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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Állattenyésztésünk jövője.A magyar állattenyésztés a 80-as évek óta rendkívül nagyot haladt. A haladás legfőkép belterjes irányzatú. Közönségesen a sikeres állami intézkedéseket említik állattenyésztésünk föllendülésének alapvető tényezőjéül. Részünkről nem tagadjuk az állami intézkedések rendkívül üdvös befolyását az állattenyésztés helyes irányítása és az állategészségügy kiváló szervezésében. Elismerjük, sőt érdeme szerint méltattuk és méltatjuk föld- mivelési kormányunknak e téren szerzett érdemeit. De ha az állam elősegítette is, az első impulzust az állattenyésztés belterjes fejlesztésére a mezőgazdasági viszonyok átalakulása adta meg. A mezőgazdasági viszonyok azon rohamos átalakulása, a melyet közönségesen gazdasági válságnak szoktunk nevezni. De e gazdasági válságnak — mert tényleg az volt — köszönhetjük, hogy mezőgazdaságunk egy erőszakos zökkentéssel ki- rántatott az eddigi tespedésböl, hogy az a nehezebb viszonyok között is biztosabb megélhetést és jövedelmezőséget biztositó belterjesb irányokba tereltetett.A vasúti hálózat kiépítésével már a hatvanas években megindult azon rablógazdálkodási rendszer, mely jóformán kizárólag gabona- és tengeritermesztéssel értékesítette az időközben feltört közös legelők és mentesített árterek szűz termőerejét. Fokozódott e kíméletlen kihasználási rendszer a 70-es évek végéig, a midőn már a tengerentúli verseny oroszlán-karmait kezdtük megérezni. E verseny nyomása mindinkább csökkentette az extenziv gabonatermesztés jövedelmezőségét. Bekövetkezett az úgynevezett m ező- gazdasági válság, mely első sorban a közös birtoknak lába alól rántotta ki a földet. A megriadt gazdaközönség meggyőződhetett arról, hogy csak a termesz

tési eredményeknek minden iránybani fokozásával tarthatja fenn magát. A gazdag talajú alföldön, az első expediens a jobb megmivelés volt. De az ország legtöbb részén a terméseredmények, csakis az állattenyésztés fejlesztésével kapcsolatos erőteljesebb trágyázással voltak fokozhatok.Az állattenyésztés azonban — mert a bika és gulyamarhatartás sehogysem jövedelmezett — csakis belterjes irányban, hús és tejtermelésre volt fejleszthető. Hát fejlődött is. A hetvenes évek végén tehenészetek még csak a nagyobb városok közelében létesítettek és a rentabilitás alapföltételének, a legkevesebb 8 kr.-os tejár tekintetett. Tiz év múlva pedig már az ország nyugati felében nyakra- főre állították föl a nyugati jellegű tehenészeteket, nem keresték van-e közelben nagy város és beérték a 10 filléresnél jóval csekélyebb tejárakkal is.Tehenészetek persze csak nagyobb birtokokon létesültek. A köztenyésztés azonban csakhamar követte ezen tenyészirány- zatot, fehér marhájának keresztezésére használva föl az uraság tarka bikáit. Persze minden rendszer nélkül és az eredmény a régi marhaállomány teljes elkor- csosodása volt. És ez időből datálódnak a nemes magyar marha és merinó pusztulása fölötti siralmaink. A nyugati marhát egyáltalában nem tartottuk a népies köztenyésztésbe valónak. Pedig az átalakulás csak a megváltozott viszonyok elkerül- hetlen következménye volt. Az extenziv állattenyésztés az ország nyugati felében úgy a kis-, mint a nagybirtokon már lehetetlenné vált.A midőn földmivelési kormányunk, a kellő anyagi eszközök birtokában, tényleg erélyesen beleavatkozhatott a hazai állattenyésztés irányításába és áldozatokat hozhatott fejlesztésének érdekében, akkor már megtörtént dolgokkal kellett szá

molnia. Az országnak legalább fele részben már nyugati keresztezésü marha képezte a tenyésztés anyagát és itt nem volt egyéb tenni való, mint elősegíteni és szabályozni a tenyésztés ilyetén irányzatát. És e feladatot derekasan megoldotta. De tévedés azt hinni, hogy a tenyésztés ezen irányzatából a magyar Alföldet bárminő rendszabályok alkalmazásával is kivonhatjuk. A Bácskában és a Bánátban létesült tej szövetkezetektarkamarha- tenyészete bizonyítja, hogy az a nagy magyar alföldön is mindenütt sikerrel tenyészthető és ha a magyar marha fejlődési,hízó- és tejelőképességétfokoznunk nem sikerül, bizony kiszorul az a nagy magyar alföldről is.Erdélyben megindult az ellenáramlat a magyar marhafajta megmentése,illetőleg annak a fenti irányokban fejlesztésére. Kívánatos, hogy ezen tenyészirányzat az alföldön is tért foglaljon, mert az alföldi viszonyok közöttazigy nemesitett magyar marhától sokkal jobb eredményeket várunk, mint a tarkamarhávali keresztezéstől. Bár hogy ez utóbbival is lehet eredményeket elérni, arra nézve már határozott adataink vannak.Elég az hozzá, hogy az állattenyésztés nagy arányú és belterjes fejlesztésével, különösen, a nagy- és középbirtokon, de átlagban is hazánk mezőgazdasági termelése jelentékenyen fokozódott és az nemcsak kibírta, de győzelmesen leküzdötte az úgynevezett mezőgazdasági válságot. A kinek pénze van és a mi fő, ért hozzá, az most sokkal nagyobb jövedelmezőséggel gazdálkodhatik, mint ezelőtt 20—25 esztendővel.Állattenyésztésünk főleg hus-,tej-,zsir- termelésre fejlődött, és ma már ott vagyunk, hogy Magyarország nem annyira gabona, mint inkább állati termékeket exportáló állam és hogy ma sokkal több okunk van aggódni az állati termékek,mint 



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 43. sz.a gabonaféleségek kivitelét meggátoló körülmények fölött.És ép ezen körülmény okozta az általános megszeppenést az állati termékek bevitelét megnehezítő, sőt alkalmilag egvenesenlehetetlennétevő azon törvényhozási intézkedések fölött, a melyek a Német birodalomban már részben végre is hajtattak. Mindenki az állati termékek tetemes árcsökkenését várta és az általános megdöbbenés nyomása alatt a bekövetkezhető veszélyremagunkis gyakran ráutaltunk.Ezen aggodalom idáig túlzottnak bizonyult. Németország már pár év óta kísérletezik az állati termékek behozatalát meggátló intézkedésekkel. Az eddigi kísérletek azonban a nevezett termékek oly mérvű megdrágulását idézték elő, hogy most már a német kormány is habozik a szigorú védvámok következetés keresztülvitelével, függőben tarija azok végrehajtását és méltányos keresk* delmi szerződésékkel iparkodik az élelmezés túlságos ^megdrágulásának elejét venni. . Mert a mai drága hús és egyéb állati termék drágaságát, ha nem is kizárólag, de alapjában véve mégis csak a Németország nyomán általánosan meghonosodott védvámrendszer okozta, a tengeren túli világrészek olcsó termékei behozatalának megnehezítésével. Mert habár Németország és a többi nyugati fejlett iparú védvámos államok még bizonyos mértékig fokozhatják is mezőgazdasági és állattenyésztési termelésüket nde még sem a szaporodó népesség és nem az egyénenkint is fokozodó szükséglet arányában. Behozatali szükségletük, további fejlődésük arányában tehát csak emelkedni fog és csak az a kérdés, miként fogjuk kihasználhatni a számos versenyzővel szemben a nyugati államok ezen kényszerhelyzetét ?É» tőkésítési viszonyunk alakulása tehát egyelőre csak a helyes irányú közgazdasági politikától függ. A védvámok azonban alapjában véve nem gátolhatják meg fölösleg állati termékeink kivitelét. E fölösleg azonban saját szükségletünk emelkedéséhez képest mindinkább csökkeni fog, már pedig a belső fogyasztás, a vagyonosodás, a belföldi ipar fejlesztésével kapcsolatban, még tetemesen fo- kozható.Remélhető tehát, hogy a magyarországi állattenyésztés még korántsem érte el legfőbb magaslatát és hogy az, úgy a mennyiségi, mint minőségi termelés tekintetében még sokáig fejleszthető, fejleszthető mindaddig, mig maga Magyarország is fejlödésképes marad.Állattenyésztésünk fejlesztésének természetszerű irányítása azonban : hús- és tejtermelés a nyugati, értékes tenyészállatok nevelése a keleti államok részére.

Tehát a belterjes tenyésztés fejlesztése minden irányban. Ha állattenyésztő közönségünk megérti és alkalmazkodik korunk és helyzetünk ezen követelményeihez, úgy semmi okunk sincs tartani a jövő esélyeitől! M. T.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Tenyészállatok czélszerü kihasz
nálása.A jó és tetterös tenyészbikáknak tenyészczélokra való kihasználását igen gyakran befolyásolják egyes bikák, melyet a tenyésztők nem annyira hiányos élelmezés és gondozás, mint inkább az apaállatok czélszerütlen nemi kihasználása körül követnek el. Éppen ma, amikor a tény ész-állatok minőségét illetőleg fokozott igényekkel lépnek fel különösenérde- kében fekszik a tenyésztőnek, hogy az 

állatok minél tovább kihasználhatók legye
nek. Ismételt kísérletek alapján szerzett tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ez a követelmény könnyen és minden különösebb anyagi áldozat nélkül elérhető, csak egy kis jóakarat és meggondoltság szükséges ahhoz. Ugyanis a tenyészbiká- katrendszerint fiatal korukban vásárolják be, hogy igy azok egyrészt olcsóbban legyenek beszerezhetők, mint későbbi ivaréreti korukban, másrészt pedig, hogy az állatok azuj viszonyokhoz szokhassanak mielőtt tenyészczélokra felhasználtatnának. Természetes, hogy az értékes állat különös gondozást, erőteljes táplálást és különösen, ha a legelőről vásároltatott, elegendő mozgást is igényel.Legfontosabb azonban, hogy fedezési czélokra a tenyészbikákat legalább H/2 éves koruk előtt ne használják és akkor is a még nem teljesen kifejlett apa-állathoz csak korlátolt számú és nem tulnagy anya-állatok vezetendők. Lassan-lassan fokozni lehet a bikák tevékenységét, de még akkor is ügyelni kell, hogy a már teljesen kifejlett fedező-bikákhoz is 60—70 tehénnél többet ne oszszanak. Minél erősebben vétettek igénybe az ilyen tenyészállatok ifjú korukban, annál gyorsabban következik be kihasználtságuk és már ezt megelőzőleg is annál bizonytalanabb lesz képességeik átöröklése.Kétségtelen, hogy az átlagos, erőteljesen táplált bika a fentinél erősebben kihasználva is, a fedezést kifogástalanul fogja elvégezni, ámde az átöröklés biztossága, és csakis eryöl lehet szó, csökkenni fog és a tenyésztés eredménye nem fog megfelelni a várakozásnak.Természetes az is, hogy az apa-állatok nemi képessége egyéni tulajdonság s migaz egyik nagyobb számú anya-állatot 

képes sikeresen megtermékenyíteni és az utódokra a saját tulajdonságait átruházni, addig a másik csak korlátolt számú tehénnel párosítható eredménynyel. Minthogy azonban az az egyéni tulajdonság nem állapítható meg olyan könnyen, helyesen cselekszik a tenyésztő, ha a tenyész-állatoknak közepes, sőt az értékesebbeknek csak fc mérsékelt nemi képességet tulajodnit.Itt megemlékezhetünk egy hibáról, melyet egyes tenyésztők még itt—olt elkövetnek, ugyanis, hogy a fedezést az elövezetett tehénen megismételtetik abban a hiszemben, hogy igy a fogamzást biztosabbá teszik. Ez pedig nagy tévedés. Mert a szabályosan fojató tehénnek vagy üszőnek már az első rendszeresen keresztülvitt hágatás alkalmával termé- kenyülnie kell. A kettős fedezés pedig a bikát hosszabb időre megrontja és egy- ideig az átöröklésre képtelenné, használhatatlanná teszi.Hasonlóképpen kifogásolható az a szokás is, hogy rendetlenül vagy rosszul fojató teheneket vezetnek a bikához. Csakis jól fojató tehén fogamzik biztosan, mig a korán vagy későn vezetett állatok a fedezés eredményét kétessé teszik és okozzák azt, hogy a bikáknak az utoljára folyató teheneket újból fedzeniök kell. A tenyésztő gondoskodjék arról, hogy az ilyen teheneket visszavezessék és az apa-állatot a hiábavaló fedezéstől megkíméljék.A haladó korral a tenyészbikák természetesen nehezek lesznek és a fedezést már nem végezik olyan biztosan és ügyesen, mint az ifjabb állatok. Ilyenkor már a tenyésztő gondoskodjék, hogy a fedezési eljárást lehetőleg megkönnyítse. A nagyobb tehenek mélyebben állitandók, a bikák pedig feljebb, ami a mindenüt található lejtős helyeken könnyen keresztülvihető. Fordítva kell eljárni, ha kisebb, gyengébb tehenekről van szó, a mikor is a bika testsúlya a hátsó lábakon nyugszik és igy nem nyomhatja le a tehenet.Nyugtalan tehenek vagy borjak csakis a fedezöállásban fedeztetendő!?, hogy a bika a gyakori hiábavaló felugrással járó haszontalan nemi izgalmaktól megkimél- tessék. Ez csökkenti az állat erejét s igy kihasználását is.Ha a tenyésztők ezeket figyelembe veszik és amellet az állatot mérsékelten táplálják, elegendő mozgást biztosítanak neki és nyugodtsággal és kímélettel gondozzák, akkor az értékes apa-állatok hosszú éveken keresztül sikeresen használhatók tenyésztési czélokra, amint azt az állattenyésztési általános- és a tenyésztők anyagi értéke is kívánatossá teszik.
Legjobb szerkezet. Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb fölözés.I



1903. — 43. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3
Szerbia állattenyésztése.

(Gacd Gyula, a m. kir. földmivelésügyi miniszter 
bukaresti gazdasági szaktudósitójának jelen

téséből.)Az 1900. évi állatszámlálás nemrég közzétett adatai szerint szerbiai állatállománya az utolsó évtizedben a következő változásokat mutatja:
1890 ben 1895-ben 1900-ban

LÓ __________ 163,391 169,928 180,871
Szarvasmarha _ 819,251 915,428 942,087
Bivaly _  . __ 8,494 7,471 7,026
Szamár és öszvér 1 575 1,778 1,627
Sertés _ _  _ _ _ 908,603 904,446 940,609
Juh__________ 2.963,904 3.094,206 2.013,644
Kecske _ ___ _  509,738 525,991 425,565

Összesen_  5.374,956 5.619,248 5.511,469A legutóbbi tiz évben Szerbia állatlétszáma tehát nem mutatott nagy emelkedést.Ezen állatlétszám eltartására rendelkezésre áll a hivatalos kimutalások szerint 303,000 hektár rét, 4000 hektár lóherés, 61,000 hektár lapályos és 25,000 hektár hegyi legelő. Ámbár mesterséges takarmány, mint luczerna, takarmányrépa csak nagyon elenyésző mértékben termeltetik, arende kezésre álló rétek és legelők együtt a tarlólegelővel, szalma és tengeriszárral az állatlétszám eltartására bőven elegendőkMinthogy Szerbiábannagybirtokos alig van és középbirtok is nagyon kevés, az állattenyésztés kizárólag a kisbirtokosság kezében van, ennek folytán tervszerű és czéltudatos tenyésztésről alig lehet szólani. Minden birtokos annyi és olynemü állatokat tart, melyeket a rendelkezésre álló rét és legelőterületeken el tud tartani és családjával gondozni.Innen van az állatok számában mutatkozó csekély változás, melyre az értékesítési viszonyok nem bírnak nagy befolyással, legfeljebb, haakivitel élénkebbé alakul és az árak magasabbak, azok száma egy időre megíogy. De nagyobb tenyészetek kedvező konj unkturákfolytán nem keletkeznek s az állami birtokokon tartott tenyészetek száma és kiterjedése nemhaladja túl egy középbirtok mértékét.Tejgazdaságokkeletkezéseiscsakegész kezdetleges állapotban van, részben mert hiányzik a piacz, miután Belgrád kivételével nincs város, melyben nagyobb fogyasztó közönség volna, melynekigénye a környékbeli kis gazdaságok által nem volna kielégíthető. Belgrád közelében keletkezettugyan egy tejszövetkezet, mely azonban igen primitív eszközökkel dolgozik és legfeljebb 200 liter tejet szállít be naponta. Azonkívül van néhány magántejgazdaság a város közelében, nagyobb része a tej- és vajszükségletnek azonban Zimonyból fedeztetik.Nagyobb-számban állatokat, szarvasra arjiát, mint sertést egyedül kereskedők és közvetítők tartanak, részben azonnali

eladásra összevásárolva, részben, hogy azokat egy ideig legelőn tartsák s feljavítsák, vayy a sertéseket a belgrádi és velina planai szállásokban hizlalva, levágásra készítsék.Áz állam részéről a tenyésztés emelése vagy más irányba való terelése iránt nevezetesebb lépés az utolsó időben nem történt, sőt a mennyiben a törvény által előirt tenyészállatvizsgálat ez évben elmaradt, e tekintetben visszaesés is állapítható meg.Az állatkivitel menetét és emelkedését mutatják a következő adatok :Kivitetett élő állat Magyarországba : 
1901-ben 1902-ben

Ökör _______ 43,921 drb 57,401 drb
Vágó bika ... 1,048 „ 1,870 „
Vágó tehén _  2,700 „ 3,938 „
Borjú _ _  _ — „ 4 „
Bivaly ... ........... 289 „ 453 „
Hízott sertés _ 104/ 41 „ 152,143 ,,

Összesen_  151,999 drb 215,809 drb,azonkívül juh és kecske az 1901. évi 10,051 darabbal szembenmindenkor külön engedély mellett 1334 darab. Ezen adatok az eddig közölt 1901. évi szerb statisztika adataival majdnem telj esen egybehangzók, azonkívül kimutat a szero statisztika Törökország felé juhkivitelt, melyből az 1901-ik évre 42,000 darab esik.Az élő baromfikivitel szerb statisztika szerint 1900-ról 1901-re 1 millióról 1.400,000 darabra emelkedett, kizárólag Ausztria-Magyarországfelé,melymennyi- ségből a magyar külforgalmi statisztika szerintegyediil Magyarországra 1.200,000 darab esik.A magas húsárak mellett a kivitel élő állatokban a folyó év első felében még folyton emelkedett, egyedül a baromfinál azon körülmény, hogy azok egészségi állapota a határon a magyar hatóságok általujabban megvizsgáltatik, mi ragályos betegségekmegállapitásafolytántöbb küldemény visszautasítását vonta maga után, a kivitel csökkenését idézte elő.A kivitelczéljából levágott sertések forgalma következő fejlődést mutatja: levágatott és kivitetett: 1901-ben 65,000 darab, 1902-ben 73,000 darab. 1900-ban a kivitel csak 33,347 darab volt, a kivitel tehát két év alatt megkétszeresedett. A levágott sertés legnagyobb része ugyan Ausztria-Magyarországba megy. A folyó évbenazélő sertés után való nagy kereslet következtében a vágott sertésben való forgalom alább hagyott.A leölt baromfi- és tojáskivitel óriási mérvben szaporodik, 1900-ban 610,000kg. leölt baromfi és 645,000 kg. tojás, 1901-ben 956,000 kg. leölt baromfi és 1 millió kg. tojás vitetett ki, mely szám 1902-ben, bár apontos adatok még nem közöltettek, még tetemesen emelkedett. A leölt baromfi legnagyobb része Németországba vitetik ki, a tojásnak mintegy fele Németországba, másik fele Ausztriába s Magyarországba,

melyből Magyarországra magára a magyar árustatisztika szerint 240,000 kg. esik.Nagyobbszerü lendületet vett az utó’só években Szerbiában a selyemtenyésztés. Mint minden a török uralom alatt állott országban, Szerbiában is a selyemtenyésztés azelőtt virágzott, de a selyemhernyók között országszerte fellépett betegségek folytán majdnem teljesen megszűnt. A szerb kormánynak a selyemtenyésztés érdekében tett lépései eleinte nem vezettek kielégítő eredményhez. 1891-ben egy olasz czégnek adatott koncesszió egy vállalatra, melynek czéljalettvolna a selyemtenyésztést az országban fejleszteni, azonban a czég két év után beszüntette működését. Azután a kormány egy hivatalnokát Szeg- zárdra küldte ki a magyar selyemtenyésztési viszonyok tanulmányozására és az ezen alapon tett intézkedések ezen gazdasági ág némi emelkedését idézték elő.Nagyobb lendületet a selyemtenyésztés azonban csak akkor vett, midőn 1899-ben Farkitsch és Andjelkovics czég tiz évre terjedő konczessziót kapott egy vállalatnak létesítésére, mely 1900-ban működését megkezdette. Ezen vállalat egy nagyobbszerü selyemfönodát állított lel; köteles Pasteur-rendszer szerint kezelt petéket a tenyésztőknek ingyen kiosztani és kizárólagos joga van az országban termelt gubókat meghatározott ár és feltételek mellett beváltani (I. minőség 245 dinár kilogrammonkint, II. minőség 1 dinár, III. minőség 0'25 dinár). A beváltási helyeken egy állami gazdasági felügyelő a tenyésztők érdekét képviseli. A vállalat átalakíttatott részvénytársasággá, mely 500.000 dinár tőke felett rendelkezik és az ipartörvény által biztosított minden kedvezményben részesül.A vállalat 1900-ban 12 000, 1901-ben 15,000, 1902-ben Irt,000 magdobozt osztott ki, 1902-ben 182 kgr. petét, mig azelőtt a minisztérium összesen 34 kilogrammot osztatott ki. A vállalat jelentése szerint a meglevő szederfák után 300 kgr. petét lehetne kiosztani,igy tehát a tenyésztés még fejleszthető lesz. Atenyésztők száma 1900- ról mikor 10,000 volt, .902-ben 15.000 emelkedett, a beváltott élő gubók pedig, melyek súlya a 90-es években 4000 és 20,000kilogramm között mozgott, 1900-ban 106,000 kilogrammot tett ki, 1902 ben pedig már 157,000 kilogrammot.Legvirágzóbb a selyemtenyésztés a po- zsarevaczi, moravai, semendriai és kru- sevaci kerületekben, tehát a Morava folyó völgyében.
Borjuértékesités szövetkezeti utón.A szövetkezésnek üdvös volta több téren bebizonyosodott már s pl. az állatértékesitö szövetkezetekre nézve is kiderült, hogy jó szervezés és vezetés esetén a haszon — egyéb formájú értékesítéssel szemben — nagyobb. Figye-
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 43. sz.lemre méltó értesítést lelünk erre nézve legújabban az allgauí mezőgazdasági egyesület közlönyében, ahol a tudósító az évi közgyűlésről szólva, a többi között a következőket mondja:„A grönenbachi központi egyesület köré csoportosult 12 községi egylet, az uj esztendeiglefolyt1/4 év alatt Münchenbe közösen elszállított 1300 drb borjut s ezért bevett összesen 70,000 márkát, (mintegy 84 ezer koronát), E közösen történt szállítások mérlegéből kiderül, hogy — daczára a még magas kiadásoknak — egy-egy borjú átlag 6‘24 márka (tehát mintegy 7—8 korona) árral hozott többet, mint az előbbi módon, nem szövetkezeti utón történt eladás, ami körülbelül 8000 márka (9600 korona) több jövedelemnek felel meg és amely jövedelem annak a zsebébe jutott, akit illet, t. i. a tenyésztő zsebébe/4Sokan attól féltek,hogyhaMünchenben a borjuárak lemennek, ennek a szövetkezeti eladásnak ütni fog végórája. A bevételek tényleg csökkentek is, de nem a régi árak alacsony nívójáig s jóllehet a kereskedők is jobb árakat kezdtek fizetni, hogy evvel a szövetkezeti eladásnak sírját megássák, az nekik nem sikerült, úgy hogy annak léte és további fejlődése biztosítottnak látszik.Ennek az egész szövetkezésnek még az a nem kicsinyelhető haszna is van, hogy az érdekelteket tökéletesebb, jobb hizlalásra sarkalta, Münchenben pedig minőség szerint alacsonyabb vagy magasabb áron kél a hízott áru, holott vidéken az összevásárló kereskedők e tekintetben különbséget tenni nem hajlandók.Előbbi időben némely tenyésztő oda nyilatkozott, hogy a drága tejre való tekintettel legjobb volna ha a fölösleg borjú születéskor már elpusztulna s most azt mondja, hogy a borjuhizlalás még a. tej drágasága mellett is kifizeti magát. Előbb kevésre is becsültetett Münchenben az allgaui borjú, ma pedig keresett. S ezt a szövetkezeti eladás teremtette.Ez a példa megfontolást, sőt követést érdemel mi nálunk Magyarországon is. Gondolom, a kérdés elég nagy hordozó erejű arra, hogy legalább is azok a hazai tenyész-szövetkezetek, amelyek a fölösleges borjak ily módú értékesítését még nem uzoválják, megpróbálják azt s ha netán volnának idevágó hazai tapasztalatok, azokat e helyen, vagy máshol közöljék. Monostori K.

Állategészségügy.
Rovatvezető: Dr. Rátz István.

A szarvasmarha gümökórja elleni 
küzdelem Dániában.ii.Az a félelem, melyet a tuberkulin mint diagnosztikai szer iránt Dániában főleg az iránt tápláltak, hogy az ojtás által a betegség súlyosbodni fog, nem tartotta vissza á tenyésztőket; s Baw^-nak kísérletei egyébként sem igazolták legkevésbbé sem a félelmet, mely némelyeket elfogott, mert az eszközölt ojtás után a gümőkór súlyosbodását egyáltalában nem tüntették föl.Az a követelés, hogy a gyenge gümö- kórt tanúsító tehenek a tenyésztésből kizárassanak, a gazdáknak óriási károkat okozott volna. „Miért ne tarthatnék meg — mondja Bang — éveken át azokat a teheneket, melyek látszólag egészségesek s melyek a lázas reakczión kívül a gümőkórnak semmi egyéb jelét nem mutatják ? És miért akadályozzuk meg azokat az ellésben ? Sok közülök csak kis mértékben van megtámadva és nincs ok azt hinni, hogy a gümőkór majd valami hevesen fejlődik ki bennük, mikor néha még gyógyulás is észlelhető rajtuk.«A kevéssé megtámadott tehenek általában egészséges borjakat adnak. A magzat fertőzése csak a gümőkór előrehaladott stádiumában csak akkor állhat be, mikor a baczillusok a vérben jelennek meg. A gümőkóros, de egészségeseknek látszó tehenek borjáztathatok; de az el- lés után teljesen elkülönitendök borjaiktól. A borjak egészségesek maradhatnak, ha gümőkóros szüleik vannak is, ha meggátoljuk a további fertőzést, mely a közös istállóban való együttélés, rossz levegőjű szűk helyiség és gümőkóros tej ivása által következhetik be. Ha az elkülönítés teljes, ha forralt tejet kapnak, a borjak előreláthatólag a betegségtől mentek maradnak. Ami az „örökleteshajlamosságot11 illeti, írja Bang, „anélkül, hogy tagadnék azt, semmi bizonyosat sem mondhatunk róla.“A borjakat tehát, közvetlenül ellésük után el kell távolítani a fertőzött istállóból. 65 fokig (ez a maximuma annak a hőmérséknek, melyen belül nem változik el) melegített föccs-tejet adunk nekik egyelőre, hogy ezáltal a gümőkór baczil- lusának netán bennelevőmérges anyagait megsemmisítsük. A második naptól 

kezdve forralt vagy egészséges tehenektől származó tejet kapnak.A tejgazdaság mellékterményei, a lefölözött tej, savó, író, a borjak folytonos veszélye lévén, az 1898-iki dán törvény elrendelte, hogy a jövőben csak minimum 85 fok mellett paszteurizálva adhatók el a gazdáknak. 14 — 280 korona birsággal sújthatok az ellene vétók. A czentrifu- gákból származott salak elégetendő.Atejgazdaságimelléktermékekpaszteu- rizálása szükséges volt s ezt ott megértették ; a törvény kötelezővé tette azt, a mit már néhány év óta a dán tejszövetkezetek maguktól elkezdtek. Ezáltal el lett végleg hárítva az az állandó veszély, hogy a tej utján az egészséges állományra átragad a betegség. Ez a rendszabály annál is inkább szükséges volt, mert a német, dán stb. kísérletek bebizonvitották, hogy a tejben lehetnek a gümőkór baczil- lusai, még ha a tőgyben nincsenek is ; s bebizonyították egyben az emésztő szerveken át történő fertőzést.A ragály elleni küzdelem szervezői fölhívták a gazdák figyelmét annak a szükségére, hogy az egészséges és amegtámadott állatok külön istállóinak lehetőleg külön cselédsége is legyen és külön takarító-szerszámoknak alkalmazásátis ajánlották.Azoknak az állatoknak eladását, melyek csak reakcziót mutattak, nem tiltotta a törvény. Szó sincs róla, Írja Bang »szerettem volna, ha ez állatok meglehettek volna jelezve valami specziális jelzővel ; de könnyen fölfogtuk, hogy ez a követelmény elcsüggesztette volna a gazdákat, akiknek okuk lett volna állatjaiknak elértéktelenedésétől tartani és nem lett volna jó őket kedvezőtlenebb helyzetbe hozni azokkal szemben, akik nemtuber- kulinoztak.*Nagyban biztatók azok az eredmények, melyeket Dániában a tuberkulózisnak a gulyákból a fönt leírt fokozatos módon való kiküszöbölésével elértek. 1893. áprilisától 1900. januáriusig 9059 gulya s ebben 293,880 állat lett ez utón megvizsgálva. S a reagáló állatok százaléka folytonosan csökken, mint aztakövetkezö számok mutatják:A reagáló állatok százalékaránya volt:
1894. junius haváig _ _____ _____ __ 40 °/o
1894. júniustól 1895. februáriusig—_ 36’5 „
1895. februáriustól 1895. októberig _ 39’2 „
1895. októbertől 1896. májusig ... _ 31’8 „
1896. májustól 1897. júniusig____ ... 25’5 „
1897. júniustól 1898. májusig __..........  23'9 „
1898. májustól 1899. januáriusig____ 21'7 „
1899. jannáriustól 1900. januáriusig_ 20’1 „

A Mauthner-féle vető-gabnák a legbővebb terméseket adják!
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Mauthner-féle király-rozs. • Mauthner-féle kaukázusi búza.
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1903. 43. sz. All attenyésztébi és Tejgazdasági Lapok 5Kétségtelen, hogy a Dániában mutatkozott kitűnő eredmények nem mindenütt jelentkeznének; még pedig két okból nem. Az 1. az, hogy Dániában a szarvasmarha majdnem egyetlen tenyészczélja a tejtermelés: a 2. ok az, hogy a dán paraszt rendkívül tevékeny és intelligens. De mégis rá kellene vezetni a mi gazdáinkat is arra, hogy ők maguk vegyék föl a gümökór ellen a küzdelmet s meg kellene nekik mutatni, hogy hogyan szabadíthatnák meg állományukat e bajtól túlságos veszteségek nélkül is.A gümökór fokozatos kiküszöbölésének elvét az elkülönítés és a borjunevelésnek fönt leirt módja által meg lehetne valósítani, mihelyt a gazdák annak fontosságát megértenék. A Bang-féle eljárás kétségtelenül nagy gondosságot igényel a gazda részéről a fertőzés minden lehetőségének minél teljesebb kizárásával ; de ha lelkiismeretesen törekszik erre, föltétlenül kitűnő eredményei lesznek. K
Tej gazdaság.

Rovatvezető: Sierbán János.

Tantiéme-rendszer tehenészetben.A magyar szakirodalomban sokszor fel volt már vetve a gazdasági alkalmazottak tantiéme-ben való részesítésének kérdése, s a pro és kontra vélekedések bőven ki letek fejtve. Nincs tudomásom arról, hogy ez a kérdés egyes gazdasági ágazatokra vonatkoztatva szóba került már, s nevezetesen nem emlékszem, hogy valamikor a tejgazdasági alkalmazottaknak s kivált a főtehenésznek (schweizer) vagy majorosnak eféle tantiéme-ben való véleménycserék történtek, vagy gyakorlati adatok közöltettek volna, de ha máskép volna is a dolog, egy pillantásra méltónak kell jeleznünk a külföldi s kivált a németországi idevágó felfogáso- kat/mert ez a számítani tudó, szőrszálhasogató nemzet nem igen foglal állást oly dolog mellett, amely haszonnal nem kecsegtet s illetőleg hasznosnak nem bizonyul.A folyó év elején egy ottani lapban szóba kerülvén ez a kérdés, sok gazda nyilatkozott a tantiéme adás mellett, s többi között egy elsőrendű földbirtokos 
Mezger Schrattnak erre vonatkozó nézeteit osztva, saját tapasztalatait is közölte.Közleményében következőket mondja: Tejgazdaságunkban évek sora óta tan- tiémemel van alkalmazva a fötehenész. Kezelése alatt áll 60 drb fejős tehén, 2 bika és 12 növendék állat. A tehenészetben felmerülő minden munkát a két al- tehenész segélyével ö végzi. A tej naponta kétszer tejszövetkezetbe szállittatik. A fejés déli egy és éjjeli egy órakor történik. A szövetkezet a tejet nem zsirperczent szerint, hanem literszám fizeti, de szerződésileg 3’40% zsírtartalom van kikötve s minden 1/io°/o-tel kevesebb zsir után

bizonyos levonást eszközöl az árból. Ezenkívül büntetések vannak kiszabva a szövetkezet részéről a késői szállításért, savanyun érkezésért, szennyességért stb. A gazdaság legelő felett is rendelkezik s ezt kihasználandó s a tehénfogyatékot pótlandó, évenkint 20 borját nevel ott fel. Tehát az üzem tejre és tenyészállat- produkczióra is van alapitva. A törzskönyvet személyesen vezetem, a próba- fejést minden hó 15-ikén én eszközlöm, szálasak kivételével, a takarmányt pedig kimérve az intéző szolgáltatja ki.Kap pedig a fötehenész 55 márka (66 korona) havi fizetést, terményekben körülbelül 12 márka értéket s nős lévén, naponta 2 liter tejet. Lakásról, fűtésről, világításról, étkezésről maga kell hogy saját zsebére gondoskodjék. Ezen fixfize- téshez járul minden eladott 100 liter tej után 2 fennig (2’4 fillér), de lehuzatik a tehenész járandóságából mind az a büntetéspénz, a melyet esetleg a szövetkezet kiró s a tehenész rovására irható. Ez a 2 fenniges tantiéme kitesz havonkint 12,000 liter tej után 24 márkát.Kap még a főtehenész tantiéme fejében minden egészségesen eladott drb állat után 2 márkát, borjú után 50 fenniget s minden 8 hetes tenvészborjuért 2 márkát; mikor pedig circa 6 hónapos korában az a borjú 5 mázsát (2% métermázsát) elér, kap még a tehenész minden mázsa gyarapodásért 50 fenniget. Silányan vagy betegen eladott állatok után nem kap semmit.A tehenészet fiatal állatokkal részt vesz dijj ázással kapcsolatos kiállításokon s minden dij, mely igy eléretik, a tényleges költségek levonása után a főtehenészé.Ezen javadalmazással azt hiszem any- nyira érdekelt félé teszem a tehenészt, amennyira csak kívánatos. Takarmányt nem pocsékolhat, kellőleg ellenőrizve van különben is és a tej mennyisége és minősége tekintetében erősen, anyagilag érdekelve lévén, törekvése csak fokozódhatik. De a tenyészmarhák és eladandó példányok értékesítése tekintetében is igen közelről és erősen érdekelt, mert a tantiéme tényleg magas s pl. a kiállítási dijak évenkint több száz márkát is ki- a fehér szinü fajtánakis; de ez értékesebb tehetnek.Nálam a fötehenészváltozás tényleg igen ritka, bár a munka, mint látjuk, nem könnyű. Eddig még nem is mutatkozott szüksége annak, hogy akár az alkalmazott, akár a gazda által támasztott nehézségek miatt, ettől a javadalmazástól eltérni, vagy ezen rendszeren bármilyirányban változtatni kellett volna. Ez a rendszer, a mi állapotainkat tekintve is, sok esetben megállhatná a helyét, s meg lehetne honosítani nálunk is a tantiemé rendszert, (ha más skálákkal is) s gondolom e kérdés elég érdekes arra, de elég fontos is arra, hogy többen hozzászóljanak. M. 7f.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Sárga vagy fehér orpington?A most lefolyt és nagy érdeklődés mellett megtartott kolozsvári, czeglédi és nagy-becskereki orsz. baromfikiállitá- sokon igen sok szép sárga és fehér orpington volt látható, bárha a sárgák tízszer annyian voltak, mint a fehérek.Ezek láttára mindenkiben feltámad a vágy határozottan tudni azt, melyik féleség előbbre való a sárga-e vagy a fehér? Annyi bizonyos, hogy hazánk baromfi- köztenyésztésének irányításánál az orpington tyukfajták jövőben figyelmen kívül hagyni nem lehet, amit különben a földművelésügyi minisztérium eddig sem telt, mert a múlt évi pozsonyi kiállításon néhány darab sárga orpingtont vásárolt és köztenyésztésre kiadatott, amelyek az illető helyeken igen jól váltak be és az ivadék a népies baromfitenyésztés czél- jainak tökéletesen megfelel. A sárga or- pingtonnál tehát körülbelül tisztába volnánk aziránt, hogy a fajbaromfitenyésztőktől köztenyésztési czélokra az állam a szükséges kakasokat meg fogja vásárolni és úgy a tenyésztett anyag egy része egyszerre nagyobb számban értékesíthető lesz, tehát a fajbaromfitenyésztő oly fajtát tenyészt, amelyet az állam pártol, és igy a magántenyésztök zöme is e fajta tenyésztését látván indokoltnak, ezen fajta tyúkok vagy törzsek beszerzésére határozza el magát.A fehér orpingtonnal szemben azonban ezideig a tenyésztők teljesen tájékozatlanul állanak, nem tudván, vájjon a fehér orpingtonok is felvétetnek-e a köztenyésztési fajták közé ?A szakemberek véleménye arra nézve, hogy melyik jobb a fehér-e vagy a sárga, nem ad teljes tájékozódást és leginkább abban nyilvánul, hogy ez Ízlés dolga.Pedig messze túl megy e megoldáson e kérdésnek határa, mert a fehér orpington felett ily röviden napirendre térni sem a kormánynak, sem pedig a társadalomnak nem lehet, annál inkább nem, mert ha jó a sárga szinü fajta, jónak kell lenniis, mert finom tolla minőségre nézve a ludtoll mögött alig marad hátra.Kívánatos, hogy e kérdéshez hozzá szóljanak a szakemberek és mind azok, akik e kérdés fontosságát elismerik, és e kérdést tisztázni óhajtják.A mint eddig láttuk, a sárga orpington tenyésztése teljes kifogástalan, különben nagyon nehéz és nemcsak az alak, de a szem tekintetében is oly szélsőségeket láttunk az említett kiállításokon, hogy a divatból kifelé menő kendermagos pli- mutok szinvegyüléke és alaktalansága elenyésző csekélység a sárga orpingto- noknál látható küllemi hibákhoz képest.Még nagyobb baj az, hogy az ilyen társaságot a bírák nyakra főre arany érmek



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 43. sz.kel és díszoklevelekkel jutalmazták és díjazták, holott ezt csakugyan nem érdemelték meg. A legutóbb megtartott nagybecskereki országos baromfikiálli- táson szintén láttunk sok, fajta-tani szempontból feltétlenül, de itt-ott a haszontenyésztés szempontjából is hibás sárga orpingtonokat, mégis el kell ismernünk, hogy minden tenyésztőnél találtunk néhány elsőrangú állatot. Ez a körülmény tehát azt bizonyítja, hogy nem a tenyész- faj fában, hanem a tenyésztőben van a hiba, mert a tenyésztő nem tudja úgy összeválogatni tenyésztörzseit, hogy az ivadék a lehetőségig egyöntetű legyen.A fehér orpingtonnál e feladat sokkal könnyebb és az eredmény sokkal biztosabb. Mivel pedig a fehér szint nagyon kedvelik a tenyésztők, a fehér orpington- nak a köztenyésztési fajták közé való felvétele igen aktuális kérdés.
Egri Dezső.

A baromfiak jelölése lábgyürükkel.A baromfiaknak lábgyürükkel való megjelölése oly sok előnyt biztosit a tenyésztőnek, hogy czélszerünek találjuk erről egyet-mást elmondani.Első és föelönye az, hogy az egyes állatokat megtudjuk egymástól különböztetni s ha a megjelöltökről jegyzéket vezetünk, minden állat korát a legpontosabban megtudjuk határozni. Ha például egy tenyésztőnek 50 drb idei kelésü csirkéje van s ezeket 1—50-ig terjedő számjelzéssel ellátott lábgyürükkel, a jövő évieket pedig ugyanígy csak 51 -töl kezdve jelöli meg s így tovább, minden év szaporulatának számjelzését pontosan feljegyzi, mindenkor tisztában lesz állatainak korával. S ha figyelembe vesszük, hogy a tyúkfélék termelő képessége a 3-dik év betöltésétől kezdve csökken, könnyen beláthatjuk, mily nagy előnyt biztosit a lábgyürüzés a tenyésztőnek.A másik nagy előnye, hogy úgy a haszon-, mint a fajbaromfitenyésztésnél a kitűzött czél elérésére alkalmas tenyész- kiválasztást megkönnyítik. Az a tenyésztő például, a ki tojástermelésre dolgozik s az a czélja, hogy jól tojó tyúkokat állítson elő, a lábgyürük számjegyzései segélyével fogja a legjobban tojó egyedeket felismerhetni s csakis ezeknek a tojásait fogja tovább tenyésztésre használni.De kiváló hasznát látják a lábgyürü- zésnek a fajbaromfitenyésztök is. Ismeretes dolog, hogy akármily fajtiszta valamely állat, bármily kiválóan viseli is magán fajtájának összes jellegeit, nem mindig képes azokat utódaira átörökíteni, szóval nem minden tyuk képes fajtájának jellegeit s jó tulajdonságait utódaira átvinni. Ha már most a tenyésztő tenyészállatait lábgyürükkel látja el, gondosan megfigyeli és ellenőrzi tenyésztését, hamarosan rájön, melyek a legjobb tenyészállatai, melyeknek van legjobb átörökítő képességük s csupán ezeket használva tovább tenyésztésre, oly törzset teremthet

magának, a mely évröl-évre tökéletesebb szaporulatot hoz létre.Ha a tenyésztő a szám mellett még nevének a kezdőbetűjét is kiteszi a láb- gyürün, úgy állatait bármikor felismerheti s tulajdonjogát bizonyíthatja, a mi különösen falun megbecsülhetetlen előny, mert ott a szomszédok baromfiai rendesen együtt járnak-kelnek s ha egyforma fajtájuak, sokszor igen nehéz őket szétválasztani, mig a leirt jelzés mellett ez semmi nehézségbe nem ütközik. W.

A baromfiak gondozása.A baromfitenyésztés nem kicsinylendő jövedelmet biztosit a gazdaságnak és ép ezért nagyon fontos dolog, hogy a baromfiak egészségéről és épségben való tartásáról gondoskodjunk.Ennek azonban csak úgy felelhetünk meg, ha állatainkat mindenkor a legnagyobb figyelemmel kisérjük és egészségüket épen úgy ellenőrizzük, mint bármely más háziállatainkat, már csak azért is, mert ha azt elhanyagoljuk, érzékeny károkat szenvedhetünk ; sőt egyes ragályos betegségek fellépte esetén egész baromfiállományunk is elpusztulhat.A baromfiak egészségének fentartása czéljából szükséges mindenekelőtt az, hogy a baromfiakat a lehető legtisztábban tartsuk, mert a legtöbb betegség épen a tisztátlanság szülöttje. A baromfiól legyen tágas és jó levegőjű, könnyen szellőztethető és olyan, hogy nagy hidegek beálltával ez ellen a baromfit megvédhessiik. A baromfi ólját tanácsos homokkal felhinteni, ami két okból szükséges, 1- azért, mert a baromfiak a homokból egy-két szemet felszedegetnek, ami emésztésüket mozdítja elő és a csontképződésre is jó hatással van. 2. a jó tiszta homokban a baromfiak szeretnek fürdeni és ez által a testükön levő élősdiektől szabadulnak meg. A homokon kivid, amely lehetőleg finom szemű legyen, az ól egyik szegletébe tehetünk összezúzott csontokat, fal- omladékokat vagy krétadarabokat. A fölhasznált tojások héjátsem szabad eldobni, hanem összetörve a tyúkoknak adni, ezt ők rendkívül szeretik és a tojáshéj, valamint más meszes anyagok a csontképződésre nagyon jó hatással vannak.Az ólakban alkalmas polczokat helyezzünk el úgy azonban, hogy az ülőrudak ne egymás fölé kerüljenek, hanem egymás mellé.A baromfiólak elhelyezése is nagyon fontos. Igen ajánlatos az ólat az udvarnak oly részére helyezni, ahová a nap süt és úgy építeni, hogy a napban az állatoknak is részük lehessen. Télen nem árt, ha a baromfit szép napos időben a szabadba bocsátjuk, ellenben nagyon zimankós hideg időben jobb a tyúkokat az ólban tartani. De hosszabb ideig bentartani nem tanácsos, mert ez esetben könnyen megbetegednének. Fődolog az, hogy a betegséget megelőzzük, nehogy azok gyógyítására legyünk szorítva.Ha már egyes olyan betegség, amely erőteljesebben támadja meg az állatokat, beütött baromfiállományunkba, akkor ne igen kíméljük a megbetegedetteket, hanem jobb azokat azonnal megölni, mint kínlódni hagyni, miután tenyésztésre az

ily állatok még ha meg is gyógyulnak, sem alkalmasak.Télen nagyobb gondot kell fordítanunk állatjainkra, mint nyáron, miután a bezárt állatok hamarább betegszenek meg, mint a szabadban lévők. Tavasztól őszig, ahol csak lehetséges és nagyobb baromfiállományunk van, ott kieresztjük őket a szabad levegőre, ami különösen a hidakra nézve nagyon ajánlatos. Azt, hogy állatjainknak mindenkor egészséges eledelt adjunk, talán felesleges is megjegyezni, úgyszintén felesleges hangsúlyoznunk aztis, hogy a baromfiaknak kellő mennyiségű és friss vízzel való ellátásáról is gondoskodni.kell. —e.
Különfélék.

Kinevezés. A m. kir. földmivelósügyi miniszter Babik Józsefet a budapesti állatorvosi főiskola sebészeti tanszéke mellé további két év tartamára II. tanársegéddé nevezte ki.
Tehenészet-vétel. Dr. Pajzs Gyula megvette anemrég elhunyt Ordódy Pál bagotai simmentháli tehenészetét, melyet rácz- almási gazdaságában(Fehérmegye)tiszta vérben fog tovább tenyészteni.
A husdrágaság kérdése Bécsben. A hus- drágaságkérdéseBécsbenujra napirendre került. Napirendre hozták a szoczialisták. Szerintük a husmiseriának Magyarország az okozója, mert kierőszakolta a keleti határok elzárását s ezzel kivívta, hogy Ausztriának Magyarország legyen egyedüli husbeszerző forrása. Vádolják továbbá a mészárosokat és pedig husuzso- rával, mert sehogy sem tudják megindokolni a húsárak nagymérvű emelését. Ugyancsak foglalkozott a huskérdéssel Bécs város községtanácsa is. Itt a hús megdrágulásának okaiul elsősorban a marha és főként a hizottmarha-árak tetemes emelkedése és ezzel kapcsolatosan a faggyuárak nagymérvű csökkenését hozták föl. Fölhozták továbbá a román határelzárást is s Magyarországnak rótták terhére azt, hogy állategészségügyi ürügyek alapján ez a helyzet előállott s ezzel Bécs élelmezése Magyarország előnyére meg- nehezittetett és megdrágittatott. ( ?) Egész Ausztriában mindenütt drágább lett a hús, de főleg megdrágult Németországban. Sőt még Oláh országban is ilyen a helyzet, mert ott a tenyésztés szörnyen alászállott s a jobb húst Bukarestbe is Budapestről viszik. Ezért egyelőre nem is lehetne várni eredményt a román határ esetleges megnyitásától. Javasolták ezután, bogy a husdrágaság megszüntetése czéljából létesítsenek szövetkezeti alapon egy nagy húsvágó vállalatot s itt a húst előállítási áron mérjék. A husfogyasztási adó leszállit- tassék s egészen reforináltassék; adjon a vasút rel'aktiát a Bécsbe irányuló vasúti marhaszállitmányokra; a kistenyésztők buzdítására adjanak minden hizlalt és a bécsi vásárra felhajtott marhára 20 koroná jutalmat; mozgalmat kell indítani a halfogyasztás emelése érdekében — és léte- sittessék a román határon husvágóhid s oda bocsássák be a román marhát, valamint szervezni kell a husbehozatalt Amerikából és Ausztriából. MindezeketLueger ur a bécsiek polgármestere fundálta ki, a



1903. — 43. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapoktanács azonban okosabban határozott s az utóbbit, mint megvalósithatlant, szükségtelent és károsat —- kihagyta, egyebekben elfogadván az előterjesztést.
Galicziából importált rossz tojások. A főváros minden élelmfpiaczán és élelmiszert áruló üzletében nagyon sok rossz tojást árulnak. Alig lehet a fővárosban egészséges friss tojást kapni, aminek a vásárcsarnoki igazgatónak jelentése szerint az az oka, hogy Bécsböl és GaUcziá- 

ból vaggonszámra hozzák Budapestre az ott kiselejtezett rossz tojást. A fővárosnak pedig nincsen olyan szabályzata, amely atojáskereskedöt az áru osztályozására kötelezné. A vásárcsarnoki igazgató most arra kéri a tanácsot, hogy valami hatósági intézkedéssel kötelezze az osztályozásra a tojáskereskedöket s kötelezze őket arra is, hogy az árut megjelöljék, mert az ellenőrzést csak igy hajthatják végre.
Á budapesti központi tejcsarnok-szö- 

vetkezet 1902/903. üzletévéről szóló jelentése szerint a szövetkezet tagjai 12,972.120 1. tejet szállítottak be értékesítés czéljából a múlt évi 11,634.847 literrel szemben. A bevétel az összes beszállított tej után 2,342.970 korona volt, vagyis átlagban literenként 18'12 fillér, melyhez a költség : 4'64 fillér járulván, a tiszta értékesítés 13'48 fillérrel történt (tavaly 12'90 fillér volt). A lefolyt évben a bruttó értékesítés literenként 0'79 fillérrel javult, a költség emelkedett 0'21 fillérrel s igy a tiszta értékesítés 0'58 fill. emelkedést mutat. A jelentés megemlékezik azon kellemetlenségekről, melyek a szövetkezet tejes üvegeinek hiányos jelzése miatt állottak elő, jóllehet, szerződésileg úgy a palaczkok helyes űrtartalmáért, valamint azok jelzéséért a szállító gyár teljes szavatossággal tartozott. A hiányos jelzésű palaczkok a forgalomból kivonattak s gondoskodás történt egyszersmind arról is, hogy ezentúl ale- szállitett üvegek átvétele a legszigorúbban ellenőriztessék. Ezek daczára az üvegtejforgalom nem csappant meg, sőt — a mi a szövetkezetiránt való bizalomról a leghathatósabban tanúskodik — azóta is folytonosan emelkedik.
Marhalevelek Szerbiában. A szerb kereskedelmi miniszter egy rendeletet bocsátottki, amely az álletegészségügyiszabály- zat pontos betartását rendeli el, úgyszintén rendelkezik a marhalevelek kiállításáról is. Ezen rendelkezés szerint marha egyik községből a másikba, valamint vásárokra és kiállításokra csakis azon esetben hajtható, ha az illetékes községi hatóság által az 1894. év junius 20-án 4901. szám alatt kibocsátott rendelet hatá- rozmányai szerint kiállított marhalevéllel el van látva. Ha a tulajdonos marháját eladja, a marhalevél átírandó az uj tulajdonos nevére; ezen marhalevéllel az uj tulajdonos állataithaza hajtathatja és exportálhatja is. Azon esetben azonban, ha a marha a vásár alkalmával ugyanazon napon egy harmadik kézbe kerül, a marhalevél az utolsó tulajdonosra átruházható, illetve 

átíratható. A megvásárolt és hazahajtott marha csakis akkor hajtható idegen községek területére, vásárokra és kiállításokra, ha a tulajdonos a régi marhalevél alapján a községi elöljáróságnál uj marhalevelet állíttat ki.
Allatkiállitások. Az udvarhelymegyei gaz

dasági. egyesület Székely udvarhelyen te- nyészló-kiállítást és díjazást rendezett. Az első dijakat Kovács Domokos, Lajos János, és Nagy Samu nyerte. — Segesváron október 31-én tenyészlódijazás és tenyész- marha-kiállitás lesz.
..AGRARLV-

magyar gépforgalmi részvény - társaság, ii szab, osztrák - magyar államvasut-társaság 
resiczai mezőgazdasági gépgyárának 

\(izéi,ügy noksége.

Mezőgazdák különös figyelmébe! 

Tiszta aczélaw saját hámorainiMl! Eltörhetetlentégelyaczélekefej.Pánczélaczélkormánylemez. Magasított aczéi-ekefej.Porvédö kerekek.
Aczél IJ gerendely.

Csak kitámasztott nyeregkerettel biró 
taligát szállítunk, líw Kérjünk árjegy
zéket -’íSli. mivel ez az összes talaj- 
mivelö-gépeket terjedelmesen ismerteti 
és egyáltalán a talaj alapos megmunká
lására terjedelmes, szakszerű és minden 
gazdának értékes felvilágosításokat nyújt 

és díj nentesen küldetik.

Ekegyártás terén legelsö-rangu magyar 
gyártmány, felülmúlja még a legneve
zetesebb idegen gyártmányokat is.

Rövidített levélcím : „A raria“ Budapest, 
V., Váczi-ut 2. Sürgönyeim: „Agraria1 

Budapest.

Ménlóvásár. A Tattersallban f. hó 13-án fejeződött be az idei ménlóvásár. A vásár és kiállítás igen jól sikerült, a mennyiben a minőség nívója teljesen kielégítő volt. A vásárra felhajtatott 59 angol telivér csikó is, amelyekből 31 drb elkelt. Az árak is kielégitőek voltak. A földmivelésügyi kormány 21 drb telivért vásárolt összesen 115,000 korona értékben, átlagban tehát 5500 koronáért. A legmagasabb ár 12,000 a legkisebb ár 2900 koronára rúgott. Magántenyésztők 10 drb csikót vásároltak 2600 koronáért.
A német husvizsgálati törvény. A német birodalmi husvizsgálati törvény végrehajtása körül fölmerült visszásságok és félreértések megszüntetése czéljából az illetékes szakminiszterek a német birodalmi kanczellárral egyetértőleg a következő intézkedéseketléptették életbe: Friss állati vérhusnak minősítendő és ehhez képest, csakis egész állati testekben vihető be a német birodalomba. Melegvérű álla

toknak nemcsak vére, de általában emberi élelemre alkalmas összes részei friss állapotban csakis az egész, vagy fél testtel természetes összefüggésben kerülhetnek bevitelre. Az átfőzött máj, különösen disznómáj bevitele tilos. Az olyan belső szervek bevitele, amelyek négy kgr. súlyt nem érnek el és friss hús mivoltukat elvesztették, csak alapos vizsgálat utánlehet- séges. Huspeptonok nem tekintetnek húsnak és a husvizsgálati törvénynek sincsenek alávetve. Borsavat tartalmazó hús semmi körülmény mellett be nem bocsátható.
A nagybecskereki baromfikiállitás díjazásai. A nagybecskereki baromfikiállitás dijaira a földmi vei ési minisztérium 800, a Torontálmegyei Gazdasági Egyesület4()0, Torontálmeg.ye törvényhatósága 300, N.- Becskerek városa 100 koronát adományozott, ezenkívül többen ajánlottak föl emléktárgyakat. Az egyes dijak kiosztása felett a bizottság, melynek elnöke Polónyi Manó, tagjai: Reitter Oszkár, dr. Magyar Károly, dr. Oláh Béla. Lukács Imréné és Geiduschek József voltak, a következőképpen döntött :
Emléktárgyat és díszoklevelet kaptak: az ud

varokban kiállított baromfiakért Reitter Oszkár 
sárga orpingtonjaiért, plimut tyuk és emdeni 
ludjaiért, Lowiser Mihályné fekete langsanok- 
ért, dr. Magyar Károly sárga orpington tyuk 
és pekingi kacsákért. Kovács Ödön (Ittvarnok) 
sárga orpington tyuk és ludakért, Marton An- 
dorné sárga orpingtonokért, továbbá kereszte
zésekért, Eusch Lajos sárga orpington és pli- 
mutokért, Darányi Ferenczné fehér langsan, 
fehér orpington és azok keresztezéseiért, Bagári 
Kálmán emdeni ludjaiért, Szabó Arnold emdeni 
ludjaiért, dr. Oláh Béla pekingi kacsákért, Lu- 
kácsy Imréné gyűjteményes kiállításért, Nemes- 
szeghy Aladár fekete langsanjaiért, Lipthay 
Béláné pekingi kacsákért, Laszlovszky Kál
mánná emdeni ludakért, Schulpe Vilmosné ke
resztezett emdeni ludakért, Veress Kelemen 
fekete langsan és pekingi kacsákért, továbbá 
a kiállítás rendezése körül szerzett érdemeiért 
és Jakabházy Béla, a kiállítás rendezésében 
való közreműködéséért. — Díszoklevelet kaptak 
a ketreczekben elhelyezett baromfiakért: Steb- 
riger xÁgoston plimutokért, Konrád Miklós és 
Kőgl Béla emdeni ludak keresztezéséért, Soós 
Kálmán emdeni lúd keresztezéséért és Zsem- 
bery Pál pézsma kacsákért. — Aranyérmet 
kaptak gyűjteményes kiállításért: Reitter Osz
kár, Geiduschek József, Napholtz Gyula, Kovács 
Ödön (Budapest) és Zsigits Milán. Szép plimout, 
olasz tyuk, minorka és olasz futó kacsákért : 
Madzinyi Gézáné. Gyűjteményes kiállításért: 
Hanel Béla, Keller János, Wester György, fe
kete langsanokért, Botka Béláné, sárga és 
fehér orpingtonokért Eusch Lajos, Struss Sze- 
rafin, Wagner Mihály és Szilágyi Gábor sárga 
orpingtonokért, Jekely Károlyné pekingi ka
csákért, Szekulics Olga emdeni ludakért és 
Fied er Lajosné plimutok és világos brámákért, 
Schleich Miklósné fehér langsanokért, Wagner 
Mátyás gyűjteményes kiállításért, Szecsödy La- 
josné (Dömötöri), özv. Baky Béíáné (Sárd) és 
Szomjas Aladárné. — Ezüstérmet kaptak: Gedei 
József magyar tyúkokért, Schusztek József fehér 
kokinakért, Magyari Ágoston, Jekely Károlyné, 
Eckstein Samu, Milanov Milán és Bárány Béla, 
plimoutokért, Báló András, Kiss Tóth Péter 
fekete langsánoké. t, Deák István bantámok- 
ért, Schuszter Jánosné olaszokért, Sóka Ignácz 
langshan keresztezésért, Váczi István, Simonyi 
Lajos, Deák R. József plimut keresztezésért. 
Kanizsa Lipót pomerániai ludjáért, Albrecht 
Sándor emdeni lúd keresztezésért, Hochwal- 
ter Károlyné pekingi kacsáért, Prokisch Gyula, 
pekingi keresztezésért, Annau János ailes- 
buri kacsákért, Lehinann Mihály pekingi ke
resztezésért, Weiterschan J. Fiilöp, Steyer 
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Péter, Brichta Kálmán és Daity Szava. — 
Pénzdijat nyertek: beiduschek József, Veress 
Kelemen és Wester György 50—50 koronát, 
Szilágyi Gábor, Hahnel Béla és Mandolics Zsiga 
40—40 koronát. Tiz korona pénzdíjban részesül
tek : Váczi István, Gedei József, Kiss Tóth 
János, Micsik András, Rúzsa János, Pósa József, 
Stojancsev Obrad, Juhász Péter, Báló András, 
Borbély Gergely, Szarvák Vilma, Kiss Tóth 
Péter, Stojancsev Döme, Biró János, Joó Lajos, 
Varga Ferencz, ifj. Borbély János, Csonka József, 
Horváth István, Kasza Illés, Liptai János, Masa 
Sándorné, Pálíi Ádám, Prágai István, Simon 
Pál, Simonyi Lajos, Sövényházy Istvánná, 
Steigerwald József, Gyömbér Mihály, liba János, 
özv. Takács Jánosné, Tóth János, Varga András, 
Baráth János, Börcsök András, Kálmán József, 
Albrecht Sándor, Daity Száva., Szabath István, 
Bartha Mihály, Hochwalter Károlyné, Kószó 
Mihály, Bálló András, Milanov Milán, Annau 
József, Deák R. József, Annau • ános, Weisz 
Sebestyén. Öt korona pénzjutalomban részesül
tek : Jankahidácz Milán, Stein Jakab és Ktksz 
Magdolna — Baromfitermékek, baromfitenyész
tési eszközök és gépek, valamint baromfiszálli- 
tásra alkalmas kosarak bemutatásáért arany
érmet kaptak : Geittner és Rausch budapesti 
czég, a bemutatott csibeköltő és nevelögépek, 
valamint a szép kollekczióban bemutatott 
baromfitenyésztési eszközökért. Predmerszky 
József budapesti költőgép-gyáros a nevelő
gépek, továbbá a czélszerü i aromfntató és etető 
edényekért. A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, 
a bemutatott feitőtlenitöpermetezők és barom; - 
takarmány csont lisztért. Özv. Guttmann Jakabné, 
nagybecskereki czég, a bemutatott s a kiállí
táson kísérletezésre felhasznált betonvályukért. 
Popits Gyula Szeged, fajbaromfiak és éneklő 
madarak részére szolgáló takarmánykülönleges
ségekért. A torontálmegyei központi baromfi
tenyésztő és értékesítő szövetkezet, vágott, 
hizlalt és postai szállításra kész baromfiaiért. 
— Ezüst érmet kaptak: Jakobi Hermann gyógy
szerész, a bemutatott állatgyógyászati és fertőt
lenítő eszközökért, továbbá Kovács és Papp 
óbersei kosárfonók, a baromfi és gyümölcs
szállító kosarakért. — A galambkiállitók közül 
aranyérmet kaptak : Fekt Ferencz angol paró- 
kásaiért és Feigl Lipót angol golyvásokért, 
továbbá Cseh Péter (Kolozsvár) és Gurát Béla 
(Kolozsvár) gyűjteményes kiállításukért. Ugyan
csak aranyérmet nyertek még Pintér Ferencz 
szatinettákért, Mandonits Zsiga gyűjteményes 
kiállításért, Babulek János angol golyvásokért, 
Madzinyi Gézáné egyiptomi sirályokért és 
Filityárszky Lyubomir. — Ezüst érmet nyertek : 
Kramer Győző pávákért, Zsigits Milán carriér- 
galambokért, Adler József (Katalinfaiva) és 
Harczer Vilma (Szeged).

A gödöllői baromfi-és méhtenyésztötelepek. A sárospataki kollégium teológiai és jogakadémiai hallgatói Szabó Sándor akadémiai és Gyulai Károly gazdasági tanár vezetésévél f. hó 17-én Gödöllőre érkeztek, ahol Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter megbízásából Hreblay Emil állattenyésztési felügyelő és Kovács Antal méhészeti felügyelő fogadták a hatvan tagból álló társaságot és a telepeken az elméleti és gyakorlati bemutatást rendeztek. A délelőtt folyamán a méhészeti telepet, délután pedig a baromfitenyésztőtelepet szemlélték meg, ahol Hreblay felügyelő a vendégek előtt a baromfitenyésztés közgazdasági fontosságáról és szoczi- ális jelentőségéről tartott előadást.
Halászati visszaélések. Mrg a dunai magyar halászok szigorúan megtartják a halászati törvény tilalmát, a szerb halászok éppen semmit sem törődnek a szerb halászati törvénynyel, mely pedig a magyar törvény nyel máj dnem azonos. De nemcsak a halászok, hanem a szerb hatóságok is számtalan esetben törvényellenesen jár

nak el s igazolványokat adnak ki a halászati törvényben megállapított tilalmak kijátszására. Az Orsovával szemben fekvő Tekia nevű szerb faluban székelő járási hatóságnál már szóváistetteezt a szabálytalan eljárást az orsovai főszolgabíró : a szerbek azonban kijelentették, hogy Magyarország és Szerbia között még nincs halászati egyezmény s ama sajátságos nézetüknek adnak kifejezést, hogy a mig ilyen egyezmény nincs, addig ők — viszonosság hiányában — a saját törvényük életbeléptetésére és a tilalmak ellenőrzésére nem kötelesek. E furcsa fölfogásról a magyar hatóság jelentést tett az alispánnak s az orsovai halászok már most várva várják a felsőbb intézkedést és annak a kérdésnek az eldöntését, vájjon a szerbek tartoznak-e saját törvényeiket végrehajtani vagy sem ?
A tojásszállitás és a vasutak. A budapesti tojáskereskedők fölterjesztéssel fordultak az államvasutakhoz, amelyben egyik sérelmükre orvoslást kérnek. Ugyanis már második esztendeje annak, hogy a vasú elejtette a régebben érvényes méltányos gyakorlatot s most megtagadja az útközben, a vasút saját közegeinek gondatlansága által okozott tojástörési károknak megtérítését. A vasútnak ez a méltatlan magatartása a legnagyobb ártalmára van a tojáskereskedelemnek, akárcsak az a másik eljárás, hogy a magyar államvasut még mindig nem látta el magát kellően azokkal a modern berendezésekkel, a melyek a magyar élelmiszerek fokozott kivitelének kedveznének. Ha a magyar államvasut nem oktatja ki kellőképpen a közegeit, ha az általa okozott károkat nem vállalja, akkor ma-holnap könnyen megérhetik, hogy Bécs tojásszükségletét Kanadából fogják ellátni.
A tojáskereskedés Romániában. A tojáskereskedelem Romániában még kellően szervezve nincs és ajánlatos volna, hogy azok a czégeink, a melyek nagyobb importra számítanak, önmaguk rendezzenek be fiókokat Romániában.
Állatorvosok száma Magyarországon. Az 1902. évről szóló Állategészségügyi Évkönyv szerint az 1902. év végén Magyarországon, eltekintve a katonai állatorvosoktól, összesen 1057 állatorvos működött (a megelőző évben 1012). Ezek között volt: 609 m. kir. állatorvos (57'5°/o), 287 helytartósági (27’l°/o) és 161 magánállatorvos (15'4°/o). J. m. kir. állatorvosok között volt: 6 áll. felügyelő, 67 törvény hatósági, 55 városi és 414 járási m. kir. állatorvos, az állategészségügyi hivatalhoz 11, a belépő állomásokhoz 9 a budapesti állatvásárra 17 állatorvos volt kirendelve, egyéb alkalmazásban 29 állatorvos volt. Rendszeresítve volt összesen 646,betöltve volt 609 (az előző évben 590) m. kir. állatorvosi állás. Betöltetlen volt: 1' főfelügyelői, 1 felügyelői, 10 főállatorvosi, 57 első oszt, állatorvosi és 14 gyakornoki állás, ellenben a rendszeresítettnél 9-czel több másodosztályú és 39-czel több harmadosztályú állatorvos volt kinevezve. 

A helyhatósági állatorvosok közül 76 törvh. városokban, 49 rend. tan. városokban, 74 községekben, 88 pedig községi körökben volt alkalmazva. Az állatorvosi tiszti vizsgát az év folyamán 59 állatorvos tette le.

A krajnai sertéstáppor. A krajnai sertés
táppor, melyet Trnkóczy dr. gyárt, a folyó évben Londonban rendezett élelmiszer kiállításon a legmagasabb kitüntetést: 
Grand PrixA nyert.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

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

V. S. urnák Tápi-óSzele. Ily esetben hossza
dalmas volna levélben válaszolni, aján juk azon
ban Hreblay tyuktenyésztésének II. kiadását, 
abban minden szükséges felvilágosítást meg fog 
találni. Ára 3 korona. — R. K. urnák, Z.-Eger- 
szeg. Általában azt tartják, hogy az öregebb 
tyuk jobb és életrevalóbb csibéket hoz a világra, 
mint a fiatal tyuk s ha ez nem is áll minden 
esetben, annyi mégis bizonyos, hogy a fejlettebb 
tyuk nagyobb és érettebb tojásokat tojik, a 
melyekből azután természetesen jobb és élet- 
erősebb csibék kelnek ki, mint a fiatal tyúkok 
kisebb tojásaiból. — S. I. urnák, Bánkút. Szívesen 
üdvözöljük tagjaink sorában. A mai postával 
küldtünk belépési nyilatkozatot, kérjük ezt 
aláírva visszaszármaztatni. — K. J. úrnőnek, 
Körménd. Bizony a Crévecoi ur tyúkok nálunk 
nem haszonbaromfiak csak paszióból tartiák 
egyes tenyésztők pl. Sötér Ferenczné Rajka 
Mosonym.Tessék hozzáfordulni. — R. K. urnák, 
Kétegyháza. Ki aradi kiállítás prospektusait 
elküídöttük. — K. M. lllmicz. Tessék Geittner és 
Rausch czéghez fordul ni, Budapest Andrássy-ut 8.

Magyar Olajipar

Gyár: IX., Soroksári-út 11. sz.
Iroda: V1L, Károly-körut 3. sz.

Vá^á rol:
Lenmagot
Repczét
Gomborkát

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot

Ricinusmagot

Szállít:
Olajpogácsát

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Petróleumot
Carbolineumot
Towotte kenőcsöt 
Kocsikenöcsöt

Állatkereskedeleni.
Az „Állattenyésztési és Tejgrazdasáffi 

LapoK“ eredeti tudósításai.
Budapesti juhvásár. 1903. október 22 Fölhajta

tott : 2886 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 49—52, középminőségü hízott ürü 
35—45 legelőn javított ürü 36—44 pár.-kint, javított 
bárány, —, szerbiai raczkajuh----- , kecske — anya
—. Irányzat :A vásár hangulat s irányz t változatlan.
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Budapesti szurómarhavásár. 1903. október 2'2. 

Fölhozatott : borjú 314 darab, bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt. kg.-ként 84—112 fi.ll., II. oszt. 
51—72 fi.ll., bárány páronkint-------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénkebb.
Budapesti vásáriiarhavásár. 1903. október 22.

Fölhajtatott: hízott s legelömarha 4115 drb, csontozni 
való marha 801 drb, összesen 4816 drb. Ebből : ökör 
3909 drb, bika 189 drb, tehén 629 drb, bivaly 173 drb, 
növendékmarha 16 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1903. október 22. i 1. rendű 11. rendű III. rendű
Magyar hízott ökör 66-76 60-64 52-58
Tarka hízott ökör . 70 -78 62-68 50-60
Tehén ....................... — 42—50 —
Szerbiai ökör . . . 1-------- 52-73 —
Bika.......................... - 50-64 —
Növendékmarha . . — 52—72 —
Bivaly.................... — 36-50 —
Irányzat: A vásár hangulata kö epes; az árak első 

minőségű hízott marháim 1 .Jtozatlan közepe és 
gyenge minőségieknél 1—2 korona áresés. Eladatlan 
maradt: 88 drb.

Budapesti lóvásár. 1903. október 22. Fölhajtatott: 
672 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
25 drb, hintós 16 drb, igás 30 drb, fuvaros ló 80 drb, 
parasztló 450 drb, alárendelt minőségű 71 drb. Elada
tott :j3Ö7 drb. Árak : drbonkint kor. hátas ló----- .Jjukker
260—400, hintós 200—270, igás 300—380, fuvarosló 100— 
240, paraszt 1Ó36-120. Irányzat: A vásár hangulata közepe .

Budapesti terenezvárosi sertés-zárt vásár.

Napi árak fillérekben
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október 16-től okt. 22. 50 1894 1940

Irányzat: Vásár közepes, árak változatlanok.
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A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 1903. 
október 15-től 1903. október 21-áig. Sertésállomány volt 
1903. október 15-én 39284 darab. Ehhez érkezett : magyar 
142 drb, szerb 2713 drb, összes állomány 42139 drb. 
Elszállittatott: 4677 drb. Maradt állomány 37462.

Hizottsertés 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 üli.
(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 
fill. 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. Élénk.
Soványsertés árak :

(Az árak 4°|o levonással élősúlyban értendők.)
Öreg 2 éven fölüli 100 f.-től 108 f.-ig, öreg 2 éveB 

100—108 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 116—120 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 96—108 
fillérig. Irányzat változatlan. Élénk.

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

Bécsi jtthvásár. 1903. október. 22. Fölhajtatott : 3695 
darab, mely — fill.-rel kelt el klgr.-kint. Árak : kg.-kint 
fill.-ben : angol húsos ürük —----- , I. rendű hízott ürü
48—52, középmin. hízott ürü 40-46, kecske —. báránv —.

Irányzat: A yenge ke e let miatt a ásári hangulat 
lanyha <s az árak kg.-ként 1—2 fi .ér e h ny átlót k.

Bécsi: szűrő marhavásár. 1903. október 22. Föl
hozatal : 3120 drb boriu, 3616 drb sertés, 599 drb 
juh, 61 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú élő: 
120—136, ölött 104—118, hízott sertés 100—112, süldő 
sertés 96—108, hússertés 74—90, juh 62—90, bárány 
páronkint 12—24 kor.

Irányzat: A borjuv • • ron a gyeng bb kinálíV föl tán 
a hangul t é énk s s ilárd s a príma borjuk 2, gyen- 

ébb minő g 4 fii t ny rt ,rban.
Bécsi sertésvásár. 1903. október 20. Fölhajtatott : 

hússertés 5310 darab, zsirsertés 6266 drb, összesen: 
11,576 drb. Ebből: magyarországi 6266 drb. galicziai 
5250 drb, egyéb 60 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 100—102 (kiv. 
103), elsőrendű közép magyar 95—99, könnyű magyar 
89—93, öreg nehéz magyar — , szerémségi 
yhorvát)-------- , szedett sertés---------, galicziai süldők
---- —, galicziai öreg------, hússertések 72—92.

Irányzat: Igen lan ha vis zamenő árakkal.
Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. okt. 19. Föl

hajtatott : hízott és legelőmarha 2917 drb, csontozni 
való marha 159S darab, összesen 4515 darab. Ebből 
ökör 3327 drb, bika 597 drb, tehén 304 drb, bivaly 
287 drb. Vásáron kívül közvetlenül a vágóhídra ér
kezett a lefolyt héten 649 drb., az utolsó veeztegvásárra 
való fölhajtás 412 drb.

Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaórték- 
ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. október 19 : 1. rendű ll. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör . . . 74-80-81 65-73 54-62
Galicziai hízott ökör. . . 76-78-81 70—75 60—65
Tarka hízott ökör . . . 82-86-89 70-81 58—67
Bikák .............................. 54-73-76 54-73-76 —
Hízott tehén.................... 58-70 58-70 -____-
Legelő marha.................... 52 70 52—7 > —
Csontoznivaló marha. . 52—64 52-64 —
Bivaly.............................. 40-54 40-54 _____
Konzerváru (selejt) . . . —

ko-Irányzat: A kisebb felhajt s folytán az árak
rónává ma asabbak mint múlt héten. A bika >■ sáron 
az üzlet nehézkes. ________

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. október 22.
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 hízott egy pár 
- -------. Rucza hízott la egy pár 4.60—5.—, rucza hízott 
Ila egy pár 4.----- 4.60 Lúd hízott la 13.—15.—, lúd
hízott Ila 10.—13.— Pulyka hízott la —.

Vágottbaromfi —'. .—, és I.-rendű szépen, 
tisztán kezelt hízott ludak kilója 1.30—1.40 vágottpulykák 
Kilója 1.40—1.50 fill. kilónként, minőség szerint.

A t o j á s ü z 1 e t e n la friss telt tojás 62—65 
gyengébb minőségű 60—61, apadt----------- , meszes
------— koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
1903. októbor 18-án.

A betegség neme

össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

ho 
cn 
:o44 ud
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több kevesebb

kö
zs

ég
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ég c3 
k 
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Lépfene____ __  _ ......... 31 42 4 6
Veszettség............... ............ 48, 48 — — 7 7
Takonykor ............._ ... .. 48; 571 1 1
Ragadós száj és körömfájás 1022 6587 123 504 _
Ragadós tüdőlob ............... — 1 — — _ _
Juhhimlő.................... . ... 20 49] 1 40 _ _
Ivarszerü hólyagos kiütés 18, 34 4 2 _ _
Rühkór . . ... ..................... 173 333 — _ "4 4
Sertésorbáncz ... _ _____ 1721 464| — _ o 24
Bivaly vész............... ............ 24 35] — _ 1 1
Sertésvész _____________ 626j —1 — — 56 —

Z Z

gépgyár K 
részv.-társ.

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

A ináv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BEllENDEZ: =

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

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

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. =

/



Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 43. sz.
Westfalia Separator
GÁL és FODOR BUDAPEST,

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

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

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni.

Ludvig Erhardt » thi Wien, XVIII,, Jiirgcrstese 41.
Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabadalma

zott és kipróbált 
lógyorsny Író

gépeit, melyek a 
cs. és kir. mi
vari istállók

ban, fó'ranguak, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbeli minőségükre hivat
koznak I0°/o árengedményben részesülnek.

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

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 élem! czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja. Áz árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 
hizott sertések bizományi értékesítését. ===================

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

A „KRONEN SEPARATOR"
1901-ben az állami lefölözö-versenynél Budapesten, valamennyi 
gép között legélesebben fölözött. Kapható 12 különböző 
nagyságban, óránkénti 40—2300 liternyi munkaképességgel. 
KORONA-VAJKÖPÜLÖK. Legújabb és iegczélszerübö 

gép kisebb üzemek részére.
Szám 12 3 4
Munka- K nképesség 5~6 10

K. 25.— 36.—
15

45.—
25 lit.

65. —

IURÁNY és WOLFRÜM
BUDAPEST, VI., Váczi-körut 33.

Tejgazdasági gépgyár és tejgazda
sági technikai iroda.

Berendez teljes tejgazdaságokat kéz" 
és erőhajtásra.

szállít a legmesszebb menő minőségi garantiák mellett

győrszigeti olajgyára

A legjobb minőségű tiszta magyar lenmagból sajtolt, 
magas tápértékü ;  —r

Etessünk növendék-állatainkkal és tejelő-marháinkkal 
lenmagpogácsát, a mely minden más takarmánynál sok
kal becsesebb és a legdiátetlkusabb erőtakarmány. =
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jSangerhauseni gépgyár1

: részvény-társaság ...
Budapest, (Kíílpö Váczi-ut) Cpá^Irja-utcza 3.

___  w®

Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

S < . . . sÓvja az egészségét! S 
% Ezernél több kiváló orvos ajánlja! -wg S

Árjegyzék kívánatra mindenhová díjmentesen küldetik
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; a fuvardíjat oda és 

az üres üvegekért vissza fizeti a

Szt.-Lukácsfürdö Kútvállalat,~Budárt

Beteg állatok szánalomra méltók. 
„ANTEGRIN“ háziállatok óv- és gyógypora, 
”, . . , , . „ disznónak, lónak, szarvasmarhá-
nak, junnak 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 emé-ztése és székrekedése, giliszták 
ellen kitünően T>t; lovak étvágyhiánya, keh és ebből eredőkuli uuuoi ereuo 

nehéz légzés ellen, túlétetésnél és vér- 
tisztitóu! ; tehenek vé'es va»y rossz, 
valamint kevés tejelése, puffadtsága 
ellen; tollasok hullása ellen. Álta- 
!ában_ egy egyszeri adag alig kerül 
3 krajczárba, melylyel nagy kárt el
hárítanak azok, a kik óvszerkőpen 
és étvágygerjesztőül hébe-korba adva, 
hizlaláskor is mindig már előre megrcn- 
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 tiz 
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 34 K Kap
hatók posta v. után
véttel küldve csakis

Á«. ’

7
'jr'fV'

®r. DÁVID VIKTOR 
9y®e, e?Z-’tULdOr’, a m; kir- természettud. társulat r tagja 

Szent István király gyógyszertárában, ESZÉK, alsóváros.

Tejgazdasági tanfolyamot végzett a magyar és német nyelvet tökéletesen bíró, fiatalember november végével 
alkalmazást nyerhet.Ajánlatok magyar és német nyelven, eddigi alkalmaztatásának megjelölésével alábbi czimre küldendők. Könyvvitelben jártas egyén előnyben részesül. 

Renfer Criiszitáv ssajtg-yáros,
Eperjes (Sárosuiegye.)

A ^Aj(F ^AjF VL# WjWF a^f ,'WwF
Wf-F*r^k■ft’L.íJ’F'ík <X ""V ÁXXX
X

K. KÍADÁS.
PojtakőltséCfXel együtt i.kor. 40 fíllén-ert 
küldi PÉTtRFY TAMÁS WWESTlK.lfaláek

X 
XX
X

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

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

gyorsított különvonatok.

Közlekedne kegyeidre: hetenként szerdán és szombaton.

Bővebb felvilágosítást ad a

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

X

X
X3X

x____________ _____________ X
■’kx : ’ -ö1’’

BECK és GERGELY 
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. 
ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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e.e.e.e.e_e. 1902. évi forgalom: 28,000 bál. _9_9_9-5-9-9
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra
melyek minden évben jnlins és szeptember 

hónapokban tartatnak 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 
..—.... 1 = felvilágosítással szolgál: ----- :

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

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Alagott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
„Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszerüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vizzel 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

■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲a

Alakult 1900. erkölcsi támogatásával Alakult 1900.
--------------------------------------- Biztosítéki alap : ...............-  

Kormány hozzájárulásával .  400.000.— kor.
Alapítványok...................................................................... 1,268.120.— kor.
Tartalékok........................................................................... 190.400.30 kor.

Összesen . . 1,858.520.30 kor.
Első évi fölösleg........................................................... 90.349.— kor.

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, ngy^zlutéit az 
ember életére különféle módozatok szerint.

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

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

AZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. Brassói kénsav- és műtrágya- gyára ajánlja legjobb minőségű W'**mindennemű
Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyel- imébe. Ajánlatokkal készséggel szol- dgál a Központi Iroda, Budapest,IV., Bécsi-utcza 5. sz. ====== ©¥©

◄◄◄◄ ◄ ◄◄◄◄ ◄◄◄◄ ◄ ◄ ◄◄ ◄◄ ◄◄◄◄◄ ◄ ◄◄

Eladó földbirtok.
Egy 410 kát. hold terjedelmű, Gömör- 

megye, Berzéte és Rudna községek hatá
rában fekvő birtok eladó vagy haszon
bérbe adandó.

A birtok áll: 2V2 kát. hold — kényel
mes lakóház és gazdasági épületekkel
ellátott —- belsőségből

243 hold szántóföldből,
1O’|2 „ rétből,
35j, „ legelőből és
117 „ erdőből.
Az eladási feltételek rendkívül kedvezők 

és előnyösek, melyekről fe.világositást 
e lapok szerkesztősége ad.

► ► ►► ►► ► ►► ► ►► ► ►► ►► ► ►► ►►►► ►► ►
■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■

|
mK

Uj “VietÓFia” sor vetőgép
( tolókerék - rétid • 
szer) legkönnyebb 

hív. és legegyszerűbb
MVETŐGÉP. ==

| XofkcFF és SehFantzH| J3udapesten, VI. kér, Váezi-körút 57. sz. tWwWm Uj SazdasáSi gépgyára és vas- öntödéje Kispesten épült!900-ban
‘TF’jánlja legjobb minőségű gazdasági gépeit 

és eszközeit jutányos árak mellett. -----

Jerjedelrnes árietj'izékek bérmentve és ingyen
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Kis hirdetések ára:
Minden szó 4 flll., kövér betűkkel 
minden szó 8 flll. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

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

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

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

Kínálat.

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

Faj baromfiak
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.

Óriás olasz 
emdeni lúd nagyon bő tojó 
á 10 K., kapható Spilka 
Antalné-nál, Me<ökováeshá- 
zán.

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerités-gyára 

BUDAPESTEN, VIII. 
Üllői-ut 48. szám.

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

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.. 
Alkotmár y-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

Lampel Ödön
kosárfonó

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

koronáért.

Fajtiszta, szép sárga Orping-- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
H. Produce Import Co.

j. iioiiő
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- 
tüskés keritéssodrony, 
valamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

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

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

Gödöllőn. 

Holló .József
által Angliában beszerzett 
orpingtonok szaporulata: 
50 drb, továbbá 60 emdeni 
lúd, 70 drb bronzpulyka, 
30 drb pekingi gácsér, 25 
drb feliéi1 magyar kakas, 
fehér láb, fehér csőrrel, 
mind szépen kifejlett álla
tok, jutányosán eladók 

Pisny Istvánnénál, Batto- 
nyán. Ugyanott hízott ludak 
és kacsák is beszerezhetők.

Több kiállításon 
aranyérmet nyert tenyészetem 
bői, következő állatokra meg
rendelést elfogadok. Óriási olasz 
lúd : tojó 10 kor., gnnár 12 kor ; 
olasz X angol emdenivel tojó 
12 kor., gunár 16 kor. Angol
országból importált sárga or
pington ivadékaiból tojó 14—16 
kor., kakas 16—18 kor.-ig. Sái-ga 
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 Sá.rmezey Antalné, 
Mező-Kovácsháza.

felvétetnek 
a kiadóhivatalban 

Budapest,
IX. kér., Üllői-ut 25.

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

Nos! Akkor nevelje fel a 
fiatal baromfit Fattingrer 
húsrostos csirkeele- 
delével és adjon a tojók
nak a szokásos tápláló* 

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óta elsőrendű tenyésztők használják 
és az összes szakmüvekben és lapokban ajánlatnak. — 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-nt 8.

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas- 
ammont (dohánytrágyázásra), chllisalétromot, 
kamtot, 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 

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

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

— BUDAPEST. .... ....

ALAPÍTVA 1865.
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Az eredeti „MÉLOTTE“ tejfölöző gépek kép- 
===== viselete. .••••■

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

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

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

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

VAVAVAVAVAWAVAWA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK 
Grand Prix.

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

VAVAVAVAVAWAVAVA

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


