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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Az állattenyésztés a politikában.Hogy az állattenyésztés bizonyos körülmények .között a politikára milyen befolyást és visszahatást gyakorolhat, élénken illusztrálja a németországi választások eredménye.Németországban a szélső agrárius álláspont szószólói azt hirdetik, hogy a német állattenyésztés, ha kellő vámvédelemben részesítik a birodalom fogyasztását, a saját erejéből képes fedezni. E czélból a német agráriusok horribilisán magas állatvámokat javasoltak s követelték, hogy ezeket a magas állatvámokat a vámtörvényben megkössék, vagyis hogy az állatvámok a kereskedelmi szerződések előkészítésénél alkudozás tárgyát ne képezhessék, leszállíthatok ne legyenek. Bülow kanczellár nem fogadta el a magas állatvámokat s abba sem ment bele, hogy e tételeket a vámtörvényben megkössék.Mert a gyakorlati élet az utóbbi évek alatt úgyszólván napról-napra czáfolt rá a német agráriusoknak arra az állítására, hogy Németország húsfogyasztását a német mezőgazdasági termelés a saját erejéből kielégíteni képes. Két év óta élénken érezhető hushiány jelentkezett Németország nagyobb fogyasztó piaczain s a közvélemény nyomása alatt Szászország és Bajorország kormányai javasolták a kanczellárnak és a szövetségtanácsnak, hogy az osztrák-magyar és az orosz határt ideiglenesen nyissa meg a szabad állatforgalomnak. Ezt az üdvös intézkedést azonban, mely Németországban a hús szűkét és drágaságát kétségkívül enyhítette volna, az agráriusok ellenezték és keresztülvitelét megakadályozták. Ebből keletkezett aztán olyan állapot, amelyet a szocziálisták a maguk javára és az agráriusok ellen teljes sikerrel kiaknáztak. Féktelen agitáczió indult meg a „hus- drágitók“ ellen s el lehet képzelni, hogy

az olyan választási küzdelemben, amelyben a tisztán politikai kérdések úgyszólván teljesen eltörpültek, amelyben a pártok kizárólag gazdasági jelszavak körül tömörültek: a szocziálisták ügyes manőverezésének nem is maradhatott el a hatása. így nézve a dolgokat, meglehet érteni, hogy a nagy németországi váro- sokközvéleménye, különösena „Bund dér Landwirte", a németországi gazdák szövetségének vezetői ellen fordult. A szo- czialista mandátumok vagy huszszal megszaporodtak, a Bund vezetői közül pedig az egyik elnök, az igazgató és a Bund napilapjának szerkesztője kimaradt a Reichstagból. A Bund az elmúlt biroda- lomgyülésben hat kerülettel volt képviselve, most mindössze két mandátum jutott a bündlereknek. Ez a kudarcz kioktathatja a német agráriusokat arról, hogy rosszul taktikáztak.A német választások eredményének reánk nézve is igen fontos a kihatása. Ma már ugyanis egész biztossággal megállapítható, hogy az uj német birodalom
gyűlésben a szerződéses politika hivei túl
súlyba kerültek. Ez annyit jelent, hogy köthetünk Németországgal kereskedelmi szerződést, melylyel állatkivitelünk érdekeit nagyban és egészben úgy biztosíthatjuk, mint a ma még érvényes régi szerződésben. Kelet felé sem kell tehát olyan mereven, elzárkóznunk, mint hogyha Németország a mi állatainkat egyszerűen kirekesztette volna, s ez egy gazdaságpolitikai nehézséggel kevesebbet jelent a számunkra.Kelet felé azonban mindamellett nem őrködhetünk elég éberséggel. Az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület közgazdasági szakosztályának idevágó vitái már eléggé tisztázták azt a kérdést, hogy keletről hurczolták be hozzánk az állatbetegségeket. A földmivelésügyi miniszter hivatalos lapjában hétről-hétre sok-sok

oldalt töltenek meg az úgynevezett „állatforgalmi korlátozások". Úgyszólván nem múlik el nap, hogy a földmivelésügyi miniszter sárga lapon arról ne értesítené a törvényhatóságokat, hogy ebből vagy abból a járásból ilyen vagy olyanbetegség miatt az állatok forgalmát betiltották. Az állategészségügyi törvényt nálunk szigorúan és lelkiismeretesen végrehajtják, de mindaddig vége-hossza nem lesz, a sok állatbetegségnek, mig a keleti határunkon kíméletlen szigorral nem vigyázunk. Itt bizony még sok mulasztást és lanyhasá- got tapasztalunk. Temes és Hunyadvár- megyék gazdasági egyesületei csak nemrég fölirtak a földmivelésügyi miniszterhez, hogy tiltsa be romániai állatcsordáknak legeltetés czéljából a magyar határra való áthajtását. A két gazdasági egyesület jogosan hivatkozik arra, hogy a mig mi ezreket költünk állategészségügyünk érdekében, addig kelet felől a határzár lanyha kezelése, határforgalmi kedvezések, legeltési engedélyek révén akadálytalanul szivároghat át hozzánk a mindenféle marhavész. A Szerbiával és Romániával kötendő uj kereskedelmi szerződésben mindezeket ki kell küszöbölni és ezekkel az államokkal oly szigorú állategészségügyi konvencziót kell megállapítani, mint amilyent nyugat felöl tőlünk követelnek. Nem kevésbbé kell arra is vigyáznunk, hogy az osztrákok az orosz kereskedelmi szerződésbe ne csempészhessenek bele valami kedvezést a saját ipari kivitelük javára, amiből azonban a magyar mezőgazdasági termelésre végtelen károk háramolnának.Mindezek a kérdések most már a közel jövőben aktuális jelentőséget fognak kapni, mertgrófKhuen-Héderváryminisz- terelnök,amikor az uj kormány programm- ját előterjesztette, kijelenté, hogy a kiegyezést őszszel akarja tárgyaltatni a kép- viselöházban. Amint pedig a parlament



2 Állattenyésztési és Tejgzadasági Lapok 1903. — 28. sz.a kiegyezést és a vámtarifát letárgyalta, illetve elfogadta, azonnal forma szerint is megindulnak a külföldi államokkal a kereskedelmi szerződéseket, előkészítő tárgyalások.Az állattenyésztés egyik legfontosabb tárgyát szolgáltatja külkereskedelmi forgalmunknak, mely értékre azonnal a termények után következik. Széli Kálmán és Darányi olyan kiegyezést kötöttek Ausztriával, amely az állattenyésztő gazdákat nagyban és egészben kielégítette. Gróf Khuen-Héderváry kormányára hárul most az a munka, hogy a föladatnak nem kevésbbé nehéz részében, a külfölddel kötendő kereskedelmi szerződésekben, állattenyésztésünk érdekeit szintén biztosítsa.
Állattenyésztés.

Rovatvezető: Monostori Károly.

Az értékszámok szerinti állat- 
birálat.

i.A tenyészállat-kiállításokon ez idő szerint az értékszámok szerinti elbírálás van divatban, amely bizonyos számokkal értékelve az állat testalkata, használati és tenyészértékére vonatkozó adatokat^ ezek összegéből állapítja meg a tenyészállat értékét és kitüntetési chanee-ait. Ezen értékszámok szerinti elbírálásnak, az újabb időkben, — különösen a gyakorlati gazdák között, — sok ellensége akadt, akik helytelenítik a részletek szerinti pointirozást, és az összbenyomás szerint, amelyet az állat egész alkotása reájuk gyakorol, kívánják az állatot szabadon elbírálni. Ezen eltérő rendszerekről Bröderm'inn gazdasági tanácsostól egy czikk jelent meg az Illustr. landw. Zeitungban, amelynek következtetései, a következő mondásában összpontosulnak: „Azon nézeten vagyok, és hitem szerint ebben vélem valamennyi állatismerő egyetért, hogy sohasem lesz olyan sys- tema létesíthető, amelylyel bármely laikus dolgozhassék és az igazi eredményt eltalálhassa." Amivel különben a szerző nem sokat mondott, mert hiszen úgy a a pointirozási mint bármely más birálati rendszert, csak a szakértő alkalmazhatja helyesen. Egyébként igen érdekes fejtegetései, rövid kivonatban a kővetkezők:Bírálat szempontjából bármely sok részre osztjuk az állatot, azt csak azok összeségében bírálhatjuk el. Hogyan következtethessünk pl. külön-külön akár a tőgy, akár a tejtükör alakulása, akár pedig a tejér vastagságából egy elöhasi vemhes üsző remélhető tejelőképességére? Lehet-e a bírálatnál ezeket egymástól elválasztani? Lehet egy lónak még oly szép járása, még oly tökéletes testalkata, 

egy átörökíthető külső vagy belső szervezeti hiba miatt tenyésztésre alkalmatlanná válhatik. Egy hiba tehát tönkreteheti az összes többi előnyöket, anélkül, hogy lényegesen befolyásolná a bírálat értékszámainak összegét.A másik hiba, hogy a pointirozási rendszernél, az egységszámok aránylagos megállapítása, mindig önkényes, a szerző egyéni nézetétől függő dolog. Settegast szerint egy mintaszerű (ideális) tehén tőgye 10, a tejtükör 10 és a tejér szintén 10 értékegységet, ellenben a szemek 1, a csülkök 1, a farok 1 és a származás apáról és anyáról 2 egységet számítanak. A faroktüzés és alkat tehát fölér félszármazással. A gyapjujuhnál a gyapjú meny- nyisége 30, minősége szintén 30, míg a származás csak 2 értékszámot, a hátas és vadászlovaknál ugyanannyit, a sertésnél meg csak épen egy értékszámot képvisel. És miért helyesek ezen arányszámok? Azért mert Settegast csinálta?Szerző szerint az egész értékszámok szerinti bírálat nem egyéb, mint a gyakorlat belekényszeritése az elméleti formulákba. Ezen elméleti szabályok természetesen a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és ép ezért az igazi állatismerő ezekkel boldogul; csakhogy bírálatát már az értékszámozás előtt megalkotta és a pointok kiírásában önkénytelenül az ál I a- lános benyomáshoz alkalmazkodik.
Behmer, mintáz értékszámozás szerinti bírálat hive, lassanként mindinkább csökkentette az egységek számát, mig végül a következő három csoportba sorozta az összes elbírálandó tulajdonságokat: 1. testalkat, 2. használati érték (téteményké- pesség), 3. tenyész- és átöröklö-képesség. Itt is még erősen lehetne vitatkozni, ezen három tulajdonság egyenértékéről, de tényleg már erősen közeledik a szabad elbírálás elvéhez. A szerző beérné két csoport alkotásával; egyik a testalkat általánossága, a második pedig annak megfelelő alkotása a haszonvétel és a tenyészképesség szempontjából. Mert a mennyiben helyesnek tartja a tanulókat, egyes testrészek megfigyelésével képesíteni az általános bírálatra, ép annyira fölöslegesnek véli a biráló-bizottságok jeles szakértőivel szemben, hogy azok az általános benyomásból eredő szabad bírálatukat értékszámokkal is igazolják.Ezek után azon kérdést veti föl a szerző, hogy miként arányitsák a fenti három vagy két csoportba osztott tulajdonságokat a bírálók? Például mi érne többet: a kitűnő testalkat és tétemény-képesség az átörökítés (vérszilárdság) biztosítéka nélkül, vagy pedig a biztos átörökítő képesség, valamivel csekélyebb használati értékkel ? Itt már mindenesetre a legjelesebb szakértő is gondolkozóba esik és 

csak a saját lelkiiismerete szerint dönthet a dologban.Az értékszámozás alapjában véve szintén csak az általános szabad birálaton alapul, mert hogy például a kiállított állatot jó tenyészállatnak minősithessék, legalább 75 és hogy szemlére vezessék, legalább 80 értékszámmal kell bírnia. Ezen értékszámot tehát már az elővezetés előtt, vagyis szabad bírálat utján kell megállapítani és csak a szemlén teljesítheti az értékszámozás szerinti bírálatot.A szerző tehát az összes birálati rendszerek közül egyedül a Behmer-félét, — mely azonban már nem valóságos point- systema — tartja alkalmasnak a tenyészállatok valódi értékének elbírálására, mert tényleg a testalkat, tétemény-és tenyészképesség azon három tényező, amelyektől egy tenyészállat értéke függ és amelyek összege megadja a tenyészállat birálati értékét. Hogy azonban ezen három tényező csakugyan egyenértékü-e, a fölött már nagyon is eltérők lehetnek a vélemények, és ha e tekintetben egységes számítási alapot fölállítani nem lehet úgy az élő állatoknak értékszámok szerinti elbírálása soha sem lesz egyéb, mint a rendszert alkotó egyéni nézetének megnyilvánulása.Eddig a német szerző. Az e dologra vonatkozó nézetünket a jövő számban fogjuk kifejteni. i. é.

Magyar marhák Amerikában.Hát bizonyára sok viz lefoly addig a Dunán, amig élő magyar marha Amerika földjén a lábát megveti, de ki tudja; az ördög nem alszik, az amerikai eljön Svájczig tenyészmarháért, onnan egy lépés ide, hát megérhetjük a hihetetlent. Ebből kiérzik egyben, hogy azok a magyar-marhák Amerikában egyelőre csak képben és betűben vannak. És pedig ott díszelegnek azok a chicagói „The Breeders Gazette“ czimü elsőrendű szaklap f. évi junius 24-iki 25-ik számában mindjárt a czimlapon.Amint megpillantjuk, önkénytelenül is fel kell kiáltanunk, hogy ni ni,ezek a Sper- ker Ferencz javított erdélyi-magyar marhái, amelyekről lapunkban is gyakran esett szó és foglaltatott kép. Alap 1212-ik oldalán „Hungárián Cattle“ czimen fel is lelünk aztán egy közleményt, amelyben tömören ismertetve van hazánk territoriális viszonya, állatállományának ösz- szege, az 1000 esztendős hazai primoge- genius és végre Sperker szentdemeteri tenyészete, hibátlanul kiírva ekép: „Sir Francis Sperker, in Szent-Demeter, near Nagy-Kend, in Hungary.“ Mig az ember elbámul, hogy az a chicagói korrektor egyetlen hibát sem ejt a kézirat szövegén, egyben csudálkozik, hogy az a sült angol szedő (különben lehet, hogy magyar,) 
Legjobb szerkezet. Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb föíözés. A LEGJOBB FÖLÖZÖCÉP AZ ALFA-SEPARATOR. I



1903. — 28. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3szintén nem hagy egyetlen hibát se bent a magyar szavú sorokban.Hazai primogen marhánkat többször ismertette képben és Írásban Monostori tanár itthon magyarul, Németországban németül, nemrég Angliában a londoni „The Fariner“ czimü lapban angolul s most is, az amerikai lapban az ö nevét látjuk a czikk alá nyomtatva, nem különben teljesen hibátlanul, ekép: „Charles Monostory, Professor, Royal Hungárián Veterinary School, Budapest, Hungary.“A hirneves chicagói lap szép jelét adta udvariasságának abban, hogy a magyar marha képét, mely két tehenet, két borjut és egy bikát ábrázol, lapja első helyére tette, nem úgy mint annak idején a londoni lap, amely négy szép képet közölt ugyan, de csak hátul.Hát az angol valami nagyon nem is érdeklődhetik a mi marháink iránt, mert közelebb esvén hozzánk valamit tud is arról, Amerikában azonban ez valóságos újság, sohse látott valami sugy látszik, a vendég, az idegen tisztelete erősebb gyökerű ott, mint Angliában. Mindegy, örömmel nézzük e publikácziót s jó gondolatnak tartjuk Monostori ötletét : a speciális magyar marhának egy másik világrészben való bemutatását. Vajha arról olvashatnánk, hogy ily irányban külföldön élő állami szaktudósitóink is dolgoznak, ismertetvén ottani lapokban ismertetésre érdemes intézményeinket, gazdálkodási, állattenyésztési viszonyainkat, ekép hovatovább teljesen felvilágosítván a külföldet viszonyainkról s eloszlatván a felőlünk e téren is táplált balhiedelmeket és hibás felfogásokat.
Állategészségügy.

Rovatvezető: Dr. Rálz István.

Útmutatás a baromfikolera elleni 
védekezésre.(*) A baromfikolera igen könnyen átterjedő ragadós betegség, amely a házi szárnyasokra, nevezetesen tyúkokra, gvöngy- tyukokra, libákra és kacsákra veszélyes és csaknem kivétel nélkül elhullással végződik. Az egészséges baromfiállományok fertőzése leggyakrabban az újonnan szerzett beteg baromfival történik. Ezenkívül terjedhet ez a betegség az ugyanazon bajban elhullott baromfi, valamint az élő, vagy leölt beteg tyúkok, libák, kacsák stb. ürülékei, továbbá zsigerei, vére, tollai,, nemkülönben tojásai és egyéb hulladékai által. Egészséges baromfi be- fertözése bekövetkezik akkor is, ha az 

olyan utakon, legelőkön, patakokban vagy pocsolyákban megfordul, amelyeketbeteg szárnyasok használtak.A baromfi-állomány fertőzését mindenekelőtt a hirtelen bekövetkezhető el- hullásokmutatják. Libák, tyúkok és kacsák stb. nemritkán a nélkül is elhullanak,hogy rajtuk feltűnőbb betegedési tüneteket lehetett volna észlelni. Alapos vizsgálat során azonban az első elhullási esetek bekövetkezésekor észrevehető, hogy néhány állat bágyadt és szomorú, tollazatukat felborzolva és szárnyaikat lelógatva tartják, nagy szomjúságot mutatnak,'nem ritkán hánynak és bűzös hasmenésben szenvednek. Ürülékük eleinte pépes és fehérressárga, később nyálkás, vizenyős és zöld.A baromfikolera behurczolásának a következő elövigyázati szabályok alkalmazásával lehet elejét venni: a) idegen, főleg a külföldről behozott szárnyasok beszerzésének mellőzésével, ó) a háztartásban leölésre kerülő idegen baromfi hulladékainak a fertőzést kizáró módon való eltávolításával, c)abaromfinaktávol- tai fásával olyan utaktól, legelőktől, patakoktól stb., a melyeket idegen baromfiak használnak; d) baromfi-kereskedőknek az udvaroktól való távoltartásával. Ha idegen baromfi beszerzése (pl. tenyésztési czélra) el nem kerülhető, tanácsos azthat-nyolcznapon át elkülönitetthelyen elzárva tartani és a régi állomány közé csakis akkor bocsátani, ha a jelzett idő alatt semminemű betegedési tünetek nem mutatkoznak. Ez az eJövigyázat annál is inkább ajánlatos, mert a már befertőzött állatok egyideig még egészségeseknek mutatkoznak. Elövigyázati intézkedés gyanánt figyelembe jöhet még a védöojtás is.A megbetegedett baromfinak gyógyítószerekkel való kezelése rendszerint eredménytelen és ez okból nem ajánlatos. Sokkal czélszerübb a megbetegedett állatokat azonnal leölni és a fertőzést kizáró módon eltávolítani, mert gyógyulásuk csak egyes ritka esetben áll be.Az egészségesnek látszó állatokat a betegektől és a beteggyanusaktól okvetlenül azonnal el kell különíteni és külön helyiségekben elhelyezni. Az egészséges baromfi részére olyan etető és itató-edé- nyeket kell használatra adni, a melyeket a beteg állatok nem használtak.Az elhullott és leölt beteg baromfit minden részével (a toliakkal is) együtt — mennyiben az a fertőzést biztosan kizáró módon technikai feldolgozás utján nem értékesíthető — el kell égetni, vagy 

pedig a dögtéren oly mélyen elásni, hogy a frissen oltott mészszel leöntendő baromfi hullákat legalább egy méter magas földréteg takarja. Nagyon veszélyes a baromfihullák eltakarítására a trágyagödröket vagy trágyadombokat használni, mert a baromfikolera fertőző anyaga a trágyában hosszabb ideig megtartja a fertözöképességét, minek folytán a betegség újabb kitörésére nyújthat alkalmat.Ha a fertőzött udvarban az összes baromfi elhullott vagy leöletett, (s ez a legajánlatosabb eljárás), avagy ha az utolsó elhullási, leölési vagy gyógyulási eset óta nyolcz nap letelt,mindazon helyiségeket, a melyekben a beteg baromfi elhelyezve volt, továbbá — a mennyire csak lehetséges — mindazokat a tárgyakat is, amelyekkel a beteg baromfi érintkezésben volt, a fertőző anyagtól alaposan meg kell tisztítani.Erre a czélra legalkalmasabb a következő eljárás: a) az ürülék, az eleség- maradványok és az összesöpört szemét elégetendő, vagy pedig oly módon, mint az elhullott baromfi, elásandó; b) a padló, az ajtó, a falak, az ülőrudak, az etető-és itatóedények forró szódaluggal (három kilogram mosószóda 100 liter vízre.) alaposan megtisztitandók, rossz állapotban levő és csekély értékű fatárgyakat leg- czélszerübb elégetni. A föld és homoktalaj, a mennyiben lehetséges, legalább 10 czentiméter mélyen kiásandó és akiásott talaj éppen úgy, mint az ürülék és a szemét a fertőzést kizáró módon el- távolitandó. Az úsztató medenczék a viz eltávolítása után alaposan kitisztitandók; c) a kitisztított ólak jól kiszellöztetendök s ezek után d) a padló, a falak, az ajtó stb. mésztejjel (öt kilogramm oltatlan mész 100 liter vízre) bemeszelendők.
Tejgazdaság.

Rovatvezető; Sierbán .János.

Magyar tejkisérleti állomás.Ha valakinek, hát Darányi miniszternek nagy köszönettel tartozik a magyar gazdatársadalom. Vezetése, irányítása alatt egymást érik a mezőgazdaság és vele kapcsolatos állattenyésztés érdekét szolgáló és elöbbvivö intézkedések s bi zonyára nagy idő telik el addig, míg reformra és kiegészítésre váró hasonló intézkedések oly arányokban követendik egymást, amint követik az ö érája alatt.A sok talpraesett, jónak és üdvösnek bizonyult intézmények között egyelőre 
Erőtakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 

moslék, szörplé stb. beszerzése végett forduljunk a
Oagyar ]\ mezőgazdák szövetkezetéhez rudapesten, v. kér.
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 28. sz.be se látható fontossággal bírónak kell jeleznünk a tej kíséri éti állomást, melynek székhelye és vezetője is, szerencsésen van megválasztva.A legtöbb idevágó munkálkodás, ami igazán értékesnek mondható, ott és éppen az által hajtatott végre, akit az uj intézmény élére kiszemeltek: nem lehet kétséges hát, hogy kellő anyagi támogatás mellett, a sok rendbeli tejgazdasági kérdések megoldásában jelentékenyrésze leend az állomás vezetőjének.Az ilyen kérdések száma pedig nagy itt hazánkban. Mig külföldön egész sora van az efféle állomásoknak, régi idő óta foglalkozik az ilyen kérdések megoldásával, nálunk külföldi vívmányok szerint igazodnak, de sajnos, ezek szerint is oly szűk körben, hogy idevágó ismereteink valósággal minimalisak.De nem is lehetett ez eddig máskép. Magára a tejre, a tejprodukczióra, a tejterményeink előállítására és üzembe hozatalára s*minden ezekkel kapcsolatos dolgokra nézve nem volt igazán speczi- alis intézményünk, amely a nagy kérdéshalmazban bár vezérfonalat tarthatott volna elénk, még kevésbbé volt intézményünk, amely kívánatos terjedelemben ezt az egész ügyet kultiválhatta, előbb vihette volna úgy, mint sok helyt külföldön.Valósággal el kell bámulnunk ugyanis az eredmények felett, melyeket e téren a külföld felmutat; el kell csudálkoznunk a vívmányok felett, melyekről értesülünk; s mert szégyenkezésre tulajdonképpen nincs okunk elmaradottságunk felett, kétszeres örömmel kell fogadnunk a tényt, hogy van s illetőleg lesz már nekünk is olyan intézményünk, amely hazánk specziális viszonyain nyugvó alapon foglalkozand a tejgazdaságok minden idevágó dolgaival, s kutatván, tanulmányozván, vívmányukat mutatja fel, melyek az ügynek hasznára válnak s elöbh- menetelében tényezők lesznek.De, hogy ilyenné lehessen ez az intézmény, ahhoz fődolog ugyan a szellemi erő, de nem elég; ahhoz oly felszerelés, berendezés és dotáczió is kell, a mi lehetővé tegye a szükséges anyagok, eszközök, készülékek lehető teljes beszerzését és nagyobb szabású kutatásoknak, tanulmányoknak, kísérleteknek az akadálytalan végrehajtását is.A feladat nagyságát s fontosságban nagy hordozó erejét tekintve, alig is le

hetünk kétségben a felett, hogy a döntő faktorok szeme előtt is egy nem világra szóló, de okvetlenül nem is holmi kisszerű tejkisérleti állomásnak a kreálása lebegett, mikor annak megtestesítését elhatározták, ilyen lebegett bizonyára an- nálinkább, mivel a tejgazdaság már levetette nálunk is első gyermekczipőjét s nagyobbszabásu oly intézményre is érdemes, amely intézmény legalább is arányban áll méltányos kívánalmaival.Ebben a reményben újra és örömmel üdvözöljük a tejkisérleti állomást s bizalommal nézvén működése elé, munkálkodását élénk érdeklődéssel fogjuk kisérni s arról időnkint be is számolni.
__________  y-

Hogy fejt Hegelund a hamburgi 
kiállításon.Jóllehet többször szóbahozatott e helyen a többé már nem ismeretlen Hegelund-féle fejésimód, érdemes egy szemtanú leírása nyomán megemlékezni arról, hogy nyilvánosan, a hamburgi kiállításon, miként csinálta azt a fejést a nevezett állatorvos.Egy bekerített helyen, két-két darab (közönséges módon már kifejt) tehenen hajtotta végre több alkalommal és számos érdeklődő jelenlétében a fejést, mely a közönséges fejéstöl kivált abban különbözik, hogy utánozza némileg a szopó borjú műveleteit is. Fejő székre ülve, mindenekelőtt száraz durva posztó darabbal ledörzsölte Hegelund az egész tőgyet s annak környékét, bizonyára nemcsak azért, hogy ott a bőrt letisztítsa, hanem azért is, hogy ez izgatással a vér- odafolyást s a tejképzödést elősegítse. Ezen meglehetősen hosszú ideig tartott „megdolgozás8 után mindkét kezének ujjait szétterpesztve, átfogta a tőgy melltő két negyedét a bimbók tövében s nyomást gyakorolt a tőgy állományára felfele, majd kezeit lefele sikamlitva és a bimbókat szorítva, fejte ki az első sugár tejet. Ezt az eljárást háromszor egymás után ismételte úgy a tőgy mellső, mint annak hátsó felén, mindanynyiszor az imént jelzett s a borjú szájának döfölését utánzó, felfele irányuló kézlökéssel. Erre az egész tőgy állományának kézzel való erőteljes, gyömöszölése, nyomogatása minden irányban, de kivált a tőgy közép pontja felé, kapcsolatban az imént jelzett felfele lökésekkel s aztán a bimbók huzo-

gatásával ismét a kifejés. Ezen eléggé körülményes és időt rabló eljárással úgy látszik, sikerült a tőgyet fokozott munkára serkenteni.Hogy a mi fejőinket sikerül-e megba- rátkoztatni evvel a kétségtelenül hatásos, de nagy ügyszeretetei és ügyességet igénylő fejési móddal, az bizonytalan s talán a külön díjazás tehet ebben valamit.Amint azonban a fentiekből látjuk, valósággal zsaroló fejés ez a Hegelund- féle s ha meggondoljuk, hogy 10—11 hónapon keresztül naponta kétszer — ha nem háromszor — kell annak elővenni a fejős állatot, gondolkodóba kell esnünk e módszer követése felett. Részemről már nyilatkoztam s most újra oda nyilatkozom, hogy hiszen van abban valami, hogy fejőskor az ember igyekezzék a szopó borjú műveleteit is utánozni; ámde meg kell fontolni, hogy a borjú közönségesen csak 4—12 hétig folytatja azt a bizonyos tögydöfölést és gyömöszölést s csak akkor, ha érzi, hogy már „vékonyan ereszt a tőgy.8 Ez tehát távolról se olyan nagymérvű és tartós erőszak és izgatás, mint Hegelund fejése.En biztosnak mondhatom előre is, hogy ez az erőszakos beavatkozás meg kell hogy boszulja magát egy felöl _a szervezeten, a nagyfokú anyagelvonás folytán, másfelől magán a tej mirigyen, a valósággal tulhajtoltnak mondható erömüvi izgatás folytán.Mert hiszen 10 hónapi laktacziót és naponta kétszeri ilyen fejést vevén alapul, á 24 tögylökés, az körülbelül 14.400 ily lökésre megy, ezt pedig hogy az a tőgy csak egy évig is megromlás nélkül kiállja, az bizonyára lehetetlenség. Két oly lényeges, oly mélybe vágó ok forog tehátfenn, amely miatt érdekes kuriózumnak igen, de követésre tanácsosnak nem mondható a szóban levő fejési mód még akkor sem, ha (ami szintén valószínűtlen) az állat elértéktelenedését a nyert tej többlete kiegyenlítené. Monostori K.

Állati*or galom •
Rovatvezető: Dorner Béla.

Ausztriába való állatszállításoknál köve
tendő eljárás módosítása és kiegészítése,i.Az állatszállításoknál követendő eljárást szabályozó rendeletek száma ma már oly nagy, hogy azok között a szakértőnek 

Járgány cséplőkészletek. | Elsőrangú hazai gyártmány! Darálók. Szecskavágók. Ekék.
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gazdasági gép üzemben.

Első Magyar 
Gazdasági Gépgyár 
részvény-társulat 

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

A gazdálkodáshoz szükséges ősz- 
szeg gazdasági gépek elismert 

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



1903. — 28. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5is bajos az eligazodás. Pedig az állatforgalmunk akadálytalan lebonyolítása érdekében okvetlenül szükséges, hogy az állatszállításnál követendő eljárást s a szállítási módozatokat a szállító felek is ismerjék, mert ellenkező esetben,tájékozatlanságuk miatt érzékeny károsodásokat, szenvedhetnek.Jólehet a bel- és külföldi állatszállításokra vonatkozó rendeletek aföldmivelés- ügyi minisztérium kiadásában megjelenő 
„Állategészségügyi Ertesitöklí-ben s magánkiadásban megjelent könyvekben is közölve vannak, egy tárgyban sem történik az érdekeltek részéről annyi kérdezőskö- dés, mint az állatszállitási módozatok felől. Az állatszállításoknál követendő eljárást, az „állatér tékesités1 ‘ rovatunkban mi is már számtalanszor ismertettük s mihelyt e téren valami változás áll be, felhívjuk erre a szállitóközönség figyelmét.A legújabban kiadott földmivelésügyi miniszteri rendeletben az Ausztriába vasúton való állatszállításnál, különösen a kivételes szállítási engedélyek kieszközlésénél követendő eljárás újból szabályozást és kiegészítést nyert, mely körülményre miis felhívjuk az érdekelt közönség figyelmét s az újabb eljárást részletesen ismertetjük. A földmivelésügyi miniszternek az a rendelkezése, hogy az Ausztriába külön engedélylyel való állatszállítás alkalmával követendő eljárás módozatait egy rendeletbe összevonva adatta ki, lényegesen megkönnyítette ez ügyben az érdekelteknek az áttekintést, mert ha valamit ez irányban tudni akarnak, nem kell a nagyszámú rendeletek közt sokáig keresgélniük, együtt megtalálnak mindent: igen kívánatos volna, ha az állatszállításokat szabályozó nagyszámú egyéb rendeletek is a gyakorlati követelmények figyelembe vételével átdolgoztatnának s egy rendeletben kiadatnának, ez által a szállitóközönség mindig igen könnyen tájékozódhatnék a szükséges tudnivalók felől.Az Ausztriával történt megállapodások értelmében Magyarországból Ausztriába, vagy Ausztrián keresztül külön engedély 
nélkül csak oly községből szállíthatok állatok, a melyuen s a melylyel közvetlen szomszédos községekben az elszállítandó állatfajra ragadós betegség 40nap óta nem uralkodik, továbbá a mely nem tartozik a szabadforgalomból kitiltott járásba, illetve a mely az időközönkint megjelenő „Állat
egészségügyi Értesítődben a szabadforgalomból kitiltott vagy forgalmi korlátozás alatt álló községek közt nem szerepel. Oly helyekről, melyekre nézve a jelzett feltételek nem forognak fenn, csakis külön engedélylyel szállíthatók Ausztriába azok az állatok;1. Amelyeknek származási községében vagy azzal szomszédos községek valamelyikében az elszállítandó állatfajra át

ragadó és hivatalból kimutatandó betegség akár csak szórványosan is uralkodik ;2. a melyeknek származási és ezzel szomszédos községek valamelyikében jelzett betegség nem uralkodik ugyan, de a betegség hivatalosan megszűntté nyilvánításától számított 40 napos vészmentesség még nem igazolható ;3. a melyek oly járásból (városból) származnak, a mely az illető állatfajnak Ausztriába való bevitele tekintetében a betegség behurczolása miatt (határszéli járásban a betegség fennállása miatt is) Ausztria részéről érvényesített vagy fenntartott külön tilalom alatt áll. Ezen tilalmak mindég az „Állategészségügyi Értesítődben közöltéinek s addig vannak érvényben, a inig kifejezetten vissza nem vonatnak;4. a melyek áz Állategészségügyi Értesítőkkel időközönkint megjelenő „Mellék- 
letíí-\oQYL névszerint elősorolt azon községekből és az ezekkel szomszédos községekből származnak, a melyekből az illető állatfajok betegség fennállása miatt Ausztriába külön engedély nélkül nem szállíthatók;5. végül, a melyek az Ausztriába való bevitel tekintetében szabadterületről származnak ugyan de a mely állatok Ausztriába való bevitel tekintetében forgalmi korlátozás vagy külön tilalom alatt álló község határában fekvő vasúti (hajó) állomáson rakatnak fel.A kivételes szállítási engedély iránti egy koronás bélyeggel ellátott kérvény a m. kir. földmivelésügyi miniszterhez intézve, a m. kir. földmivelésügyi minisztérium II. főosztályára czimzett boríték alatt közvetlenül küldendő be és pedig 
legalább 10 nappal előbb, mint a mely napra 
az állatok felrakása terveztetik. Az ilyen kérvényt nem czélszerii a jelzett időnél korábban beküldeni, mert egyrészt ilyen sérelem, az állategészségügyi állapotban időközben bekövetkezhető lényeges változásokra figyelemmel, idő előtt azért sem vehető érdemleges tárgyalás alá, mert az idő előtt kért engedély a kívántnál esetleg korábbi határnapokra szólna, másrészt pedig, mert az esetleges külön engedély, az állategészségügyi állapotnak a hosszabb időközben valószínűbb változtatásafoly tán amúgy is érvényét veszíthetné.Mivel az ilyen kérvények írásbeli utón az osztrák belügyminisztériumnál való közvetítése és az engedélynek a folyamodóval való közlése 10 napnál rendesen jóval több időt igényel, a kérelem távirati tárgyalása is kérhető. Ha a folyamodó kérvényének távirati elintézését kivánja, a kérvénynyel egyidejűleg nyolcz korona távirati átalányösszeget kell beküldenie a földmivelésügyi minisztérium házi pénztárába, ilyenkor a kérvényben jelezni kell, hogy távirati elintézést kér s hogy a 8 korona táviratozási összeget, a minisz- 

terium házi pénztárába bekiildötte, a postautalvány szélén pedig jelezni kell, hogy az összeg állatszál litási kérvényének távirati tárgyalására szolgáló költség átalány. Távirati költség lejében bélyegek nem fogadtatnak el; a 8 korona összegnek pénzeslevélben való beküldése mellőzendő, mert ez a minisztériumban fennálló ügykezelési szabályok folytán az ügy sürgős elintézését hátráltatja.Ha valaki á szállítás eugedelinezése iránt kérelmét oly időben kivánja módosítani, mikor ügyében az osztrák belügyminiszterhez a földmivelésügyi minisztériumból a megkeresés már elkiildetett, amódositás iránt újabb beadványban kell folyamodnia.A kérvényben pontosan megkell jelölni:1. az elszállítani kívánt állatok darabszámát, faját és tartózkodási helyét és pedig a járás, község, esetleg puszta, major, szállás, vagy tanya nevét is ;2. a szállítmány rendeltetési helyét és azt, hogy a szállítmány szabad forgalomba, vesztegvásárra, vagy közvetlenül vágóhídra van szánva :3. a felrakási állomás nevét. Rendesen az állatok tartózkodási helyéhez legközelebb fekvő marharakodó állomást kell felrakási hely ül jelezni, ha azonban a felrakás messzebb fekvő marharakodón kívántatik, vagy ha marharakodóul nem engedélyezettállomáson felrakásra engedély kéretik, akkor ezen kívánságnak közelebbi indokát is jelezni kell. Marharakodóul nem engedélyezett állomáson, egyes szállítmányok kivételes felrakhatására kért engedély távirati elintézésével felmerült költségek fejében négy korona átalányösszeg is beküldendő, a pénz beküldésénél jelezni kell, hogy az milyen czélra szolgál;4. miért szükséges szállítási engedélyért folyamodni., vagyis hogy mi akadályozza az állatoknak szabadon való elszállitha- tását;5. a folyamodó pontos lakczimét, illetve azt, hogy a határozatról mely czim alatt és hová kívántatik értesítés ;6. esetleg azt, hogy a kérvény távirat, tárgyalása kivántatik-e s hogy az előír táviratozási költségátalány a fent jelzett módon bekiildeíett-e a földmivelésügyi minisztérium házi pénztárába ;7. állatorvosi bizonyítványt a kérvényhez 
mellékelni nem kell.A kérvény megszerkesztésére kiváló gond fordítandó s abban a fenti feltételeket pontosan ki kell tüntetni, mert ha a kérvény hézagos s az elintézéshez újabb adatok beszerzése válik szükségessé, az az ügy lebonyolítását késlelteti s esetleg az által, hogy az engedély nem érkezik meg kellő időben, a folyamodó érzékeny károkat szenvedhet.

A „TURUL66 permetező
a jelenkor legtökéletesebb peronosporapermetezöje

. . . . . Árak: . . ■■ ■
1—5 darab vételénél egy darab Ara ......................... ............frt 14.—

6—10 darab vételénél egy darab ára ........... ........ ..... .....  ... frt 11.50
11—35 darab vételénél egy darab ára ..................................... frt 13.—

csomagolással együtt.
Hosszabbitö cső magastörzsü fák permetezésére......... .... .............frt 1.—
Franczia szőrő (kívánatra külön) .............................................. 75 Jkrajczár.

fHHAVTHNER ÖDÖN

Peronospora-permetezö
— „DIADAL" =====

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

igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.i

Budapesten. <<<



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 28. sz.
Baromfitenyésztés.

Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
Választmányi ülés.

— 1903 július hó 6-án. —A B.O. E. f. havi rendes igazgató-választ- mányi ülése Teleki Józsefné grófné elnöklete alatt jnlius hó 6-án tartatott meg. Jelen voltak az ülésen Pirkner János ügyvezető alelnök, lov. Asbótli Béláné, Berze- 
viczy Zsiginond, Jókutliy Sándor. Jeszenszky Pál, Hreblay Emil, Aae/meHugó, Monostori Károly, Nagy Dezső, Nick Edéné, Rausch, Aladár, Szilassy Zoltán, gróf Teleki József igazgató-választmányi tagok és Ágh Endre titkár. Az ülésből kimentették magukat 
Hauer Béla és Hauer Béláné.Elnöklő gróf Teleki Józsefné megnyitván az ülést, üdvözölte a megjelent tagokat s a múlt választmányi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Hreblay Emil és 
Nagy Dezső tagokat kérte fel.

HreblayVMM tett ezután jelentést az őszi baromfikiállitások rendezési munkálatairól s vázolta, hogy a kiállítások tervezete elkészülvén, a rendező- és biráló-bizott- ságok kijelöltettek s igy a bejelentésekre szolgáló űrlapok és a tervezetek az első, szeptemberi kolozsvári kiállításra szét- kiildhetők. Az érdeklődésekből Ítélve, a kiállítások igen népesek lesznek s sikerük eleve is biztosítva van. Kívánatos csak az volna, hogy az állam részére minél nagyobb vásárlás eszközöltessék s ezért úgy vélné hogyjfeliratot kellene aföldmivelés- ügyi minisztériumhoz intézni. A jelentés tudomásul vétetett.
Pirkner János felirat intézését kéri elhatározni és pedig olyképpen, hogy a rendező gazdasági egyesületek kérelmét pár- tolólag terjesztenénk fel a föld m Ívelés ügyi minisztériumhoz. Elhatároztatott.Lae/meHugó bemutatja az Aradon rendezendő baromfikiállitás tervezetét. E szerint a kiállítás diszelnökéül gróf Zselénski Róbert, kiállítási elnök ül gróf IWe/J Józsefné, alelnökökül Pirkner János és Vásárhelyi Zoltán kérettek fel. Ezenkívül úgy a B.O.É., mint az Aradin. g.e. részérőlegy-egy rendező-bizottság választatott meg. Díjazásra lOOOkorona, azonfelülemléktárgyak,dísz- oklevelek és kiállítási oklevelek tűzettek ki. Tudomásul szolgált.
Pirkner János ügyvezető alelnök jelentést tett a titkári állásra hirdetett pályázat eredményéről. E szerint 14 pályázat érkezett be, mely közül egy, pályázatát visszavonta, egy pedig mivel a pályázatban elő- irtkövetelményekneknem felel meg, vissza utasittatik. Kéri az ülést, miszerint határozzon az iránt, miképpen legyen az állás betöltve.
Lacimé Hugókandidáló-bizottságkikül- dését kéri, amely a beérkezett folyamodókat megválasztásra jelölné. Gróf Teleki Józsefné szintén kandidáló-bizottság kiküldését kéri, amely jnlius 9-én ülneössze s kijelölné a három legjobb folyamodót választás czéljából a f. hó 13-án tartandó igazgató-választmányi ülés elé. Jeszenszky Pál, gróf TeZeTcz József, Szilassy Zoltán és 

Pirkner János fölszólalásai után az igazgató-választmány a kandidáló-bizoitság tagjaivá Lippich Gusztáv, Pirkner János alelnököket, Jeszenszky Pál, Hauer Béla és 
Monostori Károly tagokat kérte fel.

Endre titkár javaslata alapján Grei- 
ner Frigyes, Lutter Béla, gróf Vigyázó Sándor miklai gazdasága és Zselénski Róbert gróf a tagok sorába felvétettek, akikkel együtt a taglétszám 621-re szaporodott.

Hreblay Emil, Reitter Oszkár nagybecs- kereki tag abbeli propozitióját adja elő, miszerint a Délmagyarországi Néptanítók Egyesületének augusztus 3 , 4. és 5-én tartandó nagygyűlésein egyesületünk ba- romfitenyésztési előadást rendezzen. Az igazgató-választmány örömmel ad helyt a kérelemnek, az előadás megtartására 
Nagy Dezső vál. tagot küldi ki s egyúttal 
Reitter Oszkárnak közbenjárásáért köszönetét szavaz.Ezzel, minthogy több tárgy nem lévén, az ülés véget ért.

Milyen súlyú lehet az orpington ?Ez egy nagyon tág kérdés, melyre ugyan- ily tág határszámokkal lehetne felelni pl. 1—6 kiló. De egy 2 éves teljesen kifejlődött egészséges s jó karban levő kakas élő súlya okvetlenül 6 kiló, mig egy oly idős tyúké 5 kiló. Aki nem hiszi, hogy az orping- tonok ily korban tényleg ily súlyt érnek el, tenvészszen orpingtonokat s akkor maga fog erről meggyőződni.Nagyszerű fajta ez az orpington — legalább nálunk Magyarországban a 2 év alatt, mióta nálunk tenyésztik, ennek bizonyult s aki tenyészti, az igazat ad nekem. Edzett, igénytelen akár a magyar tyuk, szapora tojó, tojik egy év alatt 200 drb tojást és (amásodikéletévébenjan.l-töldecz.31-ig) gyorsan fejlődik, tollasodik s tollazata 4 hónapos korban teljes és a legszebb szinü és minőségű. Hamar tojik s betegségekkel szemben ellentálló.Mindezekkel nem óhajtok én az orping- tonoknak reklámot csinálni s a többi nálunk jól diszlö faj baromfiakat leszólni, dehát ami igaz igaz. A plimutot én ugyan szeretem, sok évi barátság fűz ehhez a nemes fajtához, dehát lába, húsa sárga, tojásának alakja és színe legtöbb törzsben nem egyforma. Ha fehér láb és csőrrel kitenyésztenék, szívesebben tenyészteném a plimutot továbbra is, de miután átvagyok hatva attól a tudattól és meggyőződésemmé vált, hogy a fehér lábú tyúkféle a jó — nekem a sárga lábú és és sárga csőrü lyuk nem kell.Így van ezzel sok gazdaasszony s ez a nézet, mint a futótűz terjed s ha két falusi úri menyecske diskurál, sokszor ezt kérdik egymástól: „milyen husii tyúkokat tartasz édesem az idén?" A felelet „a fehéreket, mert 'ezeknek finomabb és jobb izü húsúk van". így van-ez tényleg vagy nem, azt nem firtatom, de az bizonyos, hogy mivel a müveit világ piaczain csak az ily baromfihús a keresett, nálunk is divattá lesz ez s a divat a fő, a divat a parancsoló. Az orpington tehát ma a favorit s mi azt hiszszük soká az is marah.
Kökényessy 17 letörné.

Adjunk férgeket a csibéknek.Nem szorul bizonyításra,hogy a csibék, ha kikelésük után már az első hél töl kezdve mérsékelt mennyiségű rovart vagy férget ehetnek, sokkal gyorsabban nőnek, szebben fejlődnek s tollazatuk nem hull ki oly gyorsan és egyszerre, mint a sovány takarmányon tartott csibéké. Ezenkívül a csibetollat levetett tyúkok uj tollazata erőteljes, dús, puha és hullámos, a mi azt jelenti, hogy az állat testében van elég foszfor és mész.Az igaz, hogy e féreg vagy rovartakarmányt könnyen lehet Fattingerrel vagy más effélével pótolni, de ez csak imi- tálás, olyan e két takarmány közt a kü- lömbség, mint a tiszta és a kínai ezüst közötti. Természetes tehát, hogy a féreg vagy rovartakarmány keverése avagy előállítása nemcsak nálunk, de a külföldön is sok gondolkodó főnek okozott már kínos perczeket, de lett is eredmény, mert igen sok módját kitalálták már annak, miképp lehessen sok és olpsó férget előállítani avagy miképp lehessen a meglevőket konserválni s arra az időre eltenni, a midőn ilyet előállítani nem lehet.Világos azonban, hogy a féreg vagy rovartakarmánynak az etetése leginkább csak ott szükséges és indokolt, a hol a baromfiak nem járnak szabadon avagy a hol oly kevés rovartakarmány van a mezőn illetve a szabadban, hogy az okvetlenül pótlásra szorul.A hol sertés vagy marhatartás, hizlalás esetleg tenyésztés van, olt rendesen nagy trágyatelepek is vannak s ott a tvukok kapargálással bőven találnak férgeket, ily helyen tehát legfeljebb télen lehet szó a mesterséges féregtermelésröl. A hol azonban a csibék De vannak zárva, ott férgekről gondoskodni kell s erre a czélra a legegyszerűbb az úgynevezett „Futter- 
apparat für GeflügelÁ melyet E. Grell u. Co., Haynau, Schlesien, Deutschland czégnél lehet beszerezni.Ezen készülékbe bármely évszakban beleteszünk vágóhídi hushulladékokat s otthon a légykukaczok gyorsan és töméntelen számban elszaporodnak s a készülék fenekére hullanak. Ott tisztán összeseperhetők s naponta egyszer-két- szer kisebb adagokba a csibékkel meg- etethe tők. Bandi Sándor.

Tojás-foltozás.Akár arról van szó, hogy az ember a tojást konzerválja, akár arról, hogy kotló alá, vagy incubatorba tegye kiköltés végett, egyebek közt követelmény, hogy a a tojás ép legyen. Már most megesik az, hogy pl. a kotló alá, vagy az incubatorba tett tojások egyike-másika betörik, megreped s megesik az, hogy a postán talán messziről szállított drága tenyésztojást éri ilyen baj.Általánosan szokás az ily tojásokat eldobni, vagy ha evésre még jók, elfő- 



1903. — 28. sz. Állal tenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7gyasztani. Azonban pl. egy vagy két koronás tenyésztojások mégis csak sokkal drágábbak, semhogy az ember bú nélkül semmisíthetné meg azokat. De még azok a tojások is, amelyek mondjuk a költés előrehaladottabb, vagy éppen végstádiumában repednek meg, mikor jó részben felépült már bennük a talán igen értékes csibe, bizony nem szívesen dobatnának szemétbe, ha volna mód a bajon segíteni.Nos hát valószínű, hogy azon a betörési és repedési bajon foltozással lehet segíteni. Közvetlenül erre vonatkozó bizonyító kísérletekről nem tudok ugyan, de tudok arról, hogy a különben termékenyített és másként is szabályos tojásoknak a sárgáig nem hatoló sérülései, vagy éppen csak a héját érintő repedései, a tojásnak magának az életképességét egymagukban nem veszélyeztetik még akkor sem, ha a sérülésbe a fehérje is bele van vonva. A veszély ugyanis csak közvetlen úgy áll be, hogy a szakadáson, repedésen keresztül rontó baktériumok hatolnak be, amit tehát, ha — kellő foltozással — megakadályozunk, a kalamitás be nem következik spl.a már felében,harmadába felépitkezett csibe megmenthető, avagy az elültetett tojás kikelesztése eszközölhető.Elméletileg érdekes, gyakorlatilagfon- tos lévén tehát ez a kérdés, érdemes volna avval foglalkozni, nevezetesen pedig kísérletileg kideríteni hogy : igaz-e hát, hogy a repedt tojás kellő foltozással akár a kelesztés czéljára megmenthető. Meglehet, hogy ily kísérletek tétettek; meglehet, hogy ezekről csaknekem nincs tudomásom; tény azonban az, hogy a gyakorlatban a sérült, a repedt tojásokat rendszerint eldobáljuk s illetőleg mint selejt iparárut hozzuk forgalomba.Éppen, mert gyakorta bizonyos nagyobb érték megmentéséről van szó, jónak láttam magam is egy idevágó kísérletbe bele fogni.Termékenyitettnek gondolt részben eredetileg sérült részben akaratosan meg- repesztett tojásokat befoltoztam hát 1. frissen feltört másik tojás héjával; 2. parafáinál ; 3. gipszszel és 4. agar-agarral, ez utóbbival azért, mert tudvalevőleg jó tenyésztő talajt képez a baktériumok számára s igy feltehető, hogy talán visszatartja azokat a tojásba hatolástól, vagy talán ellenkezőleg kedvezvén elszaporodásuknak, talán kedvez behatolásuknak is és igy a tojás mielőbbi megromlásának is.A foltozott tojások épekkel vegyesen, 16 nap óta állanak már a költetö gépben és konstatálható, hogy azokban — egy- kettő kivételével — a fejlődés megindult.Annyi tehát már is bizonyosnak látszik, hogy befoltozott tojás fejlődésnek indulhat. Más kérdés, hogy bevégzödhe- tik-e s a csibe felépitkezésre illetőleg a kísérlet kívánatos eredménynyel fog-e járni.

Ez előleges közleményt azért hozom, hogy mások is ily kísérletre magukat elszánják. Ha végéhez jut vizsgálódásom, az éredményt — akár jó, akár rossz lesz az — publikálni fogom. Monostori K.

Különfélék.
Pályakérdés. A m.-óvári gazdasági akadémiai hallgatók gazdasági egyesülete a jövő tanévre a következő pályakérdést tűzte ki: „A tejgazdaság üzemi és üzleti 

jelentőséged Dij 50 kor. A pályamunkák 1904. év május 1-ig az egyesület elnökségéhez benyújtandók. Pályázhatnak az egyesület tagjai s a volt tagok.
Ösztöndíjak az állatorvosi főiskolán. A szeptember elsejével kezdődő iskolai évvel abudapesti állatorvosi főiskolán ismét nagyobb számban kerülnek kiosztásra állami ösztöndíjak. Legalább jó osztályzatú gimnáziumi vagy reáliskolai bizonyítvány alapján évi 600 korona, jeles bizonyítvány alapján évi 800 korona ösztöndíj nyerhető. Ezekért az ösztöndíjakért az érettségi bizonyítvány hitelesített másolatával és szegénységi bizonyitvány- nyal fölszerelt folyamodványokat a földművelésügyi miniszterhez czimezve a nagy szünidők folyamán, vagy a szeptember 1—8-ig tartó beiratkozás alkalmával lehet az állatorvosi főiskola rektori hivatalánál beadni. Az ösztöndíjak élvezete nem kötelez utólagos állami szolgálatra.
Gyapjuárverés. Az idei első aukczióso- rozat első napján nagyszámú bel- és külföldi vevő élénk érdeklődése mellett 5260 zsákból 4000 kelt el. Legmagasabb árakat fizettek elsőrendű hátmosásu fésűs gyapjúért, melynek néhány tétele 20 százalékkal kelt el a tavalyi júliusi árakon felül. Átlagban azonban 15 százalékra tehető a középminőségü fésűs és szövet- gyapjak árjavulása, de a zsírban nyírt finom szövetgyapjak nem örvendenek hasonló jó keresletnek és jórészük eladatlan maradt. Finom merinogyapju zsírban nyírva szintén 20 százalékig ért el többet, mint tavaly, mig a hátmosásu finom merino tételeknek 5—8 százaléknyi árjavulással kellett beérniük. A második napon 5530 zsák gyapjú került eladásra. Ezek közül a vevők élénk részvétele mellett körülbelül 3700 zsákot adtak el.
Külön vonatok állati termékek szállítá

sára. A magv. királyi államvasutak igazgatósága a magyarországi mezőgazdaság és kereskedelem érdekében állati termékek, u. m. hús, baromfi, tojás, gyümölcs stb. szállítására külön vonatokat hoz forgalomba, melyek folyó hó 11-töl kezdve hetenkint kétszer, szerdán és szombaton Budapesttől Oderbergen keresztül Berlin, Drezda, Chemnitz, Lipcse, Stettin, Halle, Kassel, Hannover, Bréma, Máj na-Frank fürtig rendes személy vonat gyorsaságával fognak közlekedni minden felesleges feltartóztatás nélkül egyenesen a nevezett állomáshelyekig.

Tenyészbikák kiosztása a hegyvidéken. 
Darányi Ignácz földmivelési miniszter a hegyvidéki kirendeltség működési körébe eső vármegyékben az előző évi im- portüszök kiosztásával előmozdított borzdere^ tenyészirány fentartása s tiszta vérben leendő fejlesztése végett Tirolból 140 darab borzderes tenyészbika beszerzését engedélyezte. A tenyészbikák a máramarosszigeti és ungvári állattenyésztési felügyelőségek utján a napokban fognak a kirendeltség szolyvai telepéről a jelentősebb állattenyésztést űző községek között kiosztatni.

Baromfikiállitás Czegléden. A pestmegyei gazdasági egyesület a földmive- lésügyi miniszter támogatásával s a Baromfitenyésztők Országos Egyesülete közreműködésével folyó évi szeptember hó 26—28-án, Czegléden vásárral és díjazással egybekötött baromfikiállitást rendez, melyre e vármegye s Kecskemét th. város tenyésztői, továbbá kivitellel foglalkozó baromfikereskedök jelenthetnek be tenyészbaromfiakat, baromfi termékeket, baromfitenyésztéshez és kiállításhoz szükséges eszközöket, továbbá úgy hazai, mint külföldi gyárosok a baromfitenyésztés és feldolgozás és kivitelre alkalmas eszközöket és gépeket. Ki lesznek állítva: a) magyar, továbbá hazai fajták nemesítésére alkalmas külföldi fajta tyúk és ezek keresztezése, 
b) gyöngytyúk, c) pulyka, d) lúd, kacsa, e) élő és levágott hizlalt baromfi, baromfitermékek, f) baromfitenyésztéshez, hizlaláshoz, szállításhoz, feldolgozáshoz alkalmas gépek és eszközek, g) diszbaromfi és szelídített madarak: galamb, fáczán, páva, bantánok stb. Díjazásra az egyesület 730 korona készpénzt, arany, ezüst és kiállítási okleveleket és ezen kívül egyesek, testületek arany-, ezüst-, bronzérmeket, értékes emléktárgyakat s több pénzdíjat tűztek ki. A dijakat a bíráló-bizottság állapítja meg és osztja ki. Térdíj az állatok (tetése, itatása, gondozásával s tűz elleni biztosítással együtt: nagy rekeszért 30 kor., ketreezért 4 kor., szabadban elfoglalt tér □-m. 1 kor., fedett helyen elfoglalt tér Q-m. 2 kor. A bejelentések Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye gazdasági egyesülete czimére, Budapest, (Vármegyeház) küldendő be. Bejelentési határidő: 1903. augusztus 10.

Élőbaromfi küldemények szállítása. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter rendeleté szerint az élőbaromfi küldemények négyszögletes faketreezben szállitandók. Ezen rendelet folytán a magy. kereskedelmi muzeum a beszerzett mintaketre- czek közül — a kiküldött bizottság véleménye alapján — legmegfelelőbbnek a bucsai íaipartelep által bemutatott ketre- czet találta. A kérdéses ketrecz a Magyar Elelmiszer-szállitó Részvénytársaság utján (Budapest, VII., Kerepesi-ut 20. sz.) szerezhető be.
Hivatásának áldozata. Dr. Gyula állatorvosi főiskolai tanár a múlt héten egy lépfenés ló bonczolásával foglalko



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 28. sz.zott a Rottenbiller utczai főiskola boncz- tani intézetében, miközben egy vércsepp a szemébe fröcscsent, amitől Szakáll doktor vérmérgezést kapott. A lépfenés infekczió veszélyes jellegét tekintve, mindent elkövettek, hogy a vér fertőzését megakadályozzák, azután meg is operálták bal szemét. A lépfenés infekczió az emberi szervezetben rendes körülmények között pár nap alatt teljes bomlást szokott előidézni s az ilyen vérmérgezések kimenetele rendesen halálos végű. Mint azonban értesülünk dr. Szakáll Gyula állapotában javulás állott be s a gondos orvosi kezelés lefogja győzni a betegség veszélyét.
Hal és rák postai szállítása. A kereskedelmi miniszter rendeletileg utasította a postahivatalokat, hogy tilalmi idő alatt halat és rákot postai szállításra csak az esetben fogadjanak el, ha a föladó az illetékes hatóság bizonyítványával igazolja, hogy a küldemény tárgyát tevő halat vagy rákot a tilalmi idő beállta előtt fogták. "A tilalmi idők a következők: április 1-től junius 15-ig tilalom alá esik : a fajtok, íogas, süllő, kecsege, kősüllő, márna, sőreg, szintok, tetemestok és viza; április 1-től julius 15-ig ponty ; szeptember 15-től január 31-ig lazacz és pisztráng; márczius 1 -töl április 30-ig lepény hal; márczius 1-től május 31-ig a galócza. Rákot április hó 1-től május hó 15-ig tilos fogni.
Magyar Ügetöverseny-egyesület. Dará

nyi Ignácz földinivelésügyi miniszter jóváhagyta a Magyar ügetöverseny-egyesület alapszabályait. Az egyesületnek Keglevich Gyula gróf az elnöke s Bisitz Béla a titkára. Az uj sportegyesület rendkívül fontos szolgálatot van hivatva teljesíteni főképpen a magyar kocsilovak értékesítése tekintetében. Csak nemrégen fordult elő, hogy egy magyar lótenyésztő kétezer koronáért adott el olyan kocsilovat, a melyért egy osztrák lókereskedö későbben 15.000 koronát kapott. Az ilyféle üzletek megakadályozása s a hazai kocsilótenyésztés ügyének elöbbrevitele mindenesetre fontos állattenyésztésünkre. Az egyesület egy millió korona alaptőkével kezdi meg működését s versenyeit a 
Tattersaal telepén fogjarendezni,amelyet a főváros az ügetö-versenyek czéljára huszonegy évre átengedett az egyesületnek.

Az amerikai gyapjuspekuláczió. A féktelen spekuláczió az amerikai gyapju- piaczon, a mely az európai ipart hónapok óta nyugtalanította, úgy látszik, most véget ért. A hausse-párt összeomlása a minapi börzén véglegesnek tekinthető. Sok száz kis spekuláns tönkrement. Sok ezer bál gyapjút vetettek a piaczra.
A Csorbái tó behalasitása. A hálókocsi társasággal kötött szerződésben a föld- mivelésügyi miniszter kötelezőlegmondja ki a Csorbái tó behalasitását. Ennek oka nagyrészt az volt, hogy a tó környékét fölkereső idegeneknek a halászat, horgászat sportjában is részük legyen. Az ille

tékes körök most ez okból nagyszabású haltenyésztő-telep létesítését tervezik. Ennek a megvalósulása azonban hosszabb időt igényel, a földmivelési miniszter rendeletére azért, hogy az idei szezon vendégei se fosztassanak meg e sporttól, Znió- váraljáról nagyobb mennyiségű 2—4 éves pisztrángot szállítanak Csorbára, melynek egy részét már el is helyezték a tóba.
Baromfitenyésztési kurzusok Ausztriá

ban. Darányinak a baromfitenyésztés föl- lenditésére megindított akczióját Ausztria is követi. A népies baromfitenyésztés érdekében Felsö-Ausztriában az otterbachi uradalomban baromfitenyésztő tanfolyamot nyitottak meg, melyen nyolczvanan vettek részt, többek között egyes nagyobb városok polgármestereinek feleségei és képviselők nejei is, annak jeléül, hogy a közös czél a társadalmi osztályokat mily szépen össze tudja hozni Ausztriában, mert természetesen a hallgatók javarésze kisgazdák tanulni szerető asszonyai voltak.
Urkacsis - versenyek Beregszászon. A Beregmegyei Urkocsisok Egyesülete idei versenyeit augusztus 15-én és 16-án tartja meg Beregszászon. Felsőm agyarországnak sport szempontból legértékesebb versenyei iránt az urkocsisok körében állandó az érdeklődés. Aversenyek főérdekessége a hölgyek tétversenye. A híressé vált versenyeket az egyesület saját kitűnő pályáján tartják meg. Az egyesület igazgatóságának élén Bárczay Sándor nagybirtokos áll.
Nagy halbevitel Romániából. Német, franczia és svájczi tőkésekből konzor- czium alakult, amely a román földművelésügyi minisztériummal szerződést kötött arra, hogy évenként 2.000,000 kilogramm élöhalat exportál. A konzorczium képviselői most Dobrudsában tanulmányozzák az állami hálászati telepet, a amelyek be vannak rendezve 28.000,000 klg. haltermelósre.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

(E rovatban minden hozzánk érkezett levélre válaszolunk 
ennélfogva tessék ezt a rovatot figyelemmel kisérni).
Tagdijnyugtázás Tagsági dijat fizetett 1903. 

július hó 3-tól julius hó 9-ig. 1903-ra Rigó 
Antal, Kubinyi Béla, Sebök Ernő 8 K-át és 
Bakay Gyulán é 4 K-át. — H. Gy. urnák, 
Nagy-Szalonta. Tessék az Erdélyi Gazdasági 
Egyesület titkári hivatalához fordulni beje
lentő ivekért. — JA J. urnák, Birda. Rész
letes tudósítást hozunk mai számunkban e havi 
igazgatósági ülésünkről, tessék figyelmére mél
tatni. — B. D. urnák, N.-Tény. Holló József 
tudtunkkal ez időszerűit Kun-Félegyházán van. 
— N. A. urnák, Sóosd. Tenyészbaromfit tessék 
lapunk hirdetőinél beszerezni. — V. J. urnák, 
Pomáz. Szövetkezeti ügyekben forduljon a 
Magyar Gazdaszövetséghez, Budapest, VIII. 
Baross-utcza 10. — J. B. urnák, Iklad. Szi
bériai ezüstszínű telivérnyulat a gödöllői ál
lami baromfitenyésztő telepen, vagy Bagári 
Kálmánnál, Szegeden kaphat. — K. K. urnák, 
Rapp. Csibék hasmenése ellen jó szernek bi
zonyult egy kanálnyi köleskása, egy kanálnyi 
mák és egy tyúktojás zöldség közzé össze
keverve és egy napon át etetve. — E. F. ur
nák, L.-Tomaj. Kérdéseire levélben válaszol
tunk. — H. G. urnák, Temesvár. Hivatalos la- 

púnkból’ mutatványszám, valamint alapszabály 
ment. — S. J. urnák, B.-Kaláz. A csibék piaczi 
értékesítése czéljából tessék a Magyar Gazdák 
Vásárcsarnokellátó Szöv. Budapest, ÍX. központi 
vásárcsarnok, összeköttetésbe lépni. — M. K. 
urnák, Sámson. A késői költetés előnyeiről és 
hátrányairól, ha végig lapozza hivatalos közlö
nyünk idei évfolyamát, sok érdekes dolgokat 
olvashat. — R. A. urnák, Vácz. Szives értesí
téseit várjuk. — B. J. urnák, Böny, K. L. ur
nák, Szigetvár, J. M. urnák, Tornya. Kérdé
seikre levélben válaszoltunk.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapok" eredeti tudósításai.
Budapesti szurómarhavásár. 1903. julius 9.

Í'ölhozatott: borjú 742 darab, bárány----- darab,
rak: Borjú I. oszt, kg.-ként 80—88 fill., II. oszt.

68—78 fill., bárány páronkint----- — kor.
Irányzat: A vásár hangulata elég élénk.
Budapesti vág'ómarhavásár. 1903. julius 9.

Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2927 drb, csontozni 
való marha 736 drb, összesen 8663 drb. Ebből: ökör 
2595 drb, bika 197 drb, tehén688 drb, bivaly 150 drb, 
növendékmarha 33 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Irányzat: A vásár hangulata élénk; az árak jó minősé
giteknél változatlan, gyengébb minőségűeknél 2 K 
csökkenés.

1903. julius 2. | I. rendű II. rendű III. rendű
Magyar hizott ökör 1 64-70 58-62 50-56
Tarka hizott ökör . ! 66-72 60-64 52-58
Tehén.......................... 1 60—68 51—58 42-49
Szerbiai ökör . . . 1 61-68 52-59 44-50
Bika........................... 68-74 60-66 52-58
Növendékmarha . . 1 
Bivaly .......

— 50-66
34-48

—

Budapesti lóvásár. 1903. julius 9. Fölhajtatott: 
750 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
60 drb, hintós 20 drb, igás 50 drb, fuvaros ló 200 
drb, parasztló 360 drb, alárendelt minőségű 60 drb. 
Eladatott: 389 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
----------- , jukker 280—370, hintós 300—440, igás 
260—400, fuvaros ló 110—190, parasztló 50—130. 
Irányzat: A vásár hangulata élénk.



1903. — 28. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 9
Budapesti ferencz városi sertés-zárt vásár.

Nap Érk. 
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elszállit
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Eladat
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julius 3—julius 9. 1 119 | 4530 | 4349 | 254

Irányzat: Vásár közepes. Arak hanyatlottak.
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julius 3-án 88-93 ’ 84-92 90-96 85-96 72-88 76 -84

julius 9-én 46-92 84-88 88-94 84-92 64-82 64-72

A kőbány ai sertéspiaca l»eti forgalma. 1903. 
július 2-tól 1903. julius 8-ig. Sertésállomány volt 
1903. julius 1-én 49162 darab. Ehhez érkezett : magyar 
429 drb, szerb 1892 drb, összes állomány 51483 drb. 
Elszállittatott: 3104 drb. Maradt állomány 48379.

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

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

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

Irányzat: Változatlan.
Sovftnysertés 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 lanyha.

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

Budapesti juhvftsár. 1903. julius 6 Fölhajta
tott: 849 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 50—54, középminőségti hizott ürü 
46—48, legelőn javitott ürü----- pár.-kint, javitott
anya-------- , szerbiai raozkajuh---------, kecske —,
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Bécsi julivAsár. 1903. julius 9. Fölhajtatott: 1265 
darab. Árak: kg.-kint fill.-ben: angol húsos ürük 
52—56 (-------- ), I. rendű hizott ürü 46—50, középmin.
hizott ürü-------- , kecske----- bárány--------- -. Irányzat:
Az üzlet igen lanyha ős a múlt heti áraki—2 fii. estek.

Bécsi sziirrttnarliavAsAr. 1903. julius 9 Föl
hozatal : 3432 drb boriu, 1125 drb sertés, 182 drb 
juh, 73 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú 1. o. 
108—110 (—-------- ), borjú II. u. 98—106, III. osztályú
76—96, süldő sertés 86—96, hússertés 100—112; 
juh 80—100, bárány páronkint 12—16 kor.

Irányzat : Az üzlet menete igen lanyha volt.
Bécsi szarvasiuarliuvásftr. 1903. julius 6; 

Fölhajtatott : hizott és legelőmarha 3190 drb, csontozn1 
való marha 1138 darab, összesen 4328 darab. Ebből 
ökör 3061 drb, bika 631 drb, tehén 364 drb, bivaly 
272 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaórtók- 

ben fogyasztási adó nélkül.)

Irányzat: tekintettol hogy vásáron kívül közvetlenül 
a vágóhídon, a múlt héten 652 drb szállíttatott.

1903. julius 6. i 1. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör ... 70-75 64-69 54-63
Galicziai hizott ökör. . . 72—78 65-71 60-64
Tarka hizott ökör. . . . 78-81 68-76 58-61
Bikák .............................. 82—85 ■—■----- 1 —
Hízott tehén.................... 50 74 ’

Csontoznivaló marha. . 40-54 _____ _____
Bivaly............................... 36 52 .__
Konzerváru (selejt) . . . — —

Bécsi sertésvásftr. 1903. julius 7. Fölhajtatott : 
hússertés 5008 darab, zsirsertés 6276 drb, ö iszesen 
11284 drb. Ebből : magyarországi 6312 drb galicziai 
4843 drb, egyéb 129 drb. Árak: kgrammonkint élő súly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 97 -100 (kiv. 
101), elsőrendű közép magyar 90 -95, könnyű magyar 
82—88, öreg nehéz magyar ------ , szerémségi
Morvát) -—, szedett sertés 82 88, galicziai süldők 
74—96, galicziai öreg , hús.értések-------- . Irányzat:
igen lanyha volt.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. julius 10.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

90—95, csirke sütni való hazai egy pár 160—240. < 
Tyuk, hazai egy pár 160—240. Kappan hizott egy pár 
----------- . Rucza hizott la egy pár 460—480, rucza hizott 
Ha egy pár 400—460. Lúd hízott la 0----------- , lúd
hizott Ha —•----- , liba újdonság------k.

Vágott baromfiban és I.-rendü szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója 128—140, vágott 
dulykák kilója — fill. kilónként, minőség szerint.

A tojás üzleten la friss telt tojás 62—64 
gyengébb minőségű 61——, apadt------- -—-, meszes
—----- koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.
1903. julius 9-én.
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Lépfene _  ... _ ......... 34 49 4 5
Veszettség ...... ..... ............ 71 71 -r — 6 6
Takonykor .._____.. ____ 57 62 O 2 —
Ragadós száj ős körömfájás 242 1710 39 230 —
Ragadós tüdőlob ............... — — —r — — __

Juhhimlő... ... ... _  ... 0 18 9 2 — __

Ivarszerü hólyagos kiütés 102 265 — — 6 23
Rühkór ... _ ..................... 449 953 — — 15 4.3
Sertésorbáncz ............... .. 336 1105 36 249 _ __
Bivalyvész ...............    ... 15 26 1 __ __

Sertésvész . ...  .............. 700 — 46 — — -r

Vajpiacz.
Az <Alfa Separator» részvénytársaság jelentése.

Budapest, 1901. junius 30. Teavaj centrifugált 
1 •80—2-15, vaj, köpült 1’50—í‘70 kor. kgr.-kint. 
Tehéntúró 1-a 12 — 16, tehéntúró 11-a----- fill.
kjr.-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 HU.) Irányzat: 
Csendes izányzat mellett szilárd árak.

Hamburg', junius 27. 1 oszt, vaj 94—100 II. 
oszt, vaj 92—93 márka kgr.-kint. (1 márka — 
120 fill.) Irányzat: Az áru nehezen elhelyez
hető, csendes.

Kopenhága, 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.

FEHER MIKLÓS gépgyár K 
részv.-társ.

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

A ináv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ: ~-----  ------

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: ~.7"

legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költség veté
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk.A pozs nyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb .... —zzzr kitüntetés. -----! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javi
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. —■
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WESTFALIA SEPARATOR
GÁL ÉS FODOR
Budapest, V., Váczi-körut 44. sz.

I
A legtökéletesebb szab idalmazott
„WESTFALIA* separatorok. | 

A legújabban szabadalmazott tejelőmé- 
légi tök kizárólagos elárusítói Tejszövet
kezetek, tejtelepek, vaj és sajtgyárak 
teljes berendezéséről erő és kézi hajtásra 
díjtalanul szo'gálunk tervekkel és köll- 
.. ........ ségvetéssel.

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

§

íl’
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A
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A
A Biztos sikerű

védő oltóanyag a sertÉshimlo
(a nyári malacz veszedelme) ellen

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

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

►►►►►►►►
► ►►

SS

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■

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

Magyar Elolmiszer-Szállitó Részv.-Társaság
— Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám.
ÜZLETÁGAK: ■

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

—— Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és főze-
___ lékküldemények után, fia a társaság neve alatt kerülnek feladásra

jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállitmányo- 
— zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardijak, útirányok

—— stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. =============
—Kiviteli osztály : A társaság berlini fiókja mindenféle élemi czikkek 

bizományi értékesitését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósit.
...... Sertésbizományi osztály : A ferenezvárosi sertésvásáron elvállalja 

Msaan. hízott sertések bizományi értékesitését. ---------====== . ..... —

^ngerhauseni gépgyár
, z részvény-társaság .

Budapest, (Kűlgö Váczi-ut) Öjtá^lya-utcza 3.

Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Special gépgyár szeszgyárak berendezésére.

►►►►►►
►►►►►

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaSott 

evd^z5est-icöbAktv<b..
Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 

a „Hizlalda“-á omás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadáfi ára alkalmas, czélszerüen berendezett szál- 
lastelepeit, 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 legmessz bb menő előnyöket nyújtja és 
a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva van.

FggCKéS
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. 
ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmotorjaikat Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny

vi nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
gj* berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni. í.

r r
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e.e.e.e.e.a. 1902. évi forgalom: 28,000 bál. _e>_£>_s>_9_s>_£>
Fölhívjuk a t. c. gazclaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra

I
 melyek idei első sorozata f. év július hó

8., 9. és lO-én tartatik meg.

Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárverési vállalat 
Budapest, dunaparti teherpályaudvar” czimzett gyap- 
juküldemények a M. Á. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen raktározásban 
részesülnek. Bejelentéseket elfogad és mindennemű 
—-  ~1 felvilágosítással szolgál: —

HELLER M. s TÁRSA Ki“"
Budapest, V. kér., Erzsébet-tér 13. sz.

Sají - oj tó -kivonat
(1: 10,000 erős)

Dr. WINKLER WILLIBALD ur, a bécsi földmiveléei főiskola tanára 
ellenőrzése mellett készitve.

Ára: ’/2 kg. 1 kor. 20 flll., 1 kg. 2 korona, 25 kg. 45 korona.
Porainkban (I : 100,00 0 erős)

ára: 1(0 gramm 3 kor. 50 flll., 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.

Br a bécsi cs. k. általános élelmiszer vizsgáló intézet 
wdjllCSlCn által vegyilegmegvizsgálva és engedélyezve. Ára: 

1 kg. 2 kor. 50 flll., Va kg. 1 kor. 25 flll.
Ijtf* nf nctőlr A bécsi gyógyszerész-egylet tápszer ős’ élvezeti 
wdjECSÍCKa czikk intézete által vegyelemezve és jóváhagyva. 
Ára: 1 kg. 4 kor., >/2 kg. 2 kor.

Minden készítmény erőssége és tartósságáért jótállás. Nagyobb ren
deléseknél külön árengedmény. Csomagolás önköltségen számittatik,' 
szétküldés naponta kétszer.

Franz Ijtiznia. Apotheker
in 15 I£ TININ Ilin Gtebir^e, bei WIKN.

I

i
I

JosefSteidi’sWwe,Wien,XVll|I.,Jörgerstr.41.
Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabada'ma- 

zott és kipróbált 
lógyorsnyiró- 

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

ban, f óraiig uak, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek. TS

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

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.2 y Brassói kénsav- és műtrágya- gyára ajánlja legjobb minőségű tar mindennemű ... .............. ........... ..
Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyel- ít*mébe. Ajánlatokkal készséggel szol- gál a Központi Iroda, Budapest,IV., Bécsi-utcza 5. sz. =====

Szivattyúk
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda

sági és iparczélokra.

Vas- és ólomcsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlök. 

Mérlegek, 
legújabb javi'ott 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 Sclvarzeítergstr- 6.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

KWIZDA-féle Restitutionsfluid

Főraktár :

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

tételére képesíti.

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

bér
mentve.

Valódi csakis ezen 
jegygyei ellátva.

Kapható minden gyógy
szertárban.

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

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül vagy a képviselők köz
vetítésével. Nyomtatványnyal és felvilágosítással minden irányban kész
séggel szolgál az igazgatóság.
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hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában MOSONBAN 
(ALAKULT 1856)

elismert gondos kivitelben kaphatók: 

czukorrépa-, kukoricza- és burgonyá-miveléshez 
nalkalmasp.bb és legújabb szerkezetű

s többsoros fogatos kapáló
eszközök és töltögetők.
yGreblyek különféle szerkezeiben.

Fűkaszáló- és aratógépek 
lényegesen leszállított árban.

Bevált hírneves ‘MosoniDrill* 
tolókerekes sorvetögépek.

Kézi- és járványos cséplő
gépek ; különféle szerkezetű 
egy- és többvasú ekék, szántóföld- 
és rétboronák, mindennemű talaj- 
mivelö eszközök dús választékban.

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

9
E
I
I

» isznk’i /él: Pozsonyban 1902. Aranyérem: Verseczen 1902.

legújabb rendszerű szabadalmazott

I egyetemes őrlőgép.

■ Egyszeri keresztülbocsájfással tetszés szerinti finomságú darává
vaffy Tisztté őrli az összes gabonanemüeket és a csutkásteng-erit

is. A tengeri csutkájából (torzsa) és a 
kóréból (kukoricza szára és levelei), 
szalmából, szénából finom korpát, friss 
burgonyából pedig moslékot készít. 
A “PERPLEX”-gépről leírást és ár
jegyzéket, valamint minta-őrleményt 
bőrmentve küld:

Löw JLlfréd 
okleveles gépészmérnök

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52 B

• 
I
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I 
I
I 
I 
I 
I
8 
B
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0 
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i n 
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Weiser J. C. | 

gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. 
Ajánlja: „Zala Drill11, hazánk legjobb 
sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes 
és több barázdás aczélekéit, és az 
összes talajművelő eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

fi

P
fi

e
LAYTON & SHUTTbEWORTH

BUDAPEST, Váczi körút 61 szám @)

altat a irgjuMnyosaitb Szak mellett ajáolta’nak'
Cocomobil es gózcsépiágép-kcszktck n, égési 12 tOertig. 

liaimakazalozdk. -Járgány CBÍplojjipek. lóhere-csápIOk, tisztit* rosttá, 
jtonkolyozók. kaszáló ez oratógepck, sztnagyOjtök. boronák, 

XOLÜMBIA-DRIir legjobb sorvetogepak. Flanel ]r. kapalók. 
•zecskavágók répavágók. kukorlcze-morzsotóS, darálok, 

L orlo-ma>TOOk. egyetemes aczel-ek^h, 2- és 5-vasa J
ékes V> mindez, egyéb gazdasági gépek 

Részletei árjegyzéket, kivaestia mgyeo és béimeatve küldetnek

Krajnai sertés-liszt 
doctor Trnl&őczy egyetlen hizlaló véd-szere.

Javítja, gyarapítja a húst, zsírt, előmozdítja a fejlődést s fenntartja az egész
séget. — Egészséges sertéseknek elégséges hetenkint egy kanálnyi táppor a takar
mány közé keverve. — Egy csomag 50 fillérért minden kereskedőnél kapható. 5 csomag 

3 korona utánvét ellenében, csomagolással bérmentve.
KöezöriSiratok naponta érkeznek, kedvező eredményt jelentve beteg és egész

séges sertéseknél.

KURCZ UFÓT ÉS TÍKS1
photoczlnkografiai müintézete

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

CLICHÉKET
Chemigrafia, chromotypia, photo- (auto)- 
typia, fametszet stb.utján.Térképek, terve
zetek, alaprajzok photolithografiailag leg
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak

megrendelések pontosan és jutányosán eszKözölletnetVidéki
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Kis hirdetések ára:
■linden szó 4 flll., kövér betűkkel 
minden szó 8 flll. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adjuk felvilágositást, ha 
k' rdésttevő a szükséges postabélye- 
get’v. válaszlűvelezőlapot 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.

I Feltűnő betűkkel közlendő kis hirdetései dija, 12 □“czenti- 
rnéter 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.

FajJbaromfiak 
állandóan kaphatók : Plyniouth, 
Langshan, Bráhma, Cóchin, 
Kopasznyaku stb. darabja bár
mely nemben 4 forint. Keltő
tojások 10 kr. Pekingrécze 
5 frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd 6 
frt. Toj. 70 kr. Bronz és fehér 
pulyka 5 frt. Tojás 60 kr. Ki
tüntetett törzsektől. Galambok. 
Keltőgép, és nevelő. Vétel és 
csere 1 Árjegyzék. Briclita 
Kálmán Töröli - Bálint, 

(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

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

r.-társaságnál 
Budapest, Fürdö-u. 8.

Előjegyzést 
elfogad nemes baromfiak 
szállítására a m. kir. baromfi
tenyésztőtelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn.

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 flll., Olasz óriás 
1 kor. 20 flll. Fehér gyöngytyuk 
80 flll. Sárga Orpington direkt 
Ángolországból Holló József ál
tal I. rendű 2 kor., II. rendű 
1 kor. 60 fillér. Sárga Orping- 
tonXmagyar sárga tyúkkal 40 
fillér. Fehér gyöngytyuk kakas 
8 korona. Jó csomagolás bizto
sítva 1 koronáért Sármezey 
Antalné, Mező-Kovácsháza.

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.

Baromfitenyésztokfigyeliiiébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet., fonat- és 
Iterités-g’yára 

BUDAPESTEM, VIII. 
Űllői-ut 48. szám.

Mérsékelt árak mellett egész 
éven át kaphatók: PISNY 
ISTVÁNNÉNÁL Battonyáni 
tisztavérii 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 10 kr.

Eladd telivér 
simmentbali bikák, orszá
gos törzskönyvbe felvéve, 
Fáy Zoltán Ecséd-i gazda
ságában.

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

megbízottaknál.

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

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kivan elérni? ...

Nos! Akkor nevelje fel a 
fiatal baromfit Fattinger 
húsrostos csirkeele
delével és adjon a tojók
nak a szokásos táplálé

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óta elsőrendű tenyésztők használják 
és-az összes szakmüvekben 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 Ransch, Andrássy-ut 8.

Fajtiszta, szép sárga Orping-- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
II. I’roduce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chaneery Lane London 

W. 0.
(Levelekre 25 filléres bélyeg 
ragasztandó és 25 fillér válasz

bélyeg beküldését kérjük.)

Novak Mihály és Társánál 
igen olcsó baromfi
keltető gép kapható, 
mely mindenféle tojáshoz 
alkalmas és igen kevés égő 
anyagot fogyaszt. Egysze
rűsége folytán rendkívül 
olcsó. Száraz keltetés, na
gyin könnyű kezeléssel. 
Krassó-Szörénymegye, Igaz- 
falva-Rakita.

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

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- * 

ezek, kertek, gazdasági telepek • 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. TovrtbbA aczél- 
tüsliés keritéssodrony, 
valamint csavart pánthuzal. /

— Kaphatók: —

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

Lampel Ödön 
kosárfonó

Újpest, Temelö-utcza 8. sz. 
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért; Rácz Ödönné- í 
télé keltető-fészkekeket 1

koronáért.'

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-fej ékkel, melyek eltörhetetlenségeért szavatosságot vállalok. Külö
nösen tartósnak bizonyult, háromréteges (compound) pánczél aczél-lemez kor
mánylápokkal, melyekre a legragadósabb föld sem tapad. Gondosan edzett, fel
tűnően hosszú ideig eltartó szántóvasakkal. — Figyelemre méltó újdonság : Bácher 
„D“-jegyü javított szerkezetű eketaligája, teljesen pormentesen csukott agyakkal 
önműködő kenöszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartós
ságot biztosítanak. Különlegességek rétmüvelö-eszközökben. Boronák, kapáló- és 

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68,
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A* GEHOTER . R.AUSCH

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

BUDAPEST. =

ALAPÍTVA 1865.

Az eredeti „MÉLOTTE“ tejfölöző gépek kép- 
===== viselete. =====

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

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

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

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

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


