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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Külső kereskedelmünk.Ha kiviteli kereskedelmünk hivatalos statisztikai adatait szemügyre veszszük, megérthetjük belőlük, hogy az állattenyésztés termékei tömegre és értékre a kiviteli statisztikában a második helyen szerepelnek. Vagyis ez azt jelenti, hogy a magyar állattenyésztésnek kiviteli kereskedelmünk szervezésében és fejlesztésében óriási érdekei vannak.Kiviteli kereskedelmünk szervei és képviselői a konzulátusok, a melyekhez ez idő szerint a magyar kereskedelmi és földmivelésügyi miniszterek által kiküldött szaktudósitók is hozzájárulnak. A konzulátusok közös szervei úgy Ausztriának, mint Magyarországnak s már ebben a közösségben is benne fekszik egyik oka annak, hogy magyar szempontból nem mindig felelnek meg a rendeltetésüknek. A Magyarország és Ausztria kifzött uralkodó természetes érdek- ellentét gyakran csomósodik össze gazdasági külképviseletünkben s a dolgok mai állása szerint rendesen a magyar érdek az, a mely a rövidebbet húzza. Ezért régi keletű magyar kivánság az, hogy gazdasági érdekeink külső képvise
letét Ausztriától függetlenítsük.Ennek az áramlatnak maiglan mindössze az az eredménye, hogy a magyar kereskedelmi és földmivelési miniszterek szakludósitókat küldenek Európa és Amerika fontosabb gazdasági piaczaira. A szaktudósitók hivatása nem merül ki abban, a mi a czimükben benne foglaltatik, tudniillik a rájuk bízott területről szaktudósitások küldésében; hanem tisztük lenne az is, hogy hazánk és az illető ország között a gazdasági összeköttetést megteremtsék, vagyis, hogy a magyar nemzeti termelésnek működésűk szférá jában uj kiviteli piaczokat nyissanak. El kell ismerni, hogy úgy a kereskedelmi, 

mint a földmivelésügyi miniszter néhány kiváló szakerőt nevezett ki, a kik tehetségük és ambicziójuk legjavával feküdtek neki feladatuknak. Az intézmény azonban sokkal fiatalabb még, semhogy sikereiről és elért eredményeiről végleges kritikát mondhatnánk.Hogy a magyar gazdasági közvélemény figyelmét ezúttal külső kereskedelmünk képviseletére és szervezetére akarjuk terelni, ez főleg azért történik, mert a külföldnek néhány elsőrangú termelő országa e téren mélyreható, gyökeres reformokra készül. A kik szünetlenül fokozódó termelésük számára uj piaczokat akarnak hódítani, most beható figyelemre és alapos vizsgálatra méltatják külső kereskedelmüknek úgyszólván végrehajtó szerveit: a konzulátusokat. Anglia, 
Francziaország és az Amerikai Egyesült- 
Államok a három ország, a melyekről ezúttal szólani akarunk.Eddig az angol konzult világszerte a tökéletesség mintaképének tekintették, a kinek szakavatottságra, agilitásra, gyakorlati szellemre és az angol érdek iránt való föltétien odaadásában párja nincsen a világon. Az angol közvélemény más nézeten van erről és olyan erélyesen követelte a kereskedelmi konzulátusoknak modern átalakítását, hogy az angol parlament soron kívül volt kénytelen foglalkozni a kérdéssel. Külön bizottságot delegált javaslattétel czéljából s ez a bizottság radikális újításokat javasolt. Mindenekelőtt ne gyerköczöket nevezzenek ki a konzuli tisztségekre, a kik az iskola porát is alighogy lerázták, hanem kész férfiakat, még pedig ne a hivatalnokok, hanem a gyakorlat emberei, gazdák, iparosok vagy kereskedők sorából, a kik kellő jártassággal, szakképzettséggel az államot méltóan képviselni, a rájuk bízott érdeket a kívánt eredményre juttatni bírnák. Kívánja pe

dig a bizottság mindenekelőtt, hogy a konzul folyékonyan beszélje a nyelvét, vagy a nyelveit annak a területnek, a hova kinevezték. Lord Cranborne angol külügyi államtitkár a bizottság követeléseihez mindenben hozzájárult s kijelentette, hogy a külügyminiszter ezentúl rangra, foglalkozásra, vagy társadalmi állásra való minden tekintet nélkül konzuloknak csak olyanokat fog kinevezni, a kik az erre az állásra megkívánt tehetségek és ismeretek birtokában vannak.Az Amerikai Egyesült-Államokban a „National Business League" nevű egyesület, vagyis a nemzetgazdasági liga adta ki a jelszót a kereskedelmi külképviselet újjászervezésére. A liga tagjai kiváló iparosok és kereskedők, a kik a propaganda sikere érd-kében megfelelő tőkeösszeget is adtak össze. A liga törvényjavaslatot szerkesztett a kereskedelmi konzulátusok reformjáról, melynek tartalma elég érdekes arra, hogy megismerjük. E szerint meg kell követelni a konzuloktól, hogy az Egyesült-Államok kereskedelmét és annak az országnak a gazdasági helyzetét, a hová kiküldetnek, alaposan ismerjék; hogy a franczia, az angol és a spanyol nyelvet szóval és Írásban, a gyakorlati élet szükségleteihez képest tökéletesen bírják. Másik két követelése a ligának, hogy a kereskedelmi 
konzulokat a politikai élet hullámzásai
tól távol kell tartani s hogy azokat a konzulokat, a kik feladatuknak és hivatásuknak meg nem felelnek, azonnal el kell távolítani a helyükről. Az Egyesült- Államok törvényhozása ugyan egyelőre elvetette a törvényjavaslatot, a melyet szerzőjéről Lodge-billnek neveztek el, ez az első balsiker azonban a ligát nemhogy elkedvetlenítette volna, hanem még lelkesebb agitáczióra serkentette. Nincs kétségünk benne, hogy a propaganda a közel jövőben teljes sikert fog aratni,



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 44. sz.,mert az amerikaiak külső kereskedelmök fejlesztésének minden egyebet alárendelnek.A konzulátusok reformja érdekében emelt szót nemrégen Francziaországban Jules Méline, a szerencsés kezű, kiváló agrárpolitikus, a ki honfitársait az angol és az amerikai példák utánzására serkenti.Az idők jele mindez a mozgalom. Ma a gazdasági életképességen fordul a nemzetek sorsa s a világ első nemzetei erejük legjavával akarnak helytállani a gazdasági versenyben. Minden ország az ereje végső megfeszítésével fokozza a termelését s hasonló erőkifejtés tanúi vagyunk ott is, a hol uj piaczok szerzéséről, vagyis a termelés értékesítéséről van szó.Szó sem férhet ahhoz, hogy a külföldi államoknak ezek a törekvései a mi legteljesebb figyelmünket érdemlik. Ha az angol, a franczia, meg a yankee fölismeri, hogy kereskedelmének külső képviselői hivatásuk magaslatán nem állanak, mit szóljunk akkor mi, a kiknek gazdasági külső képviseletünk úgyszólván nincs is ? A mi gazdaságunk külső érdekei rá vannak bízva a nagyobbrészt ausztriai származású konzulok jóakaratára s ehhez a jóakarathoz, tapasztalás szerint, igen sok szó és kétség fér.A mi konzuljaink beérik a sablonos jelentések beküldésével, a melyek rendesen már csak akkor látnak napvilágot, a mikor a bennök foglalt kereskedelmi
TÍIUZA.

Rovatvezető : Buday Barna.

Húsdrágulás és vágóállathiány a közép
korban Németországban.A németek óriási arányú húsfogyasztása nem tartott sokáig A húsfogyasztás aranykora már a XIII században kezd le- tünedezni. A nagymérvű kusélvezet, a húsnak pocsékolása nem szűnik uzyan meg, de a papok intelmei és az „Obrig- keisor“ mindenféle skálán végigjátszott figyelmeztetései, azt némileg csökkentettek. A nagy húsfogyasztás tartott mindaddig, mig a szükség kényszerítő hatalma nem lépett közbe és azt rohamosan és folytonosan szükebb hatások közé nem szorította, azaz a húsfogyasztás akkor kezdett csökkenni, midőn az állatlétszám 

növekedése nemtartottlépést a lakosság szapo
rodásával.Ez volt a megteremtője a közélelmezési 
politikának, azaz a nép élelmezési kérdéseibe való hatósági beavatkozásnak és ezen időponttól kezdődnek a közélelmezés ezernyi bajai, most válik a közélelmezés „kérdéssé1, melynek sikeres megoldásán a városi hatóságok századok óta 
sikertelenül fáradoznak.Magától értetődik, hogy a nép oly nagy tömegű húsfogyasztása a meglévő állat

konjunktúrákat már ki nem lehet használni. A mi konzuljaink jelentéseiben sokszor azzal a sztereotip kijelentéssel találkozunk, hogy az illető állammal való gazdasági összeköttetéseink „nincsenek kellően ápolva, terményeink értékesítése pedig teljesen szervezetien." Mondja ezt a konzul ur a nélkül, hogy akár gazdasági összeköttetéseink ápolásával, akár terményeink értékesítésével foglalkozni tudna vagy akarna. A legtöbb konzul nem is segíthet a bajon, a melyet fölismert, mert nem gyakorlati szakember.Beérjük ezúttal, hogy a kereskedelmi külképviselet reformját czélzó külföldi nagyfontosságu mozgalmakra s ezzel kapcsolatban a mi bajainkra a figyelmet felhívjuk. A kérdéssel azonban érdemében még foglalkozni fogunk e helyütt.
Állattenyésztés. 

Rovatvezető: Monostori Károly.

Pirostarka szarvasmarhánk és azok 
bírálatáról.Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok" 28. és 29. számában Besmer és 

Brödermann birálati rendszeréről értekeztem. Kifejtém azon nézetemet, hogy a^tenyészállatok elbírálását egy egységes szisztémába foglalni nem lehet, hogy a birálati rendszert mindig a különböző állatfajták különböző tenyészirányaihoz kell alkalmazni és hogy bár a díjazandó,állomány, főként a vágóállatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés) sorát erősen megtizedelte és így azok gyors és megfelelő aráuyu utánpótlásáról is kellett gondoskodni. A hús iránti kereslet és a vágóállatokban való kínálat közötti arány egészséges is maradt addig, mig a városi lakosságával szükségelt vágóállatot, tehát a hús iránti keresleteta városi állattenyésztés és a vidék,a„FlacheLand“ kellőképen födözte.Ezen kereslet és kínálat közötti arány azonban nem marad egészséges, sőt mindig betegebb, azaz kedvezőtlenebb. A városi lakosság szaporodásával a hús iránti kereslet élénkül, a városi nép állattenyésztésének gyengülésével és főkép avidéki állatállománycsökkenésével ellenben a vágóállat, tehát a húsban való kínálat fogy.így azután a vágóállat és a hús ára folytonosan emelkedik, tehát beáll a nus- hiány, később a husszükség, végül idő- közönkint a husinség.A magas vágóállat- és húsárak iránt a Felső Rajna vidékén (Oberrhein) Bajorországban. Württenbergben (akkor még herczegség) mindinkább hangosabbá válnak a panaszok. A hús ára a XV. és XVI. században oly magassá lesz, hogy azt csak a főurak és gazdagok tudják megfizetni, a köznép koplalni kénytelen. 

illetőleg szemlére elövezetendö állatok kiválasztása csak a szabad elbírálás alapján történhetik, mégis a legjobbak érdemszerinti osztályozásátnagyonmegkönnyiti az értékszámos birálati rendszer.A különböző birálati rendszerek helyes vagy helytelen voltáról vitatkozni ugyanis szerfölött kétes értékű dolog. Úgy a. szabad 
általános, mint a részletekre kiterjedő 
pointos bírálatnak megvan a maga létjogosultsága, mely a mindennapi életben is érvényesül. A gyakorlat embere, ha pl. tehenet megy vásárolni, csakis az' általános bírálat, vagyis az első kedvező benyomás folytán áll meg egy-egy eladó állat előtt és ha az egészben véve tetszik neki, akkor kezd a részletek megvizsgálása és bírálatába. Itt már aztán önkénytelenül is pointiroz, vagyis a megszemlélt állatokkülönbözö tulajdonságaihoz mért értékét az ö saját egyéni tudása és czéljai szerint mérlegeli. A ki fejésre, kihasználásra vásárol marhát, az a megfelelő egészségi állapoton túl csak a fejőképességre helyez súlyt, ellenben a tenyésztő már a testalkat szépségét és a fajtajelleget is figyelembe veszi. Nos, a pointos rendszer épp arra való, hogy a bírálatot, a kitűzött czél szerint, biztosan irányítsa.Ezen kitűzött czél azonban nemcsak az egyes állatfajok és tenyésziránv, hanem specziel az egyes országrészek érdekei és jószágállományának állapota szerint is szerfölött eltérő lehet. Eltekintve tehát az általánosságra vonatkozó czélJellemző, hogy vágóállat hiányra főként Németország azon részein panaszkodnak, hol a lakossár erősen megszaporodott és a hol a viszonyok a gazdasági állapotokat is átalakították.A középkor elejétől ugyanis a XIII. századig a német lakosság erősen kezd szaporodni, a vidéki nép seregesen özön- lik a városokba, megnöveszti a városi lakosságot, tehát növeli a városok élelmiszer-szükségletét is. 1250—1450. évek alatt a helyett hogy a kellően megerősödött vidéki mezőgazdaság és állattenyésztés a városi husszükséglet megfelelő módon való ellátására szervezkedhetnék, járványos betegségek, belső és külső harczok, háborúk kiölik a vidéki nép nagy részét és elpusztítják a fejlődő állattenyésztést. Falvak leégve, birtokok szétdulva üresen állanak, marha juh és sertésnyájak pedig elhajtattak vagy elpusztittattak.Ezen időben a XV. század közepéig a húsdrágulást és a vágó állathiányt ez okozta.A XV. század közepétől a 30 éves háborúig ismét nyugalom állt be. .Nép ismét szaporodik, falvak erősödnek, vidéki gazdaság ismét föllendül. A vidéki nép oly nagy arányokban szaporodik meg, hogy városoknak el kell zárkozniok a vidékről bevándorló polgárok elől. A munkaerőben oly nagy kínálat indul meg 

Legjobb szerkezet. Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb fölözés.

A LEGJOBB FŰLOZOCÉP AZ ALFA-SEPARATOR. i



1903. 44. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3tálán vitatkozás és meddő theoriai elméletek fölállításától, itt érdemleges eszmecserének, csakis az egyes állatfajták és ott is inkább csak az egyes tenyészirá- nyokat illetőleg lehet helye.A pointos rendszer tehát csak eszköze valamely tenyészirány kifejlesztésének. Ennek elbírálásánál az irányadó tényezők tehát: 1. hogy helyes-e a kitűzött tenyészirány és 2. hogy maga a pointos bírálati rendszer megfelel-e a kitűzött tenyészirány követelményeinek?Hazánkban a 70—80-as években el- hanyatlott szarvasmarhatenyésztés a pirostarka szimmentháli és pinzgaui meghonosítása, bonyhádi táj fajta és erdélyi primogén marha fejlesztésével nyert újabb lendületet. Ugyanis a gyapjuárak tetemes csökkenése folytán a birkatenyésztés mindinkább veszített jelentőségéből és a mezőgazdálkodás intenzi- vitásával fokozódó trágyaszükséglet csak a szarvasmarhatenyésztés kiterjesztésével volt kitermelhető. Mert a ló- és a sertéstenyésztés e tekintetben keveset számit. Az erötermelö magyar primogén marha azonban szintén kevéssé felelt meg a belterjes gazdálkodás igényeinek, mert oda a befektetett tökét rövidebb időn kamatoztató, gyors fejlödésü hús- és tejtermelő szarvasmarha való. Hazánknak arra alkalmas vidékein tehát vagy a magyar fajtát kellett a megfelelő tenyész- irányokba átalakítani, vagy pedig, ami sokkal könnyebben keresztülvihető, valamelyik idegen hús- és tejtermelő fajtát s a kézi munkabéreket a kínálat oly alacsonyra nyomja le, hogy a városi iparos- 
czéhek a vidékről ajánlkozó tagokat nem fogadják be — mint Schinaller említi.Hegel azt mondja, hogy ezidőben a német lakosság száma oly nagy volt, hogy azon magas fokot csak most a jelenkor utolsó 
évtizedeiben érte el, vagy múlta csak fölül.A lakosság ezen nagy arányú növekedésével az állattenyésztés nem tartott de nem is tarthatott lépést. Ennek következtében a XV. század közepétől a XVI. 
század végéig — tehát 150 év leforgása alatt 
— a vágóállat árak folytonosan emelkedtek, (a marháé kétszeresen, sertésé háromszorosan) úgy, hogy 1600 év körül a vágó
állatokért annyit fizettek, mint a XIX. század 
90-es éveiben.A húsra é' es német nép panaszai folytonosan hangosabbá válnak és fölkeltik az „Obrigkeit“-ok tevékenységét is.A nép panaszai tehát beavatkozásra kényszeritették a városi hatóságokat is, és ezzel ki csíráztatták a „közélelmezési poli
tika^ sorvadt magvát

dr.

meghonosítani és azzal esetleg a magyar marhát keresztezni.A közóhajtásban is kifejezet ideális czél akkor egy olyan jelegű szarvasmarha tenyésztése volt, mely elég jó tejelő, amely igázásra eléggé alkalmas tinókat nevel és esetleg könnyen felhizlalható. Erdélyben egy ilyen universalis marhát a mi fehér primogén marhánkból kívántak a charolais mintájára kitenyészteni. Ezen tisztavérü beltenyésztés idáig eredményesnek mutatkozott, mert bár kétséges, hogy a gyorsabb fejlödésü, hizó- és tejelő-képességre fokozott nemesitett erdélyi marha megtartja-e az eredeti magyar jelleg kiváló erötermelö képességét, mégis remélhető, hogy legalább e tekintetben továbbra is fölényben marad a meghonosított alpesi fajták fölött.Magyarország nyugati megyéiben azonban, tekintettel az ottani erősen degene- rált és keresztezett szarvasmarhaállo- mányra számos kísérletezés után a 
szimmentháli és a havasi vidékeken a 
pinzgaui jelöltetett ki megfelelő regenerátorul. Az első mint a svájczi alpesek legnagyobb testű és legigényesebb fajtája, közepes tej, hizó- és erötermelö- képessége folytán megvalósítani látszott a kitűzött czélzatot. Eleinte persze csak egyes uradalmak tenyésztették és bizony nem igen voltak azzal megelégedve. Később azonban egyes tenyésztők mas- todonokat neveltek ezen fajtából, amelyek csakhamar feltűntek az egyes kiállításokon, mert alkalmas regenerátoroknak bizonyultak a bonyhádi tájfajta nemesítésében, a szimmentháli marha tenyésztése csakhamar divatossá vált.A meghonositási kísérletek ezen sikere után a földmivelési minisztérium is mindent elkövetett a szimmentháli marha további elterjesztése és fajtajellegének biztosítására. A különböző vidékeket egyes kerületekbe osztva, a belterjesebb gazdálkodású nyugati (dunántul) megyék köztenyésztésében is kötelezővé tette a szimmentháli és bonyhádi bikák alkalmazását. A fajtajelleg megóvása és fejlesztése czéljából pedig a tenyészállatvásárok és kiállítások bírálatát ezen czélnak megfelelően irányította. Ezen bírálati,rendszer egyelőre természetesen, a fajtajelleg szigorú szemelött tartásával, a testalkat formáinak tökéletesítésére törekedett és a tenyésztőre bízta a helyes tenyész- kiválasztáson alapuló téteményképesség fokozását.A fajtajellegen túl tehát a bírálat a testalkat formáinak arányos tökélete i é sére irányult. Á legtökéletesebb formák

azonban a gyors fejlödésü hizómarha sajátosságai. A bírálat ezen irányzata a gazdaközönségben lassanként köztudattá vált és mert az igy fejlesztett állatok dijáztattak és mint tenyészállatok kelendők voltak, ezen fajta tenyésztői általánosságban a testalkat tökéletesítésére törekedtek. így létesült a mondhatnám magyar 
szimmentháli jelleg, mely a fejlődés gyorsasága, a formák tökéletessége és ezzel kapcsolatban a hizóképességben elérte, sőt talán meghaladta az anyaország — Svájcz tenyésztését, de a fejöképesség dolgában bizony messze mögötte maradt. Szimmentháli tehenészeteink egyedenkénti évi átlagos tejhozama 2000—2700 liter, migaz Alpesek tehenészete ma már átlagban is meghaladja a 3000 litert.Kérdés most már, helyes volt-e ezen tenyészirányzat a múltban és megfelelő volt-e a bírálati rendszer? A felelet az eredményből következik. Ezen tenyészirány eredménye volt egy kifogástalan testalkatú, egyöntetű tenyészállomány létesítése,mely híven megőrizte az eredeti fajtajelleget. Rövid egy évtizeden át — mert hiszen voltaképp csak ennyiről lehet szó — igen szép eredmény, mert meghonosított egy olyan fajta haszonmarhát, mely bármely irányban továbbfejleszthető és a mely a köztenyésztés nemesítésére is sikeresen felhasználható.Maga a tenyészirány tehát mindeddig helyes és a bírálati rendszer annak megfelelő volt. Mert végre is ha egy fajta meghonosítása terveztetik, úgy elsősorban a megfelelő jellegű állatok elterjesztése az első feladat és csak ha a megfelelő létszám biztosíttatott, kerülhet a sor a téteményképesség szerinti kiválasztásra. A testalkat ideális arányaira, a fajtajelleg megőrzésére vonatkozó bírálati rendszerrel elérték tehát azt, hogy ma a magyar tenyésztésben, a magyar fajtától eltekintve, egy kiváló fajtajellegü és szép testalkatú szimmentháli marha dominál.Más kérdés, hogy a jövőben minő tenyészirány és bírálati rendszer követendő és hogy a jelenlegi tenyészirányt tanácsos lesz-e a köztenyésztésbe is átvinni és kötelezővé tenni ? Erről azonban egy más alkalommal. Áí. T.

A széna és sarju viszonylagos 
értéke.A gazdák a széna, valamint a sarju viszonylagos értékére nézve nem mindig értenek egyet s egvikük az anyaszenát, másikuk a sarjut becsüli többre Olvan vid- kékén is megfordultam, ahol a sarjut sokkal alább valónak tartják az anyaszé

E^X^1SZ£™ legelsőrendü Thomas-salakot “San oldható) legalább 75% porfinomság szavatolással FELETTE ELŐNYŐS ÁR MELLETT—■ ■ ~ . .= ajánl a -  - --- 
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 44. sz.nánál s ezekkel szemben a kémiai analízis mégis azt mutatja, hogy a jó időben, a kaszálás, gyűjtés, behordás idejének helyes megválasztásakor készült sarju mindig több emészthető tápanyagot tartalmaz a szénánál. E tekintetben tehát a praxis és a teória ellentmondásban vannak egymással.Ám gyakorlati gazdák s olyanok, akik az analízisek után is indulnak, határozottan mondják, hogy az ugyanazon rétről hasonló kedvező időben kaszált széna és sarju között a sarjué az elsőség, mert több s ami fő, könnyebben emészthető tápanyagot tartalmaz.A mutatkozó látszólagos ellentmondások arra vezetendők vissza, hogy sarjukészi- téskor rendszerint kedvezőtlenebb az időjárás, több az esőzés, amely, ha a sarjut megáztatja, ez többet vészit értékes alko ó részeiből, mint a széna. Azonfelül nyirkosán behordva, könnyebben penészedik s ezáltal könnyen meg is romlik és igy az állatok nem szeretik, vagy ha me2' is eszik, könnyebben árthat. A penészedést besó- zás által bizonyos mértékigmegakadályoz- hatjuk ugyan s ezáltal a sarju táplálóbb és izletesebb is lesz, de a só a megázás- okozta vesz eségeket nem pótol;a s igy igaz az olyan gyakorlati gazdák véleménye is, akik a sarjut értéktelenebbnek mondják a szénánál. Áll ez több esetben, mint az előbbi kijelentés de áll a teória, illetve kémiavizsgálatokból Ítélve az is, hogy a helyesen készített sarju emészthető tápanyagokban gazdagabb. A sarju- nak az egyszeri megázás még nem mindig árt sokat, de az a széna, amely tíz napon át hol megázott, hol nyirkosra megszáradt, több mint 15 százalékot veszített súlyából s az elemzés szerint alig ért többet, mint valamely jóféle szalma. —e. 
Tejgazdaság.

Rovatvezető: Sierbán János.

Komárommegyei kisgazdák Levélen.Október 25-én Sárközi) Aurél komárommegyei főispán, mint az ottani gazdasági egyesület elnökének és Baranyai Géza földbirtokos, a komárommegyei gazdas. egylet szövetkezeti szakosztálya elnökének vezetésével, 92 kisgazda érkezett Le
vélre, hogy az itteni állattenyésztési viszonyokat tanulmányozzák és a tejszövetkezeteket megtekintsék.A kirándulókat a levéli állomáson Új
helyi Imre, a magyaróvári szarvasmarhatenyésztési egylet felügyelője fogadta, de megjelentek a vendégek fogadására a községi elöljáróság, a tejszövetkezet elnöksége és számos levéli gazda.A levéliek voltak az e^sők, kik ezelőtt 6 évvel a magyaróvári szarvasmarha-te

nyésztési egyletbe először léptek be tömegesen, hogy ezáltal megvessék alapját mostani virágzó állattenyésztésüknek; majd megalapították 3 évvel előbb tejszö
vetkezetüket, mely évi 46—48 ezer korona jövedelmet hoz a községnek. Mióta a tejszövetkezet létesült, aközségbe csakis oly tenyészbikák szereztetnek apaállatokul, melyek kitűnő fejősanyáktól származnak, miáltal az ivadék t^jelése jelentékenyen javittatik. Behozták a tenyészanyag törzskönyvelését, a tehenek rendszeres próba- fejését, szervezték a kölcsönös állatbiztosítást, rátértek takarmánytermelésre, egész sorát honosítva meg a korábban náluk nem is ismert takarmánynövényeknek; igy termelik ma már a baltaczimet, nyúlszapukát, biborherét stb. Földjeiket jobban mivelik, alkalmazásba vették a műtrágyákat.—A lefölözött tej értékesítésére meghonosították a yorkshírei sertés és a plimut-baromfitenyésztést, — s külön lótenyésztési társaságot is alakítottak az oldenburgi hintósló tenyésztésére. Levél állattenyésztése ma szép virágzásnak indult, s ez képezi a község jövedelmi forrását. S mindezt az egyesülésnek köszönhetik.Minderről, hogy saját szemükkel is meggyőződjenek, az időközben megérkezett 
Nagy Jenő mosonmegyei főispánnal a társaság szemleutra indnlt. Elsősorban is a községbeli apaállatokat tekintették meg ; a 3000 koronás mént, a tenyészbikákat, melyek között egyiknek anyja 3200, a másiké 4000 liter tejet adott, s a többiek is hasonlóan jó fejőstehenek ivadékai. Majd a yorkshirei tenyészkanok megtekintése után, az egyes gazdák istálóiba mentek a kirándulók s vagy 20 gazda udvarán fordulva meg, a nagyobb telkesgazdáknál úgy, mint a zselléreknél, de még napszámos embereknél is szebbnél szeob, csupa jó fejősmarhát találva. Ezután az egész társaság a tejszövetkezetbe vonult, hol azt 15-ös csoportokban, üzemben tekintették meg. Este 7 órára ért véget a szemle, mikor is vacsorára gyűlt össze a társaság. 
Sárközy Aurél főispán, gazd elnök, meleg szavakkal adózott a látottak és szives vendéglátásért, buzdítva a komáromiakat a példa követésére; nagyköszönettels megtiszteltetésnek veszi, hogy fogadásukra 
Nagy Jenő, Moson vármegye főispánja is megjelent, éltette őt s Újhelyi tanárt, a tenyésztési egylet felügyelőjét. Nagy Jenő mosoni főispán, a komáromiak főispánjára üríti poharát, aki fáradságot nem kiméivé, vezette Mosonmegyébe a kisgazdákat, hogy lássanak és okuljanak. — 
Újhelyi a kisgazdához a kisgazdák nyelvén szóit, buzdítva őket a szövetkezésre, mert a hol a parasztgazda a szövetkezés révén megerősödik, ott a nemzet is erős. 
Kovarczik József plébános, tejszövetkezeti elnök, a két főispánt és vendégeket éltette.

A levéliek az idén már a harmadik ily nagy kirándulást fogadták. Augusztusban a sárvári tejgazdasági szakiskola végzett tanulói, szeptemberben a nyitramegyei gazd. egylet kirándulói tanulmányozták a levéliek állattenyésztését.
Mennyi ideig kell a tehenet ellés 

előtt fejni?Az is általános nézet, hogy a tehenet addig kell fejni, ameddig csak a tejet adja. Ez azonban nem helyes eljárás, mert a mennyiben az állatok teje magától el nem apad, akkor mesterségesen kell tejüket apasztani. Ezen eljárás után a tehenek a leborjazás után sokkal bővebben tejelnek s azonkívül a tehénben a borjú is sokkal tökéletesebbenfejlődik ki akkor, ha a tejet nem fejjük az utolsó időig, mikor is annak legalább egy része a borjú táplálására for- dittatik.Tapasztalatból tudhatjuk azt, hogy a tőgy az ellés után sokkalta erélyesebb működésnek indul, ha ellés előtt kellő ideig kipihente magát;' mig. ha a tehenet egészen ellésig fejik, akárhogy etessük és ápoljuk is azt, sohasem fog odajutni, mintha ellés előtt megfelelően termelése kiméivé lett.A bőséges takarmányozás még ártalmas lehet, mert a borjazási láz, vagy más betegségek sokkalta jobban támadják meg a jól táplált állatokat.Ha a tehén teje két hónappal a borjazás előtt el nem apad, akkor mesterségesen apasztjuk el oly módon, hogy két-két fejés közt mindig hosszabb időt engedünk eltelni. így három fejés helyett, naponta eleinte kétszer, később csak egyszer végzünk, azután már csak minden 36 órában, később 48 óránkint fejünk, mig csak a tehén teje el nem apad.Mindenesetre azonban a tehenet tisztára ki kell fejni, mert ellenkezőleg hosszadalmas tőgybetegségek keletkezhetnek, melyek a tehenek tejelékenységét annyira alászállitják, hogy az előnyösen ismert tejelőállat alig lesz használható.
Baromfitenyésztés.

Rovatvezető: Kreblay Emil. 

Baromfikiállitás és vásárokon szer
zett tapasztalatok.Nem a tenyésztők által követett te- nyészirány, s nem is a kiállított állatok minőségével beigazolt eredményekről, hanem a kiállított állatok csoportosítása és elhelyezése, tehát magáról a rendezésről kívánok megemlékezni, hogy I kiállításainkkal szemben a jövőben sem

A Mauthner-féle vető-gabnák a legbővebb terméseket adják!
Mauthner-féle kolostor-rozs. J Mauthner-féle Squareliead tarbúza.
Mauthner-féle király-rozs. • Mauthner-féle kaukázusi búza.
Mauthner-féle vörösbarna őszi búza. Mauthner-féle Czár-búza.

Mindezen specziális és más gabna-fajták bővebben le vannak irva Mauthner őszi árjegyzékében, melyet az érdeklődőknek kívánatra ingyen 
és bérmentve megküld:
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1903. — 44. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5a kiállítók részéröl, sem pedig a szemlélők, avagy venni szándékozók részéről ne tétethessék panasz.Vásárral összekapcsolt baromfikiálli- tásainknak tudvalevőleg az a czélja, hogy a tenyésztők versenyének teret nyissanak és végül, hogy a venni szándékozóknak szükségleteik kielégítését kényelmesebbé és olcsóbbá tegyék. Ezen szempontokból bírálva a folyó évben megtartott kiállításainkat, sajnálattal bár, de ki kell jelentenem, hogy azok egyike sem volt tökéletesen rendezve, a mennyiben vagy a kiállított baromfiak védelme, óvása, vagy a csoportosítás, vagy a ket- re.cz és udvarok méretei, nemkülönben a bírálat megnehezítése tekintetében lehetett kifogásokat tenni.Kívánatos, hogy a kiállításokon jövőre úgy, miként azt legutóbb a nagybecs- kereki kiállításon láttuk, a baromfiak fajták szerint legyenek csoportosítva, ilyként a bíráló-bizottság könnyebben végezheti feladatát, s a vevöközönség is jobban tájékozódhat arra nézve, mely tenyészetből lesz czélszerü rolnia.Sok szó férhetett a kiállításon mázott ketreczek és udvarokhoz, léden az udvarokban egyszerű deszkafészerek voltak felállítva, a melyek eső és nap ellen védték a jószágot, azonfelül az udvarok sodronyhálóval voltak fedve, miáltal lehetetlenné vállt, hogy a baromfiak egy része, úgy mint Nagybecs- kereken, a fák ágait keresne fel éjjeli tanyául. Ily hálók alkalmazása az udvarok felett a jövőben is czélszerü lesz, valamint egyszerű félszerek és ütörudak használata is. A kiállított baromfiaknak mindenesetre udvarokban van a leg

hogy vásá-alkal-Czeg-

czélszerübb elhelyezése, csakhogy az ~alkalmazott udvarok egyenoldalu négy- ’zetalakjukban nem bizonyultak teljesen megfelelőknek, mert ilyként a baromfiakat ülő helyzetükből hessegetéssel sen\.lehetett felkelteni, másrészt azért, mert vásárlás esetén ezen nagy négy- zetalaku udvarokban alig lehetett a baromfit megfogdosni, ez pedig szükséges, részben a kiválasztás megejtése, részben az eladott példányok lábgyürüzése szempontjából. Sokkal megfelelőbb volna az udvarokat hosszúkás négyszögalakban összeállítani s egyúttal gondoskodni arról, bogy csipömagasságig érő keresztfái álljon rendelkezésre, a melylyel szükség esetén (választás avagy kijelöléskor) a baromfi az udvar egy kisebb részébe szorítva, hajsza nélkül könnyen megfogható.Sok szó fér a kisebb kiállítási ketre- czekhez is. Nem tagadható, hogy egyes törzseket költséges volna udvarokban elhelyezni s így a ketreczek alkalmazása el nem kerülhető, ezek azonban minden körülmények között legalább is akkorák és oly magasak legyenek, hogy a baromfiak azokban magukat kényelmesen érezhessék, e mellett ne legyenek sűrűn

beléczezve, mert így gátolják a baromfiak kellő megtekintését. Határozottan hátrányosaknak bizonyultak az emeletes ketreczek, mert az alól elhelyezett állatokat kellőleg látni nem engedik.Szükségesnek látom még ezen sorok kapcsán a kiállítóknak is ajánlani, hogy sokkal czélszerübb a hímeket a tojóktól elkülönítve kiállítani, nemkülönben azt, hogy a minden tenyészetben előforduló kevésbbé sikerült példányokat — a melyek úgyis csak fogyasztási czikket képeznek, a mennyiben tenvészértékük nincsen — ne küldjék fel a kiállításokra. 
Pókay Dezső.

Sárga vagy fehér orpington?Nagy érdekkel ol vastamaz Állattenyész
tési és Tejgazdasági Lapok 43-ik számában Egri Dezső ur által irt fenti czimü közleményt.Czikkiró urnák igen időszerű és helyes azon kellóhajtása, miszerint tisztába

Baromfikeltető kosár.jönnünk mielőbb azon kérdéssel, vájjon 
a fehér orpingtonok számíthatnak-e az 
állami bevásárlásoknál azon pártfogásra, a melyben ezidöszerint a plimut, langsán és sárga orpington fajták részesülnek. Ez a kérdés nagyon fontos, ennélfogva határozott feleletet várunk rá nemcsak a te
nyésztők részéről, de az állami állattenyész
tési szakközegektől is, akiknek talán sokkal több jogosultságuk van, a tenyésztőkkel folyton érintkezvén, e kérdés tisztázásához szakavatott véleményükkel hozzájárulni. ♦Az igaz, hogy a sárga orpington is csak alig hogy egy éve nyerte el a polgárjogot, a földmivelésügyi miniszter által köztenyésztésre kijelölt és a hazai tyúkok ivadékát nemesíteni alkalmasnak talált fajták közt; mindazonáltal a fehér orpington érdekében most, midőn tenyésztése iránt szélesebb körben kezd érdeklődés mutatkozni, feltétlenül tisztázni kell a helyzetet, nehogy azon tenyésztők, akik nagy 

költséggel fehér orpington tenyésztést létesítenek és a tenyészanyag értékesítésénél az állami tömegesebb bevásárlásokra számítanak, ennekesetleges, bizonyos indokok miatt történő elmaradásánál keservesen csalódjanak.A magam részéről, akinek már eddig is bő alkalma volt a fehér orpington kiváló tulajdonságait több tenyészetben észlelni és tanulmányozni, feltétlenül kívánatosnak tartom, hogy a földmivelésügyi kormány illetékes szakközegei erre a fajtára a jövőben nagyobb súlyt helyezzenek, azt a sárgaféleséggel egy nívóba helyezzék, a tenyésztőkkel a legszélesebb körben megkedveltetni igyekezzenek és importált törzseket e fajtából necsak a m. kir. gödöllői baromfitenyésztő telepen, de az összes többi fiókbaromfitelepen is tartsanak.A gödöllői baromfitenyésztő telepen tenyésztett fehér orpingtonok oly szépek, oly finom nemes állatok, hogy azt lehet mondani, hogy ezek a telep legszebb egyedei. Csak az a kár, hogy mindössze nehány darab az amit ott láttam, pedig ebből a fajtából, hogy mielőbb az ország minden részében elterjedjen, 100 drbot tartani sem volna sok.Ha azt kérdem, milyen fajta, milyen külsejű kakast és tyúkot szeret legjobban a magyar gazdaasszony és milyen az a fajta külsőleg és jó tulajdonaiban, a milyent kell tenyésztenie, hogy minél nagyobb jövedelmet lásson utána? •— a felelet mindkét kérdésre nem lehet más, mint az: legyen ez a fajta olyan, mint a tisztavérü fehér orpington, vagy ha ez még most nem lehetséges, hát akkor legalább olyan, a minőt a fehér orpington kakas és a fehér magyar tyúkok ivadékaiban nyerünk.Ideális az ilyen keresztezési ivadék, különösen ha az anya is fehér lábú és fehér csörü volt. Nemcsak külsőre szép ez, de gyorsan fejlődő és tollasodé, edzett csibéket ad, húsos és dús tollas a növendék, mely korán kezd tojni, sok és nagy tojásokat rak. A tiszta fehér szín pedig a magyar gazdasszony kedvencz színe, ezt mindenki szereti ésaplimutmegalangsán kakasokra eddig is leginkább azért nehezteltek, hogy itt-ott a nagy gonddal kitenyésztett fehér magyar tyúkok ivadékait rövidesen tarka-barkává változtatták át.Várjuk és kérjük e tárgyban a tenyésztők és az illetékesek nyilatkozatait.
Sárberki Sándor.

Czélszerü keltető kosár.A baromfitenyésztés terén is rohamos haladást elő mutatni tudó, élelmes, praktikus németektől jöttez az elmés szerszám, a mely nemsokára — azt hiszem — nálunk is nagy elterjedésnek fog örvendeni. Czélja a tojások kikelését elősegíteni és azt a tért, a hol a kotló heteket tölt el, tökéletesen tisztítani.Tudjuk azt, — tudja minden baromfi-



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. 44. sz.tenyésztő, — hogy a tojásból való kikelés mily nehéz időszaka a keltetésnek, hogy sokszor a fél fészekalja tojásból nem bir kibújni a csibe s ha a gazdasszony szorgos keze nem segit a bajon, mennyi dög- lik bele a tojásba. Érzékeny kár ez, a melyen ha egy czélszerii és e mellett olcsó szerkezettel segíteni tudunk, ez a szerkezet megérdemli azt,hogy megpróbáljuk s ha megfelel, tenyészeti!, kben berendezzük. A kosár k ülönben a következőképpen néz ki. Alakja méhkas-forma s egy vesz- szőfonattal két részre van osztva; a felső részbe, a hol a kotló ül, egy ajtó vezet, azonfelül egyik oldala,a hátoldal, úgy van csinálva, hogy egészen felnyitható, azért, hogy az alsó rekeszbe az ábrán is látható edény elhelyezhető legyen. Ez az edény s*az ebbe naponként háromszor betöltött meleg viz tulajdonképpen az, a melyen a dolog alapul. Ezen meleg viz elpárolgása s a fonott reteszen keresztül való gőzölgése elősegíti egyrészről azt, hogy a tisztaság úgy a fészekben mint a kosár levegőjében biztosítva legyen; másrészről a tojásokat különösen a költés utolsó napjaiban mintegy átjárva s puhítva megkönnyíti azok kipattanását s igy a csibék kibúvását.Atisztaság, tudjuk azt, mily fontos olyan helyen különösen, a hol a kotló állandóan tartózkodik Az élősdiek, atkáknak, ha nem is megölését, de távoltartását elősegítvén az itt leirt szerkezet, már ezért is figyelmet érdemel, de figyelmet érdemel hét a kikelés elősegítése szempontjából is. A kosár'oly egyszerű, hogy azt házilag bármely fonni tudó egyén is előállíthatja.—

A vásárcsarnok forgalma kellemesen desavuáljaatojás- és vajra nézve a kedvezőtlenebbé vált kiviteli forgalmunkat e két fontos élelmi czikkben, amennyiben a vásárcsarnoki emelkedett forgalomban kárpótlást találhatunk a kiviteli forgalomban szenvedett hanyatlásért. Kettős okunk van e jelenségnek örvendeni. Először megnyugtató, hogy a termelés e két czikkben nincs visszafejlődésben, a mint azt a kiviteli adatok közlése alkalmával vélni gondoltuk ; másodszor a fővárosi fogyasztóközönség vásárlóképessége nyilatkozik meg a központi vásárcsarnok emelkedett íoryralmában, még pedig a táplálkozás két legfontosabb czikkeiben, mint tojás és vajban. Megnyugvással vehetjüktovábbá, hogy közgazdálkodásunknál kellő súlyt helyeznek arra, hogy fővárosi közönségünk a termelés fokozásával lehetőséget is nyerjen arra nézve, hogy fogvasztásá- nak természetes fejlődését is kielégíthesse a hazai föld. Tojásban az egy január hónapot kivéve, mely 1902-hez képest igen hideg volt, a többi 8 hónapban állandóan nagyobb hozatalok kerültek eladásra, melyek közel félmillió kiló többletforgalmat eredményeztek az év első három negyedében. E többlet az év végéig alighanem mégfogemelkedni a tartós jó irányt tekintve, mely a tojásra nézve most uralkodik. Hasonlót mondhatunk a vajra nézve is. Márczius és Április hónapokat kivéve a többi 7 hónapban a vaj is állandóan nagyobb mennyiségekben került a központi vásárcsarnokban és e többlet az év első három negyedében elég jelentékenynek mondható,amennyiben 134 725 kilóra, vagyis 15%-ra rúg az előző évi forgalomnak. Megjegyzendő, hogy úgy a tojás-, mint a vajforgalom szaporulata oly időben esik, a midőn e két czikknek ára körülbelül 15%-kal állandóan magasabb volt, mint az előző 1902. évben. Tehát a gazdák fokozott termelésüket magasabb áron is értékesítették. Nem tévedünk talán, ha e kedvező fordulatot a jobb világpiaczi con- junkturán felül az élénkebb kereskedelmi tevékenységnek tudjuk be, mely a múlt év óta a vásárcsarnokban tapasztalható. Ellenben nem tudtuk okát kifürkészni, mely a baromfi forgalom jelentékeny 
hanyatlását, aminőről az év első kilencz hónapjairól közölt táblázatunk beszámol, el- logadható magyarázatul szolgálhatna. Talán még visszatérhetünk e mindenesetre feltűnő jelenségre.

A sertéstrágya vasúti szállítása. A mezőgazdasági és kereskedelmi érdekelt körök fölterjesztést intéztek a kormányhoz a szárított sertéstrágya vasúti szállítása ügyében s a földmivelési minisztérium, a kereskedelmi és belügyminisztérium ma együttesen a következő rendelkezéseket tették : 1. A szárított sertéstrágya csak zsákokan csomagolva adható föl és darab

Különfélék.
Nemzetközi tejgazdasági kongresszus 

Parisban. Szeptemberben ült össze az első nemzetközi tejgazdasági kongresszus Brüsszelben s ezen elhatározták, hogy a legközelebbi kongresszust 1905-ben 
Parisban fogják megtartani. A kongresz- szus előkészítő bizottsága most alakult meg Richarcl franczia szenátor elnöklete alatt. Elhatározták, hogy az 1905-ik évi nemzetközi tejgazdasági kongresszus sikere érdekében a szervezés és az előkészítés munkáit azonnal megkezdik.

Az aradi vaj- és tejközpont megnyitását az aradvármegyei gazdasági egyesület október 31 -éröl november 3-án déli 1/212-re halasztotta.
Baromfi- és tejtermékek forgalma a 

budapesti vásárcsarnokban. Baromfi, tojás, 
vaj és tejtermékekre nézve alább közöljük a központi vásárcsarnok 9 havi forgalmát hivatalos adatok alapján. Ezek szerint beérkezett :

Összesen:_ __  4,134.364 3,449.568
Változás: _  — — 684.796 kgr.

Kilogramm Bar o m f i
1902 1903

Januárban... ____ 460-127 290-822
Februárban ____ 379-204 261-834
Márcziusban ... .... 385-660 297-318
Áprilisban...------- 295-337 246-006
Májusban — .... 456-432 368-323
Júniusban............. 504-898 457-367
Júliusban ............... 516-089 478-501
Augusztusban------ 536-037 474-960
Szept.-ben. ...... 600-580 574-437

T o ,i ás Vaj- és tejtermék
1902 1903 1902 1903

433’173 350-207 78-217 95-876
518-789 602-109 84-234 120-564
790-177 922.968 99-870 105-518
641-468 673-955 107-764 95-536
586-835 629-374 134-530 154-826
438-078 503'364 143-132 140-086
332-674 406-088 118-734 144-559
308-070 387-081 122-325 135-262
288-033 356-016 90-435 121-739

L337.297 4,831.062 979.241 1,113.966
-j- 493.765 kgr. 4- 134.725 kgr.

áruként is szállítható a vasutakon ; azonban csak oly föltétel mellett, ha az ilyen trágyával ugyanabban a kocsiban más áru, nevezetesen takarmány és élelmiszer nem szállítható s nem helyezhető el e trágya a vasúti állomásokon az utóbb említett árukkal egy raktárban sem; 2. tekintettel arra, hogy a szárított sertéstrágyának a szaga sokkal kevésbbé átható, mint a nyerstrágyáé és csak kis távolságra érezhető,megengedem, hogy a zsákokban csomagolt sertéstrágya a vasúti állomásokon félreeső helyen, vagy az állomások közelében is kirakható legyen ; 3 A szárított sertéstrágyával rakott kocsik, a kirakás után a szállító felek költségén szintén fertőtlenitendők.
Dániai friss hús Berlinben. Kopenhágá- ban egy részvénytársaság van alakulóban, a mely hütökocsikban Gjedse-Warne- münden keresztül friss húst akar bevinni a berlini piaczra. Tudni kell, hogy Dánia rövid egy évtized alatt a maga húskivitelének domináló szerepet tudott kivívni 

Anglia élelmezési piaczain s valószínű, hogy most hasonló nagyszabású kísérlet indul meg a németpiaczok meghódítására.
Husszükség Németországban. Németország mérvadó köreit az uralkodó husszükség megszüntetésének kérdése foglalkoztatja ; ebből kifolyólag különféle javaslatokkal állanak elő a husszükség megváltoztatására. Ezen javaslatok nagy részének tartalma az hogy első sorban Németország állatállománya emelendő és szaporítandó, másodsorban az élősertések eltiltott bevitelének pótlásul az Ausztriából és Magyarországból bevitt leölt sertések vámkezelésén kellene könnyíteni. A leölt sertések bevitele Ausztriából és Magyarországból a német vámterületre minden korlátozás nélkül meg van ugyan engedve, de a bevitel oly nehézségekbe ütközik, hogy némely időben lehetetlen, máskor pedig igen csekély haszonnal jár. A nehéz magyarországi, úgynevezett bakonyi sertések bevitele meleg időben lehetetlen. A hidegebb évszakokban vitetnek be ugyan leölt seriések, de a törvényes rendelkezések, valamint a különféle költségek a bevitelt megnehezítik, egyes helyeken pedig lehetetlenné teszik. Á vám egy bárom mázsás élősertésre 5 márka, egy ugyanoly súlyú leöltre ennek az ötszöröse. Tekintetbe véve azt, hogy a meleg időszak alatt a nehéz sertések bevitele úgyszólván ki van zárva, továbbá hogy a bevitelnél a költségek, szállítás, vágóhídi és felügyeleti dijak a sertéshús árát métermázsánként mintegy 10 márkával megdrágítják, a leölt sertések eddigibevitele nempótolja az élősertések bevitelét.
Dániatojáskereskedelme.Egy kis hasonló életrevalóság ahoz, mely a dán gazdákban megvan, bizony nálunk is elkelne. Ez a kis állam óriási pénzt vesz be azokból a terményekből, melyet a magyar nép alig vesz bevételszámba. Ezelőtt 30 esztendővel a tojás kivitelének az értéke alig tett ki 30 ezer koronát és mamár évente meghaladja a 24 millió dán koronát. Tojáskiviteli szövetkezeteinek már 1902-ben 30 ezer tagja volt, akik 450 vidéki gyüjtőközpontban oszlottak meg. Ahibástojástküldő szigorú büntetésben részesül, igy azután sikerült is jó hírnevet szerezni a dán tojásnak.
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Utánvételes tojásküldemények Romá
niából. A magyar, osztrák és német vasut- igazgatóságok a román vasutigazgatóság közbenjárására megengedték, hogy a Romániából származó tojásküldemények fuvardíja a rendeltetési állomáson és ne a feladási állomáson legyen fizethető. E szerint tehát Romániából is lehet tojásküldeményeket fuvardíj utánvételezéssel szállítani.

Szerbia baromfikivitele.Szerbiabaromfi- kivitelének értéke az 189^—1900. időközben 232 ezer frankról egy millió 669 ezer frankra emelkedett. És ez az összeg is 1900—1902-ben kétszeresére emelkedett. Aránylag legnagyobb a tojáskivitel, mely 1894-ben 48 ezer frank volt, most pedig az egy millió frankot meghaladja. Szerbiából nagymennyiségű baromfi érkezik Budapestre., Szabadkára élő állapotban, itt ölik le és küldik Németországba. Szerbia baromfi- éstojáskiviteletulnyomó részben Németország felé irányul, nevezetesen Köln és az északnyugati Németország sok szerbiai baromfit és tojást vásárol.
Állatdijazások. A Szegedi Gazdasági 

Egyesület a napokban Szegeden lódijazást tartott, mely alkalommal 400 korona jutalmat oszlottak ki a kistenyésztök között. A jutalmakhoz a földmivelésügyi miniszter is hozzájárult. — A jász-nagy
kun-szolnokv ár megyei gazdasági egyesület a földmivelésügyi m. kir. miniszter támogatásával október 25-én Kisújszálláson tenyészszarvasmarha díjazást és pásztorjutalmazást rendezett, a melyen pénzdíjakat osztottak ki. — A Biharmegyei 
G. E. a földmivelésügyi minisztérium'■ támogatásával f. é. november hó 15-én 
Margittán magyarfajta szarvasmarhakiállítást rendez. Fölvezethetök: 1. Bor- jas tehenek, II. 2 éven felüli üszők és III. 2 éven aluli üszők. Összesen: 13 dij lesz kiosztva és több oklevél. A dijakra csak a kistenyésztök tarthatnak igényt,*" a nagyobb tenyésztők oklevéllel lesznek kitüntetve.

Állatbiztosítás Németországban. A né- 1 met államszövetség összes országainak képviselői a napokban konferencziára ülnek össze, a melyen az állatbiztosításról szóló törvény szükségességéről fognak tanácskozni.
A Budapesti Központi Tejcsarnok Szö

vetkezet f. hó 25-én tartotta XX. évi közgyűlését Keglerich Gábor gróf elnöklése alatt. A közgyűlés elé teijesztett 1902/1903. üzleti évről szóló jelentés adatokkal igazolja, hogy az uj üzleti irány, a mely a szövetkezetét közvetlen érintkezésbe hozza a fogyasztókkal, bevált. A közvetlen eladás czéljaira a sző vetkezet máig 80 fiókot állított föl a fővárosban a közönség kényelmére nagy költséggeléstetemes áldozattal és e fiókok élénk forgalma tanúskodik a közönség bizalmáról. Az emelkedő forgalom következtében szükségessé vált a Rottenbiller- utczai központitelepetaszomszédos telek

megvásárlása által kibővíteni A közgyűlés a jelentés tudomásul vétele és a fölmentés megadása után a kisorsolt igazgatósági tagokat, valamint a felügyelőbizottságot újból megválasztotta, beválasztván uj tagul a felügyelő-bizottságba 
Sierbán János orsz.tejgazdasági felügyelő szövetkezeti tagot.

Lépfenés fertőzés sajátságos esete. Hes- sen-ben Rőddenau községben egy ember lépíenében halt meg, aki kutyáit egy lép- fenében elhullott tehén húsával etette. Az egyik kutya, melynek orrán seb volt észlelhető, lépfenében elhullott. Az ember fertőzése állítólag úgy jött létre, hogy ez a kutya gazdája kezét, melyen több nyílt seb volt, ismételten nyalogatta.
..AGRARÍA-

magyar gépforgalmi rész ény - társaság, 

a szab, osztrák-magyar állam vasat- társaság 

resiczai mezőgazdasági gépgyárának 
vezérügty nolisége.

Mezőgazdák különös figyelmébe!Ma aczélaayaí saját hámorainkból!Eltörhetetlen tégelyaczélekefej.Pánczélaczélkormánylemez. Magasított aczél-ekefej.Porvédö kerekek.
Aczél u gerendely.

Csak kitámasztott nyeregkerettel bíró 
taligát szállítunk, üwf- Kérjünk árjegy
zéket -Wti mivel ez az összes taiaj- 
mivelö-gépeket terjedelmesen ismerteti 
és egyáltalán a talaj alapos megmunká
lására terjedelmes, szakszerű és minden 
gazdának értékes felvilágosításokat nyújt 

és dijrentesen 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: „Agraria“ 

Budapest.

Az országos állatvédő-egyesület f. hó 25-én Osztoics Mihály elnöklésével választmányi ülést tartott amelyen köszönetét szavazott a fővárosi sajtónak, hogy a legutóbb tartott galamblövészet ellen állást foglalt és ezt a sportot elítélte. Az egyesület a IX. kerület határában ingatlant vásárolt, melyen a jövő évben föiépit- teti a hosszabb idő óta tervezett Allat- védőházat. Egy második életmentő-kocsit is forgalomba fognak hozni. így a jövőben a szerencsétlenül járt lovak elszállítása az eddiginél gyorsabb lesz.
Tehénbiztositás. A „Nagykátai Tejszövetkezet" tagjai nemrégiben tehénbiztosi- táít létesítettek, mely nagyon üdvös dolog. Amennyiben valamelyikük tehene betegség vagy baleset vézett elpusz’ul, úgy a szövetkezet tagjai a károsultaknak 

vesz'eségét egyetemlegesen megtérítik. Nagyon nehéz kötelezettséget vettek magukra, mert nem vették tekintetbe, hogy egy járványos betegség következtében a bebiztosított marhák részben, esetleg mind elpusztulhatnak. A „Nagykátai Tejszövetkezet" nem tartotta szem előtt az esetleges koczkázat nagy mérvét. Egész máskent áll a dolog az Országos Állatbiztosítási Szövetkezetnél, ott a koczkázat megoszlik országszerte s nincs annak kitéve, hogy a bebiztosított marhájuk mind elpusztul, bármily legyen is a járvány nagysága, csak bizonyos százaléka vész el s akkor is ott van a biztosítási alaptőkéje, mely 400 000korona. Ily tőkével pedig okvetlen kell hogy rendelkezzen egy ily vállalat. Ajánlatosabb volna tehát, ha a nagykátai gazdaközönség is az Országos Állatbiztosítási Szövetség működését venné igénybe.
Baromfitenyésztők kiképzése. Barom- fimunkásképzö iskola uj tanfolyama nyílik meg a gödöllői m. kir. baromfitenyész- tötelep és munkásképzö iskolánál jövő év január hó 1-én s egy teljes évig tart. Ezen tanfolyamra a földmivelésügyi miniszter most 10 ingyenes helyre pályázatot hirdet. Pályázhatnak magyar állampolgárok fiai, kik írni, olvasni és számolni tudnak ; 16-ik életévüket betöltötték, de 20 évnél még nem idősebbek. A folyamodványok a földmivelésügyi miniszterhez czimzetten, felszerelve : 1. születési levél, 2. szülői beleegyezés, 3. iskolai bizonyítvány és 4. erkölcsi bizonylattal, a magyar kir. barom- fitenyesztötelep és munkásképzö iskola vezetőségéhez Gödöllőre f. évi november hó 30-ig nyújtandók be, vagy bérmentve postán küldendők. A felvett tanulók teljes ellátást s havi 6 korona készpénz díjazást kapnak. Bővebb felvilágosítással az iskola vezetősége szolgál.
Bécsi tojás Budapesten. A székesfőváros élelmi piaczán uj csodabogár foglalt helyet : a bécsi tojás. Élelmes, bár nem egé- szenhelyes utón járó üzletemberek a bécsi kiviteli piaczon kiselejtezett tojást potom áron összevásárolják s elárasztották vele a főváros piaczait s a csarnokokat, sőt a szatócsüzletekben is nagyrészt bécsi tojást árulnak. A tanácsnak most tett jelentést a vásárigazgató a bűnös üzelmekröl, tudatva, hogy az egész várost elözönlötték a rossz izü, szagos tojással házalók. A tanács szigorú utasítást adott ki a vásár felügyelők, a csarnokfelügyelök részére, amelyben minden idegen származású tojásrakomány megvizsgálását elrendeli. Különös gonddal ellenőrizteti a Bécs felöl jövő waggon-szállitmányokat, amelyeket ezentúl az átvétel előtt teljesen átvizsgálnak. Az ellenőrzés pontos betartásával remélik, hogy rövidesen útját vágják a veszedelmes portéka behozatalának.
A magyar nemeskanári tenyésztők orszá

gos egyesülete, amely 1902. október 19-én alakult, máris szép sikert ért el. Az egyesület tagjai kétezer darab kanárit tenyésztettek. A tagok száma 40 és öt disztag. Az egyesületnek czélja: Meg kell gátolni, hogy idegenből hozzák be a kanárit s ©



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 44. sz.czélból a hazai tenyésztést fejleszteni kell. 
Így aztán jutányos áron jó énekes madarat lehet adni a közönségnek. A tagok jó mellékeresethez juthatnak a tenyésztés érvén. A németországi madár a magyar kiimában beteg lesz és rövidéletü, mig a hazai tenyésztés egészséges. Az egyesület kiállításokat, énekversenyeket fog rendezni és nyilvános felolvasásokat fog tartani. Az évi tagság dija 4 korona, a fölvételi dij egy korona. A levelek Barangolj Ferencz jegyzőhöz küldendők (Budapest, Kistemplom-utcza 1.)

Magyar Olajipar

Gyár: IX., Soroksári-iít 11. sz.
Iroda: VÍI., Károly-körut 3. sz.

Vr ajsarol
Lenmagot
Repczét
Gomborkát

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot 

Ricinusmagot

Szállít:
Olajpogácsát 

Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenőcsöt 
Kocsikenöcsöt

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

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

Kozd: Hivatalos lapunk szerkesztőségéhez 
beküldött baromfibejelentését megkaptuk, de 
nem lévén rajta aláírás, nem tudjuk, hogy kié 
a baromfi s eladás esetén nem is tudnánk a 
bejelentővel összeköttetésbe lépni. Kérjük tehát 
b. nevét és az elfogadható árakat velünk kö
zölni. — K. V. urnák Nagydisznód: A beje
lentett baromfit előjegyzésbe vettük. — B. P. 
Kolozsvár: Az aradi baromfikiállitás prospek
tusát megküldöttük. — R. S. urnák Munkács: 
Levélben igen hosszadalmas volna erről infor- 
mácziót adni, ajánljuk azonban Hreblay Emil 
állattenyésztési felügyelő baromfitenyésztési 
könyveit, a melyekben a legrészletesebben van
nak megírva a baromfitenyésztés berendezésé
hez szükséges összes tudnivalók. Megrendel
hetők egyesületünknél is. — Sí L. urnák 
Bánkút: Az aradi baromfikiállitás 8—10-ig 
lesz, prospektust küldtünk. — L. M. urnák 
Síjamor.’Lábgyürüklegju tányosabb áron Geittner 
és Rausch czégnél szerezhetők be, Budapest, 

Andrássy-ut 8. — K. L. úrnőnek Hidegkút: 
Crévkörök- ott a közelben Sötér Fe^enczné 
úrnőnél Rajkán, Mosonm. kaphatók, tessék 
odafordulni. — R. M. úrnőnek Somogy szobb : 
Répát lehet ludakkal etetni, de miután foguk 
nincs, előbb fel kell nekik aprítani, de legjobb, 
hogyha főtt állapotban adjuk. Előmozdítják a 
husképződést. — N. M. úrnőnek Sárbogárdi 
Ha nagyságodnak télire szűk tér áll rendelke
zésére, azon némikép azáltal lehet segíteni, 
hogy alkalmat adunk a tyúkoknak az eieség 
kikaparására, a mi által a szervezetre előnyös 
testmozgásra vannak kényszerítve, s igy ellen
súlyozzák a szűk tér hátrányos hatását. — 
B. M. urnák M.-Pécska: Levelét vettük, de a 
fentemlitett ügyben mi nem tehenünk semmit. 
— Sí T. úrnőnek Dunaföldvár: Baromfibeje
lentését vettük és proponáljuk, tessék az aradi 
baromfikiáditást velük fölkeresni, a melynek 
prospektusát a mai postával küldjük.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Taposs44 eredeti tudósításai.
’ Budapesti jnhvAsíir. 1903. október 26. Fölhajta- 
tott : 1840 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 48—52, középminőségü hizott ürü 
-------- legelőn javított ürü----------pár.-kint, javított 
bárány,—, szerbiai raczkajuh----- , kecske —, anya
40—46. Irányzat: A vásár hangulat lanyha.

Budapesti szuróinarliavAstír. 1903. október 29. 
Fölhozatott: borjú 392 darab, bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 82—102 flll., II. oszt. 
-------- flll., bárány páronkint---------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha.
Budapesti vásómarhavásár. 1903. október 29- 

Fölhajtatott: hizott s legelőmarha 2943 drb, csontozni 
való marha 1125 drb, összesen 4068 drb. Ebből: ökör 
3246 drb,bika 118 drb, tehén 582 drb, bivaly 105 drb, 
növendékmarh* 17 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1903. október 29. I. rendű 11. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör 68—76 | 60-66 52-58
Tarka hizott ökör . 68-78 62-66 54-60
Tehén ........................ 52—72 — 46-50
Szerbiai ökör . . . 60-68 52-58 42—50
Bika........................... 63-76 50-60 —
Növendékmarha . . 40—70 —
Bivaly ....... 45-50 1 40-44 —
Irányzat: A vásár hangulata lanyha; jó minő

ségek ára változatlan, gyengébb minőségeknél közel 
1—2 koronával áresés. JSladatlan maradt: 87 drb.

Budapesti lóvásár. 1903. október 29. Fölhajtatott: 
661 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
40 drb, hintós 50 drb, igás 20drb, fuvaros ló 110 drb, 
parasztló 380 drb, alárendelt minőségű 61 drb. Elada
tott : 343 drb. Árak : drbonkint kor. hátas ló----- , jukker
300—400, hintós'180—320, igás 240—420, fuvarosió 100— 
160, paraszt ló 40—120. Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti ferenczvárosi sertés-zártvásár.

Napi Arak fillérekben

Nap Érk. 1 Érk.
waggon darab

október 23-tól okt. 29.1 67 2735 2548 || 187

Sertés-
közvágó- Eladat-

hidra lanul
elszállit- maradt

i tatott

Irányzat: Vásár közepes.
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A kőbányai sertéspiacz lieti forgalma. 1903. 
október 23-tól 1903. október 29-éig. Sertésállomány volt 
1903. október 21-én 37462 darab. Ehhez érkezett : magyar 
200 drb, szerb 3794 drb, összes állomány 41456 drb. 
Elszállittatott: 5273 drb. Maradt állomány 36183.

Hizottsertés Arak:
(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o levonással.)

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 1Q2—106 flll. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 102—106 flll.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

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

Irányzat: Élénk.

Soványsertés árak :
(Az árak 4°|o levonással élősúlyban értendők.)

Öreg 2 éven fölüli 90 f.-től 100 f.-ig, öreg 2 éves 
90—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 Élénk.

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

Bécsi juhvásár. 1903. október 29. Fölhajtatott : 1593 
darab, mely — flll.-rel kelt el klgr.-kint. Árak : kg.-kint 
flll.-ben : angol húsos ürük-------- , 1. rendű hizott ürü
50-52, középmin. hizott ürü 42-48, kecske —. báránv —.

Irányzat: Sz 1 rd, az árak kg.-ként 1 fillérrel emelkedtek.
Bécsi: szúró marhavásár. 1903. október 29. Föl

hozatal : 3101 drb boriu, 3936 drb sertés, 613 drb 
juh, 168 drb bárány. Árak: kg.-kint flll. borjú élő: 
120—136, ölött 104—118, hizott sertés 100—112, süldő 
sertés 92—100, hússertés 100—112, juh 60—88, bárány 
páronkint 12—26 kor.

Irányzat: Szilárd ; az árak borjakná a multhetiek ; 
nehéz sertések ra változ tlan ; süldők ára 4 fillérrel 
hanyatlott.

Bécsi sertésvásár. 1903. október 29. Fölhajtatott : 
hússertés 5151 darab, zsirsertés 5625 drb, összesen: 
10,776 drb. Ebből : magyarországi 5625 drb. galicziai 
5040 drb, egyéb 111 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban flll.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 103—105 (kiv. 
106), elsőrendű közép magyar - ------ -, könnyű magyar
92—96, öreg nehéz magyar 98—102, szerémségi 
(horvát)-------- , szedett sertés---------, galicziai süldők

’-------- , galicziai öreg------, hússertések 74—94.
Irányzat: Igen nehézkes, sirsertések ár a múlt 

hetinél magasabb.
Bécsi szarvasinarhavásár. 1903. okt. 26. Föl

hajtatott : hizott és legelőmarha 3108 drb, csontozni 
való marha 1337 darab, összesen 4445 darab. Ebből 
ökör 3228 drb, bika 637 drb, tehén 351 drb, bivaly 
229 drb. Vásáron kivül közvetlenül a vágóhidra ér
kezett a lefolyt héten 1055 drb., az utolsó vesztegvásárra 
való fölhajtás 793 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték- 

ben fogyasztási adó nélkül.)
1903. október 26 |j I. rendű II ll. rendű

■
III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 
Galicziai hizott ökör. . . 
Tarka hizott ökör . . . 
Bikák ..............................
Hizott tehén....................
Legelőmarha....................
Csontoznivaló marha. . 
Bivaly...............................
Konzerváru (selejt) . . .
Irányzat: Príma ru után . 1 nk a 

hetinél 1 ko onávalma a abb r tér 
az rak a múlt hetiek.

76-80-81
76-80

82-87-90
54-74-76
58—72
52—70
54—64
40-50

65—75 I
70-75
72-81 )
54-74-76
58-72 ,
52—70 i
54-64 :i
40-50 I

56—64
64-69
62—70

kere let és a múlt 
el; a bikav sáron

Élelmi czikkek piacza.
A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése 1903. október 30-án.
A forgalom e héten mindvégig élénk maradt s bár 

egyes élelmi czikkekben a hozatalok tekintélyesek 
voltak, az áru elhelyezése nem ütközött nehézségbe. 
Baromfi kereslete kissé lanyhult. A v a j p i a c z 
irányzata változatlan. Vadfélék közül nyúl, fáczán, 
szalonka könnyen talál vevőre, őz is keresett. A tojás
árak szilárdsága tovább tart, mert kevés áru kerül a 
piaczra s a meszes tojások forgalombahozatala a meleg 
időjárás miatt késik.

Árak : Hus n e m ü e k : marhahús 112—120, helybeli 
borjúhús 100—130, vidéki borjúhús 98—112 korona. 
Sertéshús 112—120, szalonna friss 128—140, szalonna, 
sózott 126—128, szalonna, füstölt 130—136, szalonna, 
olvasztani való 136—146, háj 140—144, sertészsír 132— 
138 kor. Füstölthus (vidéki) kgja 1.60—1.80, hazai 
sonka 1.60—2.— , szalámi 1.30—1.40 kor. Vad: nyúl 
(nagy) 2.80—3.—, fogoly 1.20—1.30, fáczán 2.80-3 —, 
szalonka 2.50—3.— kor. drbkint; őzhus 1.----- 1.20,
szarvas 60.----- 70 kor. kgként. Baromfifélék : élő tyuk
2.30—2.70, rántani való csirke 1.10—1.50, sütni való 
csirke 1.70—2.10, kacsa, sovány 3.----- 3.20, hizott 4.40—
5.60, lúd, hizott 11.----- 16.—, pulyka, sovány 4.50—5.—,
kizott 6.——7.50 kor. páronkint. Vágott, szépen tisztított 
hizott liba 1.20—1.26, vágott hizotí kappan, kacsa és 
pulyka 1.20—1.40 kor kgként. Te a vaj: (czentrifugal) 
1.90—2.20, főzővaj 1.60—1.80 kor. kgként. Tehéntúró 
kgja 20—30 fillér. Tojás : bácskai 82—84, erdélyi ap
róbb áru 72—80 kor. ladánkint. (1440 drb.)

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
1903. október 25-én.

A betegség neme

össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

kö
zs

ég
 

ud
va

r

több i kevesebb

be S©X N :O 44

1 be il
I s© | 

oo 
N 
s

05
75
0

Lépfene ____ __  _ 321 42(1 1
Veszettség ......... ... ...... 44 44 — 1 — 4 1 4
Takonykór ............  i 45 53 — — 3 4
Ragadós száj és körömfájás 1045 6977 23 390 II — II _
Ragadós tüdőlob —gt— —II “~ll — ll — _
Juhhimlö... ............ 20 49 _ 1 __ || __ fi

Ivarszerü hólyagos . iütés 16|| 30 — _ ll 2 4
Rühkór ____ 162 303 _ _ II 11 II 30
Sertésorbáncz _  ...____ 162 430 — •_ 10 1

34
Bivalyvész ... _  _  ......
Sertésvész .............. ...........

29 45 5 10 II __  II
582,1 — — II — II 44 U

—



1903. — 44. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 9
gépgyár K 
részv.-társ.

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

A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ:

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: _.-....
legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költségveté
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk.A pozs nyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb ...........:----- kitüntetés. -----! Árjegyzékeket ingyen és bérrnentve !

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek.

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

IA legtökéletesebb szabadalmazott ■
„WESTFAL A“ separatorok. |

A legújabban szabadalmazott tejelőme- 
legirtők kizárólagos elárusítói. Tejszövet- 
kezetek, tej telepek, vaj és sajtgyárak 
teljes berendezéséről erő és kézi hajtásra 
díjtalanul szolgálunk tervekkel és köll- 
—————• ségvetéssel. ....... ...............
Tessék árjegyzéket kérni.

Luilvig Erliarilt jTŰmK Wien, XV1I|1, Jörgerstrasse 41.
Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabadalma

zott és kipróbált 
lógyorsnyiró- 

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

ban, főrang uaK, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbeli minőségükre hivat
koznak 10% árengedményben részesülnek.

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

Magyar Elelmiszer-Szállitó Részv.-Társaság
— Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám. 
ÜZLETÁGAK: — ■

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 (fuvardijak, útirányok 
stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. ==================== 
Kiviteli osztály : A társaság berlini fiókja mindenféle élemi czikkek 
bizományi értékesitését elvállalja. Áz árukra előlegeket is folyósit. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesitését. --■■■ . . 1 ----- —

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

vél: Pozsonyban 1902. Aranyérem: Verseczen 1902.

PATENT.

legújabb rendszerű szabadalmazott

egyetemes őrlőgép
Egyszeri keresztülbocsájtással tetszés szerinti finomsága darává 

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

Löw JLlfréd 
okleveles gépészmérnök

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52ZB.



10 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903 44. sz.
KUHNE E.hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában

Mosonbaiilegjobb anyagból és elismert gondos kivitelben kaphatók Sack-rendszerü aczélekék, egy
es kétvasu ekék különféle szerkezetben.

Hengerek, szántóföld- és rétboronák dús választékban.Hirneveé tolókerekes rendszerű . - - ■
„latosom Oráilsí sorvetőgépek.Mindennemű cséplőgépek kézi és járgányhajtásra, gabonatisztitó- és szelelő-rosták, konkolyválasztók, 

szecskavágó*, répavágó- és darálógépek.
Szőlőzúzó- és

bogyózógépek, 
venyigezúzók,

Borsajtók,
franczia ekék 

és kapálógépek 
szőlőmiveléshez.

tf itt
■Ry-f-r íwrwí
dinFőraktár:

Budapesten
VI, Váczi-körut 57/a

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

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

243 hold szántóföldből,
10* 2 „ rétből,
351 2 n legelőből és
117 erdőből.
Az eladási feltételek rendkívül kedvezők
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iAAA.

magyar lenmagból sajtolt,

gy őr szigeti olajgyára

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

A legjobb minőségű tiszta 
magas tápértékü =====
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^angeriiauseni gépgyár
1 részvény-társaság 1
Budapest, (Kűlpö Váczi-ut) Cpá^ga-utcza 3.

___________

Vasöntöde, gép- és rézgyár. 

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

Beteg állatok szánalomra méltók. 
„ANTEGrRIN“ háziállatok óv- és gyógypora, 
”, . . , t disznónak, lónak, szarvasmarhá-
nak, junnak és tollasoknak, használati utasítás szerint (3 -4- 

naponta 2 3 evőkanállal, kor és nagyság szerint) 
adatik azonn >1, a mint rendetlenül esznek és székeletjük 
megszűnik. Az „Antegrin* disznók étvágytalansága leso- 
ványodása, rossz emésztése és székrekedése, giliszták 
ellen kitünően h”f. lovak étvágybiánya, keh és ebből eredő 

nehéz légzés ellen, túletetésnél és vér- 
tisztitóu! ; tehenek vé es vagy rossz, 
valamint kevés tejelése, puffadtsága 
ellen; tollasok hullása ellen. Álta
liban 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 dösöt meg
szüntetni 10—15—20 
kilogramm szükséges. 
Egy tekercs ára 2 K., 
mely elég2süldő meg
mentésére. Egy kilo
gramm ára 4 K. Két és 
fél kilogrammot tíz 
sertésre csomagolás
sal 10 K. 30 f.-ért már 
bórmentve 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

I>r. ni VII) VIKTOR
gyógysze ész-tudor, a m. kir. természettud. társulat r taoia

Szent István király gyógyszertárában, ESZÉK, alsóváros.1

>•

Weiser J. C. «<♦>

gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. 
Ajánlja: „Zala Drill66 hazánk legjobb 
sorvetőgépeit. Égyvasu egyetemes 
és több barázdás aczélekéit, és az 
összes talajmívelő eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

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

Kentei* Griisztáv snjtgyáros, 
llper jes (Sárosmegye.)

KURCZ LIPÓT ÉS TÁRSA
►>

, HisftoAK.
H. KIADÁS 

illéi-ért
B

photoczlnkograflal müintézete

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

CLICHEKET--------------------------------------------------

YChemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- W 
typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve- \VZ 
zetek, alaprajzok photolithografiailag lég- 
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak V

í ***************** ***************** **

BECK és GERGELY
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12.
ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny- 

3 nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
srf berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
<_

Tf
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Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapju-aukcziőkra
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 
díjkedvezményben, valamint ingyen raktározásban 
részesülnek. Bejelentéseket elfogad és mindennemű 
....... .. .... == felvilágosítással szolgál: ... .1......

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

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaSott

BVBJIBBST-lCÓBÁXTirJL.
Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 

„Hizlalda14-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 Biztosító Szövetkezete
BUDAPEST, Vili., Baross-utcza 10. sz., II. em.

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

Gazdasági Egyesületek Orsz. Szövetsége
Alakult 1900. erkölcsi támogatásával Alakult 1900.
--------------------------------------- Biztosítéki alap: ................................................... 

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

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

Biztosításokat elfogad tűz- és jég-kár ellen, ngyszintén az 
ember életére különféle módozatok szerint.

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

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

UflYTON a SHUTTLEWOKTH
BUDAPEST, Váczl körút 6X szám (

által a leooUniOMbb *»k mtlHtt ílátMtatnnr 

Cocomobil e$ gőzcsépiőgép-kcszletek w, n 
MMltnakaialotők, járgány ttáplogápuh. lábare-calplOk. nartttá-rosUg 

konkolyozök. kaazilty «• araiágapek, aataagyQjMk. boronák. 

XOLUMBIA-DRILL" legjobb sorntogepek. Plánét jr. kapaiü.
•xtcikavágók. répavágób. tcukoricgü-cnoriaoKJk, darúJöl^ 

orio-m almok. egyeteme* acxei-ek^fa, 2- 3-vaao J
akta 4» ralndfij. <gyeb gazdasági gópek. 

ÍSgjL átjegyxéka)- Bestia ingyen ti bértaeutve kQldeTnefc.

w

AZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.Brassói kénsav- és műtrágya- 3^ gyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű............ .. —...... IP
Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyelmébe. Ajánlatokkal készséggel szol- 5 gál a Központi Iroda, Budapest,§ IV., Bécsi-utcza 5. sz.
Szives figyelmébe ajánljuk az igen tisztelt közönségnek a somogyszilli Szent István gyógyszertár kitűnő hatású készítményeit és pedig:

sertésvész elleni

Disznópor használata előtt.

óv- és hizlalóport,
mely rendszeres adagolás mellett nemcsak megakadályozza 
a sertések különböző beteg-égéinek 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.
KOSZ VÉNY-BALZSAMOT izom, csuz és mindennemű csontfájdalmak ellen. Ára egy nagyobb üvegnek 2 kor. 50 fillér, kisebb 1 kor. 50 fillér. 
ÉYSOÉ-SALIC’YLT viszketegség és mindennemű bőrbajok ellen. Ára egy tégelynek 3 korona. — HAJÉ BŐ SÍT Ő I hajhullás ellen. Ára egy 

üvegnek 3 kor. SO fillér és 2 kor. 50 fillér. — Ezen szerek kitűnő hatásáról számtalan elismerő és hálanyilatkozat tanúskodik.
Msr ÍO kilő megrendelésénél 1 kilő ingyen s az egész küldemény bérmentve

Megrendelések <J. N. SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR SOMOGY-SZILL küldendők.



1903. — 44. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 13

Kis hirdetések ára:
•iinden szó 4 fül., kövér betűkkel 
minden szó 8 fill. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adunk felvilágosítást, ha 
kérdősttevő a szükséges postabélye
get v. válaszlevelezőlapot 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 llllér.-----------------------

Kínálat.

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

Faj baromfiak
állandóan kaphatók : Plymouth, 
Langshan, Bráhma, Oochin, 
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 1 Árjegyzék. Brichta 
Kálmán Török - Bálint, 

(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

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

r.-társaságnál
Budapest, Fürdö-u. 8.

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

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerités-syára 

BUDAPESTEN, VIII. 
Üllői-iitlS. szám.

Szépen
fejlett tisztavérü bronz- 1 

pulykák ; kakas 10 kor. tojó 
7 kor.-ért, úgyszintén tisztavérü 
hófehér öriás emdeni tojók 
darabja 10 kor.-ért kapható : 
Nagy Ignácznénál, Varjas 
puszta, u. p. Böös.

Kitűnő szer!
baromfi-ólak fertőzteleni- 
tésére és baromfi-ólak me
szelésére a dr. Aschen- 
brandt-féle bordói por. A 
bordói por megrendelhető 
a Magyar Mezőgazdák Szö
vetkezeténél Budapest, V.. 
Alkotmáry-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

Lampel Ödön
kosárfonó

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

koronáért.
Fajtiszta, szép sárga Orping- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
H. Produce Import Co.

J. HOliö
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- 
tÜNkés kernéssodrony, 
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- 
tenyésztötelep 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 fehér 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, kivetkező állatokra meg
rendelést elfogadok. Óriási olasz 
lúd: tojó 10 kor., gunár 12 kor ; 
olasz X angol emdenivel tojó 
12 kor., gunár 14 kor. Novem
bertől minden hóban, minden 
drb 1 koronával drágább. An
golországból importált sárga 
orpington ivadékaiból tojó 14 
kor., kakas 16 kor. Sárga orping
ton X sárga magyarral tojó 
6 kor., kakas 8 kor. Novem
bertől minden hóban minden 
darab 1 koronával drágább. 
1—2 éves kifejlődött fekete 
langshan tyuk 2.50 kor. drbja. 
Fehér gyöngytyuk 1—2 éves 
10 korona, idei 8 kor. Fehér 
mexikói pulyka 1 —2 éves kakas 
16 kor., tojó 10 korona, fiatal 
6 kor. Csomagolás önköltségen 
Mindezen fajták tojásaira már 
most előjegyzést elfogadok és 
rendelés szerint sorrendben lesz
nek szállítva. Sármezey Antal- 
né, Mező-Kovácsháza.

Kitűnő 
emdeni Indák, mexikói 
pulykák mindkét nemben 
darabonként 10 koronáért, to
vábbá peking-i kaes&k da
rabonként 6 koronáért kaphatók 
Hász Mariskánál Magyar- 
Bánhegyeeen, Csanádvm.

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

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

Nos I Akkor nevelje fel a 
fiatal baromfit Fattingrer 
húsrostos csírKeele- 
delével és adjon a tojók
nak a szokásos táplálé

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óla 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-ut 8.

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

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

Tégelyaczél-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 

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmondi Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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ALAPÍTVA 1865.

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

BUDAPEST. ..........
▼ ▼ ▼ ▼ V ▼ v wy ▼▼ ▼ ▼ ▼ T v VT YT ▼ ▼"!

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

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

rűbb javitást nem igényel.
„NIÉLOTTE“ élesen fölöz. Szolid.

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

i | Árjegyzékkel és költségvetéssel úgy a tejgazda- 
? sági, baromfitenyésztési, mint egyéb eszköze

inkről és gépeinkről szívesen szolgálunk.

VAVAVAWAWAWAWAVA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK 
Grand Prix.

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

VAVAVAVAVAVAVAVA

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

Á ^jegyzékeket és költségvetéseket 
kívánatra díjmentesen küldünk.

‘Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság Budapest, IX., Üllöi-ut 25. sz. (Köztelek).


