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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Kötelező állatbiztosítás.A közgazdasági vagyon föntartásának jelentékeny tényezője a biztosítás, mely lényegében az egyesek megkárosodásá- nak áthárítása egy nagyobb nemzeti vagy nemzetközi érdekeltségre. A biztosítással meggátolható az egyesek tönkre- jutása bizonyos elemi károk és járványok folytán és mert a társadalom felvirágzásának alapját az egyesek vagyoni jóléte képezi, a biztosítási intézmény, ha egészséges alapokon és helyes irányokban fejlesztetik, hatalmas arányokban fokozhatja a nemzeti vagyonosodást.A biztosítás voltakép a gyakorlatban keresztülvitt és bevált vagyonközösség! Az elemi csapások okozta kár a legtöbb esetben elhárithatlan és mint olyan, tényleg közgazdasági kár. Az emberi értelem és szorgalom azonban minden kárt könnyen helyrepótol, ha megadatnak az eszközök a fenti erények érvényesit- hetésére. Az által, hogy az egyeseket ért megkárosodást a társadalom magára vállalja és megosztja, megmenti az anyagi elzülléstől a tényleg megkárosul- tat, a nélkül, hogy az egész nagyon is megérezné.A biztosítás ideálja, hogy az egyesek kára az érdekelt vagyonközösség arányában megosztatik. Sem több, sem kevesebb. És ez azért ideális kívánság, mert lehetetlenség 1 A biztositó vagyonközösséget nemcsak a tényleges kár, de egyúttal a kezelés- és biztosítási nyilvántartás, kárfölbecslés stb. költségei is terhelik. Ez elkerülhetlen. Csakhogy ma a biztosítás szervezete üzleti alapokon nyugszik, úgy, hogy a biztositó érdekeltség, a tényleges káron és a legszükségesebb kezelési költségeken túl, a biztositó társaságok vállalkozási hasznát is megfizeti. Ez pedig elkerülhető!A biztositó társulatok vállalkozási haszna a biztositó felek közvetítési költ

sége. Mert voltakép nem a társulat biztosit, hanem a biztositó és biztosított felek. A társulatok csak közvetitik ezen biztosítást, a legtöbb esetben nagyon is magas közvetítési díjért. Mivel pedig a gazdaközönség természetes érdeke és törekvése, hogy ezen közvetítési költséget csökkentse, nyilvánvaló, hogy a biztosítási közvetítés dijainak redukálására is kell törekednie. Ennek egyik módja a szövetkezeti biztosítás azon czélzattal, hogy a biztosított felek közt osztassék föl a biztosítási dijak fölöslege. A másik a kötelező biztosítás, hogy a biztosítások nagy tömegével csökkentessék az aránylagos kezelési költség és a rizikó.Nálunk a szövetkezeti biztosítás most éli gyermekkorát, a kötelező biztosítás megfogantatását pedig csak a jövő idők méhében remélhetjük. Eladdig a magyar közönség szabad zsákmánya lesz a jobbára külföldi tökével dolgozó biztositó társulatoknak. De egyelőre igy is jól van. A födolog, hogy a biztosítás minél szélesebb körökben elterjedjen. Ha a vagyonbiztosítás általánossá válik, úgy a társadalom magától fölismeri a legczélszerübb biztosítási módozatokat.Egyelőre csak arról lehet szó, hogy előkészítsük az elméket a legczélszerübb biztosítási mód, a kötelező kölcsönös szövetkezeti biztosítás eszméjének befogadására. Ez egyesíti magában a biztosítási költségek csökkentésének és a biztosítási fölöslegek megosztásának hasznát. Keresztülvitele azonban nem oly könnyű: egyrészről, mert a társadalomban propagandát kell csinálni az eszmének, másrészről pedig mert előbb alaposan tanulmányozni kell a kivitel technikai és üzleti nehézségeit.E lapok hasábjain mi csak az állattenyésztést érdeklő biztosítási ágazatokkal foglalkozhatunk. Ide tartoznak 

a kötelező vágóállat- és az általános állatbiztosítás.A vágóállatbíztositással már e lapok hasábjain foglalkoztunk. De hát az általános állatbiztosítás? Mire való és miről jó ez ?Az általános állatbiztosítás czélja, hogy elhullás esetén a tenyésztő kára megtéríttessék. Mert igaz, hogy nagyban és egészben az elhullás oly természetes dolog, mely az állattenyésztésben bizonyos százalékkal mindig számításba veendő és a mely ellen elsősorban a halálozási % csökkentésével kell, hogy védekezzünk. Ha ezen %-os halálozási arány állandósítható volna, úgy legalább nagyobb tenyészetekben a biztosítás teljesen fölöslegessé válnék. Csakhogy a legnagyobb tenyésztő is ki van téve jószágai tömeges pusztulásának, a mi esetleg ép úgy anyagi romlását okozhatja, mint a tűzkár vagy a jégverés. Másrészről pedig a kisgazda jószágában bajos ezen elhullást aránylagos °/o-os arányban elosztani, a kinek egy vagy két darab marhája van, ott abból csak 50 vagy 1000/o pusztulhat és a kinek elhullott egyetlen darab jószága, az agyon is van verve alaposan.Ha tehát a kötelező általános állatbiztosítás a nagybirtokost is megóvhatja a hirtelen tömeges elhullás okozta meg- károsodástól, a kisgazdának egyenes létérdeke, mely exisztencziáját minden körülmények közt biztosítja. Mivel pedig a mi parasztunk a maga jóvoltából aligha biztosit, hát szelíd állami nyomással kell őt saját érdekeinek meg- védelmezésére kényszeríteni.Az állatbiztosítás azonban korántsem valami egyszerű dolog. Németországban, hol a kisgazdaközönség körében is annyira elterjedt már a szövetkezés és az állatbiztosítás, most törvényhozási utón akarják szabályozni az állatbizto-



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 49. sz.sitás feltételeit és ezzel megvédeni az állattenyésztők érdekeit. Törvénytervezet készült a biztosítási szerződések szabályozására, a mely most a Német biro dalomban általános megvitatás tárgyát képezi és a melynek az általános állatbiztosítást érdeklő főbb tételei a következők :Az általános biztosítás csak az állatok elhullásából eredő kár megtérítésére terveztetik és csak kivételesen a betegségek és sérülések okozta nagyobb megkárosodás elhárítására. A vágóállatbiztosítás, a mennyiben a levágott állat húsának elkobzásából eredő kár megtérítéséről van szó, e törvénytervezet keretén kívül esik, mert az ilyetén megkárosodás kártérítését más törvény szabályozza.A kár megtérítésénél azon érték irányadó, a mennyit az állat az elhullást okozó betegség kezdetén, vagy pedig a baleset bekövetkezésekor megért. Nem tehát a dög husértéke, mely a hosszas betegség folytán esetleg nagyon csekély lehet.A biztosítási idő leteltével, a biztositó kártérítési kötelezettsége is megszűnik. Ha azonban még a biztosítási idő tartama alatt bekövetkezett betegség vagy baleset okozta az állat elhullását, úgy a biztosítási időn túl két héten belül bekövetkező elhullás esetén is megtérítendő a biztosított kára. Ezen kötelezettséget azonban, külön kikötések utján, a biztosító társulatok magukról elháríthatják.Az általános állatbiztosítás alól kivétetnek :1. a ragadós betegségek okozta elhullás, a mennyiben e megkárosodásért az állam kárpótolja a tulajdonost, föltéve, hogy az betartotta a járványrendőri intézkedéseket;2. a tűzkár, a mennyiben ezért a tüzkárbiztosilás kárpótol ;3. a hál oru okozta károk, a melyekért kárpótlást a hadi kincstár ád ;4. a forradalom és néplázadás okozta károk.Mindezen kivételek mégis, különleges megegyezés utján, fölvehetök a biztosítás keretébe.A biztositás akkor is érvényes, ha egy gazdaságban, az egy fajtához tartozó, állatok összes állománya biztosit- tatik, a nélkül, hogy a darabszám megjelöltetnék. Ha az igy biztosított állományban ragadós betegség okozta elhullás fordulna elő, a biztosító társulat csak legkevesebb 6 hóra mondhatja föl a szerződést, nehogy a gazda ép veszedelem idején biztosítatlan maradjon. Ezen intézkedés törvény szerint 
kötelezőnek terveztetik.

Az állati megbetegedés vagy baleset

a biztosító társaságnak azonnal bejelentendő és azonnal állatorvos vagy — ennek akadályoztatása esetén — két szakértő hívandó meg és ezek rendelése kötelezőleg teljesítendő. Ha az elhullást vagy balesetet a rossz ápolás, durva bánásmód vagy nyilvánvaló hanyagság okozta, megszűnik a biztosító fél kártérítési kötelezettsége. Ilyen hanyagságnak tekintetik, ha a beteg állathoz nem hivatik állatorvos vagy két szakértő. E tétel a kártérítési eljárásban sok gabalyodást okozhat.Kényszervágás csak a biztosító fél beleegyezésével történhetik, kivéve, ha a körülmények folytán ezen beleegyezés már nem vonható be. Ilyen körülmény, ha a már teljesen gyógyíthatván állat húsa csak rögtöni levágás utján értékesíthető, továbbá, ha az állat rendkívüli szenvedései teszik kívánatossá annak kiirtását.A biztositás megszűnik, ha az állat eladatott. De ha az eladott állat szavatossági hiba miatt pusztul el az uj tulajdonos kezén, úgy, hogy a biztosított és eladó fél még törvényes kártérítésre köteleztetik, úgy a biztosító fél vagy társaság téríti meg az eladó kárát.Ezek a német állatbiztosítási törvényt szabályozó elvi kijelentések. Érdemes volt ezeket itt is közölni és érdemes fölöttük nálunk is gondolkozni, mert mindezek megfontolandók lesznek a mi állatbiztosítási törvényeink megalkotásánál is. Ez pedig nálunk is mielőbb be fog következni, nem azért, hogy a németeket utánozzuk, de azért, mert az állatbiztosítás hasznos és szükséges dolog.Mi pedig figyelemmel kisérjük a németországi tárgyalásokat, a létesítendő törvény eredményeit és esetről-esetre hirt adunk azokról. Mert nem épen okvetlenül szükséges, hogy mindig a magunk kárán tanuljunk, de viszont óhajtandó, hogy mások czélszerü és helyes intézkedéseit a magunk javára kihasználni törekedjünk. M. T.

Á llatteny észtés. 
Rovatvezető: Monostori Károly.

Anglialótenyésztésénekhanyatlása.ii.Az a 9.698,831 font sterling, amely külföldre vándorolt, statisztikai becslés s a valósághoz közelebb járunk, ha 373,021 importált ló darabonkinti átlag értékét 35 font sterlingnek vesz- szük fel, mely esetben Anglia 10 év alatt nem 9.698,831, hanem 13.055,735 font sterlinget adott ki lóért. De rektifikálásra szorul az exportált lovak értéke is, amennyiben azok közt nagyszámú a majdnem értéktelen, vagy cse

kély értékű oly lezsarolt ló, amely vágóhidra vitetett ki. Mutatja ezt az a körülmény is, hogy pl. 1892-ben még 50, 1893-ban már csak 39, 1896-ban 22, 1902-ben pedig már csak 21 font sterling átlagos árral szerepel a kivitt lovak értéke s a legutóbbi 5 év a következő képet mutatja:Kivitetett 1898—1902-ben Belgiumba és Hollandba 125,626 Más országokba __ ___ 32,383Összesen ___ 158,009 ló.Már most annak a 125,626 lónak nagy része lezsarolt állat volt 13, sőt 11 font sterling átlagos értékkel; azokat igazi ló számba alig lehet venni, mert köztük sok 2—3 font értékű is szerepel. A más országokba s ezek közt Magyarországba kivittek már jóval nagyobb értékűek voltak, több mint 60 font átlagos árral, de ezeknek száma, mint látjuk, csak 32,383. Tovább kutatva meg lehet állapítani, hogy pl. 1898 bán 14,000 angol ló adatott el külföldi ló-mészárosoknak s ez azóta még nagyobb mértéket öltött. Ha már most a jelzett 5 évi 158,009 drb exportból levonjuk a vágóhidra kerültek számát, mondjuk 90,000 darabot, úgy Anglia igazán számbavehetö lovat csak 68,009 drbot vitt ki az utóbbi 5 év alatt, s bevitt 212,148 drbot, következéskép 212,148 68,009144,139 drb ló az, amit bevitt; vagyis évenkint mintegy 30,000 drb lóval tenyésztünk tehát kevesebbet, mint amire szükségünk van s ez pénzben évenkint bizonyára több, mint egy millió font sterlinget jelent, mely külföldre vándorol, az átlagárt 35 fontnak véve fel. Évröl-évre magyar, fran- czia, német s más megbízottak járják be Angliát különösen kanczákért. Ezeket kivivén, jól megválasztott csödö- rökkel hágatják a tenyésztők, s az ivadékot jó pénzen adják el nekünk angoloknak. Pedig bizonyára mi is tudnánk angol kanczák és csödörök után legalább is époly jó ivadékokat nevelni, mint a franczia, vagy magyar.*Mint ezekből látjuk, Angliában a hanyatlás tényleg fennforog s ez az állam különös szükséget szenved hintós lovakban s méginkább mindenrendü katonaiéban, amely egyben a czivilség kezén is általános használati ló kellene hogy legyen. Ennek a lónak az előállításában hazánk valósággal mester, nemcsak a minőséget, hanem a mennyiséget is tekintve. És ez kétségtelenül nagy hordozó erejű körülmény és örvendetes is. Ámde amit Angliában az efféle ló előállításában botlófaképen tüntet
Legjobb szerkezet. Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb fölözés. A LEGJOBB FÖLÖZŐCEP AZ ALFA-SEPARATOR.I



1903. — 49. sz» Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3fel ime az angol szakember, az botló fa nálunk is, csakhogy nem oly elevenbe vágó, mint amott. A remonda árakkal tudniillik nálunk sincsenek megelégedve a tenyésztők s ez a körülmény újabb ily lovat tenyésztők sorompóba lépését akadályozza, a nagyobb mennyiségű és még jobb minőségű ily lovak előállítását bénítja. Hangok emelkednek nálunk is három éves lovaknak nagyobb mérvű vétele mellett, a hadsereg azonban erre vajmi kjevéssé reagál. Hiába a panasz, hogy a mostani remonta árért igazán alkalmas 5 éves lovat előállítani a legtöbb esetben nem lehet. S ami csudálatos, enquetteböl kiinduló hangok emelkednek a hintósló produkálása ellen és a katonaló produkálása mellett akkor, amikor lehetetlen már eltagadni, hogy a katonaló előállítása felettén ritkán fizeti ki magát éppen az alacsony remonta ár miatt. A pokolra kárhoztatják némelyek pl. a Noniusokat, meg nem fontolva, hogy pl. az angol normán lóval valósággal dominál a franczia Angolországban s pedig az nem jobb a mi Noniusunknál'.Hát magam is évtizedek óta vallom, hogy hazánk kiváltképen a nemes, általános használatra alkalmas ló előállításával vetheti meg jól a lábát itthon és a külföldön is, de mert nem mindenütt lehet boldogulni az alacsony remonta árakkal, kell, hogy létező hintós anyagunkat is megbecsüljük, kell, hogy fejlesszük számban és minőségben egyaránt, mert avval, esetleg hasonló előállítási költséggel, magasabb eladási árt már most is elérhetünk s nem feltétlenül szükséges sóvár pillantásokat vetnünk a remonta árak emelése felé.Ha egyébért nem, talán e tanulság levonásáért is érdemes volt az elöre- bocsátottak feljegyzése. Monostori K.

Tejgazdaság.
Rovatvezető: Sierbán János.

A fejés szabályai.A tejgazdaságok sikeres üzemének alapföltételei : 1. kiváló fejős állatok tenyésztése vagyis a helyes tenyészkivá- lasztás; 2. a czélszerü és az elérhető fejési eredményekhez mérten való legolcsóbb takarmányozás és 3. a jó fejés.Hogy a jó fejés minő tényező a fejési eredmények fokozásában, azt tudja minden gazda, aki tehenészettel foglalkozott A jó fejés alatt azonban nemcsak a tőgy 

jó kifejése, de a fejési időszakok helyes megválasztása, a tőgy ápolása, a borjúszoptatás módja, stb., a fejési eredményt fokozó eljárások is értendők.A tulajdonképenijó kifejéstcsak olyan gazda ellenőrizheti, ki maga is jól tud fejni. Ezen képességet a legtöbb nagybirtokos vagy annak a birtokvezetésben helyettesítő gazdatisztje nélkülözi, ép ezért tartunk a nagyobb tehenészetekben fölvigyázó tehenes gazdákat, akik a fejés praxisában növekedtek föl és azért a fejő személyzet alapos ellenőrzésére hi vatvák. A gazda ezeket csak általánosságban ellenőrizheti, de igenis alaposan intézkedhetik a többi életrendi stb körülmények helyes betartása iránt.A fejősre vonatkozó szabályokat ismertette minapában L. Danger tehenészettulajdonos az „Illustrierte landwirt- schaftliche Zeitungban/4 Nem tartozom azok közé, akik blindre átveszik a német és más idegen szaklapok közleményeit, annál kevésbé, mert a németek sokat összeírnak, sok közöltük a szobatudós és eltérő gazdasági viszonyaik következtében az ö gazdálkodási módszerük a legritkább esetben alkalmazható a magyar mezőgazdaságban. A jó fejés azonban nemzetközi dolog és amint 25 esztendős praxisom alapján megbírálni tudom, a magyar tehéntartó gazdaközönség ezen szabályoknak igen jó hasznát veheti. L. Danger fejési szabályai rövid kivonatban a következők:1. A fejés mindig ugyanazon órában 
történjék, mert a rendes fejési idő elmulasztása következtében a tehenek nyugtalanok lesznek, a kiváló fejősök elcsöpögtetik a tej egy részét, sőt a rendetlen fejés esetleg tögybetegségeket is okozhat.2. A fejések időköze egyforma legyen, vagyis kétszeri fejésnél 12, háromszorinál 8 óra.3. Hogy a fejés a takarmányozás előtt, közben, vagy utána történjék-e, arra nézve a következő megjegyzéseket teszi: aj ha a fejés a takarmányozás előtt történik, úgy a már hozzászoktatott tehenek tudják, hogy a fejés után takarmányt kapnak és így nyugodtan leadják tejüket, ó) az etetésközbeni fejés természetellenes, mert pl. a szoptatós tehén felhagy az evéssel mig a borjú szopik, és sok tehén fejés közben kérődzik, miközben szomszédjai elfalják előle a takarmányt. Sok tehén etetés közben nyugtalan és ez idegessé teszi a fejő személyt, de ennek akkor is nyugodtan kell maradnia és csak a rugós és már

rossz szokásu tehenekkel szabad, sőt kell is erélyesen elbánnia. A sebes csecsü tehenek azonban etetés közben könnyebben kifejhetők, c) etetés után azért nem jó fejni, mert akkor már a tehén pihenésre vágyik. Persze a tehenek azért erre is rászoktathatok. Nézetem szerint a saját tenyésztésű tehenészetekben legjobb etetés előtt fejni, mert erre a tehenek már üsző koruktól kezdve rászoktathatók. De már bevásárlás utján pótolt, kisgazdáktól bevásárolt tehénállománynál ezen fejési módszert bajos volna behozni, mert a kisgazdák többnyire etetés közben fejnek és erről bajos az idősebb tehenet leszoktatni.4. A tehenet lehetőleg mindig ugyanazon ember fejje, és fejő személye csak akkor változtattassék meg, ha a tehén a régi fejő ellen bizonyos ellenszenvet tanúsít.5. Fejés előtt az istálló kiszellözte- tetendö, és a kifejt tej az istállóból azonnal eltávolitandó.6. Fejés előtt a tehén tőgye gondosan megtisztítandó és lemosás után tiszta száraz ruhával megszáritandó.7. A fejő a csecset tele marókra fogva fejje, egyenletes nyomás és csekély húzással, a csecset nem szabad túlságosan kinyújtani és inkább nyomás által kell a tejet abból eltávolítani. A fejés vége felé a tej mirigyek erősen megmasszálandók és azután a csecsbimbók teljesen kifejendők; ennek megtörténte után a tőgy újból masszálandó és teljes erővel utánfejendö. Fiatal teheneknél, hol a csecsbimbó még rövid, húzás és nyomás által kell annak megnyújtására törekedni, mert az ilyen kis csecsü tehén lassan adja le a tejét és nehezen fejhető.8. A fejés mindkét kézzel gyorsan és megszakítás nélkül végzendő. Állítólag a keresztbe fejésnél jobb fejési eredmény érhető el, mint azon közönséges fejési módszerrel, hogy t. i. először a két első aztán a két hátsó csecset fej étik ki.9. A kétszeri fejésnél állítólag előnyösebb a háromszori, mert az utóbbi esetben úgy a tej mennyisége, mint zsírtartalma szaporodik. A gyakorlati kísérletek azt igazolják, hogy a midőn háromszori fejősből a kétszerire térnek át, a tejhozam úgy mennyiség, mint minőségre megcsökken. Ellenben a hol a kétszeri fejősről a háromszorira tértek át, a fejési eredmény különbözete lényegtelen volt. Valószínű tehát, hogy
íSr- AAép’ őszi szállításra lAO’P'lc/vt’PnHíí T'l'irvtri□q-qqIqIzta'Í 20% összfoszforsavtar-
G'G’crcrcrcrG'&'crcrcr&'G'crG'crcrcrG’crcr CloV/l Cl 1 vlU 1 IlvJillclo ödltlKOl falómmal (80% citratban

oldható) legalább 75% porfinomság szavatolással FELETTE ELŐNYŐS ÁR MELLETT
= - ■ ........ —= ajánl a —  =

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Budapest, V*,  Alkotmány-utcza 3L



4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 49. sz.a szoktatástól függ a dolog és hogy az állandóan kétszer fejt tehenek ugyanannyi tejet és zsirt szolgáltatnak, mint a háromszor fejtek. Leborjazás után azonban ajánlatos a bőven tejelő teheneket eleintén napjában 4—6-szor is kifejni, mert ezzel lényegesen fokoztatik a tejelválasztó képesség, mely akkor is érvényesül, amidőn már a háromszori vagy kétszeri fejésre térünk át.10. Az előhasi üszők szelid bánásmóddal már leellés előtt hozzászokta- tandók, hogy tőgyüket megfogni és fejni engedjék. Leborjazás után különös gond fordítandó az ilyen fiatal tehenek ki- fejésére és csak 6 héttel a következő leellés előtt apasztandók el; addig fejni kell azokat, bármi kevés tejet adjanak is, mert tapasztalás szerint, a következő leborjazások előtt is azon időben apaszt el a tehén mint a második leborjazása előtt.11. Fődolog, hogy a tőgy mindig teljesen kifejessék. A tökéletlen kifejés hátrányai: a) hogy a legutoljára kifejendő és legzsirosabb tej (mártás) a tőgyben marad 6) hogy a rossz kifejés következtében a tejelválasztóképesség állandóan csökken, és c) hogy a visszamaradt tej cassein-tartalma esetleg lerakodik a tejcsatornákba, és ezáltal egy vagy több csecsbimbó megbénulása idéztetik elő.12. Elejét kell venni a csecsbimbók kirepedésének és a sebes csecset mihamarább meg kell gyógyítani. Leghamarabb kisebesdeik a csecsbimbó a tavaszi legeltetés alkalmával, amidőn a tehén a buja nedves fűbe lefekszik és felállás után a szél a nedves tőgyet megfujja, vagy pedig erős léghuzamu istállókban, hol a tehén nedves almon fekszik. Jó orvosság a tőgybalzsam, mely sózatlan vaj keveréke az AchilleaMille- folim finomra felvágott leveleivel, szint- .ugy használható a glyczerin is,- de ez ragadóssá teszi a tőgyet. (Különben minden jóravaló tehenésznek van ilyen csodabalzsama.) A kicserepesedett tőgy egy ügyes fejövei, minden körülmények közt, szelíden és könnyű kézzel, jól kifejendő. Fejöcsövet csak a legrosszabb esetben szabad használni és akkor sem tovább, mint ameddig okvetlenül szükséges.13. Tőgygyulladás esetén tapasztalt állatorvos tanácsa veendő igénybe, de már előre is gondoskodni kell, hogy a tehén nyugodt helyen, meleg istállóban, bőséges száraz almon pihenhessék, hogy 

a tehén takarmánya csökkentessék és a tőgy gyulladásos része hideg vizesborogatással kellőkép lehiittessék.14. A tehén tőgyén gyakran képződnek szemölcsök, a melyek megnehezítik a fejést, hulladékaikkal és néha bekövetkező vérzéssel beszennyezik a tejet és ha nagyon elszaporodtak, esetleg hasznavehetetlenné teszik a tehenet. A szemölcsök a bőr kötszövetének daganatai. A tögyön különösen a szaru- és husszemölcsök szoktak előfordulni. A nagyobb szemölcsök állatorvos segélyével, sebészetileg távolitandók el. Kisebb szemölcsök esetleg erős czérnával elköthetök, a midőn a szemölcs magától elszárad és lehullik. Mások különböző savak (pl. eczetsav stb.) és balzsamok segélyével távolíthatók el. Ilyen balzsam készíthető például 8 rész tejsav, 3 rész kollodium és 1 rész salicylsavból, vagy 4 gr. törött borkő, 8 gr. Euphorbum- (kutyatejfü-) por, 8 gr. kőrisbogár-por és 60 gr. kátrányból. Ezekkel a szemölcs naponta többször gondosan be- kenetik. de úgy, hogy az egészséges bőrt a kenőcs ne érje.Kühnemann az állítja, hogy a sze- mölcsképzödés ragályozó baktériumok okozta bőrbetegség, mely a tehén tőgyéről az ember kezére és viszont átragadhat. Eszerint a szemölcsös tögyü tehenet mindig legutoljára kellene fejni és fejés után a fejő kezeit gondosan megmosatni. Másrészről pedig oda törekedni, hogy a szemölcsös kezű ember szemölcseit a már ismert módokon mielőbb eltávolítsa. A beteg és hibás tejü, nemkülönben a leellett tehenek 3 napig elkülönítve és legutoljára fejendök és a kifejt rossz tej a trágyalékutba öntendő. A friss borjasok teje csak 3—4 nap múlva használható, mig az azelőtt kifejt colostrum tej esetleg magával a tehénnel itatható.15. Ha 6—8 héttel a leellés előtt a tehén magától el nem apasztana, úgy eleinte napjában csak egyszer és később mind ritkább időközökben fejendő. Ezzel egyidejűleg megvonandó tőle minden bő tejelést előidéző takarmány, lehetőleg csak szalmán és kevés szénán tartandó és ha ezen száraz takarmány szorulást okozna, idöközönkint egy marék glaubersó és kevés lenmagolaj adagolandó. Szintúgy közvetlenül az ellés előtt és után. Leellés után a tehenet mielőbb ki kell fejni.

Állatfor galom.
Rovatvezető: Dorner Béla.

Hajóproviantirozás.Abból az alkalomból, hogy a magyar kormánya tengeren túli ki vándorlást Bécs, Bréma, Hamburg elkerülésével Fiume felé irányítja és már az első kivándorló hajó, az angol „Cunard Line“ társaság „Aura- nia“ hajója november közepén útnak is indult Amerika felé, a, Köztelekben*)  egy czikk keretében e kérdéssel foglalkozva, fölhívtam a magyar gazdák figyelmét arra, hogy most egy kiváló alkalom nyílik az állati és növényi élelmiszerek értékesítésére, azzal, hogy az ily nagy óczeángőzös rengeteg 
mennyiségű élelmiszerszükségletének ellátását 
a magyar termelésnek biztosítsák.

*) November 18-iki számban.

A kérdés sokkal fontosabb, mint első tekintetre látszik. Egy ily nagy óczeán- gőzösön 2000—2500egyén él 10—12 napig, tehát ily nagy fogyasztóközönség ellátása nagy mennyiségű élelmiszert is köt le és fogyaszt el. Hogy fogalmat alkothassunk magunknak arról, hogy ily óczeángőzös (személyszállító), mondjuk, egy brémai 
kivándorlási hajó, melynek csak III. osztályú u. n. fedélközi utasa 1600—2000 lélek, a hajó személyzete pedig 200—250 egyén, mily nagy élelmiszert visz magával, fölsorolok néhány tételt.A brémai .,Norddeutscher Lloydnak“ egy kivándorló hajója fölrak a Bréma- New-Yorki útra (7 napra) következő mennyiséget az állati élelmi termékekből:friss húsból (marha, borjú, bárány, sertéshús) . . . 186 mmázsátelkészített sertés-, marha-, 10623stb. húsból és szalonnából sonkából...................................... ,5kolbász és virslikből (hentesáruk) .......................................friss- és füstölthalból. . . vajból..........................................sajtból......................................tej és tejfölből.......................szárnyasokból (baromfi). tojásból...................................húskonzervből...................

8 „
7 „• 40 „4742,000 darabot7,500 dobozt.Ezenkívül még említésre méltó, hogy kenyérből és lisztből 230 q.-át, burgonyából 303 q -át, rizs és árpakásából 22 q.-át, főzelékből 44 q.-át, czukorból 30 q.-át, kávéból 24 q.-át, theából 85 kilót, 3500 üveg bort és 12,000 liter sört rak be éléskamráiba. Tehát egész vagyont\Mily óriási dolog volna az, ha ezen élelmiszereket, vagy csak annak egy részét is, a magyar termésből lehetne födözni, azaz, ha elég élelmesek volnánk arra, hogy a Fiume—Amerika vonal személy szállító

Jobb és megbízhatóbb magvakat
nem is ajánlhatunk mint a minőket 28 év óta
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1903. — 49. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5

hajóit a magyar termelés láthatná el élelmi
szerekkel.Évenként 12 hajójáratot föltételezve, elképzelhető, hogy oly óriási élelmiszerszükséglet ellátásáról kellene gondoskodni, hogy nemcsak értékesítési viszonyaink, de a termelési viszonyok is egészen 
átalakulhatnának.Azután ott van a fiumei és a magyar tengerparti élelmi piacz és a fiumei „punto franco !“Valósággal megbotránkoztató, hogy ha elgondoljuk, hogy eddig tétlenül néztük, hogy ezen kitűnő élelmi piaczot és értékesítési teret tétlenül engedtük át az osztrák élelmességnek. Fiume, Cirkvenica, Abbázia a húst Gráczból,Bécsből, Triesztből hozatta, a szárnyast olaszok, a bort a dalmátok és olaszok, a sört a grácziak, a burgonyát olaszok szállították, csupán a liszt volt tőlünk való.Remélhető, hogy az Omge által most megindított akczió nemcsak a kivándorló hajók proviantirozását juttatja dűlőre, hanem egy csapással ezen eddig igen elhanyagolt értékesítési teret is meghódítja.Közepes számítással 6—8 millió koronára rúg azon összeg, melyet egy kis ügyességgel a magyar termelés most magának megszerezhet.Bizonyos irigységgel nézem azon adatokat, melyeket a brémai vagy német tengerhajózási társaság egyik jelentésében olvasok.Brémában a tengeri hajók élelmezésére évenkint elfogyasztanak a fontosabb élelmiszerekből következő mennyiséget: 24,260 mmázsát 7,250 4,142536,000 darabot 

82,800 mmázsát;60,000 q. lisztet,
marhahúsból...................borjúhúsból.......................sertéshúsból.......................vadat és baromfit .... 
az összes husnemüekből .a vajból 7565 q.-át, 130,000 q. burgonyát stb.A Brémai Lloyd összes évi élelmiszerszükséglete 8700 vasúti kocsirakományt tenne ki, melynek odavontatására — ha egyszerre és egyidőbenkerülne odaszálli- tásra — .92 vasúti vonat szükségeltetnék.Szédítő számok. Tanulságosak azonban arra, hogy ezen adatokból elgondolhatjuk, hogy mit tesz „a nagy belfogyasztás ‘, mily óriási teret enged meg a termelésnek, mily hatalmas értékesítési piaczot nyit meg és mily függetlenné tehetné az a magyar termelőket a külföld szekatúráitól, lia a belfogyasztás nálunk is erősödne és föllendülne 1 Dorner Béla.
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Baromfitenyésztés
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 

tisztelt tagjaihoz.
Év vége közeledvén, kérjük egyesületünk 

igen tisztelt tagjait, szíveskedjenek hát
ralékos tagdijaikat mielőbb befizetni, hogy 
számadásainkat akadály nélkül lezárhas
suk és többrendbeli kiadásainkat fedez
hessük.

Hogy állunk baromfitenyész
tésünkkel.Tagadhatatlan, hogy hazánkban az utóbbi évtizedben baromfitenyésztésünk oly lendületet vett, hogy ezelőtt 30 éven át sem haladtunk annyit sem a tenyésztésben, sem a kereskedelemben, mint ez utóbbi évtizedben. E haladást pedig első sorban a mi ügybuzgó és mindenben a hasznosat érvényesíteni tudó földművelésügyi kormányunknak köszönhetjük; de köszönhetjük ezt még mindazon nemesen gondolkozó s e szakban vezérlő férfiaknak is, kik szaktudásukkal és odaadó szorgalmukkal ez ügyek élére állottak, hogy vezetésük után hazánk baromfitenyészete és kereskedelme felvirágozzék. Különösen méltányolni való a múlt évben alakult „Baromfitenyésztők Országos Egyesülete4* vezetőségének azon ernye- detlen buzgósága, amelylyel baromfitenyésztésünket napról-napra előmozdítja.

sár Árjegyzékek költségvetések, tervek ingyen és bérmentve.

Sajnos azonban, hogy hazánk baromfitenyésztőinek zöme, a parasztság még mindig kevés érzékkel viseltetik vezetőink jó tanácsai és példaadásai iránt. Igaz ugyan, hogy mindeddig kevés alkalma is volt a parasztságnak baromfitenyésztésünk újjászületését figyelemmel kisérni. Számos vidéke van még ma is hazánknak, ahol még mindig az-ósdi szokások járják, ahol alig tudnak valamit arról, hogy a baromfitenyésztést reálisabban is lehet űzni.Vannak vidékek, ahol még most is csak annyi különbséget tudnak a baromfi és baromfi között, hogy az nagyobb ; ez kisebb ; ez tojó; emez jó kotló. Tojás szi- 

néröl, formájáról vagy súlyáról, úgyszintén, hogy fehér lába, csőre vagy húsa van-e annak a tyúknak, vajmi keveset törődnek, vagy épen semmit. A fő elv itt még csak az, hogy sok legyen és sokféle legyen, igy aztán össze is tenyésztenek tücsköt-bogarat.A baromfibetegségekkel és ez ellen való védekezéssel meg épen ott vannak némely vidéken még ma is, ahol voltak ezelőtt évtizedekkel. Számtalanszor láthatja, akinek alkalma van vidéken vagy falun utazgatni, hogy utak mentén, kertek alján mint csüngenek fákon felaggatva elhullott baromfiak, bűzt terjesztve a környékre. De falun ez szokás, hogy ha valakinek baromfija hullik, legyen az a legveszélyesebb baromfikolerában, vagy bármely más ragályos betegségben elhullott, nem ássa el, vagy nem égeti el, hanem elviszi házától vagy tanyájától 2—3 dülőnyire és ott felakasztja egy fára azzal a megnyugvással, hogy most ezzel kivitte udvarából a baromfi-nyavalyát. Hogy ezzel aztán mennyire mozdítja elő a környék megfertőzését, erről fogalma sincs, de ha van is, nem sokat törődik vele. Sőt alkalmam volt egy eléggé eklatáns példáját látni az ily fertőzés terjesztésének. Egy intelligensnek mondható falusi gazdaasszonynál láttam és hallottam, amint cselédjének megparancsolta , hogy a döglött tyúkokat kösse össze és akassza ki a kert aljába egy fára. Azon kérdésemre, hogy mire jó ez ? azt a választ nyertem, hogy a fáról a varjuk és a szarkák elviszik a dögöt és őkis elpusztulnak tőle. Hogy ez úgy van-e ? ebben lehet kételkedni is. De annyi bizonyos, hogy az én jó asszonyom arra nem is gondolt, hogy mennyi hulladék marad még ott, ami a ragályt terjeszti.Azért volna nagyon kívánatos, hogy nálunk is úgy, mint Németországban, a vidéki és megyei gazdasági egyesületek behatóbban foglalkoznának a baromfitenyésztés ügyeivel. Tennék magukévá a mezőgazdaság ezen fontosságának érdekeit, szerveznének keblükben külön baromfitenyésztési osztályt, gondoskodnának vándortanitókról, akik a megyéjükhöz tartozó községekben baromfite-
Fontos a tejgazdaságban^

a legújabb és legjobbnak bevált

svéd GLOBE Separainr, 
melylyel a legtöbb és legfinomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi, erő- és turbina hajtásra 
úgyszintén mindennemű tejgazdasági gépeket és eszközöket 
tejszállitáshoz, vaj- és sajtgyá fáshoz, legelőnyösebben szállít az 

Első magy. tej gazdasági gép- és eszközgyár 
Fuchs és Schlichter, Budapest, VI., lász-u. 7. 
V 5 IKIVITFI I vajat, évi kötés mellett minden meny-
I Ad 111 5 11 DÍJ i nyiségben a legmagasabb árakon átveszünk. 
Különlegesség': Tejtelepek és tejszövetkezetek berende

zése és azok által termelt vajnak átvétele.
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6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 49. sz.nyésztési előadásokat tartanának, a parasztságot felvilágosítanák a baromfitenyésztés nagy jelentőségéről, utasítást adnának a népnek, hogy mily irányt kövessenek a tenyésztésben. Mert hogy mindezt a „Baromfitenyésztők Orsz. Egyesülete" a maga erejével vigye keresztül, az teljes lehetetlen.Vegyenek megyei gazdasági egyesületeink példát a németországi gazdasági egyesületektől, amelyek reális irányban karolták fel a baromfitenyésztés ügyét. Németországnak ma már a központi baromfitenyésztési egyesületen kívül 73 fiókegyesülete van. Van 64 baromfitenyésztési állomásuk, ezt legközelebb 100-ra szándékoznak fölemelni. Ezek mind a köznépnek a baromfitenyésztésben való oktatására szolgálnak. Németországnak mezőgazdasági kamarája minta baromfitenyészdék létesítésére buzdítja a mezőgazdákat, azoknak, akik a kamara előírása szerint létesítenek mintabaromfiudvart, 100 márka segélyt nyújt az első évben. Eddig már 8 ily mintabaromfiudvara van, de a jövő évben már két- szerannyi lesz ezeknek a száma. Ezen intézmények mind a gazdasági egyesületekből csíráztak ki.Szóval sok, sok tennivalónk van még, ha azt akarjuk, hogy mint export állam az elsők közé helyezkedhessünk.
Kántor József.

Az aradi baromfikiállitás.November hó 29-én délelőtt 11 órakor nyílt meg az Aradvármegyei Gazdasági Egyesület által a Baromfitenyésztők Országos Egyesületével karöltve Aradon rendezett országos baromfi-kiállítás és vásár. Az ünnepélyes megnyitásra nagyszámú közönség jelent meg úgy Aradról, mint az egész országból. A földmivelés- ügyi miniszter képviseletében Pókay Dezső állattenyésztési m. kir. felügyelő jelent meg, a Baromfitenyésztők Országos Egyesületét gróf Teleki Józsefné elnök, gróf Teleki József, Polónyi Manó ésWinkler János titkár képviselte. Vásárhelyi László lelkes szép szavakban méltatta a baromfitenyésztés hasznát s a tenyésztőket fokozottabb munkásságra buzdítva, felkérte Pókay Dezső állattenyésztési felügyelőt, hogy a földmivelésügyi miniszter nevében a kiállítás megnyitása iránt intézkedni szíveskedjék. Pókay Dezső rövid szavakban ismertetve a földmivelésügyi kormánynak a baromfitenyésztés fejlesztését czélzó intenczióit, gróf Teleki Jó- zsefnét, a Baromfitenyésztők országos elnökét kérte fel a kiállítás megnyitására, mire gróf Teleki Józsefné szép szavakban méltatta a kiállítás czélját, a kiállítást megnyitottnak nyilvánította.A megnyitás után Vásárhelyi László s Laehne Dugó igazgató kalauzolták Teleki József grófnőt s bemutatták a kiállítást, mely úgy a felhozott anyag, mint a czéltu- datos rendezés tekintetében igen sikerültnek volt mondható. A felhozott állatok az e czélra átalakított, fenyőfákkal feldíszített régi fedett lovardában voltak elhelyezve, úgy, hogy a hideggé vált időjárás ellen

teljesen meg voltak védve. Az állatok csoportosítása fajták szerint történt, a mi a bírálóbizottság munkáját megkönnyítette s a vásárló közönségnek az összehasonlítást lehetővé tette. Igen jó eszmének bizonyult a zárt helyiségnek fenyőfákkal való feldíszítése, mert az azokból kiáradó illat a nagyszámú baromfiak szagát ellensúlyozta. A felhozott anyag úgy a bírálóbizottságot, mint a nézőközönséget kielégíthette, mert úgy a fajállatok, mint a keresztezések között gyönyörű példányok voltak, igy Friebeisz Miklósné bemutatta orpington tenyészetét, a melyből tiz tojó és két kakas apepinériát képezi, s bárkinek mintául szolgálhat. A langshán tenyésztésben a pécskai kisgazdák langshánjai remekeltek, a fehérlangshánokb ól Darányi Ferenczné mutatott be 50 darab szebbnél szebb példányt, a melyeken a tollas láb kiirtását czélzó sikeres törekvést észleltünk. A plimuthokban is szép állatok voltak kiállítva Schmorl Ella, Fiedler Lajosné, Trenoszky Józsefné, Jókuthy Sándor stb. tenyészetében. Kopasznyakuakat Jekely Károlyné mutatott be, mig fehér magyar tyúkot az almáskamarási gazdakör s Pisny Istvánná állított ki.Ludak és kacsákban amagyar-pécskai kisgazdák domináltak, a kik ezen a téren évről-évre nagyobb sikereket érnek el. Éppen ezért nagy vívmánynak tartjuk, hogy az Aradvármegyei Gazdasági Egyesület a pécskai kisgazdákat az országos köztenyésztési iránynak megnyerte.A keresztezések megfigyelőjének bő alkalma nyílt a tanulmányozásra ezen a kiállításon, mert nemcsak márbeváltkeresz- tezéseket mutattak be, hanem uj kísérletezések is voltak láthatók. Külön kiemeljük e téren Friebeisz Miklósné kurticsi tenyészetét, a mely teljes mérvben köztenyésztési és tudományos czélokat szolgál.A díjazások eredménye következő volt ;
Tyúkok csoportjában. 1. dij. Orpington-dij: 

200 koronás emléktárgy és díszoklevél Friebeisz 
Miklósnénak (Kurtics), orpingtonokért. 2a. dij. 
Díszoklevél és 100 koronás emléktárgy ; Urbán 
Péternének (Kunágota), orpingtonokért. 2b. dij. 
Díszoklevél és 100 koronás emléktárgy Darányi 
Ferencznének (Kecskemét), fehér langshanokért. 
3. dij. Aranyérem díszoklevéllel: Jekely Károly- 
nénak (Segesvár), plymutokért; Schmorl Ella 
(Pilis), plymutokért. 4. dij. Díszoklevél ezüst
éremmel : Purgly Lászlónénak (Sofronya), or
pingtonokért ; Keller János (Segesvár), fekete 
langshanokért, Jókuthy Sándor (Budapest), or
pingtonokért. 5. dij. Diszoklevél bronzéremmel 
Stebriger Ágostnak (Segesvár), plymutokért. 
6. dij. Diszoklevél: Gróf Lónyay Gábornénak 
(Deregnyö), langshánokért; Pécskai Gazdakör 
langshánokért, Fiedler Lajosné (Monor) 30 
korona pénzdíjjal, fehér orpingtonokért. 7. dij. 
Diszoklevél és 30 korona pénzdíj : Bovat- 
csek Mihály (Pécska), langshánokért. 8. dij. 
Arany érem: Mathiás Jánosné (Katonatelep), 
fehér orpingtonokért, Berkes Pál (Kolozsvár), 
orpingtonokért. 9. dij. Ezüst érem és kiállítási 
oklevél : Wagner Mihály (Zichifalva), orping
tonokért, Mészáros Anna (Csongrád), orping
tonokért, Stebriger Ágost (Segesvár), plymu
tokért. 10. dij. Ezüst, érem pénzdíjjal: Tre- 
novszky Józsefné (Gödöllő), plymutokért. 11. dij. 
Bronzérem. Fábián Lajosné (Kösd), plymutokért. 
Pisny Istvánná (Battonya), magyar tyúkokért, 
Jekely Károlyné (Segesvár), kopasznyakuakért. 
12. dij. 30 korona pénzdíjat és kiállítási ok
levelet kaptak: Miskolczi Mihály (Pécska), 
langshánokért, Kis Lajos (Pécska,) langshá
nokért, Kurunczi Sándor (Pécska), Kelemen 
Gáborné (Pécska), Bartók István (Pécska), 
Donátit József (Pécska), Mester János (Pécska),

langshánokért, Donátit Mihály (Pécska), fehér 
langshánokért, Nagy Jánosné (Pécska), langs- 
liánokért, Balogh Jánosné (Pécska), langshá
nokért;, Tripás Nyisztor (Gurahoncz), plymu
tokért. 13. Kiállítási oklevelet kaptak : Brichta 
Kálmán (Izsák), dr. Buding József (Temesvár), 
Magyart Ágost (Budapest), Fábián Lajos 
(Kösd), Almáskamarási Gazdakör, Sármezey 
Ántalné (Mezőkovácsháza), Friebeisz Miklósné 
(Kurtics).

Vízi szárnyasok csoportjában. Budákért. 1. dij. 
Díszoklevél és 50 korona pénzdíj : Boldizsár 
János (Pécska). 2. dij. Ezüst érem: Blázstk 
Mihály (Csongrád), Bovatsek Mihály (Pécska), 
Reitter Oszkár (Nagybecskerek). 3. dij. 30 koro
nás pénzdíj : Kelemen Gáborné, Mester Józsefné, 
Kurunczi Sándorné, Bartók István, Löké Mátyás 
ésidb. Gál Pál (pécskai tenyésztők). 4. dij. 20 
koronás pénzdíj : Donáth Andrásné, Donátit 
Józsefné, ifj. Szűcs Lajos, Csimpolyesz János, 
Kelemen András, Harsányi istván (pécskai te
nyésztők). 6. dij. Bronz érem : Weinrich Lajosné, 
(Battonya), SarmezeiAntalné(Mező-Kovácsháza). 
6. dij. Diszoklevél: Pécskai Gazdakör.

Kacsákért 1. dij. Diszoklevél: Gróf Teleky 
Józsefné (Bácsalmás). 2. dij. Aranyérem: Gróf 
Lónyay Gáborné (Deregnyö). 3. dij. Ezüst érem : 
Grcifl Andorné (Pta-Csák). 4. dij. 30 koronás 
pénzdíj : Tripás Nyisztor (Gurahoncz), Donáth 
Andrásné (M.-Pécska), Varga István (Pécska).
5. dij. 20 koronás pénzdíj : Blázsik Mihály 
(Csongrád) és Fábián Lajos (Kösd).

Pulykákért. 1. dij. Diszoklevél: Pécskai Gazda
kör. 2. dij. Aranyérem: Friebeisz Miklósné 
(Kurtics). 3. dij. Ezüst érem: Niederhauserné 
Zachariás Tera. 4. dij. Bronzérem: Mathias 
Jánosné (Katonatelep), Fikker József (Nagy- 
Kamarás). 5. dij. Kiállítási oklevél. Gróf Lónyay 
Gáborné (Deregnyö), Sármezey Antal (Mező
kovácsháza). 6. dij. 30 koronás pénzdíj : Szűcs 
János (M.-Pécska).

Galambokért. Első dij. Aranyérem és diszok
levél: Fekt Ferencz (Eperjes), 2. dij. Ezüst 
érem : Keresztes Emil (Besztercze), Meskó Margit 
(Hátszeg). 3. dij. Bronzérem: Seifert Gusztáv 
(Besztercze), Ács Géza (Soborsin). 4. dij. Ki
állítási oklevél: Harczer Vilma (Szeged), Horváth 
János (Szonta.)

Kanárikért. 1. dij. Aranyérem és diszoklevél: 
Hertl Henrik (Buadapest).

A dobosgalambról.A dobosgalamb,ha nemtulhideg helyen tartják, még télen is tojik és nevel. Egy termékeny pár évente 8—10 szer is nevel fiatalokat.Ezen tulajdonsággal azonban csak a német dobosgalamb és ennek féleségei bírnak, mert ezek az ősrégi ázsiai törzsből származók.A dobosgalambot eleinte „oroszgalamb
nak11 nevezték, mert onnan is hozták át. Ott szorgalmasan lett tenyésztve és általánosan el volt terjedve. Ma már egész másként áll a dolog, Oroszországban ritkaságszámba megy és ha valaki kitűnő példányt akar, azt Németországból kell méregdrágán beszereznie. Ellenben Né metországban nagy szeretettel és szakértelemmel lett tovább tenyésztve és terjesztve. Egy ország sem mutathat fel annyi szint és féleséget, mintNémetország, azért joggal nevezhetjük ma a dobosgalamb o t, né me t galamb faj fának.A dobosgalambnak egyik félesége az u. n. „altenburgi1'-, a másik félesége a „bern- 
burgk1 név alatt ismeretes de ezek annyira hasonlók még az eredeti dobosgalambokhoz, hogy külön említést is alig érdemelnek. Bizonyos különlegeségnek lehet azért a bernburgit tekinteni, mert önálló története van. Az orosz dobosgalamb és az u.n. 



1903. 49. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7mönschgalamb keresztezéséből származik, sőt. némelyik galamb szakértő állítása szerint a fehérhegye, golyvás galambnak is van része származásában, ami azonban nem bizonyos, sőt az összes tulajdonságai csak az előbb említett két lajtára emlékeztetnek. Éppen ez a fajta azonban annyira kezd most terjedni,hogy az eredeti dobosgalambot elhanyagolják érte, tekintve azonban a kevés fajtakülönbséget köztük, hátrányosnak ezt mondani nem lehet
Somberki Pál.

Különfélék.
A gyapjupiac helyzete. Az őszigyapjuauk- cziók megtartása óta a forgalom a gyapju- piaczon alig szünetelt. Tartós kereslet mellett a készletek immár minimumra csappantak és képzelhető, hogy ezen minimum immár nem képviseli a hazai termelés szine-javát. Ugyanígy volt ez a legutóbb Anversben, valamint a múlt héten Londonban megnyílt aukczión is és igy nincs ok meghökkenésre vagy aggódásra a jövőt illetőleg, ha a most elkelt gyapjukészleteket számszerűleg olcsóbb árakon értékesítették is, mint a minő árak még szeptemberben érvényben voltak sokkal jobb kezelésű gyapjúkért. A tengerentúl nagy gyapjupiaczokonngyan- csak most folyik az ottani uj nyirásu termék aukczionálása. Ott a legújabb tudósítások szerint a londoni árcsökkenést jelentő kábelsürgönyök daczára szilárd irányzat mellett az árak inkább valamivel magasabbak, mint az előző heti aukczió- kon. Az idény elérte tetőpontját és kérdésesnek látszik, vájjon későbben előnyösebb vásárlásokra lehetne szert tenni. Ebből tehát látható, hogy a jövő évi üzletre vonatkozólag áreséstől nem kell tartanunk ; különösen merinó (tehát finom és középfülöm) nyapjunál nem, mig a durva(czigájaés raczka) gyapjufajták tul- csigázott áralapjának némi csökkenése az üzlet általános fellendülésére vezethet.
A pestmegyei gazdasági egyesület az 

állattenyésztésért. A pestmegyei gazda sági egyesület ez évi tevékenysége, mint az egyesület évkönyvében látjuk, főleg a vármegye baromfitenyésztésének emelése s ezzel kapcsolatban a baromfitenyésztőszakosztály megalakítása volt. Czeg- léden vármegyei jellegű baromfi-kiállítást rendezett az egyesület, amelynek jutalomdijait Teleki József ^VQ^-Keglevich Gábor gróf, Beniczky Ferencz és Kecskemét, Czegléd és Halas város adta. Az egyesület több helyen gazdasági és háziipari tanfolyamot rendezett, az állattenyésztés előmozdítása czéljából pedig négy község- b en szarvasmarha-díjazást tartott. A j el en- tés végül beszámol a lótenyésztés érdekében kifejlett működésről is.
Az orosz sertéskivitel. Az uj szibériai vasút megnyitása óta Oroszországnak igen nagy a sertéskivitele Németországba. Főképpen 1 euthen és OppeZn vagóhidjára. szállítanak sok sertést, bár az orosz állategészségügyi viszonyok egyáltalá bán nem jobbak a mienknél. A legtöbb járványt éppen Oroszországból hurczol- 

ják be hozzánk és Nyugat-Európába. S mégis most a magyar sertést majdnem, teljesen kizárták a német forgalomból. Az orosz élősertésnek és sózott husfor- galomnak kedvezményeket akar adni Németország uj vámtarifájában. Az uj tarifa szerint ugyanis a 100 kilogrammnak 17 márka helyett 60 márka lesz a vámja. Ezt a súlyos vámot Oroszország javára kedvezőbben fogják megállapítani és ebből a czélból november 16-ánorosz szakférfiak érkeztek Berlinbe
Tejkartel. A Szepességben a marhazárlat miatt nemcsak a hús, hanem a tej is drágább lelt. Ugyanis Szepesvár- alján és vidékén a gazdák kartelbe léptek és az összes tejtermékek elárusitásánál nagyobb árakat szabtak.

„ AG11AR i A**
magyar gépforgalmi rész ény - társaság, a szab, osztrák-magyar államvasut- társaság 
resiczai mezöoaziiasáfli gépgyárának 

vezérügynöksége.

Mezőgazdák különös figyelmébe 1

Tizta aczeiaayag jaját üáinotaínítiúl!Eltörhetetlentégely aczélekefej.Pánczélaczélkormánylemez. Magasított aczéi-ekefej.Porvédő kerekek.
Aczél u gerendely. 

Csak kitámasztóit nyeregkerettel bíró 
taligát s állítunk. Kérjünk árjegy
zéket “Wlí mivel ez az összes ta'aj- 
mivelö- .epeket terjedelmesen ismerteti 
és egyáltalán a talaj alapos megmunká
lására terjedelmes, szakszerű és minden 
gazdának értékes felvilágosításokat nynjt 

és dij entesen küldetik.

Ekegyártás terén legelsö-rangu magyar 
gvártmány, felülmúlja még a legneve
zetesebb idegen gyártmányokat is.
Rövidített levélcím : „Agraria“ Budapest, 
V., Váczi-ut 2. Sürgönyeim: „Agraria“ 

Budapest.

A husszükség Németországban. Berlinben a husdrágaság ellen liusbeszerzö szö
vetkezetek létesítése által akarnak védekezni. Mostanában több ilyen szövetkezet van alakulóban a melyeknél a vidéki húsárak 20—30 százalékkal olcsóbban szerezhetők be, mint a berlini piaczon. Ugyancsak kínálatok történtek olcsó vadhúsban és halakban. A lohus használata 
Berlinben állandóan emelkedik, mert a nagy lóhus-ebéd óta, melyet a berlini állatvédőegyesület egy évvel ezelőtt rendezett, a lóhus széleseb körökben vált népszerűvé. A szibériai füstölthus behozatalával történt kísérletek jó eredményt mutatnak. Eddig két kocsirakomány hús (mindegyik körülbelül 200 q.) jött Berlinbe j állapotban.

TenyészbaromfMojások csere utján. A földmivelési kormány egyes magántenyésztőknek sem baromfitörzseket, sem pedig egyes állatokat sem ingyen, sem cserébe nem ad, vagy oszt ki. Ezelőtt 6—7 évvel egyes tenyésztőknek nemes baromfitörzseket adtak ki oly feltétellel, hogy az azoktól nyert szaporulatból egy év múlva ugyancsak egy tisztavérü törzset köteles lesz az illető visszaszolgáltatni, de ez az eljárás a gyakorlatban nem volt oly módon keresztülvihető, hogy a kiosztott anyag után a megfelelő eredmények is láthatók lettek volna. Most himnemü nemes baromfiakat és nemes baromfi tenyésztojásokat osztanak ki. A himnemü baromfiak cserekiosztása csak akkor lesz engedélyezve, ha ezt a kedvezményt az illető község baromfitenyésztői egyetemlegesen kérelmezik. Hazánkban van egy fő- és 6 fiókbaromfitelep. A főtelep Gödöllőn van. A 6 fiók- baromfitenyésztő-telep akö vetkező gazdasági tanintézeteknél és földmi vesiskolák- nál van elhelyezve: a kassai, a debre- czeni, a kolozsvári m. kir. gazdasági tanintézeteknél és a rimaszombati, a pápai és a szentimrei m kir. földmives- iskoláknak. Ezen baromfitelepek vezetőségeihez kell imi a csere baromfitojások előjegyzése végett. E helyeken jelentkezés sorrendjében előjegyzik a kérelmezőket és a tenyészidő beálltával a fölös számú tenyésztojásokat megküldik a bejelentett pontos czimre. Mivel a tenyésztojásóknak a postán való küldése még a leggondosabb csomagolás mellett is árt, a cseretojások kiadásának kedvezményében elsősorban azok részesülnek, akik személyesen jelentkeznek a telep vezetőségénél.
Szerbia sertésállománya. Szerbia sertésállományát 48,302 négyzetkilométer terület- és mintegy 2V2 milliónyi lakosság mellett hivatalosan körülbelül 940,600 darabra teszik. Ehhez képest 1 négyzetkilométer területre 19 5 és 1000 lakosra 376 darab sertés jut. Ezt az arányt egyéb államokkal összehasonlítva a következő táblázatot kapjuk :

1 km2 1000
területre lakosra 

juh, sertés dbokbau 
Magyarországon 23 400
Szerbiában 19’5 376
Németbirodalomban 31 1 298
Ausztriában 12 149
Angliában* 13 100
Francziaországban 12 163
Olaszországban 6 57
Oroszországban 2 110
Egyesült-Államokban 5 520Szerbiának tehát a területét tekintvesokkal kevesebb sertése van, mint a Németbirodalomnak és a lakosság számarányát tekintve is nem sokkal mutat emez felül. Általában azonban úgy Szerbia,mint a Németbirodalom bírnak a leggazdagabb sertésállomnynyal. Szerbiának sertéskiviteli képessége azonban nem annyira eme gazdagságától függ, mint inkább lakosságának igénytelen szükségletétől. A szerb lakosság kevés húsételt szán magának ; sokat bőjtöl (évenkint mintegy 180 napot), főleg növényi élelemmel táplálkozik és ha húsételről lehet szó, akkor inkább bárány- és ürühust fogyaszt, mint marha- és sertéshúst. így aztán jelentékeny fölösleg marad a kivitel czéljaira.
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Tojáskartell Bulgáriában. Bulgária tojáskivitele, daczára emelkedő irányzatának, azért nem fejlődhetik oly fokra, melyet már évekkel ezelőtt elérhetett volna, mert néhány bolgár exportőr egyesülvén a Bulgáriában lakó külföldi kiviteli czégek- kel kartellre lépett, melynek eredménye az lett, hogy a kartell által diktált árakon kénytelenek vásárolni a Bulgáriában lakó összes tojáskereskedők és bizományosok. Ezáltal a termelő parasztság a kartell önkényének ki van szolgáltatva, a külföldi éskartellenkívülálló kiviteli czégek szükségleteiket szabad kézből nem fedezhetik, sőt a bolgárok maguk sem részesedhetnek a tojáskivitelben, mert a kartell szolgálatában álló bizományosok más czégeknek exportra való vételeit mindenképpen megakadályozni igyekszenek. Ezen baj orvoslására Szófiában tojástőzsde létesitését tervezik. Ennek előnyei lennének a tervezők véleménye szerint, hogy a tojáskereskedelem megszabadulna minden kartelitől és egyedáruságtól és ha kartell nem lesz, több külföldi exportőr fogj a felkeresni a bolgár piaczot, miáltal a kivitel és igy a közjóiét is emelkedni fog. Ellenben a szófiai kereskedelmi kamara véleménye szerint tojástőzsde Szófiában még nem létesithető, mert igen kevés az anyag. Tojástőzsde fentartásához hetenkint legalább 300 waggon tojás szükséges, ellenben Szófiában az összes forgalom alig'Tesz ki 15—20 waggont hetenkint. Ezenkivül kevés volna az eladó is, mert az áru javarésze már a falvakban, a közvetítő kereskedők által vétetik meg. A bolgár kormány a tojáskivitel emelésére aprodukczió emelését tartja elsőrangú fontosságnak és ezen czélból — úgy, mint Oroszországban történik — angol és olasz szárnyast akar en masse importálni, még sem idegenkedik azonban a tojásbörze 'eszméjétől és azt tanácskozás tárgyává fogja tenni.
Magyar sertés Bulgáriában. Szófiai főkonzulátusunk októberi jelentése szerint a várnai gazdasági bizottság az állattenyésztés föllenditése czéljából 18 darab magyarországi tem észsertést vásárolt.
Magyar ló Görögországban. A görög kormány Magyarországon négyezer lovat vásárolt, amelyet Fiúmén át fognak Pireuszba szállítani. Az első szállítmányt, amely ezer lóból áll, már deczember elején szállítják el.
Állati gyógyszerek behozatalának szabá

lyozása. Az állati gyógyszerek és különleges állati gyógyszerkészítmények, külföldről való behozatalára nézve szükséges engedélyek kiadatását a földmivelés- ügyi miniszter most szabályozta. Ezen feltételek, melyek szerint ily engedélyek kiadhatók, a következők: 1. Külföldről gyógyszert a tör vény hatósági m. kir. állatorvos meghallgatásával, a törvényhatóság első tisztviselőjének engedélyével szabad behozni. 2. Kivétetnek e szabály alól a nyilvános jelleggel felruházott állatorvosi kísérletező és gyógyító intézetek, melyek közvetlenül rendelhetnek és hozhatnak be gyógyszert. 3. A megrendelő a hozatott gyógyszer összes mennyiségét csakis a tulajdonát képező állatok gyógyítási czéljaira használhatja fel. 4. A vámhivatalok csak t.kkor szolgáltatják ki 

a gyógyszert, ha a megrendelő a hatósági engedélyt felmutatja. Ezen engedélyen a szállító czég és a gyógyszer nevét s az utóbbinak pontos mennyiségét is fel kell tüntetnie.
Igazságok a gyakorlati gazda életéből, 

vagyis az okszerű gazdálkodás alapfelté
telei dióhéjban, Milhoffcr Sándortól. A gazdálkodás egészét találjuk meg az e czimen megjelent füzetben, közmondásszerű mondatokba foglalva. Mintegy emlékeztető lehet mindaz, amit e füzetben találunk, arra, hogy a növény termesztés, állattenyésztés és más gazdasági ágak okszerű vitelénél mire ügyeljünk, mit tartsunk szem előtt. Szabályoknak nevezhetők az olyan tételek, mint pl. Megvénült takarmánynak sokaz izéke. Növendék marhára jól kimérd az abrakot. Jó legelő, jó marha stb. s a gazda hasznát veheti mindennap. Ajánljuk a füzet megszerzését minden gazdának. 1 koronáért minden könyvkereskedésben kapható.

Magyar nyultenyésztők köre. Több nyul- tenyésztő egy oly kör megalaktiására törekszik, mely czélul tűzné ki a sport és husnyul tenyésztésének előmozdítását, a különböző fajok nemesítését, a nyulhus forgalombahozatalát, annak mikénti exportálását, valamint az összes mellék- termékek értékesítését. Hogy czéljuk minél sikeresebb legyen, az alapítók hosszú időn keresztül tanulmányozták a külföldi hasonló körök és egyesületek működését és üdvös eredményeit. Tanulmányaik befejeztével az alapítók ezúton hívj ák fel a nyultenyésztőketj elentkezésre, hogy mint alapítók hivassanak meg a legrövidebb idő alatt megtartandó alakuló gyűlésre. Jelentkezni lehet írásban is Hölzl Ármin urnái, mint a „Magyar Nyultenyésztők Köre“alakuló bizottságának tagjánál Budapest VI., Lőportár-u. 6.
Gyorsnyirógép Velocifor néven kerül forga

lomba egy szabadalmazott gyorsnyirógép, mely, 
úgy ló- mint marha- és juhnyirásra alkalmas. 
E kizárólagosan szabadalmazott géppel egy 
lovat 35—40 perez alatt teljesen le lehet nyírni,' 
anélkül, hogy az állatot nyugtalanná, vagy’ 
rakonczátlanná tenné. Ajánlatos ily gép be 
szerzése, első sorban azért, mert ez ragályos be
tegségek áthurczolását kizárja. Kaphatók Steidl 
József özvegyénél, Bécsben, XVII/1. Jörger- 
strasse 41., kinek mai számunkban közölt hir
detésére felhívjuk olvasóink figyelmét.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

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

R. J. urnák Kaposvár. Nagybecsű, soraira levél
ben válaszolunk. — K. M. úrnőnek Kétegyháza. 
A hizlalási eljárásokra vonatkozólag ajánljuk 
Hreblay „Baromfitermékek értékesítése44 czimü 
munkáját. Ara. 2 korona. Egyesületünknél is meg 
rendelhető. — H. J.- urnák Sárbogárd. Niek 
Edéné, lov. Asbótli Béláné Gödöllő, Rácz 
Ödönné Kőbánya. — «S'. R. úrnőnek Galántha 
Levélben bővebbet. — 5. M. urnák Budapest. 
Legyen szerencsénk egyesületünk hivatalos hely, 
ségében, Köztelek, I. emelet 10. ajtó. - Sz. G- 
urnőnek Karmas. Méltóztassék a levelünkben 
ajánlottakat megkísérteni, hisz mindössze 2 rövid 
levél megírásába kerül, egyebek iránt majd mi 

fogunk utána járni. — S. H. urnák Dombóvár. 
Leszünk bátrak a melassze baromfitakarmányból 
kísérletezés czéljából küldeni.

Nap Olajipar

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

Vásárol
Lenmagot
Repczét
Gomborkát

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot 

Ricinusmagot

Szállít:
Olajpogácsát 

Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenőcsöt 
Kocsikenöcsöt

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapok41 eredeti tudósításai.
Budapesti szurómarhavásár. 1903. deczember 3. 

Fölhozatott: borjú 262 darab, bárány — darab. 
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 86—100 fül., II. oszt. 
76 —88 fill„ bárány páronkint-------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata szilárd.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Budapesti vág’óinarhavásár. 1903. deczember 3. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2836 drb, csontozni 
való marha 530 drb, összesen 2306 drb. Ebből : ökör 
1961 drb, bika 128 drb, tehén 624 drb, bivaly 118 drb, 
növendékmarha 5 drb.

19'i3 november 19 I. rendű II. rendű III. rendű
Magyar hizott ökör 68—74 60-66 52-58
Tarka hizott ökör . 70 -76 62-68 54—60
Tehén ....................... 61 68 52—59 44- 50
Szerbiai ökör . . . 64-70 56-62 48—54
Bika.......................... 68 -76 58-66 50 — 57
Növendékmarha -2------- 44-58 _____
Bivaly ....... ——. 37-46 ll ——
Irányzat: A vásár hangulata lanyha, az árak magya-

Toknál 1 koronával, szerbeknél 1—2 koronával méter-
mázsánként emelkedtek.

Budapesti juhvAsAr. 1903. n«vember30. Fölhajta
tott : 995 drb. Árak: q-lrint korona értékben. Első
rendű hizott ürii 44—46, középminőségü hízott tirti 
40—42, legelőn javított ürü ----- — pár.-kint, javított
bárány, —, szerbiai raczkajuh----- , kecske —, anya

rányzat: A vásár hangulat élénk.

Budapesti lóvásár. 1903. eczemberS. Fölhajtatott:
752 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
50 drb, hintés 10 drb, igás 40 drb, fuvaros ló 183 drb, 
parasztló 400 drb, alárendelt minőségű 73 drb. Elada
tott : 399 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló----- , jukker
260—440, hintós ——-, igás 280—380, fuvarosló 120— 
250, paraszt ló 40—130.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.
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Budapesti ferenczvárosi sertés-zártvásár.

Napi Arak llllérekben

Nap j
Érk. 

waggon |
Érk. 

darab

Sertés- 
közvágó- 

hidra 
elszállit- 

tatott

Eladat
lanul 

maradt

n . 27-től decz. 3-ig | 102 | 3811 3824 190

Irányzat: Vásár élénk. Árak emelkedtek.
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nov. 27-én 95-96 95-96 98-104 92-100

decz. 3-án 96-104 96-104 98-106 94-103 88-96 94-96

A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 1903. 
november 25-tól 1903. decz. 4-ig. Sertésállomány volt 
1903. november 25-én 28603 drb. Ehhez érkezett: magyar 
1397 drb, szerb 2993 drb, összes állomány 32993 drb 
Elszállittatott: 4781 drb. Maradt állomány 28212.

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 116—120 flll. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 116—120 flll.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 118—122 
flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 118—122 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 116—120 
flll. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 116—120 flll. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 112—116 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 112—116 fillér.

Irányzat: Nagy kereslet folytán változatlan élénk.

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

Öreg 2 éven fölüli 108 f.-től 116 f.-ig, öreg 2 éves 
108—116 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 130—140 

vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 104—112 
fillérig. Irányzat: Változatlan élénk.

A fent jelzett sertésmennyiségből németországi vevők 
által határszéli vágóhidak utján élő állapotban 30 drb 
lett Németországba elszállítva.

Bécsi jnhvásár. 1903. deczember 3. Fölhajtatott: 647 
darab, mely — fill.-rel kelt el klgr.-kint. Árak: kg.-kint 
fül.-ben: angol húsos ürük —----- , I. rendű hizott ürü
50—55, középmin. hizott ürü 46-49, kecske —. báránv —.

Irányzat: Az üzlet jelentéktelen, az árak a mult
hetiek.

Bécsi szűrő marhavásár. 1903. deczember 1. Föl
hozatal: 3401 drb borjú, 2352 drb sertés, 577 drb 
juh, 208 drb bárány. Árak: kg.-kint (flll. borjú I. o.: 
80—121, II. o.-------- , sertés 68—116, süldő sertés
-------- , juh páronkint 50—88, bárány 14—32 kor.

Irányzat: csendes, az árak — kevés kivi élről elte
kintve — a multhetiek.

Bécsi sertésvásár. 1903. decz. 1. Fölhajtatott ■' 
hússertés 5602 darab, zsirsertés 5701 drb, összesen: 
11.303 drb. Ebből : magyarországi 5701 drb, galicziai 
5278 drb, egyéb 324 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 108—110 (kiv. 
—), elsőrendű közép magyar 102—107, könnyű magyar 
96—100, öreg nehéz magyar 102—107, szerémségi 
(horvát) ———, szedett sertés-------- , galicziai süldők
-------- , galicziai öreg ——, hússertések 68—88.

- Irányzat: zsirsertésekben az üzlet vontatott, de azért 
az árak a multhetiek, hússertések ára hanyatlott.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. nov. 30. Föl
hajtatott : hizott és legelőmarha 2710 drb, csontozni 
való marha 864 darab, összesen 3574 darab. Ebből 
ökör 2592 drb, bika 481 drb, tehén 367 drb, bivaly 
134 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaőrtők

ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. november 30. j 1. rendű | ll. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 74—78 64—72 56—63
Galicziai hizott ökör. . . 76-78-80 69-75 64-68
Tarka hizott ökör . . . 82-86-8780 70—81 64-69
Bikák .............................. 54-74 76-77 —
Hizott tehén.................... 54—68 — —
Legelő marha.................... 52—64 — —
Csontoznivaló marha. . — — —
Bivaly............................... 40-52 — —
Konzerváru (selejt) . . . — — —
Irányzat: primaáru jó kereslet mellett mu theti árakkal 

kelt el; a bikavásáron az üzlet élénk. Vásár n kivül 
közvetlenül a vágóhidra érkezett a lefolyt héten 952, a 
múlt vesztegvásárra való fölhajtás 620 drb.

Élelmi czikkek piacza.
A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése 1903. deczember 4-én.
A forgalom a lefolyt héten mindvégig élénk ma

radt ; a kinálat és kereslet egymással lépést tartottak. 
Hiány csupán a bárányban mutatkozott, melyet a gazdák 
alig bocsátanak piaczra, pedig kedvezően volna most 
értékesithető. A vágott libák árára nyomasztólag hatott 
a nagyobb mennyiségben felszállitott selejtes áru és a 
kedvezőtlen lanyha időjárás; szép áru azonban most is 
aránylag jól értékesült. Friss teavaj élénk kereslet 
tárgya ős nagyobb tételek is gyors és kedvező elhe

lyezést találnak. Vad az eddigi árak mellet1 kerül el
adásra, nyúl nagyobb tételekben igen előnyösen volna 
most export utján értékesithető. Tojáspiaczunkon az áru 
kevés, áruk változatlanok.

Árak: Husnemüek: marhahús 112—120, helybeli 
borjúhús 100—130, vidéki borjúhús 70—112 korona. 
Sertéshús 112—120, szalonna friss 108—140, szalonna, 
sózott 126—128, szalonna, füstölt 130—136, szalonna, 
olvasztani való 136—140, háj 140—144, sertészsír 136— 
138 kor. Füstölthus (vidéki) kgja 1.60—1.80, hazai 
sonka 1.60—2.—, szalámi 3.00—3.20 kor. Vad: nyúl 
drbja 2.40—2.50, fogoly 0.80—1.30, fáczán 2.----- -3 — sza
lonka 2.00—2.30 kor. dbkint, vaddisznó 60—80 flll. őz- 
hus 1.----- 1.20, szarvas és dámvad —.70-----  80 kor.
kgként. Baromfifélék: élő tyuk 2.40—2.80, rántani 
való csirke 1.30—1.40. sütni való csirke 1.80—2.60, 
kacsa, hizott 4.—6.—, lúd, hizott 12.——16.—, pulyka, 
hizott 8. 11.— kor. páronkint. Vágott hizott liba 
0.90—1.18, vágott hizott kappan, kacsa és pulyka 
1.10—1.30 kor kgként. Te a vaj: (czentrifugal) 2.20— 
2.50, főzővaj 1.90—2.10 kor. kgként. Tehéntúró kgja 
18—32 fillér. Méz: pergetett ákácz 1.10—1.20, hárs 
—.80—1.— kor. kgként. Gyümölcsíz 2 kor. kgkint. szá
rított gomba 2.40—4.— kor., mák (kék) flll. kgként. 
Tojás : bácskai 84—88, erdélyi apróbb áru 80—82, 
ládankint (1440 drb.), apadt 68—72 kor.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
1903. november 29-én.
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Lépfene------- ............... ........ 29 38 2
Veszettség_ _____ __ ... 71 71 10 10 — —
Takonykór ............... .......... . 37 42 3 3 — —
Ragadós száj ős körömfájás 794 4905 — — 112 722
Ragadós tüdőlob ............... — — — — — —
Juhhimlő..................... ........... 21 38 — — 2 s
Ivarszerü hólyagos kiütés 10 17 — — __ —
Rühkór . .. _ ________ — 98 199 — — 17 39
Sertésorbáncz ____ _____ 117 294 — — 5 32
Bivalyvész _____________ 33 54 3 — — 3
Sertésvéez ---------------— 433 — — — 43 —

FI UH fi 4 drb magyar-erdélyi tenyésztehén 
L-ldJu Somogyi Albert országos törzs
könyvbe felvett héjasfalvi tenyészetében, Nagy- 
küküllömegye, Héjasf-dva.

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

A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ: ------

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁK: =====
legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költségveté
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk, iA 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. ==
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WESTFALIA SEPARATOR
GÁL ÉS FODOR
Budapest, V., Váczi-körut 44. sz

IA legtökéletesebb szabadalmazott ■ 
.WESTFALIA" separatorok. |

A legújabban szabadalmazott tejelöme- 
legitök kizárólagos elárusítói. Tejszövet
kezetek, tejtelepek, vaj és sajtgyárak 
teljes berendezéséről erő és kézi hajtásra 
díjtalanul szolgálunk tervekkel és költ- 
——-—— ségvetéssel. ———
Tessék árjegyzéket kérni.

TF

TEJGAZDASÁGI ZSEBNAPTÁR
az 1904. évre.

Ötödik évfolyam. Szerkeszti és kiadja 

J ES Z FA'SZ KV PÁK 
az O. M. G. E. titkárja.

g A Tej gazdasági Zsebnaptár ára bérmentes küldéssel 3 kor. 50 ftll.
Tejgazdasággal foglalkozóknak' nélkülözhetetlen.

Megrendelhető az „Állattenyésztési és Tej gazdasági Lapok* 1 
kiadóhivatalában, Budapest, IX., Üllői-ut 25. szám.

Lndvig Erhardt jiJsúr, Wien, XVIlfl, Jörgerstrasse 41.
Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabadalma

zott és kipróbált 
lógyorsnyiró- 

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

ban, főrangúnak, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

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

Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és fó'ze- 
1 ékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállítmányo
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardíjak, útirányok 
stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. ............ =
Kiviteli osztály : A társaság berlini fiókja mindenféle élemi czikkek 
bizományi értékesitését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesitését. ... . . _

Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

50
— Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám, 
ÜZLETÁGAK: , i .................... ...........—

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

magyar lenmagból sajtolt,

győrszigeti olajgyára

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

A legjobb minőségű tiszta 
magas tápértékü 1^—__ =
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^angerhauseni gépgyár
zzzzzzzzzz részvény-társaság 1 1.r.z
Budapest, (Kíílpö tfáczi-ut) Cpá^kja-utcza 3.

SM Vasöntöde, gén- és rézgvár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

► ► ►► ►► ►►►►►►
S®

KURCZ UFÓT ÉS TÁRSA
I

Vidéki

y,
Vnyomtatványhoz szükségelt y / 

CLICHÉKET NZ 
Chemifrafia, chromotypia, photo- (autó)- A/- 
typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve- yy 
zetek, alaprajzok photolithografiailag lég- y 
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak V 

mBorendeléseK pontosan ü jutányosán eszközölletnek.

*h*t0oslnkorrafial  müint4z»t« * a
Budapest, VJH., Szentkirályi-n. 13. y 
kémxxt: ------------------------------ AZ
mindennemű

fi##****#*#****#**#****#**#*#*#*#*....

Uj “Vietória” sor vetőgép
( tolókerék - rend ■ 
■zer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETŐGÉP.-----------n(?

J Xofkerr és Sehraníz
J3udapesten, VI. kér, Váezi-körút 57. sz.

Uj SazdasáSi gépgyára és vas- 
öntödéje Kispesten épültl900-ban

‘TT’jánlja legjobb minőségű gazdasági gépeit 
Jr * és eszközeit jutányos árak mellett. ~~~~

Jerjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen

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

gép kisebb üzemek részére.
Szám 12 3 4
IS.5-» 10 15 25 lit

K. 25.— 36.— 45.— 65.—

JURÁNY és WOLFRUM
BUDAPEST, VI., Váczi-körut 33.

Tejgazdasági gépgyár és tej gazda
sági technikai iroda.

Berendez teljes tejgazdaságokat kéz-
és eröhajtásra.

BECK és GERGELY
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12.

Felhívás.
A sárvári majy. kir. tejgazdasági szakiskola 

igazgatósága ezennel felhívja a szakiskola mindazon volt s a tanfolyamot már régebben végzett tanulóit, a kik a gyakorlatban mint
vajmesterekműködnek, hogy jelenlegi tartózkodási helyüket — összes bizonyítványaik másolatának beküldése mellett — a szakiskola igazgatóságának jelentsék be.

Az igazgatóság-.

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.Q_e_e_e.&. 1902. évi forgalom: 28,000 bál. -S-S-S-S-S-S 
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét 

A budapesti gyapjú-aukcziókra 
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: ■

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

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Ala?“tjtott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
„Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélsz ^rüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vizzel biró ártézi- 
knttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

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

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
úgy is mint a

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

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

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

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

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

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

AZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű ............. . ' '
Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyel-*9 mébe. Ajánlatokkal készséggel szol- ££gál a Központi Iroda, Budapest, IV., Mária Valéria-utcza 7. ©F©

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄

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,
35’|2 „ legelőből és
117 „ erdőből.
Az eladási feltételek rendkívül kedvezők 

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

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

X
X
X
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X
X
X
X
X 
X
X 
X
X

^bXVk WN

SCHENKER és TÁRSAI, HOFFMANH S. és V., KOHN E. és MITTIER
KÜLÖNVONAT IRODÁJA.

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

gyorsított különvonatok.

Közlekednek’egyelőre: hetenként szerdán, és szombaton. 

Bővebb felvilágosítást ad a

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

•x 
X 
X 
X
X 
X
X 
X

X
X
X

g Óvja az egészségét! g
Smf- Ezernél több kiváló orvos ajánlja! -Wífi S

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

az üres üvegekért vissza fizeti a
Szt.-Lukácsfürdö Kisvállalat, Budán.

■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■
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Kis hirdetések ára:

>Iinden szó 4 flll., kövér betűkkel 
minden szó 8 flll. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adunk felvilágosítást, ha 
k^rdésttevő 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 hetükkel közlendő kis hirdetések dija, 12 □•czenti- 
méter területig, beiktatásonkint I 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.

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!

Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fonat- és 

kerités-g-yAra 
BUDAPESTEN, VIII. 
Űllői-ut 48. szám.

1*1 iműt tyúkok 
és ezek tenyésztojásai kap
hatók bármikor: Otocska 
Gézáné-nál Sopron-Kövesden.

Olcsó és tartós drótkerítések
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek, gazdasági telepek, 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Továbbá aczél
tüskés keritésso<lrony, 
valamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

Kollgrich 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 fehér magyar kakas, 
fehér láb, fehér csőrrel, 
mind szépen kifejlett álla
tok, jutányosán eladók 

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

Több kiállításon 
aranyérmet nyert tenyészetem 
bői, k vetkező 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 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.. 
Alkotmány-u. 31. és vidéki 

megbizottaknál.

Lampel Ödön
kosárfonó

Uiped, Temetö-utcza 8. ?z.
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
íéle keltető-fészkeket 1 

koronáért.
Fajtiszta, szép sárga Orpiug'- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a 
H. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Gyönyörű 
pulykák tisztavérü fehér 
tenyészanyag hím 10, tojó 

6 koronáért kapható 
Tárczay István birtokosnál, 
Győr-Uj-Major.

Hirdetéseket felvesz
a kiadóhivatal

Budapest,
IX., Üllöi-út 25.

ITenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kivan elérni?

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

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óta elsőrendű tenyésztők használják 
és az összes 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 kálitrágyasót, 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.

8
8
8
8
8
8

K

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-lcmez 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 kenőszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartós
ságot biztosítanak. Különlegességek rétmüvelő-eszközökben. Boronák, kapáló- és 

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

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

BUDAPEST, ...  

n-
Andrássyút

vrvvvyyvvr r~v t t t-vv ▼ » y v v v w ▼ ▼ w v ▼ i

Az eredeti „MELOTTE * tejfölöző gépek kép-
= viselete. =====

„MELOTTE“ a legkönnyebb járatú. =^-' 
„MELOTTE“ a legtartósabb és legegysze

rűbb javítást nem igényel.
,,MÉLOTTE ‘ élesen fölöz. Szolid.

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

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

VAVAVAVAVAWAVAVA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK
Grand Prix.

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

VAWAVAWAVAVAVAVA

Tejgazdasági gépgyár
SZALUT mindennemű tejgaz
dasági eszközöket és gépeket a 
legjobb kivitelben, a legmoder
nebb irányban. BERENDEZ 
tejtelepeket, tejszövetkezeteket 
vau és mintatehenészeteket, ava

* ,
A rjegyzékeket és költségvetéseket 

***■ kívánatra díjmentesen küldünk.

irodaim vállalat nyomdai részvénytársaság Budapest, IX., Üllöi-ut 25. sz. (Köztelek).


