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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Baromfikiállitások és baromfi
tenyésztésünk jövője.Elnézem, figyelem azt a nyüzsgést, forrongást, amely a baromfitenyésztők között a legutóbbi időkben tapasztalható; látom a társadalom s a kormány együttes munkálkodását ez állattenyésztési ágazat felvirágzása érdekében s jól eső érzés fog el, hogy az a csekélyke valami baromfi, amelylyel alig törődött temérdek idökönkeresztülvalaki, köz- és mezőgazdaságilag is fontos tényezővé kezd válni. Szeretettel foglalkoznak vele, nem sajnálnak tőle sem erkölcsi, sem anyagi fáradtságot, mert megérdemli s már eddig is megmutatta mivé nőhet. Rövid másfél év múlt el még csak azóta, a mikor a BOE. átvette hazai baromfitenyésztési ügyünk társadalmi vezetését. Alig számottevő idő ez, a sok munka, temérdek eszme, tennivaló megvalósítására, mégis mikéntha teljes egészében domborodott volna ki az a programm, melyet ezen egyesület maga elé tűzött.Tett a baromfitenyésztési szakértelem, különösen a szemléleti oktatás, a tenyésztés, értékesítés, egészségügy érdekében évekre valót, megállapította a múlt év őszén Pozsonyban tartott baromfitenyésztési kongresszuson tennivalóinak egész sorozatát s e programm kivitelében immár eseményekben gazdag lesz az idei év, mert baromfitenyésztésünk fejlődésének két sarkalatos tételét, a baromfitenyésztésnek tanítását és az értékesítés javítását viszi mérföldekkel előre. Gazdag sorozatában öszszel rendezendö’ba- romfikiállitásaival s az elmúlt tél folyamán a vidék valami 15 helyén tartott baromfitenyésztési előadásaival.A baromfikiállitások czéljait e helyen már volt alkalmunk ösmertetni. A kész tervezetek, amelyek, immár széjjel küldettek az illetékes helyekre, egy-egy nagy-

szabású országos ki állítás jellegével ölelik fel a kiállítandó anyagot és a rendezés mikéntjét. Ezekből és a kiállítások iránti nagyarányú érdeklődésekből következtetve, baromfitenyésztésünk haladása nyilvánvaló, mert hiszen nem csekély dolog három országos baromfikiállitást rövid egyhónapi időközökben tartani, itt kell valaminek lenni, ami ennek szükségét diktálja. Hogy van-e ? bátran el merem mondani, hogy igen. Ma már nem közömbös dolog a baromfitenyésztés. Okszerű tenyésztőink egész gárdával szaporodtak meg, akik a nemes, regene ráló anyagot tenyésztik. Ezen anyagnak piacz kell. Kistenyésztöink szintén nagy számmal hódolnak a jövedelmező mezőgazdasági baromfitenyésztésnek, ezek példával kell hogy szolgáljanak millió kis embernek, a kiknek még eszükbe nem jutott baromfitenyésztést űzni. Már ezért is szükséges, hogy minél többször bemutassuk szemlélhetőleg azt, amink van, szükséges, hogy megismertessük okszerű baromfitenyésztőinket, a ma még közömbösekkel, kell, hogy a jó anyagnak piaczot teremtsünk és kell, hogy lássuk az egyik évről a másikra menő haladást, mert csak igy jelölhetjük meg az utat, amelyen haladnunk kell.Ezen útnak helyes betartásától függ baromfitenyésztésük jövője. A tenyésztendő anyag, ennek kitenyésztése, a mód a melylyel az anyagot tenyésztjük, elsőrendű tényezője baromfitenyésztésünknek jövedmezöség szempontjából való érvényesülésére s úgy a hazai szükséglet, miként a külföldi piaczok kielégítésére. A megfelelő tenyészanyag pedig csak úgy fog széles körökben elterjedni, ha annak minőségéről, jóságáról s arról hogy az bevált, közvetlenül tudomást szerez kicsiny és nagy tenyésztő egyaránt. Ám vannak nézeteltérések is. Egyik szakember ezt a fajtát, a másik amazt tartja

legeslegjobbnak a maga szájaize szerint s arra esküszik, hajbakap, ellenségeskedést szit: hát ennek is véget kell vetni, s megmaradni egy, legfeljebb két olyan fajta mellett, a mely hazai baromfiainkat előnyösen javítani képes, mert csak igy lesz egyöntetű az az anyag, a melyet ma és a jövőben is magyar baromfinak neveznek és fognak nevezni. Vagyis alapjában magyarnak kell annak lennie. Hogy ilyen lesz, biztos meggyőződésem ez. Azoknak, a kik hivatva vannak ezt irányítani, jól tudom, szivükön fekszik baromfitenyésztésünk. Annak jelene és jövője is.Csak még egyet. Sokáig ne experimen- táljunk, hanem hozzuk be mielőbb az egyöntetűséget akár az orpingtonnal, az emdenivel, pekingivel, akár a langsánnal vagy vyandottal s ha ezt elértük, térjünk át azonnal a kereskedelmi baromfitenyésztésre. Ezzel elejét veszszük az időknek alávetett változások s divat szeszélyeinek is. A kolozsvári, nagybecskereki és aradi kiállításokon Magyarország baromfitenyésztőinek elitte-jét fogjuk együtt látni, hogy az összeseket-e, más kérdés. De én azt hiszem, azok, akiknek anyaga ki lesz ott állítva, döntöszót vihetnek tenyésztésünk irányításában. Egy év nem nagy idő. De a múlt évi pozsonyi baromfikiál- litás után mégis nagy alakulást fogunk észlelhetni baromfitenyésztésünkben s ezen fejlődő átalakulás azt hiszem, az orpington fajta javára fogja egyetértel- mileg billenteni az elismerést. Kiváncsiak lehetünk rá; majd meglátjuk. Meglátjuk mennyiben nemesedtek baromfifajtáink s mennyiben haladtunk az egyöntetűség felé való törekvésben. Hitem és tudomásom szerint az egyes vidékeken nagy haladást tüntet fel, vajha a többi, ma még közömbös helyek ispéldát vennének ezektől, így lesz nagy baromfitenyésztésünk, igy lesz országszerte viruló, szivet, lelket gyönyörködtető.



2 Állattenyésztési és Tejgzadasági Lapok 1903. — 31. sz.Magja el van vetve, jó föld növeszti, a kertészek, a kiknek gondjaira van bízva, szivesen ápolják, az idő is kedvez neki, szép tavaszt él, vajha a nyár s a gyümölcsöt termelő ősz sem sajnálná tőle sugaras napjait. — gh. —

Állattenyésztés.
Rovatvezető: monostori Károly. 

A mustra lovakról.Múltkoriban nagy örömmel olvastam e lapok hasábjain azokat a tudományosan fejtegetetl, de valóban gyakorlati alappal biró czikkeket, melyekkel Monostori Károly az állatorvosi föiskolatűdós tanára aközönségetalóhusfogyaszlá«ra mintegy előkészítette.Csekélységem már régen ismeri a ló- hust, hisz Münchenben s Wienben létemkor (egyik helyen két évig, a másikon két hónapig laktam) volt szerencsém élvezni ezt a kissé édeskés és sokszor bizony rágós, de alapjában véve mégis jó és egészséges, tápláló húst, melynek azonban legeslegnagyobb előnye az olcsósága. De ették ezt a húst már sokan a nélkül, hogy tudták volna eredetét az úgynevezett «frankfurter» vagy «wiener» kolbászkában s más hentesáruban is — persze keverve egyéb állatok húsával — különösen a szalámiban fordul elő külföldön, azért a ki lóhusmentes henteskészitményeket akar élvezni, az csak Magyarországon csinált kolbászféléket egyék, ne áldozzunk ezért is külföldnek!Tehát a lóhus élvezhető s erőt adó és miután ára alacsonyabb, mint más hus-
TÁRCZA.

Rovatvezető: Buday Barna.

Gazdasszonyképzö iskola.A „Köztelekében több mint 10 év előtt kifejezést adtam annak, hogy jó volna immár a küllőid példájára nálunk is gazd- asszonyképző iskolákat szervezni, mert korunkban hovatovább mindinkább kevesebbé lesz azon „feleségjelöltek11 száma, akik a gazdasági háztartás vezetésében előre is garancziát nyújtanak kivált a szerényebb tinánciáju olyan házasulandónak, aki egyben talán falusi, tanyai mezőgazda, vagy hasonló valami.Akkor a nevezett lap szerkesztősége, az ily iskolák felállításának külömbeni indokoltságát elismerve, odavélekedett, hogy a gazdasszony-képzésnek legjobb iskolája maga a megfelelő családi otthon.Hát nagy szerencse, hogy e tekintetben eléggé léha századunkban is nagy még nálunk az olyan családi otthonok száma, amelyekben a serdülő leány háztartási gazdálkodást is elsajátithat, de ha volna erről statisztika, kiviláglana, hogy a középosztályban jóval nagyobb az olyan ottho

féléjé, különösen arra van hivatva, hogy a szegény néposztály husszükségletét fedezze s a pénztelenség ezen korszakában módot nyújtson arra, miszerint a földhöz ragadt emberek is ehessenek egy kis húst néhanapján s pótolják ezzel a nehéz munkában megfogyott fizikai erőket.De szerény véleményem szerint nemcsak a szegény főváros s utóbb a nagyobb vidéki városi közönségre nézve lesz előny a lóhus-kimérés, de igenis a lótenyésztőre, a lónevelöre, a lótartó gazdára is nagyon zsebbevágó dolog leend a lovak kivágása, mert, ha ma eltörik egy ló lába, vagy más baj miatt használhatlanná válik egy ló, esetleg öregség, vakság, elcsigázott állapot, hátgerincz baj stb. végett ki kell mustrálni, akkor egyedül csak bőrét lehet értékesíteni, húsát csupán kutyaeledelnek adhatjuk néha el, többnyire elássuk.Már 1883-ban hizlalt egy uradalom lovakat és én 1900-ban a Mezőgazdasági Szemlében közöltem miként lehet a gazdaság számára már teljesen hasznavehetetlen mustra lovakat, melyekért átlag darabszám 5 — 6 forintnál többet a kupecz nem Ígért, hizlalás által úgy eladni, hogy a feletetett takarmány jó értékesítésén kívül tisztességes polgári haszna is legyen a gazdának. Akkor persze csak Wienbe lehetett levágásra lovat szállítani, tehát csak Ausztriához közel fekvő helyeken volt érdemes mustralovakat feljavítva mészárosoknak eladni, de nemsokára Budapesten is fog lehetni áruba bocsáj- tani feljavított mustra lovakat s ezzel a gazda előtt egy uj pénzszerzési ág nyílik meg, mely ha nem is hoz ezreket, de nok száma, amelyekben ily ismereteket az a lány-gyerek el nem sajátíthat.Nos a középosztályu házasulandóknak közönségesen ugyanezen osztályból kell venniök s rendszerint olyant, aki a háztartás titkaiba már be van avatva, mert a házaséletben s közös gazdálkodásban nem pusztán asszonyra, anyára, hanem igazi „feleségre11 van szüksége annak, aki cselédek sokaságára költekezni képteten s aki az asszonyt illető teendőket maga végezni nem tudja vagy nem akarja.S ez az eset kivált fenforog középbirtokosnál, bérlőnél, gazdatisztnél, községi jegyzőknél, orvosoknál stb., akik mind müveit körökből kívánnak, egész helyesen, házasodni, de egyszersmind s bizonyára oly családból, amely a leendő feleség „megfelelő11 voltára garancziát nyújt abban is, hogy jó gazdasszony, igazi 
feleség leszNem zárkózhat.ik el az ilyen házasulandó pl. az elől, hogy egyes városi hivatalnoki családnál is bekopogtasson s csak szerencse lehet reá nézve, ha az a városi kisasszony nem pusztán arról híres, hogy minden báltermet kisepert s a „kék vókot11 kitünően járja, minden sikamlós színda

némileg enyhíteni fogja az immár elvi- selhetlenné váló terheket.Mindazon gazdatársaknak, kiknek van mustra lovuk, ajánlom javítsák azt fel s úgy adják el levágásra; e kis fáradtság nagyon kifizeti magát.Különben tájékozásul reprodukálom a fentemlitett adatokat röviden. A ló rendes körülmények között négy hó alatt feljavul annyira, a mint azt a mészárosok megkívánják, mert hisz nem zsírra, hanem inkább húsra kell törekedni az egypatájuak- nál. Tekintettel arra, hogy a teljesen nyugalomban levő ló gyengébb takarmánynyal is beéri elejével csak nagyon tág táparányu eleséget kell neki adni quasi hozzá kell öt szoktatni a jó mód élvezetéhez — tegyük fel, hogy az első 10 napon 1:10 lencse a táparány s 1000 kg. élősúlyra kapna: 20 kg. kevésbé jó réti szénát, 2 kg. zabszalmát és 4 kg. alja tengeri darát, ezen takarmányok értéke (mindent drágán számítva) alig ér 48 kraj- czárt, tehát 10napra 4 forint 80krajczárt, vagyis koronaértékben 9 korona 60 fillért. Mivel a sovány lovakból 3 db nyom körülbelül 1000 kilogrammot, egy lóra esik3 korona 20 fillér. Következő 10napra l:9‘5táparány szerintazabszalma gyenge szénával lenne pótolva s esnék egy lóra3 korona 40 fillér költség.Következő 10 nap lehet a táparány 1:8, mit úgy érünk el, hogy közép jóminö- ségii réti szénát adunk, miáltal körülbelül4 K. 20 fillérbe kerülne a kosztja egy lónak. Az első periódus utolsó 10 napján 1:7 táparányu takarmányt juttatnánk a göbölvlónak, vagyis jobb szénával kedveskednénk neki, mi mondjuk ismét 40 fillérrel drágítaná az élelmet s lenne 10 rabot végig nézett ; huszonhét kérőt kikosarazott ; a írancziát kitünően beszéli ; a zongorát nagyszerűen kezeli stb.,hanem híres arról, hogy otthon, vagy iskolában tisztába jött a családi életben reá várakozó olyan teendők felől, a minőket a jól gazdasszonykodás megkíván s végre tudja azokat — ha szükséges — hajtani, vagy ha ez nem szükséges, legalább irányítani képes a családi élet legjobb érdekében.Igenis, a szép, a jó, a drága patriálkális családi otthon a maga gondos, jó családfejével, a maga százszor áldott családanyjával a legjobb iskola ; demertez nincs meg, gyakran nem is lehet meg minden bokorban, más irányban való képzéssel kell segíteni a hiányon, akármennyire szurogatum is az a másféle mód. S jokerre a gazdasszonyképzö, a gazdasági háztartási iskolák, amint arról külföldi, de itt-ott már hazai példákból is meg lehet győződni s nem elégséges az a tudás, amit a leány a középiskolák u. n. háztartás tanából, „elméletileg11 merít, ha merít.Örömmel kell hát üdvözölnünk, hogy a hazánkban már létező nehány apróbb u. n. háztartási iskola mellé íme egy nagy-
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munkabírás. Legkönnyebb haj- A LEGJOBB FÖLÖZÖCÉP AZ ALFA-SEPARATOR. I
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1903. 31. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3napra 4 korona 60 fillér; tehát mindössze e 40 napi periódusban kerülne a hizlalás 15 korona 40 fillérbe.A zabszalmát 2 fill., rosszabb szénát 3 fill,, középszerűt 4 fill., jobbat 4*4  fül., alja tengerit 8 fillérbe számítottam, mi jó borsos ár volna s a mennyit rendes körülmények között egy gazdaságban sem lehet elérni.A második 40 napos periódusban a táparányt fokozatosan l;6-hoz emeljük, mit úgy érünk el, hogy legjobb minőségű réti szénát vagy sarjut vagy jó zabos (illetve árpás) bükkönyt s jó tengeri darát adagolunk, mely utóbbitesetleg malomporral is lehet, de csak részben, helyettesíteni. Feltéve, hogy e takarmány 6 fillérbe, az abrak 10-be kerül, lenne egy ló 10 napi porcziója 6korona 36 fill., ha már most a lovat 370 kg. súlyúnak veszszük fel, vagyis a husszaporulatot is tekintetbe veszszük.Ezen időponttól már a szálas takarmányt kisebb mértékben kell adagolni s az erötakarmányt, vagyis abrakot nagyobb mennyiségben juttatni a hizó- lónak, tehát luczernát, vörösherét vagy baltaczimet adjunk, miáltal körülbelül — fenti árak szerint — 10 napra 6 kor. 66 fillér volna a takarmányozási költség. Esetleg lehetne tengerit némi korpa, árpadara vagy sójababbal pótolni a 2-ik periódus második felében, úgy, hogy 6 K. 80 fillér és 7 korona lenne a költség, vagyis összesen 26 korona 81 fillér volna a 2-ik hizlalási időszak költsége egy lóra.Végül a harmadik 40 napos idény alatt a táparányt fokozatosan 1:5*5  sőt 1:5-höz szűkítjük s a ló súlyát 400 illetve utoljára 420 kg-nak vesszük fel s 1000 kg. élő- szabásu állami ilyen iskola is sorakozik, az, amelyet a földmivelésiigyi kormány Gödöllőn teremt meg avval a czéllal, hogy abban a középosztály leánygyermekei — évenkint mintegy 30—40-en magukat a háztartás vezetésében kiképezhessék.Nagy köszönettel s hálával fogadják ezt bizonyára és leginkább azon középosz- tályu hivatalnok családok, amelyek leány- gyermekeinek teljesen lehetetlen a városi, családi körben egyes, kivált mezőgazdasági és állattenyésztési gyakorlati ismereteket elsajátitniok, holott pedig arra férj- hezmenetelük esetén háztartásukban nagy szükségük lehet.Sokféle üdvös alkotás dicséri már 
Darányi ministert; ez utóbbi alkotása méltóan sorakozik a többihez s szép jövő jósolható annak, ha kellően dotáltatik és megfelelő tanerőkkel láttatik el. Mert hogy aztán tanulókban nem lesz hiány, az bizonyos. __________ i.

súlyra 20 kg. szálas takarmányt s 12 kg. abrakot adunk. (Wolf-féíe tabellák felhasználásával széna, baltanzim, lóhere, luczerna, lóbab, repczepogácsa, tengeri, dara stbböl lehet összeállítani a receptet az illető gazdaságban előforduló takarmányok szerint, ezt mindenki úgy csinálhatja meg, a mint neki legjobban conve- niál s esetleg legolcsóbb is). A takarmányokat 6 fillérbe, az abrakokat 12 fillérbe számítva 40 napra egy lóra jönne 39 korona 36 fillér kiadás.Ezek szerint az egész hizlalás kerülne:
takarmányozás 120 napra. 81 K. 58 fiit, 
sózás..._ ; _  .. ... _  — „ 42 „
szolgálat (1 egyén 40 fill.

napibérrel 2Ó lovat is el
láthat) _______ _ 4 „ 80 „

kefe, kötőfék, vakaró, jászol
kopás stb..__ ... ... 1 „ 20 „

tiszti stb. felügyelet, épület
töke kamat ____  .. ... 2 „ — „

90 K. — „ 
ha hizlalásra beállított ló 

értéke . ...................... 20 K. — „
Összesen ... 110 K. — fiitBiztosra vehetjük, hogy legalább is ennyit ad a mészáros egy 420—425 kg. súlyú, jó húsban levő mustra lóért. Az illető gazdaságban 60 forintot kaptak átlag annak idején 20 év előtt, azóta pedig a lóhus értéke is felszállt, ellenben a takarmányok s abrakfélék ma sem érnek többet, mint számításom alapjául vettem.Hogy a sulyszaporulat nem légből kapott, hanem gyakorlatilag könnyen elérhető az abból is kiviláglik, hogy 333 kg.-osnak véve fel a beállított lovat, az 120 napi hizlalással csak 420—425 kg.-ra vétetett fel hizlalás végén, ergo0.75 kg.-ot gyarapodott volna naponta, ez csak nem sok, mikor marhánál 1 kg. gyarapodás normális, különben annak idején végzett mérési próbák alapján irtani ki e sulynö- vekedési adatokat.Mindebből kitűnik, hogy a gazdaság I ha mustra lovakat hizlal, kitűnő árban I értékesíti helyben szálastakarmányait s az abrakot is, az alomszalma fejében kap jó és sok trágyát a mi szinte nagy nyereség a gazdára nézve és még mintegy 10—20 korona nyereséget is zsebre vág. Kár volna hát most már idegen országokból idevetődött kupeczeknek potom áron elkótyavetyélni a hámból kidőlt gebéket, inkább javítsuk fel őket s adjuk el directe a mészárosoknak, ezzel is, ha még oly kismértékben, emeljük gazdaságunkjöve- delmét s igy közvetve a hazai vagyont. 

Fehér Zoltán.

A kaszálás idejének és számának 
befolyása a here értékére.Egy Völker által végrehajtott összehasonlító vizsgálat szerint lényeges különbséget idéz fel a takarmányozásra szolgáló here tápláló értékében az a körülmény, hogy mikoréshányszor kaszáltatik. Az általa közölt és itt reprodukált táblázat adatai hektár hozamára és tápanyag tartalmára vonatkoznak, aszerint, hogy egyszer vagy többször s miféle idöperiodusban nyeretett atakarmány. Akülönbség egész hozamban és tartalomban igen feltűnő, úgy annyira, hogy egy-egy hozam a másikkal szemben megkétszereződhetik, sőt megháromszorozódhatik, mint a következő összeállítás mutatja:

Kaszá
lás

Első 
kaszá- Hozam, Protein Szliyd Ásvány

száma lás napja ossz. kg. tart. kg. tart kg. tart. kg.

6 IV. 5 3462 440 1868 304
5 IV. 28 3988 530 2432 364
4 V. 12 518 4 640 3280 610
3 V. 26 7600 670 4368 476
3 VI. 2 7424 580 5128 558
2 VI. 9 8120 600 5688 520
2 VI. 16 9512 880 6454 590
1 VI. 23 8216 836 5696 528
1 VI. 30 8196 556 5794 476
1 VII. 7 7510 488 5328 438
1 VII. 14 7774 420 5588 468
1 VII. 21 6758 338 4958 434
Amint látjuk, Németországban a lég-nagyobb mennyiségű s láplálóanyagok- ban is leggazdagabb hozamoka herében akkor nyeretnek, ha (kedvező talaji viszonyokat és nedves kiimát feltételezve,) az első kaszálás június 16-ikán, tehát a virágzás kezdetén történik s ha a kaszálás az egész évad folyamán csak kétszer eszközöltetik. Bizonyára igy van az hazánk hasonló talajú és klimáju vidékein is s kivált ezért érdekes e vizsgálati eredmény a feljegyzésre. m. k.

AI late^ószsé^ii .
Rovatvezető : Dr. Ráíz István.

A szarvasmarhagümökór átoltása 
emberre.

(*)  Spronke az utrechti egyetem tanára és Hoefnagel utrechti vágóhídi igazgató ismertetik a következő érdekes esetet, mely alkalmasnak látszik az emberi és a szarvasmarhagümökór azonosságának bizonyítására, amennyiben ez esetben a szarvasmarhagümökór esetlegesen véletlenül emberbe oltatott át, ebből pedig viszont sikerült szarvasmarhát eredményesen beoltani.Egy 63 éves gyepmester 1902. február 3-án az utrechti sebészeti klinikán jelentkezett felvétel végett, mivel jobb kezének 
Terményeink értékesítését, erőtakarmányczikkek beszerzését

: bízzuk a ........ :
Magyar Mezőgazdák Szövetkezetére, Budapest, V*,  Alkotmány-utcza 31*
------ • .. Kívánatra gazdáknak bérmentve küldetnek meg a Terményértékesítési Feltételek, =:



4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 31. sz.kis ujján sérülést szenvedett. Ugyanis 1900. május havában egy általános gümökór miatt a közfogyasztástól elvont tehén széjjeldarabolása alkalmával ezen ujját a bonczolókéssel megvágta. A metszett seb ugyan három nap alatt begyógyult, azonban ezen időtől kezdve fokozatosán megduzzadt.A klinikán eszközölt vizsgálat szerint a beteg kisujj bőre megvastagodott, kékes szinti lett, különösen’az ujjreczék Ízületeinek megfelelően. A duzzanat közepe táján egy elég mély folytonossági hiány vehető észre, melyet a vizsgálat előtt szennyes pörk fedett. A bántalom kizárólag a bőrre szorítkozik, miután a mozgás az ízületekben csaknem teljesen zavartalanul történik. A hónalji nyirokmirigy megduzzadt, ezen tünet is arra utalt, hogy a bőr fertőzése kívülről abonczolás alkalmával történt, mivel a beteg egyébként nem mutatott gümökórra utaló tüneteket.A börmegbetegedés gümökóros természete úgy kísérleti oltással, mint mikro- skóposvizsgálattaliskimutattatott. Tekintettel a bőr tisztátalanságára, a három tengeri malaczot nem a hasürbe, hanem a czomb belfelületének bőre alá oltották be a beteg bőr egy kis részletével 1902. február 7-én. Két kísérleti állat tetanus- ban pusztult el, a harmadiknál kezdetben a lágyéki nyirokmirigyek duzzadtak meg, majd az oltás helyén hályog lépett fel, mely feltörése után nem gyógyult. E mellet fokozatosan soványodott a tengeri malacz és április 18-án elhullott. Bonczo- lása alkalmával általános gümökórt találtak : gümöket a lépben, a májban és a tüdőkben. Ezen hulla lépéből ismét két más tengeri malacz oltatott be, melyek szintén általános gümökórban pusztultak el. Hasonló eredményre vezetett a gyepmesterből kioperált hónalji nyirokmirigy beoltása is. Az elhullott kísérleti állatok beteg szerveinek, valamint a kivágott bőr mikroskópos vizsgálata ugyanazon baktériumokat mutatta ki.Ezután május 15-én egy előzetes tu- berkulin kezelés alkalmával nem reagált hollandi borjut oltottak be az egyik elhullott tengeri malacz lépéből. A befecs- kendés után öt nap múlva az oltás helyén duzzanat lépett fel és kevéssel utóbb a szomszédos hónalji nyirokmirigy — az oltás a jobb könyök táján történt, — megduzzadt. Bizonyos idő múlva a bal hónalji nyirokmirigy is láthatóan meg

duzzadt, a borjú köhögni kezdett, közben mulékony hasmenés is észleltetett, mire julius 11-én a borjú kiirtatott.Bonczolása alkalmával az oltás helyén ökölnagyságu, középen lágy gümő találtatott; az ettől körülbelül 10 cm.-nyi tá- távolságban helyezendő nyirokmirigy tetemesen megnagyobbodott és gümökkel behintett. A mellhártya zsigeri lemezén számos, 1—6 mm.nagyrészben átmetsző, részben szürkevörös gümő vehető észre. A tüdőben helyeződő hasonló nagyságú gümöket gyuladásos udvar veszi körül, a szögkörülötti nyirokcsomókban is gümökóros elváltozások állapíthatók meg. Ezeken kívül a hashártya fali lemezén, a lépben és vesékben találhatók hasonló kóros elváltozások. A szervekből vett sajtos góczokban mikroskóp alatt óriás sejtek és gümőbaczillusok voltak láthatók.A leirt esetről szerzők arra következtetnek, hogy a szarvasmarha gümöbaczil- lusa az emberben nem vészit fertőző erejéből, a mennyiben a borjut ismét súlyosan megbetegiteni képes, de utal ezen eset arra is, hogy az emberi gümökór a szarvasmarhába jutva, a szarvas- marhagümökór baczillusának tulajdonságait veszi fel.
Dr. Zimmermann Ágoston.

í 11 a t í*or  galom.
Rovatvezető: Dorner Béla.

Ausztriába való állatszállításoknál köve
tendő eljárás módosítása és kiegészítése, 

ii.Lapunk 28. számában részletesen ismertettük azokat az eseteket, amelyekben Ausztriába való szállításnál külön engedélyre van szükség, továbbá ismertettük, hogy külön engedély iránti kérvénynek milyen adatokat kell tartalmazni s hogy milyen időben és hová kell az ilyen kérvényeket benyújtani.Az ilyen külön szállítási engedély iránti kérvények felszerelésére nézve itt is megjegyezzük, hogy az eddigi szabálytól eltérőlég, ezután^a kérvényekhez állatorvosi bizonyítványt csatolni nem Szükséges. Eddig ugyanis, ha fertőzött községből való szállítás engedélyezése iránt nyuj- tatott be kérvény, a kérvényhez mindég állatorvosi bizonyítványt kellett csatolni, amelyben igazoltatni kellett az elszállítandó állatok egészségi állapotát, a tartózkodási hely vészmentességét és a fertőzött területtől való elkülönített voltát, ez jövőre nézve megszűnik.

A kivételes szállítási engedély iránt a földmivelésügyi miniszterhez beadott kérvényre hozott határozatról szóló értesítés a folyamodónak és az engedély megadása esetén az I. fokú hatóságnak közvetlenül küldetik meg.Az I. fokú hatóság a neki megküldött kivételes szállítási engedélyt teljes szövegben, a hozzá beosztott m. kir. állatorvossal haladéktalanul közölni tartozik. Azon esetben, ha az engedély fertőzött község vészmentes udvarából való elszállításra szól, az illetékes járás, vagy városi in. kir. állatorvos a fél költségére a felrakás napján vagy pedig ezt közvetlenül megelőző napon hivatalosan kiszáll az állatok tartózkodási helyére, a mely alkalommal az elszállítandó állatok tartózkodási helyén az egész állatállományt alaposan megvizsgáljas ha arrólgyőződik meg, hogy az a hely az elszállítandó állatok fajára átragadó, hivatalból kimutatandó betegségtől mentes s hogy az állatok elszállítását egyéb körülmény sem akadályozza, útbaigazítást ad a marhalevelek pontos kiállítására és az azokon szükséges német fordítás elkészítése iránt. Egyébként a hatóságoktól nyert felhatalmazás alapján a helyi viszonyokhoz képest részletesen megállapítja azokat a módozatokat és óvintézkedéseket, amelyekkel az állatok tartózkodási helyükről a lelrakási állomásra való szállítása történjék az útközben történő befertőzés lehetőségének kizárásával.Külön engedélylyel elszállítandó állatok marhalevelei, csakis annak a nevére állíthatók ki, a kinek nevére az engedély szól és pedig csakis az engedélyben megnevezett község marhalevél-kezelője által és annak a községnek a pecsétjével. Más- faju állatról vagy több állatról marhalevelet kiállítani, mint a mennyiről az engedély szól, nem szabad ; a marhaleveleket mindég az engedélyben megnevezett rendeltetési helyre kell irányítani.A szállítmánynak a felrakási állomáson való megvizsgálását és az ezzel kapcsolatos állatorvosi teendőket ugyanaz a m. kir. állatorvos végzi, a ki az állatokat tartózkodási helyükön előzőleg megvizsgálta és pedig tekintet nélkül arra, hogy az állatok tartózkodási helye és a felrakási állomás ugyanazon járás területén fekszik-e s hogy a m. kir. állatorvos a felrakási állomásra állatorvos szakértőül egyébként is ki van-e rendelve vagy sem. Külön engedélylyel való szállítás esetén tehát, ha az elszállítás fertőzött költségből történik, mindég a m. kir. állatorvos értesítendő a fél által a szállítás idejéről, a melynek járásából az állatok elszállításra kerülnek.Megemlítjük még, hogy annak megaka
Járgány cséplőkészletek. | Elsőrangú hazai gyártmány! | Darálók. Szecskavágók. Ekék.
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Oőwjlőtezlel 

és 100.000külön féle kisebb 
gazdasági gép üzemben.

Első Magyar 
Gazdasági Gépgyár 
részvény-társulat 

Budapest, VI., Váczi-ut 19. sz. 

Malomberendezésekre külön szakosztály,

Á gazdálkodáshoz szükséges ösz- 
szes gazdasági gépek elismert 

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



1903. — 31. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5dályozása végett, nehogy az állatszállító mányok felcseréltessenek, pl. a bécsi szabadvásárra irányittásssék vagy viszont elrendeltetett, hogy arra a vasúti kocsira, a melybe ragadós száj- és körömfájás fennállása vagy behurczolása miatt Ausztria részéről lezárt területről szármázott hasított körmii állatok berakattak s külön en- gedélylyel Bécsbe szállíttatnak, könnyen szembetűnő helyen fehér papírlapot kell a felvevő vasútállomásnak alkalmazni, könnyen olvasható felirattal, a mely azt mutatja, hogy aszállitmányabécsiszabadvásárra vagy vágóhidra van irányítva.A fentiekben részletesen ismertettük mindazt, amit a külön engedélylyel való állatszállításokról a szállitófeleknek tudni kell; végül még csak arra figyelmeztetj ük az állatszállító feleket, hogy mielőtt Ausztriába való szállításhoz az előzetes intézkedéseket, megtenné, ne mulaszsza el az illetékes m. kir. állatorvostól a szükséges felvilágosítást megszerezni s hogy az 
„Állategészségügyi Értesitő‘‘-ket s a „Fóld- 
mivelési Ertesitö^-ben közzétett állategészségügyikimutatást állandóan figyelemmel kísérjék, mert ha Ausztria részéről kitiltott területről külön engedély nélkül szállítanak Ausztriába állatokat, azok feltétlenül elkoboztatnak.
Baromfitenyésztés.

Rovatvezető: Ifreblay Emil.

Hivatalos.
Baromfitenyésztési tanulmányi kirándulás 

Jászszentlászlóra.A B. 0. E. által Jászszentlászlóra ren
dezendő baromfitenyésztési tanulmányi 
kirándulás programmyát az alábbiakban 
közöljük.

Indulás Budapest ny. p. u.-ról gyors 
vonaton: reggel 8 ó. 15 p.

Érkezés Jászszentlászlóra d.e.ll ó. 45p.
Délben közös ebéd.
D. u. a kiállítás együttes megtekintése. 

Baromfitenyésztési előadás meghallgatás ■.
Visszautazás. A kirándulók két'óránkint 

közlekedő vonatokkal utazhatnak haza.
Esetleg lakásról és élelmezésről gondos

kodva lesz.
A résztvenni szándékozók ebbeli elha

tározásukat legkésőbb augusztus 5-ig je
lentsék be a B.O. E titkári hivatalánál.

Tojásgyüjtés és konzerválás.Julius és augusztus hónapokban a tyúkok vedlenek s e vedlés alatt tojástermelésük legtöbbször teljesen szünetel. Ha azonban a vedlés kezdetekor a tyúkokat tengerivel, kendermaggal vagy napra- 

[orgómaggal s azonkívül enyvképzö anyagokkal, (mint pl. hús- és csonthulladék) etetjük, a vedlésen hamar átesnek, s tojni is kezdenek, Mivel pedig e hónapokban, sőt még szeptemberbenisakakas a tyúkok után nemigen érdeklődik,gazdasszonyáink az ezen időben tojt tojásokat, melyek nagy része nincs'megtermékenyítve, őszre el szokták rakni.Leginkább azon tojásokat szedik össze elrakásra, melyek a két Mária ünnep között tojattak s ezen idő augusztus hó 15 (Nagy Boldogasszony napja) és szeptember hó 8 (Kisasszony napja) közt van.A tojásokat rendszerint árpa vagy zab közé hűvös helyre szokták elrakni, de ha azt akarjuk, hogy e tojások deczember- ben is hasznavehelök és jók legyenek, mégis jobb azokat konzerválni, mi a következő eljárás által érhető el.Veszünk a gyógytárban 4 liter wüue- 
get (Nátrium Salicylicum) s azt 16 liter felforralt s jól lehűtött vizben feloldjuk s a tojásokat, melyeket eltenni szándékozunk, előbb tiszta ruhával jól megtöröljük, ezután egyenként a vizüvegoldatba elrakjuk. A mikor már annyira megtelt tojással az edény (hordó, vagy e czélra épített bazin), hogy a tojások legfelső rétege felett a vizüvegoldat csak 2 ujjnyi magasan áll, a további tojásberakást beszüntetjük s a folyadékot érintetlenül hagyjuk mindaddig, inig télen a tojáskiszedés idejét veszi. Az egyszer használt vizüveget újból lehet használni a következő évben.A .vizüvegben eltett tojások külsőleg semmiben sem különböznek a friss tojásoktól, izük teljesen olyan mint a friss tojásé-Főzésnél czélszerü az ilyen tojást a tompább végén behorpasztani, nehogy főzés alatt héja megrepedjen s a tojás tartalma kifolyjon.Ezt a tojáskonzerválási módot ez ídö- szerint alegjobbnak tartom s ezt ajánlom.

Kökényessy Viktor.

Mire vigyázzunk a nagyon meleg 
hónapok alatt?Julius és augusztus hónapokban'’igen nagy meleg szokott lenni, mi nemcsak az apró baromfira káros, de veszedelmes egyaránt minden fajta és korú baromfira.A nagy melegekben szokott kiütni a baromfikolera s egyéb fertőző baromfibetegség, oly udvarokban, hol nagyon kevés, vagy éppen semmi gondot nem fordítanak arra, hogy a rekkenö melegekben a baromfiaknak árnyas helyen állan

dóan vizük legyen, mivel nagy szomju- kat enyhíthetik s nem kénytelen ganéj- levet vagy egyéb rohadt folyadékot inni. A vízbe kevés sósavat s ócska rozsdás vasdarabokat tenni nagyon jó, mert ez a vizet s a víztartó vályút a rohasztó gombáktól megóvja s az állatokat is — ha netán emésztő-szervi bajban szenvednének, meggyógyítja.Másik fontos teendő az, hogy az udvar árnyékos legyen, hol a baromfiak a nap nagyobb heve elöl elbújhassanak. Ha fa, bokor nincs az udvaron, deszkafedélt kell felállítani 4 lábra a földtől P/2 méter magasságban; ezen födél alá azután szívesen bújnak el a baromfiak s ott kaphatnak ivóvizet s takarmányt is.Harmadik teendő az, hogy az ól, melyben a baromfiak éjjeleznek, tiszta legyen, azt hetenkint egyszer okvetlenül ki kell tisztítani s mésztejjel kipermetezni, mely czélra legjobb egy permetezőt beszerezni s azzal fecskendezi be az ól Falait belülről s az ülörudakat is. Ezen permetezés nemcsak a fertőző betegségek bacillusait, de az apró élösdieket is megöli s az állatok így egészségesek maradnak s jól fejlődnek a fiatalok, az öregek pedig szorgalmasan fognak tojni.A beteg baromfi sem nem fejlődik jól, sem nem tojik.Negyedik teendő ; gondoskodni arról, hogy állandóan zöld takarmányt kapjanak a baromfiak.Nem elég az amit legelésznek (ha ugyan a nap hevétől leperzselt füvet egyáltalán legelik) kell nekik adni zöldségfélét, ami saláta, takarmányrépa-levél, vagy káposzta-féle levélből áll, apróra vágva s korpával megszórva. Ezt nagyon szeretik s a takarmányozást ez olcsóvá teszi.A júniusi kelésü csibékre különösen vigyázni kell s napra nem bocsájtani, mert a nagy meleg leperzseli tollúkat, azok egészen megkopaszodnak s semmit sem fejlődnek.Ha mindezekre s ezen kívül sok-sok apróbb dologra vigyázunk, baromfiállományunkat meg fogjuk védhetni a veszteségektől. Bándi Sándor.

Baromfikiállitás Jászszentlászlón.Jászszentlászló és vidéke gazdaköre f. év augusztus 15-én és 16-án baromfikiál- litást rendez. Az igen sik érültnek ígérkező kiállításra az előmunkálatok nagyban folynak és a baromfiak megvizsgálása és kiválasztása már megtörtént, melyek fejlettsége és szépsége meglepő.
a jelenkor legtökéletesebb peronosporapermetezöje 

==================== Á rak: ■=
1—5 darab vételénél egy darab ára___________________ frt 14.—

6—10 darab vételénél egy darab ára____ __  __________ írt 1:1.50
11—25 darab vételénél egy darab ára ____ __ ___ _______ írt 13.—

csomagolással együtt.
Hosszabbító cső magastörzsü fák permetezésére_ __ _____ — írt 1.—
Franczia szóró (kívánatra ktilön) ........ . .............................  ... 75 krajezár.

A „TURUL“ permetező

3®AlTHXER

Peronospora-permetező 
•-= „DIADAL .

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

igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.

Budapesten. Wfc



Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 31. sz.A kiállítást a földmivelésüg.yi miniszter személyesen fogja megnyitni. A kiállítás, melyet tisztán földmivelő nép rendez és melyet saját tenyésztéséből állít ki, a jász- szentlászlói nép tevékenységére és iparkodására mutat. A kiállítandó állatok mind fajbaromfiak lesznek. És pedig:1. Sárga orpington tyúkok tiszta vérben keresztezve;2. Plimut tyúkok;3. Fekete langsan tyúkok ;4. Tiszta fehér magyar tyúkok ;4. Emdeni ludak tiszta vérben és em- deni magyar keresztezések;6. Bronz pulykák;7. Fehér magyar pulykák ;8. Pekingi kacsák;0. Több faj nemes galamb ;10. Költő gépek;11. Baromfitenyésztési eszközök ólak és ketreczek.Mintegy 5000 darab faj baromfi fog kiállíttatni. Ezen állatot dróthálóval körülkerített ketreczekben lesznek kiállítva. A kiállítás rendező-bizottság a kereskedelemügyi minisztertől kérelmezte, hogy a Budapest-orsovai fővonalon a vasúti közlekedés úgy történjen, hogy az a Félegyháza—majsai h. é. vonatokhoz csatlakozást nyerjen s így a már tömegesen bejelentett látogatók és látogatni szándékozók minél rövidebb idő alatt és kényelmesebben eljuthassanak a kiállítás megtekintésére.
Különfélék.

Mezőhegyes! lóárverés. A kiselejtezett lovak árverése Mezőhegyesen julius hó 21—22-én volt, s habár ez évben nem alakult nagyobb konzorczium a lovak összevásárlására, mégis a lovak árai elég magasak voltak. Eladatott összesen 339 darab és pedig 1902 db. a ménesintézet- töl és 47 db. az állami ménesbirtoktól. A selejtezett heréit- és kanczaanyagból elkelt 167 db. 500 kor. átlagár mellett, az anyakancza anyagból 25 db. 14 éves átlagkor és 452 kor. átlagár mellett.
Anémetországihusszemle-törvényésaz 

amerikai zsir. Az amerikai zsirkereske- reskedelmet az uj husszemle-törvény nagyon megnehezíti. Több stettini beviteli czég cimére érkezett zsirszállitmányt az uj törvény alapján visszautasítottak ; az utólagos kémiai vizsgálat, amelyet Berlinben végeztek, a visszautasitási okokat alaptalanoknak találta. A Hamburgba, Brémába és Berlinbe eddig bevitt amerikai zsir minősége kifogástalan volt.
Újfajta halcsomagolás, Bergenből Rotterdamba legközelebb egy olyhalszállitmány érkezett, amelynek csomagolásánál a fő- sulyt annak kipuhatolására helyezték, hogy a halhús megtartja-e jó izét akkor, ha az nem érintkezik a jéggel, mert tudvalevőleg a jégből keletkező viz lényegesen rontja a halhús minőségét. E végből egy nagyobb ládát használtak, amelyben hét bádogszelenczevolt úgy alkalmazva, hogy a legfelsőben volt a jég, a többiekben pedig a halhús. Az utóbbiaknak fedele nem zárt légmentesen. Egy-egy ily láda 

mintegy 60 koronába kerül s a tapasztalatok szerint nem bizonyult czélszerünek. Négy napig tartó szállítás után megállapították ugyanis, hogy a halhús színben nem, de minőségben veszített. Ennélfogva a bergeni halászok egyesülete, mely a kísérletet tétette, tovább experimentál.
Lókivitelünk és Olaszország. Az Ausz- ti ia-Magyarország és Olaszország közt a kereskedelmi szerződés megujitásavégett rövid idő múlva meginduló tárgyalások alkalmával a magyar lovaknak Olaszországba való bevitele bizonyos jelentőséget nyer. Ez a körülmény már is megnyilatkozik a szaktestületek vámpolitikai tárgyalásaiban. Olaszország azzal akar válaszolni az olasz bornak Magyaroszág- ból való kiszorítására, hogy viszont a magyar lovak olasz piaczát megvonja Magyaroszágtól. E szempontból rendkívül fontos Bossattinak,az Egyesült-Államok- banlevö olasz nagy követség kereskedelmi attaséjának legutóbbi jelentése, amelyben az Egyesült-Államokból Európába és különösen Angolországba irányuló lókivitelre tereli a figyelmet.
A nagybecskereki országos baromfi

kiállítás tervezete most küldetett szét a B. O. E , valamint a Torontál vármegyei g. e. részéről. A f. évi október hó 9—12-ig rendezendő kiállítás diszelnö- kéül sikerült megnyerni gróf Csekonics Endrét; a kiállítás elnökei gróf Teleki Józsefné, Botka Béláné és Rónay Jenő. A rendező-bizottság elnöke a B. 0. E. részéről Pirkner János orsz. állattenyésztési főfelügyelő, a Torontálm., g. e. részéről gróf Csekonics Sándor és Poroszkay Béla. Nagybecskerek város részéről dr. 
Ferisics Zoltán. A kiállításon be lesznek mutatva. 1. Tenyészbaromfiak: tyúk, gyöngytyúk, pulyka, lúd, kacsák, nyulak. Élő és levágott hizlalt baromfiak. Baromfitermékek : galambok, baromfitenyésztési eszközök. A díjazási tervezet következőleg állitattott össze. Ki van tűzve 10 emléktárgy összesen 1000 K. értékben, 20 aranyérem, 30 ezüstérem, 50 bronzérem. Disz- és kiállítási oklevelek. Pénzdijak: 10 dij á 30 K., 20 dij á 20 K., 30 dij á 10 K. A kiállításon résztvenni szándékozóknak legkésőbb szeptember 15-ig kell a Torontálm. g. e.- nél jelentkezniük, hol tervezetek, valamint bejelentő-ivek is kaphatók.

Vadkivitel. Közeleg a vadászatok évadja és ezzel együtt felmerül a vadászterületek tulajdonosai és intézői körében az a kérdés, hogy mily utón értékesítsék legkedvezőbben a terítékre kerülő vadat. Helyes és gondos kezelés első kelléke a vad kedvező értékesítésének, mely feltétel mellett az elejtett állatok csengő ellenértékéhez is juthat. A kivitek törekvések minden gazdasági ágban előtérbe nyomulnak, nem csoda tehát, hogy a birtokos osztály érdekében a vadkivitel terén is találkozunk örvendetes mozgalommal. A gazdaközönség kiviteli törekvései élén a Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó 

Szövetkezete áll, mely intézet újabban a a tojás- és gyümölcskivitel fejlesztése mellett a vadkivitelre is nagyobb súlyt kíván helyezni. Több külföldi tekintélyes czég adott már megbízást a Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezetének, hogy részére vadszükségletét Magyarországon beszerezze. E megbízásának eleget teendő, a szövetkezet most arra hívja fel a vadászterületek tulajdonosait és bérlőit, hogy a terítékre kerülő összes vadat a szövetkezet utján értékesítsék.
A német husvizsgálati törvény interpretálása dolgában egy szakbizottság felállította azon alapelveket, melyek a törvény miként való értelmezését szabályozzák. Egy porosz miniszteri rendelet most ezek alapján a következőket jelöli ki irányadókul: Friss vér hús számba megy, ugyanennek tekintendő a sózott vér is. Ezek tehát a bevitelből ki vannak zárva. Ugyanez áll friss hájra, friss belekre, ha azok nincsenek szerves összefüggésben az állat testével; még az esetben is, ha együtt vitetnek be azon állattestekkel, melyekből állítólag származnak. Ugyancsak tilos főtt májak bevitele is, mivel a főzés nem minősíthető olyan műveletnek, melylyel az összes állati és növényi betegségcsirák elpusztíthatok lennének. Mivel az állatok s első sorban a sertések belsőségei nem érik el a négy kilót, az a gyakorlat fejlődött ki, hogy a belsőségek oly összefüggésben kerültek behozatalra, hogy a négy kilós súlyt megütötték. Ez ellen nincs kifogása a miniszternek, ha a belsőséggel egybefüggő részek friss hús minőségüket elvesztették. Mivel a zsirmegrendelések gyakorta minta után történnek s igy kisebb mennyiségű, 1 — 2 kiló zsir is kerül bevitelre, e zsir-minták vizsgálat nélkül, szabadon hozhatók. Huspeptonok tudományos czélra nem minősíthetők húsnak. Ezek sem bocsátandók vizsgálatra, hanem szabadon behozhatok. Bórsavas hús semmi körülmények között sem vihető be, még az esetben sem, ha a bórsav nem magában a húsban, hanem a szállító-edényben volt.
Svájcz husbevitele külföldről 1902-ben 6.085,338 klg. füstölt és friss húst vittek be Svájczba, 1.003,378 klgrmal kevesebbet, mint 1901-ben. A határvidéki állatorvosok 218 küldeményt utasítottak vissza és pedig e közül 49-et Ausztria- Magyarországból. A határvidéki állatrendészet 158,942 frank kiadást igényelt, amelylyel szemben 267,589 kor. bevétel állott, úgy hogy a szövetségi állatjárvány pénztárba 208,677 korona jutott.
Huslátók kiképzése. A württembergi tartományban serényen igyekeznek, hogy minél jobban kiképzett huslátók lássák el a husszemle szolgálatot. Most legutóbb Ulmban tartottak huslátó kiképzési kurzust és ez alkalommal 18 huslátót képesítettek. Ez idő szerint 150 kiképzett hus- szemlélö van Württembergben.
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sz. Állat tenyészt esi és Tejgazdasági Lapok 7
Állatorvosok a német hadseregben. A német állatorvosi szakoktatás legújabb reformjai a katonai állatorvostanhallgatók előképzettségére is befolyással bÍrnak. Nem kevesebbről van szó, mint hogy a katonai állatorvostanhallgatókra nézve is kö ■ lelező azérettségi vizsgálat letétele. Ebből kifolyólag a katonai hallgatók további kiképzését, valamint szolgálati viszonyait most szabályozzák. A tervezet szerint"a növendékeket egyéves önkénteseknek fogják besorozni, kik az első félévben ka tonai kiképzést nyernek, mig a második félévben patkóidén a vasalásban képezik ki őket. Az önkéntesi év letelte után valamely állatorvosi iőiskolába küldetnek s migtanulmányuk-t be nem fejezik, a hadsereg költségén ott hagyatnak. Az oklevél megszerzése után 7 évig kötelesek a hadseregnél maradni.
Tejgazdasági tanfolyam. A munkácsi tejgazdasági munkásokat képző állami szakiskolatanfolyamára több tanulót vesznek föl. A tanulók élelmezésben és tiz hónapi segítségben részesülnek. A tanfolyamra 18 éves, egészséges, munkabíró fiatalembereket vesznek föl, akik magyarul írni és olvasni tudnak. A folyamodványokat sajátkezüleg Írva az iskola vezetőségéhez Munkácsra kell küldeni augusztus végéig.
Juhtenyésztök figyelmébe. Egy előkelő külföldi czég nagyobb mennyiségű kimustrált juhot, birkát, esetleg feloszlatni szándékolt juhászatot is hajlandó megvenni legeltetési czélokra. Érdeklődök küldjék ajánlataikat a Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezetéhez, Budapest (Központi Vásárcsarnok.)
Baromfitenyésztési szaktanfolyam taní

tónők részére. A földmivelésügyi miniszter, hasonlóan a múlt évben tartott baromfitenyésztési szaktanfolyamhoz, ez idén is rendez 10 tanítónő részére a gödöllői baromfitenyésztő telepen 10 napra terjedő tanfolyamot. Ezen idő alatt 10 oly tanítónő hallgatja az előadásokat, szerez gyakorlati ismereteket, akik a női gazdasági ismétlőiskoláknál vannak alkalmazva.
Faggyuárak hanyatlása. A bécsi mészáros- és margarin-társulat, valamint az Apolló gyertya- és szappangyár faggyu- szállitóikkal körlevélben tudatták, hogy f. évi julius hó 1-étöl az I. rendű nyers faggyú métermázsájáért 50 koronát fizetnek az eddigi 62 korona helyett. Minthogy pedig a hizómarhák ára a múlt és a folyó év kivételével általában oly alacsony vol t, hogy a gazdák jóformán veszteséget szenvedtek mellette, másrésztpedig a fogyasztók a hallatlanul magas húsárak miatt panaszkodnak, a mészárosok viszont azt erösitgetik, hogy a maguk részéről nem tudnak kedvező üzleteket kötni, a baj oka csak abban lehet, hogy a gazdák drága pénzen nevelik a faggyu- hizómarhákat, holott a métermázsánként 1 aranyforintnyi vámmellettakülföldi verseny a faggyú értékét annyira csökkenti, hogy a mészáros kénytelen az ilymódon 

mutatkozó veszteséget a húsáraknál behozni. Az uj vámtarifa-tervezet sem segít a bajon, miért is úgy a gazdáknak, mint a mészárosoknak és a fogyasztóközönségnek egyaránt érdekében áll, hogy a faggyúbehozatali vám megfelelő emelésére törekedjenek és ilymódon a hús- és faggyúárak közötti aránytalanságot megszüntessék.
Bácsmegye állattenyésztésének föl- 

lenditése. A bácsmegyei gazdaszövetség tagjai részére 400 tejelő bonyhádi tehenet vásárolt. Elhatározta ezenkívül hogy öt éven átévenkint 1000—1000 ily szarvasmarhát vásárol.
Lóvásárlás Oroszországban. Jekateri- noszlávban, az ott megtartott lóvásáron néhány bolgár tiszt tartózkodott, a kik a bolgár hadügyminiszter megbízásából nagymennyiségű lovat vásárolták. E hir sok minden kombinácziónak szolgálhat alapul. A lovak ára ennélfogva nagyon felszökött. Mindenféle fajta lovat vásároltak, csak fehéret nem.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

(E rovatban minden hozzánk érkezett levélre válaszolunk 
ennélfogva tessék ezt a rovatot figyelemmel kísérni).
A. J. urnák, Sasvár. Szíveskedjék hivatalos 

lapunk hirdetési rovatát figyelemre méltatni, 
abban megtalálhatók a beszerzési források. 
Bejelentő ivet elküldöttük, — A. F. urnák, 
Hatót. Az Aradon tartandó orsz. baromfikiál- 
litásra szóló bejelentési ivek és tervezetek a 
közölt czimre elküldettek. — D. B, urnák, 
Eszék. Kérvényüket a község elöljárói a 
kerületi állattenyésztési felügyelő ur utján 
terjesszék fel a miniszterhez. Határozott véle
ményt nem mondhatunk, de mindenesetre párt
fogására fog találni. — D. L. urnák, Zombor. 
Résztvehet mind a három baromfikiállitáson 
e.y és ugyanazon állatokkal is, hacsak azok a 
kolozsvári kiállításon nem kellnek el. Bejelentő
ivet és tervezetet postán küldtünk. — E. K. 
urnák, Szepesdarócz, F. F. urnák, Drégely- 

i palánk, F. A. rimák, Sárvár, F. V. urnák, 
'■ Toponár. F. J. urnák. Kis-Hantos, G. J. urnák, 
Nyáregyháza, G. A. urnák, Budapest, G. J 
urnák, Zeliz, G. M. urnák, Nagyvárad, G. Z. 

' urnák Nagy-Enyed, H. A. urnák, Hernádnémeti, 
H. Z. urnák, Karád, K. Ö. urnák, Szaniszló, 
M. K. urnák, Mezőberény, R. B. urnák, Ötvenes,
S. K. urnák, Nagykőrös, H. F. urnák, Kiskörös. 
Bejelentő-iveket és tervezeteket mindhárom kiál- 

I litásra elküldöttünk. — R. J.-né úrnő, Cservenka.
A baromfial a*  becses rendelkezése szerint köz- 

I vetíteni fogiuk, mihelyt lesz olyan anyag, amely 
I megfelel. — A. S. urnák, N.-Szaláncz. Levelére 
bő választ szintén levélben adtunk. — K. J. 
urnák, Kassa. A jásszentlászlói kirándulás 
programmját mai lapunkban találja. — Gy. E. 
urnák, Vácz. Orpingtonok az őszi baromfiki- 
állitásokon tömegesen lesznek kiállítva, ott ta
lálhat elegendő anyagot beszerzésre. — H. Gy. 
urnák, Remete. Tessék kérdezősködéseivel a 
földmivelésügyi minisztérium IV. főosztályához 
fordulni levélben. — G. B. 'urnák, Érmihály- 
falva. Kérjük velünk közölni, mily tenyészetet 
óhajt berendezni, akkor majd megadjuk a 
kellő útmutatást. — II. L. urnák, Viszta. A 
czeglédi baromfikiállitás f. évi szeptember hó 
26—28-ig tartaük meg, rendezi a Pestvármegyei 
Gazd. Egyesület. — M. K. urnák, Csány. Kö
szönjük szives fáradozását, tervezetek és tag
sági nyilatkozatok elküldettek. — S. H. urnák, 
Hernádnémeti. Tenyészbaromfiak kiválasztásáról 
lapunk múlt számában irtunk, tessék aztfigye- 

| lemre méltatni. — Z. G. urnák, Karád. Költő

gépek és baromíitenyésztési eszközök besze
rezhetők Geitner és Rausch czégnél (Budapest 
Andrássy ut 8.) — G. J. urnák, Saárd, Levél
ben feleltünk kérdezösködéseire.

/

Gyár: IX., Soroksári-út 11. sz. 
Iroda: VlL, Károly-körut 3. sz.

Lenmagot
Repczét
Goniborkát

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot 

Ricinusmagot

Szállít:
Olajpogácsát 

Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenőcsöt 
Kocsikenöcsöt

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Állat kereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdaságai 

Tápok44 eredeti tudósításai.
Budapesti szuróniarliavAsdr. 1903. julius 30. 

Fölhozatott: borjú 526 darab, ■ bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt kg.-ként 81—92 flll., II. oszt. 
70—80 flll., bárány páronkint--------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata változatlan.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Budapesti vágómarhavásár. 1903. julius 30. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 3701 drb, csontozni 
való marha 714 drb, összesen 4415 drb. Ebből: ökör 
2911 drb, bika 211 drb, tehén 1127 drb, bivaly 139 drb, 
növendékmarha 27 drb.

1903. julius 30. I. rendű 11. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör 66-72 58—65 50—56
Tarka hízott ökör . 68 -74 60-67 52—58
Tehén.................... ... 61—68 52-59 42-50
Szerbiai ökör . . . 63-70 54-61 44-52

65-72 56-63 48-54
Növendékmarha . . 50-66
Bivaly ....... — 36-52 —

Irányzat: A vásár hangulata élénk; az árak jó minősé
giteknél 1—2 K. áremelkedés rossz minőségiteknél 
1—2 K. árcsökkenés métermázsánként.

Budapesti ferenczvárosi sertés-zártvásár.

Nap | Érk.
waggon

Érk. 
darab

Sertés- 
közvágó- 

hidra 
elszállit- 
tatott

Eladat
lanul 

maradt

julius 24—30. 79 2891 3501 14
Napi árak fillérekben

Irányzat: Vásár élénk.
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julius 24-én 76-87 76-86 84-90 76—82

julius 30-án 82-86 82-86 86-92 86-92 80—84 82—84
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-Budapesti lóvásár. 1903 julius 80. Fölhajtatott: 

61Ü drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
40 drb, hintós 60 drb, igás 50 drb, fuvaros ló 100 
drb, parasztló 300 drb, alárendelt’ minőségű 60 drb. 
Eladatott: 356 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
—- ------ , jukker 240—400, hintós 200—380, igás
168—260, fuvaros ló 100—240, parasztló 50—140. 
Irányzat: A vásár hangulata élénk.

A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 1903. 
julius 23-tól 1903. julius 29-ig. Sertésállomány volt 
1903. julius 22-én 47658-darab. Ehhez érkezett : magyar 
—— drb, szerb 2064 drb, .összes állomány 49722 drb. 
Elszállittatott: 2946 drb. Maradt állomány 46776.

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 100—104 fill. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 100—104 flll.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 108—112 
flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 108—112 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 108—112 
flll. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 104—112 fill. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 100—104 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 100—104 fillér.

Irányzat : Változatlan lanyha.
Soványsertés árak :

(Az árak 4°|o levonással élősúlyban értendők.)
öreg 2 éven fölüli 88 f.-től 92 f.-ig, öreg 2 éves 

88—92 f.-ig, vészén átment 2 éven aluli süldő 100—108 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 80—84 
fillérig. Irányzat: Változatlan lanyha.

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

Budapesti juhvásár. 1903. julius 27. Fölhajta
tott : 720 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 48—52, középminöségü hízott ürü 
43—46, legelőn javított ürü----- pár.-kint, javított
anya-------- , szerbiai raczkajuh---------, kecske —,
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Bécsi juhvásár. 1903. julius 30 Fölhajtatott: 1417 
darab. Árak: kg.-kint fill.-ben : angol húsos ürük-------- ,
I. rendű hízott ürü 50—56, középmin. hízott ürü 46—48, 
kecske—,bárány—. Irányzat: A gyengébb kínálat és a 
cseh, valaniint’ a vidéki kereskedők nagyobb száma 
miatt az árak kg.-kint 1—2 fillérrel emelkedtek.

Bécsi szúró marhavásár. 1903. julius 30. Föl
hozatal : 2929 drb boriu, 2260 drb sertés, 253 drb 
juh, 136 drb bárány. Árak: kg.-kint flll. borjú I. o. 
88—108 (kiv. 112), borjú II. o. 80—124, hízott sertés 
104—112, süldő sertés 94—120, hússertés 104—112, 
juh £0—100, bárány páronkint 12—26 kor. Irányzat: A 
borjuvásáron a hangulat élénkebb, mint a múlt héten 
és azjárak a multhetiek. Sertéseknél az irányzat jobb, 
mmt a múlt héten. A többiekre nézve az árak egyen
lők a múlt hetiekkel.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. julius 27. 
Fölhajtatott : hízott és legelőmarha 2614 drb, csontozni 
való marha 1031 darab, összesen 3645 darab.. Ebből 
ökör 2628 drb, bika 421 drb, tehén 263 drb, bivaly 
333 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték- 

bén fogyasztási adó nélkül.)

1903. julius .27. : I. rendű ! ti. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör . . . 
Galicziai hízott ökör. . . 
Német ökör....................
Bikák ...............................
Hízott tehén....................
Legelő marha....................
Csontoznivaló marha . . 
Bivaly ...............................
Konzerváru (selejt) . . .

72—77
74-78
80 -83
50-74-76
52—70

56—65
62—67
60-69

66—71 I
68-73 .|
70-79 |l

36—50

Irányzat: A múlt hetihez képest 1200 drb-bal kisebb 
felhajtás folytán az üzlet élénk és príma ökrök 2, közép 
ökrök után 2—4 K.-val emelkedtek az árak 100 kg-ként. 
A bikavásáron az elégtelen felhajtás folytán az üzleti 
hangulat igen élénk, az árak szintén magasabbak, mint 
a múlt hetiek. A múlt héten vásáron kívül közvetlenül 
a vágóhídra, tehát a vásár mellőzésével behozatott 750 db. 
A múlt vesztegvásáron volt felhajtva 293 db.

Bécsi sertésvásür. 1903. julius 28. Fölhajtatott : 
hússertés 3701 darab, zsirsertés 5809 drb, összesen 
9510 drb. Ebből : magyarországi 5809 drb. galicziai 
3656 drb, egyéb 45 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 98—100 (kiv. 
101), elsőrendű közép magyar 90—96,' könnyű magyar 
82—88, öreg nehéz magyar 90 —96, szeréms'égi 
ihorvát)-------- -, szedett sertés-----—, galicziai süldők
—----- , galicziai öreg-—, hússertések—------Irányzat:
Az üzlet vontatott, de a múlt heti árak a zsirsertésekre 
megmaradtak, a hússertések pedig mag’asabb árban 
keltek el.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. julius 31.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való * egy pár 

1.20—1.80, csirke fiütni való hazai egy pár 140—220. 
Tyuk, hazai egy pár 2.40—3.—. Kappan hízott egy pár 
-------- . Rucza hízott la egy pár 4.60—4.80, rucza hízott 
Ha egy pár 3.80—4 Lúd hízott la 9. —12.——, lúd 
hízott IIa4.80—7.— Pulyka hízott la —.

• Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Vágott baromfi 90—180, és I.-rendű szépen, 
tisztán kezelt hízott ludak kilója 130—150 vágottpulykák 
Kilója 100 fill. kilónként, minőség szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 60—62 
gyengébb minőségű 56—59, apadt----------- , meszes
—----- koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.
1903. julius 26-án.

r ■ .... . . ............ .. ;; •

A betegség neme

I Össze- A m, heti álla
sén póthoz képest

több kevesebb
3? . * Í

3 > gI 3 ll » ll 3

ud
va

r ) be .X® 1,
N :O 1

s 
■53

Lépfene _ _  _  _........ . 45 66 6 ll17! ..
Veszettség' .1___ __ .... 82,; 82, - — 1 2 2
Takonykor .............. ............. 60l| 64 2 2_ —Ragadós száj és körömfájás 355 2537 47 363 [ — II _
Ragadós tüdőlob _  ... . — —II — II-— 11 - _
Juhhimlő .....................  ... 7 16. - 1 — 1 _
Ivarszerü hólyagos kiütés 56! 143'1 — 16 31
Rühkór _______ 375! 8261 — 28 41
Sertésorbáncz .................. . 359 11881 — ll _  1 13 1 9
Bivalyvész ..._ __  ... ... 12i 21 — _
Sertésvész 8531) —j| 41 1 1

— II r-.

Vajpiacz.
Az <Alfa Separator*  részvénytársaság jelentése.

Budapest, 1903. julius 20. Teavaj centrifugált 
1’80—2'10, vaj, köpíilt 1’50—1'60 kor. kgr.-kint. 
Tehéntúró 1-a----- 16, tehéntúró Il-a —12 fill.
kgr.-kint. Irányzat: Kevés felhozatal, vétel
kedv ennek megfelelő.

Becs, 1903. julius 20. Legfinomabb teavaj 
2.10-------- finom teavaj---------- 2’00, parasztvaj
1’60-------- tehéntúró 0.14---------- .— kor. klg.-
kint. Irányzat: Lanyha.

Berlin, julius 18. I. oszt, vaj 103—105 II. 
oszt, vaj 100—103, III. oszt, vaj-------- márka
50 kgr.-kint. (1 márka = 120 fill.) Irányzat: 
Szilárd.

Hamburg, julius 17. I. oszt, vaj 98—104 II. 
oszt, vaj 92—96 márka kgr.-kint. (1 márka = 
120 fill.) Irányzat: Szilárd.

London, jul. 17. I-a vaj 102, Il-a vaj 99 s 
percent 50 klg. (1 s = 120 fill.) Irányzat: 
Szilárd.

FEHÉR MIKLÓS gépgyár K 

részv.-társ.

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

A máv. 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 pozs nyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb .. • kitüntetés. ------

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. —__ . z
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El BECK és GERGELY 
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. 
ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benziniokomobiljaikat 
és benzinmótorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavawavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.

♦

Westfalia Separator
GÁL és FODOR BUDAPEST,

V.,Váczi-körut 44.
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 és költség

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Akgott

BÜBJ^BBST-lCŐBAXTVJl.
Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 

„Hizla'dr*-áromás  mindkét oldalán fekvőj 35.000*  darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszerüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vízzel biró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, ele3ég-raktárakkal, 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 legmesszebb menő előnyöket nyújtja és 
a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva van.

■ ■

| KOLOZSVÁRI KIÁLLÍTÁSOK; (1903. szeptember 5., 6., 7. és 8-án.) I
|| XTagyrxi. Bölclna. Xv£iniszt>er tír erkölcsi és axiyag-i támogatása xxielle-b-b.

K 1. XIV. Erdélyrészi Tény észállatkiállitás. |
Erdélyrészi tenyésztők részére. Díjak összeg-e 12.000 korona. Áll. arany- és ezüst- 4 

érmek. Dicsérő oklevelek.

2. II. Erdélyrészi gép-, eszköz- és anyag-- / 
■ kiállítás, részt vehet minden magyarországi gyáros és iparos. Áll. aranyérem és ezüstér- | 
Wj mek. Díszoklevelek.

!
3. Országos baromfi-kiállítás

Részt vehet minden erdélyrészi és magyarországi tenyésztő. Dijak 2000 koronáig. Dicsérő J 
és díszoklevelek. j

SWF*  Bejelentési idő 1903. augusztus Hó 10-ig. í
Programmokat és bejelentő íveket kérésre küld:

Az „Erdélyi Gazé, Egylet" Titkári Hivatala, Kolozsvár. Petöfi-iitcza 7.

-<3
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Uj “ Victória” sorvetőgép

( tolókerék - rend • 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VET0GÉP.=

g J^ofherr és Sekrantz
pH J3udapesten, VI. kér, Váczi-körút 57. sz. 
SS

Uj gazdasági gépgyára és vas- 
öntödéje Kispesten épültl900-ban

'TT’jánlja legjobb minőségű gazdasági gépeit 
Jr * és eszközeit jutányos árak mellett. :------

Terjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen

^angerhauseni gépgyár
~ részvény-társaság z

Budapest, (Kiilpö Váczi-ut) feá^ga-utcza 3.

3888 Vasöntöde, gép- és rézgyár. ÉBSS

Special gépgyár szeszgyárak berendezésére.

► *

► *

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

vegetál). Oele in Triest.
(Részvénytársaság növényi olajok termelésére Triest) 
pjánl pontos szántásra és évi kötés esetén franco szál- 
atással ab rende ’ állomására, a protein- és zsirtartak m, 

valami . a tisztaság szavatolása mellet 

sesam pogácsát, 
Arachide (földidió) pogácsát.

Lenmagpogácsát és Cokos pogácsát

£

Sa

KÜRCZ UFÓT ÉS TÁRSA

y,
photoczinkograflfcl műintézete

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

5jZ CLICHÉKET 5Z
AT Chemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- A/\ 
\\1/ typia,fametszetstb.utján.Térképek,terve- y’/V

Vidéki

typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve 
zetek, alaprajzok photolithografiailag leg
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak 

megrendelések pontosan is jutányosán eszközöltetnek.
$*¥¥¥¥¥¥¥¥?¥¥¥***»*¥¥¥**¥¥**¥*¥¥*¥♦*  **

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

ságban, óránkénti 40—2300 liternyi xpunkaképességgel.
Horona-vajlköpülök. Legújabb és legczélszerübb gép ki

sebb üzemek
Szám 1 2 M
Munka- - A < A 
képesség 0—° ________________ _

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

teohnikai iroda. Vezérképviselő :
DÉNES B., BUDAPEST,

VI.. Váexi-körut 61. sz.
Berendez teljes gazdaságokat kéz- éa

e rőh.ajtásra.
I 1

részére.
3 4

15 25 lit.

SE5

küldetik. —

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

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

KRISTÁLY
ÁSVÁNYVÍZ

Árjegyzék kivána'ra mindenhová díjmentesen
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; a fuvardíjat oda és az 
üres üvegekért vissza fizeti a Szt.-Iaikáesfürdő Kút- 

vállalat, Budán.

Sürgönyczim : Consum, Budapest. Telefon : 25—02 

Magyar Élelmiszer-Szállító Részy.-Társaság 
— Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám. 
ÜZLETÁGAK:  ......... ——  
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1902. évi forgalom: 28,000 bál. a)A)_9J)-9_9

Fölhívjuk a t. c. gazclaközonség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra

I
 melyek idei első sorozata f. év julius hó

8., 9. és lO-én tartatik meg.

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

I
I

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

I
i
I

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

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

Ára: 1/2 kg. 1 kor. 20 fi.ll., 1 kg. 2 korona, 25 kg. 45 korona.
Porainkban (l : 100,000 erős)

ára : 1C0 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 50 lit. tejre) 1 kor. 50 üli.

1O Ég a bécsi cs. k. általános élelmiszer vizsgáló intézet 
vblvl*  által vegyilegmegvizsgálva és engedélyezve. Ára: 

1 kg. 2 kor. 50 üli., i/a kg. 1 kor. 25 üli.
IfaBÍpctplr A bécsi gyógyszerész-egylet tápszer és élvezeti 

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.

l Aiuuiz Ijfiznia, A pótlieker 
in BKI NN am Gfebirg-e, bei WIEN.

I
I

1

Josef SteidTs WAe, Wien, XVII/I., Jörgerstr. 41.

Lovak, szarvasmarhák és juhok részére.

Ajánlja szabadalmazott és 
kipróbált lógyorsnyiró- 
grépeit, melyek a cs. és 
kir. udv. istállókban, 
főrangúk, katonai 
parancsnokságok és 

ménesek 
istállóiban használatban 

vannak. 1
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőitek.

E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbéli minőségükre hivat
koznak 10% árengedményben részesülnek.

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.Brassói kénsav- és műtrágya- gyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű .................. <5^
r>»

Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyel- Érmébe. Ajánlatokkal készséggel szol- gál a Központi Iroda, Budapest,IV., Bécsi-utcza 5. sz. ========== svaSzivattyúk Kwizda-féle Korneuburgi Állattáppor
Szer lovak, szarvasmarhák és ju
hok számára. Egy doboz ára 1 
korona 70 fillér- Fél doboz 70 üli- 
Valódi csakis ezen védjcgygyel ellátva-

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. Wallfiscliíasse 14. wien SchwarzeBbergstr- 6.

"> " ■ r.. ■■■■—.....■■■—
Árjegyzék ingyen es bermentve. A

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

ban kapható.

Főraktár:

Franz Joh. Kwizda gyógyszerész, csász. és kir. osztrák- 
magyar, román királyi és bolgár feje

delmi udvari szállító K0RNEUBURG, 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 . . 1,858.520.3(1 kor. 
Első évi fölösleg........................................................... 90.349.— kor.

Biztosításokat elfogad tiiz- és jégkár ellen, úgyszintén az 
ember életére különféle módozatok szerint.

Az flzleteredményben 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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JennerPasteur intézet /3K?

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. Pertik Ottó egyetemi tanár felügyelete alatt. Az ojtóanyagok hatékonyságukra, tisztaságukra 

mindenkor előzetesen kipróbáltatnak.

Lépfene ellenes ojtóanyag n?Sa 
állandóságra. Az anyagr eltarthatóságra. Az ojtó
anyagr tisztaságra. A kiváló védőkéit ességr.

Tuberkulin ojtásra kész, higritott állapotban. 

Gyógyító szérumok.
orbánezban megrbetegredett sertéseket — ideje
korán alkalmazva — néhány óra alatt biztosan meg
menti a veszélyből. Flirtelen járvány esetén alkalmazva védő
oltás czéljából azonnal immunizál. A vész tovater
jedését megrakadályozza.

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-readszerü ojtóanyagr. Alkalmas a 
durvább fajtákra és a <> hónapnál fiatalabb sertések 
beojtására.

Ojtóanyag serczegő üszők folyékony ál
lapotban, ojtásra készen.

jXfU;

Megbetegedett és fertőzött állatok gyógyítására szolgálnak a

ÁRAK:
Lépfene elleni védőojtás: 1 szarvasmarha beojtása 24 fill. 1 ló beojtása 24 fill. 1 birk i beojtása 12 fill. 
Sertésorbáncz elleni védőojtás: 1 sertésre való Pasteur-féle ojtó anyag 12 fillér. 1 sertésre való 

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

Tuberkulin: 1 drb szarvasmarha részére 2 éven alul 30 fill. 1 drb szarvasmarha részére 2 éven felül 45 fill. 
Serczegrő üszők. 1 szarvasmarhára való 20 fill.

képvÚwneÍnéia:k&r A Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, Budapest, V., Alkotmány-utcza 31.

Árlejtési hirdetmény
A m. kir. földmivelésügyi minister ur rendeletére a debreczeni m. kir. állami méntelep 

eperjesi, debreczeni, turiaremetei, rimaszombati, szatmárnémetii és jászberényi osztályainál 
elhelyeze t katonai legénység és ménállomány részére 1903. évi november hó 1-től 1904. 
október hó végéig szükséglendő

takarmány és egyéb ezikkek
biztosítása tárgyában

1903. évi aug-nsztus lió 26-án délelőtt 1O órakor

Írásbeli zárt ajánlatok tárgyalása fog alulírott ménlelep parancsnokságnál megtartatni.
A szállítási feltételek úgy az alulírott méntelep parancsnokságnál, mint az egyes telep

osztályoknál megtekinthetők.
Az ajánlatok szerkesztésére, valamint a czikkek mikénti szállítására vonatkozólag fel- 

hivatik az érdekeltek figyelme a hatóságilag felfüggesztett árlejtési hirdetményekben foglalt 
mintára.

Debreczen, 1903. évi julius hó.

A debreczeni m. kir. állami méntelep parancsnoksága.
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Kis hirdetések ára:

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

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

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

II Feltűnő betűkkel közlendő kis hirdetések dija, 12 □-czenli- 
inéter területig, beiktatásonkint I korona, minden további 
---------------------- 1 □-czentiméter 5 fillér. ------------ —————

Kínálat.

Sovány és hízott
sertéseketlegjobban értékesít 
BAUER B. GYULA 
BUDAPEST, VIII. 
Kerepesi-ut 73. sz.

Faj baromHak 
állandóan kaphatók : Plymouth, 
Langshan, Bráhma, Cochin, 
Kopasznyaku stb. darabja bár
mely nemben 4 forint. Keltő
tojások á 10 kr. Pekingrécze 
6 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 ! Árjegyzék. Brichta 
Kálmán Török - Bálint, 

(Pestmegye). i

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözőé- i 

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

r.-társaságnál 
Budapest, Fiirdö-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.

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
Kerités-g-yAra 

BUDAPESTEN, VIII. 
Üllői-ut 48. szám.

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.. 
Alkot mái y-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

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

Fajtiszta, szép sárga Orping-- I 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
II. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)
Most Jelent meg : '•6 
„Góbéságok" 
Kacagtató székely históriák és 

elbeszélések.
— Második kiadás. — 
Postaköltséggel együtt 1 kor. 
40 filléréit küldi Péterfy 
Tamás, Budapest, IX. kér., 

Köztelek.
Mérsékelt Arak mellett egész 
óven 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 1 db 10kr.

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

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

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

— Kaphatók: —

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

Lampel Ödön 
kosárfonó

Uipe t, Temetö-utcza 8. sz. 
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
léle keltető-fészkeket 1 

koronáért.

Kiállításokon 
kitüntetett fajbaromfiakra és 
ezek keltő tojásaira megrende
lést elfogad következő árakért: 
Fehér mexikói pulyka tojás dbja 
1 kor. Emdeni X Angol Emde- 
nivel 1 kor. 40 fill., Olasz óriás 
1 kor. 20 fill. Fehér gyöngytyuk 
80 fill. Sárga Orpington direkt 
Angolországhól 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.

ITenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kivan elérni?

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

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

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

Geittner és Ralisok, Andrássy-ut 8.

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

Budapest, V. kér, Fiirdő-utcza 8. sz.

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö SzUCS ZSICJrtlOHCl Budapest, VI., NagymeZÖ-U. 68.
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DTI

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


