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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Németország lótenyésztése és ló
kivitelünk.11.Németország lótenyészétése fejlődésében, egészen a legutóbbi évekig nem tartott lépést a többi állattenyésztési ágazatokkal. A népesség gyors szaporodása és a közgazdaság hatalmas arányú fellendülése következtében a mezőgazdasági ter- melvények szükséglete is erőteljesen emelkedett, mely emelkedés a húsban és tejben bizonyára nagyobb arányú volt, mint az erőállatokban, mindazonáltal a gazdaközönség és az állam közös erőfeszítésével sikerült 1892-től 1900-ig a szarvasmarha beviteli többletet 262 ezerről 195 ezerre, a sertését pedig 783 ezerről 71 ezerre csökkenteni, mig a lóbehozatali többlet ugyanezen idő alatt 55 ezerről 100 ezer darabra emelkedett.A lótenyésztés aránvlagos visszamaradásának okozója az volt, hogy a szarvasmarha sokkal jövedelmezőbbnek mutatkozott. A német gazdák nem voltak képesek olcsóságban a magyar és orosz behozatallal versenyezni és azért tenyésztésük leginkább csak saját és a hadsereg szükségletének födözésére szorítkozott, mig az ipar, a városok luxus, könnyű kocsi és hátaslo szükséglete a külföldről importáltatott. Idővel azonban, hogy a tej- és hústermelés rendkívüli jövedelmezősége megszűnt, a lótenyésztés pedig a nehéz nyugati fajták felkarolásával jövedelmezőbbé vált, a múlt század legutolsó éveiben a német lótenyésztés is föllendült és a lóállomány nemcsak számra gyarapodott, de minőségben is sokat fejlődött olyannyira, hogy jelenleg a bevitel mindinkább csökken.A lótenyésztés ezen fejlődését igazolja a lóforgalom, mely 1892-től 1900-ig a] következőkép alakult:

Bevitel Kivitel Beviteli 
többlet

az 1892. évben 65,234 10,069 55,165
„ 1895. „ 103.967 7,980 95,987
„ 1898. „ 121,806 8,760 113,046
„ 1900. „ 111,336 10,893 100,443A lóbevitel tehát rohamosan fokozódott 1895-ig, 1898-ban elérte maximumát 1900-ban pedig már némi csökkenést mutatott, egészben véve pedig úgy látszik, hogy 1895-től kezdve a tenyésztés eredményemelkedése lépést tartott a szükséglet fokozódásával.A német lóbevitelben azonban szintén mindinkább érvényesül a nehéz nyugati fajták tenyésztésének felkarolása, ameny- nyiben az 1900. évben bevitetett nehéz nyugati és magas vérü luxus ló :

darab érték
M.

átlagár 
M.

Belgiumból—_  19,582 19.148,000 980
Hollandiából _  8,698 4.697,000 540
Dániából ____  20,963 16.249,000 775
Francziaorsz.-ból 6,445 7.326,000 1,135
Angliából ____ 1,725 2.963,000 1,717
Amerikából . . 2,510 2.263,000 900
Schweizból____ 905 812,000 669

Összesen_  60,828 53.258,000 873Ellenben Európa keleti államaiból be-vitetett könnyű félvér ló :
darab M. M.

Magyarországból 16,492 8.845,000 530
Oroszországból 33,916 15.357,000 450

Öszesen ... 50,408 15.202.000 480Németország tehát 1900-ban 77 millió márkát fizetett a lóbevitelért, amiből levonva akivitel 10 millió márka értékét, beviteli többlet 67 millió márka. A lovak 55°/o-kát a nyugati és 45°/o-kát a keleti szomszédállamokban vásárolja ;a77 millió beviteli értékből pedig 69°/o-kot fordít a nehéz nyugati és csak 31 °/o-kot a keleti félvér könnyű lovak bevásárlására, holott ezeket a belga lovakhoz arányitva, csaknem féláron kapja. A luxus lovakon túl a nehéz belga, arcleni stb. lovakat tenyész- anyagának nemesítése és nehéz igázásra, ellenben az orosz és magyar lovakat job

bára könnyű kocsizásra, bérkocsis lónak és esetleg könnyű igázásra vásárolja.Németország lóimportja valószínűleg huzamosb ideig megmarad a mai magaslaton legalább is az ideig, amig az intenzív kultúrájú és nehezebb talajú vidékeken az átmenet ideje alatt rohamos állományszaporulat nem remélhető, mert a melegvér átalakítása hidegvérré, leköti a gazdák tőkeerejét és mérsékli az állománymegszaporodását, de viszont a szükséglet gyors emelkedésére sem lehet számítani, mert a fogaterö-szaporitás a nagyobb munkaképességű nehéz lovak alkalmazásával egyelőre elkerülhetővé válik. A tenyésztési eredmény és a szükséglet fokozódása tehát valószinülegellensulyozni fogják egymást. Ha pedig az átmenet megtörtént, anémet importfejlődése kizárólag attól függ: bir-e versenyezni a német tenyészló keleti és nyugati szomszédjaival a tenyésztés olcsóságában ? Mi azt hisszük, hogy a nehéz anyag termelésében Dániával, a könnyű lovakat illetőleg pedig Orosz- és Magyarországgal aligha versenyezhetik, hacsak az állam védvámokkal nem siet a lótenyésztés védelmére. Védvámok alkalmazásával persze minden lehetséges, de hogy lesz-e védvám, mekkora és miként fog az érvényesülni, arról ma még korai dolog volna kombinácziókba bocsátkoznunk.A németországi lótenyésztés és bevitel ezen vázlatos ismertetéséből hazánk lótenyésztésének jelenlegi állapotára és jövőjére nézve is levonhatunk valamelyes tanulságokat. Kitűnik ugyanis az előadottakból :1. hogy Magyarországot, a híres lótenyésztő államot, a kis Belgium és Dánia úgy a bevitel mennyisége, mint különösen annak értékében, már erősen túlszárnyalták ;2. hogy az a kevés ló, amit kiviszünk, és amely vásári lóanyagunk javá



2 Állattenyésztési és Tejgzadasági Lapok 1903. — 33. sz.nak tekinthető, darabonként 530 korona átlaggal nevetségesen csekély áron értékesül, ha számításba vesszük,hogy ezen vételár tekintélyes hányada a közvetítő kereskedelem javára esik ;3. hogy Németországban könnyű lovainkkal csak ilyen olcsó árak mellett konkurálhatunk; a német kormánynak tehát nem is kell valami tulságossn magas védvámokat alkalmaznia, hogy ezen szegényes 'lókivitelünket is lehetetlenné tegye.Ismerve most már a tényállást, kérdjük, helyes dolog e, hogy az állam nálunk kizárólag csak a nemes félvértenyésztést istápolja és nem-e volna czélszerübb az arra alkalmas vidékeken a nehéz nyugati vér tenyésztését az állam hozzájárulásával a köztenyésztésben is meghonosítani ?A lótenyésztés ugyanis első sorban sajátmezőgazdasági szükségleteink födö- zése érdekében szervezendő. Ez pedig az intenzivebb kultúrájú vidékeken a köztenyésztésben is a nehéz nyugati fajok tenyésztését teszi kívánatossá, mert épen a kisgazda földjét csak ilyen erős lóval munkálhatja meg becsületesen, mert az ilyen • lovat a legcsekélyebb rizikóval fölnevelheti és végül mert azt akár mint igásállatot, akár pedig húsra, a legkönynyebben értékesítheti.Magyarországon pedig számos ilyen vidék van. Ilyen jóformán az egész Dunántúl és az ország északnyugati vidékei. Persze csak ott, ahol az intenzív kultúra lehetséges. Ezen állomány fölöslege a hazai és osztrák iparvállalatokban, valamint vámkülföldön is legalább oly jó áron volna értékesíthető, mint a mostani könynyü félvér java része.Az ország keleti részeiben, a kevésbbé intenzív kultúrájú és laza talajú vidékeken fentartandó és nemesítendő volna a könnyű félvértenyésztés, amire magában véve még nem elégséges, hogy csak jó hágó méneket osszunk ki. Gondoskodni kell arról is, hogy a kisgazda jó lovat is nevelhessen és hogy azt jó áron is értékesíthesse, vagyis hogy a katonai kincstár a remondákat a közvetítés lehető kizárásával és az eddiginél magasabb áron megvásárolja. Ha ez megtörténik, úgy Magyarország keleti része bőven födözni fogja a katonai lószükségletet.Ma úgy vagyunk vele, hogy akisgazda jó lovát csak mint remondát értékesítheti, azt is csak a lócsiszár közvetítésével, tehát aránylag olcsó áron, 4—500 koronáért jó lovat nevelni azonban nálunk sem lehet, lótenyésztésünk tehát még 

akkor is a legolcsóbb luxus volna, ha összes csikófeleslegünk beválnék remon- dának. Dehát csak nagyon kevés százalék válik be. Innét van, hogy a magyar lótenyésztésen ma csak a lócsiszár nyer ; a gazdaközönség rettenetesen ráfizet.Magyarország lótenyésztését ma elsősorban a hadsereg dominálja, a mezőgazdaság csak másodsorban jön tekintetbe, holott ennek ép megfordítva kellene lennie. A hadsereg érdekében szervezett ezen lótenyésztés pedig csak azon terhes adók egyike, mely a közös monarchia érdekében ismét csak a magyar gazdaközönséget terheli. M. T.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Német husmerinók hazánkban.A német husmerinók már nem ismeretlenek hazánkban, bár a hangzatosabbnak tetsző „merinó precoces“ elnevezés alatt szerepelnek. A tiszta vérü franczia hus- merinónak legkiválóbb képviselője aSois- 

Német husmerino.sonaisbirka tudtommal még csak Nagy- Korpádon, Politzer Géza bérbirtokán talált polgárjogot. Ez a törekvő gazdaszép sikereket ért el már a párisi piacz számára hizlalt husbirkákkal. De ezen körülmény csak újabb ösztönzésül szolgá’t neki arra, hogy a hazai viszonyainknak leginkább megfelelő husbirkáknak tenyésztése érdekében összehasonlitó kísérleteket folytasson. Ezen czélból a Kötzschaui Sutahns- merinót is belevonta az ő kísérleti tenyésztésébe, melyről személyes tapasztalataim után is sok jót mondhatok.Kötzschau, a Lipcse—Korbetai vasútvonal mentén fekvő bérbirtok, amelynek életrevaló bérlője — Eissfeld Ottó — azt a czélt tűzte maga elé, hogy eredetileg rambouilletvérü birkáit a takarmánynak lehetőleg gyors értékesítésére átalakítván, egyben robusztus testen a ránczok kiküszöbölésével középfülöm fésűs gyapjút 

termeljen tenyésztője. Heyne Adolffal vállvetve csakugyan szép sikereket ért el Eissfeld, minek bizonysága, hogy 1 éves korban kosai 80 — 85 kg. élő sulylyal dicsekednek, az öreg kosok pedig 100 kilót érnek.A kötzschaui állatok testméreteire vonatkozólag a következőket jegyezhetem meg.Politzer Géza gazdaságában megmértem egy még bárányfogait biró egy éves kost, melynek élősúlya gyapjúban volt 85 kg. Marmagassága 74 cm. Törzshosz- szasága 89 cm. Törzsmélysége 27 cm. Szügyszélesséize 39 cm. Összmérete 109 cm. Fejhossza 23’5 cm. Nyakhossza a marig 25 cm. Magában Kötzschauban pedig megmértem egy szintén még bá- rányfogu törzskosnak szánt állatot, amelynek marmagassága 89 cm. Törzshosszu- sága 101 cm. Törzsmélysége 38 cm. Övmérete 101 cm. volt. Öreg kosnak marmagassága 84, öreg anyáké 79—83 volt, 106—117 cm. ővméret mellett.Láttam ezen nyáj egyedeit múlt évben a mannheimi kiállításon is, a hol a B és 
C fésűs alosztályban és a merinó husbir- kák csoportjaiban szép eredménynyel versenyeztek.Eissfeld évenkint 350 anyát bocsát kos alá és a fölös számú kosokat Thüringiában és Sziléziában, valamint újabban Oroszországban is keresett tenyész- anyagul értékesíti. Az átlagos nyíró súlyt zsirban kosoknál 10, anyajuhoknál 7 kg.-ra mondja a tulajdonos.A gyapjú nagyjában B minőségű ugyan, de hogy jobb minőségek is találhatók egyes egyellek bundájában, azt a következő osztályozási eredmény illusztrálja. A fönnebb említett Nagy-Kopádi báránykost Politzer ur szives volt felkérésemre közelebb májusban megnyiratni és a magy. kir. gyapjuminősitő intézetbe beküldeni. Beérkezéskor volt súlya 5400 gr. Ebből csak osztályozás után

A minőség : _
B 
C 
D 
Fehér hulladék
Sárga „

Összesen

I

gr. o/o
2119 40-19
1427 27-13
1025 19-48
270 5-13
260 4-94
165 3-13

5262 99-99Osztályozási veszteség 138 gr. Ebből a bundából az A minőség gyárilag megmosatván, a gyapjuanyag 39-54% volt, rendementje’ pedig 16o/o nedvességgel 43-47%, ha pedig 17% nedvességre számítjuk a rendementet mint ez a külföldön szokás, 46-23%-ot, tehát feltűnően kedvező számot kapunk.De elég kedvező eredményt mutatnak a kapcsolatosan végzett histologiai vizsgálatok is, melyekhez az anyagot úgy az A mint a B minőségből vettem s amelyek eredménye az osztályozásnak is tudományos ellenőrzése.
Legjobb szerkezet. Legnagyobb H
munkabírás. Legkönnyebb haj- A LEGJOBB FÖLDZOCEP AZ ALFA-SEFARATOR. I 
tas. — Legtokeletesebb iolozes. _____________________________ Hl



1903. — 33. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3
Az A minőségű gyapjú górcsövi vizsgálata :

Vizsgálati sor
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

19’6 21-7 15-4 18-9 25-9 28-0 21-0 25-9 24-5 37-1
18’9 16-8 23-1 27-3 20-3 23-1 27-3 25-2 33-6 23-8

8 19’1 19-6 19-6 20-3 23-1 18-9 23’1 23-1 30-1 32-9
16-8 20-3 23-1 17-5 18-9 24-5 25-9 27-3 25 "9 25-2

Á t 1 a ff o k
17-85 19-6 20-3 21-0 22-05J23-62 24-32 25-37 j 28-52 29-75Az összátlag 23’29 ezredmilliméter (p.) vagyis az I és II Pr. határán levő átlagos finomság.

A B minőségű gyapjú górcsövi vizsgálata :
Vizsgálati sor

1. 2. 3. . 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

23-1 24-5 26-6 23-8 25-9 28-0 19-6 32-2 39-2 42-7
18-9 18-9 19-6 21-7 22-4 26-6 29-4 24-5 32-2 30-8

m 6 15’4 23-8 25-2 25-2 25-9 23-1 30-1 42-7 31-5 31-5
22’4 18-2 17*5 19-6 23-1 21-0 23-1 25'9 26'6 37-8

Á t a ff 0 k
19-95 21-35 22*22 22 • 57124-32 24-67 25-55 31 -32 32-27 35-7Az összes vizsgálatokból kiszámitott átlag 29’38 p. tehát a Secundaminőségnek megfelelő vastagság. Érdekes képét adják ezen górcsövi vizsgálatok annak, hogy az eredetileg finomabb anyagból a keresztezés utján miként lett az átmérővel a struktúra is átidomitva, minek képét kiegészítik a szálak nyujthatóságra és szilárdságra irányuló vizsgálatok.
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1 18-6 23-6 26-8 19-95 0-000314 3-4 10,825
2 19-6 24-6 25-5 21-35 0-000359 6-1 16,988
3 21-6 28-6 32-4 22'22 0-000356 6-4 16,576
4 27-6 36-6 32-5 22-57 0-000401 6’5 16,211
5 22-6 28-6 26’5 24-32 0-000467 5’5 11,775
6 23-6 26-6 12-7 24-67 0-050475 6-2 13,051
7 26-6 36-G 37-5 25 • 55 0-000514 6-1 11,864
8 24-6 31-5 28’4 31'32 0-000774 7-3 9,431
9 26-6 36-6 37-5 32-37 0-000824 13-4 16,281

10 17-6 23-6 34-0 35-70 0-000994 9-8 9,790A nyujthatóságtehátátlagban29’38°/o-ra számítható ki és csak a 6. sz. szál nem mutat fel kielégítő nyithatóságot, a minthogy a szilárdság tekintetében is csak a 8. és 10. sz. szálak esnek nagyobb kifogás alá. De ezek beszámításával is az átlagos szakitási terhelés 7’07 gramm, vagyis az egy mm2-nyi átmetszetre eső szakitó terhelés 13 279 gr. Különben azt remélem, hogy a somogyi éghajlat alatt az anyag szilárdsága csak nyerni fog.
Dr. Rodiczky Jenő.

Állategészségügy.
Rovatvezető: Dr. Rátz István.

Védekezés a sertésvész ellen.Eddig hasztalan volt minden küzdelem a sertésvész ellen, ha az valahol fellépett. A betegeknek az egészségesektől való 

elkülönítése és a deszinfekczión kívül egyebet tenni alig tudtunk s az eredmény legtöbbször csakis nagy elhullás! százalék volt. A többféle oltási kísérlet is mind csütörtököt mondott.Az elmúlt év őszén a sárvári uradalom Yorkshire állományában is igen nagy mérvben lépett fel a vész és már az állomány nagy része elhullott volt, amikor a még életben voltakat beoltották a poly- valens sertés vész ellenes szérummal oly sikerrel, hogy mig be nem oltottakból, elhullott körülbelül 80%, addig a beoltot- takból már csupán 30%. Ezen oltás azonban, tekintettel arra, hogy nem azonnal a vész felléptekor, hanem már kissé későn alkalmaztatott, pozitív megbízható adatokat nem szolgáltatott.A vasmegyei nyögéri uradalomban folyó év május hó 26-án lépett fel a vész nyolez hónapos Yorkshire kisjenői süldők között. Megbetegedett az első három napban 6 darab s elhullott 5 darab; ekkor az egészségesek, be lettek oltva a polyvalens sertésvész ellenes szérummal. Az egész sertésállomány volt ekkor 210 darab. Beoltás után még az nap megbetegedett egy darab s ez, valamint a be nem oltott s életben volt beteg egy darab, életben maradtak. Az oltás után többé sem megbetegedés, sem elhullás nem fordult elő. A beoltot- takból az oltás alkalmával beteg lehetett, csakhogy az akkor észlelhető nem volt. Ezen eredmény valóban oly fényes, hogy a sertésvész elleni védőoltás e módjával érdemes foglalkozni már azért is, hogy minél több oldalról derittessék ki használhatósága s ez esetleges elterjedésének kedvezzen.A polyvalens sertésvész ellenes szérumról az ismertetés a következőket mondja. Készíttetik dr. Wassermannésdr. Ostertag utasításai szerint és tiszta szérum oly lovakból véve, melyek nagyszámú és egymás között különböző sertésvésztörzsek- kel lettek immunizálva. Hogy a szérum konzerválható legyen, ahhoz 0’5%karbol- oldat tétetik. A szérum elsősorban mint 
védöszérum alkalmazandó. A védőoltás bármily korú állaton eszközölhető és minden egészséges sertés, mely a sertésvész általi ragályozásnak ki van téve, avval beoltandó. Továbbá malaczok, melyek sertésvész által inficziált istállókban ellettek és oly sertések, melyek máshonnan ily istállókba hozatnak, szintén beoltandók. A malaczok beoltása, mikor még csak néhány naposak, annyiból igen ajánlatos, mert ily módon lehetővé válik csekély adagokkal őket aktív immunizálni.

Rossz fejlödésü malaczoknál az oltás három hét elteltével ismétlendö. Könnyű megbetegedéseknél többszöri oltás a rendes adaggal vagy egyszeri oltás nagyobb adaggal alkalmazandó. Szembetűnően és súlyosan megbetegedett állatok nem ol- tandók. A szérum csupán sertésvész ellen óv. Oly helyeken, ahol egyúttal a sertéspestis is uralkodik, az oltás megkísértendő, amint a sertéspestis enyhén fellép ; ha azonban súlyos alakban lép fel a sertéspestis, az oltás a sertésvész ellen ne alkalmaztassék. A szérumadagok védőoltásnál a következők:
10 kg. élősúlyig 4 köbezentiméter
25 ff ff 6 ff

50 ff ff 8 ,,
75 ff ff 10 ff

100 ff ff 12 ff

100 „ élősúlyon túl 15A szérum steralizált fecskendővel a fültövén lesz a bőr alá fecskendezve, miután a hely előbb desinficziáltatott.szérum ára:
10 köbem. 1’60 márka.
50 „ 7’10 „

100 „ 14’— „
250 „ 34’40 „
500 „ 68’30 „A szérum hűvös, fagymentes és sötét helyen tartandó s ily körülmények között hatását legkevesebb hat hónapig megtartja. Megrendelhető: Pharmaceutisches Institut Ludwig Gans, Frankfurt, a. M.

Nauratyill Oszkár.
*

A sertésvészellenes polyvalens szérum akképpen készül, hogy a lovakat a sertésvész egyik alakjának, a sertés-szepti- kémiának, baktériumaival ismételten, fokozódó adagokban beoltják és pár hónapi ilyen kezelés után vérüket veszik, melyből azután a vérsavót különválasztják. Ez a szérum abban különbözik más, hasonló alapon készülő sertésvész-ellenes szérumoktól, hogy a lovakat különböző járvány fészkekből származó minél több baktérium-törzszsel oltják be (eddig már több mint 40 ilyen törzset használtak fel), abból az elméleti, kellőképpen azonban még be nem igazolt feltevésből indulva ki, hogy ugyanannak az egy baktériumfajnak törzsei között is vannak biológiai különbségek s hogy ezért egy bizonyos törzszsel kezelt állat vérsavója csakis ezen egy vagy legfeljebb kevés közel rokontörzs ellen véd. Hogy tehát a savó lehetőleg minden esetben hatásos legyen, a vérsavót szolgáltató állatot sokféle törzsekkel kezelik.Miután ezek szerint a lovak immunizálása csakis a sertésszeptikémia baktériu
Terményeink értékesítését, erőtakarmányezikkek 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. — 33. sz.maival történik, következésképen az illető lovak vérsavója csakis a sertésszepti- kémia ellen nyújthat védelmet, de nem egyúttal a sertéspestis, vagy sertéskolera ellen, melyet egészen más baktérium faj idéz elő. A gyakorlati tapasztalatok ezzel a feltevéssel tényleg összhangzásban állanak. Így Németországban, ahol a polyva- lens-szérumotmár igen sok esetben alkalmazták, jó eredményeket értek el ott — többnyire kis állományokban •— hol csak a sertésszeptikémiáról volt szó, ellenben ki nem elégítő volt az eredmény akkor, ha a sertéspestis vagy a vegyes fertőzés ellen kellett védekezni (itt az elhullás az oltás daczára meghaladta a 40%-ot).Az előbbi esetekben kedvezők voltak az eredmények különösen akkor, ha a malaczokat már pár hetes korban beoj- tották. Az ilyen állatok később is ellenállottak a fertőzésnek, daczára annak, hogy a savóval ojtás csak rövid ideig tartó, u. n. passzív immunitással szokta az állatokat felruházni. Ennek a magyarázata az, hogy a savóval beoltott állatok fertőzött helyen állva, ki vannak téve a sertésszeptikémiai baktériumai okozta fertőzésnek; a savó nyújtotta passzív immunitásuk folytán ennek a fertőzésnek ellenállnak, mindazonáltal a testükbe jutó baktériumok bizonyos fokú megbe- tegitö hatást mégis kifejtenek, melynek eredményeképpen a mulékony passzív immunitás tartós aktív immunitássá módosul.Magyarországon a sertésvész-járvány 
rendszerint mint vegyes fertőzés, vagyis mintsertés-szeptikémiaegyüttesen fordul elő s ehhez képest már eleve kevés eredmény várható az ilyen esetekben apolyva- lens szérumtól. Ebben az irányban ismételten történtek szabatos ellenőrző kísérletek (a monori kísérleti telepen) s az eredmény tényleg az volt, hogy a szokásos vegyes fertőzés ellen a savó nem nyújtott védelmet, amennyiben a beoltott sertések közül annyi hullott el, mint a be nem ojtott kontroli-sertések közül.Ehhez képest a polyvalens-szérum alkalmazhatósága a magyarországi viszonyok között meglehetősen szűk korlátok közé szorul. Ott, hol tiszta sertésszepti- kémia van és csak ez ellen kell az állatokat védeni, a szérum jó eredményre való kilátással vehető igénybe ; ott azonban, hol vegyes fertőzésről vagy sertés

Járgány cséplőkészletek. | Elsőrangú hazai gyártmány! | Darálók. Szecskavágók. Ekék.❖ *2.500 #
gűzcséplőkészlei
és 100.000különféle kisebb 
gazdasági gép üzemben.

Első Magyar 
Gazdasági Gépgyár 
részvény-társulat 

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

Á gazdálkodáshoz szükséges ösz- 
szes gazdasági gépek elismert 

kitűnő minőségben.
Szakba vágó kérdésekkel kérjük 
hozzánk fordulni. Részletes fel
világosítással és árjegyzékkel 
szívesen szolgálunk díjmentesen.
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pestisről van szó és a gyakorlatban — sajnos — ezek a gyakori esetek, az ojtásnak ez a módja is úgy, mint az ebben az irányban megkisérlett többi ojtások, nagyon kevés eredménynyel biztat.
Dr. H. F.

Tejgazdaság.
Rovatvezető.- Sierbán .János.

Helyes-e egy tejszövetkezetben a tejet 
annak zsirmennyisége szerint fizetni ?it.A mint múlt számunkban közölt kimutatásból látható, háromféle tejjel tettek kísérletet. Egy tevékeny tejjel, a melyet A-val jelöltem, egy nehezen fölözhető tejjel B; s előbbi kettőnek, valamint egy normális tejnek összekeveréséből álló C tejjel. Ezek zsírtartalmát a Gerber eljárása ugyanolyan arányban mutatta, mint a másik eljárás azon különbséggel, hogy ezei| utóbbi eljárásnál az A tejnél elegendő volt 10,000 fordulat, a B tejnél 40,000 fordulatot kellett tenni, a keverék C tejnél pedig 20,000 fordulatot a szeparátorral, illetve az arra elhelyezett, és a bekezdésben ismertetett eszközzel.Ennyiből tehát világosan látjuk, hogy melyik a tevékeny tej. A tevékeny tej és annak előnye, ha tovább nézzük a kimutatást, kifejezésre jut a köpíilési időtartamban. Mig az A tejnek köpülésére elegedő volt 38 perez, a C tejnek 49 kellett, a B tejnek pedig 80 perez. A feldolgozás nehézsége tehát itt is nyilvánul, nemcsak a fölözésnél.Az elért eredmény, vagyis a nyert vajmennyiség, a zsírtartalomnak megfelelően alakult, de hogy jóság tekintetében a háromféle tejből készült vaj nagyon is nem volt egyforma, azt a vaj megbirálá- sánál az annak adott értékszám mutatja. Ezen alapszik az, a mit a kimutatás közlése előtt mondottam, t. i. hogy a nehezen fölözhető B tej vaja nem volt oly Ízletes, aromatikus, a transformálás alatt darabokban marad és nehezebben egyesül, mint a tevékeny A tej vaja. Ezen kimutatásból továbbá az is bebizonyul, hogy a tevékeny tej feldolgozása után vajjá, az íróban kevesebb zsir marad vissza, mint a nehezebben elkülönülő tej feldolgozásánál. Igaz, hogy a kevert tejből készült vaj készítése közben, az Íróban a legtöbb zsir maradt vissza, a mi annak 

az illusztrálására jó, hogy mennyire károsan hat más tej átalakulására az ilyen tej hozzákeverése, mint a B tej.Mielőtt tovább mennék, megjegyzem, hogy ezen kísérlet egy erre kiküldött bizottság előtt végeztetett 3 napon át, majd azonos eredménynyel megismételtetett és arról a föl dm. minisztériumnak jelentés tétetett, tehát teljesen megbízhatók az adatok.A mint azt az eddigiekben láttuk, a zsírtartalomnál különbséget kell tenni tej és tej között, a szerint a mint köny- nyen vagy nehezen válik el zsírja, a minek befolyása van a feldolgozásnál, a mennyiben'könnycbben vagy nehezebben alakul át a tejszín vajjá, a szerint, hogy minő tejből való az. Láttuk továbbá, hogy a vaj minősége is nagyon elütő és végül, hogy az Íróban visszamaradt zsir mint veszteség szintén összefügg a tej zsírtartalmának alkatával.Mindezek ismerése után indokoltnak fogjuk találni, hogy egy tejszövetkezetben a tejet ne csak annak zsírtartalma szerint vegyék át, hanem legyenek tekintettel a zsir alkatára is, a mint tekintenek erre Eostcampban és sok más tejszövetkezetben. Daczára annak, hogy az ily alapon álló kulcs fizetése szerint a különbség lényeges lehet, a szövetkezeti tagok, mert igazságosnak ismerik a jövedelem ilyetén való elosztását, abba minden további nélkül beleegyeztek.Annak az illusztrálására, hogy a két átvételi, illetve fizetési eljárás között minő nagy lehet a különbség, szolgáljon az alábbi példa.
Az eostcampi eljárás szerint: a jan. havi coefficiens volt 1’39. Ez úgy számittatik ki. hogy az összes tej zsírtartalma elosztatik az érte vaj alakjában befolyt pénzzel.

A. tejből 60kg.X9'4 zsirtart.= 564X1'39 coeff.= 7 fr. 84 c.
B. » 60 » X8'4 » =504X1'39 » = 7 » — »
C. » 60 » X8'8 » . =528X1'39 » =7 » 34»

4 „Gerber" zsírtartalom-meghatározót 
alkalmazva :

A. tejb. 60kg.X3'25 zsirt.=195miből 2'285kg. vaj készült.
B. » 60 . X4'l » =246 » 2'670 » » >
C. » 60 » X3'95 » =237 » 2'450 » » »

Sa 678 Sa 7'405A vaj kilója 3 fr. 10 c.-mal adatott el.
7'405 kg. vaj X 3 fr. 10 c. = 22 fr. 95 c. CóefT. 0'0338678
Tehát az A. tejből 195 zsirX3'38 coeff. = 6 franc 9 cent

B. » 246 » X3'38 » =8 » 31 >
C. » 237 » X3'38 » =8 » 01 »
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1903. — 33. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5Ha most mindkét methodus szerint azt nézzük, hogy 1 kg. szövetkezet a 3 féle azt találjuk, hogy: 
Dr. Teers eljár, szerint.
A. tej kilója 0 fr. 130 cent
B. » » 0 » 116 »
C. » » 0 » 122 »

tejért mit fizetett a tej tulajdonosának,
Gerberrel.

A. tej kilója 0 fr. 109 cent
B. * » 0 » 138 »
C. » » 0 » 133 »(Ezen kiszámitási mód oly egyszerű, hogy talán felesleges is megjegyezni, miszerint ezen számokat olyképen kaptuk, hogy pl. A tejnél 7’84: 60 = 130.)Ha tehát csak a tej zsirmennyisége képezte volna az átvétel alapját és ennek megfelelően állíttatott volna össze egy fizetési kulcs, az A tej tulajdonosa lényegeset vesztett volna, mig a másik kettő szép, de meg nem érdemelt nyereségre tett volna szert.Végül még csak azt jegyzem meg, hogy a próbák hetenkint kétszer vétetnek ezen tejszövetkezetben, a melynek szervezetéről és működéséről más alkalommal fogok szólni. Krolopp Hugó.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
Hivatalos lapuul' 32. számához az 

1903. évi tagdíj beküldését megkönnyítendő 
postautalványt mellékeltünk, a melynek 
szives felhasználását s a még hátralékos 
tagdíjak mielőbbi szives beküldését kérjük.

Baromfitenyésztésünk irányáról.Közismert dolog, hogy sokféle módon és czélból űzik nálunk a baromfitenyésztést ; vannak, akik csak tisztán kedvtelésből, mintegy önmaguk gyönyörködtetésére foglalkoznak vele, mások bizonyos különleges tenvészczél elérésére törekszenek, avagy kiváló uj válfajták létesítésén fáradoznak, sokan a külföldi nemes fajták tiszta vérbeni tenyésztésével azok jó tulajdonságainak fenntartását avagy fokozását iparkodnak elérni, a tenyésztők zöme azonban még ma is a magyar parlagi fajtát számos jó tulajdonságai végett tiszta vérben kívánja fenntartani, — de már nagyon sokan vannak — nézetem szerint — a leghelyesebb utón s idegen vér keverésével kívánják a parlagi fajták kifogásolható tulajdonságait javítani. Persze egyik tenyészczélnak jogosultságát sem lehet elvitatni, mert miért ne passziózzon az egyik, miért ne törekedjen uj nemesebb fajtát előállítani 

avagy a meglévő nemes fajták jó tulajdonságait állandósítani s fokozni a másik, avagy miért ne iparkodjanak minél számosabban hazai fajtáinkat tiszta vérben tenyésztve nemesíteni, mikor mindezen törekvés indokolt lehet.Kisgazdáinknak azonban, kik ma még legnagyobb részben a magyar parlagi fajtákat hagyományos szokásaik szerint tenyésztik, a baromfiak tiszta vérbeni nemesítését ajánlani — mindaddig, a mig nemesitett magyar fajta hímek nem állanak kellő számban rendelkezésre — meddő törekvés volna, mert ők annyi időt, figyelmet és gondot a tenyészállatok és tojások kiválasztására, a növendékek felnevelésére nem fordíthatnak, mint a mennyit az olyan tenyészczél megkövetel. Ezen okból kisgazdáink baromfiállományának elég gyors javítására ma még főleg a nemes fajta baromfihimek alkalmazásával lehet csak hatni, ügy hiszem, hogy ebben a tekintetbenbaromfi- tenyésztési ügyünkkel hivatásból foglalkozók között nincsen nézeteltérés, de már nem oly egyhangú a vélemény a ne- mesitöfajta megválasztására nézve, mert habár a viziszárnyasokra nézve van is megállapodás, nem lehet azt elmondani a tyúkfélékre vonatkozólag. Egyik még mindég hive a plymouthnak, másik jobban dicséri a langshant, újabban legtöbben az orpingtont.Tapasztalatom szerint mindhárom tyukféleség a nemesítés czéljaira kivá- lólag alkalmas, alkalmazásukban azonban bizonyos következettesség szemelőtt tartását nem tudom eléggé ajánlani. Nem tartom ugyanis czélszerünek, hogy még szükebb körzetekben is a különböző nemes fajtájú himek vegyesen alkalmaztatnak, czélszerübbnek látnám, ha a különböző fajtákkal úgyszólván tenyész- körzetek létesittetnének. Nem a hangza- tosság s nem is a divat Íratja ezt velem, hanem külföldi vevöközönségünk igényeinek a kielégítése. Ha valamely vevő bizonyos fajtájú és szinü baromfit megszokott s azt jónak találja, attól nem örömest tér el, s inkább azt veszi. Nevezzük ezt bár szeszély-, szokás- vagy akárminek ez tényleg igy van, miért ne alkalmazkodjunk tehát ahhoz, mikor az nekünk egy kis következetesség és figyelemnél többe nem kerül.Az egyfajtáju nemes himekkeli körzetek létesítését ugyan nem tudom avval indokolni, hogy ezen vagy azon nemes fajta, erre vagy arra a tájra jobban meg

felelő, miért is a tenyészkörzetek létesítését nem is ezen szempontból vélem elintézendönek ; a körzetek megállapításánál azonban - mintegy irányításul - két körülményt tartanék figyelemre méltatan- dónak, nevezetesen, hogy miféle az alapanyag többsége s miféle nemes anyaggal dolgoztak eddig a tenyésztők; másodsorban figyelembe veendőnek tartanám a kereskedelmi góczpontokat. Majd minden vidéknek meg van az ö baromfiex- porteurje, a körzetek tehát czélszerüen ezen exporteurök bevásárlási rajonjai szerint is alakulhatnának.
Pókay Dezső.

A tojástermelés előmozdítása.Aki tenyészetében a tojástermelésre fekteti a fösulyt, annak elsősorban gondoskodni keil arról, hogy jó tojó tyúkokat kapjon, amely czélt a helyes tenyészkivá- lasztás által érheti el. Másodsorban a tojások nagyságára és mai napság már színére is tekintettel kell lennie. A jó tojó tyúkok, valamint a nagy és sárga tojást tojók kiválasztása s ezeknek továbbte- nyésztésre használata a helyes ut a tojástermelés fokozásánál s ha ezen eljárás éveken át következetesen folytatva lesz, a legközönségesebb falusi tyuktörzs is kitűnő tojóvá válik. Ám nem szabad szem előtt tévesztenünk azt sem, hogy milyen idős tyúkokat tartunk, mert bizony a vén tyuk sohasem tojik annyit, mint a két- három esztendős. Ezért tehát a tojástermelésre fektetve a f'ősulyt, sohasem lesz jövedelmező ha három évesnél korosabb tyúkokat tartunk. Tapasztalt tenyésztők már a második év után kimustrálják tyúkjaikat. A fiatal, jól tartott jérczék, melyek április-májusban keltek, rendszerint öszszel már tojni kezdenek, ami természetesen nagyon kedvező oly időszakban, midőn a tojás ára emelkedik. A tenyésztésnél tehát lehetőleg ügyeljünk a minél korábbi költésre. Ha azt akarjuk, hogy a tyúkok télen át is tojjanak, 1. meleg ólat kell nekik adni, 2. erőteljesen kell őket táplálni.A meleg ólat illetőleg tenyésztőink ma már teljesen tisztában vannak. Ennek előnyeit már ismerik a baromfitenyésztők s itt csak egy-két olyan szükséges étel- nemüre akarom a tojástermelésre dolgozó tenyésztők figyelmét felhívni, amely eminens szerepet játszik a tojásprodukczió fokozásában. A hús az, mely elsősorban játszik szerepet a tojáshozam fokozásánál. Nyáron át, mikor a baromfi szabadon
A „TÜRUL“ permetező 

a jelenkor legtökéletesebb peronosporapermetezöje 
■—~ -...... - .........— .....- ■ Árak: ................ ...... :........... —

1—5 darab vételénél egy darab ara_______    Irt 14.—
6—10 darab vételénél egy darab ára___________________ írt 13.50

11—25 darab Vételénél egy darab ára________  írt 13.—
csomagolással együtt.

Hosszabbitő cső magastörzsü fák permetezésére____ ___ __ írt 1.—
Franczia szőré (kívánatra külön) ..............................   75 krajczár.
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Peronospora-permetező
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csiszolt, erős vörösréz puttonynyal: írt 10.50.
Hosszabbitő cső, magastörzsü gyümölcsfák permetezésére. Ára Dr* 1.— 
Szőlészeti, borászati és gazdasági egyesületeknek, valamint 
községeknek nagyobb mennyiségű permetező vétele esetén 

igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.

Budapesten.



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 33. sz.jár, nincs szüksége kézből adott hustáp- lálékra, mert a szabadban is talál elég rovart, bogarat, férget, hernyót, ellenben ha zárt udvarokban tartjuk a baromfit s különösen télen, ahol nincsenek trágyadombok, ott az úgynevezett féregvermekkel kell segiteni magunkon. A hustáplá- lékot pótolják a zöldségfélék. A saláta, burgonya, csalán, korpa, mindmegannyi tojásprodukczióra késztetik a tyúkot s ilyenekről gondoskodva, nemcsak a nyári, hanem az őszi és téli hónapok alatt is korai és állandó tojásra serkentik a tyúkot. —gh.

Különfélék. 
Nyári lóversenyek. A magyar lovar- egylet által rendezni szokott budapesti lóversenyek legsikerültebbje a nyári me- ting szokott lenni, a mely f. hó 15-én veszi kezdetét és tizenegy napig tart. E versenyek során kerül döntésre a legklasszikusabb magyar verseny a szent- istvándij, amelynek lefolyása augusztus hó 20-án lesz.
Baromfikiállitások. A jászszentlászlón f. hó 15—16-án rendezendő baromfiki- állitást a földmivelésügyi miniszter képviseletében Pirkner János állattenyésztési főfelügyelő fogja megnyitni. — A B. 0. E. támogatásával öszszel Kolozs

várott, Nagybecskereken és Aradon rendezendő baromfikiállitások rendezési munkálatai már jól előrehaladtak. A szeptember 5—8-ig tartandó kolozsvári kiállításra már eddig is szép számmal érkeztek bejelentések, ugyannyira, hogy az erdélyi metropolis ezen első országos baromfikiállitása minden várakozáson felül fog sikerülni. A rendezőség, élén 
Plrkner János főfelügyelővel és Ignácz Istvánnal, mindent elkövet, hogy ezen az erdélyi részekre fontos kiállításnak meg legyen a haszna. A rendezés munkálataiban nagy része van Tokaji Lászlónak, a ki az Erdélyi G. E. és Ágh Endrének, a ki a B. 0. E. részéről végzi a rendezés munkálatait. A nagybecskereki és aradi orsz. baromfikiállitások tervezete és bejelentő ivei szintén széjjel lettek már küldve. A bejelentések a kolozsvári kiállításra legkésőbb augusztus 15-ig; a nagybecskerekire szeptember 15-ig, az aradira október 1-ig küldendők be. Tervezetek a B. 0. E. titkári hivatalánál (Budapest, IX., Üllöi-ut 25.) kaphatók.

Az állattenyésztés előmozdítása érdekében. 
A mosonmegyei gazdasági egyesület, a folyó évben az általa létesített csikólegelőre 190 állatot hajtottak föl, a Szigetközben Daruén 56 k. terjedelmű borjulegelőt is létesített, Halászi községében népies mintagazdaságot, ezenkívül két tyuknevelő és tenyésztőtelepet is rendeztek be. A megyebeli szarvasmarhatenyésztő egyesületnek adott támogató összege 7580 korona. Az egyesület lépésekettett egy megyebeli sertés telep fölállítására. — Gróf Csáky Zenó főispánnak, mint a Szepesyivármegyei Gaz

dasági Egyesület elnökének kezdésére a földmivelésügyi miniszter az országos szarvasmarha-tenyésztési alapból 40.000 koronát engedélyezett a szepesmegyei gazdáknak. Az összeg pinzgaui tény észtehenek, illetve üszők beszerzésére lesz fordítandó. A jelentkező gazdák a segítséget öt évi részletekben 4 és fél százalék mellett fizetik vissza. — A Veszprémmegyei 
Gazdasági Egyesület Kolozsváry József alispán elnökléséveligazgató választmányi ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy az állattenyésztés előmozdítására 100.000 korona kölcsönt kérnek.

Versenylovak rakodó állomása. A földmivelésügyi miniszter a magyar királyi államvasutak vonalán Budapest székesfőváros területén fekvő Rákosrendezőállomás mellett fekvő «Régi állatkiálli- tási» rakodót, kizárólag a magyar lovar- egylet részére, versenylovak ki- és berakására, ideiglenes rakodóállomásul engedélyezte.
Szibéria vajtermelése. A nagy szibériai vasút befejezése óta roppant módon emelkedett Szibéria vajtermelése, a mi kitűnik a következő számokból: A vaj- termelö majorok száma 1898 bán 140 volt, 1900-ban már 1107-re emelkedett, 1902-ben pedig 2500-ra, ugyanez idő alatt a kivitelre való vajtermelés 5'42 millió fontról 39'72 millió, illetőleg 90'28 millió fontra emelkedett.
A marhahajtó utak revíziója. A földmivelésügyi miniszter utasította a törvényhatósági állatorvosokat, hogy a marhahajtó utakról még 1888-ban készített jegyzéket revideálják és ha úgy találják, hogy akár az útépítés fejlettsége folytán, akár pedig az állatforgalomnak más irányba való terelése mutatkozik szükségesnek, úgy a gazdaközönség és az állatkereskedök meghallgatásával, a szükséges módosítások, esetleg uj marhahajtó utak kijelölése iránt tegyenek előterjesztést a megyéknek. Az állatforgalom szempontjából fölötte fontos ez a rendelkezés, mely figyelemreméltó része annak a nagy munkának, mely állatforgalmunk érdekében és javára folyamatban van.
Baromfibevitel Németországba. Poroszország baromfi állategészségügyi vizsgálatára vonatkozó rendelete kötelezővé teszi a vasúton érkező ludszállitmányok- nakaz érkezési pályaudvaron az illetékes állatorvos által történő állategészségügyi vizsgálatát, amiért is az ilyen szállítmányokat érkezésük előtt 24 órával be kell jelenteni. A hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken tartandó vizsgálat díjmentes, ha a hidakat megrendelésre szállítják, egyébként a vizsgálatért kocsirakományokként 4 márkát kell fizetni. A másik rendelet a Fridrichsfeldében berendezett baromfivásár megnyitását és az eddigi Rummelsburgban fennállott baromfivásár julius hó 21-én megszűntét, jelenti. Ezen rendelet szerint a kereskedelmi forgalomra szánt baromfi-szállítmányokat a rummelsburgi pályaudvaron tilos ki

rakni, hanem Friedrichsfeldébe kell irányítani. A németországi jelenlegi szarvasmarha és sertéshúsárak, valamint az uj törvény rendelkezései, amelyek az élő baromfi bevitelét nagyon megnehezítik, kedvező alkalmat nyújtanak a leölt baromfi bevitelére. A kivitelnél nagy gond fordítandó a baromfi megtisztítására és csomagolására.
„Tejgazdasági bakteriologia‘\ Svéderedeti után németből fordította Szige'i Warga László in. kir. tejgazdasági szakiskolai igazgató. A magyar szakirodalom egy nagybecsű munkával gyarapodott, mely egyrészt a tejgazdasággal gyakorlatilag foglalkozók, továbbá tej szövetkezetek s a tejgazdasági szakiskolák hallgatóinak kézikönyvvül szolgál; másrészt pedig a nagyközönség is — mint e téren laikus —élvezettelfogjaolvasniemunkát, mely egy csudás világot tár fel szemei előtt, egyszerű, könnyen érthető szavakkal ismertetvén meg egyik leglényegesebb közfogyasztási czikknek, a tej és tejtermékeknek apró ellenségeit, a különféle baktériumokat azoknak káros hatását, s ezen mikroorganizmusoknak ki- pusztitására szolgáló különböző eljáráso kát, szóval a szerző nem száraz tudományos stílusban tárgyalja anyagát, hanem könnyű, folyékony nyelvezettel ismerteti meg azt az olvasóval. A könyv nagy nyolczadalakban közel 8 Ívnyi tartalommal jelent meg a szerző kiadásában, ára 3 korona, megrendelhető közvetlen a kiadónál, Szigeti Warga László m. kir. tejg. szakiskolai igazgatónál Sárvár- Lánczpusztán u. p. Káld.
Allatkiállitások. A szolnok-dobokai ló

tenyésztési bizottság Deésen szeptember 6-án csikódijazást rendez. A kisgazdák ösztönzésére 500 koronát fognak a sikerült állatokért kiosztani. — A békés
megyei gazdasági egyesület aug. 20-án állatdijazást és fejési versenyt rendez Gyulán. A fejési versenyt a gyulai huszárkaszárnyában tartják meg. Az állatkiálJi- tásokat Darányi megfelelően segítette.

A magyar selyemtenyésztés.Bezerédj Pálnak sikerült a selyemtenyésztést olyany- nyira fej leszteni, hogy a termelés, a mely 1874-ben csak körülbelül 2000 klg.-ot tett ki, 1899-ben 1,500.000 klg.-ra emelkedett, melynek értéke több,mint öt millió. Magyarországon körülbelül százezer tenyésztő van, vannak gubóbeváltóintézetek, selyemfonóintézetek és selyemszövőgyárak, mert a selyemtenyésztés a selyemipart vonj a maga után. A magyar kormány az országos selyemtenyésztési felügyelőnek 6 millió K.-át bocsátott rendelkezésére évenként, amely az esztendő végén kamatok nélkül volt visszatérítendő. A kormány hozzájárulása tehát a 6 millió K. kamatvesztesége és azonfölül 30.000 korona direkt szubvenczió volt. Eddig a magyar kormány 48 millió koronát adott erre a czélra, de a felügyelőség ebből 45 milliót már visszafizetett. Ez időszerint 145 iskolában tanítják az eperfa praktikus tenyésztését, az iskolák a csemeté



1903. — 33. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7két ingyen osztják szét a szegény községekben, az országutakon és egyáltalában mindenütt, a hol a talaj kedvező, eperfákat ültetnek. Húsz esztendő alatt 2500 községben 41.000 liter eperfamagot osztottak szét.
Gyorsnyirógép Velocifor néven kerül forga

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

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

(E rovatban minden hozzánk érkezett levélre válaszolunk 
ennélfogva tessék ezt a rovatot figyelemmel kisérni).
V. Gy. urnák, Szikszó. Prospektust, vala

mint bejelentő-iveket a kolozsvári kiállításra 
küldöttünk. Tessék a bejelentéssel sietni. — 
W. E. urnák, Páty. Czéljainak meg fog felelni 
Hreblay „Baromfitermékek értékesítése" czimü 
könyve. Kapható egyesületünknél is 2 K-ért. — 
S .J. urnák, Berzék. A tetvek pusztítására igen 
jó szernek bizonyult a dohányhamuból és hal- 
zsirból készült kenőcs. Jó a terpentin-olaj is, 
valamint használható e czélra a tetüzsir, mely 
minden gyógyszertárban kapható. — D. J. 
urnák, Bácsfa. Kérdésére megtalálja feleletün
ket múlt számunk postájában. Tessék utána 
nézni. — Ch. S. urnák, Tomaj. A beszerzése
ket tessék az őszszel rendezendő kiállítások 
valamelyikén eszközölni. — K. B. urnák, Gencs. 
A nagyon sovány kacsát, valamint csirkét nem 
szabad azonnal hízóba fogni. — H. J. urnák, 
Nagybánya. Tessék kérdésével egyenest az 
Aradmegyei g. e.-hez fordulni. — D. F. urnák, 
Borhid. Sz. N. urnák, Szárcsa. K. M. urnák, 
Kertes. B. Zs. urnák, Biri. Mindhárom kiállí
tásra a prospektusok elmentek. — H. M. urnák, 
Sóvárad. A tojás értékesítő szövetkezet alap
szabályait elküldöttük. — D. J. urnák, Déva. 
Levelére bővebben válaszolunk a napokban. 
Addig türelem! — Sz. M. urnák, Bogyiszló. 
A Pestmegyei g. e. részletes felvilágosítást ad 
önnek, ha levélben oda fordul. — B. M. urnák, 
Nácz. Mutatványszám ment. — E. Zs. urnák, 
Kalocsa. A kiállításra csakis fajtiszta vagy 
tervszerű keresztezési ivadékot, teljesen egész
séges, külemileg kifogástalan s legalább 3/4 
részben kifejlődött (tenyészképes korig értve) 
állatokat v:gyünk. A teljesen fajtiszta állatok 
alatt értjük azokat, amelyek szülői ugyancsak 
fajtiszta, telivér és ugyanazon fajtabéli állatok 
voltak, tehát minden más fajtával való leg
kisebb vérrokonság e fogalmat kizárja. Terv
szerűen keresztezett ivadék alatt értjük azokat 
az egyforma, lehetőleg egykorú állatokat, ame
lyeket közönséges és nemes fajtával párosítot
tunk, avagy kétféle nemes fajta összeházasi- 
tásáhól származott nemes keresztezési ivadé
kokat, amelyeknek létrehozásánál bizonyos 
előre meghatározott czél lebegett szemünk 
előtt s ezt a czélt tervszerű tenyésztéssel 
óhajtjuk elérni. Teljesen egészséges legyen a 
kiállítandó állat, mert a beteg állat — bár a 
tervbe vett állatorvosi szigorú intézkedések 
mellett amúgy sem lesz bevihető a kiállítás 
területére — nemcsak rendellenes az egész 
kiállítás állatállományára, de ha betegsége 
nyilvánvalóvá válik, nagy kárt okozhat a te
nyészet jó hírnevének, ami — azt hiszszük — 
semmikép sem kívánatos egy uj tenyésztőre. 
Az egészségi állapot pontos megállapítására 
tehát nagy súlyt kell helyezni. Külemileg tel
jesen kifogástalan legyen az állat, mert a teli
vérnek nevezett s teli külemi hibával biró 
állatnál s ennek kiállítójánál nincs szánalma
sabb alak. Az állatra végre nem szégyen, ha 

ilyennek állítják ki, de a tenyésztőre nézve 
nagy szegénységi btzonyitvány az ilyesmi. 
A keresztezési ivadékok összeválogatásánál is 
a lehető legnagyobb figyelemmel legyünk az 
alak, a szin és a korra nézve. Nagyon sokat ad 
az ember a bírálatnál az egészséges voltot 
mutató, egykorúira látszó, egyszínű és feltét
lenül tiszta állatokra. Az ellenkezők hatásának 
következményeiről azt hiszem nem kell itt meg
emlékeznünk. Legalább s/i-részben legyen a kiál
lított állat kifejlődve ; ez azért szükséges, mert 
egyrészt a fejletlen állatot nem lehet jól meg
bírálni, másrészt pedig a vevő sem vásárol 
zsákban macskát, különösen nagy áron. A fejlet
len állatnál sok minden lehet jó is, rossz is, 
de a tenyészképes vagy 3/i részig már az, ha 
jo akkor, mikor megvesszük, valószínűleg azu
tán is az marad. Ezért kell tehát nagy súlyt 
helyezni arra, hogy a kiállítandó állatok leg
alább 3/4-ig kifejlődőitek legyenek. — H. J.-né 
úrnőnek, Szakolcza. Bejelentéseit vettük. — 
Á. S. urnák, Bia. Tessék a czikket beküldeni, 
ha jó, készséggel közöljük.

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

Iroda: VII., Károly-körut 3. sz.

Vr ásárol:
Lenmagot
Repczét
Gomborkát

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot 

Ricinusmagot

Szállít:
Olajpogácsát 

Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenőcsöt 
Kocsikenőcsöt

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Sárga Orpington 
csirkék 3 és 4 hónaposak eladók, darabonként 
5 forintért. Ordódyné llailátli Gizella, 
Nagy-Kereskény, u. p. Kis-Kereskény, per Léva.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapok" eredeti tudósításai.
Budapesti szúró marhavásár. 1903. augusztus 13. 

Fölhozatott: borjú 601 darab, bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 76—100 fill., II. oszt. 
46—72 fill., bárány páronkint-------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.
Budapesti vágtimarhavásár. 1903. augusztus 13.

Fölhajtatott: hízott s legelömarha 3106 drb, csontozni 
való marha 857 drb, összesen 3963 drb. Ebből: ökör 
2973 drb, bika 142 drb, tehén 673 drb, bivaly 158 drb, 
növendékmarha 17 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1903. aug. 13. I. rendű II. rendű III. rendű
Magyar hízott ökör 66—74 60-65 52-58
Tarka hízott ökör . 68-76 62-67 54-60
Tehén........................ 62—68 54—60 46-52
Szerbiai ökör . . . 64-70 56-67 48-54
Bika........................... 68-74 60-66 50-58
Növendékmarha . . —----- 46-72 —
Bivaly.................... — 38-50 —
Irányzat: A vásár hangulata élénk; az árak a szerb 

marháknál, 2 K.-val emelkedtek, a magyar marháknál 
változatlanok.

Budapesti lóvásár. 1903 aug. 13. Fölhajtatott: 
547 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
40 drb, hintós 30 drb, igás 50 drb, fuvaros ló 60 
drb, parasztló 300 drb, alárendelt minőségű 67 drb. 
Eladatott: 354 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
---- ------- , jukker 270—460, hintós 280—460, igás 
200—400, fuvaros ló 110—240, parasztló 70—150. 
Irányzat: A vásár hangulata közepes.

Budapesti ferenezvárosi sertés-zártvásár.

Nap Érk.
waggon

Érk. 
darab j

Sertés- 
közvágó- 

hidra 
elszállit
tatott

Eladat
lanul 

maradt

augusztus 7—13-ig | 127 4675~1 4508 187
Napi árak fíilérekbeu

Irányzat: Vásár közepes.
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aug. 7-én 88-91 88-91 91-93 88-92 84-88 84-----

aug. 13-án 86-90 86-90 88-92 86-92 80—86 —

A. kőbányai sertéspiaez heti forgalma. 1903. 
augusztus 5-tól 1903. aug. 14-ig. Sertésállomány volt 
1903. aug. 5-én 46467 darab. Ehhez érkezett : magyar 
----- drb, szerb 879 drb, összes állomány 47446 drb. 
Elszállittatott: 4137 drb. Maradt állomány 43309.

Hizottsertés 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 fill.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 108—112 
fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 108—112 
fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 108—112 
fill. 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.
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, vészen átment 2 éven aluli süldő 100—108 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 80—84 
fillérig. Irányzat- Változatlan.

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

Budapesti juhvásár. 1903. augusztus 10, Fölhajta
tott: 1386 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 40—54, középminőségü hízott ürü 
44—49, legelőn javított ürü----- pár.-kint, javított
anya------- szerbiai raczkajuh------------- , kecske —,
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata lanyha, az
árak 1 fillérrel csökkentek.

Bécsi szúró marhavásár. 1903. aug. 13. Föl
hozatal : 3289 drb borjú, 2686 drb sertés, 256 drb 
juh, 88 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
94—114-----------, borjú II. o. 92—130, hízott sertés
102—112, süldő sertés 100—116, hússertés 102—112, 
juh 80—100, bárány páronkint 12—26 kor. Irányzat: 
A borjuvásáron az üzlet a közeledő kettős ünnep miatt 
élénk és az árak 2—4 fillérrel emelkedtek klgr.-ként.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. aug. 10. Föl
hajtatott : hízott és legelőmarha 3137 drb, csontozni 
való marha 120Ö darab, összesen 4337 darab. Ebből 
ökör 3155 drb, bika 631 drb, tehén 254 drb, bivaly 
297 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaőrtők

ben fogyasztási adó nélkül.)

Magyar hízott ökör . 
Galicziai hízott ökör. 
Tarka hízott Ökör . 
Bikák . ................. ...
Hízott tehén..............
Legelömarha..............
Csontoznivaló marha 
Bivaly........................
Konzerváru (selejt) .

1903. augusztus 3. 1. rendű II. rendű III. rendű

72—76 64—70 54—63
72-78-80 65-71 58—64
80-83-85 68-79-74 60—67
50 72
54-----
50

70-----
64

—

50-
36----- 50----- —------

Irányzat: A multhetihez képest körülbelül 500 drb.-bal 
való gyengébb felhajtás folytán az üzlet élénk és az 
elsőrendű, valamint a középminőségü ökrök a multheti 
árnál 100 klg.-ként 1 koronával magasabban keltek el.

Bécsi juhvásár. 1903. aug. 13. Fölhajtatott: 2172 
darab. Árak : kg.-kint fill.-ben : angol húsos ürük-------- ,
I. rendű hízott ürü 50—56, középmin. hízott ürü 46—49, 
kecske —, bárány —. Irányzat: A vidéki és cseh keres
kedők élénk részvétele daczára, a franczia vámok föl
emelése folytán az árak klg.-ként 2 fillérrel leszálltak 
a multheti árakhoz képest.
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Bécsi sertésvásíír. 1903. aug. 11. Eölhajtatott : 

hússertés 3984 darab, zsirsertés 5847 drb, díszesen 
9831 drb. Ebből : magyarországi 5847 drb- galicziai 
3963 drb, egyéb 21 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban flll.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 96—98 (kiv. 
—), elsőrendű közép magyar 88—94, könnyű magyar 
84—86, öreg nehéz magyar 88—94, szerémségi 
»horvát)-------- ■, szedett sertés-------- , galicziai süldők
-------- , galicziai öreg------, hússertések---------. Irányzat: 
Zsirsertésekben az üzlet nehézkes, mindazonáltal emel
kedtek az árak. A hússertések ára változatlan.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. aug. 14.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

1.20—1.60, csirke sütni való hazai egy pár 1.40—2.40 
Tyuk, hazai egy pár 2.----- 2.50. Kappan hízott egy pár
——. Rucza hízott la egy pár 4.80—5.20, rucza hízott 
Ha egy pár 4.----- 4.80 Lúd hízott la 12.—14.—, lúd
hízott Ha 9.—12.— Pulyka hízott la —.

Vágott baromfi —és 1.-rendű szépen, 
tisztán kezelt hízott ludak kilója 1.30—1.40 vágottpulykák 
Kilója — fill. kilónként, minőség szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 62—64 
gyengébb minőségű 60—61, apadt----------- , meszes
—----- koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
i903. augusztus 9-ér>.

A betegség neme

össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

bo oCQ N 
:q 
44 ud

va
r

több kevesebb

kö
zs

ég
 |

ud
va

r be o
N :o 44 ud

va
r

Lépfene _  _ __ —............ 69 92 23 19
Veszettség_________ „■__ 76 76 — — 1 1
Takonykór ........................... 58 62 — — 1 1
Ragadós száj és körömfájás 475 3570 62 250' — —
Ragadós tüdőlob ............... — — — — — —
Juhhimlö... ................. ........... 8 17 1 1 — —
Ivarszerü hólyagos kiütés 44 92 — — 8 37
Rühkór . _ _ ___________ 317 715 — — 32 70
Sertésorbáncz „.................. 366 1241 5 109 — —
Bivalyvész............... ........... 14 46 1 12 — —
Sertésvész .............. ............. 876 17 — — —

Vajpiacz.
Az *Alfa Separat.or* részvénytársaság jelentése.

Budapest, 1903. julius 28. Teavaj centrifugált 
1’90—2'20, főzővaj, 1’50—1’70 kor. kgr.-kint. 
Tehéntúró I-a 10—12, tehéntúró 11-a----- fill.
kgr.-kint. Irányzat: Lanyha.

Becs, 1903. julius 28. Legfinomabb teavaj 
2.20—2'30 finom teavaj--------------parasztvaj
—.-------- tehéntúró —.------------.— kor. klg.-
kint. Irányzat: Lanyha, de fölösleg nélküli.

Berlin, julius 28. I. oszt, vaj 103—105 II. 
oszt, vaj 100—102, III. oszt, vaj------ — márka
50 kgr.-kint. (1 márka — 120 fill.) Irányzat: 
Nyugodt.

Kopenliága, julius 28. I. oszt, vaj 168—172 K. 
Irányzat: Szilárd.

z z
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 tej gaz
dasági czikkekben. Költségveté- 
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk.A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb .. .. zzz: kitüntetés. -----! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. ~

^2^2z2^ □

BECK és GERGELY 
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. 
ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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Westfalia Separator
GÁL és FODOR BUDAPEST,

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

A*****************
A legújabban szabadalmazott tejelő- 
melegitők kizárólagos elárusítói, 
Tejszövetkezetek, tej tel epek, vaj és 
sajtgyárak teljes berendezéséről 
erő és kézi hajtásra díjtalanul 
szolgálunk tervekkel és költség

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni.

®@j®
i Sürgönyczim : Consum, Budapest. Telefon : 25—02. 

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

ÜZLETÁGAK: ■

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

Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád.

3 ^angerhauseni gépgyár t
...... részvény-társaság ~

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

X ------------------
X
X
X
X
X

◄ ►►

SCHENKER és TÁRSAI, HOFFMANN S. és V., KOHN E. és MITTLER
KÜLÖNVONAT IRODÁJA.

Mindennemű
élelmiszerek, élő állatoknak, romlandó áruknak és egyéb gyors 
szállítást igénylő czikkeknek, külön e czélra rendszeresített 

gyorsított különvonatok.
Közlekednek egyelőre: hetenként szerdán és szombaton. 

Bővebb felvilágosítást ad a

Különvonat iroda: Budapest, V., Nádor u. 20.
Telefon 44—71.

X

Xx_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A „Kronen Separator*11
1901-ben az állami lefö öző-versenynél Budape ten, valamennyi 
gép között legélesbben fölözött Kapható 12 különböző nagy

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

sebb üzemek részére.
Szám 1 2 3 4
Munka
képesség

K.
JURÁftY KÁROLY V.
Tej gazdasági gépgyár és tej gazdasági 

technikai iroda. Vezérképviselő :
DÉNES B., BUDAPEST.

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

erőhajtásra.

5—6 10 15 25 lit.
25.- 36.- 45- 65.—

S Óvja az egészségét! $ 

% JW- Ezernél több kiváló orvos ajánlja ’ ö

• ásványvíz

Árjegyzék kívánatra mindenhová díjmentesen küldetik. 
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; :t fuvardíjat oda és 

az üres üvegekért vissza űzeti a

Szt.-Lukácsfürdö Kútvállalat, Budán.

gl Uj “Vietória” sorvetőgép
éSh ( tolókerék - rend •

szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 

Ir'VWK VETŐGÉP.

fi

iiglWílig

i JfofkeFF éS Schrantz
J3udapesten, VI. kér, Yaezi-körút 57, sz. BSg Uj gazdasági gépgyára es vas- öntödéje Kispesten épültl900-ban

‘TT’jánlja legjobb minőségű gazdasági gépeit 
és eszközeit jutányos árak mellett. z= ||| 

Jerjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen |||
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e_e_e_e_e_e. 1902. évi forgalom: 28,000 bál. s>s>s>s>^s>

Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra

I
 melyek idei első sorozata f. év július hó

8., 9. és lO-én tartat! k rneff.

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

HELLER M. s TÁRSA S’ríZ
Budapest, V. kér., Erzsébet-tér 13. sz.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Alagtott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
„Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő, 35.000’ darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszerüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, 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 legmesszebb menő előnyöket nyújtja és 
a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva van.

Ajánlja szabadalmazott és 
kipróbált lőffyorsnyiró- 
ffépeit, melyek a cs. és 
kir. udv. istállókban, 
tóra n ff n k, katonai
parancsnokságuk és 

ménesek 
istállóiban használatban 

vannak.

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. Brassói kénsav- és műtrágya- gyára ajánlja legjobb minőségűmindennemű Q-T

Lovak, szarvasmarhák és juhok részére.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

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

a t. ez. gazdaközönség becses figyelmébe. Ajánlatokkal készséggel szolgál a Központi Iroda, Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. sz. =Szivattyúk Kwizda-féle Komeuburgi Allattáppor

"Áj

Szer lovak, szarvasmarhák és ju
hok számára. Egy doboz ára 1 
korona "0 fillér- Fél doboz 70 fill- 
Valódi csakis ezen vcdjcgygyel ellátva-

minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda
sági és iparczélokra.

Vas- és ólomcsövek minden méretben.
Kender és gummitömlök.

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

ban kapható.

Főraktár:

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

legújabb javított rendszerű tizedes, százados és hid- 
mérleffeli fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési, 
gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Enihermérleffek, 
mérlegek házi használatra, barommérleffek. 
Commandit-társaság szivattyú- és mérleg-gyártásra. 

W. GARVENS

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Gazdák Biztosító 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 elfogatl 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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Kis hirdetések ára:

Minden szó 4 flll., kövér betűkkel 
minden szó 8 flll. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adunk felvilágosítást, ha 
k'-rdésttevö 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.

Feltűnő betűkkel közlendő kis hirdetések dija, 12 □-czenti- 
méter területig, beiktatásonkint 1 korona, minden további 

I ------ --------------- 1 □-czentiméter 5 fillér.--------------------------

Kínálat.

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

Faj barom fiák 
állandóan kaphatók : Plymouth, 
Langshan, Bráhma, Cochin, 
Kopaaznyaku stb. darabja bár
mely nemben 4 forint. Keltő
tojások á 10 kr. Pekingrécze 
5 frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd 6 
frt. Toj. 70 kr. Bronz és fehér 
pulyka 5 frt. Tojás 60 kr. Ki
tüntetett törzsektől. Galambok. 
Keltőgép, és nevelő. Vétel és 
csere ! Árjegyzék. Briehta 
Kálmán Török - Bftlint, 

(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe- , 

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

r.-társaságnál 
. Budapest, Fürdö-u. 8. 

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

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

tetve.
Tessék prospektust kérni. 

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!

Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fount- és 

kerités-g'yára 

BUDAPESTEN, VIII. 
Üllői-nt IS. szám.

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.. 
Alkot már y-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

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

Fajtiszta, szép sárga Orping'- 
tonokat mérsékelt árban 

szállit a
H. Produce Import Co.

J. Holló
B5. 56. Chancery Lane London I 

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

bélyeg beküldését kérjük.)
Most jelent meg : '•ÍJ 
„Góbéságok" 
Kacagtató székely históriák ős 

elbeszélések.
— Második kiadás. — 
Postaköltséggel együtt 1 kor. 
40 fillérért küldi Péteri' y 

I Tamás, Budapest, IX. kér., 
Köztelek.

Mérsékelt árak mellett egész 
éven át kaphatók: PISNY 
ISTVÁNNÉNÁL Battonyáni 
tisztavérü emdeni libák, peking, 
óriás kacsák bronz pulykák, ply
mouth, orpington, langsan, erdélyi 
kopasznyaku fehér és fekete 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 
ölfogadok. Kaosatojás I db 10 kr.

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. Továbbít aczél- 
tüskés 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 Emdo- 
nivel 1 kor. 40 fi.ll., Olasz óriás 
1 kor. 20 fill. Fehér gyöngy tyuk 
80 fill. Sárga Orpington direkt 
Angolországból Holló József ál
tal í. 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.

'■ < Tenyésztő Ön? Kiváló ered-
f ® '' ' menyeket kíván elérni?
z Nos! Akkor nevelje fel a

' flatal baromfit Fattinger
húsrostos csirkeele- 

X-? . \ 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 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 Ransch, Andrássy-ut 8.

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas- 
ammont (dohánytrágyázásra), chilisalétromot, 
kanitot, 40%-os kálitrágyasót, kovasavas kálit és egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállit 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-fejekkcl, 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 ekctaligája, teljesen pormentesen csukott agyakkal 
önműködő kenöszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartós
ságot biztosítanak. Különlegességek rétmüvelö-eszközökben. Boronák, kapáló- és 

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörök. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselő Szűcs Zsicjmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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gyár. Háztartási, konyha és sport áru raktár.
BUDAPEST. 1

ALAPÍTVA 1865.

▼ ▼ YWTTT •▼"▼"▼'T v v v v t v ▼' rv-rTnn

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

„MELOTTE“ a legkönnyebb járatú. ------
,.MÉLOTTE‘ a legtartósabb és legegysze

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

ön
Sk

Több mint 100,000 eredeti „MEL0TTE“ gép 
===== van használatban. =......

Ríwiifi

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

n
■Mi

VAVAVAVAVAVAVAVA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK
Grand Prix.

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

VAVAVAVAVAVAVAVA

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

■■■■ ■BBHasaaasni

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


