás igen egyszerű, 
könnyen kezelhető, ellenőrizhető, gyors 
és olcsó és úgy hiszem, hogy mint a 
gazdaközönség igényeinek megfelelő, 
meg is valósítható.

Nem tagadható, hogy az állami állat
biztosítási kényszer kimondása esetén az 
állattenyésztési felügyelők s részben az 
adóhivatalok, nemkülönben a járási állat
orvosok s jegyzők dolga is szaporodnék, 
de mert utóbbiak munkatöbbletük révén 
több keresethez is jutnak, azt bizonyára 
örömmel is fogadnák, elkerülhetetlen 
volna azonban az állattenyésztési felügye 
lök szaporítása, sőt a minisztériumban 
is szükséges volna az illetékes osztálynak 
a bővítése, ez azonban nem képezhetné 
amegvalósitásnak akadályát, miután ezek 
költségei az állatbiztosítási dijakból való 
megtakarítás révén, úgyis nyernének fe
dezetet. De több mellékkörülményis szól 
a megvalósítás mellett, nevezetesen az 
állat törzskönyvek révén egy igen pontosan 
nyilvántartott statisztikának jutnánk bir
tokába; általa állategészségügyünk igen 
lényegesen javulna ; végül sokat nyerne 
vele maga állattenyésztési ügyünk is, 
főleg az által, hogy egész megbízható 
adat állana országszerte rendelkezésre 
az anyaállatok számának megfelelő számú 
apaállatok beszerzése tekintetébeni ren
delkezésre. Alig hinné, aki e részben a vi
szonyokat nem ismeri, hogy hány millió 
korona megy a gazdák rovására veszen
dőbe azért, mert alig van az országban 
néhány község, melynek az anyaállat
létszámnak megfelelő számú apaállata 
volna, hogy hány kancza és hány tehén 
marad e végett meddőn, vagy hogy mek
kora kár az, hogy a nőnemű állatok egy 
tetemes része hónapokkal tovább marad 
üresen, sem mint kellene — az ki sem 
számítható._______ Póka/y Dezső.

A német husvizsgálati törvény. 
(Leitgeb Imre, a m. kir. földmiveléstigyi miniszter 

müncheni gazdasági szaktudósitó.jának jelentésé.)

A Németbirodalomban a vágóállat és 
husvizsgálatot az 1900. évi junius hó 3-iki 
törvény szabályozza, ezentörvény a maga 
egészében 1903. évi április hó 1-én lépett 
életbe.

Legjobb szerkezet. Legnagyobb ,, m

tás. — Legtökéletesebb fölözés. A LEGJOBB FOLOZOCEP AZ ALFA-SEPARATOR. |
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Azon állatorvosi illetékek, melyekkel 
Münchenben — a vámon kiviil — a hus- 
szállitmányok megterheltetnek, a követ
kezők :

A) Friss hús.
drb szarvasmarha (borjú kivételével)
„ sertés vagy vaddisznó _  ...
„ borjú ________ _
„ juh vagy kecske ..
„ ló, szamár, öszvér
B) Elkészített hús (zsir kivételével). 
Belek kilogrammonkint ..___ 0’01 márka
Szalonna „ ... 0’02 b
Máshusnemüek „ _  _  0’025 „■
A belekért azonban legalább 40, a többi 

husnemüekért legalább 50 fillér dij lesz 
szállitmányonkint beszedve.

Külön dij fizetendő a trichina vizsgá
latért :
1
1

mái’ka

1

0-02

drb sertésért vagy vaddisznóért 1’00 
„ egész husért (szalonna kivé

telével) ______ _________0'50
„ szalonnáért ____ ______ 0’35

Vegyi vizsgálatért fizetendő:
1 kg. husért (zsir kivételével) 

márka, zsírért 0’01 márka, de minden 
szállítmányért legalább 1, illetve 0’04 
márka. Lóhusvizsgálatért 15, tiltott áruk 
vizsgálatáért 2-50 márka fizetendő

Ha az átvevő az árut nem maga kezeli, 
azaz a szükséges feldarabolást, felakasz
tást, egyszóval a vizsgálatnáli manipu- 
lácziót az alkalmazottakra bízza, úgy az 
illetékeknek 20 százaléka szintén terhére 
lesz írva.

Az uj törvény ilyenformán a liusbeho- 
zatalnak erős megtérheltetésétvonjamaga 
után, ezen megterheltetést az itteni fo
gyasztóközönség érzi legjobban s a mün
cheni nagy és olvasott lapok felhozott pél
dákkal illusztrálják az uj rendnek abszur
ditását.

így például, ha valaki egy három kilo
grammos sonkát kap vagy rendel Prá
gából, úgy fizet per kilogramm 17 fillér 
vámot, azaz összesen 50 fillért, azután az 
átvevőt terheli még a hús vizsgálatért járó 
50 és a trichina-vizsgálatért járó 50fillér, 
tehát az összesen 1 márkát kitevő ujabb 
illeték; az eddigi 50 fillér helyett fizet 1 
márka 50 fillért. A dijak tehát ez esetben 
megháromszorosodtak.

Ila valaki külföldről kap három kiló 
füstölt szalonnát, mondjuk öt darabban, 
úgy a következő illetékeket fizeti: 60 fil
lér vámot, öOfillér vizsgálati dijat, továbbá 
csomagonkint 35 fillér trichina-vizsgálati 
dijat, összesen tehát 2'85 márkát, azaz a 
régi díjnak majdnem az ötszörösét.

Az uj husvizsgálati törvény tehát a be
hozatalt végtelenül megnehezíti, sőt a 
postai szállítmányokat teljesen lehetet
lenné teszi.

De nemcsak a közönség körében nagy 
a panasz, hanem a mészárosok is el van
nak keseredve. Münchenben a borjúhús 
fogyasztása kiválóan nagy s éppen ezen 
fogyasztást érinti közelről az uj törvény
nek azon rendelkezése, mely szerint a 
levágás után a mellkast azonnal fel kell 
bontani, s a benne levő részeket még 
melegen el kell távolítani. Ezen eljárás 

folytán a szív, tüdő stb. összezsugorodik, 
s már rövid idő alatt elveszti jó kinézését, 
úgy, hogy csak nehezen féláron értéke
síthető.

Növeli a bajt az is, hogy a meleg 
évszakokban a felbontott borjú belső ré
szeit azonnal ellepik a legyek, s igy az 
elkukaczosodás, illetve a teljes romlás 
gyorsan bekövetkezik. Másrészről a váro
son kívül leölt borjuk behozatala télen 
lehetetlen, hiszen a szállítás alatt a hús a 
pornak, a szénpiszoknak nagyon ki van 
téve.

Egyszóvalahusvizsgálati törvény nem
csak a behozatalt, hanem az egész belfor- 
galmat, sőtmagátabehenyésztést is sújtja, 
s ezen bajoknak hatása alatt az itteni 
mészárosoknak testületé — követve a 
württembergi kartársak példáját — fel 
akar Írni a „Bundesrat“-hoz és a „Reichs- 
tag“-hoz.

Ily körülmények között mindenki, mé
száros, fogyasztó, sőt részben még a ter
melő is abban reménykedik, hogy ezen 
törvény csak ez évben fog fenáííani, s 
mindenki abban bízik, hogy annak forga- 
lombénitó intézkedései, a kereskedelmi 
szerződések megkötésénél már jóval eny
hébb alakot fognak felöltem'.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

A legdrágább hús.
10 cm. hosszú himrák, főve nyom 50 

grammot. 1 ollója tőből 8 gramm, (2 = 
16 gramm), farka 9 gramm, ollójának 
húsa 6 gramm, (2 = 1'2 gramm), farka 
húsa 5 gramm, összes húsa 17 gramm. 
Egy schok = 60 drb egyforma nagy rák 
ára 6 korona s mert ennek a mennyiség
nek a húsa körülbelül 1020gramm, 1 kg. 
rákhus kerül 5 K. 88 fillérbe. Ehhez 
képest a tisztított vesepecsenye, mely a 
legdrágább hús — olcsónak mondható. 
Vendéglőben rákot enni tehát a lehető 
legnagyobb pazarlás, mert ott egy adag 
(3 vagy 5) rák minimum 1'50 maximum 
3 korona s ez esetben (5 darabot és 3 
koronát vevén alapul) egy kg. rákhust 36 
koronával fizetünk meg. E pénzen, ott a 
hol, akár egy egész borjut is vehetnénk. 
Hátha még a rák pánczélja többet nyom, 
hogysem egy darabból 17 gramm hús 
kikerülhetne!

Szezonban vagyunk: vékony bugvel- 
lárisu embernek jó ezt is tudni. ’ y.

Takarmánycsontlisztet vásárlók 
figyelmébe.

Bel- és külföldi czégeksez utóbbiak kö
zött kivált németországiak és ausziriaiak, 
gyakrannagyon feltűnő külömbözetü ara
kon ajánlanak erősen feldicsért minőségű 
takarmány-csontliszteket, úgy, hogy az 
ember zavarba jön a felett, hogy a sok 
közül melyikhez nyúljon hát.

Vegyileg majdnem egyforma ilyen lisz-
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teket hirdet pl. az egyik czég, a bécsi 
Barthel, 100 kg.-kint 18 korona, a másik, 
pl. a magyar „Hungária" czég 32 korona 
s ismét másik pl. a német eutritzsschi 
31’20, mi több 43’20 korona, vagyis ez 
az elsőhöz képest majdnem háromszoros 
áron.S majd ilyen, majdamolyan összeg
gel tulajdonképpen mit fizetünk meg ? 
Megfizetjük a gyomorban oldható foszfor
savas rneszet, mely növendékállatok, de 
esetleg kifejlődőitek csontvázának felépí
tésében és fentartásában tényleg előnyös 
szerepet játszik, Nos, azt még csak lehet 
érteni, hogy az ilyen „oldható" foszforsav 
nagyobb perczentjét a lisztben, drágáb
ban fizetteti meg a gyáros, csak az nem 
érthető, hogy oly roppant különbségek 
lehetnek az árban akkor, amikor pl. min
den gyár biztosit a felöl, hegy ha van is 
készítményében káros hatású c-hlor és 
arzén, az oly minimális, hogy meg nem 
árthat az állatoknak.

Garantálnak tehát a gyárosok ennyi 
vagy annyi három- és kétalju foszfor
savas rneszet s pl. a „Hungária" teljes 
chlor, arzén és vasmentességet, más 
gyárak „nyomait" a chlornak, arzénnak 
és sokszor teljesen összevágó vegyi tar
talom mellett egyszeres, kétszeres sőt 
háromszoros vételárt kérnek mégis.

Ez érthetetlen s érdemes, hogy a takar- 
mánycsontlisztet vásárlók felette gondol
kodóba essenek s körültekintéssel men
jenek bele a vásárlásba.

Ez állapotokat külföldön is megfonto
lásra érdemesnek tartják s pl. a legköze
lebbről a szászországi gazdasági kamara 
ellenőrző állomásának vezetője Biíhring 
a Brockmann-féle, nálunk is igénybe vett 
takarmánycsontlisztet, nevezetesen an
nak A és B variáczióját vizsgálata tár
gyává tette s arról a következőleg nyilat
kozik. „Brockmann A jegyű takarmány 
prácipitátjának 100 klg.-ját 26 márkáért 
kis szállítmányokban portomentesen szál
lítja. Ez a készítmény az állomáson 
megejtett vizsgálat szerint arzénmentes 
s chlortartalma minimális. Minthogy 
pedig oldható foszforsavban is magas 
perczentü, e gyártmány kétségtelenül jó 
takarmány-práczipitatumnak mondható.

Hasonló tisztaságú és majdnem éppen 
olyan összetételű készítményeket azon
ban más czégek kg.-kint 14 márkáért 
bocsátanak áruba, tehát 12 márkával 
olcsóbban s ezek a készítmények éppúgy 
megteszik a csontképzésben a szolgála
tot mint a Brockmann-féle.

Mivel indokolja hát Brockmann ur jel
zett horrend követelését az árban, azt 
nehéz kideríteni, még akkor is, ha azon 

bizonyos kis mennyiségek portómentes 
szállítását az ember számításba veszi. 
A gazdák ezt a portómentességben rejlő 
csekély kedvezményt mindenesetre oly 
drágán fizetik meg, hogy ezt a beszer
zési módot nekik tanácsolni nem lehet.

A mi aztán a nevezett czég B jegyű 
készítményét illeti, úgy az a mondott 
portókedvezmény mellett 100 kg.-kint 
36, mondd, liarminczliat márkáért, (43’20 
korona) szállittatik. Ez a gyártmány a 
végrehajtott analysis szerint tartalmaz 
20'22% foszforsavat, melyből oldható a 
gyomorban 18'04%. Tartalmaz továbbá 
16’07% konyhasót, valami 15—20% 
ánizshulladékot és circa 5—10% gyökér
és növényi szár-maradványokat, melyek
nek mifélesége, mert igen finom porrá 
vannak törve, meg nem állapítható még 
górcső alatt sem. E hozzáadások ellen, 
amelyek az étvágy és emésztés javítására 
csak előnyösen folyhatnak be, kifogás 
nem tehető s így tehát maga az egész 
B jegyű gyártmány ellen se emelhető 
más kifogas, mint az, hogy a práczipita- 
tumhoz adott ezen pótlások bizonyára 
nem a gyártmány megdrágítására, hanem 
olcsóbb előállítására vétetnek igénybe s 
igy tehát, hamégisoly magas áron bocsát- 
tatik a készítmény forgalomba, akkor 
talán ama bizonyos gyökér és növényi 
szármaradványok 5—10%-nyi mennyi
ségének drágasága teszi ezt szükségessé, 
aztkellt.i. abban a 100 kg.-ban, 5—10 kg. 
mennyiségben mintegy 22 márkával meg
fizetni. Nos ily roppant drága anyagokat 
a takarmányozásban alkalmazni semmi
kép se indokolt, következésképpen Brock
mann B jegyű készítményét se lehet a 
gazdáknak megvételre ajánlani."

*
így állván a dolgok, egyebektől elte

kintve s Brokmann olcsóbb (31'20 K.) 
praczipitatumát a „Hungária" 32 K. árá
val összevetve, felmerül legelőbb is a 
kérdés, hogy miért forduljunk mi a kül
földhez, mikor íme itthon szerény 80 
fillérrel drágábban — melyet esetleg a 
magyar gyár el is enged — hazai épp oly 
jó, talán még jobb gyártmányhoz jutha
tunk s felmerül a kérdés, hogy nem álla
na-e a „Hungária" vagy más magyar gyár
nak is érdekében a valósághoz hiven kö
zölni gyártmányának összetételét, szembe 
állítva azt azon külföldi gyártmányokéval, 
amelyek vele Magyarországon konkurál
nak és pedig erősen éppen azok, amelyek 
jóval olcsóbbak !

Hiszen ime minden külföldi czég aján
lásaiban elmondja hiven, hogy mit ad 
azért a 18 vagy 31 koronáért a vevő

nek; analysisek közlésével bizonyítja 
egyik és másik készítménye vegyi össze
tételét s csak a magyar gyártmányokról 
nem tudjuk biztosan, hogy mit is fizetünk 
meg abban egy régebbi árszabás szerint 
48, egy ujabbi szerint 32 koronával, 
(esetleg ma talán még kevesebbel) méter- 
mázsánkint.

Egy kéz emnél levő levél szerint, a „ Hun- 
gária" prácipitált foszforsavas mesze 
körülbelül 90% háromalj a foszforsavas 
rneszet, tehát körülbelül41% foszforsavat 
és 10% rneszet tartalmaz s vastól, arzén
tól, chlortól mentes. Hát jó ennyit is tud
nunk, de ez tudtommal köznyilvánosság
ban nem forog s ha forogna is, mégnem 
tudjuk belőle, hogy van-e hát gyomorban 
oldodó kétalju foszforsavas mész is benne 
és mennyi, mert a takarmánycsontliszt 
értékét kivált ez az oldhatóság dönti el. 
De egyátalán a magyar gyártmányoknak 
külföldivel való összehasonlítása csak 
akkor nem állhat a vállalat érdekében, 
ha terménye — árához képest — a többi 
gyártmányok kívánatos összetételét el 
nem éri.

Énrészemrölnem rekriminálok s szíve
sen elhiszem, hogy a hazai a hasonló 
áru külföldi készítmények nívóján van ; 
de mert nálunk nincs még elég vállalko
zási szellem arra, hogy ilyen költséges 
és fáradságos összehasonlító analízist 
valaki más megejtsen, érdekében áll a 
gyárnak megértetni, érdekében áll a vá
sárló közönséget megnyugtatni, vállala
tához vonzani s az öszeköttetést vele 
állandóan fentartani.

Nemcsak az állattenyésztő közönség 
érdekében hoztam én itt tehát szóba ezt 
akérdést, hanem ahazai takarmánycsont
lisztet produkáló vállalatok prosperálása 
érdekében is, mert mindhiába, kevesen 
vagyunk, a kik „pártoljuk a hazai ipart" 
jelszót akkor is követni hajlandók és 
képesek lennénk, amikor abban a hitben 
kell élnünk, vagy a felöl kell meggyőződve 
lennünk, hogy létezhetésünk, boldogulá- 
sunkminden bárhol, bármilyfórmában el
pocsékolt garasoktól is függővé van téve.

Azvolnaazidealis, ha külföldről egyet
len morzsányi takarmánycsontlisztet se 
hoznánk be; de hogy idáig juthassunk, 
az jelentékeny részben éppen az itt mon
dottak megfontolásától és czélszerü meg
oldásától függ.

Nagyon örvendenék, ha az érdekelt 
magyar vállalatoké kérdésben tárgyilago
san megnyilatkoznának, mert ők igazán 
képesek és hivatottak egész világításban, 
hiven állítani a köztudat elé ezt a dolgot.

Monostori Károly.

Erötakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsíra, szárított 
moslék, szörplé stb. beszerzése végett forduljunk a
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Állatfor galom •
Rovatvezető: Dorner Béla.

A bor értékcsökkenése sütővassal
* való bélyegzés után.

Az állatoknak különböző okból va]ó 
megje'ölése többféle módon történ k. Ez- 
idöszerint a jelzések közül a tetoválás, 
kicsipés, plombozás, festékkel és tüzes
vassal való bélyegzések azok, melyek a 
gyakorlatban leginkább alkalmazásban 
vannak.

Nagy állatoknál, ba a bélyegzés oly 
czélból történik, hogy az hosszú ideig lát
ható legyen, akkor rendszerint a sütő
vassal való bélyegzést alkalmazzák, mig 
olyan esetekben, a midőn az állatoknak 
csak rövid időre való megjelölése szük
séges, a bélyegzés rendesen festékkel 
történik. A gyakorlatban mind a két 
bélyegzési módot elég gyakran láthatjuk 
alkalmazni; mig azonban a festékkel 
való bélyegzésnek az állat értékére ki
hatása nincsen s nagyobb óvatosságot 
nem igényel, addig a sütövassal való 
bélyegezés az állat értékére is befolyással 
lehet.

Sokan a tenyésztők közül nem igen 
ismerik a sütövassal való bélyegzés káros 
hatását, de ha egy részük ismeri is, annak 
káros következményeire nem igen gondol
nak s a bélyegüket úgy alkalmazzák, 
hogy az minél feltűnőbb legyen. Lovak
nál és szarvasmarháknál az égetett bélye
geket leggyakrabban a czombokon talál
juk, de lovaknál elég gyakran találhatjuk 
még a nyeregtájon is.

A sütövassal való bélyegzés egyrészt 
káros lehet az által, hogy bizonyos test
részekre alkalmazva szépséghibát okoz, 
másrészt pedig az által, hogy az égetés 
következtében visszamaradt hegek miatt 
a bőr értéke csökken, a mely körülmény 
különösen vágóállatoknál nagyobb figyel
met érdemel.

Lovak bélyegzésénél különösen óvato
san kell eljárni, mert a bélyegek az állat 
bizonyos testrészein, pl. a pofán, vagy a 
sörény által nem eléggé elfedett nyakon, 
szépséghibát képezhetnek, mi által az 
értéke tetemesen csökkenhet;mivel pedig 
az ilyen szépséghiba nagyobb értékcsök
kenést okoz, mint a bőr használhatóbb 
részein (törzsön, czombon) való bélyeg
zésből eredő károsodás, ezért lovaknál 
arra kell első sorban ügyelni — ha a 

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

# ‘2.500 #
gőzcséjilőtezlel

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.

bélyegzés nem mellőzhető — hogy az 
által szépséghibát ne okozzunk.

Szarvasmarhák bélyegzésénél azonban, 
amennyiben a szépséghiba nemjönany- 
nyira számításba, arra kell ügyelni, hogy 
a bélyeg olyan helyre alkalmaztassák, a 
hol a bőr használhatóságát nem akadá
lyozza sigy annak értékét nem csökkenti; 
igy nevezetesen az állkapocsra, a nyakra, 
esetleg az állat szarvára alkalmazhatjuk 
a bélyeget, de soha se alkalmazzuk azt 
az állat törzsére vagy czombjára. Leg
helyesebb volna tüzesvassal az állatok 
testén való bélegzést egészen mellőzni, 
de ha bizonyos okokból az ilyen bélyeg 
zés egyáltalán nem mellőzhető, lehetőleg 
kis bélyegzőket kell használni s különös 
figyelemmel kell lenni, mint már fentebb 
jeleztem a bélyegzés helyére.

Mint értesültünk a mészárosok, bor
kereskedők és börgyárosok részéről ismé
telten az a panasz merült fel, hogy sütő
vassal a czombon bélyegzett állatok bőre 
tetemesen vészit használhatóságából s 
azért nem is értékesíthető úgy, mintha 
bélyegezve nem volna. Sütövassal a 
czombon való bélyegzésnél ugyanis ép
pen a bőr értékesebb részén hegek marad
nak vissza, miáltal a bőr nem használható 
fel oly czélokra, melyekre az különben 
minőségénél fogva alkalmas volna. De a 
sütövassal való bélyegzés, mint az érde
kelt körök felpanaszolják, a magyar állat
bőröknek a külföldi bőrökkel szemben a 
versenyképességét is nagyban csökkenti, 
ennélfogva a sütövassal való bélyegzés 
közgazdasági szempontból is káros.

Legutóbb az egyes nagyobb osztrák 
piaczokon merültek fel panaszok, a 
magyar marháknak sütövassal a czombon 
való bélyegzése miatt s mint értesültünk, 
a földmivelési miniszter által Ausztriába 
állandóan kirendelt szakközeg arról tett 
jelentést, hogy a jelzett módon bélyeg
zett szarvasmarhák vételétől a mészáro
sok és kereskedők lehetőleg tartózkodnak 
s azokat olcsóbban veszik, mint hasonló 
minőségű nem sütövassal bélyegzett 
állatokat.

A földmivelésügyi miniszter már ismé
telten körrendeletileg tett intézkedéseket 
a sütővassal való bélyegzés mellőzése 
ügyében ; felhívta ugyanis a törvényható
ságokat, hogy az érdekelt gazdaközön
séget a sütövassal való bélyegzés káros 
következményei felöl világosítsák fel s 
figyelmeztessék, hogy a tüzesvassal való 

bélyegzést vagy teljesen mellőzzék-, vagy 
pedig az ilyen bélyegeket az állat állkap
csára, esetleg szarvára alkalmazzák.

A magunk részéről is felhívjuk a 
gazdaközönség figyelmét a tüzesvassal 
való bélyegzésmiattfelmerült panaszokra 
s az ilyen bélyegzés káros következmé
nyeire, mert a gazdaközönségsajátanyagi 
érdeke, hogy a tüzesvasnak az állatok 
czombjára vagy a törzsre való alkalma
zását mellőzze.

Baromfitenyésztés*
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Meghívó.
A Baromfitenyésztők Országos Egyesü- 
siiletének f. évi julius hó 6-án, délután 
5 órakor Budapesten a Köztelken(Üllői-ut 
25.) tartandó

igazgató-választmányi ülésére.
Tárgysorozat:!. A multülésjegyzőkönyvé
nek hitelesítése. 2. Kiállítási ügyek. 3. Tit
kári állásra bejött folyamodványok előter
jesztése és határozathoza' cd a betöltés iránt. 
4. TagmozgalomróL való jelentés. 5. Folyó 
ügyek. 6. Indítványok.

A kotlóboritóról.
Sokat lehet hallani s még többet ol

vasni a kotlóboritóról. De báiha még 
többet olvashatnánkróla; bárha még több 
pro- és kontraérveket hallhatnánk róla, 
több szem többet lát, hamarabb zöld 
ágra vergődhetnénk, s nemcsak magunk
nak használnánk vele, hanem mások
nak is.

Hogy mi a kotlóboritó, arról fölösleges 
is szólni, tudja már azt minden valamire 
való tenyésztő. Csak azt nem tudják, hogy 
milyennek iskell lenni s hogy czélszerü és 
ajánlatos eszköz-e az, érdemes-e a pénz 
befektetésére, nem okoz-e több kárt, mint 
hasznot! ? Nos ezekre a kérdésekre kí
vánunk most — ha mindjárt vázlatosan 
is — megfelelni.

Mint mindennek, úgy a kotlóboritónak 
is csak helyi, — jobban mondva relatív 
értéke van. Egyik tenyésztőnek nélkülöz
hetetlen, a másiknak teljesen fölösleges ; 
ennek kitűnő szolgálatokat tesz, annak 
kárt csinál. Éppen ezért általánosság
ban nem is mondhatjuk azt föltétlenül 
czélszerünek, mert bizony használható
sága nagyon sok körülménytől függ. 
Ezeket a körülményeket illusztráljuk 
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most, leírjuk előnyeit, hátrányait, s kiki 
maga okuljon belőle, használja fel a neki 
konveniálót

Előnyei között kiemelendő először is 
az, hogy a kotlót egy helyhez rögzíti. 
De a kapargálásban is lokalizálva lévén 
alatta, á legszebb és féltve őrzött virágos
kertünkbe is beállíthatjuk. A kis csirkék 
csak ki nem kaparják a virágokat; kárt 
tehát nem, de annál több hasznot hajta
nak a rovaroknak-, kártékony hernyók
nak összefogdosásával.

Még a kötelessége teljesitésében ha
nyagnak bizonyult kotlónak is ez a leg
radikálisabb mediczinája; nyomatékos 
figyelmeztetője. Megtörténik ugyanis, 
hogy egyik-másik kotló (különösen, ha a 
kakas is sokat zaklatja) igen hamar s 
gyakran 3—4 hetes korukban elhagyja 
a fiait. Ha azonban az ilyen lelketlen 
anyát leboritjuk, kénytelen-kelletlen 
együtt marad a csirkéivel, s ha nem is 
gondozza őket, de legalább el nem buj- 
hatik előlük ; megtalálják a kis csipógó 
apróságok s megmelegednek körülte- 
alatta.

Menhelyet nyújt a zivatarok, zápor
esők ellen is. A gondtalanul legelésző, 
bogarászó kis csirkék különben is hozzá 
lévén szokva minden fenyegető veszede
lem ellen a kotlóboritó alatt védelmet 
keresni, tétovázás nélkül odamenekülnek 
az ömlő zápor elöl. Mig a kopár földön, 
csupasz síkságon utóiért kotló ahelyett, 
hogy maga alá szedve, védné a csibéket, 
ö maga is megfut s a zsenge kis állatok 
nem birván követni, a zápor martalékai 
lesznek.

De kitűnő edzöeszköznek is bizo
nyult a kotlóboritó. Ha ugyanis elég szo
lidan, lehetőleg léghuzammentesen van 
építve, s az eső- és talajvíznek behatolása 
ellen biztosítva van, akkor abban is hál
hatnak a csirkék. A rácsos ajtón keresz
tül egész éjjel czirkulálhat a hűvös friss 
levegő s a kis csirkék már kora ifjúsá
gukban hozzáedződnek az élesebblevegö- 
höz is 1

Sajnos azonban, hátrányai is vannak 
a kotlóboritónak. A kotló maga tehetet
lenné lévén téve, olyan, mint a szárnya- 
szegett madár. Sok jó tulajdonsága, 
ügyessége, amelyeket különben a csirkéi 
javára kamatoztathatna, parlagon hever. 
Tudjuk, hogy a jó kotló örökké kapar, 
keres, élelmet szerez fiókáinak s meg
felelő nagy és kedvező területen annyit 
szerez, hogy kész eleségre alig vagy ép
penséggel nem is szorulnak. S e mellett 

nemcsak az az abszolút haszon van, hogy 
a kész eleség a zsákban marad, hanem 
az is, hogy az ilyen kotló a fiait is ügyes 
és szorgalmas eleségkeresökké szoktatja. 
Barangolás közben pedig a sok minden
féle veszedelemre, ellenségre figyelmez
tetvén a fiait, ismerni tanulják azokat és 
olyan élelmesekké,éberekké lesznek, mint 
amilyen csak a legéberebb pusztai tyuk 
lehet.

S milyen különbség az, ha a esirkék 
etetésénél a kotló is jelen lehet? Hivó 
szavára hogy futnak hozzá s mennyivel 
nagyobb élvezettel fogyasztják el azt a 
falatot, amit az anyjoka csőrében tartva 
kinálgat nekik! De nemcsak étvágyat 
csinál a kotló a csirkéinek, hanem fel is 
aprózza nekik az eledelt, s kiválasztja 
számukra a legjobb falatokat.

Sha mindehhez hozzávesszük, hogy a 
csirkék edzésére, csontozatának, izom- 
zatának fejlesztésére, képzésére milyen 
fontos a sok, nagyon sok mozgás s hogy 
a csontozat s az izomzat kifejlődése egy
általában, de különösen a továbbtenyész- 
tésre szánt, úgynevezett magbaromfinak 
mennyire elengedhetetlen szüksége, úgy 
a kotlóboritó czélszerü voltának egyik 
legsötétebb árnyoldalát az képezi, hogy 
az így nevelt csirkék nem mozognak 
eleget. Kunsági.

Vérkeverés.
Ezelőtt pár évvel még vérfelfrissitésröl, 

ma már vérkeverésröl beszélünk. A nagy 
baromfitenyésztő nemzetek, az angolok 
és németek még tovább mennek, ők 
idegenvérüségröl (blutsfremd) szólnak ; 
mi azonban beérjük a vérkeveréssel is.

A vérfelfrissités alatt azt értették, hogy 
minden4—óévben egyszer idegen kakast 
állítottak a tenyészdébe, s az ilyenformán 
felfrissített, megjavított vérből származó 
ivadékok megint magukrahagyva,keresz
teződhessenek, párosodhassanak egymás
sal kényök-kedvök szerint. S ezt az 
akkori tenyésztők egészen hely esnektalál- 
ták. Azt nem tartották megakadályozan- 
dónak, ha a testvér a testvérrel, a fiú az 
anyával párosodott. Elvük csak az volt, 
hogy mint a kifejezés is mondja időnkint 
felfrissítsék az állományt.

Ma már nem elégszünk mega vérfelfrisi- 
téssel; ma már belátjuk, hogy a szoros ér
telemben vett vérkeverés mennyire szük
séges. S az természetes is! Mert ugyan 
hogy képzelhető el az, hogy csak távol
ról is rokonvérü állatok egymásközt élet
erős egészséges ivadékokat nemzhesse- 

nek. Soha, semmi esetre, semmi körül
mények közt sem engedhető meg a vér
fertőzés. S nemcsak az édes testvéreket 
és azok ivadékait, hanem az ivadékok 
ivadékait is lehetőség szerint a legmesz- 
szeb menő határokig kell a rokonvérü 
állatoknak egymásközt való párosodását 
megakadályozni.

Ezt a czélt többféle módon lehet elérni. 
Mégis a legegyszerűbb és legbiztosabb 
módja az, ha kakasunkat minden évben 
változtatjuk, azaz a meglévőt penzionál- 
juk, s helyette egy más tenyésztőtől, jó- 
nevü szakembertől, akinek a baromfi
állománya amienkkelteljesenidegenvérü, 
szerezzük be a tenyészkakasokat. Azt 
is megtehetjük, s az is czélhoz vezet, hogy 
akeltötojásókat szerezzük be idegen hely
ről, s az ezekből kelt fiatal állatokkal, 
mondjuk kakasokkal párosítjuk a tyúk
jainkat. Avagy a tenyésztojásokból kelt 
jérczékhez a saját tenyésztésű kakasun
kat adjuk.

Ez az eljárás azonban mindig bizony
talanabb ! Esetleg összekeveredik, össze- 
tévesztödik a saját tenyésztésű egykorú 
csirkéinkkel. De meg sok vesződséggel, 
bajjal van ez összekötve. Igen gyakran 
cserébe is kaphat az ember idegenvérü 
kakast,s ez a legolcsóbb és legjobb módja 
a vérkeverésnek. K. J.

Tojó és kotlófészek-állvány.
A tojás és kotlás czéljaira szolgáló 

berendezések tekintetében a hány ház, 
majdnem annyi szokás. Legáltalánosabb 
a lokalitás földszintjén, a falak mentén 
sorjában elhelyezett ládás rendszer, de 
az adott tér kihasználásában egészen 
praktikus a hasonlóképen elhelyezett, 
de emeletes rendszer s különösen az 
olyan berendezésű, amilyent képünk fel
tüntet.

A deszkákból polczszerüen összeácsolt 
és lehetőleg valamely fütött, vagy külön
ben meleg helyiség falához állított 
állvány, fügölegesen és viszintesen 50—50 
pulykák számára 60—65 □-cm. ürfogatu 
rekeszekbe van osztva, melyek mind
egyikébe egy-egy fészek készíthető. Mind
egyik fészeksor elöl sarokban forgó lebil
lenthető közös ajtóval bir, mely azonban 
úgy zárja el a fészekürt, hogy a felső 
részen alevegőjárására mintegy 10 cm-nyi 
nyílást hagy. Az ajtókat horgokkal 
lehet zárni s nyitni. Az alsó fészek-sor 
ajtaja lebillentve feljárót alkot a csibés 
anya s az apróság számára és úgy van 

A „TURUL“ permetező 
a jelenkor legtökéletesebb peronosporapermetezöje 

----- .. ■ — ■ --—- Arak : -r 
1—5 darab vételénél egy darab ára _ __

6—10 darab vételénél egy darab ára _ —
11—25 darab vételénél egy darab ára .........

csomagolással együtt.
llosszabbitő cső magastörzsü fák permetezésére......... __ ..... ..... írt 1.—
Franczia szőrő (kívánatra külön) .............................................. 75 krajczár.

HfMAUTHKER ÖDÖN

... írt 14__

... írt 13.50 
_. írt 13.—

Peronospora-pepmetező
— „DIADAL" =====

csiszolt, erős vörösréz pnttonynyal: írt 10.50.
Hosszabbitő 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.
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készítve, hogy bezárásra fenn kisebb 
nyílás maradjon, nevezetesenc sakakkora, 
hogy azon a csibék ki ne férjenek.

Ily fészkekben zavartalanul, csendben 
végezheti az állat a tojást vagy kotlást és 
kellően kezelve, nevezetesen tisztán tartva 
és idönkint meszelve, könynyen féreg
mentesen tartható.

A rekeszekben a fészek maga száraz 
homok, vagy tőzegpor alapon lágy szalma 
vagy széna lehet.

Az egész házilag is előállítható lévén, 
sok pénzbe se kerül.

Hányszor etessük a tyúkot ?
Ezt a kérdést gyakran hallhatjuk, noha 

határozott választ még senki sem tudott 
adni rá, mert a tyúkok tartása és élet
módja nagy befolyással van arra, hogy 
hányszor adjunk nekik napjában eledelt. 
Ha például szabadon szaladgálnak a 
földeken és férgeket, rovarokat ehetnek, 
úgy sokkal kevesebb eleséget kell nekik 
adni, mintha szűk helyen tartjuk 
őket. Az első esetben elég, ha két
szer megetetjük, az utóbbi esetben 
háromszor. Harmadik etetéskor 
nem kell nekik sokat adni, kevés 
szemes eleség vagy konyhai hulla
dék is jó nekik. A legtöbb gazda- 
aszszony inkább sokat ad tyúkjai
nak, mint keveset. Ez nem helyes 
dolog, mert a tyúkok nagyon meg
híznak és keveset tojnak.

Állattenyésztési felügyelő
ségek.

Élek a zárszó jogával s a szer
kesztőség kegyes engedelmével 
Pókay nagybecsű czikkére óhajtok 
néhány megjegyzést tenni.

Teljesen igazat adok czikkiró ur
nák, mint szakemberneks elismerem, hogy 
vannak oly kerületek, melyek segéd, vagy 
másod felügyelők intézményemellett sem 
képesek kellő gyorsasággal a helyszínén 
megjelenni s a legsürgősebb esetekben 
is napokig kell érkezésükre várni a gazda
közönségnek, de talán azért még sem 
kellene mindjárt 7 uj felügyelőséget cre- 
álni, hanem ha már tényleg szükséges is 
egyes kerületekben a hatáskörnek szű
kítése, azért még akad akárhány kerület, 
mely mai kiterjedésében megmaradhat 
egy segéderő közreműködése mellett. 
Meg vagyok róla győződve, hogy az I. 
kerülettől bezárólag a Xl-ik kerületig 
egy-egy segéd, sőt talán gyakornokkal 
ellátva s legfeljebb az I. és IV. kerületbe 
egy másodfelügyelöt külön székhelylyel 
(ha éppen az illető kerületi felügyelők igy 
kívánnák) alkalmazva, tökéletesen meg
felelhetnek a felügyelőségek elé kitűzött 
czéloknak.

Eddig tehát kellene 2 másodfelügyelő, 
legkevesebb 3 segédfelügyelö, (de jobb 
volna több) és 6 gyakornok; különben a 
gyakornokoknak nem vagyok nagy ba
rátja s ezen helyekre inkább H-od osz

tályú segédeket tennék, legfeljebb a leg
kisebb kerületbe juttatnék gyakornokot, 
ki mindenesetre kell, hogy a kerületi fel
ügyelő székhelyén állomásozzék s leg
alább az irodai teendőkben jártas legyen, 
egyébként pedig egyes helyekre előadá
sokat is tartani vagy apaállatokat vizs
gálni az erre hivatott járási gazdasági 
bizottságokkal eljárhatna s amint írtam 
is szerény czikkemben, tanulhatna az ott 
megjelenő állatorvostól s gyakorlati gaz
dáktól is, nemcsak közvetlen princzipáli- 
sától az állattenyésztési felügyelőtől; 
kivel azonban szinte gyakrabban érint
kezve, sokat elsajátíthatna,mert hisz van 
olyan évad minden esztendőben, amikor 
nem nagyon zaklatják az állattenyésztési 
felügyelőket sem, p. o. aratás és hordás 
(betakarodás) idejében; ilyenkor a segéd 
vagy gyakornokmindigkimehetne ahely 
színére főnökével és gyakorlati ismereteit 
tetemesen bövithetné, fejleszthetné itélö- 

\képességét s elsajátíthatna sok praktikus

Tojó és kotlófészek állvány

A í .

dolgokat s pár év alatt mint Önálló fel
ügyelő is megállaná helyét. Nem kellene 
mindig a főnökkel járnia, egy teoretikusan 
képzett s egy évi praksissal bíró fiatal
ember, — mint a magyaróvári akadémiát 
jó sikerrel végzettek — néhány ily kirán
dulás, előadás és szemle alkalmával vagy 
bika, kos, kan sertés stb. bevásárlásánál 
annyi gyakorlati mesterfogást sajátíthat 
el, ha van ambitiója és közbe olvasgat, 
tanulgat, szabad idejében kirándul neve
sebb tenyészetek tanulmányozására stb., 
hogy egy pár év alatt, mint másodfel- 
ügyelö egészen jól meg fogja állni helyét 
s utóbb kerületi felügyelőnek is pompásan 
beválik.

Igaza van Pókaynak, az ö XII. kerülete 
tulnagy, de ilyen a XIII. és XIV. 
kerület is, ezeket minden bizonynyal leg
jobb lesz több-kisebbre osztani s ez eset
ben szerény véleményem szerint 5 kerü
letet kellene csinálni e 9 vármegyéből és 
még igy sem fog ártani egy-egv gyakor
nok alkalmazása, ha a mindig szaporodó 
teendőknek tökéletesen meg akar a ke
rületi felügyelő felelni.

De már a XV. és XXI. kerületek marad

hatnának úgy,' mint vannak, legfeljebb 
szinte gyakornokot vagy segédet kapná
nak azok, kiknek kerülete nagyobb vagy 
több munkát igényel. A tervbe vett vas
utak kiépítésével a közlekedés gyorsabb 
leend és igy könnyebben hozzáférhető 
lesz minden község, tanya, puszta, major 
s gyorsabban bejárhatja majd az a Kiráy- 
hágón túli felügyelő is kerületét, addig 
persze kínlódnia kell, ahogy lehet.

Összegezve a fentieket, kitűnnék, hogy 
kellene 2 uj kerületi felügyelőség, leg
alább 2 másodfelügyelöi állás szervezése, 
valamint 21 segéd, illetve gyakornoki 
hely betöltése. Nézetem szerint azonban 
lehetne a gyakornoki teendőkből, vala
mint a gazdasági tanintézetek és föld- 
mivesiskolák kevésbbé elfoglalt gyakor
nokaival is végeztetni p. ^o. Pozsonyba 
időközönként Írásbeli teendők s előadá
sok tartására be lehetne rendelni a ma
gyaróvári ösztöndíjas gyakornokokból 
valakit, kit ott nélkülözhetnek, igy segéd

kezhetne Kassán is a gazd. tan
intézetből valaki ; nemkülönben 
Debreczenben és Kolozsvárott is; 
de Szombathelyre is beczitálhatná- 
nak néha valakit Keszthelyről stb. 
Eltekintve azonban mindettől, a 
kerületi állattenyésztési felügyelők 
működését előmozdítani s teendői
ket megkönnyíteni hivatottak a kü
lönböző földmives- és tejgazdasági 
iskolák tanerői is s arra kellene 
törekedni minden ily szakintézet
nek, hogy Magyar-Övár példáját 
követve (illetve Újhelyit utánozva) 
szarvasmarha tenyésztési egyesüle
teket szervezzenek vidékükön, mi
által mindenesetre apadni fog a fel
ügyelőségek óriási munkahalmaza. 
De a gazdasági tudósítók is, mint 
a földm. minisztérium közegei tart

sák kötelességüknek az állattenyésztési 
felügyelő feladatát könnyebbé tenni s 
öt fontos missziójában, ha kell helyette
síteni, vagy neki segédkezet nyújtani, a 
hol csak lehet.

Ne várjunk mindent az államtól, ne 
lessük mindig mikor röpül a sült galamb 
a szánkba, hanem legyen minden járási 
mezögazd. bizottság, minden gazdakör, 
vármegyei gazd. egylet, de minden köz
ségi elöljáróság, minden uradalom tiszti
kara azon, hogy előmozdítsa az állatte
nyésztés czéljait, buzdítsa a népet e té
rem tevékenységre s akkor kevesebb fel
ügyelővel is boldogulni fogunk.

Azt se gondolják azok a fiatalemberek, 
hogy ha gyakornokok lesznek, hosszú évek 
során át kell epedve várniok, mig majd 
egy segédfelügyelöi állás megüresedik s 
aztán ismét évekig’tart mig másod felügye
lői állás megüresedik, végül pedig csak ősz
be csavarodott fejjel érik el a kerületi fel
ügyelői állást. Korántsem, hisz nemcsak 
kint akerületekben vannak alkalmazva ál - 
lattenyésztési felügyelők, hanem bent a 
minisztériumban is és tényleg gyorsan kop
tatja ez a hivatal alkalmazottjait, de ha 
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nemis volna, úgy tekintetűje veendő, hogy 
ma már többnyire mind 40 éven felüli em
berek a felügyelők,kikközülnem egy, vonul 
korábban nyugalomba, mint ha más tiszt
séget töltene be, vagy akad majd olyan 
is, ki mint uradalmi ,főtiszt fogja pálya
futását befejezni, megválik az államtól.

Tehátnem oly szomoruak.a fiatalembe
rek kilátásai e pályán,, mint, egyesek azt 
feltüntetni szeretnék, különben pedig a 
szolgálati szabályzatban ki lehetne, mon
dani — ép úgymint az a tanítói s tanári 
páiyánlevőkremegállapittatott — az ötöd
éves korpótlékot, azon esetben, hogyha 
nem lép az illető fellebb a ranglétrán.

Van a gazd. akadémián és egyik-másik 
gazd. tanintézetnél is annyi számfeletti 
ösztöndíjas stb. úriember, kinek alig tud
nak kellő munkakört adni, mért nem 
helyezik ezeket a fiatal tetterös egyéne
ket át — ha mindjárt nem is végleg, 
hanem csak ideiglenesen — az állatte
nyésztési felügyelőségekhez, hol minden 
bizonynyal sok olyat elsajátítanának, ami 
hasznukra válnék s majdan mint profes- 
sorok a jövő gazdanemzedéket prakti
kusan taníthatnák, nevelhetnék.

Mikor én hajdanában mint segédtiszt 
szolgáltam egy uradalomban, főtisztem
nek az volt elve, miszerint a fiatalember 
lehetőleg sok helyen forduljon meg s 
majdnem minden évben áthelyezett, úgy 
hogy 7 év alatt 6 helyen fordultam meg, 
mig végre a hetediken lettem kezelő
tisztté kinevezve ; igy mindenféle viszo
nyok közt, mindenféle földnemen s helyi 
körülmények között tanultam gazdál
kodni, az éghajlat legkülönbözőbb be
folyásait tanultam ismerni és magyar, 
tót, szokácz és rácz nép között élni, 
síkon, lapályos mocsaras helyen s dom
bos vidéken földet mívelni és a számve
vőség munkakörének elsajátítását sem 
kerülhettem ki s mindez javamra szolgált, 
mindezért köszönet és hálával tartozom 
volt főtisztemnek. Mért ne tehetne az 
állam is igy, különösen azokkal, kiket a 
tanügy részére akar nevelni? Kiket a 
katedrára szánt! Tessék csak l—2 kísér
letet tenni, be fog az válni valóban.

Múlt év végén megjelent Szíklay Iván 
által irt „Gazdasági felügyelők" czimü 
füzetében a ministernek járási gazd. fel
ügyelőségek szervezését ajánlották és 
ha ezen mindenesetre nagyon is életre 
való eszme megvalósulna, bizonyosan 
nagyon sok esetben segítségére lesznek e 
—jobbrészt a földmivelés előbbre vite
lére felállítandó — járási szakközegek a 
kerületi állattenyésztési felügyelőségek
nek és mintegy közvetítők a nép s fel
ügyelőség között; úgy, hogy már ezen 
reménybeli tisztségek mielőbbi eljövete
lét is tekintetbe véve, megmaradok azon 
álláspontomon, mely szerint az állat
tenyésztési kerületek szaporítása tulaj
donképen felesleges volna s legfeljebb, 
fentebbi soraim értelmében, két uj kerü
letet kerekítenék ki, a három legnagyob- 
ból csinálva ötöt. Fehér Zoltán.

Különfélék.

Előfizetési felhívás. Azo
kat az előfizetőinket, kiknek elő
fizetése jtinius hó végén lejárt, 
tisztelettel kérjük előfizetésük 
mielőbbi megújítására, nehogy a 
lap szétküldése fennakadást szen
vedjen.

M kir. állatorvosok véglegesítése. A 
földmivelésügyi miniszter mindazokat a 
m kir. állatóvosokat, kik az 1901. évi ja
nuár, hó 1-e óta ideiglenes minőségben 
szolgálatban állnak, időközben az állami 
szolgálatra a szabályszerű képesítést meg
szerezték és szolgálatuk alól nincsenek 
felfüggesztve, állásaikban véglegesítette. 
A vonatkozó miniszteri leiratok a legkö
zelebbi napokban az illetőknek megkül
detnek.

A Gazdák Biztositó Szövetkezete, mely
nek működését élénk figyelemmel kisér
jük, a gazdatársadalom őszinte rokon- 
szenve mellett szépen halad az alap
szabályaiban lefektetett nemes czélok 
felé és örömmel konstatáljuk, hogy folyó 
év első felének,, úgy tűz, mint jégbiztosi- 
tási üzlete gyarapodott s hacsak rend
kívüli események közbe nem jönnek, ez 
üzletágak ismét felesleget fognak ered
ményezni. Sajnos vannak ugyan még 
mindig kételkedők, akik a verseny rossz
akaratú híresztelésének hisznek és a szö
vetkezet felvirágozásában hinni nem tud
nak, de nagyszámú kisebb biztosításon 
kívül a tüzüzletágban legutóbb is két nagy 
uradalom biztosítását nyerhette el a 
Gazdák Biztositó Szövetkezete és pedig 
gr. Zichy Béla lengyeltóti uradalmát és a 
győri káptalani uradalmat, mely körül
mény a szövetkezeti eszmének folytató
lagos diadalát jelenti.

Állatorvosi főiskola Innsbruckban. Bé- 
gibb óhajtás az, hogy az osztrák alpesi 
tartományok részére külön állatorvosi 
iskolalétesittessék. Legújabban Innsbruk 
város tanácsa elhatározta, hogy ebben a 
tárgyban előterjesztést tesz a kormány
hoz, melyben kérni fogja, hogy az inns
brucki egyetemen külön állatorvosi fakul
tás szerveztessék. Az osztrák közoktatás
ügyi miniszter állítólag elvben helyesli 
ezt a tervet.

Méhészeti tanfolyam. A földmivelésügyi 
minisztérium a gödöllői állami méhészeti 
gazdaságban az idén lelkészek számára 
héthetes tanfolyamot nyitott, a melyen a 
következő lelkészek vettek részt: Abos 
József r.-k.. Baczó Lajos ev. ref.z Barkász 
Kálmánev. r., Biczó Pál ev. ref.,Érdujhelyi 
Menyhért r. k., Gliita János g. kel., Hankó 
Gyula ev. r., Keresztury József ev. ref., 
Kiss Sándor ev. ref., Kovács István ev. 
rel.k Nagy Lajos ág, ev., Rudolf Mátyás 
r. k., Schütz Miklós r. k., Unglwáry Gyula 
ev. ref. és Vargha Dezső dr. r. k. Az 
előadást Valló János tanár tartotta. 
Junius 25-én Saárossy-Kapeller Ferencz 
miniszteri osztály tanácsos és Kovács 
Antal országos méhészeti felügyelő is ott 

.volt a tanfolyamon, a mely. 2(Lán -ért .vpy 
get,, a midőn a lelkészek nevében Bicgó 
Pálpátkai ev. ;ref. lelkész meleg hangon 
mondott köszönetét Tóth János igazgató- 
nak eA Valló Jáhöd tanárnak. Ér'dujhelyi 
Menyhért iten'taiplébános BaTártyi Ign-áCz 
földmivelésügyi miniszternek a méhészet 
körül s különösén a gödöllői állami méhé
szeti iskola fölállításával szerzett- érdet 
inéit méltatta. A lelkészek föliratban is 
köszönetét mondtak a miniszternek. k;

Állatorvosi állások Argentinjában. Az 
argentinjai köztársaság kormánya a föld
mivelésügyi minisztérium szolgálatában 
állatorvosokat óhajt alkalmazni a követ
kező feltételeknléfiétt: 25—3Ö éves kor; 
három évre szóló szerződés, ennek a 
kormány részéről történő felbontása ese
tén végkielégitésképen három havi fize
tés ; 1500 frank útiköltség a szerződés 
aláírásakor fizetve ; 600—700 frank havi 
fizetés a köztársaság területére való meg
érkezés napjától számítva; a spanyol 
nyelv megtanulásának kötelezettsége hat 
hónapon belül.

Berlini gyapjuvásár. A berlini gyapjú
vásár forgalmazz idén szilárd volt. A rak
táron lévő gyapjú kétharmada elkelt az 
első napon. A jobb minőségű áru a múlt 
évhez képest 20—22V2 márkával drágább 
árat ért el. A beraktározott mennyiség 
2408 mázsa, tehát 2700 márkával kisebb 
volt, mint a múlt évben. Az idei gyapjú
vásár a legkisebb, a mely valaha Berlin
ben volt. A piaczra hozott legjobb gyapjú 
ára 1581/2—177, finom középszerű 138— 
155, középszerű 118-136,paraszt gyapjú 
105—116 márka mázsája, mosás és mi
nőség szerint, mosallan gyapjúból nem 
volt üzlet.

Nagybecskereki országos baromfi
kiállítás. Az október 9., 10., 11. és 12-én 
megtartandó baromfikiállitás érdekében 
a Torontál vármegyei gazdasági egye
sület értekezletet tartott, melyen a 
kiállítási elökészületekleltek megbeszélve 
a rendező bizottság meg lelt választva. 
A rendező bizottság Csekonics Endre 
gróf elnöklete alatt 200 tagból áll s kik 
valamennyien lelkes hívei a baromfi
tenyésztésnek. Az értekezleten jelen 
volt Jíarftm' Andor, Reitter Oszkár, 
Hertelendy Ferencz, Jakabházt) Béla, 
Tarnay Ferencz, Végit Károly és Vörös 
Kelemen. Ez értekezlet a vármegyei 
gazdasági egyesülethez azt a kérelmet 
intézte, miszerint az októberi országos 
baromfikiállitás alkalmából dijak kiosz
tására és egyéb kiadásokra 2000 koronát 
szavazhasson meg.

Uj halászati társulat a Poprádvölgy- 
ben. A Poprádvölgyben halászati társu
lat alakult, melynek czélja e hegyi pata
kok benépesítése hallal, a rablóhalászat 
megakadályozása és halgazdaságok léte
sítése. A halászatra jogosult magánosok, 
egyesületek és községek, mint érdekeltek 
már megtartották a szervezkedő gyűlést, 
melyen elhatározták, hogy czéljuk meg
valósulása érdekében a földmivelésügyi 
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mini sz terhez foghakWÜuliifanyag i támo
gatásért. Ilyen halászati társulat szerve
zése érdekében a GŐIniqzvölgyben is meg
indult a kezdeményezés.

Az alföldi állattenyésztés érdekében 
Békés vármegye gazdasági. egyesülete 
igazgatóválasZftmányi ülést tartott, ame
lyen elhatároztak, hogy Gyulán 1903. 
augusztus hó 20-án Szent-István napját 
megünnepelendő, kiállítást, ló, szarvas
marha és baromfi díjazást rendez a kis
gazdák között terjesztendő gépek be
mutatásával. Elhatározták végül, hogy a 
vármegyék gazdái részére, hogy a tej
szövetkezetek terjedését ez által is elő
mozdítsák, Bonyhádvidékéröl tejelő fajta 
teheneket hozatnak.

Kölcsön, állatok beszerzésére. Borsod 
vármegye gazdasági egyesületénekaföld- 
mivelésügyi miniszter tenyésztehenekbe- 
szerzésére 52.000 korona kölcsönt folyó
sított. Ebből a vámegye kisgazdái közt szét
osztás végett 100—150 darab pirostarka 
simenthali jellegű s tiszta magyar fajta 
tehenet vásárolnak, amelyek árát az ille
tők 5 év alatt tartoznak visszafizetni.

Lóversenyek. Jász- Nagy- Kun- Szolnok- 
megyei G. E. f. é. julius 19-én Török-Szt.- 
Miklóson lóversenyt rendez, a melyre az 
előkészületek már megtörténtek. A Sáros
vármegyei G. E. a Magyar Lovaregylet 
védnöksége alatt rendezendő ügetőver
senynyel egybekötött lóversenyét f. évi 
szeptember 20-án fogja Eperjesen meg
tartani.

A husvámok emelése Francziaország- 
ban. A kormány szándéka ellenére 
Francziaországban a husvámok teteme
sen fel fognak emeltettni. A franczia 
képviselöházban Debussy terjesztette elő 
indítványát arra, hogy a külföldről be
hozott marhára és húsra kivetett vámokat 
emeljék föl. Castillard támogatta az in
dítványt, mert abban a pillanatban, mi
dőn az állategészségügyi viszonyok a 
külföldön javulnak, Francziaország kény
telen lesz határait megnyitni a külföldi 
marha előtt. Thiery ellenzi az indítványt, 
tekintettel a külfölddel a kereskedelmi 
szerződések megújítása iránt folyamat
ban levő tárgyalásokra. Plichon az indít
vány melleit van és konstatálja, hogy 
Németország és Ausztria-Magyarország 
felemelték az állatbehozatali vámokat. 
Debussy fentartja indítványát és hang
súlyozza, hogy az szükséges a franczia 
állattenyésztők romlásának megakadá
lyozására. Mougeot földmiveiésügyi mi
niszter kéri, hogy utasítsák vissza az in
dítványt a vámügyi bizottsághoz, mert 
Delcassénak ma lehetetlen volt megje
lenni akamarában. Debussy indítványozó 
a visszautasítás ellen nyilatkozik, amit 
406 szavazattal 181 ellenében mégis 
tagadott a kamara. A kamara azután 
megkezdte a részletes tárgyalást. Az 
első czikknél a bizottság 100 kilogramm 
élősúlyra 30 frank maximális és 20 frank 
minimális vám megállapítását kívánta. 
Siegfried módositványt nyújt be, mely

szerint a minimális vám 15 ‘frankra száí- 
littatik le. Mougeot földmiveiésügyi/mi
niszter hangsúlyozza a belföldi állatte
nyésztés fellendülését, ami Delcassé mi-- _.... j __ ~.................................. ,
nisztert arra indítót ta, hőgV a*Szomszéd- Baramj. Köszönjük és kérjük továbbra is szives
hatalmakkal, nevezetesén Angliával., és 
Belgiummal tárgyalásokat indítson,'hogy" 
határaikat nyissák meg. ismét a fran- 
czia állatok előtt. A kormány- ennél 
a külföldi állategészségügyi viszonyok 
javulásának következményeit tartotta 
szem előtt. Debussy újból ajánlja az 
általa javasolt vámtételeket, amelyeket 
á kamara 406 szavazattal 196 ellenében 
elfogadott. Francziaország ennélfogva 
akkor, ha a szenátus is hozzájárul e ha
tározathoz, csatlakozik a középeurópai 
államok azon vámpolitikájához, amely a 
hús- és élőállatbehozatal ellen irányul.

Mezőtúr uj állategészségügyi beosztása. 
Az Ausztriába irányuló állatforgalom 
szempontjából julius 1-én Mezöturvárosa 
és határa következő négy állategészség
ügyi kerületre oszlik föl: I. Zug, II. Csugor, 
111. Hékpart, IV. Nyomás.

Romániai zsir Olaszországban .Az olasz 
kormány megengedte, hogy a romániai 
zsir minden egészségügyi ellenőrzés nél
kül bevitessék.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

rovatban minden hozzánk érkezett levélre válaszolunk 
ennélfogva tessék ezt a rovatot figyelemmel kísérni).

Tagdijnyugtázás Tagsági dijat fizetett 1903. 
junius hó 28-tól julius hó 2-ig. 1903-ra, Blá- 
zsik Mihály 8 K.-át. — V. J. urnák, Szászsebes. 
Kérelmét tessék az illetékes állattenyésztési 
felügyelő utján előterjeszteni. — V. Gy. urnák, 
Á.-Mácsa. 1. Nem tudjuk. 2. Tessék a „Köz
telek" szerkesztőségéhez Budapest, Köztelek-u. 
8. kérdést tenni. 3. Ajánljuk a Geittner és 
Bausch ezéget Budapest, VI., Andrássy-ut 8. 
— JT. AT. urnák Drietlioma. Szives közben
járását ez utón is köszönjük. Az adott czi- 
mekre alapszabályokat 2-iki postával küldöt
tünk. — D. P. urnák, N.-Enyed. Igazolványt 
nagyobb baromfitenyésztés üzéséhez sem szük
séges váltani. — J. G. urnák, Karácsond. 
Tenyésztésre mindenesetre előny adandó a 
fiatal gúnárnak. — II. J. urnák, Kassa. Kí
vánsága szerint jártunk el. — A E. urnák, 
Sz.-S;t.-Miklós. Tessék baromfitenyésztésénél 
egy-két fajta mellett maradni s azokra gondot 
fordítani, csak úgy lehet valamire menni jöve
delmezőség szempontjából. — P. M. urnák, 
Mokrin. A tulusi lúd szine majdnem mindig 
szürke. — K. J. iirnak Böos. A „Geflügel 
Börse“ hetenként kétszer, kedden és pénteken 
jelenik meg. Tessék az adott czimre: Leipzig 
Solomonstrasse 16. fordulni. — F. Gy. urnák, 
Siófok. Levélben tudattuk azon mü czimét, 
mely feleletet adhat a kérdezettekre. — L. K. 
urnák, Esztergom. 1. A választás egészen az 
igazgató választmányra van bizva, szorgalmazni 
azt nem lehet. A legjobb erő s a beválás lesz 
irányadó arra, ki bizatik meg az állás betöl
tésével : 2. Az idő : julius lő. — október 1. — 
Arad m. g. e. Tessék a prospektusokból annyit 
nyomtattatni, a mennyi a mi általunk adQtt és 
az egyesület által szétküldendö czimekre ele
gendő lesz. Azt hisszük 2000 elég. — B. E. 
urnák, Párkány. A hozzánk beküldött levél 
értelmében jártunk el. — K. Zs. úrnak 
Veresmart. A 2—3 éves pulykatolyókat akkor 
is lehet fészekre, kottásra bírni, ha még nem auu_ÖW( Iuvaros 10 iau_15H, 
kezdték meg a tojást. Töjási időben termesze-1irányzat: A vásár hangulata élénk.

(E

'lesen ez nem'megy;-Be kell várni mig h-loj-; ’■ 
tak s maguk jószántukból esnek fészekbe. — 
M. J. urnák. ZómboKíJpüb. lesz emdeni tojó
ikat és gúnárokat beszerezni,-mert az ivadéko
kat könnyebben eladhatja. — V S. urnák, 

közreműködését;/— E úrnőnek, B^csfa.
Á. galambokat árpával, búzával kell etetni, de 
igen hálásak, ha ezen takarmányon kivül he
tenként 2—3-szor egy-két marék lenmagot kap
nak. Ivóvizükbe literenként 1—2 gramm vas- 
vilriólt; kell keverni. — 31. B. urnák, Temesvár. 
Kórdézösködésóre bő választ, levélben. adtunk.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapok" eredeti tudósításai.
Budapesti szuróniarliavásár. 1903. julius 2. 

Fölhozatott: borjú 726 darab, bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 86—102 fill., II. oszt. 
72_84 fill., bárány páronkint---- — kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk az árak 3—4 fillér
rel emelkedtek.

Budapesti vágómarhavásár. 1903. julius 2. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2558 drb, csontozni 
való marha 423 drb, összesen 2981 drb. Ebből: ökör 
2047 drb, bika 152 drb, tehén 628 drb, bivaly 133 drb, 
növendékmarha 21 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Budapesti lóvásár.-1903. julius 2. Fölhajtatott: 
690 drb. Ebből jobb min, hátasló — drb, jukker 
15 drb, hintós 60 drb, igás 40 drb, fuvaros ló 150 
drb, parasztló 350 drb, alárendelt minőségű 75 drb. 
Eladatott: 438 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
-------- -—, jukker 380—420, hintós 220—320, igás 
200—300, fuvaros ló 120—184, parasztló 40—100.

1903. julius 2. | I. réndii 11. rendű III. rendű
Magyar hízott ökör r 66-74 58-64 48—56
Tarka hízott ökör . 6.8-76 60-66 50-58
Tehén ........................ 62-69 53-60 44-51
Szerbiai ökör . . . 62—67 55-60 48-53
Bika.......................... 68-74 60-66 52-58
Növendékmarha . . 50-68 | —
Bivaly ....... 1. 1-------- 40-50 —
Irányzat: A vásár 

változatlanok. ‘
hangulata változatlan, az árak
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Budapesti ferenczvárosi sertés-zártvásár.

Nap Érk.
waggon

Érk. 
darab

Sertés- 
közvágó- 

hidra 
elszállit- 
tatott

Eladat
lanul 

maradt

juniuB 26—julius 2. | 100 1 3697 3705 73
Napi árak fillérekben

öreg Fiatal

Nap 2 fc®-*
® o5-1 lOt «co

tí o 

u OQ

N fi—.“f.r- cB

N 1 •
:o ' te

Ö bO 
b’S>

£

junius 26-án 

julius 2- án

90793
90-92
84-86

90-93
89-93
84-86

95-100

95-96

90-100

86-96

83-92
80- 9(

82

90-98

100-104
Irányzat: Vásár élénk.
A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 1903. 

junius ’24rtól 1903. julius 1-ig. Sertésállomány volt 
1903. junius 24-én 48004 darab. Ehhez érkezett: magyar 
1978 drb, szerb 2337 drb, összes állomány 52319 drb. 
Kiszállíttatott: 3157 drb. Maradt állomány 49162.

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül ,108—112 flll. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 108—112”fül. 
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 112—116 
fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 112—116 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 112—116 
fill. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 108—116 flll. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 104—108 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 104—10S fillér.

Irányzat: Lanyha.
Soványsertés árak:

(Az árak 4°|o levonással élősúlyban értendők.)
öreg 2 éven fölüli 92 f.-től 98 f.-ig, öreg 2 éves 

92—98 f.-ig, vészen átment' 2 éven aluli süldő 100—108 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 84—88 
fillérig. Irányzat: Lanyha.

A fent jelzett sertésmennyiségből németországi vevők 
által határszéli vágóhidak utján élő állapotban 20 drb 
lett Németországba elszállítva.

Budapesti juhvásár. 1903. junius 30 Fölhajta
tott : 701 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hizott ürü 48—50, középminőségü hizott ürü 
42—46, legelőn javitott ürü pár.-kint, javított 
anya-------- , szerbiai raczkajuh ———-, kecske —,
bárány---- -. Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Bécsi juhvásár. 1903. julius 2. Fölhajtatott : 1262 
darab. Árak: kg.-kint fill.-ben: angol húsos ürük 
-------- (---------- ), 1. rendű hizott ürü 54—57, középmin. 
hizott ürü 48—52, kecske----- bárány -—-—. Irányzat:
lanyha.

Bécsi szurőmarhavásár. 1903. julius 2. Föl
hozatal : 3402 drb borin, 1051 drb sertés, 160 drb 
juh, 92 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
102—116 (  ——), borjú 11. o. 80—100, hizott sertés 
100—112, süldő sertés 92—112, hússertés 100—112, 
juh 84—100, bárány páronkint 12—26 kor.

Irányzat : lanyha.
Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. junius 30- 

Fölhajtatott : hizott és legelőmarha 3136 drb, csontozni 
való marha 1077 darab, összesen 4213 darab. Ebből 
ökör 2976 drb, bika 588 drb, tehén 367 drb, bivaly 
282 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték

ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. junius —• | 1. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör ...
Galicziai hizott ökör. . .
Tarka hizott ökör....
Bikák . ............................
Hizott. tehén...................... 1

70-74
72—78
78-81
54—74
52—70

64—69
64-71
68-77

54—63
58—63
58-67

Csontöznivaló marha. . 1 52-74
36—52

Konzerváru (selejt) . , . | — —
irányzat: élénk 1 korona áremelkedéssel.
Bécsi sertésvásár. 1903. julius 2. Fölhajtatott : 

hússertés 4533 darab, zsirsertés 6169 drb, összesen 
107Ó2 drb. Ebből: magyarországi 6327 drb galicziai 
4327 drb, egyéb 48 drb. Árak: kgrámmonkint élő súly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 100—102 (kiv. 
103), elsőrendű közép magyar 92—98, könnyű magyar 
84—94, öreg nehéz magyar 92—98, szerémségi 
ihorvát)-------- , szedett sertés 84—94, galicziai süldők
80—96, galicziai öreg—, hússertések 80—96. Irányzat: 
lanyha.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. julius 2.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

100—200, csirke sütni való hazai egy pár 180—240. 
Tyuk, hazai egy pár 240—300. Kappan hizott egy pár 
----------- . Rucza hizott la egy pár 420—480, rucza hizott 
Ha egy pár 360—420. Lúd hizott la 9—11——, lúd 
hizott Ila 7-5—1Q,.liba újdonság----- k.

Vágott baromfiban és I.-rendü szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója 120—130, vágott 
dulykák Kilója 100 fill. kilónként, minőség szerint.

A tojás ü z létén la friss telt tojás 62— 
gyengébb minőségű 61 , apadt------- -—, meszes
-------- koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
1903. julius 2-án.

A betegség neme
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- több kevesebb
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CD 
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Lépfene____ __ _____ __ 38 54 18 20
Veszettség _______ ___... 77 77 —' — 10 10
Takonykór .............   ... 54 60 — — —
Ragadós száj és körömfájás 203 1480 56 60Ö — —
Ragadós tüdőlob ..; ... ... — — — ■ — •—-
Juhhimlő..............   ... 7 16 1 1 _ -r
Ivarszerü hólyagos 'kiütés 108 288 — 4 14
Rühkór ... _ ... ............... 464 996 — ■ 23 120
Sertésorbáncz ..._ _____ 300 856 56 95 _ _
Bivalyvész _ __  _ •... ... 14 26 2 3 _ i._
Seytésvész___ _______ ... 654 — 85 — . —

Vajpiacz.
Az <Alfa Separator* részvénytársaság jelentése.

Budapest, 1901. junius 30. Teavaj centrifugált 
1'80—2-15, vaj, köpült 1'50—1'70 kor. kgr.-kint. 
Tehéntúró I-a 12—16, tehéntúró 11-a----- fill.
kgr.-kint. Irányzat: Élettelen.

Becs, 1903. junius 28. Legfinomabb teavaj 
2.13—2.15, finom teavaj 2'00—2'05, parasztvaj 
1'10—1'20, tehéntúró —.----- —.— kor. klg.-
kint. Irányzat: Lanyha.

Berlin, junius] 27. I. oszt, vaj 96—98 II. 
oszt, vaj 94—96, III. oszt, vaj 90—93 márka 
50 kgr.-kint. (1 márka — 120 fill.) Irányzat: 
Csendes izányzat mellett szilárd árak. • *

Hamburg, junius 27. I. oszt, vaj 94—100 II. 
oszt, vaj 92—93 márka kgr.-kint. (ljmárka = 
120 fill.) Irányzat: Az áru nehezen elhelyez
hető, csendes.

Kopenliága, 1903. junius 25. I.o. vaj 86 kor. 
50 kgr.-ként.

London, jun. 25. I-a vaj 106, Il-a vaj 103 s 
percent 50 klg. (1 s =120 fill.) Irányzat: 
középjó.

FEHÉR MIKLÓS ás:
Budapesten, V. 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 javi
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek, zz: .j
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Westfalia Separator
GÁL és FODOR
A legtökéletesebb szabadalmazott „WESTFALIA* separatorok.

A legújabban szabadalmazott tejelő
melegítők kizárólagos elárusítói, 
Tej szövetkezetek, tej telepek, vaj és 
sajtgyárak teljes berendezéséről 
erő és kézi hajtásra "• díjtalanul 
szolgálunk tervekkel ős költség

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni.

BUDAPEST,
V.,Váczi-körut 44.

-Xíf- -Zik -Zfk -ZdV -Zik -Zik Zfk -«k -Zik -Z/k ZA -Zíi

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

minőségben legolcsóbban szállít a

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

mi
i
i

■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲■
◄ 
◄ 
◄ 
◄ 
◄ 
◄

◄
◄
◄ 
◄ 
◄

(a nyári malacz veszedelme) ellen 
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 <lrb 
beoltható 2 K. 50 í. — Referentiák kaphatók b. 
Königswarter Hermann úr csabacsiidi uradalmától és 
Haraszti testvérek décsi (u. p. Szarvas) bérgazdaságától.

► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
►

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■
Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

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

Magyar Élelmiszer-Szállító Részv.-Társaság
Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám. 

ÜZLETÁGAK: —.............  <

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

■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲a

1 ^angerhauseni gépgyár t
részvény-társaság —

◄ Special gépgyár szeszgyárak berendezésére. ►

■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■

I Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaSott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
a „Hizlalda*-á omás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadál1 ára alkalmas, czélszerüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vízzel biró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

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

<"

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

I

ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.

< Á ■
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I
e_e-e.e_e.eL 1902. évi forgalom: 28,000 bál.
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra
melyek idei első sorozata f. év július hő 

8., 9. és lO-én tar tátik mejr.
Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárverési vállalat 
Budapest, dunaparti teherpályaudvar” czimzett gyap- 
juküldemények a M. Á. V. összes vonalain tetemes 
dijkedvezményben, valamint ingyen raktározásban 
részesülnek. Bejelentéseket elfogad és mindennemű 
========== felvilágosítással szolgál: ——:

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

i 
(I
I
I 
i
I

>Saj t - oj tó - kivonat
(1: 10,000 erős)

T)r. WINKLER WlLLI^AEÖ uv, ’a bécsifföldmivelési főiskola tanára 
ellenőrzése mellett készítve; ■ * ■

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

ára: 1(0 gramm 3 kor. 50 üli., 200 gramm 6 kor. 50 üli., 500 gramm 
14 kor., 1 kg. 25 kor. 1 doboz á 50 por (1 por 60 lit. tejre) i kor, 50 üll.< 
C— <r» d f* Ír a bécsi cs. k. általános élelmiszer -vizsgáló intézet, 
úwjllCsrtC' által vegyilégmegvizsgálVuéí engedélyezve. Ára:-

1 kg. 2 kor. 50 üli., 1la kg.,1.. kor. 25 üli.
A bécsi gyógyszerész-egylet tápszer és' élvezetül 

w«SJ czikk intézete által ■ vegyelemezvo és jóváhagyva.
Ára: 1 kg. 4 kor., ’/? kg. 2 kor.

Minden készítmény erőssége és t’artósságáér.t jótállás. Nagy óbb. re n< 
dőléseknél külön árengedmény. .Csömágoííis önköltségen számittatik, 
szétküldés naponta kétszer.

Franz Laznia, _A pothekér
in BRUNN am (iebirge, bei WIEN.

Ki

I
Josef Steidl's W*e, Wien, XVII/I., Jörgerstr. 41.

Lovak, szarvasmarhák és juhok részére.

Ajánlja szabadalmazott és 
kipróbált lóg-yorsny Író
gépeit, melyek a cs. és 
kir. ndv. istállókban, 
főrangúk, katonai 
parancsnokságok és 

ménesek 
istállóiban használatban 

vannak.

Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.
E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbéli minőségükre hivat

koznak 10% árengedményben részesülnek.

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. '\T4r
Brassói kénsav- és műtrágya- 
gyára ajánlja legjobb minőségű fc&'W •

mindennemű

Műtrágyáit |
a t. ez. gazdaközönség becses figyel- 
mébe. Ajánlatokkal készséggel szol- 
gál a Központi Iroda, Budapest,
IV., Bécsi-utcza 5. sz. .. ... ■...== ©v©

Szivattyúk
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda

sági és iparczélokra.

Vas- és ólomcsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlök. 

Mérlegek, 
lég jabb javított rendszerű tizedes, százados és híd
mérlegek fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési, 
gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embermérlegek, 
mérlegek házi használatra, barommérlegek. 
Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. 

W. GARVENS 
I Wallfiscligasse 14. wien Scimmtagslr- 6.

Árjegyzék ingyen és bermentve.

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

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

ban kapható.

Főraktár: j)

Franz Joh. Kwizda ma/yar, román királyi és bolgár feje
delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett.-----------------------------------

Gazdák Biztositó Szövetkezete
BUDAPEST, Vili., Baros8-utcza 10. sz., il. 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 elfog-ad tűz- és jégkár ellen, ng-yziiitén az 
ember életére különféle módozatok szerint.

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

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül vagy a képviselők köz
vetítésével. Nyom tat vány nyal és felvilágosítással minden irányban kész
séggel szolgál az igazgatóság.
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IÁ/ Jenner-Pasteur intézet
Budapest, Vili., Rock Szilárd-utcza 20.
Az állatorvos urak gyakorlatára ajánljuk az alábbi ojtóanyagokat, melyek elismert tudományos módszerek szerint, saját labora
tóriumunkban készülnek I>r. Pertilt Ottó egyetemi tanár felügyelete alatt. Az ojtóanyagok hatékonyságukra, tisztaságukra- 

mindenkor előzetesen kipróbáltalak.

Lépfene ellenes ojtóanyag
állandósága. Az anyag eltarthatósága. Az ojtó
anyag tisztasága. A kiváló védőképesség. 

Tuberkulin ojtásra kész, hígított állapotban. 

Gyógyító szérumok. "7'"*:,:
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 beojtá^ára, amelyek különben Pasteur anyaggal 
kezelve kellemetlen utókövetkezményeknek vannak kitéve.

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

Ojtóanyag serczegö üszők 1?,
lapotban, ojtásra készen.

Megbetegedett és fertőzött állatok gyógyítására szolgálnak a

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

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

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.

n«unk^íá“képXíő£ A Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, Budapest, V., Alkotmány-utcza 31-

o:
^51 o- 
= cr

m N
O CD

O CD- 
V) —

o-

Árjegyzék kivánalra mindenhová díjmentesen küldetik. — 
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák ; a fuvardijat oda és az 
üres üvegekért vissza fizeti a Szt.-Lukácsfürdő Kút- 

vállalat, Budán.

í Uj “‘Yietóriá’ sorvetőgép
(tolókerék - rend ■ 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETŐ GÉP.'

A „Kronen Separator11
1901-ben az állami lefölöző-versenynél Budapesten, valamennyi 
gép között legélesbben fölözött. Kapható 12 különböző nagy

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

sebb üzemek részére.
Szám 1 2 3 4
Munka- r 
képesség1 2_ ° 10 15

K. 25.- 36.— 45 - 65.-

JURÁNY KÁROLY V.
Tejgazdasági gépgyár és tejgazdasági 

technikai iroda. Vezérkőpviselő :
DÉNES B., BUDAPEST.

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

erőhajtásra.

25 lit.

i| Mofkerr éS SehranU

J3udapesten, VI. kér, Váezi-körút 57. sz.
Uj gazdasági gépgyára és vas- 
öntödéje Kispesten épült!900-ban

‘TT’jánlja legjobb minőségű gazdasági gépeit 
J * és eszközeit jutányos árak mellett. -----

terjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen
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Kis hirdetések ára:
■linden szó 4 fill., kövér betűkkel 
minden szó 8 fill. beiktatásonként. 
A kisliirdetések dija előre fizetendő.

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

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

Feltűnő betűkkel közlendő kis hirdetések dija, 12 □•czenti- 
méter területig, beiktatásonkint 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. Pekingrécze 
B frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd 6 
fit. Toj. 70 kr. Bronz és fehér 
pulyka 5 frt. Tojás 60 kr. Ki
tüntetett törzsektől. Galambok, 
keltőgép, és nevelő. Vétel és 
csere ! Árjegyzék. Brichta 
KálmAn 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.

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

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

tetve.
Tessék prospektust kérni. 1

Előjegyzést 
elfogad nemes baromfiak 
szállitásáraam. kir. baromfi- 
lenyésztötelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn

Kiállításokon
kitüntetett fajbaromflakra 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. 60 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 
emdeni libák s fekete ban- 
támokra elöjegyzéstelfogad

I PurgárM,,Ruma(Slavonia).

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerités-g-yára 

BUDAPESTEN, VIII. 
Üllői-ut 48. szám.

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

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

Kitűnő szer! 
baromfi-ólak fertözteleni- 
tésére és 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.

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

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

Nos I Akkor nevelje fel a 
fiatal baromfit Fattinger 
húsrostos csirkeele- 
dclével és adjon a tojók
nak a szokásos táplálé

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óta esőrendű tenyésztők használják 
és az összes szakművekben és lapokban ajánlatnak. — Árjegy
zék és prospektus kívánatra ingyen küldetik FATTINGER töb
bi álla eledeleiről: baromfi, galambok, fáczánok, madarak, 

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

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8

Fajtiszta, szép sárga Orping-- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
H. Produoe Import Co.

j. noiiö
55. 56. Chancery Lane London

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Lampel Ödön
kosárfonó

Uipest, Temelő-utcza 8. sz.
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 

. koronáért. Rácz Ödönné- 
I léle keltető-fészkekeket 1 
i koronáért.

Fajbarom fi 
és tenyésztojás kapható a 

„Délvidéki földmivelök 
gazdasági Egyesületénél** 1 * * * * * * 8 * 1 
Temesvár.

Olcsó és tartós drótkerítések 
baroKifi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek, gazdasági telepek 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. TovAbbú aczél- 
tüskés keritlssodroiiy, 
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 és 
csőrrel, kaphatók Popper 
Alfrédnénál, Nagy-S2t-Mik
lóson. Darabja 4 korona.

Magyar- óvári 
akadémia elóégzése után 
egy évig practizálni óhaj
tok közép-birtokon. Ha- 
vonkint fizetek 60 koronát. 
Czim a kiadóhivatalban.

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 ji legragadósabb föld sem tapad. Gondosan edzett, fel
tűnően hosszú ideig eltartó szántóvasakkal. — Figyelemre méltó újdonság : Bácher 
„O“-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, rögtörök. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára

Magyarországi vezérképviselő Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.



Állattenyésztési és Teisrazdasáffi Lapok 1903. — 27. sz.

ALAPÍTVA 1865.

•GEITTHER, . UAUSCH
Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport áru raktár.
= BUDAPEST. ..........
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Az eredeti ,,MÉLOTTE‘ tejfölöző gépek kép-
------:—--------  viselete. ==========—

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

rűbb javítást nem igényel.
A ,,MÉLOTTE“ élesen fölöz. .Szolid.

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

Árjegyzékkel és költségvetéssel úgy a tejgazda
sági, baromfi tenyésztési, mint egyéb eszköze
inkről és gépeinkről szívesen szolgálunk.

VAVAVAVAVAVAVAVA

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

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

WAVAVAVAVAVAVAWA

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., Üllői-ut 25. sz. (Köztelek).


