
III. évf. Budapest, 1903. szeptember 13. 37. szám.

A BAROMFITENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület felügyelete alatt megjelenik minden vasárnap

ELŐFIZETÉSI ÁRAK :
Egész évre .. .. ............. 10 kor. — fiit
Félévre............................... 5 < — <
Negyedévre.......................... 2 « 50 <

EGYES SZÁM ÁRA 20 FILLÉR

SZERKESZTŐ-TULAJDONOS

JESZENSZKY PÁL
AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET 

TITKÁRJA

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL :

Budapest, IX., Üllői-ut 25. szám. (Köztelek) 
HIRDETÉSEK DÍJSZABÁS SZERINT 

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Egyröl-másról
.1 marhatuberkulózis kiirtása. — Borjufölnevelés 

dajkat ellenekkel.A theoretikus és gyakorlati gazdák ez idő szerint nagyban vitatkoznak Németországon, a tuberkulózis kiirtásának 
Bang és Ostertag ajánlotta módszerei fölött. Egyik rész az egyik, másik rész a másik módszert pártolja és a praktikusok inkább az Ostertag-féle módszert ajánlják, mert az mégis csak egyszerűbb. Abban mind a két fél megegyezett, hogy az egyik eljárás sem sokat ér, hogy azok alkalmazásával a marhatuberkulózis kiirtása szinte lehetetlenség.A vitás kérdés tárgyát képező gordiusi csomót azonban magyar ember vágta, ketté. Derék tudós professzor, a magyaróvári akadémia érdemes tanára, Újhelyi 
Imre, akit gyakorlatias kísérletei és alkotásaiért a gyakorlati gazdák is respektálnak. Hogy előzetesen részt vett-e ezen mindenesetre igen érdekes disputában, azt nem tudom. De eldöntötte a kérdést a Frigyes főherczeg magyar-óvári uradalmában a marhatuberkulózis kiirtásában a Bán# %Ze módszerrel elért eredmények közlésével. Ezzel aztán alaposan véget vetett az egész meddő disputáknak. A gyakorlat eredményeit, ha azok hiteles alakban közöltetnek, eldisputálni nem lehet.

A Bang és Ostertag-féle eljárás egyezik abban, hogy mind a kettő a borjaknak pasteurizált tejjel való itatását a növendékmarhának elkülönített, egészséges istállóban tartását, a legeltetést és a betegek gondos elkülönítését írja elő ; csakhogy mig Bang az összes állománynak évenkénti tuberkulinnal beoltását és a reagáló állatok rögtöni eltávolítását rendeli, addig Ostertag beéri a szigorú állatorvosi külső vizsgálaton alapuló gondos selejtezéssel.
Bang módszere tagadhatatlanul ala

posabb, mert a tuberkulin-oltással a tuberkulózis mégis csak biztosabban megállapítható, mint a külső állatorvosi vizsgálattal. Az ellenvetés, hogy ezen eljárás a gyakorlatban szinte keresztül- vihetetlen.Ezen állításra alaposan ráczáfolt a magyar-óvári uradalomban elért eredmény. Az állomány ott lő majorban 70 bika, 3000 fejős tehén és 2200 drb növendékmarha. Az egész allgaui állomány néhány év előtt még teljesen fertőzve volt gümökórral s a Bang-féle módszert 1899-ben vették alkalmazásba. A szopós borjakat pár napi szoptatás után elkülönítették és pasteurizált tejjel itatták. — 9—10 hetes korukban, az itatás befejezése után, tuberkulinnal beoltották, a midőn circa 6% reagált és ezeket eltávolították. Az oltást később 6 hónaponként megismételték, amidőn már csak 1—2% volt a reagálók száma. Másfél éves korukban az üszők felhágatnak és az ilyen egészséges és egy ívásu állomány egy majorban helyeztetik el. 1901 tavaszán Frigyes-majorban állíttatott ösz- sze az első, 180 drb üszőből álló tehénállomány; 1901 őszén Károly-majorban 150, 1902 tavaszán pedig Izabella-ma- 
jorban 180 drb vészmentes üsző állíttatott be. Ezek borjai ismét anyjuktól szoptatva neveltetnek föl. Öt-hat év alatt tehát az összes tehénállomány saját nevelésű és tuberkulózistól mentes egye- dekböl lesz összeállítható.

Az eredmény, hogy az évenkint megis
mételt tuberkulózis-oltás ok alkalmával a 
Frigyes-majorban lekötött 180 drbbólcsak 
1 drb reagált és gümökóros eset teljesség
gel nem fordult elő. Az uj növendékállo
mány tehát teljesen tuberkulózismentesnek 
minősíthető.

Újhelyi jelentéséből csak az hiányzik, 
mekkora °/o reagált az uj állománybeli 
tehenek saját szoptatós borjaiból, szemben 

a régi állománynak mesterségesen fölne
velt borjaival? Mert ezen összehasonlítás adná meg a tuberkulózis kiirtási eredményének valódi látképét.A tuberkulinbeoltást és az oltás hatásának fáradságos megfigyelését maguk az uradalmi gazdatisztek végezték. Tisztelet az ilyen intelligens tisztikarnak.Hogy a Bang-féle eljárás pontos keresztülvitele, a mesterséges itatás, a félévenkénti beoltás, a gondos elkülönítés sokba kerül, és hogy az csak a magyaróvárihoz hasonló uradalmakban vihető keresztül, az bizonyos. Tehetség, akarat és pénz kell hozzá! De keresztül vihető 
és országos állattenyésztésünk szempont
jából nagyjelentőségű, hogy ilyen immunis 
nagyobb tenyészetek létesittessenek, egész
séges és megbízható tenyészállatbeszerzési 
forrásokid.Itt csak átfutólag ismertethetjük Újhelyi tanár ezen rendkívül érdekes leírását, amelynek tanulmányozását a magyar állattenyésztők szives figyelmébe ajánljuk.A Bang-féle módszerrel azonos czél érhető el a szopós borjaknak dajkatehe- 
nekkeli fölnevelésével, a melyet egy jeles német gazda leírásából és részben saját praxisomból is ismerek.A mesterséges fölnevelés, illetőleg a pasteurizált tej itatása ugyanis rendkívül nagy elövigyázatot igénylő és költséges dolog. A felitatandó tej hőfokának és tisztaságának megtartása, az itatásköz- beni bánásmód annyi gondot és figyelmet igényel, hogy azt személyes ellenőrzés nélkül a gazda cselédjére nem bizhatja. Az említettem német gazda e helyett a következő természetes fölnevelési rendszert ajánlja.A borjú ellés után 4 napig szopja az anyját és ekkor a borjunevelö istállóba viszik, a hol a dajkatehenek vannak. A borjú eleinte naponta háromszor szopik



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 37. sz.és pedig friss fejős dajkatehenet; később idősebb fejős alá kerül, és napjában kétszer, — 10—12 hetes korában pedig már csak egyszer szopik, úgy, hogy az ilyen dajkatehén esetleg napjában 3 borjut is szoptat. A szopós borjú hasonkoru társaival eléggé tágas rekeszben szabadon mozog és időközben észrevétlenül rászokik az abrak és szálas takarmányra, úgy, hogy 12—13 hetes korában minden átmeneti zavar nélkül leválasztható.Ezen borjunevelési módszer szintén csak nagyobb tehenészetekben vihető keresztül, de megvan azon nagy előnye, hogy a kipróbált és egészséges tejü dajkatehenek egészséges borjakat nevelnek. A dajkatehenek természetesen szintén fölüzetnek és aszerint, hogy friss vagy régebbi fej őzök, gyengébb vagy erősebb borjakat szoptatnak.A dajkatehenek rendszerét ismertető német gazda 4 év óta igy neveli a borjakat, és ezen idő alatt 141 drb borjúból a szoptatás ideje alatt csak 2 drb hullott el. Azelőtt ellenben 5 éven át 245 drb a tenyésztésre kijelölt borjúból a mesterséges itatás időszakában 32 drb elhullott, holott a gazda személyesen fölügyelt az itatásra. Lehet, hogy éppen azért.A dajkatehenek tartásával magam is megpróbálkoztam. Nem rendszer, csak kisegitésképen. Voltak egyes kiváló fejős innthali és svájczi teheneink, amelyek a borjut teljességgel nem szivelték és ha

erőltettük a dolgot, a borjú leromlott, a tehén elapasztott. Voltak viszont — rendesen idősebb — teheneink, amelyek minden borjut megbőgtek; a „Fáni“, „Náncsi“, „Rézi", „Lizi“ megszoptatták volna — ha tőlük telik — az egész sváj- czerájt. Az ilyen kényszer árvát vagy a kettős borjut aztán a tehén alá szoktattuk és ha csak egy kis élet volt a borjúban, az rendszerint fölpendült. Később már valóságos turnusba osztottuk be a teheneket, úgy, hogy azok egész éven át, el- apasztásig szoptattak. Persze abrakoltuk is - de bőven - a jószivüdajkákat. Hanem az eredmény is megfelelő volt. A borjak szépen fölnevelkedtek és az anyjuk is soká megtartotta kitűnő tejelöképességét.„Ólomlábon jár a német, bús a gazda élete“ ; — ezt ugyan Vörösmarty nem egészen igy irta, de igy is igaz! Annyi mindenféle nyavalyával kell állattenyésztésünkben megküzdenünk, amelyek okkal és ok nélkül megnehezítik állatkivitelünket, és ezekhez járul most a száj- 
és körömfájás, amelylyel államosított állatorvosaink sehogy sem bírnak megbirkózni. Tavaly a pozsonyi gazdasági kiállítás előtt lépett föl e járvány és azóta a helyzet csak súlyosbodott. Julius 15-én 308 községben 2174 udvar volt megfertőzve, augusztus hó 30-án pedig 662 községben 4807 udvar. — Hová jutunk igy, és vájjon mi ezen tehetetlenség okozója? M.T.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Takarmány-hamisítások.Az élelmiszerek hamisilása minálunk is valósággal „napirenden" van már s habár ritkábban vehetünk értesülést állati eleségek hamisításáról, tudjuk, hogy manapság már ezek se ritkák hazánkban sem, amint az pl. dr. Dégen Árpádnak 
Tormay: „Állatorvosi feladatok a köztenyésztés terén" czimü könyvében előforduló publikácziójából is kiviláglik.Abban a hitben, hogy lesz, aki az idevágó hazai tapasztalatokat közölni fogja, ez alkalommal egy külföldi megfigyelésből közlök néhány adatot, tájékoztatóul és figyelmeztetőül arra, hogy igen czélszerü volna, ha gazdáink, kivált a gyárakból vásárolt u. n. erőtakarmányokat idönkint s a jelenleginél gyakrabban, megvizsgálásnak vettetnék alá. Ezt 4 korona vizsgálati díjért a m. kir. magvizsgáló állomások elvégzik s a mintavételre nézve is adnak felvilágosítást.A mondott külföldi megfigyeléseket a marburgi kísérleti állomás teszi közzé, a múlt évről a következő eredményekről számolván be:

Gyapotmagliszt próbák között sok volt héjjal és rostokkal szennyezve s proteinja 31 és 54%, zsírja 7 és 14®/o között variált, ami eléggé mutatja az ellenőrző vizsgálatnak szükségét.
TÁI<(ZA.Rovatvezető: Buday Barna.

Ősz felé ...Még él minden a mezőn, a fü, fa, bokor, virág; de azért mikéntha valami sejtelmes pára lebegne már felettük, olyasmi, mint az ősz lehelete. Szellő nem fujdogál sehol a tájon, a békanyál is csak úgy libeg-lo- bogva szállong; tündérfátyolként csillogva a napfényes levegőben. A körül a tanya körül az ákáczfa már hullatja leveleit, pedig itt-ott virág is van még rajta, — emléke a másodvirágzásnak.A puszta legelőn szőkéivé legel a gulya. Nem állapodik meg egy helyen, folytonosan jár, keresi a jobb mezőt. Kiaszott a íü a síkságon, egy-két nap még s le kell hogy hajtsák a jószágot a tiszai rétekre ; oda ahol az utolsó sarjukaszálás után megmaradt a tarló. De azért szelíd, csendes a jószág. Légy nem bántja, bögöly nem száll reá, a napnak sincs már meg az ereje, hát nyugodtabbak.S a gulyások is tehetnek a jószág felől amit akarnak ; delelőn, vagy a hol az este száll reájok lepihenhetnek vagy kiállhatnak az utszélre, elbeszélgetni az arra menőkkel.A bojtár a tanya felé vette útját. Nem esett az messze az éjjeli tanyától s amire odaértek a gulyával, csak éppen hogy nyugovóban volt a nap — ráérhetett; az-

után meg odakint látta a tanya előtt a Jóob Magdát.Amikor odaért a leányhoz, jó estét kivánt neki, az viszonozta ; azután elébe állt, s szótlanul nézte, mint varrja, hímezi azt a tulipános keszkenőt. Nagysokára kérdezte:— Hát a menyasszonyi ruhád kész van-e már, Magda ?— Ideje, hogy készen legyen, vasárnap lesz az esküvőnk, — felelte a leány.Nagyot sóhajtott erre a legény.— Vasárnap ? éppen rosszkor.— Miért ?— Hát azért, mert csak ott szerettem vón’ lenni én is a menyegződön.— Talán bizony el se jön ?— Bizony nem,mert nem lehet. De jobb is, hogy úgy esik, legalább nem fáj a szivem.— Miért fájna ?— Hejh! Magda, ne kérdezd te azt. Tudod, hogy mim vagy te nekem. De hát.. . jobb arról nem is beszélni, ugy-e ? Meg sem is hallgatnál, tudom, valamikor pedig meghallgattál, a vállamra borultál, úgy. Mondtad is,hogy szeretsz, de tudom, hogy nem te vagy, a mostohád az oka mindennekNem szólt erre a leány egy árva szót sem, csak fölébe hajolt a munkájának, s hagyta a legényt, hadd beszéljen.— Ha apád bele nem házasodik a büszke Sajó-familiába, ha úgy árván ma-

radtál volna, anya nélkül, én is boldogabb lehettem volna, meg te is.— Honnan tudja, hogy én nem az vagyok ?— A szemedből látom, Magda. Azután meg, jól ismerem én a Sajó Andrást, kimondom, — ha meg is neheztelsz érte, — hogy nem igaz ember ő,boldog nem leszel vele soha.Erre sem felelt a Magda egy szót sem.— Jól tudom én azt, hogy már több egy hetinél, amikor utolszor nálad volt, ismerem a járását, s azt is hallottam, hogy a gazdag Kocsmárosékkal van valami ügye s a büszke szép Kocsmáros Eszter hálózta körül.— Hazug beszéd az.— Csak te hiszed annak, de meglátod, hogy valami igaz benne. Gazdag ember a Sajó András, te meg magamfajta szegény vagy s a szegény leány csak szeretőnek kell a gazdagnak.Szép pirosra festette a lenyugvó nap a nagy rónaságot; este borult a pusztára. A gulyás menni készült. Magda felállott ülőhelyéből, egykézre fogta a varrását, a másik kezét meg beletette a legény kérges tenyerébe és megszorította a kezét. — Isten áldja — mondá, megfordult, s ment o is be a tanyára.A bojtár hosszasan nézett utána s a szive mintha hangosabban dobogott volna valamitől, talán annak a leánynak a keze- szoritásától ?

I
 Legjobb szerkezet. Legnagyobb .. .. „

munkabírás. Legkönnyebb haj- A LEGJOBB FÜLOZOCEP AZ ALFA-SEPARATOR. I 
tas. — Legtokeletesebb iolozes. '



1903. — 37. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3
A földi diópogácsa és liszt kevés próbában került vizsgálat alá. Ezek egyikében héjjal szennyezés nagyfokban áll a pittat ott meg, egy másik próba pedig sezám-, kókusz- és ref czeliszttel volt keverve.
Sezám-pogácsa és liszt már több próbában került vizsgálat alá. Tartalma ezeknek nagy határok között ingadozott, igy nevezetesen a protein 33—44%, a zsir 7—18% között. Néhány esetben mák és földi dió részekkel történt keverés is meg- állapittatott.
A repczepogácsa próbák között nehány esetben erős mustárolaj-keletkezés észleltetek ; a zsir is erősebben variált 7—15% között, a protein 30—36% között.
A lenmagpogácsa és liszt sok esetben találtatott dudva-magvakkal, homokkal s több effélékkel szennyezettnek s nemkülönben erősen ingadozónak a zsir- és protein-tartalomban.
A malom hulladékok igen gyakran estek kifogás alá. így 18 buzakorpa próba közül 7 és 26 rozskorpa közül 12 bizonyult üszkösnek, köleshéjjal, polyvával, dudva- magvakkal szennyezettnek. E sajnálatos körülmény, mint dr. Haselhoff — a közlő — megjegyzi, részben arra vezethető vissza, hogy a malmosok körében még mindég az a fölfogás uralkodik, hogy a megvásárolt gabona tisztátlanságait, melyektől őrlés előtt megfosztják azt, vissza kell juttatni a korpába, mert hiszenNyugatról derengeni kezdett, a holdvilág jött fölfelé az égen. A felhőket odafent sebesen hajtotta a szél, s mint a szeszélyes hölgy, hol kiderült, hol beboruit a csillagos luennybolt.Elballagott a legény, keresztül a les élőn a gulya felé. Hideget érzett, összébb húzta a szűrt a vállán, olykor meg-megállt, belebámult a hangtalan világba, s csak tovább ment megint, körülötte olyan csöndes volt minden ; a tanya, a róna, a távoli nádas, a tüzes, még a gulya is.Amikor az éjjeli tanyához ért, az őrtüzén még pislákolt a parázs, de az öreg Dömötört csak hiába köszöntötte, az nem adott feleletet neki. Nagyokat bóbiskolt, úgy ülve; szájából a pipa csak éppen hogy ki nem esett. A bojtár odatelepedett a tűz mellé, élesztgette, piszkálgatta; bámult bele sokáig, s aludni próbád ő is, de amikor látta, hogy hasztalan töri magát, fölkelt, s elindult újra megkerülni a gulyát és kerülgette, amíg csak ki nem hajna- lodott.Reggelre fölkerekedtek, s elindultak a jószággal be a puszta közepe felé, jobb legelőt keresni.Kerestek két, kerestek három napig folytonosan, még éjszaka is menve, de

- a malom azon tisztátlanságokat is meg- i fizette. Vagyis ök korpa név alatt mind- t azon anyagokat kivánják érteni, amelyek , a vásárolt gabona lisztté való feldolgo- . zása közben és után, mint hulladék fenn-- maradnak. Ámde a takarmányozó gazda- korpa alatt igen helyesen azon hulladékot 
y érti, amely a lisztté őrléshez elökészited. r tehát egyéb anyagoktól megtisztított ga- s bona lisztté őrlése után fenmarad s hozzá- semmi egyéb adva, vagy abból egyéb, mint a liszt, elvéve nincs. Némely molnár
y azonban még úgy is argumentál, hogy:- szívesen szállítanék én gyárilag tiszta t korpát, mert a gabona előkészítésénél a keletkező hulladékoknakakorpáhozkeve-rése fárasztó és háládatlan munka: mind- i addigazonban,migagabonatermelöknem 1 oly minőségben adják át terményeiket,- amilyent a mai, nagyon tökéletes gabona- 5 tisztitógépek lehetővé tesznek, nem vehetik rossz néven a molnároktól, hogyí ezeket agabonaárban megfizetettanyago- I kát,melyek emberi élelmezésre nem valók, t de állatok eleségeül alkalmasak, sőt arra- magas értékűek, — czélszerüen, t. i. a s korpa közé keverten — értékesítik. Aki- j nek ez nem konveniál, ám az vásároljon > tiszta korpát, de megfelelően magasabb r árban. Ez az argumentálás azonban, l amint észrevehető, sántít, mert, hol az a , malom, amely a nem tiszta gabonáért , annyit ad, amennyit a tisztáért? Külön- i ben a vásárló végre is valódi korpát akarhasztalan. Kiaszott annak a nagy-nagy legelőnek minden talpalatnyi füve, nem talált azon a jószág egy becsületes harapásra valót sem.Akkor azután elindultak vissza, neki a tiszai rétnek, keresztül megint a nagy pusztaságon. Azon vitt el az utjok a tanya mellett, azon a napon, a mikor a Joób Magda menyegzőjét ülték. Már messziről hallották a muzsikaszót,amikor oda közeledtek, vidám danolást is hallottak, de nem vetettek rá gondot, csak mintha azt a legényt bántotta volna valami, szomorúan ballagott a gulya után.Ott a tanya előtt, a levelét hullató ákácz- fák aijában állott Joób Magda s végignézett a rónán afelé a falu felé. Szép fehér ruha volt rajta, a hajában piros rózsakoszorú, úgy állott ott, türelmetlenül. Dél felé járt az idő, s az őszi hervadásra olyan kedvesen sütött a földre az alant járó napvilág.A bojtár odalépett a Magda elé és oda- nyujtotta neki a kezét.— Elmegyek Magda, Isten áldjon, nagy boldogságot kívánok neked.A leány megfogta a legény kezét, de csakhamar eleresztette. — Hasztalan kíván, úgy sem lessz nekem, — mondá ; el

pénzéért s nem hamisitottat, s a gyáros a korpájára eddig még sohase irta rá, hogy hamisított és azért nem drágább, mint amilyenül árulja.
Arpakorpa vizsgálatok is végeztettek a nevezett állomáson s erre nézve kiderült, hogy mintegy felerészben zab- és rizshéjjal, buzatörmelékkel, dudva magvakkal, kávéhéjjal, krétával és homokkal voltak keverve.
Zababrakliszt nevű takarmányban, mely lovaknak kólikában történt elhullását idézte fel, nagymennyiségű toklász találtatott s kiderült, hogy ez összeverődve idézte elő a kólikát.
Rizslisztben lizshéj részek s a protein és zsirnak jelentékeny ingadozása találtatott, ezenkívül a takarmányrizs néven forgalomba hozott eleségröl kiderült, hogy tulajdonképen kevés értékű rizstakarmányliszt, mely 50 kilogrammonkint 10 márkáért adatott, holott alig ért félannyit.
A melassze-keverékekre nézve kiderült, hogy részben csakugyan oly keverékek, amilyeneknek mondatnak, de gyakran nem olyanok. így pl. a malátás melassze tartalmazott tőzeget, burgonyahéjat, tengeri hulladékot és földi dióhéjat; a sör- törkölyös melassze pedig malátát és tő-, zeget, más melassze teljesen értéktelen mákhéjjal volt hamisítva.Mindezek erősen diszkreditálják a különben igen kedvelt melassze-keverék ta- fordult s megtörölte könnyes szemét; — igaza volt kelmédnek, amikor azt mondta a Sajó Andrásról, hogy nem igaz ember; itt van, már dél felé jár az idő, még sem látom hogy jönnének, pedig úgy volt, hogy még reggel megyünk a templomba.Elnézett arra fel a tanyai síkra, elnézett a legény is : három sz. kér tartott azon gyorsan a tanya felé, sallangos lovasok, vidám danolással, hangos zene mellett.— Ahol jönnek, — mondá.— Hát Isten áldja, ha elmegy.A bojtár megfogta a leány kezét:— Magda ! adhatnál abból a virágból, ami a hajadhoz van tűzve, egy szálat. Meg egy bucsucsókot,mert ki tudja, feljövök-e még ide valaha.A lakodalmas nép akkor már egészen közel járt a tanyához. A legény elsietett a gulya után, a leány bement a tanvára és szó nélkül engedte, hogy rátegyék a menyasszonyi fátyolt, csak a szeme volt könnyes-harmatos — esküvője napján, menyasszony-ruhában.Amikor végig gondolom ezt a történetet, úgy tetszik, miként ha ősz leié hajlott volna annak a leánynak az élete is . . .

Ágh Endre.

Terményeink értékesítését, erőtakarmányczikkek beszerzését
— • bízzuk a :Magyar Mezőgazdák Szövetkezetére, Budapest, V., Alkotmány-utcza 31.

.. Kívánatra gazdáknak bérmentve küldetnek meg a Terményértékesítési Feltételek. ----



4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 37. sz.karmányokat s a gyárosoknak már saját érdekükben azon kellene lenniük, hogy csak oly anyagok kevertessenek a szörppel, amilyeneket ez elnevezés után abban vár az ember.
Lótakarmány néven több eleség került vizsgálat alá. Ezek mind melassze-keve- rékeknek bizonyultak ; a név nem árulta el miféleségüket, tehát tévútra vezette a vásárlót. Keverve volt az ily takarmányban igen sokféle anyag. így tengeri-, zab-, árpa-, búza-, rozs-, rizshulladék, malátacsira,buzakorpa,hüvelyesek lisztje, földi dióhéj, zabtoklász, melyek közül pl. a két utóbbi nemcsak, hogy értéktelen anyag, de káros is lehet.
Czukőrtakármány nevű eleségek is vizsgáltattak s ezek között kivált egy ,,malaczliszt‘, és egy ,,borjuliszt“ nevű, melyek czukor melletttengeri-, rizs-, árpa- és buzahulladékot tartalmaztak.Mind az efféle titkos takarmányok körülbelül megegyeznek abban, hogy miféleségük felöl az ember tisztában nincs, s mindig jóval magasabb áron fizeti meg, mint amennyit tápláló hatásánál fogva ér. Nagyon indokolt hát az ellenőrzés, s az azoktól való tartózkodás és különösen áll ez az u. n. „marhaporokra“, melyek táppor, hizlalóeleség, tejelöliszt, borjúáldás, parasztbarát, parasztvigasz, s a jó ég tudja még miféle hangzatos neveken vitetnek forgalomba, rendszerint avval, a ki nem mondott szándékkal, hogy a hiszékeny gazda bugyellárisán eret vágjanak.Érdemes ez okból jól megfontolnunk, hogy hol szerzünk be kivált gyári hulladékokat ; minél inkább jóhirü, szolid czégek- hez fordulunk, annál kevésbbé vagyunk kitéve csalódásnak és megkárosodásnak ; de mert a csalódás igy sincs feltétlenül kizárva, jól cselekszünk, ha a vásárolt árut idönkint megfelelő próbák vételével megvizsgáltatjuk s csalódás, károsodás esetén publikáljuk is azt mások okulására s illetőleg az árusító javítására. Ez külföldön már általánosan szokásos s idővel oda visz, hogy a hamisítások gyérülnek, ami egymagában is jó eredmény a gazdálkodók egyetemére, Mert a hamisításokat végleg letörölni a létezés színteréről nem lehetséges, legalább meg- ritkitásán kell működni s ez egyenesen kötelesség. __________ («• 2ő)

Tejgazdaság.
Rovatvezető.- Sierbán János.

Tejelő-jelek.A tejhozam-mennyiségben, úgy mint minőségben tudvalevőleg fajta-tulajdonság is, de erősebben egyéni képesség s arra takarmányozással és egyébbel hatni csak igen kis mértékben lehet. Ezen hozamra legbiztosabban próbafejések- ből lehet következtetni, azonban mindennapi az eset, hogy a fejések eredménye pl. bevásárlásnál, nem áll rendelkezésünkre s utalva vagyunk az állaton fennforgó külső jelekből ítélni a tejelöképes- ségre.Ezek a jelek sokszor képezték már megbeszélés tárgyát s az erre vonatkozó közlemények száma a szakiratokban igen nagy, úgy, hogy indokoltnak látszik azoknak rövid összefoglalása s ekként az emlékezetbe való visszaidézése. Félreértések kikerülése szempontjából előre megjegyzendő, hogy a felsorolandó tejelőjelek egy-egy állaton mind fel nem lelhetők s igy egyik-másik ilyen jelnek hiánya még nem egyértelmű avval, hogy az az egyed rossz tejelő, sőt vannak individuumok, amelyeken kevés vagy semmi jel se árulja el az ebbeli képességet s az mégis fennforgónak bizonyul. Általában mégis kimondható, hogy minél több jel forog fenn, annál nagyobb a garanczia a jó tejelésre s hogy mindenekelőtt nagy biztosíték erre a jó tejelő családból és szülőktől való származás, a szervezetnek egészséges volta, épsége s u. n. mirigyes szerkezete.Mind e tekintetekben a főbb jelek a következők:A kültakaró, a bőr, nem vastag, nem feszes, hanem lágy, de el nem szalonná- sodott, rugalmas, finom ránczokba szedhető és puha, finom szőrrel fedett.
A fej kicsi, szikár alkatú, nagy, csendes szemű, finom, vékony, kis szarvú, finom szörzetü.
A nyak hosszú, élén vékony, oldalain nem erősen izmolt, ránczosbőrü, sovány lebernyegü.
A mar a fajtához képest magas, éles (lapálymarhánál) vagy a háttal egy síkban fekvő, nem tulszéles (hegyi marhánál). A süppedt maruság tenyésztési szempontból nagy hiba, de jó tejelő-jel.
A hát mérsékelten izmolt, öregebb példányoknál hajlott, a keresztáji végző

désnél kissé süppedt, tövis nyujtványai egymástól távol állók.
A szügy nem széles, sekély is, de bordázatban terjedelmes, az egyes bordák között szélesen terülő közökkel.
A has nagy öblü, a köldök táján és a tőgy előtt nagy tejgödörrel.
A tőgy nagy, de nem szívós, nem húsos, hanem mirigyes tapintatu, telten egyformán, részarányosán duzzadt, kifejve lazán, ránczosan összeeső, bimbóiban ép, véredényekben gazdag.
A medencze öblös, mindén méretében nagyterjedelmü.
A tejtükör az egész gáttájon elterült; felülről le és oldalaslag is nagy terjedelmű, telt tőgy esetén hátrafelé nagyon kidomborodó üres tőgy esetén nagyon sok finom ránczba szedett.
A farok vékony bojtja lágy, finom szörzetü.
A végtagok vékony csontuak, mérsékelten izmoltak.
Az egész test finom csontvázu, sová- nyas ; szegletes, szikár alkatú, mert a szervezet a felvett takarmányt kevésbbé hússá, zsírrá, mint inkább tejjé dolgozza fel. A vérmérséklet csendes nyugodt, az étkesség nagy.Az egészségességre főjelek: a kültakaró egyenletes hőmérséklete; a fényszáj nedves fényes volta és hűvössége. Nyugodt, szabad lélegzés, sima, fényes szőrzet,, szabályos bélsár és hugyürülés, fejésre mind a négy bimbóból szabályos tej. (ikj

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
Kérjük egyesületünk azon tisztelt tag

jait, a kik sárga magyar és plimut tyúkot 
tenyésztenek, szíveskednének egyesületünk 
titkári hivatalánál bejelenteni, hány darab 
s mily ár bán eladó.

A jó tenyészanyag beszerzéséről.Szeptember hóban vagyunk, tehát itt az ideje annak, hogy az idei növendék fölött újból szigorú szemlét tartsunk s kiválogassuk a magnak valókat, azaz a jövő évre tenyésztésre megtartandó egye- deket.Ennél a fontos aktusnál a tenyésztő szigorú elbírálása saját anyaga fölött
Járgány cséplőkészletek. | Elsőrangú hazai gyártmány! | Darálók. Szecskavágók. Ekék.

❖ ‘^.500 % 

gőnjlőMel 

és 100.000külön féle kisebb 
gazdasági gép üzemben.

Első Magyar 
Gazdasági Gépgyár 
részvény-társuBat 

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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Uj “Vietória” sorvetögép 

jffiX (tolókerék - rend ■
Jpy szer) legkönnyebb

és legegyszerűbb 
VETOGÉP. =

99 | Mofherr és Sehrantz
Ö(4jQ

J3udapesíen, VI. kér, Váezi-körút 57. sz.Uj S320333^ gépgyára és vas- öntödéje Kispesten épültl900-ban
‘Trjánlja legjobb minőségű gazdasági gépeitJ7^* és eszközeit jutányos árak mellett. ------

Xerjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen

J»sffiigfis?
Pg| - - - - - —- - -—=- - - - - - - - - _ . ffli

A „Kronen Separator"
1901-ben az állami lefö özö-versenynél Budape-ten, valamennyi 
gép közölt legélesbben fölözött Kapható 12 különböző nagy

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

sebb üzemek részére.
Szám 1 2 3 4
Munka- e
képesség 2__ _ 10 15

K. 25.- 36.— 45-
25 lit.

65.—

JURÁNY KÁROLY V.
Tejgazdasági gépgyár és tejgazdasági 

technikai iroda. Vezérképviselő :
DÉNES B., BUDAPEST,

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

erőhajtásra.

: ^angerhauseni gépgyár t
— részvény-társaság : ►

◄ Special gépgyár szeszgyárak berendezésére. ►

■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■

KURCZ LIPÓT ÉS TÁRSA
photoczinkografiai müintézeteBudapest, VIII., Szentkirályi-u. 13. M

KÉSZÍT: ------------------------------------------- V
mindennemű nyomtatványhoz szükségelt y / 

5jZ OLICHÉKET V 
Af- Chemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- Af- 

typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve-

y. K'

Síi

V
Vidéki

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

megrendelések pontosan is jutányosán eszközöltetnek.

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

— Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám. 
ÜZLETÁGAK: ■■■■...... .....

U 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 
hízott sertések bizományi értékesítését. ========================

Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

Postakólísétrirel együtl f.kor. fíllévét-t 
hullt r "J~ 11

Ü. KIADÁS
^Ségjrel együÜ j.kor. 40 Fi Hévért
PÉTERFY TAMÁS 8l/MP£jTiX

I

I
i

Sajt-ojtő"kivonat a: 10,000 erős)
Dr. WINKLER WILLIBALD ur, a bécsi földmivolési főiskola tanára 

ellenőrzése mellett készítve.
Ára: 1/a kg. 1 kor. 20 üli., 1 kg. 2 korona, 25 kg. 45 korona. 

Porain libán (I : 100,00 0 erős)
ára: 1(0 gramm 3 kor. 50 üli., 200 gramm 6 kor. 50 üli., 500 gramm 
14 kor., 1 kg. 25 kor. 1 doboz á 50 por (1 por 50 lit. tejre) 1 kor. 50 üli.

11 bécsi cs. k. általános élelmiszer vizsgáié intézet 
által vogyüeg megvizsgálva és engedélyezve. Ára: 

1 kg. 2 kor. 50 üli., kg. 1 kor. 25 üli.
If A bécsi gyógyszerész-egylet tápszer és élvezeti

lCn> czikk iutézete által vegyelemezvo és jóváhagyva. 
Ára: 1 kg. 4 kor., ’/a kg. 2 kor.

Minden készítmény erőssége és tartósságáért jótállás. Nagyobb ren
deléseknél külön árengedmény. Csomagolás önköltségen számittatik, 
szétküldés naponta kétszer.
FKANZ IjAZ.VIA, Apotheker in BRUNN am Gebir^C; bei W1EX.

Magyarországi vezérképviselő:

ÜZIPPEK JÁNOS, BUDAPEST,
Vili., T1SZA-KÁLMÁN-TÉR 26. SZ.

I

I



10 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. 37. sz.
e_e.e_e.e_e. 1902. évi forgalom: 28,000 bál. -S-S-S-S-S-S
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapju-aukcziókra

I
 melyek idei első sorozata f. év július hó 

8., 9. és lO-én tartatik meg.

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

---- ----- felvilágosítással szolgál: ..Heller m. s társa sí“
Budapest, V. kér., Erzsébet-tér 13. sz.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság “‘olt

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

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

Gazdák Biztositó Szövetkezete
BUDAPEST, Vili., Baross-utcza 10. sz., II. em.

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

Gazdasági Egyesületek Orsz. Szövetsége
Alakult 1900. erkölcsi támogatásával Alakult 1900.

1 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 biztositott tagok árarányukban részesülnek 
és az 1901. évi üzletfeleslegböl úgy a tűz- mint a jégkár ellen biztosítva 
volt tagok 4°/o-os díjvisszatérítést kapták.

Biztositási ajánlatok benyújtandók közvetlenül vagy a képviselők köz
vetítésével. Nyomtatványnyal és felvilágosítással minden irányban kész
séggel szolgál az Igazgatóság.

tt

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyel- 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
mérlegek fából ós vasból, kereskedelmi, közlekedési, 
gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embermérlegek, 
mérlegek házi használatra, barommérlegek. 

Commandit-társaság szivattyú- és mérlcggyáríásra. 

W. GARVENS
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Ludvig Erliardt fcsu®w»> Wien, XVlljl, Jörgerstrasse41.

Lovak, szarvasmarhák és juhok részére.

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

ménesek 
istállóiban használatban 

vannak.

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

koznak 10% árengedményben részesülnek.

Kwizda-féle Korneuburgi Állattáppor
Szer lovak, szarvasmarhák és ju
hok számára. Egy doboz ára 1 
korona 70 fillér- Fél doboz 70 fül- 
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.

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

delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett. 1111 .....



1903. — 37. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 11
Kis hirdetések ára:

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

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak 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.

II Feltűnő hetükkel közlendő kis hirdetések dija, 12 □-czenti- 
inéter területig, beiktatásonkint 1 korona, minden további 
--------------------- 1 □-czentiméter 5 fillér.------------------------

Kin&lat- Baromfi keltető és
Sovány és hízott 
sertéseket legjobban értékesít 
BAUER B. GYULA 
BUDAPEST, VIII. 
Kerepesi-ut 73. sz.

Fajbaromfiak 
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 1 Árjegyzék. Brichta 
Kálmán Török - Bálint, 

(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

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

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

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

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

tetve.
Tessék prospektust kérni. 

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerités-g-yára 

BUDAPESTED, VIII. 
Üllői-ut -18. 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.. 
Alkotmáry-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

Fajtiszta, szép sárga Orping-- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
H. Produce Import Co. 

.1. Holló
55. 56. Chancery Lánc London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

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

ITenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

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

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

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

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8.
A A
WF

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
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_____—______________ X •XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI

X 
X

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.

Cserébe adok 
igen szép félvér plimut 
tyúkokat teli vér magyar, 
eseti 'g erdélyi kopasznya- 
kuakért. Czim a kiadóhi
vat Uban.

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 
elfogadok. Kacsatojás I db 10kr.

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

50 drb
tisztavérü Emdeni liba idei 
kelés eladó, tojó 10 kor., 

j gunár 14 kor. Pozsonyban 
| ezüst éremmel kitüntetve.
Czim: Marschall, Károly 

, Tiszaföldvár.

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek, gazdasági telepek, 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Továbbáaczél- 
tüskés keritéssodrony, 
valamint csavart pánthuzal. 

— Kaphatók: —

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

Lampel Ödön 
kosárfonó

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

koronáért.

Kiállításokon 
kitüntetett fajbaromfiakra és 
ezek keltő tojásaira megrende
lést elfogad következő árakért: 
Fehér mexikói pulyka tojás dbja 
1 kor. Emdeni X Angol Emde- 
nivel 1 kor. 40 fi.ll., Olasz óriás 
1 kor. 20 fill. Fehér gyöngytyuk 
80 fill. Sárga Orpington direki 
Angolországból Holló József ál
tal I. rendű 2 kor., II. rendű 
1 kor. 60 fillér. Sárga Orping- 
tonXmagyar sárga tyúkkal 40 
fillér. Fehér gyöngytyuk kakas 
8 korona. Jó csomagolás bizto
sítva 1 koronáért SArmezey 
Antalné, Mező-Kovácsháza.

Sárga
orpingtonok, sárga kokin- 
orpington, sárga magyar 
orpington keresztezések és 
azok tenyésztő|ásai mér
sékelt árban kaphatók. 
Czim: Novothny Imre, Izsák 
Pestmegye.

Beteg állatok szánalomra méltók.
ANTE(tRTN“ háziállatok óv- és gyógypora, X XaUrXVXnl disznónak, lónak, szarvasmarhád 

nak, juhnak és tollasoknak, használati utasítás szerint (3-4- 
szer naponta 2—3 evőkanállal, kor és nagyság szerint) 
adatik azonn.il, a mint rendetlenül esznek és székeletjűk 
megszűnik. Az „Antegrin" disznók étvágytalansága leso- 
ványodása,rossz emésztése és székrekedése, giliszták 
ellen kitünően b"t; lovak étvágyhiánya, keh és ebből eredő 

nehéz légzés ellen, túletetésnél és vér
tisztítóul ; tehenek vő es vagy rossz, 
valamint kevés tejelóse, puffadtsága 
ellen; tollasok hullása ellen. Álta
lában egy egyszeri adag a'.ig kerül 
3 krajczárba, melylyel nagy kárt el
hárítanak azok, a kik óvszerkópen 
és étvágygerjesztőül hébe-korba adva, 
hizlaláskor is mindig már előre megren
delik, pl. 100 drb ser
tés közt a dögöt meg
szüntetni 10—15—20 
kilogramm szükséges. 
Egy tekercs ára 2 K., 
mely elég 2 süldő meg
mentésére. Egy kilo
gramm ára 4 K. Két és 
tél kilogrammot tíz 
sertésre csomagolás
sal 10 K. 30 f.-ért már 
bőrmentve is küldöm, 
öt kilogram 20. K. he
lyett 19 K.; de 10 kilo
gramm csak 34 K Kap
hatók posta v. után
véttel küldve csakis

»r. DÁVID VIKTOR
gyógysze ész-tudor, a m. kir. természettud. társulat r. tagja

Szent István király gyógyszertárában, ESZÉK, alsóváros.

azonn.il


12 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 37. sz.

9 9

VAWAWAVAWAVAVAVA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK 
Grand Prix.

Iroda, raktár és gyártelep:
Budapesti, 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

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


