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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Szabadszék és vágóállat biztosítás.A szabadszék és vágóállat biztosítás okszerű következményei a husvizsgálat megszigorításának. Meghonosításuk úgy a gazdaközönség érdekében, valamint közgazdasági szempontból is szerfölött kívánatos.Általános szabály, hogy a külsőleg nehezen konstatálható állati betegségekért az eladó szavatol. Mig a husvizsgálat nem hajtatott végre kellő szigorúsággal, ezen szavatosság sem vétetett szigorúan. A mészáros vagy hentes kivágta a beteg testrészt, a többi húst teljes egészséges gyanánt kimérte, a gazdával pedig úgy, ahogy kiegyezett. Á tudva beteg vagy nagyon lesoványodott marhát pedig megvette a közelmúlt szabadszékese, a virs- lis. Ma már bajosabb az ilyen állatot a mészárosnál értékesíteni és eltekintve a beteg és leromlott állatok, valamint a kényszervágásoktól, a hol a gazda a veszett fejszének úgyis csak a nyelét mentheti, nagyobbmérvü megkárosodás érheti az olyan javított vagy felhizlalt állatok eladásánál, amelyek külsőleg teljesen egészségeseknek látszanak, de húsok különös belső betegségek, mint pl. a nagyfokú tuberkulózis, borsóka, trichina stb. miatt egészben vagy részben elkoboztatik. Az ilyen állatért aztán a mészáros a gazdától követel kárpótlást, közönségesen a teljes vételár és azonkívül a vágási stb. költségek megtérítését. Mai napság az ilyen hús elásatik vagy ipari czélokra használtaik föl, de a gazda minden körülmények között fizet.A husvizsgálat szigorításával mind nagyobbá válik a gazda megkárosodási esélye és ép ezért a husvizsgálat országos rendezése tárgyában, a földmivelési minisztérium részéről kiadott szabályrendelet tervezete, a szabadszékek kötelező felállításával, törvényhozásilag kíván 

intézkedni, a nem egészen kifogástalan, de élelmezési czélokra mégis felhasználható hús elárusithatása érdekében.A szabadszék oly helyiség, a hol a „nem mészárszékbe való“ csekélyebb értékű, de az emberi táplálkozásra akár nyers, akár gőzölt állapotban még alkalmas hús, hatósági felügyelet alatt elárusittatik.A tervezet szerint szabadszék létesítendő mindazon községekben, hol a húsfogyasztás elég jelentékeny. A szabadszékbe utalandó:1. öreg kanok, bakkecskék, sárgaságban szenvedő stb. állatok rendellenes színű és kellemetlen szagu, továbbá a nagyon öreg, nagyon sovány és a himlö- nyirok-termelésre használt, de különben egészséges á’latok húsa;2. azon beteg állatok húsa, amelyek táplálkozását állati élősdiek (májmétely, tüdő, gyomor- vagy hólyagférgek) megrontották, továbbá a kényszerből levágott állatok húsa, ha az a tökéletlen levágás következtében sok vért tartalmaz, de különben fogyasztásra alkalmas ;3. beteg állatoknak hatósági fölügyelet alatt megfőzött és gözdezinfektorban áthevitett húsa és kiolvasztott zsírja.A szabadszékben tehát olyan hús értékesíthető, amelyet a husvizsgálati törvény szerint rendes mészárszékben kimérni nem szabad és amely idáig vagy lopva — tehát törvényellenesen — értékesült, vagy pedig teljesen kárbaveszett. Rendkívüli előnyei ez intézménynek, hogy az állattenyésztő kevésbbé károsodik és ami födolog, hogy a szegény nép olcsón táplálkozhatik.Pedig a szabadszék intézményét sokan kárhoztatják. És pedig a marhakeres- kedök és húsvágóktól eltekintve rendesen olyan urak, akik az Íróasztal mellől tanulmányozzák az életet és onnan inté-' zik a világ sorát. Micsoda lealacsonyitás,' beteg és lerombolt állatok húsával táp- i

lálni a társadalom fenntartóját, a verejtékben úszó munkás embert ? 1Hát persze jobb volna, ha az egész emberiség elsőrendű hússal táplálkozhatnék. Ám ez lehetetlenség és hogy a husvizsgálat szigorítása előtt, milyen hússal táplálkoztunk drága pénzért, annak csak a jó Isten, no meg a húsvágó a megmondhatója. A szegényebb munkásnak pedig bizonyára előnyösebb, ha kevésbbé jó minőségű, de az egészségre teljesen ártalmatlan és még a kenyérnél is olcsóbb hússal jólakhatik, mintha a hiányos táplálkozás miatt elgyengül, munkaképtelenné válik, vagy pláne dögöt eszik. Mert csinos kis statisztikai számoszlopokat lehetne összeállítani azon elhullott állatokból, a melyeket a föld népe, még csak a közelmúltban is elfogyasztott.A husvizsgálatszigorú végrehajtásának czélja csak az lehet, kiküszöbölni az emberi fogyasztás köréből az egészségre ártalmas husanyagot, de megmenteni a közfogyasztás részére mindazt, ami emberi táplálkozásra való és az olcsó, erőteljes táplálkozás révén fokozni az emberiség testi fejlődését és munkaképességét. Ezt a czélt szolgálja a szabadszék intézménye, mely ez értelemben, a husvizsgálati törvény természetszerű kiegészítője.Magyarországon tudomásunk szerint csak Budapesten van ilyen szabadszék s itt is csak pár hét óta, amelynek termékeit a szegényebb néposztály szívesen vásárolja. Németországban azonban már 1901-ben 385 szabadszék számiáltatott. A berlini szabadszékben 17 legény dolgozik, vasárnaponkint 1700 márka értékű húst is kimérnek és a közönség annyira töri magát az olcsó hús után, hogyrendöri segédlettel kell a rendet föntartani. Pedig hát a berlini munkás keres annyit, él olyan jóléslegalább is olyan Anyás mint a budapesti, a vidék népéről nem is szólván.

í 'Budapest, 1903. október 4. 40. szám.HL évf.



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 40. sz.Ez a szabadszék intézményének társadalmi jelentősége. De a közgazdasági sem megvetendő. Ostertag szerint Szászországban, a nyilvános vágóhidakon 1892-ben0.42,1894-ben0.66 és 1899-ben 0.76% hús utaltatott a szabadszékekbe és csak 0.25, 0.15 illetőleg 0.11% vonatott ki teljesen az emberi fogyasztás köréből. Németország 7 milliárd értékű vágó marha állományához viszonyítva, a fenti 0.42—0.76% hús anyag megmentése is szép egynéhány milliócska értéket képvisel. Lipcsében 1891-ben 604 drb marha, 89 borjú, 28 ürü, 983 sertés és 104 drb egyes testrész árusittatott el szabadszékben, összesen 207.691 kgram súlyban. A hús kilogrammja 55—75 fillérrel értékesült (a kezelési költségek levonása után) és a különben elkobzandó értéknek 40—50%-a megtérült.A német gazda azonban a maga emberségéből is segit a baján. Különböző társulatoknál biztositja vágó állatait, hol 5—12 márkát fizet egy darab nagy marháért, mely társulatok elkobzás esetén a teljes kárt megtéritik. Sőt most már a kereskedők és a húsvágók szólítják fel a gazdát, a vásárlás alkalmával a biztosításra. A biztosítási összeg az állat értékének 1— 2%-ka, tehát elég drá^a, a mennyiben Ostertag adatai szerint a hus- vizsgálat folytán kiselejtezett érték nem több 0.5%-nál.A szabadszék intézményére, kapcsolatban a vágómarha biztosítással, nálunk még nagyobb szükség volna, mint Németországban, mert hiszen Magyarországon aránylag sokkal több selejtes marhát vág- nakle, amelynek húsa kizárólag a szabadszékekben volna értékesítendő. De mert szabadszék csak a nagyobb husfogyasz- tásu városokban létesíthető és mert népünk csekély húsfogyasztása révén kevés ily város van, a szabadszék intézménye csak a vágóállat biztosítással kapcsolatban biztosítana teljes kárpótlást az állattenyésztő és hizlalónak. Nálunk azonban, üzleti élhetetlenségünkből kifolyólag, a magánvállalkozás úgy a biztosító intézetek létesítése, valamint a vágómarha bebiztosítására is aligha volna kapható. 
Kívánatos volna tehát a kőtelező váqó állat
biztosítást is fölvenni, a husvizsgálat or
szágos szervezésének keretébe. Az állami fölügyelet alatt álló országos biztositó társaság, a szabadszékek használatával kapcsolatban, ez esetben sokkal jutányosabb díjtételek alkalmazásával biztosíthatna, mint a nem kötelező biztosítás mellett a magánvállalatok. Az országos biztositó társaság, saját érdekében is sürgetné és elősegítené a szabadszékek fölállítását, a gazdaközönség pedig meg- óvatnék a jelentékenyebb megkároso- dástól. M. T.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Borjak szarvtalanitása.Angliai és amerikai marhatenyésztők már régibb idők óta szarvtalanitják kivált hízóba állítandó és szállításra szánt barmaikat. Szerintük a szarvval nem biró marhák, de sőt juhok is, könnyebben, gyorsabban híznak, jobban gyarapodnak, vasúti szállítás közben nyugodtab- ban viselkednek s kevésbé romlanak. Ez okokból általánosan kedveltek ott a ter- mészetnélfogvamár szarvtalan marha- ;és juhfajták és illetőleg szokásos a szarvval biró individuumoknak szarvtalanitása.A „Köztelek" régebbi évfolyamaiban e tárgyról szólva ismertettem rajzok kíséretében a szarvtalanitásnak kések, gya- luk segélyével végrehajtható operáczió- ját, s már akkor megjegyeztem, hogy a fejlettebb állatok kinőtt szarvainak levágása (amputálása) nem minden veszély nélküli műtét és drága is, mert a hozzá szükséges eszköz magas áru. Felhoztam már akkor, hogy indokoltabb ennélfogva az állatot már szopós borjú korában fosztani meg éppen kibuvófélben levő szarvától s leírtam, hogy ezt edzöszerek igény- bevétélével hogyan lehet végrehajtani.Most angol lapokból olvasom, hogy pl. Irlandban a már kinőtt szarvak amup- tálásával majdnem teljesen felhagytak s a helyett a 3—4 napos borjak éppen ütközni kezdő szarvait a továbbnövésben edzéssel akadályozzák meg. Az eljárás a következőleg történik:A borjut állóhelyzetben lefülelik. A bőr alatt éppen ütköző szarvak felett a szőrt lenyirják s ezt a területet edző kalium- rudacscsal, melynek végét csekély mértékben megnedvesitették, mintegy 15 másodperczig megérintgetik. Ezt 5 per- czenkint 4—5-ször megismétlik nagy figyelemmel arra, hogy csak ott edződjék le bőr és a növekedésnek indult szarv, a hol kell s máshol roncsolásokat fel ne idézzen a szer. Ezt elérendő, kerülni kell az edző kálium túlságos megnedvesitését és védni kell nehány napig a borjú ezen testrészét a megnedvesedéstől.A szer kálium causticum in bac. néven gyógyszertárban kapható s jól zárt üvegben tartandó, mert levegővel érintkezve szétfolyik. A kezet védendő, ludtoll szárába lehet tenni a rudacsot, vagy vastag papírba lehet burkolni s csak az egyik végét szabadon hagyni.Tapasztalás szerint a szarvnak ezen formájú eltávolítása a borjú egy hetes koráig sikerrel hajtható végre, azontúl nehézségekbe ütközik, sőt lehetetlenné válik. Tagadhatlan, hogy a szarvtalanitásnak ez a legegyszerűbb, legolcsóbb, legemberségesebb formája, a ki tehát e 

műtétre szánja el magát, ne várja be azt, hogy állata szarva kinőjjön. Különben, hogy az' esetleg szétfolyó edző szer a fej egyéb részét ki ne marhassa, papirlemez- fedöt tehetünk a fejtetőre mely két nyílással bír ott, hol a szarvgöcsök ülnek.Szolgáljon ez egyszersmind feleletül egy erre vonatkozó kérdésre.
Monostori K.

Adat a sovány tejjel való borjú
hizlaláshoz.A helmstedti háztartási iskola igazgatónője H. Jenssen egy borjuhizlalási kísérletről számol be, melyről érdemes tudomást vennünk.7 drb borjut 286 napon át a következő módon, a következő eredménynyel táplált. Adott eleinte összesen 148 kg. teljes tejet, á 12 pfg. — 17’75 márka értékben és 63’5 kg. burgonyakeményitöt, á 30 pfg. = 19’05 márka, összesen 36’80 márka értékben. Ezenkívül feletetett összesen 3250 kg. sovány tejet.A borjak beállítási súlya volt 314 kg., végsulya 558 kg. Gyarapodás a fent kitett idő alatt összesen 244 kg., naponta tehát 0’853 kg.A vételár kitett 204’28 márkát, tehát kg.-ja 65 pfg.-et; az eladási ár volt 477’36 márka, tehát kg.-kint 85’54 pfg. A különbség tehát 31’6% a hizlalás javára.Beszerzési és táplálási költség volt eszerint összesen 241 '09 márka, a nyereség tehát 236’27 márka. Ezt elosztva a feletetett sovány tej összegével(3250kg.), kiderül, hogy ezen tejnek kg.-ja átlag 7’27 pfg.-gel (körülbelül 8'5 fillérrel) értékesült.Persze egészen más eredmény mutatkozik, ha pl. a bevásárlási ár magasabb, vagy a gyarapodás kevesebb ; s a sovány tejjel való hizlalásnál éppen az döntő, hogy a hizlaló olcsón bevásárolni és drágán eladni tudjon s egyben megítélni tudja, hogy a hizlalandó anyag jó értékesítő, tehát a nyújtott eleség meghálá- lására nézve előre is garancziát nvujtó-e vagy nem. ik.

Állategészségügy.
Rovatvezető: Dr. Rátz István.

Magyarország áruforgalma az 
1902. évben.*)

*) Az 1902. évről szóló Állategészségügyi 
Évkönyvből.

Az állatforgalom Ausztriával és a külfölddel az 1902. év folyamán is egészben véve élénkebb volt, mint a megelőző évben, a sertések kivitelében azonban, több évi folytonos emelkedés után, ezúttal csökkenés állott be.Az állatforgalom hasonló feltételek alatt
Legjobb szerkezet. Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb fölözés.I



1903. — 40. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapokbonyolittatott le, mint a múlt évben. Ausztria felé a kivitel, a kölcsönös állatforgalmat szabályozó megállapodások keretén belül, szabad volt. Németországba lovak és szarvasmarhák voltak szállíthatok (az utóbbiak csak vágóhidra.) Aragadós tüdőlob miatt sehonnan sem volt a kivitel korlátozva, a száj- és körömíájás erősebb elterjedése azonban akadályokat gördített a kivitel útjába, mig a sertések forgalmát azuttal is tetemesen nehezítették a sertésvész okából fenntartott korlátozások.Az élő állatok kivite'e — a fontosabb tételeket tekintve — a megelőző évhez viszonyítva következőképen alakult:
(Lásd 1. csoport.)Ez adatok szerint a vágómarhák, juhok és kecskék, valamint a használati lovak forgalma kedvezőbben alakult és a vágómarháknál, abehozatal tetemes emlkedése daczára is, a [kiviteli többlet magasabb, mint volt a megelőző évben. Ezzel szemben a sertések forgalmában visszaesés mutatkozik, amennyiben csökkent kivitel és emelkedett behozatal mellett a kivitel többlet 9’4%-kal alatta marad megelőző évi többletnek.A lovak kivitele, a megelőző évi tetemes csökkenés után ismét emelkedett. A rendeltetési hely szerint a használati (igás-, kocsi- és hátas-) lovak kivitele következőleg alakult:
(Lásd 2. csoport.)A kivitel tehát jelentékenyen emelkedett főleg Románia, Olaszország, Németország és Francziaország felé viszont a pár év előtt rendkívüli viszonyok folytán erősen fellendült kivitel az afrikai angol gyarmatokba most már nagyon alászállt, azonkívül pedig*  valamivel kisebb volt Ausztria felé is.A lovak behozatala keveset módosult a megelőző évhez képest és ezúttal is túlnyomó részben csak Ausztriából hozattak be használati lovak.A szamarak kivitele Ausztriába és Németországba, három évi fokozatos emelkedés után, most valamivel hanyatlott (810 drbról 723 drbra).A szarvasmarhák forgalmában ezúttal is a vágómarhák kivitele volt a legjelentősebb, de emellett a tény észtehenek, növendékmarhák kivitele is jelentékenyen emelkedett.A vágómarhák kivitele a főbb országok felé követkézőképpen alakult :
(Lásd 3. csoport.)A szarvasmarhák behozatala Szerbiából volt jelentékeny, ahonnan a megelőző évhez képest, amidőnaragadóstüdőlob miatt több hónapon keresztül a behozatal korlátozva volt, jóval több vágómarha hozatott be. Ezenkívül még csak Ausztriából és Boszniából történt behozatal.A bárányok (és gödölyék) kivitele szin-

3. csoport.

1. csoport. 1902-ben
drb

1901-ben 
drb

1902-ben tehát 
drb °/o

Vágómarha (ökör, bika, tehén) ......... 291,980 269,716 + 22,264 = 8-2
Juh és kecske ... _ ..... ............... 267,178 205,340 4- 61,838 = 30-1
Sertés (hízott, félig hízott, sovány)_ 604,097 611,256 — 7,259 = 1-2
Ló (igás, kocsi-, hátas) ________ ... 43,565 42,091 4- 1,474 = 3-5Az élő állatok behozatala ezzel szemben ugyanazokban az állatnemekben következőleg alakult: 1902-ben 1901-ben 1902-ben tehát

drb drb drb o/O
Vágómarha (ökör, bika, tehén)......... 65,608 49,486 4- 16,122 = 32-5
Juh és kecske . ________________... 7,419 10.657 — 3,238 = 30-4
Sertés (hízott, félig hízott, sovány)._. 146,053 105,421 4- 46,632 = 38-5
Ló (igás, kocsi-, hátas) ____  ... .... 372 481 — 109 = 22-7A kivitel és behozatal egymáshoz való viszonya a következő volt:

Kiviteli többlet
Kivitetett Behozatott 1902-ben 1901-ben

d arab okban
Vágómarha ... 291,980 65,608 226,372 220,230
Juh és kecske . . ... . _____________ 267,178 7,419 259,759 194,683
Sertés . ......____ .... ... ___ 604,097 146,053 458,044 505,835
Használati ló 43,565 372 43,193 41,610

2. csoport. 1902-ben 1991-ben 1902-ben tehát
d a r a b o k b a n °/o

Ausztriába ... ... ... .......... ................... 12,995 13,294 — 299 = 2-1
Németországba... ... . .................... 3,772 2,653 4- 1,119 = 42-1
Olaszországba ..............   ... . ..... 15,826 13,315 -f- 2,511 = 18-8
Francziaországba ...... ... ____ 3,558 2,541 4_ 1,017 = 40-0
Romániába ..... ............................ 4,311 1,723 4- 2.588 = 150-2
Európai Törökország . _______..... 1,487 972 4- 515 = 52-9
Afrikai angol gyarmatokba___ 750 6,905

688 -
— 5,155 = 74’6

Egyéb országokba ..... .....____ 866 4- 178 = 25-8
Összesen ... 43,565 42,081 4- 1,474 = 3-5

a
228,172

38,513
2,986
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1902-ben 
d 

239,249 
47,708 

4,974 
49

Ausztriába ... 
Németországba.. 
Svájczba ... ._ 
Más országokba

1901-ben 1902-ben tehát
rabokban o/o

11,077 = 4-8
9,195 = 23-9
1,988 = 66-2

4 = 8-0
Összesen_  291,980 269,716 -j- 22,264 = 8-2A bivalyok kivitele Ausztriába 31'2%-kal, Németországba 347-7%-kal, egészben véve pedig 80-8%-ka.l emelkedett.Figyelmet érdemel a tenyésztehenek, a növendékmarhák és a borjuk kivitelének fokozatos emelkedése ; kivitetett ugyanis :

Ausztriából
Boszniából
Szerbiából

Összesen ... 65,428 49,770 4~ 15,658 = 31-3Tenyésztés czéljaira 269 drbbal több bika és 189-czel kevesebb tehén hozatott be. A juhok kivitelében a megelőző évben beállott emelkedés ebben az évben még fokozott mértékben érvényesült, a mennyiben kivitetett juh (és kecske):
1902-ben tehát

°/o
17-2

-- 1,483 = 1,235-9 
-- 21,147 = 1,222-3 
-- 7,582 = 31-3

267 = 1,169-5

Ausztriába ... ...
Svájczba ____
Francziaországba
Romániába_ ...
Egyéb országokba

k b a n
-- 31,356 =

összesen ... 267,178 205,340 -j- 61,838 = 39-2

Tenyésztehén ..._ ______________
Növendékmarha .................... .......... .
Borjú ...____________ ___r.......... .Behozatott ugyanis vágómarha:

1902-ben

14,775
19,719
26,004

1901-ben 1900-ban 1899-ben 1898-ban
darabokban

7,817 7,867
16,350 11,020
20,016 18,625

5,340
8,920

13,287

5,210
7,260

10,994

1902-ben 1901-ben 1902-ben tehát
d arabok b a n °/o

193 552 — 359 = 65-3
1,586 1,549 + 37 = 2-3

63,829 47,669 + 16,160 = 33-8

a

legelsőrendü Thomas-salakot t’a^j ö(r““noldható) legalább 75% porfinomság szavatolással FELETTE ELŐNYŐS ÁR MELLETT—.  .......= ajánl a ==
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Budapest, V*,  Alkotmány-utcza 3L/



4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 40. sz.tén emelkedett és pedig 11,444 drbbal, azaz 34’3o/o-kal.A behozatal csak Romániából volt számottevő és a juhoknál 30'4%-kal, a bárányoknál pedig 3 8%-kal csökkent.Kivitetett ugyanis Ausztriába:
429,099

692
170,880

Hízott sertés ___
Félig hízott sertés.
Sovány sertés___Az emelkedés tehát hízott sertésekben a megellző évihez képest most már igen csekély, a félig hízott sertések kivitele pedig két év óta majdnem teljesen megszűnt.Az Ausztriába szállított sertések közül 131,575 drbnak azaz 23-8%-nak kivitelét

Tej gazdaság.
Rovatvezető: Sierbán János.

Tejértékesités tejeladás és vaj
termelés utján.Válasz a következő kérdésre: Egy tehenészetben, mely naponta körülbelül 600 és évente 200 ezer liter tejet termel, a hol a tejnek átlagos zsírtartalma 3'5o/o és helyben literje 9 fillérért értékesíthető, mi lesz jövedelmezőbb: eladás utján vagy pedig vajjá földolgozva értékesíteni a tejet? Mennyibe kerül a vajtermeléshez szükséges fölszerelés, a szállítás és csomagolási költség ?

♦Ilyen általános kérdésre nem lehet határozottan válaszolni, mert a jövedelmezőség feltételekhez van kötve és így ezen feltételek határozzák meg egyik vagy másik üzem jövedelmezőségét. így például azt felelném, ha ezen kérdést egy életrevaló, körültekintő és ügyes gazda veti fel, hogy dolgozza fel a tejet vajjá vagy sajttá s ne adja oda 9 fillérért, mert hiszen, a ki megveszi a tejet, az is csak feldolgozás utján értékesíti s ha annak jövedelmező a tejnek ily áron való megvásárlása, az eladónak is kell, hogy a feldolgozás legyen előnyösebb.Ha pedig kényelemszeretö és kevésbbé jártas gazda tenné fel a kérdést, annak viszont nyugodt lelkiismerettel azt merném ajánlani, hogy csak kösse meg azonnal az átvevővel a szerződést.Figyelemmel a két ellentétes álláspontra, azzal kell azt indokolnom, hogy a vajtermeléssel való tejértékesités sokkal bonyolultabb és különösen a melléktermények értékesitékétöl függ az egész üzem jövedelmezősége. Ha pl. a lefölözött tejet okszerűen angol hússertések

A sertések kivitele — 3422 drb leszámításával, melyek közül 2784 drb Sváj-czba ment — kizárólag Ausztria felé irányult és a több évi fokozatos emelkedés után 1'2%-kal csökkent.
1902-beü

d a
1901-ben 

r a b o
1902-ben tehát 
a n °/ok b

427,089 4- 2,010 = 0'4
832 — 139 = 16-7

181,282 — 10,402 = 5'7a kőbányai és agyőri sertéspiaczokközve- titették (1901-ben 20’0°/o, 1900-ban 22-3°/o).Sertések behozatala ezúttal is .csak Szerbia felől volt számottevő és öt drb kivételével, kizárólag hízott sertésekre szorítkozott, melyek száma 104,041 drbról 145,485 drbra 39'8%-kal emelkedett.kel vagy borjukkal itatom meg, az értékesítés a két fillért is meghaladhatja. De lehetnek körülmények, amidőn túrót készíthetek a fölözött tejből és csak a megmaradt savat kell föletetnem, mely esetben a tej értékesítése még magasabb lesz. Ha pedig mindez nem körültekintéssel, szaktudással és pontossággal bajtatik végre, lehet, hogy 1 fillérbe sem értékesül s megdönti az egész számítást.Ezek előrebocsájtásával már most fölöslegesnek tartom, hogy a feltett kérdésre választ is adjak az előnyre vagy hátrányra nézve s egyszerűen számszerű adatokat hozzak fel egy hasonló üzemü tervezetre, a miből az élelmes és szaktudással biró, de a kevésbbé képzett gazda is viszonyait és képességeit mérlegelve kihámozhatja a saját álláspontját.200,000 liter tej értékesítéséről lévén szó, ha literjét helyben 9 fillérért adom át a vevő edényeibe (?) beveszünk a tejért 
18.000 koronát.Már most tegyünk számítást arra nézve, hogy mennyit nyerhetünk, ha vajjá dolgozzuk fel ugyanezt a tejmeny- nyiséget.Feltéve, hogy a tejnek átlagos zsírtartalma 3'5% (a mi elég gyenge minőség) akkor a 200,000 liter tej után mintegy 8300 kg. finom elsőrendű tea-vajat számíthatunk. Kérdés már most, hogy mi ezen vajnak az értéke? Erre már csakugyan a helyi körülmények lehetnek a mérvadók, mert azt látjuk, hogy magán
tejgazdaságok 2—2.60 koronáért adják el a vajat. De vegyünk egy mérsékelt árt, a mennyiért vidéki üzletekben czukrá- szoknak és pékeknek lehet azt eladni 2.10 koronát. Ez esetben a vajért befolyó jövedelem 17.400 korona. Vagyis csak 600 koronával kevesebb, mint a 

mennyit a tejért kapunk. Nincs azonban kizárva, hogy az illető gazda többfelé adja el a vajat s elér 2.20 koronát, ez esetben a vajért már 200 koronával többet kapok, mint a tejért s megmarad az előállítási költség fejében az iró és lefölözött tej.Szántszándékkal hozom fel a vajeladásnál a különböző árakat, mert ezzel egyúttal indokolom álláspontom helyességét, hogy a választ a kérdést tevő egyéniségéhez mérten szeretném megadni.A fentebb közölt árak némi ügyességet feltételeznek, de nem valami kiváló üzleti rutin-t kívánnak, mert hiszen a vevő is kénytelen lesz legalább ilyen árakat elérni, hogy a 9 filléres árt megfizethesse.Tegyünk azonban kényelmes számítást és vegyük a vaj kilogrammját 2 kor.-val, mely esetben lészen a vajbevétel 16,600 korona, tehát 1400 koronával kevesebb, mint az eladott tejből. Ehhez még hozzászámítandó a vajtermelési és csomagolási költség, de levonandó lesz a fen- maradt iró és fölözött tej értéke.15%-os fölözést feltételezve 8300 kg. vaj termelésnél, mintegy 16,000 kg. irót fogunk nyerni, melynek értéke 3 fillérjével 480 kor : 200,000 liter után pedig 160,000 liter fölözött tejet nyerünk,melynek összértéke á 2 fillérjével számítva, 3200, vagyis a melléktermények értéke 3680 korona -|- 1600 kor. vajérték, ösz- szesen 20,280 korona, vagyis 2280 koronával több, mint a 9 filléres tejértékesités. Csakhogy ezen többletből levonandó a vajtermelés költségére 5% s igy a többlet csak mintegy 1200 korona lesz.Erre aztán a legtöbb gazda azt fogja mondani, hogy ezen 1200 koronából nem futja a vajcsomagolás és vasútra való szállítás költsége, tehát adjuk a tejet oda, azután tegyen vele az átvevő a mit tud.Itt aztán megint csak ismételnem kell, hogy a gazdálkodó és élelmes gazda pedig azt fogja mondani, hogy nem alapíthatja okszerűen tejgazdaságát egy átvevő megszabott árára, mert a tejgazdaság az állattenyésztéssel kapcsolatosan űzetik s mi kell, hogy egy gazdának azonnal feltűnjék ezen üzletnél a felsorolt adatokból? Az, hogy egy tehenészetben, melyben a fejési átlag valószinüleg nem lesz igen magas, a zsirtartalom csak 3’5° o 1No hát itt a bökkenő. Ha ilyen sovány a tejelés, arra kell törekedni, hogy ezen az egyedek kiválasztásával és az 
A „TURUL“ permetező 

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

1—5 darab vételénél egy darab ára_______ ___________ írt 14.—
6—10 darab vételénél egy darab ára_______ ________ __ írt 13.50

11—25 darab vételénél egy darab ára ...........  _ _ _ _  frt 13.—
csomagolással együtt.

Hosszabbító cső magastörzsü fák permetezésére____ __  _ __ frt 1.—
Franczia szóró (kívánatra külön) ........ .r.......... ........ .....  75 krajczár.

HAÜTOER Öl) ÖV

Peronospora-permetezö
— ..DIADAL11 -

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

igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.

Budapesten.



1903. — 40. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5etetéssel változtassunk s a zsírtartalmat legalább 3’8%-ra emeljük. Igen, de akkor a számítás egészen más eredményeket fog felmutatni a vaj készítésnél. Ugyanis a 3'8% zsírtartalmú tej után nem 8300, hanem ca. 9000 kg. vajat nyerünk s ekkor megint 1400 koronával több a bevételem s ha az imént említett irányba tenyésztem állataimat, akkor csakhamar elérhetem a 4% zsírtartalmat, s állataim értékben is emelkednek.Feltéve tehát, hogy a gazda el is adja a tejet s ha azt jól megfizetik, adja is el, de ez esetben adjon biztosítékot az átvevőnek, hogy 3’5% kisebb zsírtartalmú tejet nem fog átadni, de viszont követelje meg, hogy a tartalmasabb tejet meg- felőlen honorálja az átvevő is, hogy a gazda iparkodása és költséges termelése megtérüljön.Éppen csak a tejtermelést tartják főleg gazdáink szem előtt és a zsírtartalomra kevés súlyt helyeznek. A ki pedig ezen állításomban kételkednék, figyelje csak meg a nagyobb és „úgynevezett" okszerűen vezetett tehenészeteket, hogy vájjon megtudják-e jelölni positiv adatokkal azon tehén egyedeiket, a melyek a legtöbb zsírt szolgáltatják, s ha meg is mondják, hogy ez a tehén ennyi és annyi litert adott, tudják-e, hogy ebben mennyi volt a zsir ? A legritkább esetben nyerünk erre választ, ennek pedig ma-holnap az lesz a következménye, hogy a nyugati bö- tejelö fajták nemcsak tej, hanem zsirho- zamra is túlszárnyalják hazai fajtáinkat, ha idejekorán nem látunk hozzá az okszerűbb tenyésztéshez.Adatokkal lehet ezen körülményt bizonyítani, de nem tartozik szorosan e kérdéshez, ellenben reá lehet mutatni, hogy a tejgazdasági üzemnél nem lehetnek mérvadók csak a rideg számok, mert már a számoktól eltérő és abban ki nem fejezett czélokat is figyelembe kell vennünk.Ezekben véltem a fölvetett érdemleges kérdésekre válaszolni, megjegyezvém, hogy általánosan föltett kérdésekre csak általánosságban lehet válaszolni, a mit egyébként nagyon helyeslek, mert hiszen az apróbb részietek a tanintézetek hatáskörébe valók.A kérdés azon részére, hogy mibe kerül a vaj elszállítás és értékesítés költsége, a nélkül, hogy megjelöltetnék, hogy honnan és hová, postán, tengelyen vagy vasúton történik-e a szállítás ? lehetetlen megfelelni, de hát azt megmondja ott helyben mindenkinek a vasúti állomási főnök vagy postamester is.A 600 liter napi tejhozam vajjá való feldolgozásához szükséges fölszerelés mintegy 1200—1600 koronába kerül, ha azonban gözhajtásra rendezkednénk be, úgy 2000 korona a költség.
Sierbán János.

Állatértéke sités.
Rovatvezető: Dorner Béla.

Tenyészmarha kölcsönző szövet
kezetek.Sokkal fontosabb és sokkal mélyrehatóbb intézmény ez, mint azt sokan hinnék. Gzélját, jelentőségét és kihatását nagyjában a következőkben vázolnám.Ilyen szövetkezetnek ott van indokoltsága, hol a kisgazdák a tenyészállat beszerzésénél állatuzsorának vannak kitéve, tehát, a hol nekik a „hónuk alá keli nyúlni “, hogy őket az uzsora karmai közül kiragadjuk és őket talpra állítsuk.Ott van indokoltsága ilyen szövetkezet fölállításának, hol a kisgazda kezén levő 

állatállomány fogy, tehát, a hol azt czé- lozzuk, hogy az állatköztenyésztést fej- leszszük, föllenditsükés szaporítsuk, azaz a tenyészállatbeszerzést részére megkönnyítsük. Megkönnyithetjük pedig vagy annak a földműveléssel foglalkozó kisgazdának, a kinek pénze nincsen arra, hogy több állatot tartson és beszerezzen, vagy hogy egyáltalán tenyészállatot beszerezzen, vagy pedig a kisiparosnak, gazdasági cselédnek, vagy a szegényebb napszámosnak, zsellérnek, a ki állatot tartani óhajt, azt eltartani is tudja, de annak beszerzésére pénze nincsen.Nem is szólunk arról az esetről, midőn egy szegényebb embernek tehene elhull, tehát kárt szenved, vagy pl. tejszö- vetkezetkeze.t alakításánál lehetnek olyanok, kik szintén belépnének, ha tehenet könnyen beszerezhetnének stb.,tehát igen sok eset fordulhat elő, midőn az ily szövetkezet közbelépése által uj prozeliták 
szereztetnének meq az állattenyésztéssel 
való foglalkozásnak, tehát általuk az ottani 
vidék állattenyésztése számbelileg és minő
ségileg is nyerne.Egy másik kihatása volna ily szövetkezetnek az állatvételi mizériák (uzsoravételek) megszüntetése, tehát az állatbeszerzés és eladás szilárdabbá tétele és egészségesebb viszonyok közzé való terelése.Hogy ily tenyészállat kölcsönző szövetkezet — helyes vezetéssel — mily áldáshozó lehetne működésében, azt talán bővebben fejtegetni nem is szükséges.Az ilyen szövetkezet legjobban valamely hitelszövetkezet keretében találná meg helyes működését, mert külön önállóan bizonyára nehezebben tudna boldogulni. A működésnek lényege abban áll, hogy a szövetkezet azon tagjai részére, a kik tenyészállatot beszerezni óhajtanak, a kívánt tenyészmarhát megveszi és a vételár visszafizetésének időpontjáig arra tulajdonjogát fönntartva, eladja, illetve kölcsönadja. A szövetkezeti állatvásárló taggal szemben tehát nem a volt állattulaj
donos, hanem a szövetkezet — az eladó. És ez a leglényegesebb. A dolgot a következőképen bonyolítják le (megjegyzendő, hogy ezirányban a szövetkezetnek sza

bályzatot kell alkotnia és aszerint eljárnia).Az X községi hitelszövetkezet egyik tagja tenyészállatot óhajt venni és e szándékát a szövetkezetnek bejelenti. Erre, ha az illető részére a hitelezés tekintetében nem forog fönn nehézség, a szövetkezett 2 megbízottja, vagy szakértője megszemléli az illető tag által megvásárolni óhajtott állatot és megbecsüli, hogy a kért árt megéri-e, azaz nem forog-e fönn becsapás esete. Megegyezés esetén a szövetkezet adásvételt irásbelileg megköt az eladóval és a vételárat a szövetkezet az eladónak kifizeti. Mielőtt azonban az állatot a szövetkezet az illető szövetkezeti tagnak eladná, illetve kölcsön adná, aziránt kell az illetővel megegyezni, hogy az állat vételárát hány részletben, mennyi idő alatt stb. fizeti vissza és eddig az ideig a szövetkezetnek azállatravonatkozótulajdonjogamiképen biztosittatik stb., tehát Írásbeli egyezség kötése szükséges, hogy a kölcsönös károsodás elkerült essék. Az állatot a dolgok megfelelő rendelése után a tag birtokába veheti, használhatja stb., de természete sen addig, mig a vételárat a szövetkezetnek teljesen vissza pem fizette, az állatot el nem adhatja.Az állat elhullását, elértéktelenedését stb. egy állatbiztosító társaságnál kell biztosítani. Ezt a szövetkezet szokta magára vállalni, addig mig az állat az illető tag tulajdonába nem megy át, azaz mig tartozását ki nem egyenlítette.Lehetnek egyesek, a kik jobbnak tartanák azt, ha a hitelszövetkezetek egyszerűen csak a gazda részére tenyészállatvétel czéljaira|adnának pénzkölcsönt, nem pedig az állatot is magok vennék meg és adnák át a gazdáknak kölcsön- képen. Kifogás lehetne az is, hogy a hitelszövetkezetek ily eljárás által eltérnek eredeti működési terűkről, mert ezen eljárás zálogüzletnek is beillik.Ezen azonban már túl vagyunk. Ott, hol a szövetkezeti mozgalmak a gazdák fölsegélyezésének ezen módját is felölelték, tapasztalásból tudják, hogy 1. a kölcsönzés ezen módja a gazdára jobb, mintha pénzkölcsönt nyújtanának neki az állat vételére, és 2., hogy ezen eljárás oly üdvös hatású, és oly égető szükséget képez sok helyen, hogy kár volna, ha attól a hitelszövetkezetek, azért mert nem szorosan passzol is bele a működési körükbe — visszahúzódnának.Jobb az állatvétel, mert ez által az állat kvalitása is biztosíttatnék s az eljárás, több gazdáról lévén szó, bizonyos egyöntetűséget biztosítana. S ha a szövetkezetek eszméje az önsegélyezés végett való társulás, akkor nem kell fázni attól, hogy felöleljen a szövetkezés mindent, a mi javításra szorul, vagy a hol a kis embereknek a beavatkozás hasznukra lehet.* *



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 40. sz.
Baromfitenyésztés.

Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.A B. 0. E.-nek f. évi október hó 5-én d. u. 4 órára egybehívott igazgató választmányi ülése, Pirlcner János ig. alelnök közbejött hivatalos kiküldetése miatt október hó 7-én d. u. 4 órára halasz- tatott el.
A baromfiak biztosításának 

kérdése.Németországban e kérdés napirenden vansélénk tárgyalás, tanácskozás és értekezés tárgvát képezi.A mint Drezdából Írják e tárgyban legutóbb múlt hó 19-én a ^Gefiügelzüchter 
Dresden-West11 nevű baromfitenyésztő egyesület Uhlig Lajos elnöklete ala't a 
baromfiak biztosítása tárgyában igen népes értekezletet tartott, amely értekezleten 
Wirikler Walter igazgató ezt az eszmét, mely egészNémetországotbejártas foglalkoztatja, kellően bevezette és ismertette.Ez a kitűnő szakember, a ki nemcsak igazgatója egy biztositó társulatnak, de egyúttal maga is baromfitenyésztő, a ba
romfiak biztosítása kérdését behatóan tanulmány ózta s számításokat tett s mindezeket, nevezetesen az e tárgyban szerzett ideái, számításait, feltételeit és alapszabályait, amelyeket, sem időt sem költséget nem kiméivé összeállított, a jelenlevőknek a legnagyobb érdeklődést keltve előadta. Sőt a számos jelenlevő tenyésztő és barom hkedvelő oly életrevalónak s üdvösnek találta Winkler igazgató baromíibizto- sitási tervezetét, hogy a gyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy ezen intézetnek életbeléptetése iránt a leggyorsabban fog intézkedni.

Winkler előadása után Viliig elnök igen tárgyilagos és szakszerű beszédben kiérné.i e tárgy fontosságát s maga is óhajtja ezen intézetnek mielőbbi életbeléptetését s a maga részéről már is kijelenti, hogy első lesz azok közt, akik baromfiait biztosítja,mert meggyőződése,liogy ez egy áldásos intézmény lesz, amely nagyban fog ahhoz járulni, hogy a tenyésztők száma megszaporodjon s az egyes tenyésztők is több baromfit tartsanak.Szinte csodálatosnak tartja, hogy mindent lehet ma már biztosítani, csak élő baromfit nem, pedig ez a kisértékü s az országban rendkívül nagy számban feltalálható, illetve meglevő anyag tulajdonképpen horribilis összeget képvisel, ami a véletlen szeszélyének tovább ki nem tehető. Mennyivel hamarabb fognák a tenyésztők értékes és drága tenyész- baromfiakat beszerezni, ha tudják azt, hogy azok a beállható eihullási veszteség ellen biztosítva vannak.A tenyésztők és baromfikedvelők tehát álljanak össze s hívják életre ezen rég nélkülözött intézményt.A baromfibiztositás főbb pontjai és feltételei a következők:1. Az egyesület vagy intézet kártalanítja tagjait, a baromfibetegségekben vagy más oknál fogva otthon vagy kiállításon vagy útban elhullott baromfiakért.2. Az állatoknak az egyesület törzs

könyvébe törzskönyveiteknek slábgyürü- vel ellátva kell lenniük.3. Mellékköltségek : Tagsági könyv : 2 márka, belépési dij állatonként 15 fillér az intézetbe való belépéskor, később bejelentett állatokért, melyek akár véve, akár nevelve lettek 10 fillér fizetendő. 8 nap múlva a tagsági könyv kézbesítése után, elhullásoknál az első félévben 75%. a másikban 100% lesz a bejelentett értéknek megtérítve.4. A kártalanítás azon érték szerint eszközöltetik, a mely értékű volt az állat az elhullásnál, tekintetbe vételével a bejelentett értékre.5. A biztosítási dij márkánként 2 fillér, 12 hónapra szól s évenként egyszerre előre fizetendő.6. Nem lolyósitható a biztosítási díj a baromfi elpusztulásánál, ha azt lopás, háború okozta, vagy a baromfi elveszett, elrepült. Továbbá, ha hamis adatok jelentettek be, végre, ha a biztosítási feltételeknek elég nem tétetett.íme ez a németek legújabb nagyszabású akcziója, amelynek teljes sikerüléséhez semmi kétség nem fér.Nálunk is volt már erről a fontos thémá- ról a szaklapokban néhányszor szó, de ez csak üres buborék maradt, mely elpattant anélkül, hogy valaki észre is vette volna.Pedig hát észre kellene az ilyen kérdé seket venni s tárgyaltatni az illetékes helyen, vagy helyeken. Dezső.

A czeglédi baromfikiállitás.Elénk érdeklődéssel néztünk Pest-Pilis- Solt-Kiskunvármegye gazdasági egyesülete által rendezett czeglédi baromfikiállitás elé. Várakozásunkban nem csalódtunk. A kiállítás czélszerü és tetszetős rendezéséről nem akarunk szóllani mert a rendezés mintaszerű volt. A felhozott anyag szabadban 36 nagy udvarban volt elhelyezve mig a törzsek fedett helyen levő rekeszekben voltak bemutatva.A kiállítás beigazolta azon elvet, hogy hazai fajtáinknak nemesítése keresztezés 'által akkor lesz általában s nagyobb területen sikeres és eredményes, ha vidékenként a tenyészanyag tenyészkiválasz- tás által már előzőleg minél nagyobb mérvben egyöntetűvé tétetik úgy, hogy tisztán tenyésztve is elég jó anyagot szolgáltat s megveti az alapját a helyes irányú tovább fejlesztésnekÖrömmel láttuk különösen a tyúkféléknél, hogy például a magyar fehér tyuk (csontszinü csőr- és lábbal), mely nagy mennyiségben mutattatott be s az anyag olyan, mely a tisztán való tenyésztésre is alkalmas s minthogy ezen anyag most már nagyobb tömegben található czélirányos keresztezéseknek is egész vidékekre nézve jó alapját képezi.A kiállítás különösen a tyúkfélék bemutatásában volt sikeres, a magyar fajták 10 nagy udvarban voltak bemutatva, ezek közül 9 udvarban a vármegyében már igen elterjedt fehér magyar s 1 udvarban különösenaHalasvidékén nagyobb mérvben található magyar sárga tyúkok voltak elhelyezve.A magyar fehéreknél bár mégnem teljes az egyöntetűség de e téren nagy haladás észlelhető s Grasseli Miklósné Kecskemét, Hauer Béláné Harta, Haader György Osz- 

lár, a jászszentlászlói gazdakör, Dobos László, E. Tóth Mihály, E. Tóth János Gzegléd, Gombos Pálné Szele, Koper- niczky Jánosné Tiszaujfalu tenyésztése kellő figyelmet érdemel. Borbás Imréné Halaspediga magyar sárgatyukot mutatta be kiváló szép □() drból álló kollektióban. Ugyenezekből a törzsek kiállításában is több szép példányt találtunk.A magyar fájták nemesítésére alkalmas külföldi fajták közül igen szép sárga or- pingtonokat mutatott be 1 — 1 udvarban Grasseli Miklósné Kecskemét, Vincze Jenőné és Győrök István Jász-Szent- Lászlóról.A törzseknél pedig Nick Edéné, Asbóth Béláné Gödöllő s Kopernicky Jánosné Tisza-Ujfaluról. Itt láttuk Grassely Miklósné s Darányi Ferenczné íehér orping- tonyait is.Valóban remek kollekczió volt Gr. Keg- levich Gáborné Egres-Káta,3nagv udvarban bemutatott 120 daraból álló Langsan csoportja.Itt a remekül kifejlődött múlt évi és idei példányok mellett egész fiatal csirkéket is találtunk, úgy hogv módunkban volt ezt a szép anyagot a fejlődés minden stádiumában szemlélni. Ez a kollekczió igen tanulságos volt s a tollas láb kiküszöbölésére való törekvés eredményes, hogy csak elvétve találtunk 1—2 tollas lábú példányt. Fehér Langsánokat sikerült példányokban Darányi Ferenczné Kecskemét, mutatott be. A plymoutok közülkü- lönösen kiváltak Schmorl Ella Pilis és Fiedler Lajosné Monor, szép példányai.A bemutatott keresztezésekből már tanulságot vonhattunk le. így a pestmegyei gazdasági egyesület igen sikerült magyar sárga és orpington keresztezést, Nick Edéné és Asbóth Béláné igen sikerült orpington magyar fehér keresztezéseket mutattak be.Ezen utóbbiak az anyag egyöntetűségével különösen azt igazolták be, hogy az orpington keresztezés által a test előnyösen fejlődik.Láttunk ezenkívül sikeres plymout keresztezéseket is.A pulykaféléknél különösen a fehér pulyka dominált; a pulykatenyésztés különben Pestmegye alsó részén levő térés rónákon nagy mérvben űzetik s fontos termelési ága Pestmegyének. Feltűntek Gubody Ferencz Czegléd, Kopernicky Jánosné Tiszaujialu. a Schneider-czég Halas, Dobos László Czegléd, a halasi kistenyésztők s Szentkirályi Kálmánná Tápió-Szt.-Márton remek fehér pulykái. Böhm Mária bronz-pulykákat állított ki.
A vízi szárnyasok kiállítása beigazolta, hogy az emdeniludkeresztezések a népies tenyésztésben mily eredményesen beváltak. Az emdeniek közül különösen kiváltak Farkas Lászlóué Babád, Raksányi Anna Pi is, Szekér János Czegléd, Győrök István, Békás Sándor, Zombori Béláné Törtei, Dobos László Czegléd, ludjai. A félévesek közül Böhm Mária Csév, Zílah Istvánná és Borbás Imréné Halas, ludjai. E tekintetben a halasi és czeglédi kistenyésztők is szép anyagot mutattak be. Kiváló szép magyar hidakat mutatóit be : P. Horváth Istvánná Örkényről. A pek- kingi kacsák közül különösen kivált Gróf Teleki Józselné tetétleni tenyészete ritka 



1903. — 40. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7szép fejlődésü állataival továbbá Grasseli Miklósné Kecskemét, Dobos László, P. Horváth Istvánná, Fiedler Etelka, Batta János kacsái.A Beniczky Ferencz v. b. t. t. elnöklésével működő zsűri a dijakat következőleg Ítélte oda : Teleki Józsefné grófné tiszteletdiját kapta Nick Edéné. Gróf Keglevich Gábor tiszteletdiját HauerBéláné. eniczky Ferencz tiszteletdiját Borbás Imréné. Ál
lami aranyérmet Grassely Miklósné emdeni ludakért, ezüst érmet Palóczy Horváth István emdeni lndkeresztezésért, ezüstérmet 
Kopernicky Jánosné tyúkokért. Arany oklevelet Palóczy Horváth Jolánka, P. Hor
váth Istvánná, Gubody Ferencz, Beretvás Györgyné, Kopernicky Jánosné, Asbóth Béláné, Darányi Ferenczné, Nick Edéné. Kiosztottak ezenkívül harminczöt pénzdijat és több elismerő oklevelet. Darányi miniszter táviratban üdvözölte a kiállítást.

Winkler J.

Tenyészbaromfi kiválasztása.A tenyészbaromfi kiválasztásáról a tenyésztőnek, nem a költés idején, hanem most októberben kell gondoskodnia. Az ősz és tél folyamán megfigyelheti állományát s szaporításra azon tyúkot, kakast, vagy már baromfit szemelje ki, mely a téli zord idő daczára legtöbb ellentálló- képességgel bir, azaz semmi betegség meg nem viseli, tökéletesen kifejlődött. A kiválasztásnál mindig az a czél lebegjen a tenyésztő előtt, vájjon hús- vagy tojáshozamra rendezte-e be tenyészetét; előbbi esetben tenyésztésre azokat vá- laszsza ki, melyek gyors fejlődés és hus- lerakodásukkal tűnnek ki. Hol a tojás- értékesités hasznot hajtóbb, ott arra fektetendő a fösuly, hogy azon tyúkokat válaszszuk ki a szaporításra, melyek szorgalmasan tojnak, tojásuk sárga, jól kifejlődött és könnyen fészekre esnek.
Baromiiselejtezés.Baromfitenyésztőink még mindég nem fordítanak kellő gondot és figyelmet a selejtezésre, pedig negyedik életesztendejében a tyuk már nem fizeti meg tartásának költségeit sem. Az első évben rendesen 30, a második és harmadik évben 130—150 tojást adnak a tyúkok, de a negyedik évben rohamosan apadnak ezek a számok, az ötödik évben pedig már alig ad 8—10 tojást egy-egy tyuk. Négy éves tyúkokat tehát a hozamukra való tekintettel nem czélszerü tartani.
Különfélék.

Nyitramegyei gazdák tanulmányútja. A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület szeptember 20 án 40 kisgazdával tanulmányi kirándulást rendezett M.-Ovár és Levél községbe. A kirándulók 20-án reggel hetedfél órakor már Levélre érkeztek, a hol Újhelyi Imre, a gazdasági akadémia tanára, mint a mosonmegyei állattenyésztő-egyesület felügyelője várta a kirándulókat. Levélen megnézték az éppen 

üzemben levőtejszövetkezetet. Még a délelőtt folyamán kocsikon átmentek a kirándulók M.-Óvárra, ahol megtekintették az akadémiai gazdaságátés Frigyeskirályi herczeg tehenészetét. Délután két órakor ebéd volt s négy órakor az egész társaság visszafelé indult.
Tojás és baromfi bevitel Angliába. Anglia tojás- és baromfi behozatalának értéke font sterlingben volt:

Toj ás Baromfi1900 5.408,141 1.010,3271901 5.495,776 980,7391902 6.290.934 1.059,000Az összbehozatal értéke tehát 882,419 font sterlinggel emelkedett. A behozatal értéke 79,261 fonttal emelkedett. A behozatal emelkedésében részesedtek Oroszország, Dánia, Németország, Belgium és Francziaország, de e két utóbbi csak csekély mértékben. Ellenben csökkent Kanada és más meg nem nevezett országok behozatala. A német tojáskivitel egy része Dél-Oroszországból jön,úgy, hogy Oroszország körülbelül 2 /4 millió font sterlin- getkapotttojásért. Dánia kivitele 1.366,673 font értékű volt. Baromfiból Oroszország és Belgium kivitele emelkedett, ellenben Francziaországé és más országé (ezek között Ausztria-Magyarországé is) csökkenést mutat.
Behring tanár széruma. A tudományos világot élénken foglalkoztatja Behring marburgi tanárnak, a difteria-szérum föl- találójának, a kasszeli orvosgyülésen tartott fölolvasása, a melyben bejelentette, hogy uj tüdövész-ellenes szérummal kísérletezik, a melylyel az állatokat immunizálni tudja a borzasztó kór ellen. Az állatok immunizálása már azért is fontos, mert Behring meggyőződése szerint a legtöbb embert csecsemő korában a tehéntej fertőzi meg tuberkulotikus baczil- lussal. Hesszen nagyherczegségben az 

állatok beoltása már kőtelező s Behring tanár ingyen bocsátja rendelkezésére az állattulajdonosoknak uj szérumát. Most a porosz kormány szintén kötelezővé fogja tenni az állatok beoltását.
26 éves tyuk. Érdekes lesz a közel napokban megnyíló nagybecskereki ba- romfikiállitáson egy 26‘éves tyúkmatrona, melyet tulajdonosa Juhász Péter felső- muzslyai lakos fog kiállítani. A tyúknak, mint szemtanuk írják olyan nagy sarkantyúja van, mint egy öreg kakasnak. A tyúkot Juhász Péter anyja fiatal korában azért szerette meg, mert a más tyúkok által elhagyott kis csibéket mindig maga köré gyűjtötte s vezette, gondozta azokat. Sokszor 70—80 idegen csibét is vezetett A tyuk különben két évvel ezelőtt teljesen megvakult s úgy itatják, hogy csőrét a vizesedénybebelemártják, az eledelt pedig szakajtóban rázzák elébe, melynek hallattára oda jön s így elébe tartva eszik. Mindenesetre ritka példány ez a baromfiak világában.
Lódijazások. AHajdumegyei Gazdasági 

Egyesület és lótenyésztő-bizottság szept. 27-én Hajdú-Böszörményben lódijázást tartott, amelyen tizenhat dijat és számos díszoklevelet osztott ki. Sok szép lovat 

vezettek elő. Bács-Bodrorog vármegye 
gazdasági egyesület szeptember 27-én Zomborban lótenyésztési jutalomdij- osztást rendezett, a mely alkalommal igen nagy számú lovat hajtottak föl. Az állatok minősége elég jó volt. A díjazást 
Latinovits Pál főispán nyitotta meg, lelkes beszédet intézve a kisgazdákhoz. Összesen 1200 koronát, valamint több oklevelet osztottak ki. — Az Abauj-Tor
navár megyei Gazdasági Egyesület a föld- mivelésügyi minisztérium, Abauj-Torna vármegye és Kassa sz. kir. város törvényhatóságának támogatásával augusztus hó 30-án Kassán, szeptember hó 6-án Szep- siben és 8-án Forron lótenyésztési juta- lom-dijosztást rendezett. A bírálóbizottság elnöke Hammersberg László orsz. képviselő volt. A bírálóbizottság tagjai voltak: Ehrenberger Ernő cs. és kir. százados, az eperjesi m. kir. méntelep- osztályparancsnoka, Berrár Antal törvényhatósági m. kir. állatorvos, Jászay István főszolgabíró, gróf Pálffy László, Teleky László, gróf Zichy Károly és Rezső Imre egyesületi titkár. Összesen 40 drb. kanczát és csikót vezettek elő.

Baromfikolera. Bajorországban legutóbb törvényileg szabályozták a baromfi- koleraelleni védekezést. A rendeletszabályozza a helyi hatóságok teendőit ezen betegségek továbbterjedésének meggát- lása tekintetében és egy függelékben a baromfikiállitások állatrendörségi ellenőrzéséről szól. A 10. §. a baromfiszállit- mányok közt talált gyanús állatok elpusztításának és a gyanús szállítmány elkülönítésének módjait állapítja meg.
Bécsi mészárosok értekezlete. A bécsi mészárosok a napokban értekezletet tartottak, a melyen elhatározták, hogy legközelebb népgyülést hívnak össze, a melyen ki fogják fejteni az okokat, a melyek miatt a hús árát föl kell emelni. Követelni fogják továbbá a kormánytól a román határ megnyitását, a fogyasztási adó megszüntetését és a Magyarországtól való különválást. (?)
Az őszi lusxuslóvásár szeptember hő 26-án nyílt meg a Tattersall külső kere- pesi-uti telepén. A vásár anyaga igen gazdag, a felhajtott lovak száma 283 volt. A bíráló bizottság: csejtei Zoltán Elek elnöklete alatt Fenyvessy Adolf, Forster Géza, Lossonczy Mihály, Somssich Andor, gróf Széchenyi Imre Somssich Miklós, a dijakat a következőleg ítélte oda ; Négyes fogatoknál: 1. dijat gróf Almás sy Kálmán négyesének. II. dijat gróf Vay Ádám négyesének. 111. dijat gróf Szapáry Pál négyesének. Elismerő oklevelet a nagy

kanizsai föbérnökség népesének. Ajukker- fogatoknál I. dijat gróf Keglevich Gyula fogatának, 11. dijat a nagykanizsai föbér- 
nökség fogatának, III. dijat Tóth János fogatának. Elismerő okleveletbáró Jeszenszky József fogatának. A hintoskettösöknél a földmivelési miniszter tiszteletdiját gróf 
Andrássy Sándor fogatának. I. dijat gróf 
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Wenckheim Ferencz fogatának, II. dijat 
Fischer és Keller fogatának. A hátaslovaknál I. dijat Zuna Venó lovának, II. dijat Foester László lovának, III. dijat 
Kreybig Rezső lovának. Elismerő öklévé^ let tóthváradi As&oíA István lovának. A vásárt állandóan nagyközönséglátogatta. A forgalom igen élénk volt 26-án délig elkelt 53 ló 1200 korona átlagárban. A felhajtott szép anyag számos külföldi vevőt is vásárlásra buzdított. A fölhajtott hátas és hámos lovak közül október 1-ig 45 százalék lett eladva. A lovakért elért ár átlagban megközelíti az 1250 koronát darabjáért. Ez idén különösen a külföld vett élénk részt a vásárlásban. Eladattak lovak a következő külföldi városokba való szállításra : Páris, Odernitz, Prága, Schatzlar, Schönpriesen a. d. E. Luden- burg, Bécs, Lubovítz, Breslau, Beuruih, Hanover, Stuttgart stb.

Községi apaállatok biztosítása. A községi apaállatok biztosítása dolgában a belügyminiszter a következő rendeletet intézte az összes vármegyei törvényhatóságokhoz. Aföldmivelésügyi miniszter ismételve fölhívta figyelmemet arra a körülményre, hogy általános gazdasági szempontból, valamint a községek különös érdekeinél fogva mily fontossággal bir, hogy a községi apaállatok elhullás esetére biztosítva legyenek, s ily eshetőségek miatt a község állattenyésztése apaállat nélkül ne maradjon. Báraföldmivelésügyi miniszter akerü- leti állattenyésztési felügvelőségek utján a hatóságokat, s a gazdaközönséget az apaállatok biztosításával foglalkozó intézményeknek az állattenyésztés szempontjából való különös fontosságáról saját részéről is fölvilágosítani igyekszik, mégis miután e biztosítás által a községeknek is megkönnyítették as apaállatoknak beszerzése, s azzal, hogy azoknak jóltartása. s megbetegedése esetén szakszerű ápolására az illető biztosító-társaság is felügyel, az apaállatoknak haszná'hatósága is előmozdit- tatik. A belügyminiszter is szükségesnek tartotta az állatbiztosítás hasznára a törvényhatóságok figyelmét fölhívni a végből, hogy hasznukat a hatósága alatt álló községekkel megismertetvén, azoknak az apaállatok biztosítását hathatósan ajánlja.
Tenyészállatdjiazás. A Sárosvármegyei 

gazdasági egyesület szeptember 28-án Eperjesen tenyészállatdijazást rendezett. A vármegye igen sok községében uralkodó száj- és körömfájás miatt a felhajtás nem volt ugyan nagy, de a felhajtott állatok szépen mutatták a pinzgaui tenyészirány fejlődését. A díjazásra a földmivelésügyi miniszteried Imre m. kir. állattenyésztési felügyelőt küldötte ki és kisgazdák állatjainak díjazására 400 korona államsegélyt utal- vánvozott.
Lóárverés és vásár. Október 7-én kezdődik a Tattersall kerepesi-uti telepen az angol telivér csikók, anyakanczák és kiselejtezett versenyhátaslovak árverése. Ugyanekkor kerül árverésre a kormány által kiküldött kilenczes bizottmány importálta angliai elsőrendű versenyló te- nyészanyag. Október 11, 12 és" 13-án ménló-kiállitás és vásár lesz a Tattersall- 

ban. A mének bemutatása 12-én délelőtt 9 órakor kezdődik, a mely alkalommal a magyar földmivelésügyi kormány is fedezi bevásárlásait.
Szarvasmarha-díjazás Szakolczán. A Nyitramegyei Gazdasági Egy. a földmivelésügyi minisztérium és Szakolcza város anyagi támogatásával szeptember 26-án Szakolczán szarvasmarha-díjazást rendezett. A díjazáson részt vehettek a sza- kolcza.i járás kisgazdáinak szarvasmarhái. A biráló-bizottság elnökéül Tőig Gyula m. kir. állattenyésztési félügyelő, a biráló- bizottság tagjai gyanánt a szakolczai járás inteligensebb gazdái, Ploclvmann Emil m. kir. állatorvos és Velcsey József e. titkár választattak meg. A biráló-bizottság azon szarvasmarhák tulajdonosait részesítette jutalomban, akiknek állatjai a berni és szimentháli jelleget elég tisztán viselték magukon. A díjazásra felhajtatott 70 db. tehén es 63 darab üsző, kiosztottak 500 koronát. A szakolczai járás álattenyész- tése már szép előrehaladott stádiumban van, amennyiben az egész járás községei mind az állami tenyészállat közvetítését veszik igénybe, mely körülmények hatása az egész állatállományon erősen jut kifejezésre.
Vajgyár Aradon. Wientruck Gusztáv berlini vállalkozó Aradon vajgyáratlétesit, mely 35 ezer métermázsa vaj termelésére lesz berendezve. A gyár építésére az aradi hatóság már megadta a telep- egedélyt.
A czeglédi baromfikiállitás. Pestvármegye Gazdasági Egyesülete a földmive lésügyi minisztérium anyagi támogatásával és ^Baromfitenyésztők Országos Egye

sülete közreműködésével sikerültbaromfi- kiállitást rendezett Czegléden, amelyről részletes ismertetést lapunk baromfitenyésztési rovatában hozunk. A kiállítást szeptember 26-án nyitották meg Teleki Józsefné grófnő, Beniczky Ferencz főispán, Beniczky Lajos alispán, gróf 
Keglevich Gábor, gróf Teleki Sándor, gróf 
Teleki József, gróf Keqlevich István, 
Forster Géza, az O. M. G. E. igazgatója, dr. Rodiczky Jenő, dr. Förster Aurél és nagy közönség jelenlétében. A rendezőség részéről gróf Keglevich Gábor köszönetét mondott a három nagy pestmegyei városnak: Kecskemétnek, Czegléd- 
nek, Halasnak, amelynek tenyésztői alapították a szép kiállítást. Beszéde után 
Teleki Józsefné grófné megnyitotta a kiállítást. A vendégek Serfőző Géza gazdasági egyesületi titkár, kiállítási igazgató kalauzolása mellett ezután megtekintették a szebbnél-szebb baromfiakat. Harminczhat udvarban és hatvankét rekeszben 1800 darab fajbaromfi volt kiállítva.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

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

V. J. urnák, Jászszentlászló. A tagdíj befize
tések rendezve vannak. A bejelentett sárga 
magyarokat előjegyzésbe vesszük s közöljük 
az ezek iránt hozzánk forduló közönséggel és 
állatt. felügyelőkkel. — Sz. B. úrnőnek, Kisbér. 

A bejelentett baromfit előjegyzésbe vettük. — 
D. F. urnák, Budapest. A tagdíj befizetés ren
dezve van. — K. A. urnák, Kisbér. A tagdíj 
befizetés rendben van. A czimváltozás miatt 
intézkedtünk. — N. P. úrnőnek, Öreg-Lak. 
A bejelentett baromfit előjegyzésbe vettük s 
ajánlani fogjuk. A huspulykát lehetne a Vásár
csarnok Elíátó Szövetkezet utján értékesíteni, 
kérjük erre vonatkozó szives értesítését, mily 
árt óhajt értük elérni. — T. J. úrnőnek, Gödöllő. 
Egyesületünk baromfit nem vásárol, a bejelen
tett baromfit azonban előjegyzésbe vesszük s 
ha valaki ez iránt hozzánk fordul, megadjuk 
az illetőnek a czimet, hogy direkte összekötte
tésbe léphessen a tenyésztővel. — G. K. ur
nák, Böős. Az visszaütés, mert a langsan ere
detileg tollaslábu. — H. J. urnák, Makó. Vannak 
nemesitett magyar tyúkok, Böhm Mária úrnő
nek (Puszta-Csév). — R. S. urnák, Német- 
szentpéter. Kétségtelenül sok szép baromfi lesz 
kiállítva Becskereken, eddig 1600 darab van 
bejelentve. A megnyitás október 9-én d. e. lesz. 
Prospektust és bejelentési ivet is küldtünk. — 
S. L. urnák, Bánhegyes. Endeni lúd kereszte
zések kitűnő minőségben a Pécskai Gazdakör 
utján Magyarpécskán szerezhetők be.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdaságai 

TapoSi“ eredeti tudósításai.
Budapesti szuráinarhaVásár. 1903. szept. 30. 

Fölhozatott : borjú 337 darab, bárány ----- darab.
Árak: Borjú I. oszt. kg.-ként-------- fill., II. oszt.
-------- fill., bárány páronkint----------kor.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha, árak 3—4 fill. 
csökkentek.

Budapesti juhvásdr. 1903. szept. 28 Fölhajta
tott: 3137 drb. Arak: q-kint korona értékben. Első
rendű hizott ürü 44—50, középminőségü hízott ürü 
-------- , legelőn javitott ürü 38—44 pár.-kint, javított 
anya —, szerbiai raczkajuh-------- , kecske —------ ,
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata lanyha, árak
2—3 fill. csökkentek.
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Budapesti vlig'őiuarhavftsrtr. 1903 szeptember 30. 

Fölhajtatott: hizott s legelömarha 2984 drb, csontozni 
való marha 664 drb, összesen 2648 drb. Ebből : ökör 
2755 drb, bika 148 drb, tehén 539 drb, bivaly 201 drb, 
növendékmarha 5 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1903. szept. 30 1. rendű 11. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör 68-72 60-66 52-58
Tarka hizott ökör . 70 -74 62-68 54-60
Tehén ........................ 60—68 50—58 42-48
Szerbiai ökör . . . 62- 68 58-60 48—51
Bika........................... 65—72 58-64 48-56
Növendékmarha . . — 48-72 —
Bivaly ....... — 40-50 —
Irányzat: A vásár hangulata szilárd, az árak jó minő

ségnél 1—-2 koronával áremelkedés, egyébként válto
zatlan.

Budapesti iövAsíír. 1903 szept. 30. Fölhajtatott: 
122 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
4 drb, hintós 10 drb, igás 20 drb, fuvaros ló 25 
drb, parasztló 30 drb, alárendelt minőségű 23 drb. 
Eladatott : 70 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
----------- , jukker 246—350, hintós 210—320, igás 
150—280, fuvaros ló 104—180, parasztló 42—86.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha.

Budapesti ferenczvárosi sertés-zártvásár.

Napi arak llííérekben
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waggon
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szept. 25-től szept. 30. 30 1152 1499 , 64

Irányzat: Vásár lanyha. Az árak szilárdak.
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szept. 30-án 92-97 — 97-104 94-104) 94-96 —

A kőbányai sertéspiaca heti forgalma. 1903. 
szeptember 17-től 1903. okt. 2-áig. Sertésállomány volt 
1903. október 2-án 43116 darab. Ehhez érkezett : magyar 
487 drb, szerb 3058 drb, összes állomány 46661 drb. 
Elszállittatott: 4398 drb. Maradt állomány 42263.

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 102—106 fill. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig-102—106 fi.il.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 112—118 
fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 112—118 
fül. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 112—118 
fill. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 112—116 fill. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 108—112 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 108—112 fillér.

Irányzat: Változatlan.
Soványsertés árak :

(Az árak 4°|o levonással élősúlyban értendők.) 
öreg 2 éven fölüli 92 f.-től 100 f.-ig, öreg 2 éves

92— 100 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 112—116 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 88—96 
fillérig. Irányzat Változatlan.

A fent jelzett sertésmennyiségből németországi vevők 
által határszéli vágóhidak utján élő állapotban 20 drb 
lett Németországba elszállitva.

Bécsi juhvásár. 1903. október. 1. Fölhajtatott : 34 
darab, mely 56 fill.-rsl kelt el klgr.-kint. Árak : kg.-kint 
fill.-ben : angol húsos ürük-------- , I. rendű hizott ürü
----- —, középmin. hizott ürü------ , kecske —, bárány —•

Irányzat : A rendkívül gyenge kínálat folytán nincs 
üzlet.

Bécsi: szűrő marhavásár. 1903. október 1. Föl
hozatal: 3667 drb boriu, 1118 drb sertés, 503 drb 
juh, 39 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú élő: 
80—110, ölött 92—132, hizott sertés 100—110, süldő 
sertés 96—106, hússertés 76—96, juh 68—92, bárány 
páronkint —----- kor.

Irányzat: A nagyobb felhajtás folytán a borjuvásá- 
ron prima árunál az árak. 4—8, a többinél 12 fillérrel 
hanyatlottak klgr.-ként. Ölött juhok ára változatlan.

Bécsi sertésvásár. 1903. szept. 29. Fölhájtatott: 
hússertés 4485 darab, zsirsertés 6303 drb, összesen: 
10,788 drb. Ebből : magyarországi 6303 drb. galicziai 
4458 drb, egyéb 27 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 104—106 (kiv. 
—), elsőrendű közép magyar 99—103, könnyű magyar
93— 97, öreg nehéz magyar 99—103, szerémségi 
^horvát)------- szedett sertés------------ , galicziai süldők
-------- , galicziai öreg------, hússertések 76—96.

Irányzat: Vontatott; azár ak általánosságban valamivel 
magasabbak mint a múlt héten.

Bécsi sznrvasmarhavásár. 1903. szept. 28. Föl
hajtatott : hizott és legelömarha 3080 drb, csontozni 
vaió marha 1668 darab, összesen 4748 darab. Ebből 
ökör 3430 drb, bika 664 drb, tehén 252 drb, bivaly 
402 drb. Vásáron kivül közvetlenül a vágóhidra ér
kezett a lefolyt héten 1027 drb., az utolsó, vesztegvásáron 
való fölhajtás 411 drb.

Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték-
___  ben fogyasztási adó nélkül.)
1903. szeptember 28 j 1. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 74-78-80 64-73 56—63
Galicziai hizott ökör. . . 75—78 68-74 62-67
Tarka hizott ökör . . . 82-86-88 70-80 60—69
Bikák ............................... 56-72-74 56-72-74 ______
Hizott tehén.................... 54—70 54—70 _____
Legelömarha.................... 54 -72 54-72 _____
Csontoznivaló marha . . 52-62 52-62 _____
Bivaly............................... 40-50 40—50 _____
Konzerváru (selejt) . . . — — _____
Irányzat: csendes, az árak a multhe.iekhez képest 

nem változtak.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. szeptember 30.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

1.10—1.70, csirke sütni való hazai egy pár 1.40—2.20 
Tyuk, hazai egy pár 2.40—3.—. Kappan hizott egy pár 
—:---- • Rucza hizott la egy pár 4.60—5.—, rucza hizott
Ha egy pár 4.----- 4.60 Lúd hizott la 13.—15.—, lúd
hizott 11a 10.—13.— Pulyka hizott la —.

Vágott baromfi —. .—, és I.-rendű szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója 1.30—1.40 vágottpulykák 
Kilója 1.40—1.50 fill. kilónként, minőség szerint.

A tojás üzleten la friss telt tojás 62—65 
gyengébb minőségű 60—61, apadt----------- , meszes
--------- koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.
1903. szeptember 27-ér>.

A betegség*  neme

-------- -—. . ... —--------

Össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

kö
zs

ég

ud
va

r

több kevesebb

kö
zs

ég

ud
va

r

kö
zs

ég c-ce
TJ
0

Lépfene _ _  _  _ ........ . 43 54 7 14
Veszettség _  _  _  _  ... 68 68 — • — 1 1
Takonykor ......... 69 80 1 2
Ragadós száj és körömfájás 796 5661 3Ó 314 _
Ragadós tüdölob _  ... — — — — _ _
Juhhimlö.............................. . 16 36 3 3 _ _
Ivarszerü hólyagos kiütés 16 33 — 6 20
Rühkór ____ ... 213 419 — — 17 27
Sertésorbáncz _  _  ___ 221 646 — _ 20 81
Bivalyvész ..._ __ ___... 25 45 — — 7 7
Sertésvész . .....  ............... 737 — — — 32 —

Budapesten, V. kerület, Külső Váczi-ut

Siegena
.1. Fölözögép B||:

80. szám.

gépgyár K 
részv.-társ.

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 díjmentesen 
szolgálunk.A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb .... : kitüntetés. -----! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lököm obilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüz
denne 

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

I
A legtökéletesebb szabadalmazott ■ 
.WESTFAL A*  separatorok. |

A legújabban szabadalmazott tejelőme- 
legitők kizárólagos elárusítói. Tejszövet
kezetek, tej telepek, vaj és sajtgyárak 
teljes berendezéséről erő és kézi hajtásra 
díjtalanul szolgálunk tervekkel és költ- 
—■» i —— ségvetéssel. —■————

Tessék árjegyzéket kérni.

KJ
——■ Siirgönyczim : Consum, Budapest. Telefon : 25—02. 

Magyar Élelmiszer-Szállító Részv.-Társaság 
— Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám. 
ÜZLETÁGAK: ■ ■■> i

Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és főze- 
„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. —

le

Zíi

LflYTON & S^iJTTbEWORTH
BUDAPEST, Váczi körúi 63. 8zán> (

fllta* > iegjulinyfHifcb 4 zab * ellett ajáolta’nak 

Eocomobil es gózcséplőgép-készletek egén V3 Sertlj. 
AtaJmakaealozóh. J*r<4ny csíplogtpí*. l6b»r»-csíp!0k, tisztít« rostált, 

konkolyozók. kaarSlö- e» aratógtpeh. .itaagyüjtök, boronák, 
XQLUMBIA-DRiLL" segjobb sanratogepek. Piánál jr. kapáiéi 

tiecMkavágók répavAgói. kukorica* worssatók, úarüJOUj k orlo-malmol egyetem** aciei-ek^is, 2- é» >vaso J
ekeik v* o)in<l£j* egyéb gazdasági gépek 

BgSgk RfszJeXei 4rjegyzéke> 41»*•»♦«> tngyeo é» bármer.tve kOldeTneh

Aranyérem: Verseczen 1902.Piazoklevél: Pozsonyban 1902.

PATENT.

legújabb .rendszerű szabadalmazott

egyetemes őrlőgép
Egyszeri keresztülbocsájtással tetszés szerinti finomságú darává 

vagy lisztté őrli az összes gabonanemüeket és a csutkástengerit 
is. A tengeri csutkájából (torzsa) és a 
kóróból (kukoricza szára és levelei), 
szalmából, szénából finom korpát, friss 
burgonyából pedig moslékot készit. 
A “PERPLSX”-gépről leírást és ár
jegyzéket, valamint minta-őrleményt 
bérmentve küld:

Lö’jj JLlfrécL 
okleveles gépészmérnök 

Budapest, Vili., Üllői-ut 523

A „KRONEN SEPARATOR“
1901-ben az állami lefölöző-versenvnél Budapesten, valamennyi 
gép között legélesebben fölözött. Kapható 12 különböző 
nagyságban, óránkénti 40 — 2300 liternyi munkaképességgel. 
KORONA-VAJKÖPÜLŐK. Legújabb és legezélszerüba 

gép kisebb üzemek részére.
Szám 12 3 4
Munka- -__
képességé____

K. 25 —
10

36.—
15

15. -
_25 üt.
65. —

JUF.ÁNY és WOLFRUM
BUDAPEST, VI., Váczi-körut 33.

Tej gazdasági gépgyár és tejgazda
sági technikai iroda.

Berendez teljes tejgazdaságokat kéz" 
ős erőhajtásra.

Szives figyelmébe ajánljuk az igen tisztelt közönségnek a somogyszilli Szent István gyógyszertár kitűnő hatású készítményeit és pedig:

Disznópor használata előtt.

sertésvész elleni 
óv- és hizlalóport, 

mely rendszeres adagolás mellett nemcsak megakadályozza 
a sertések különböző betegségeinek föllépését, nagy mér
tékben fokozza az étvágyat s ennek révén a hizlalást 
meglepő mértékben elősegíti; hanem kellő időben alkal
mazva, az úgynevezett sertésvészt is sikeresen gyógyítja. 
1 kilogramm ára 1 korona 90 fillér. Ha egész községek 
részére történik megrendelés, ennek arányában 20—30 

százalék engedmény nyujtatik. Disznópor használata után.
KÖSZ VÉNY-BALZSAMOT izom, csuz és mindennemű csontfájdalmak ellen. Ára egy nagyobb, üvegnek 2 kor. 50 fillér, kisebb 1 kor. 50 fillér. 
LYSOL-SAMCYLT viszketegség és mindennemű bőrbajok ellen. Ára egy tégelynek 3 korona. — HAJERÖSITÖr hajhullás ellen. Ára egy 

üvegnek 3 kor. 80 fillér és 2 kor. 50 fillér. — Ezen szerek kitűnő hatásáról számtalan elismerő és hálanyilatkozat tanúskodik.
(DCT*  10 kilő megrendelésénél 1 kilő ingyen s az egész küldemény bérmentve!_

Megrendelések J. Y. SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR SOMOGY-SZIEE küldendők.
1
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^angerhauseni gépgyár
- részvény-társaság :

Budapest, (Kíílpö Váczi-ut) Cpál^iga-utcza 3.

WJÉf Vasöntöde, gép- és rézgyár.
OS
Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

►►►►►►►
►►►►

KÜHNE H.

Beteg állatok szánalomra méltók. 
„ANTEGrRIN“ ^ziá,latok 6v_ és 0yóflyp°ra, ”, * disznónak, lónak, szarvasmarhá-
nak, juhnak és tollasoknak, használati utasítás szerint (3—4- 
szer naponta 2—3 evőkanállal, kor és nagyság’ szerint) 
adatik azonnal, a mint rendetlenül esznek és székeletjük 
megszűnik. Az „Antegrin“ disznók étvágytalansága leso- 
ványodása, rossz emésztése és székrekedése, giliszták 
ellen kitünően bc>t; lovak étvágyhiánya, keh és ebből eredő 

nehéz légzés ellen, túletetésnél és vér- 
tisztítóu!; tehenek vé'es vagy rossz, 
valamint kevés tejelése, puffadtsága 
ellen; tollasok hullása ellen. Álta
lában egy egyszeri adag alig kerül 
3 krajczárba, melylyel nagy kárt el
hárítanak azok, a kik óvszerképen 
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 
fél kilogrammot tíz 
sertésre csomagolás
sal 10 K. 30 f.-ért már 
bérmentve is küldöm. 
Öt kilogram 20. K. he
lyett 19 K. ; de 10 kilo
gramm csak 341< Kap
hatók posta v. után
véttel küldve csakis

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

Szent István király gyógyszertárában, ESZÉK, alsóváros.

Törv. védve.

hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában 
legjobb anyagból és elismert gondos kivitelben kaphatók Sack-rendszerü aczélekék, egy

es kétvasu ekék különféle szerkezetben.
Hengerek, szántóföld- és rétboronák dús választékban.Hírneves tolókerekes rendszerű -----..... - .....
„Mosoni Drill11 sorvetőgépek.Mindennemű cséplőgépek kézi és járgányhajtásra, gabonatisztitó- és szelelö-rosták, konkolyválasztók, 

szecskavágó-, répavágó- és darálógépek.
Szolőzúzó- és 

bogyózógépek, 
venyigezúzók,

Borsajtók, 
franczia ekék 

és kapálógépek 
szőlőmiveléshez.Főraktár:

Budapesten,
VI, Váczi-körut 57 a.

rá KüECZ LIPOT ÉS TÁRSA

Postaköltséggel együtt l.kor. 40. fiilé i-ért 
küldd PETjRFY TAMÁS TOPESTH .KörUeV

Vidéki

photoczinkografiai müintézete

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

CLICHÉKET
Chemigrafia, chromotypia, photo- (auto)- 
typia, fametszet.......... - - .
zetek, : . 
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak 

meorendelések pontosan Is jutányosán eszközöltetnek.

. . . .. . . . .  ¥ 
'ametszet stb. utján. Térképek, terve- VVv 
alaprajzok photolithografiailag lég- 
ín, legolcsóbban sokszorosittatnak V

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, vavavavawavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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e-GLe-(Le-e. 1902. évi forgalom: 28,000 bál.
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra

I
 melyek minden évben julius és szeptember 

hónapokban tartatnak 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
Budapest, V. kér., Erzsébet-tér 13. sz.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Ala?Stott

BUDáFEST-kÓBÁI'TTá.
Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 

„Hizlalda”-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000’ darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszerüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vízzel bíró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

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

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

Gazdasági Egyesületek Orsz. Szövetsége

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű ...........
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 Jég-kár ellen, úgyszintén az 
ember életére különféle módozatok szerint.

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

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

Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyelmébe. Ajánlatokkal készséggel szolgál 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 gummitömlők. 

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

W. GARVENS 
I. Wallflscligasse 14. wieh SciiwarzeBbergstr. 6.

Árjegyzék ingyen és bermentve.

Ludvig Erliardt twi’, Wien, XVUjl., Jörgerstase 41.

Lovak, szarvasmarhák és juhok részére.

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

ménesek 
istállóiban használatban 

vannak.

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

koznak 10% árengedményben részesülnek.

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

jutányos árak mellett.
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Kis hirdetések ára:

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

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adunk felvilágosítást, ha 
kérdésttevő 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.

Fajibaromfiak 
állandóan kaphatók : Plymouth, 
Langshan, Bráhma, Cochin, 
orpington 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. 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.

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

50 drb
tisztavérü Emdeni liba idei 
kelés eladó, tojó 10 kor., 
gunár 14 kor. Pozsonyban 
ezüst éremmel kitüntetve. 
Czim: Marschafi Károly 
Tiszaföldvár.

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

Baromíitenyésztókfigyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerítés-gyára 

BUDAPESTEM, VIII. 
Üllöi-ut 48. szám.

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

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.. 
Alkotmány-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

Lampel Ödön
kosárfonó

Újpest, Temetö-utcza 8. sz.
Részit baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
féle keltető-fészkeket 1 

koronáért.

Fajtiszta, szép sárga Orping- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
H. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Olcsó és tartós drótkerítések
baromfi-udvarok, tyukketre- 

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

— Kaphatók: —

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

Mérsékelt árak mellett egész 
éven át k^hatók: PISNY 
ISTVÁNNÉNÁL Battonyáni 
tisztavérü emdeni libák, peking, 
óriás kacsák bronz pulykák, ply
mouth, orpington, langsan, erdélyi 
kopasznyaku fehér és fekete tyú
kok, kakasok. Fehér magyar 
tyúkok, kakasok fehér láb, fe
hér csőr. Ősszel finom pehely 
és toll is kerül eladásra, úgy
szintén télen át friss tyúktojá
sok is kaphatók. A kacsatojá
sokra előjegyzéseket már most 
elfogadok. Kacsatojás 1 db lOkr.

Több kiállításon 
aranyérmet nyert tenyészetem 
bői, k vetkező állatokra meg
rendelést elfogadok. Óriási olasz 
lúd: tojó 10 kor., gunár 12 kor ; 
olasz X angol emdenivei tojó 
12 kor., gunár 16 kor. Angol
országból importált sárga or
pington ivadékaiból tojó 14—16 
kor., kakas 16—18 kor.-ig. Sárga 
orpington X sárga magyarral 
tojó 6 kor., kakas 8 kor. 1—2 
éves szép fekete langshan tyuk 
6 kor. drbja. Fehér gyöngytyuk 
1—2 éves 10 kor., idei 8 kor. 
Fehér mexikói pulyka 1-2 éves : 
kakas 16 kor., tojó 10 korona, 
fiatal 6 kor. Csomagolás önkölt
ségen Sármezey Antalné, 
Mező-Kovácsháza.

felvétetnek
a kiadóHivatalban

Budapest,
IX. kér., Üllöi-ut 25.

Tenyésztő 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 kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óta elsőrendű tenyésztők használják 
és az összes szakművekben 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.

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

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

i a
i a

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

Tégelyaczél-fejekkel, melyek eltörhetetlenségeért szavatosságot vállalok. Külö
nösen tartósnak bizonyult, háromréteges (compound) pánczél aczél-lemez kor
mánylapokkal, melyekre a legragadósabb föld sem tapad. Gondosan edzett, fel
tűnően hosszú ideig eltartó szántóvasakkal. — Figyelemre méltó újdonság : Bácher 
„D“-jegyü javított szerkezetű eketaligája, teljesen pormentesen csukott agyak al 
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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Az eredeti „MÉLOTTE“ tejfölöző gépek kép-
■ ->... — ~ - ■ ■ - viselete. ----- •• -••••

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

... ..... BUDAPEST. .........

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

rűbb javítást nem igényel.
A „IYIÉLOTTE“ élesen fölöz. Szolid.

Több mint 100,000 eredeti „MELOTTE“ gép 
...... .......van használatban. —-----------------=

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

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

Iroda, raktár ás gyártelep:

Budapest, VI,, Lomb-utca 11.

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 rjegyzekeket és költségvetéseket 
kívánatra díjmentesen küldünk.

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK
Grand Prix.


