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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Orosz állatinvázió Németországban.A német birodalom kormánya elküldte megbízottait Szent-Pétervárra, hogy a 
kereskedelmi szerződések megújítása iránt az előzetes tárgyalásokat megindítsák. A német kiküldöttek alig időztek egy-két napig az orosz fővárosban s a birodalmi agrár sajtó máris valóságos rémhírrel verte föl a német közvélemény nyugalmát: Oroszország az állatvámok leszállí
tását s az állategészségügyi intézkedések 
enyhítését követeli a német birodalomtól.A német agráriusok természetesen hallani sem akarnak erről a követelésről. Tudni kell pedig, hogy Németországnak nincsen, miképp a monarchiával, állat
egészségügy ikonvencziója Oroszországgal, Németország keleti határain könyörtelen szigorral zártak és zárnak ki minden orosz állattransportot, annyira, hogy a most még érvényes német-orosz kereskedelmi szerződésbe foglalt állatvámok, a szerződés egész tartama alatt, teljesen illuzóriusok maradtak, vagyis a gyakorlatban eddig nem érvényesültek.Arra is megfelel a német birodalmi agrár sajtó, hogy Németország miért nem kötött, miért nem köthetett állategészségügyi egyezményt Oroszországgal. Mert az orosz állategészségügyi szolgálat tel
jesen megbízhatatlan; ilyen volt a múltban s ilyen a jelenben. Kimutatják a legújabb keletű orosz hivatalos jelentésekből, hogy Oroszországnak azok az európai és ázsiai kormányzóságai, amelyek az állatbehozatal szempontjából tekintetbe vehetők, ma is teljesen meg vannak fertőzve. Állati tüdő- és gümökór, száj- és körömfájás, továbbá marhapestis grasz- szálnak ottan s ha Németország keleti határait megnyitja, annak a veszedelemnek teszi ki magát, hogy sok száz milliót érő állatállománya megfertőztetik s évtizedekre kiirthatatlan állatbetegségek 

fognak befészkelödni. Ebből a megnevezett sajtó arra a következtetésre jut, hogy az állatbehozatal terén Oroszországnak teendő legcsekélyebb konczessió is a német gazdák főbenjáró érdekeit veszélyezteti.Az elmondottak a magyar állattenyésztőket két szempontból is nagyon érdeklik. Először is fölöttébb valószínű, hogy Oroszország, a megindítandó kereskedelmi tárgyalások során, a monarchiától is az állatbevitele érdékében fog engedményeket követelni. Szó volt már erről többször is és valahányszor szó volt róla, az osztrák nagyipar sajtója mindig kész örömest fölajánlotta a monarchia pia- czait az orosz állatbehozatalnak, cserében természetesen az osztrák nagyipari termelés számára követelt engedményeket Oroszországtól. Ha pedig a dúsgazdag Németország félti az állatállományát az orosz fertőzéstől, mennyivel inkább kell féltenünk nekünk, akik tudjuk, hogy egyedül a sertészvész egész vidékek kis- és közép-exisztencziáittönkretette. A kisemberek érdekében megindított állami és társadalmi mentőakcziók egyik főfeltétele az állattenyésztés föllenditése, enél- kül nem képzelhető sem rutén, sem székely akczió. Következik tehát ebből, hogy az orosz állatok beözönlése nálunk valósággal kiheverhetetlen nemzeti katasztrófát okozna. Egyelőre ugyan elképzelhetetlen, hogy Oroszország az állatvámoknál bármiféle koncessziót kaphasson a monarchiától — se ponton kész és harczias szövetségeseink az osztrák gazdák is — de azzal az egygyel tisztában lehetünk, hogy az osztrák nagyipar minden lehetőt el fog követni, hogy a maga termelése, jobban mondva túltermelése számára az orosz fogyasztó piaczokat megszerezze. A magyar és az osztrák agrárpolitikusoknak tehát résen kell lenniük, hogy ezt a valósággal nemzetgyil

kos merényletet a két állam mezőgazdasági lakossága fejéről elhárítsák.A másik szempont, amelyből bennünket ez a kérdés érdekel, az, hogy Németország, miután az orosz határt az állatbehozatal elöl minden valószínűség szerint továbbra is szigorúan elzárja, husszük- séglete fedezésében egyedül a monarchiára, illetve e sö sorban csupán a ma
gyar állatbehozatalra számíthat. A gyakorlati élet tapasztalatai régen az utópiák országába száműzték a német gazdapolitikusoknak azt a sokszor ismételt állítását, hogy Németország a maga hus- szükségletét a saját állattermeléséböl födözhetné. A német gazdák vezérei azonban, minden tapasztalatok ellenére, akadékoskodnak és makacsul a mi állatkivitelünket is kirekeszteni akarnák Németországból. A német mezőgazdasági tanács idei közgyűlésén annak az óhajának adott kifejezést, hogy a német birodalom ne újítsa meg az állategészségügyi egyezményt Ausztria-Magyarországgal. A német agrár sajtó még abból is fegyvert kovácsolt ellenünk, hogy a Magyarországból, illetve Ausztriából exportált állatokat csak bizonyos vágóhidakra hajtják, holott pedig az állategészségügyi konvenczió értelmében az egész német birodalom területén szabad forgalmuk volna. Ez a több mint erőszakos érvelés is tanúskodik róla, milyen gyönge bizonyos német körök álláspontja.Említettük volt, hogy a legutóbbi németországi választások által a német birodalomgyülésen a szerződéses politika hívei kerültek túlsúlyba. Föltehető, hogy az oroszországi állatpestist ez a többség sem akarja a német állattenyésztők nyakára hurczolni, de föltétlenül bizonyos az is, hogy a husszükségletnek, különösen pedig a nagyobb németországi ipari központokon érzett nyomasztó husdrágaság- nak az uj rezsim hajlandó lesz véget 



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 35. sz.vetni. Ez kedvező kilátásokat nyit a magyar állatkivitelnek, más forrásból a német szükséglet ilyen kényelmesen ésilyen kitűnő anyagot nem merithet. Ma ugyan az általános politikai helyzet messzire elvetett attól, hogy a Németországgal megindítandó kereskedelmi tárgyalásokra csak gondolni is lehetne, de a politika nem temetheti el a magyar gazdák gondjait és aggodalmait arról, milyen lesz a magyar állattenyésztés sorsa a jövőben? Konstatáljuk tehát, hogy egyik legjelentékenyebb állatkiviteli piaczunk felé a kilátások kedvezőek, ezeket alkalmas időben csak ügyesen ki kell használni.
Állattenyésztés.

Rovatvezető : Monostori Károly.

Az állati zsíroknak növényi zsírok
kal történő hamisítása ellen.Külföldön feltűnő nagymértékben, de már hazánkban is elterjedten növényi zsírok kerülnek forgalomba, amelyek egyfelől erős konkurrencziát csinálnak a vajnak és sertészsírnak, másfelől alkalmat szolgáltatnak e zsirfélék hamisítására.A kokospálmának ezen Pál min, Vege- talin, Laureol, Calma, Selecta, Palmora, stb. néven forgalomba kerülő zsírja jelentékenyen olcsóbb, nagyban vásárolva kg.-kint körülbelül egy korona, lévén, felette alkalmas arra, hogy a vajat és sertészsírt sok konyháról kiszorítsa, különösen oly időkben, aminö a mostani is, mikor a disznózsír ára magas. Ám, ha ez egymagában és a szegényebb sorsú konzumensre való tekintetlel talán nem baj is, határozottan nagy baj akkor, ha a vaj és disznózsír hamisitására használtaik fel; nagybaj kiváltképpen amiatt, mert ezidőszerint ezt a hamisítást úgy, mint a margarinnal való hamisítást, kimutatni nem tudjuk. Ki van tehát szolgáltatva a hamisítóknak úgy a zsír és vajkereskedő, mint a fogyasztó s ezek káro- sodásaa hamisítások fokozódásával hovatovább csak nagyobbodhatik.Bár biztosan nem tudható, de nincs kizárva annak a lehetősége, hogy az efféle hamisítások már nálunk is lábrakaptak s mertkonstatálásuk ezidöszerintlegalább is igen nagy nehézségekbe ütközik, érdekes tudnunk, hogy külföldön már is mozgalmat indítottak egy módszernek kitalálása érdekében, melynek segélyével lehetőleg gyorsan, olcsón és biztosan legyen kideríthető a vajnak és más állati zsírnak növényi zsírral történt hamisítása.A berlini vajárusok egylete egy ezen kérdés megoldására irányuló pályázat 

dijjazására maga 1000 márkát irt már alá. A kitűzendő pályadijhoz hozzájárultak még ezideig aláírásukkal Berlin legrégibb kereskedői 1000, a brandenburgi gazdasági kamara 1000, az északnémetországi tehenészetek berlini elárusító szövetkezete 500márkával. Felszólították egyben egész Németországnak ebben a dologban érdekelt köreit, hogy a jelzett czélhoz pénzösszegekkel szintén járuljanak hozzá, amiből az következik, hogy valamely igen tekintélyes összeg az, amit apálvázatonkitüznióhajtanak, oly összeg, amelyért a legjelesebb kémikusoknak is érdemes leend kutatásokat végezni és a versenyben sorompóba szállni.A megfejtésre kitűzendő kérdés vonatkozni fog1. vizsgálati eljárásra, melylyel gyorsan, biztosan s nagybani vizsgálatnál legfeljebb 6 márkába kerülő költséggel kideríthető, hogy a vaj, de a disznózsír is, van-e vagy nincs hamisítva az elöl említett növényi zsírokkal és pedig derítse ki ezt a hamisított vajban lehetőleg egészen 10%-ig menő pontossággal;2. egy szerre, amely a növényi zsírok felismerését megkönnyíti anélkül, hogy elvenné azoknak azon tulajdonságait, a melyek emberi táplálékul alkalmassá teszik, tehát pl. olyaténképpen, amikép a sezám olaj a margarin jelenlétét festéssel kimutatja.A pályázat bizonyára nemzetközi lesz, de ha nem lenne is az, érdemes volna a mi szakembereinknek is ily kutatásba fogni, mert nagy közérdek forog itt szóban s pl. vegvkisérleti állomásaink egyhamar aktuálisabb és gyakorlatilag fontosabb thémát ennél alig találhatnak.
_______ Monostori K.

A tej zsírtartalmának átörökítése.Mai napság már minden okszerű tehenészetben arra kell törekednünk, hogy a produkált tejnek, illetve a vajnak, előállítási költségét csökentsük s ezért olyan teheneket tenyészszünk és tartsunk, amelyek rendszeres takarmányozás mellett a legtöbb tejet és vajat produkálják. Ezeket szem előtt tartva, elsőrendű fontossággal bir az a kérdés, átörökíti-e a tehén a tej zsírta lm át borjára ?Tudjuk azt, hogy valamely tehén által produkált vaj mennyisége a tej zsírosságától függ. Hogy hol melyik bir nagyobb jelentőséggel, t. i. a mennyiség, avagy minöség-e ez az adott körülményektől függ. Ott, a hol a tej friss állapotban hozatik piaczra, ott legtöbbnyire a meny- nyiségre fektetik a fősulyt, ott azonban, a hol a tej vaj alakjában kerül piaczra, nem mindig a legböven tejelő tehén adja a legtöbb jövedelmet, hanem az, amelynek teje zsirdusabb.így állván a dolog, nagyon fontos 

tudni azt, hogy e tehenek tejük zsírosságát átörökitik-e utódjaikra s mennyiben. A tehenek említett átörökítő képességét már régebben, de különösen újabban végrehajtott kísérletek állapították meg, a melyek közül elsőrangú hazánkban a magyar-óvári szarvasmarhatenyésztési egyesület ebbeli kísérletei. Ezekről hazai szaklapok s az egyesület kiadványai révén az eziránt érdeklődő gazdaközönség tudomást is vett, s az itt elért eredményeket bizonyára hasznára is sietett fordítani.A külföldi kísérletekből figyelmet érdemei Wicliqramnak csak nem régiben nyilvánosságra hozott ebbeli publikátiója, aki 97 tehénnel végzett kísérletei alapján kimondta, hogy a tehenek azon egyéni tulajdonságai, hogy zsírosabb, avagy soványabb tejet adnak, majdnem abszolút biztonsággal átörökítik utódjaikra.Svájcz- ban ezen alapon több szarvasmarhatenyésztő szövetkezet ki is mondotta, hogy az egyletek által megállapított szabályok szerint tenyésztett és zsíros tejet adó anyák bikaborjai tenyészállatvásárokon 50—100% árpótlékban részesülnek. Hasonló intézkedések nálunk is bizonyára hatalmas lendületet adnának azon iránynak, miszerint a szarvasmarhatenyésztök figyelemmel legyenek ezen egyéni tulajdonságokra az üszők, de különösen a bikák megválasztásánál.A keresztezési kísérletekből a tej zsírtartalmának átörökítését kipuhatolandó érdekes Kühn-nek ilyen irányú tanulmánya, ki a yak sok zsírt tartalmazó tejelőképességét használta ki átörökítésre, elérvén azt, hogy a yak basztárd tehén teje 5’20—6.60% zsírt tartalmazott. Ennél még feltűnőbb egy gayalbika átörökítő képessége egy oldenburgi tehén utódjára. Az oldenburgi tehén átlagosan 3'41% zsírtartalmú tejet adott, a korcsnak teje pedig 16 72% szárazanyag tartalom mellett 5'81% zsírtartalommal birt, tehát az anya tejének zsírtartalmát messze túlhaladta.
Kirchner a lipcsei egyetem gazdasági kísérleti állomásán tüzetes kísérletek utján szintén kimutatta, hogy a tejnek zsírtartalma nagy bizonyossággal örökittetik át s igy a tenyészállatok kiválasztásánál nemcsak az állattest nagyságára, tejelő - képességére kell tekintettel lennünk, hanem a tej zsírtartalmára is. —e

Tejgazdaság.
Rovatvezető.- Sierbán János.

Legelőink gyomnövényei, melyek a 
tej minőségére károsan hatnak.Vannak egyesek, kik azt állítják, sőt erre vonatkozólag kísérletek is bebizonyították, hogy a takarmány atej minőségére 
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munkabírás. Legkönnyebb haj- A LEGJOBB FÖLÖZŰCÉP AZ ALFA-SEPARATOR. I 
tas. — Legtokeletesebb iolozes. __________________________________________



1903. — 35. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3nem gyakorol semmi befolyást.*)  Már több czikket olvastam erre nézve, melyek mindegyike a lehető legpontosabban végrehajtott kísérletek eredményeképen közli a fenti állitást, a miben nem is kételkednék, ha még több kísérlet és maga a 
tapasztalat az ellenkezőt nem állítaná. A kérdés nincs még kellőleg tisztázva s igy ki-ki a maga tetszése szerint egyik vagy másik nézetet fogadja el. A ki tejét eladja, az bizonyára az első nézetet hajlandó elfogadni, pláne akkor, ha a tej vevő folyton kifogásolja a takarmányozást, viszont a kereskedő, a ki a tejét esetleg további feldolgozásra fordítja, a másik nézetet hangoztatja.

*) Ezt senki sem állítja és a kísérletek sem 
ily irányúak: hanem arra vonatkoznak, hogy 
a tej zsírtartalmát lehet-e takarmányozás által 
növelni. Hiszen józan észszel ki állíthatná, hogy 
a takarmányok nem befolyásolják a tej minő
ségét ? Minden valamire való tejkereskedő vagy 
pláne sajtos kiköti, hogy mit takarmányozhat- 
nak a tehenekkel. Jó sajtot nem is lehet olyan 
tejből készíteni, mely különböző gyári moslé
kok által etetett tehenektől származik.

Köztudomású továbbá, hogy sok olajpogácsa, 
konservált takarmányok, melasze stb. mellék- 
izt adnak a tejnek. A kigyóhagymától (Muscari 
comonum és M. botujoidos) pedig a vaj kén- 
szagu és élvezhetetlen lesz. Rovatvezető.

Sok kellemetlenségtől volnának a tejtermeléssel foglalkozók megszabadítva, ha e kérdés teljesen megvilágittatnék, ha hosszabb időn keresztül, több, helyesen végrehajtott pontos kísérletek egyik vagy másik állitást bebizonyítanák.Nem vagyok hivatva arra, hogy egyik vagy másik nézett helyességét tovább fejtegessem, s ez nem is czélom. Ismertetni óhajtom alantiakban azon gyomnövényeket, melyek legelőinkön leggyakrabban előfordulnak s a melyek a gyakorlati gazdák tapasztalata szerint a tej minőségére káros befolyást gyakorolnak.Minden gazda tudja, hogy a jó legelő milyen kedvezően hat nemcsak a tejelé- kenységre, hanem az állatok egészségére is. Ezért az okszerű gazda arra törekszik, hogy állatai ott „jól érezzék11 magukat, s a kellő mennyiségű fű mellett, annak minőségére is gondot fordít. Hisz’ tudjuk, ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, ha a legelőket nem ápoljuk, a gyomnövények kiszorítják a jó füveket s így az állatok sínylődnek ott de e mellett a káros, mérges növények egészségüket is megtámadják és a tej minőségét is károsan befolyásolják.Sajnos azonban, hogy minduntalan azt halljuk, hogy „az állat úgy sem eszi a a mérges rossz füveket; ott hagyja !“ A holsteini gazda nem ezt állítja, hanem legelőjére nagy gondot fordít, mert mint tejtermeléssel foglalkozó gazda bizonyára tudja, hogy a gyomnövények a tej minőségét meu támadják. Holsteinban általános szokás, hogy a tehénpásztor hosszú botja végére erősített „acatolóval“ a legeltetés alatt a gyomnövényeket gyökerestül ki

vágja s igy azokat irtja. Az egy-két véka rozs, mely a pásztornak ezen munkájáért jutalmul szolgál, oly csekély, a melynél több hasznot hajt a legelők ily módoni ápolása.A leggyakrabban előforduló és a tej minőséget megváltoztató növények a következők :
Büdös bürök (Conium maculatum), mely undorító szagu tejet idéz elő.
Őszi kikerics (Colchicum autumnale) narkotikusan hat a tejre, azonkívül némelyek szerint elvetélést is okoz.
Mocsári zsurló (Equisetum palustre)-tól a tej nagyon hig, keserű kékes lesz és az ilyen tej nagyon kevés tejfölt ad. Megjegyzendő, hogy e mellett még betegséget is idézhet elő ; fölléphet a vérvizelés, hasmenés, felfúvódás, lesoványodás stb. — sőt még elvetélést is okozhat.
Mezei zsurló (Equsetum arvense). Róla a német közmondás azt tartja: „Dér Pferde Brod, dér Kühe Tod.“ A mezei zsurló élvezete következtében a tej meny- nyisége csökken és nyúlós, kékes színű lesz.Utóbbi két növény főleg nedves helyeken, árokpartokon fordul elő s irtásuk nagy fáradtsággal jár. A május-junius hónapokban való gyakori lekaszálása sem vezet sikerre.
Akutyatejfélék (Euphorbiaccae) mérges növények, melyek állítólag véres tejet idéznek elő. (L. Geriach Handbuch dér gerichtl. Thierlieilkunde.) Szicziliában több ember mérgezést kapott attól, hogy egy oly kecske tejét itták, mely kutyatejet evett. *
Vadrepcze(Sinapisarvensis.)Poncet szerint virágzás idején a tej elválasztást fokozza s a tejet caseindussá teszi, de erős mellékizt ad neki. Magam is ismerek oly gazdaságot, hol nagyon sok vadrepcze volt, úgy, hogy azt rendszeresen feltakar- mányoztatták. A szarvasmarha nagyon szereti s némelyek szerint jó étvágyat idéz elő. így tehát nem is mondható az, hogy károsan hat a tejre, csupán csak erős, de nem kellemetlen mellékizt ad a tejnek.

Repcsénretek (Rapharius Raphanistrum.) Progner szerint fiatal korban és virágzáskor a tejelválasztást úgy mennyiségileg, mint minőségileg kedvezően befolyásolja azonban ha nedves helyeken tenyészik, magja és gyökere erősen undorító szagu.
A sóska. (Rumex’acetosa és acetosella.) Haubner szerint savanykás izt kölcsönöz a tejnek. Sprengel szerint a sóskát minden füevőállatjiiagyonszereti és az emésztésre jótékonyan hat. Azt tapasztalták, hogy a tehenek, melyek szűk takarmányozás miatt kényszerülve vannak erős szagu és más rossz füveket (zsurló stb.) enni, mégis jó, normális tejet adnak, ha a legelőn sok sóska van, mert a sóska savtartalma a többi, tejre káros növények hatását ellensúlyozza. Ily szempontból, ha nagyon gyomos a legelő, a sóskát nem mondhat

juk rossz növénynek, de máskülönben, mivel a tej savanyu izt kap, káros.
Galaj (Galium verum et silvaticum). Haubner szerint savanykás és sűrű tejet okoz. Azonkivülpirosasszintisada tejnek. A tejoltó galajt (G. verum) a tej megal- vasztására is használják, mertnedveeczet- savattartalmaz.: A gyökerében piros festőanyag van, a tej is tnegpirosodik.
Üröm (Artemisia Absinthium). Keserűségét átadja a tejnek.
Szélfü (Mercurialisannua). Kevésbbé ismeretes, denémely helyennagy tömegben előforduló alkalmatlan gyom. Mérges növény. Gártner Wetzelazt mondja, hogy 2 tehén és egy üsző evett belőle, amelyek közül utóbbit a leelléstől már csak 3 hét választott el. Az egyik tehén és az üsző, melyek sokat ettek, elhullottak, mig a másik tehenet csak nagy nehezen lehetett megmenteni, de az is vérvizelésbe esett.Menzel „Milchsecretion“ czimü könyvében említést tesz egy kísérletről, mely szerint két tehenet kizárólag szélfüből álló gyomnövényekkel takarmányoztak, aminek következtében csakhamar csökkent a tejhozam,a tőgy megkeményedett, mely aztán általános betegségbe átcsapott. Az érverés gyorsabb lett, a test hőmérséke emelkedett, majd beállott a hátsó lábak remegése és a kérődzés is elmaradt.Schaack szerint egy tehén, melyet 3 napon át szalma, széna és szélfüvei takarmányoztak, kevés és pirosas szinü tejet adott, melyből tejszín nem képződött.Ezeken kívül még számos káros gyom van, mely károsan hat a tej épségére.Fentiekből láthatjuk, hogy mily eshetőségeknek vagyunk kitéve, ha legelőink ápolására és a gyomok irtására nem fordítunk gondot. Persze ismerni kell a növé

nyeket és azok tulajdonságait, mert csak úgy 
lehet ellenük sikeresen védekezni.

Kerényi Lajos. 
Állati orgalom.
Rovatvezető: Dorner Béla.

Élöállatkivitelünk Bajorországba.
(Leitgeb Imre a m.kir.földm.miniszter müncheni 

gazdasági szaktudósitójának jelentéséből.) Bajorország a szomszédos német államokkal élénk üzleti cserekereskedést űz, amennyiben ökröket, hízott bikákat, valamint üszőket szállít: Württembergbe, Badenbe, Hessenbe és Elszászba, s különösen kiváló anyagot pedig — de csak mérsékelt mennyiségekben — a Majna melletti Frankfurtba.A kivitelnél különösen kiváló szerepet játszik a müncheni vágóhíd, a honnan például 1902. évi január hó 1-töl 1902. augusztus 31-ig nem kevesebb, mint 32,598 darab szarvasmarha küldetett el a többi német piaczokra.Ez adatok szerint Bajorország pluszszál záró igen élénk kereskedést folytat,
Terményeink értékesítését, erőtakarmányczikkek beszerzését
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 35. sz.s kereskedelmében nemcsak sajátproduktumait értékesíti, de mintegy összekötő, közvetítő kapcsot képez monarchián'; és a többi német államok között. Ezen szerepköre nagyon hasonlít ahhoz a szerephez, melyet mi Ausztria és a Kelet között töltünk be, termelünk, veszünk és eladunk raindaketten, hogy a saját produktumaink értékesítésén kívül a közvetítést haszonnal is gyarapitsuk jövedelmeinket.Ezen közös vonás mellett azonban van egy tünet mely ellentétes irányú fejlődést mutat, s más irányt ad a közvetítésnek, nevezetesemül magyarokprima anyagunkat visszük Ausztriába s az osztrákok által tovább exportálva Németországba, mig Bajorország príma importját önmaga fogyasztja el, s csak másodrendű anyagával megy tovább ; ez a tünet reánk nézve kedvező, mert a bajor mezőgazdaságnak tulprodukcziója nem érintvén a német általános liushiánynak kivitele által különben meg sem közelíthető számtételeit, magát a bajor piaczot is meghagyja jó vevőnek ép azon árunál, melyet mi príma minőségben ide szállítani szeretünk.A nagy husszíigségleti hiány tehát monarchiánkat Németországgal oly formán kapcsolja össze, hogy a bajor részen mutatkozó közvetítési haszon révén még 
egy külön specziális, mondjuk helyi érdekű 
szálat fűz az osztrák-magyar monarchia és 
Bajorország közé.Ezen tény a földrajzi fekvés által ismeg- erősitvén, kivitelünknek konjunktúráit, ezen viszonylatban minden esetre feléje helyezi azt a dán exportnak, mely már inkább másodrendű árujával körülbelül úgy is teljesen Észak-Németország által abszorbeáltatik. Azaz kivitelünk körülbelül 
o(Plo-a mindig biztos vevőt fog találni Bajor
országban.Különben a Bajorországban mutatko-zó már csapásként szereplő husdrágaság is megerősíti ezt, mert a Németországba irányított kivitelnek 22’5%-os emelkedése a vágójószágnak és a hús árának ugyanolyan növekedését vonván maga után, fényesen igazolja a mi Bajorországba irányított bevitelünk visszaesésének s a tul- ságig fokozottközvetítő kereskedelemnek hátrányos voltát.A szarvasmarha nagyon élénk kereskedelmi forgalmával a bajor sertéskereskedelem nem bir lépést tartani, ezen árunál a behozatal jóval felülmúlja a kivitelt s igy az importjelleg helyett határozottan az exportjelleget kell megállapítanunk.A helyzet az 1902-ik évben némileg javult, amennyiben a behozatal visszafejlődése mellett a kivitel emelkedett, úgy, 

hogy ezen évben különösen az Észak- Németországból származó hússertésnek importja hanyatlott a minimális fokig le, mig 1901-tőlkezdve monarchiánk exportált nagyobb mennyiségben leölt sertést.
Monarchiánk élösertéskivitele — köztudomás szerint — már régen megszűnt, ehelyett a husexportunk mutatott fel — átmenetileg — némi lendületet, igy Németországba szállítottunk :

mmázsát mmázsá,
elkészített húst 4969

„ „ 6316
„ „ 7181
„ „ 6866
„ „ 6993
„ .„ 8870

1896-ban friss húst 3,387
1897-ben „ „ 5,785
1898-ban „ „ 6,761
1899-ben „ 4,597
1900-ban „ „ 7,365
1901-ben „ „ 95,787Ezen 1901-ben elég tekintélyes mennyiségből tehát ugyanazon évben Bajor- országbankörülbelül 14,000 vágott sertésnek megfelelő husmennyiségek nyertek vevőt.Elsőrendű anyagot szállító importőrje Németországnak tulajdonképpen csak egy van Ausztria-Magyarország, a mi szállít Hiányainknak azonban 5O°/o-a már Bajor
országban marad, s igy príma anyagunkból az északi részek csak felében részesülnek.Ilyenformán érdekeink első sorban is a porosz déli részekhez fűznek bennünket, mely államokkal másrészről is sok közös vonást tudunk felmutatni, hiszen ha ezen részletesebben ismertetett két német állam a birodalomnak húsellátásában olymódon akar részt venni, hogy otthon nem idéz elő drágaságot, úgy minél nagyobb mértékben keresniük kell a mi összeköttetésünket, mintaminden oldalról felmerülő tulnagy igényeknek egyedüli természetes pótló erőforrását.Ezen összeköttetés természetes alapokon nyugvó elmélete, kapcsolatban a nagy német hushiánynyal képezi szilárd alapját a ini szarvasmarha exportunknak.A bajorországi príma husszükséglet, az északi államoknak nagy, a déli országok erőszakolt szállítmányai által sem kielégített vevőkedve ilyenformán részben direkt, részben indirekt összeköttetést hoz létre monarchiánk és Németország, valamint Németország és Dánia között, amennyiben a déli részek hiányának ledezésére minket, az északi részek ellátásánál pedig Dániát predesztinálja.Minőség tekintetében szóba sem jöhet mellettünk Dánia. A forgalom átlagai is igazolják ezt. Mig például Németország 1901-ben egy darab tehénért Dániának 200 márkát, egy darab ökörért 260 márkát fizetett, addig mi kaptunk ugyanazon áruért 290, illetve 425 márkát.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: HrehIayF.mil.

A vedlésben levő baromfiak 
gondozásáról.A vedlés tulajdonképen nem más, mint tollcsere, mely a szárnyasoknál azok egészségi és tápláltsági állapota szerint mindig bizonyos fokú gyöngélkedés és rosszul- léttel szokott lefolyni.Természetes tehát, hogy a vedlést a teljesen egészséges és jól táplált állapotban levő szárnyasok sokkal kevésbbé sinlik meg, mint a nem ilyenek.Éppen úgy nagy a különbség a vedlés gyors lefolyásánál a teljesen kifejlődött és a fejletlen állatoknál. A fejletlen áhatokra a legnagyobb veszedelemmel jár a vedles akkor, haaz őszszel a hideg időjárás közben történik, mert a fiatal állatok a toll- váltás alatt lázas állapotba jutva, mindenféle fertőző baromfibetegséggel szemben fogékonyabbak.Ha pedig az ily vedlésben levő baromfiak közt valamely fertőző betegség fellép, biztosra vehetjük, hogy az egész állomány hamarosan el fog pusztulni. A vedlés tehát a baromfiakra nézve nagyon lényeges dolog és igy okvetlenül a tenyésztőnek is mindent el kell követni, hogy a vedlés lefolyását megkönnyítse és a vedlést lehetőleg legrövidebb időre szorítsa.A faj baromfitenyésztő figyelmének e tekintetben kétszerezettnek kell lenni, mert a sokáig vedlő, vagy a vedléssel bizonyos okok miatt elmaradt baromfiak tenyésztési értéke nagyon csökken már pedig, ha a fajbaromfitenyésztő tenyész- állatjait deczember végéig élném adhatja, akkor azok tartására bizonyára rá fog fizetni. A tenyésztők nagy része azon téves nézetben van, hogy a tojó- és a keltető idény végeztével, a midőn rendszerint a vedlés kezdetét szokta venni a baromfiaknak még kevesebb takarmányt szoktak adni azon álokoskodásnál fogva: „ha nem adtok hasznot, koplaljatok*-.  Pedig itt van a nagy hiba, mert a tojás és a keltés alatt szervezetileg kimerült szegény állatok éppen akkor szorulnának rá a húst és enyvet képző tápláló anyagokra, aminők a husrost, afőtthus, a csont és a halliszt, valamint az olajtartalmú magvak.Mi sem természetesebb azután, ha a rosszul táplált baromfiak vedlése nagyon sokáig eltartés eltelik azután 4—5 hónap, hogy újból tojni kezdenek.A nyári és őszi kelésü csirkék anyatoll- vedlésével ugyanígy vagyunk, azzal a hozzáadással, hogy ezeknél még a hideg időjárással is kell számot vetnünk. A jól tartott és változatos erőtakarmánynyal
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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.

HrehIayF.mil


1903. — 3o. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5táplált csibéket tehát óvjuk meg az áthü- léstől.Sokszor, különösen a faj barom fiáknál a test egyes részei nagyon nehezen ved- lenek,azaz a régi toll tokjai nem hullanak ki, amin úgy segítünk, hogy a test illető részét táblaolajos ruhával jól megnedve- sitjük és azután a tokokat egyenkint ki- huzgáljuk. A teljesen beérett toliaknál vérzés nem szokott beállami, de ha mégis ez előfordulna timsós vízzel való öblögetés a vérzést csakhamar elállitja. Az őszszel kivedlett baromfiak a telet rendesen jól, minden baj nélkül élik át, és igy megfelelő időben tojnak és keltenek.A tenyésztőnek ez a czélja, tehát most figyelmeztetjük a vedlés körüli teendőkre, nehogy a nedves őszi idő vedlésben találván a baromfiakat, a tél mindenféle betegségek leküzdésével, a tavasz pedig tojás és csirke nélkül teljen el.
iándi Sándor.

A kacsatenyésztésröl.Hogy a kacsatenyésztés eredményes, tehát jövedelmező is legyen, első és főkellék a víz. Oly vidékeken, ahol nincs folyóvíz, csak körülményesenlehetkacsá kát felnevelni, mert ezen állatok már természetüknélfogvamegkivánják a vizet s e mellett falánkok lévén, falankságukat a szó legszorosabb értelmében csak a vizen úszkálva, bogarászva képesek kielégíteni. Igaz, hogy adhatunk mi kacsáinknak annyi ennivalót, a mennyit felfalni csak képesek, de akkor jövedelmünk egészen elmarad s nem lesz egvébb a kacsatenyésztés mint úri passzió. A kacsa természetadta falánksága ezért a vizsze- gény vidékeken csapásnak is mondható, nem igy azonban a vízben gazdag tájakon. Az egész napon át a vizen úszkáló kacsák alig szorulnak bővebb táplálásra bent az udvarban, mert megtalálják azt kint a tavon, folyóvíz partjain, amely | terített asztala a kacsáknak. Csigák, bogarak, giliszták, békák itt nagy számban találhatók s bizony egész falkákat képesek felnevelni s e mellett jó húsban is tartani.Így tehát tenyésztésük jövedelmező is. Hogy mennyire, kitűnik a következő vázlatos számításból is. Három pekingi keresztezésü kacsa tenyészállatul kiválasztva összesen 374 drb tojást tojt egy tenyészidénv alatt. Ezekből eladatott 260 darab á 10 fill. tehát 20 K., 60 drb költés alá ment, melyből 54 drb kelt ki s ezek tavon nevelkedve 1 K. 80 fillérjével adattak el s igy 97 K. 20 fill. kaptak értök. A ! többi tojás elfogyasztatott.

A három kacsa után a jövedelem tehát :
260 drb tojásért á 10 fill.-jével ... 26 K.
50 drb tojás elhasználtatott á 10 fill. 5 K. 
54 drb kacsa után á 1 K. 80 fill. 97 K.

Összesen 128 K.Takarmány elfogyasztatott:
100 klgr. zab ____ —__ ...__  12 K.
100 klgr. árpa ___ __ ________   14 K.
74 klgr. árpadara_ __________   7 K.
75 klgr. kukoricza. _______ __  6 K.

Burgonya és répa ___ ____ 5 K.
Összesen 44 K-A tiszta jövedelem tehát 84 K., bele nem számítva a költés alá szánt tojások értékét.

Különfélék.
Beiratások az állatorvosi főiskolán. A 

budapesti m. kir. állatorvosi főiskolán a beiratkozások az 1903—1904. tanévben szeptember hó 1—8-ig bezárólag fognak megtartatni. Szeptember hó 9—15-ig a beiratkozást írásbeli kérvényre a tanártestület, ezen időn túl pedig október hó 1-ig a földmivelésügyi m. kir. miniszter engedélyezi. A beiratkozás kizárólag gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítvány alapján történik. Az állatorvosi tanfolyam négy évig tart, okleveles gaz- dászok azonban, ha érettségi bizonyítványuk is van, három év alatt is végezhetik. A beiratási dij félévenként 4 korona, a tandíj félévenként 30 korona. Tandíjmentesség vagy állami ösztöndij elnyeréséért külön-külön folyamodó kérvények, érettségi bizonyítvány hiteles másolata és szegénységi bizonvitvány csatolása melle't a földmivelésügyi m. kir. miniszter ur O Nagyméltóságához czimezve, a beiratkozás alkalmával a főiskola rektori hivatalában adandók be.
Gyapjuküldemények díjkedvezménye. A folyó évi szeptember 15-én kezdődő nyilvános gyapjuakczióra rendelt gyapjuküldemények után a m. kir. államvasutak igazgatója a szokásos szállítási kedvezményt már engedélyezte és kihirdette. A kedvezmény folyó év julius 21-től szeptember 14-ig bezárólag érvényes.
Baromfikiállitás Czegléden. A Pest vármegyei Gazdasági Egyesület által szeptember 26-án, 27-én és 28-án Czegléden rendezendő baromfikiállitásra már sok értékes tenvészanyagot jelentettek be s a kiállítás válóban érdekesnek és tanulságosnak ígérkezik. Bejelentettek fehér és sárga Orpington tyúkot, ennek keresztezéseit, plimut, langsán és La Bresse 

tyúkot, emdeni és pekkingi kacsákat és ezeknek keresztezéseit, fehér- és bronzpulykákat stb. Igen érdekesnek ígérkezik a magyar fehér és sárga tyúkok csopor- tozata. A vármegyeinagyobbtenyészetek, egyes városok, községek gazdaközönsége, továbbá egyes kiállítók is nagyszámú bejelentést tettek. Egy tenyésztő maga 150 langsán tyúkot jelentett be. A kiállítás a városi parkban lesz, egyelőre 25 udvar van tervbe véve s a törzskiállitók külön épületet kapnak.
A méhészet hazánkban. A kerületi vándor- tanitók részéről beszerzett adatok szerint hazánkban 12.030községben foglalkoznak méhészkedéssel. És pedig van 203.190 faköpü és 378.138 gyékény, szalmaköpüs méhcsaládunk, igy összesen 581.328 méhcsalád, ennek méztermése volt az elmúlt évben 27.110 mázsa, viasztermése 2032 mázsa, középszámitással mézből 2,277.296 koronát, viaszból 406.485 koronát vettünk be, igy az országnak a méhészet 2,683.781 koronát juttatott. Újabb időben az okszerű méhészkedés ismeretei terjednek. Darányi földmivelésügyi miniszter rendeletére a méhésztanitók 700 kisebb kurzust rendeztek, ezenkívül a gödöllői méhészeti tanintézetben lelkészek, tanítók, kisgazdák, vasúti bakterek, erdőőrök, csendőrök számára rendeztek kurzusokat.
Oroszország állategészségügye. A 

„Deutsche Agrár Zeitungé egyik legutóbbi számából vesszük a következő adatokat, amelyek élénken illusztrálják az orosz állategészségügyi állapotokat. Európai Oroszországban ugyanis augusztus 16-án beteg állat találtatott: lépfene és veszettségben 4,247 drb, takonykórban 54,611 darab, juhhimlőben 107,344 drb, sertésvészben 31.401 drb, hólyagos kiütésben 36,025 drb és száj- és körömfájásban i 442.649 drb. Olyan számok ezek, amelyek csak dicsérik a mi állategészségügyünk állapotát s melyek az osztrákoknak Oroszországból való állatimportjára ! veszélyes árnyékot vetnek.
Lovak szövetkezeti értékesítése. A német gazdák közt kifejlődött erős összetartás és szövetkezési ha,lám arra indította őket, hogy szövetkezeti utón igyekezzenek leküzdeni azokat a nehézségeket, amelyek a lótenyésztés s különösen a lovak értékesítésének útjában állnak. Köztudomású, hogy a közvetítő éppen a lókereskedésnél szedi mondhatni a legnagyobb hasznot a tenyésztő rovására ; a német gazdák tehát elhatározták, hogy a termelőt és fogyasztót közelebb hozva egymáshoz, szövetkezetét alakítanak a lovak értékesítésére. A sző vetkezet alkalmat nyújt a tenyésztőnek arra, hogy lovait jövő hiva-

A „TURUL44 permetező
a jelenkor legtökéletesebb peronosporapermetezöje 

------- Árak: ■■ ,•—:
1—5 darab vételénél egy darab Ara____

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

csomagolással együtt.
Hosszabbító cső magaBtörzsü fák [ermetezésére_ ________ __ írt 1.—
Franczia szóró (kívánatra *külön)  ..............     75 krajczár.

_ frt 14— 
... írt 1 í.50
_ írt 13__

Peronospora-permetező
============ „DIADAL44 —............--...... ..

csiszolt, erős vörösréz puttonynyal: írt 10.50.
Hosszabbító cső, magastörzsíi gyümölcsfák permetezésére. Ára frt 1.—
Szőlészeti, borászati és gazdasági egyesületeknek, valamint 

> községeknek nagyobb mennyiségű permetező vétele esetén 
igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.

Budapesten. íMA*
D



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 35. sz.tásukra betanítsa s ne legyen kénytelen nyers állapotban s e miatt olcsóbb áron eladni. Az első e téren az öt egyesületből alakult hols eini lótenyésztők szövetsége, amelynek központja Hamburg közelében Elmshornbau van. Nemes vérü,erős hintós és nehezebb hátaslovakat tenyésztő ezer tagja van s a lóállomány törzskönyvelt 4775 kanczából és 1998 ménből áll. Az eladási árak, tekintve a jó anyagot, jutányosak, 800 és .800 márka közt váltakoznak. A szövetkezet tagjaitól 2—3 százalék közvetítési dijat czed. 1901 junius 1-én 60.000 márka alaptőkével szövetkezeti tormában, mint betéti társaság megalakult a mecklenburgi lótenyésztők szövetsége, amelynekczéljaaz. hogya tenyésztő tagok lovait megfelelő árért értékesítse s a fogyasztóknak alkalom nyujtassék, hogy használati lószükségletüket a közvetítés kikerülésével, a tenyésztőtől szerezzék be. Az egyesület csakis tagjaitól vesz s tagjainak ad el. A tagsági dij évi 12márka, amelynek fejében a tag ingyen megkapja a szövt tkezet szakközlönyét es az eladó lovak jegyzékét. 1300 tagja vau, ezek közt 150 tenyésztő, kik közt öt magyarországi is van.
A német vámtarifa és állatkivite

lünk. Az uj német vámtarifa szelleme inkább kedvez a másodrendű anyagot szállítónak, mint a príma, nehéz jószágot importáló államoknak. A kedvezmények megtagadása, tehát az előirányzott vámtételnek fentartása, a mai másodrendű húsnak az árát drágábbá tenné a mai anélkül is nagyonmagasan jegyzett príma árunál, mig az elsőrendű anyagok élvezetét a rendes fogyasztás keretéből kiemelné a luxus-czikkek közé. Azaz a köznép teljesen, a középosztály félig ki lenne zárva a húsnak élvezetéből s igy beállana egy oly ínséges állapot, mely feltétlenül elsodorná ugyakormányt, mint az egész vámtarifát. A mérséklésnek tehát okvetlenül be kell következni s igy most már csak az a kérdés, mely körülmények között tarthatjukmeg kereskedelmünknek a német piaczot. Ezen körülmények szemmel tartása mellett első sorban is okvetetlenül keresztül kell vinnünk az élőállatra proponált vámtételeknek legalább is 50—60 százalékos leszállítását, mely leszállítási kívánság úgy is az export lehetőségének legutolsó határpontjául tekinthető.Üszödijazás.Szolnok-Doboka vármegye gazdasági egyesülete a m. kir. föld- mivelésügyi miniszter anyagi támogatásával f. évi szeptember hó 13-án Deésen, 20-án Szamosujváron és 27-én Bethlenben vidéki üsződijazásokat rendez, melyeken akisgazdák alegszebberdélyimagyar fajtájú 1—2 éves üszöborjaikat fogják bemutatni.
Allatkiállitás és díjazás. A Békés vármegyei Gazdasági Egyesület Gyulán állat - kiállitástrendezett. Díjaztak lovat, szarvasmarhát, baromlit és méhészeti eszközöket összesen 2500 koronával. Ezenkívül számos kitüntető levelet is osztottak ki. A baromtikiállitásbananemesebbfajok mind képviselve voltak. A tej elő versenyen tiz kiváló tehén nyert díjazást. A méhészeti' 

rész gépekbenésinásméhészeti eszközökben volt kiválóan gazdag. A kiállítási ünnepély fényét nagyban emelte a cseléd- jutalomdijak kiosztása. Darányi Ignácz földmivelési miniszter négy gazdasági cseléd és négy gazdasági munkás részére 100—100 korona jutalmat engedélyezett és díszoklevelet adományozott.
A budapesti marhavasár és közvágó

híd forgalma 1902-ben. A főváros marhakereskedelme ez évben az előző évhez képest, élénkebb volt. A felhajtott állatok száma ugyanis 403,892-ről 439,924 re emelkedett. Felhaitatott 117,030 darab ökör, 6076 bivaly, 9270 fejős tehén, 47,630 vágó tehén, 123.081 borjú, 40,665 bárány,85.328birka. A felhajtotott jószág legnagyobb része eladatott (97%). Levágatott a. közvágóhídon 277,555 darab, mig az előző évben 264.695. Vágatáéi napi átlag volt 287 darab nagymarha. 322 darab borjú, 163 darab aprómarha. Az ökör métermázsájának átlaga volt 58'6, a bikáé 56’6, a tehéné 52'5, a bivalyé 38 4, az élő borjúé 64’2. a vágott borjúé 86'5, a szerb ököré 50’75 korona.
Baromfihizlalási és kiviteli r.-t czég alatt 50,000 kor. alaptőkével részvénytársaság alakult Szegeden a baromfi- és tojásüzlet folytatására. Tenyésztőtelepe a torontálmegyei Szőregh községben van.
Telivérek árverése. A Tattersall telepén a héten tartották meg a telivérek nyári árverését. Az árverésre a bejelentett 27 darab telivért mind felhajtották. Eladtak ebből 14darabot összesen 23,700 korona vételárban, s igy az eladási átlag darabonkint 2407 korona. Az idősebb telivérek sorozatából, a 40 darab bejelentett lóból fölvezettek 32 darabot, ebből elkelt 16. összesen 18,000 koronáért, úgy, hogy darabonkint 1125 korona volt a vételár átlagosan. Az idei nyári teli véreladás némileg alatta maradt a hasonló árverések szokásos eredményének, aminek oka az, hogy a ménesek jelentékenyebb részében járványos mirigykor uralkodik, ami a felszállitást nagyban gátolta.
Ménlóvásár. Mindazon méntulajdonosokat, kik eladó ménlovakat megvétel végett az állami lótenyésztő-intézetek részére felajánlották, értesítjük, hogy a bejelentett teljes korú mének bizottsági megszemlélése és esetleg megvásárlása a következő helyeken és napokon lesz és pedig: Zimándujfalun szeptember 10-én, Makón szeptember 12-én, Győrött szeptember 15-én, Kiskörösön szeptember 15-én, Szatmár-Németiben szeptember 15-én, Csapon szeptember 17-én, Szabadkán szeptember 17-én, Galántán szeptember 18-án, Nagy Mihályon szeptember 19 én. Nagy Becskereken szeptember 19-én, Temesvárott szeptember 21-én, Bánrévén szeptember 21-én, Zala- Egerszegen, szeptember 22-én, Hódmezővásárhelyen szeptember 23-án, Nyíregyházán szeptember 23 án, Kaposvárott szeptember 25-én, Gyöngyösön szeptem

ber 26-án, Török-Szent-Miklóson szeptember 26-án és végre Budapesten október 12-én aTatterszál helyiségében tartandó ménlóvásár alkalmával. A méntulajdonosoknak szabadságukban áll ménlovaikat a fenntirt vásárhelyek bármelyikén elővezettetni; a Budapesten leendő elővezetésről azonban előlegesen a Tatter- szál igazgatósága értesítendő. Az elővezetés helye és ideje iránt kellő tájékoztatást a vásár napján az illető vásárhely hatósága fogja a kérdezösködöknek megadni. A megvásárolt ménlovakat a helyszínén fogják azonnal átvenni, vételárukat pedig az eladó által megnevezendő adóhivatal esetleg csak '.904. évi január folyamán folyósítja.
Százezer korona állattenyésztő czé- 

lokra. A veszprémmegyei gazdasági egyesület elhatározta, hogy a földmivelés- iigvi minisztertől 100.000 koronát kér nyugati tehenek vételére. Az államköl- csönt kisgazdák között osztja meg.
Könnyítések a bécsi központi marha

vásártér forgalmában. Az alsó-ausztriai helytartó újabb könnyítéseket léptetett életbe a bécsi központi vásártéren. Az uj rendelet főbb intézkedései ezek: A 2. pont szerint csak a hétfői vagy csütörtöki vásárokon megvett olyan szarvasmarhákat szabad lábon elhajtani, melyek vagy Bécs város területén fekvő közvágó- hidakra-vagv magánvágóhidakra, avagy a Bécscsel határos politikai kerületekbe mennek. A szombati, illetőleg a kontu- mácz-vásárról is szabad állatokat a szentmarxi vágóhidra hajtani. A 3.pontszerint a szombati vagy kontumácz-vásárról való szarvasmarhákat a hernalsi, gum- pendorfi, meidlingi vagy nussdorfi vágóhidakra csak Jófogatu kocsikon lehet elszállítani. A 4. pontban uj intézkedés az, hogy ha több, egy környékbeli vevő egy vaggonnyiállatotszállit,akkor ezek közös kirakó állomást választhatnak, ami eddig nem volt szabad. Nagyon fontos újítás az 5. pontbeli. Ez azt konczedálja, hogy a magánvágóhidak-a. szállított s a rendeltetési helyen izoláltan felállítandó állatok, helyük változtatása nélkül, a beszerzésük hetét követő hét keddi napjának déli 12 órájáig vágandókle. Eddig öt napi vágási kötelezettség volt, melyet az állatoknak a rendeltetés helyére való megérkezésétől számítottak. A Bécs városa javára kelt konczesszió a 6. pontban van. E szerint a hétfői és csütörtöki vásárokon eladatla nul maradt állatokkal való bánásmódra vonatkozó szabályok elrendelése — további intézkedésig — a bécsi tanács joga. Evvel a konczesszióval az alsóausztriai helytartó megadta a jogotarra, hogy a csütörtöki vásárra hozott friss marhákat, ha a vasárnapon el nem adatnak, a szombati kontumácz-vásár mellőzésével, a következő hétfői marhavásárra lehessen még kiállítani, bár eladni őket csak a bécsi vágóhidak számára szabad. Bécs város tanácsa f. hó 14-én adott is ki ily értelmű rendelkezést, amelyből még 



1903. — 35. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7kiemeljük azt, hogy a hétfői vásáron is eladatlan csütörtöki friss felhajtásu állatokat, val imint a szombati kontumácz- vásáron eladatlan hétfői felhajáásokat a vásár után levágás czéljából a szt-marxi vágóhidra kell vinni. Az uj vívmányt a bécsi vásár uj állategészségügyi vezetőjének tulajdonítják.
Magyar Olajipar

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

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot

Lenmagot
Repczét
Gomborkát

Ricinusmagot

Szállít
Olajpogácsát 

Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenőcsöt 
Kocsikenőcsöt

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

(E rovatban minden hozzánk érkezett levélre válaszolunk, 
ennélfogva tessék ezt a rovatot figyelemmel kisérni.)

Tagdijnyugtázás. Tagsági dijak it fi ettek 1903. 
augusztus hó 20-tól augusztus 27-ig 1903-ra. 
Kelemen Gábor. Serföző Géza 8—8 K-át. — 
V. S. urnák, Szirák. Tessék kérelmét egyenesen 
aföldmivelésügx i minisztérium IV. főosztályához 
intézni. — Sz. Á.-né úrnőnek, B izin. Emdcni 
gunár beszerzése végett tessék Bauer Rób^rtné 
úrnőhöz, Hecse u. p. Győr, fordulni. — TV. 1). 
urnák, N.-Daád. A belépéshez szükséges nyom
tatványok csütörtöki postával elküldettek. A 
tagsági di| 8 K. — T. E. urnák. Szombathely. 
A csere érdekében tessék lapunkban pár sor
ban hirdetni. Ez járna legelőbb és legbiztosabb 
eredménynyel. Az orpingtonek tenyésztésére 
vonatkozólag tessék a fehérek mellett maradni, 
ezek lesznek keresettek a közel jövőben s igy 
értékesítésük könnyebben fo menni. — />'. K. 
urnák, D.-Főldvár. Prospektusokat a nagy- 
becskereki, valamint aradi kiállításra küldöt
tünk. — Pestmegyei G. E. Az. ólak és baromfi
udvar kerítések elküldése érdekében intézked
tünk. — Mórám,arosm. G. E. Az előadásokra 
k jelölendő előadóról legközelebb igazgató
választmányunk fog határozni. — Sch. S. 
urnák, Seprős. A szárnyasok mig pl. a virágos
vagy konyhakertben bizonyos évszakokban (el
vetés, plántálás, vegetáczió idején) nagy károkat 
okozhatnak, addig a gyümölcsösben, számokban 

alig kifejezhető hasznot hajtanak rovarpeték, 
hernyók, férgek, rovarok irtásával és daczára 
ennek és daczára annak is, hogy ily helyeken 
károkozástól tartani nem lehet, vajmi ritkán 
látjuk azt, hogy tyu-- vagy pulykacsapatot 
gyümölcsösbe bocsátanának, vagy a tenyészetet 
ott rendeznék be, holott a legindokoltabb éppen 
ez volna, nemcsak azért, mert ekként a rovar
károk csökkennének, hanem azért is, mivel a 
tyúkfélék és pulykák di-/léséhez az állatország- 
ból eredő táplálék szükséges és e mellett a 
tenyésztés jövedelmezőbbé tevéséhez is fölöttén 
alkalmas, mert a pénzbe kerülő eleségnek egy 
igen jelentékeny része imigy megtakarítható. — 
H. S. urnák, Martfű. Szívesen állunk bármily 
kérdésben rendelkezésére. — A. K. urnák, Szín. 
Köszönjük szives figyelmeztetését,felhasználjuk. 
A több ekre levél ment.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Impok“ eredeti tudósításai.
Budapesti szurómarliavásár. 190.3. augusztus27. 

Fölhozatott : borjú 551 darab, bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt. kg.-ként 70—96 flll., II. oszt. 
48—68 fül., bárány páronkint-------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata irányzat szilárd ; az árak 
4—5 fillérei emelkedtek. ’

Budapesti víijróinarliavíisíir. 1903. augusztus 27. 
Fölhajtatott: hizott s legelömarha 4457 drb, csontozni 
való marha 1068 drb, összesen 5525 drb. Ebből : ökör 
4068 drb, bika 214 drb, tehén 914 drb, bivaly 290 drb, 
növendékmarha 39 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1903 íiug. 27 1. rendű 11. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör 64-76 58-62 52-66
Tarka hizott ökör . 66 -78 60-64 54-68
Tehén....................... 60—68 52—59 42-50
Szerbiai ökör . . . 61-68 52-59 42-50
Bika........................... 67—74 58-65 48-56
Növendékmarha — 48-68 —
Bivaly ....... — 36-48 —
Irányzat- A vását hangulata lanyha; az árak 1—2

korona csökkentek.
Budapesti lövíisár. 1903. aug. 27. Fölhajtatott: 

409 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
16 drb, hintós 40 drb, igás 10 drb, fuvaros ló 82 
drb, parasztló 230 drb, alárendelt minőségű 31 drb. 
Eladatott: 225 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
----------- , jukker 250—400, hintós 200—340, igás 
170—240, fuvaros ló 100—240, parasztié 38—Í20.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha.
Budapesti terenczvárosi sertés-zártvásár.

Nap Érk. 
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m.iradt

augusztus 20 27-ig 93 4015 3803 255

Irányzat: Vásár közepes. Az árak sülyedtek.
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aug. 27 én 90-96 90-96 96-ieo 92-100 i'4—90 86-90

A kőbányai sertéspiaca heti forgalma. 1903. 
augusztus 19-től 1903. aug. 27-ig. Sertésállomány volt 
1903. aug. 19-én 41878 darab. Ehhez érkezett : magyar 
1408 drb, szerb 1819 drb, összes állomány 45105 drb. 
Kiszállíttatott: 2428 drb. Maradt állomány 42677.

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 104—108 flll. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 104—108 flll.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 110—114 
flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 110—114 
üli. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 110—114 
flll. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 106—114 flll. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 102—406 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 102—106 fillér.

Irányzat: Élénk.
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 104—112 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 84—92 
fillérig. Irányzat- Élénk.

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

Budapesti juh vásár. 1903. augusztus 24. Fölhajta
tott : 2398 drb. Árak: q-kint korona értékbon. Első
rendű hizott ürü 46—48, középminöségü hizott ürü 
40—45, legelőn javított ürü----- pár.-kint, javított
anya------- , szerbiai raczkajuh 38—46, kecske —,
bárány -• Irányzat: A vásár hangulata lanyha, 
eladatlanul visszamaradt 180 drb.

Bécsi szarvasrnarhavásár. 1903. aug. 24. Föl
hajtatott : hizott és legelőmarha 3180 drb, csontozni 
való marha 1449 darab, összesen 4629 darab. Ebből 
ökör 3346 drb, bika 650 drb, tehén 294 drb, bivaly 
339 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték- 

ben fogyasztási adó nélkül.)
1903. augusztus 24 | 1. rendű II. rendű j III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 72-78-79 65—71 | 54-64
Galicziai hizott ökör. . . 72—78 — _____
Tarka hizott ökör . . . 80-83-88 70- 79 1 62-69
Bikák ........................ 50- - 74-----
Hizott tehén....................
Legelő marha.................... - i- _____
Csontoznivaló marha . . ___ _____ _____
Bivaly........................
Konzerváru (selejt) . . . — -------- 1 —
Irányzat: Az üzlet irányzata csendes, a multheti árak 

nem változtak; a bikavásáron az üzlet szilárd, az árak 
a multhetiek.

Bécsi szurőinarhavásár. 1903. aug. 27. Föl
hozatal : 3199 drb boriu, 2707 drb sertés, 308 drb 
juh, 13 drb bárány. Árak: kg.-kint flll. borjú I. o. 
108—112  ----------, borjú II. o. 94—106, hizott sertés
102—112, süldő sertés 96—114, hússertés 80—112, 
juh 80—96, bárány páronkint-------- kor. Irányzat;
A borjuvásáron a hangulat lanyha, a felhajtás a múlt 
hetinél nagyobb ; az árak klgr.-ként 2—4 fillérrel estek : 
elsőrendű borjak gyengén voltak képviselve a multheti 
árak mellett; sertéseknél az üzlet csendes.

Bécsi juhvásár. 1903 aug. 27 Fölhajtatott : 2541 
darab. Árak: kg.-kint flll.-ben : angol húsos ürük-------- ,
I. rendű hizott ürü 50—57, középmin. hizott ürü 40—48, 
kecske —, bárány —. Irányzat: Élénk részvétel mellett 
az üzleti irányzat is élénk; a multheti árak meg
maradtak.

Bécsi sertésvásár. 1903. aug. 25. Fölhajtatott : 
hússertés 3866 darab, zsirsertés 6271 drb, összesen: 
10,137 drb. Ebből : magyarországi 6277 drb. galicziai 
3866 drb, egyéb — drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban flll.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 102—104 (kiv. 
—), elsőrendű közép magyar 98—100, könnyű magyar 
80—100, öreg nehéz magyar 98—Í00, szerémségi 
^horváti-------- , szedett sertés----- -—, galicziai süldők
——, galicziai öreg——, hus-ertések 80—100 Irányzat: 
Az üzlet élénk részvétel mellett minden fajtára vonat
kozólag szilárd.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. aug. 29.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

1.20—1.60, csirke sütni való hazai egy pár 1.80—2 40 
l’yuk, hazai egy pár 2.60—3.—. Kappan hizott egy pár 
—----- . Rucza hizott la egy pár 4.60—5.—, rucza hizott
Ha egy pár 4.——4.60 Lúd hizott la 12.—14. —, lúd 
hizott Ha 9.—12.— Pulyka hizott la —.

Vágott baromfi —. .—-, és 1.-rendű szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója 1.30—1.40 vágottpulykák 
kilója 1.30—1.40 flll. kilóuként, 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.
______ ________ 1903. augusztus 23-ár>.

A betegség neme

íze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

bo 
'in 
:o ud

va
r

több kevesebb

bo o cn
:o44

p cő> 'Ö kö
zs

ég

ud
va

r | i

Lépfene _____ __  _  ... 41 76 13 6
Veszettség ...  ... ... ............ 79 79 12 12 — —
Takonykor ............ 65 6- — — 1 —
Ragadós száj és körömfájás 598 4346 87 604 — —
Ragadós tüdőlob ........... . —- — — — —
Julihimlő. . ... ... ... 9, 18 — ■ — — —
Ivarszerü hólyagos kiütés 34 65 — — 6 14
Rühkór . . _ ____ ___ 279, 620 — — 5 21
SertéBorbáncz ... _  ____ 3371 1118 — — 20 78
Bivalyvész ... ................. 19 68 — — 3 5
Sertésvész ................ . ... 844 — — 18 —

Szerkesztői üzenetek.
//. M. urnák. Győr. Tessék czikkét bekül

deni, ha közölhető, lapunk hasábjait szívesen 
bocsátjuk rendelkezésére. — F Gy. urnák, 
Szempcz. A rég elrúgott borjut a szopásban 
megakadályozni úgy lehet, hogy az ember 
leköti, hogy anyjához ne férhessen. Mivel 
azonban lehet eset — talán ilyen az öné is 
— hogy az együtt járatást kikerülni nem lehet, 
kössön a borjú orrára egy u. n. orradzó pántot 
fából, melybe két, a szutyak fölött jól kiálló 
faszeg van szarvszerüleg erősítve. Szokásban 
van vasszegekkel kirakott kantárnak ahalma- 
zása is, de az a tőgyet összeszurkálhatja. Leg
okosabb a borjúnak egy pár napra való lekötése. 
Ez alatt leszokik a jelzett műveletről. — M. 
I. urnák, A.-Szántó. A. B. O. E. levélben vála
szolt hozzánk intézett levelére.
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FEHÉR MIKLÓS gépgyár K 
részv.-társ.

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

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

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR:.
legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költség veté
sekkel és tervekkel dijmentesen 
szolgálunk.A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb ~ kitüntetés. -----! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek, zt z

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas- 
ammont (dohánytrágyázásra), chilisalétromot, 
kanitot, 40%-osr kálitrágyasót, kovasavas kálit és egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállít a
“HUNGÁRIA”
műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ. 
Budapest, V. kér, Fürdő-utcza 8. sz.

A „Kronen Separator1*
1901-ben az állami leföiözö-versenynél Budapesten, val ímennyi 
gép között legélesbben fölözött Kapható 12 különböző nagy

ságban, óránkénti 40—2300 liternyi munkaképességgel.
Korona-vajköpülők. Legújabb es legczelszerübb gép ki

sebb üzemek részére.
Szám
Munka
képesség __________

K. 25.- 36.

12 3 4
5—6 10 15 25 lit.

45.— 65.—

JURANY karoly V.
Tejgazdasági gépgyár és tej gazdasági 

technikai iroda. Vezérképviselő :
DÉMES B., BUDAPEST,

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

e főhajtásra

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.

tP
■f
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Westfalia Separator
GÁL és FODOR "S
A legtökéletesebb szabadalmazott „WESTFALIA*  separatorok.

£***£*£*£&***£****
A legújabban szabadalmazott tejelő
melegítők kizárólagos elárusítói, 
Tejszövetkezetek, tejtelepek, vaj és 
sajtgyárak teljes berendezéséről 
erő és kézi hajtásra díjtalanul 
szolgálunk tervekkel és költség

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni.

■AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
◄
◄

◄
◄
◄
◄

◄
◄
◄
◄

jSangerhauseni gépgyár11
zzzzzzzzz részvény-társaság — 1

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

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére. ►

SSWi Vasöntöde, gép- és rézgyár. SOR

■▼▼▼▼▼▼▼v▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■

^A^ AhZva jPVKs

X

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

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

ÜZLETÁGAK:
Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és fó'ze- 
lékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállítmányo
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardijak, 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 
hízott sertések bizományi értékesítését. ==========================

Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

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 ez ekeknek, 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
X
X
X
X
X
X

i
I
I

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

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

Ára: Vz kg. 1 kor. 20 fill., 1 kg.' 2 korona, 25 kg. 45 korona.
Poralakban (1 : 100,000 erős)

ára: 1C0 gramm 3 kor. 50 fill., 200 gramm 6 kor. 50 fill., 500 gramm 
14 kor., 1 kg. 25 kor. 1 doboz á 50 por (1 por 50 lit. tejre) 1 kor. 50 fill. 
Cm a bécsi cs- k- általános élelmiszer vizsgáló intézet
w««J AlCSlCn által vegyilegmegvizsgálva és engedélyezve. Ára: 

1 kg. 2 kor. 50 fill., 1li kg. 1 kor. 25 fill.
l/oifpcf'áb A bécsi gyógyszerész-egylet tápszer és’ élvezeti 
■■ iCrti 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.

TÁ’anz I jfiznia. A pót liekí'r 
in 13 IC T J TV TV am <íebi fjí'e, bei W1 E TV.

I Övja az eoészsé<>’ét!
Ezernél több kiváló orvos ajánlja! -wii

Árjegyzék kívánatra mindenhová díj mentesen küldetik. 
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; a fuvardíjat oda és 

az üres üvegekért vissza íizeti a

Szt. - Lukácsfürdö Kútvállalat, Budán.

(tolókerék - rend - 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETOGÉP. •

|| LTj “Yietória” sor vetőgép

m£í(áJ

£í(«

fi

I Mofherr és Sehrantz
J3udapesten, VI. kér, Váezi-körút 57. sz.Uj gazdasági gépgyára es vas- öntödéje Kispesten épültl900-ban

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

Terjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen
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e.e_e_e.e-e_ 1902. évi forgalom: 28,000 bál. J9_9J9_9_9_9
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

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

8., 9. és lO-én távlatik 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:

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

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaStott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
, Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000' darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélsz^rüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vízzel biró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

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

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

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

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül vagy a képviselők köz
vetítésével. Nyom tat vány nyal és felvilágosítással minden irányban kész
séggel szolgál az Igazgatóság.

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. 2"^ Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyelőig mébe. Ajánlatokkal készséggel szol- & gál a Központi Iroda, Budapest,IV., Bécsi-utcza 5. sz.

Szivattyúk
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda

sági és iparczélokra.

Vas- és ólomcsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlök. 

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

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

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Ludvig Erliardt wn Wien, XVIII, Jörgersfrasse 41.
Ajánlja szabadalmazott és 
kipróbált lógyorsnyiró- 
gépeit, melyek a cs. és 
kir. udv. istállókban, 
főrangúk, katonai 
parancsnokságok és 

ménesek 
istállóiban használatban 

vannak.
Lovak, szarvasmarhák és juhok részére.

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

koznak 10% árengedményben részesülnek.

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

Főraktár:

Franz Joh. Kwizda

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.

gyógyszerész, csasz. es kir. osztrák
magyar, román királyi és bolgár feje

delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett. ■ ■ —— ■ ---------
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Kis hirdetések ára:

■diliden szó 4 fül., kövér betűkkel 
minden szó 8 flll. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
osak akkor adunk felvilágosítást, ha 
k^rdésttevő 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 
---------------------- 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, 
Kopasznyaku 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. lirichta 
KíilniAii Török - BAliiit, 

(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

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

r.-társaságnál
Budapest, Fürdö-u. 8.

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

Ajánlja szabadalmazott 
baromfi keltető és ne
velőit, melyek könnyen 
kezelhetők, kevés égő
anyagot fogyasztanak 
s jó eredmenynyei mű
ködnek. Úgyszintén szaba
dalmazott Acetylen gáz
fejlesztőit, melyek telje
sen megbizha'ók s önmű
ködőnk. Pozsony, 1902.
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni.

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

soilronyszövet-, fonat- 
kerités-gyára

BUDAPESTEN, VIII. 
Üllöi-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.. 
Alkotmái 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 

szállít a
H. Produce Import Co.

j. noiió
55. 56. Chancery Lane London I 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Hirdetések fel
vétetnek a ki
adóhivatalban

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 mái’ most 
elfogadok. Kacsatojás l db 10kr.

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

Olcsó cs tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek, gazdasági telepek 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Tovrtbbíi aczél- 
tüskés keritéSHOdreny, 
valamint csavart pánthuzal. 

— Kaphatók: —

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

Lampel Ödön 
kosárfonó

Uipe t, Temetö-utcza 8. $z. 
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
iéle 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 flll., Olasz óriás 
1 kor. 20 flll. Fehér gyöngy tyuk 
80 flll. Sárga Orpington direkt 
Angolországból Holló József ál
tal I. rendű 2 kor., II. rendű 
1 kor. 60 fillér. Sárga Orping- 
tonXniagyar sárga tyúkkal 40 
fillér. Fehér gyöugytyuk kakas 
8 korona. Jó csomagolás bizto
sítva 1 koronáért Sármezey 
Antalné, Mező-Kovácsháza.

Tenyésztő Ön? Kiváló ered- ■ 
menyeket kíván elérni?

Ncs! Akkor nevelje fel a B 
fiatal baromfit Fattinger | 
húsrostos csirkeele*  I 
delével és adjon a tojók
nak a szokásos táplálé

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

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

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8.
■■■■■■■■■BUHHHHUKfiaBQaHMKKraBSansearaDBHHSKataR

Ü. KIÁSÁS
Postaköltséggel együll l.kor. 40- fillévéri: 
hülii péVerfy tamás fl/WfjTflí.lá'tlAÁ

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

Tégelyaczél-fejekkel, melyek eltörhetétlenségéért 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 

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörök. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport áru raktár.

BUDAPEST. ---------—

Andrássyút
VZ *

ALAPÍTVA 1865.

▼ ▼ '▼ V V'V ▼ ▼ T ▼ ▼ V

Az eredeti „MÉL0TTE“ tejfölöző gépek kép
viselete. =■■=-■■■=-=

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

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

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

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

X

lEHBMHnBraB^BS^nKSSSEBHHBnBHnnaSi

9 V

VAVAVAVAVAWAVAVA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATÖROK 
Grand Prix.

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

VAVAVAVAVAVAVAVA

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

A rjegyzékeket és költségvetéseket kívánatra díjmentesen küldünk.
“Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság Budapest, IX., Üllői-ut 25. sz. (Köztelek).


