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A német-orosz kereskedelmi 
tárgyalások.Európa népeinek voltaképpen lebilincselt figyelemmel kellene kisérniök azokat a tárgyalásokat, amelyek kereskedelmi 

szerződés előkészítése czéljából Német
ország és Oroszország között, hol folynak, hol megszakadnak. Még az idei nyáron kezdődtek a tárgyalások Szent- Pétervárott, folytatódtak Berlinben, ahol nemrég szakították meg azzal a kijelentéssel, hogy tárgyalásoknak most elejtett fonalát majd később veszik föl ismét az orosz fővárosban. A félhivatalos és legfélhivatalosabb sajtó, a beavatott és legbeavatottabb hírforrások meglehetős egyhangúsággal megállapítják, hogy a két állam megbízottai között a megegyezés felé eddig, egy lépés sok, de annyi sem történt. . .Ezekkel az orosz-német tárgyalásokkal úgy van a magyar közvélemény, mint mikor a békés polgár reggel, újság olvasása közben, egy elmúlt éjszakai tüz- veszedelem hírétől riad meg. Most, hogy a figyelem talán ismét a gazdasági kérdések felé fordul, most fogunk csak megijedni attól, mi lett volna, ha a mi veszekedő fejünk fölött oroszok és németek kereskedelmi szerződést kötöttek volna egymással? Ha igy történt volna, akkor valóban tárgytalan lett volna az a nagyérdekü vita, mely most a depe- 
koráczióról folyik a magyar gazdasági szaksajtóban. Németország már esztendők óta szedi a marhát tölünk s óriás árakat fizet érte.De ha a germánok fölemelték volna a keleti vámsorompót az orosz állatbehozatalnak, akkor bizon ya mi németországi kivitelünk csakhamar a felére, vagy annál is kevesebbre olvadna. Mert az orosz marha silányabb ugyan a mienknél, de olcsóbb is s ahol akkora husszükséglet, sőt mondhatjuk husinség
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TITKÁRJAvan, mint Németországban, ott különösen az alsóbb rétegek nem sokat hederitenek a minőségre. Az olcsóság egyáltalán gyilkos versenytényező a világpiaczon. Hiszen tapasztalhattuk, hogy az amerikai liszt a világ legelső őrleményével, a magyar liszttel szemben nem mással, mint pusztán az olcsósága erejével tudott a nagyigényü londoni előkelő körök kegyeibe furakodni.Azonban németek és oroszok eddig nem egyeztek meg, talán nem is fognak megegyezni. Ennek pedig igen nagy horderejű gazdasági és politikai okai vannak. Attól tartunk, hogy e kérdés tárgyalásánál minduntalan a magas politika vizeibe kell belegázolnunk.Nemrég az egész európai sajtó regisztrálta azt a jelenséget, hogy Oroszország a németekkel való kereskedelmi tárgyalások vitelére feltűnően sok állat
egészségügyi szakértőt küldött. Ez tehát arra vall, hogy Oroszország állategész
ségügyi konvencziót akarna most kötni Németországgal. A most érvényben levő német-orosz szerződésbe foglalt állatvámok teljesen illuzóriusok, a gyakorlatban tényleg sohasem érvényesültek. Oroszországban állandóan dühöng a keleti marhapestis s ebből nem kérnek a németek, állategészségügyi egyezményt pedig Oroszországgal azért nem kötnek, mert a fehér czárnak van ugyan világszerte ismert politikai rendőrsége, de már az állategészségügyi policzia megszervezésére nem volt se pénze, se érkezése. Ámbár az orosz-német tárgyalásokról eddig megbízható hírek nem kerültek a nyilvánosságra, mégis fölöttébb valószinü, hogy éppen az állategészségügyi konvencziótól fáznak a németek, innen a tárgyalások folytonos megszakítása és halogatása.De igen súlyos tisztán politikai okokból is az, hogy Németország ez idő szerint semmiféle nagyobbszabásu gazdasági
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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

összeköttetésbe nem léphet Ororszor- szággal. Ezt is a lapokból tudjuk, hogy nehány európai nagyhatalom követe megbízható értesülések alapján a napokban jelentette kormányának, hogy Oroszországban igen aggasztó a politikai helyzet, mely talán még a tél folyamán 
kitörésre kerülhet. Nem lehet tudni, hogy a fehér czár birodalmában melyik válság nagyobb: a politikai vagy a gazdasági krízis? Talán éppen a gazdasági ínség enyhítésére Oroszország állattenyésztési fölöslege számára keres külső piaczokat, de a nyugati töke meg viszont éppen a kritikus politikai viszonyok miatt ezidö szerint nem mer vállalkozni Oroszországban. Talán úgy összegezhetjük a helyzetet, hogy az orosz abszolitizmus nem tud lépést tartani azzal a fejlődéssel, amelyet a modern idők és a nyugateurópai alkotmányos államok reákényszeritenek. Ennek rövid megállapítása ide tartozik azért, mert amint láttuk, ennek bennünket érdeklő igen fontos gazdaságpolitikai következései vannak.De ha Oroszországgal nem tud és nem akar megegyezni, akkor Németország a maga husszükséglete fedezésében annál jobban szorult rá a magyar állatbevitelre. Módfelett örvendetes, hogy a helyzetnek ilyen fölismerése azokban a németországi körökben is, amelyekben a birodalom husszükségletének mérveit ismerik, kezd terjedni. A szászországi mészárosok országos ipartestülete felterjesztést intézett Szászország kormányához, amelyben kérte, hogy a Ausztria-Magyarországgalkötendökeres- kedelmi szerződésben az állategészségügyi egyezményt okvetetlenül megújítsák. Mert, igy szól a fölterjesztés, Németország husszükséglete, nőttön-nö, ha pedig Ausztria-Magyarországból nem lesz állatimport, akkor a hús annyira megdrágul, hogy megszűnik majd a 



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 50. sz.szegényebb néposztályok tápláléka lenni. De Ausztria-Magyarországgal, mondják Szászország mészárosai, annál is inkább köthetünk állategészségügyi egyezményt, mert ebben a behozatalban 1395. 
óta marhavész esete nem fordult elő.A szászországi mészárosok bizalma első sorban nekünk magyaroknak szól, mert hiszen a közös vámterületről Németországba kivitt állatok túlnyomó része magyar származású. Jól esik tapasztalnunk, hogy minden osztrák rágalmak ellenére is a külföldön gyökeret vert a meggyőződés, hogy Magyaror
szágnak teljesen megbízható, a mai igé
nyeknek teljesen megfelelő, állategészség
ügyi szervezete van. Valószinü, hogy a német kormány, számolva az ottani közvélemény hatalmas áramlataival, egyezséget fog velünk kéréséi, mely a kölcsönös érdekeket kielégiti. S szinte bizonyosra vehetjük, hogy a magyar állatkivitelt biztositó kereskedelmi szerződés az agráriusok minden agitácziója mellett is nagy többséget fog kapni a német birodalomgyülésen.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

A havasi legelők okszerű kihasz
nálásáról.Ha az ember nyári időben, mikor a természet pompája virul, bejárja különösen az erdélyi és máramarosi havasok gyönyörű vidékeit s látja a füvei benőtt hatalmas hegyoldalakat és magaslatokat, öröm és gyönyörűség fogja el s önkéntelenül felkiált: ime egy megbecsülhetetlen kincs, melyhez hasonlóval kevés ország lakossága dicsekedhetik ! Azután örömmel, boldogsággal és hazafiui büszke önérzettel telt szivvel ballag tovább.De ebbeli öröme és boldogsága nem sokáig tart, mert csakhamar eszébe ötlik, hogy e kincs a népre nézve csak holt tőkét képez, melyből hasznot nem lát, mert a mit a természet oly pazar bőséggel nyújt, azt lassankint és évről-évre önmaga pusztitja el és semmisiti meg mivel az ember otthagyja és nem fordítja hasznára s e gondolat szomorúsággal tölti el és leverten siet el a gyönyörű vidékek eme valódi kincstárából, a melyek mellett a nép éhínséggel küzd.Valóban kincset érő havasi legelőink vannak, amelyek még'eddig a nép boldogulására hasznosítva nem voltak, csupán azért, mert többnyire a kincstár és nagybirtokosok tulajdonát képezik s igy a kisgazdák még hozzá közelíteni sem mertek; a kincstár és nagybirtokosok meg a hasznosítással nem törődtek, a mennyiben még eddig belőlük hasznot nem láttak s a hasznosítás még eszükbe sem jutott. Ama kevés havasi legelő pedig mely községek és kisgazdákkezében van, illetve tulajdonát képezi, azért nincs haszonnal értékesítve, mert hiányzik hozzá 

a kellő tudás, szakértelem és nincs a kisgazdák közt összetartás és egyetértés.A havasi legelők pedig roppant tőkét képviselnek, melyet csakis a legelők okszerű kihasználása által lehetne haszonnal kamatoztatni, szerény nézetem szerint olyformán, ha a tulajdonos kincstár s esetleg a nagybirtokosok csekély bér mellett hosszabb időre átengednék az oda közel eső községeknek, miáltal úgy a kincstár és az illető nagybirtokosok, mint a szegény nép eddig nem látott jelentékeny jövedelemhez jutnának.Igen, mert pl. a kincstár e rengeteg értéket képviselő havasi legelőkből eddig úgyszólván semmi hasznot nem húzott, mig ha bérbe adná esekély bér mellett is jelentékeny haszna lenne belőle magának is s a szegény kisgazdáknak is, a mennyiben a legelők bírása s használása által szaporíthatnák állatállományukat s igyekeznének jobb és értékesebb állatokét nevelni, mi által bizonyára jövedelmük is jelentékenyen gyarapodnék.A havasi legelők oly kötelezettség mellett volnának a községeknek átadandók, hogy azon esetben, ha annyi állatot, a mennyit a részükre kijelölt legeli befogadni képes nem tudnának kiállítani, úgy helyet kellene adniok a távolabb eső községek lakóinak tulajdonát képező állatoknak is s az állatokat közös pásztorok őrzése mellett egyfolytában legeltetnék.Az okszerű legeltetés szempontjából a legelőterület több részre osztandó s az állatokat először egy részen kell legeltetni, mig legelni valójuk van, azután egy másik részen s igy tovább, úgy hogy mire oda jutnak, a hol először legeltek, ismét jó legelőjük volna. így megszűnnék az a rossz és káros szokás, a mi eddig a közös legelőkön uralkodott, hogy t. i. minden kisgazda külön- külön legeltette marháját, mi által nemcsak a sok munkaerő veszett kárba, hanem a legelő haszna is, mert ellepették egyszerre az egész területet; az állatok csakhamar össze-vissza bejárták s igy nem annyira a legelés mint a letaposás által csakhamar kopárrá lesz a legelő, úgy hogy már a nyár derekán nincs az állatoknak legelni valójuk s azok csak sínylődnek, a ki azonban törődik velük, kénytelenek a télire valóból juttatni nekik, a mi természetesen sokba kerül és hasznot egyáltalában nem hozhat; mig az okszerű legelő-beosztás és legeltetés által nemcsak azt éri el a gazda hogy kora tavasztól késő őszig, sőt egészen a hó leestéig bő legelni valója van marhájának, hanem azt is, hogy majdnem hízott állapotban kerülnek istállóba s igy a téli tartás nagy kiadása erősen redukálódik.Kötelezni kell továbbá a bérlő községeket a legelők javítására és gondozására is, a mocsaras, vizenyős helyeket árkolás által szárazzá és termőképessé kell tétetni, haszontalan bokrokat és cserjéket kiirtani, a zsombékokat és hantokat eltávolítani s helyüket fűmaggal bevetni s ha a legelők patakvizzel ellátva nem volnának, úgy elegendő kutakról kell gondos

kodni, hogy az állatok egészséges s bő vízzel elláthatók legyenek.Hogy az állattenyésztésből megfelelő haszon legyen húzható, kapcsolatba kell hozni tejgazdasággal, mert a mint tudjuk, különösen a jelen mostoha viszonyok közt, a mezőgazdaságnak egyik ága sem olyan jövedelmező, mint a tejgazdaság, különösen a hegyvidékeken, hol az ahhoz szükséges feltételek bőven megvannak. Tehát a szegény kisgazdák a havasi legelők bírása s használása által teljesen megbarátkoznának az okszerű állattenyésztés és tejgazdaság fogalmával, jobb és értékesebb állatokat fognak nevelhetni, felkarolhatják majd a tejgazdaságot s vele üzlelszerüen foglalkozhatnak s a mii.t a mezőgazdaságnak eme ága képezi a nyugati államok lakosainak is majdnem egyedüli megélhetési forrását miért ne képezhetné hazánkban is, mikor az állattenyésztés és tejgazdaság haszonnal való üzéséhez megkivántató feltételek hazánkban bőségesen megvannak.Hogy havasi legelőink okszerűen kihasználhatók legyenek, illetve az állat- tenyésztés és vele kapcsolatban a tejgazdaság haszonnal legyen űzhető, okvetlen szükséges, hogy a magas kormány adja meg ennek lehetőségét, mert a nép boldogulása egyszersmind az állam boldogulása is s ha a havasi legelők okszerű kihasználásával az állattenyésztés és tejgazdaság úgy elterjed és fel lesz karolva hazánkban is, mint a nyugati államokban, úgy bizonyára a mi szegény népünk boldogulását is elő fogja mozdítani.Hogy a havasi legelők okszerű kihasználása által az állattenyésztés s vele kapcsolatban a tejgazdaság minél szélei sebb körben elterjeszthető, szeretette- felkarolható és szép haszonnal űzhető legyen, múlhatatlanul szükséges, hogy a kormány a havas vidékekre kellő számban szakembereket küldjön ki, kiknek a feladata lenne: nyáron át a legelőkön az állattenyésztéssel és tejgazdasággal foglalkozókat jó és hasznos tanácsokkal ellátni, oktatni őket az okszerű legeltetésre, állat-ápolás, gondozásra és a borjune- velésre.
A borjak fölneveléséről.A M. Sz. egy német szaklap közlése nyomán a czimben foglalt kérdésről a következőket írja:Első természetes tápláléka a borjúnak a kolosztrum, amely gyengén hashajtó hatású és a bélszurkot eltávolítja beleiből. A borjak a táplálás további folyamatában szoptatással nevelendök akkor, ha továbbtenyésztésre kívánjuk őket használni, miután azonban a jó fejős tehén tőgyét a borjú nem képes teljesen kiszopni, amint a borjú jóllakott, kifejendő az. Négyhetes korában — üszöborjut három hét után is — már itatni lehet oly módon, hogy az itatás első hetében naponta 3—4, a második hétre 4—5 és a harmadikban 6liter tej et adunk a borjúnak. 
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1903. — 50. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3Az elválasztásnaktermészetesennem szabad egyszerre történnie, hanem fokoza- tosanugy, hogy naponta 1 liter természetes tejet lefölözött tejjel pótolunk. Ezt czélszerü felfözve adni, mert különben köny- nyen hasmenést okoz, általában pedig éppen ezen okból minden itatott táplálékot langyosan kell adni és sohasem szabad nagyon felhígítani. Öthetes korban megvonom a teljes tej itatását és csak sovány tejet kapnak a borjak, ezenkívül kevés finomszálu réti szénát adatok elé- bük. Ilyen korban kitűnő eredményeket értem el mindig azáltal, ha a naponta háromszor langyosan itatott sovány tejbe V2 kg. zabdarát és 1/2 kg. lenmag-lisztet kevertem, a keverék vízzel is hígítható, de nem szabad túlságosan hígnak lennie.Ha ezen takarmányozással a kellő ápolás és tisztaság párosul, a borjak kitünően fejlődnek és később tehetőségük, valamint takarmányértékesitő képességük is kitűnő. Ilyen takarmányozzásal nevelem a borjakat háromhónapos korukig, s ha ezután legelőre járathatom őket, egészséges, erős, kiváló tehetöségü állatok fejlődnek belőlük.
Állategészségügy.

Rovatvezető: Dr. Ilátz István.

Az állatok bőrének ápolása.Az állatok bőrének ápolását sokan manapság is még olyan eljárásnak tartják, amely egészen lényegtelen és amelyre időt vesztegetni nem érdemes. Raquett tanár egy közleményében bővebben foglalkozik a bőrrel és annak okszerű ápolásával, melyet az alábbiakban ismertetünk.A bőr ápolása szerinte ép oly elengedhetetlenül szükséges, mint az általános egészségtannak megfelelő többi eljárás. A bőr, illetőleg a szörözet mondhatni mintegy tükre az állat egészségi állapotának, s ha egynémely életműködésében zavar keletkezik, az általános táplálkozás nem kielégítő, azonnal kihatással van az az állat szőrzetére. A szörözet feli orzolódik, érdes és fénytelen lesz, s a faggyú és verejtékmirigyek váladéka is megváltozik.A bőr azonban nemcsak egyes betegségek által befolyásoltatik, de fontos önálló szerepe van rendes életviszonyok között. A kiterjedt égési sebek után bekövetkező halál egyrészt a bőr működésének hiánya miatt áll b ?. Bouley Alfortban egy ló bőrét kátrán\nyal bekente, mire 

a bőr működése hiányozván, az állat elpusztult. A parazitás börmegbetegedések alkalmával, mikor a test nagyobb részét czélszerü volna valamely rühellenes szerrel bekenni, épen ez ok miatt a kezelés csak részletenkint történhetik.Az olyan bőrelváltozásokon kívül, melyek tulajdonképen a szervezet más részének megbetegedése következtében lépnek föl, a bőr önállóan is megbetegedhetik, a legapróbb mikrobák vagy magasabb rendű paraziták káros behatására. Ezek felismerésével és gyógykezelésével foglalkozik a bőrgyógyászat (derma- tologia).Hogy a bőr működését s okszerű ápolását jobban megérthessük, szükséges annak szöveti szerkezetét és tulajdonságait közelebbről megismerni. A bőr két rétegből áll: a külső sejtekből álló hámrétegből (epidermis) és a belső rétegből melyet irhának (cutis) nevezünk. Az epidermis sejtjei különböző behatásokra állandóan leválnak és ezek a mélyebb rétegekből szakadatlanul pótoltatnak. Ha e levált hámsejtek a bőr felszínén maradnak s porral, piszokkal keverednek, úgy e bőrt beszennyezik és működését zavarják. Az epidermisnek főképen az a szerepe, hogy megvédje a szervezetet különböző káros behatásoktól; így pl: megakadályozza, hogy mérges anyagok a bőrön át felszívódjanak, másrészt pedig megvédi a szervezetet attól, hogy belső természetes melegét könnyen kisugározza. Ez utóbbi működésben nem kis szerepe van a szörözetnek is, mely az egész testet borítja s a bőrrel érintkezve, vékony levegő réteget zár magába, mely mint rossz melegvezetö a bőr lehűlését akadályozza s az állatoknak az alacsony hőmérséklet elviselését lehetővé teszi. Ha e tulajdonsága mértéken felüli, úgy ez a szervezetre már káros, amennyiben a verejték elválasztást megakadályozza. Ennek megfelelően a meleg éghajlat alatt élő állatok bőre meztelen vagy gyéren szorzott, mig a sarkvidékhez közelebb mindinkább vastagabb szörréteggel borított. Ha a mérsékelt égövröl származó állatokat a forró éghajlat alá visszük, szőrözetük megváltozik ; igy a Brazíliába importált merinó juhok ivadékai részben elvesztették gyapjúkat, de újra visszanyerték, ha eredeti hazájukba visszavitettek. A mérsékelt égöv alatt is azt látjuk, hogy az állatok szörözete télen hosszabb és sűrűbb növésű, mint nyáron s az átmeneti időszakban a szőr kihullása rendes életjelenségnek tekintendő.

A szőrözet megvédi a bőrt külső káros behatások ellen is. A végtagok alsó részén levő hosszabb szőr-piszok, por és nedvesség ellen védi a bőrt és e miatt azok lenyirása nem czélszerü.A bőr belső rétegében a dermisben vannak a faggyú és verejtékmirigyek. A verejtékmirigyek a testkülömbözö részein egyenlőtlenül oszlanak el, bizonyos testrészen nagyobb számmal, máshol gyérebben fordulnak elő, a verejtéket választják el. A faggyúmirigyek zsirnemü anyagot választanak ki, mely a bőrt állandóan rugalmasan tartja s a szörözetnek fényességet kölcsönöz.A verejtékelválasztás igen fontos életjelenség, ezzel választ ki a szervezet bizonyos visszamaradt és a szervezetre kártékony anyagokat, ez utón választja ki a szervezet a táplálékkal vagy ivóvízzel felvett ártalmas anyagokat. A verejtéknek mérgező hatását Arloinq kísérletileg is kimutatta, amidőn házinyulak vérébe verejtéket oltva azok elpusztulását idézte elő. Ha a bőr a verejtékelválasztással ezeket a kártékony anyagokat nem küszöbölheti ki, akkor azok más utón, pl. a vesén, tőgyön át távoznak el a szervezetből. Ily módon a tej minősége sok esetben megváltozhat annak rovására.A legfontosabb szerepe azonban a verejtékelválasztásnak az, hogy a szervezet hőegyensúlyát állandóan fentartsa, a mi úgy történik, hogy a verejtékezéssel a bőr felszínére kerülő viz elpárolog, miközben meleget von el a szervezettől. Ha a test belső melege bármi ok miatt a rendesnél valamivel magasabbra száll, verejtékezés áll be s a hőegyensúly helyreáll. A verejték kiválasztásához okvetlenül szükséges, hogy a mirigyek kivezető csövei ne legyenek eldugaszolva, vagyis helyesebben mondva a bőr teljesen tiszta legyen.A bőr tisztításának, ápolásának főképen az a czélja tehát, hogy rendeltetésének minél jobban megfelelhessen. Az összes háziállatok közt a ló tisztítása a legnagyobb gondot igényeli. A ló a szabadban dolgozva nyáron pornak, őszszel esőnek, sárnak kitéve, könnyen beszennyeződik. Az istállóban is azonban a takarmányból könnyen por fészkelheti be magát, főképp az üstökbe, sörénybe, ha a szénát magasan elhelyezett rácsokból kapják.Az igás állatokat legczélszerübb napjában kétszer tisztítani; reggel mielőtt munkába fogják és este a munkából hazatérve. Egyáltalán nem helyes az az élj árás, mikor a munkából hazatérő izzadt s el
legelsőrendü Thomas-salakot tTZái ““lóoldható) legalább 75% porfinomság szavatolással FELETTE ELŐNYŐS ÁR MELLETT-. .. .........— ajánl a -------- ----- =

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Budapest, V., Alkotmány-utcza 31.



4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 50. sz.fáradt állatot szennyesen hagyják másnapig, de ajánlatos legalább nagyjában megtisztítani. A reggeli tisztításnak azonban tökéletesnek kell lenni.A tisztítás a mennyire lehetséges, a szabadban történjék, idötakaritás czél- jából rendesen akkor végzik, mikor az állatok esznek. Ez pedig hátrányos már azért is, mert zavarja a rendes emésztést, de az ideges állatok különféle rossz szokásokat vehetnek föl, azonkívül az istállóban való tisztításnál a vakaróból, keféből kiszálló por beszennyezi az istálló levegőjét s visszahull az állat testére. Legjobb a tisztitástmégtélenisaz istállón kívül végezni, bizonyos elővigyázattal. A szabadban kikötött állat könnyebben hozzáférhető lévén, alaposabban tisztítható, s a tisztító egyén az esetleges rúgásokat könnyebben elkerülheti. Bajusz Árpád.

Tejgazdaság.
Rovatvezető: Sierbán János.

Különbség a hozamban jó és rossz 
fejésre.Dr. Henkel weihenstephani tanár 11 kísérleti tehenet fejetett reggel és este felváltva jó és rossz fejővel. Az eredményt a következőkben közli:

Tehén
Jó

Tej
fejő

Vaj
Rossz

Tej
fejő

Vaj
kg. grm. tg- grm.

1 14-8 547*9 11-1 310-5
2 8'0 306-9 6-0 168-5
3 8-9 356-9 7-8 236-9
4 5'8 276-0 5*-2 210-0
5 5-0 220-0 4-7 185-7
6 9’9 413-1 8-7 312-0
7 12-4 449’4 11-6 330-6
8 14-0 489-0 12-6 341-2
9 7-7 311-7 7-1 240-9

10 9-0 418-8 8-0 305-3
11 10-0 344-0 8-9 215-3Mint e számokból látható, a jófeiö3’90, a rosszfejö ellenben csak 3’11%zsiru tejet fejt ki s jó fejésre a tej-mennyiség valami 15%-al, a zsirmennyi-ség pedig mintegy 45%-al több.Tekintve, hogy asszonyok is 1fejnek sazoknak keze kisebb s erőtlenebb, ezirányban is kísérletet végzett nevezetttanár, a kővetkező eredménynyel:

Tehén Fejő Tej kg. Vaj grm. ZsírQ férfi 2-7 128-5 4-9
1/ asszony 2'5 110-0 4-521 férfi ' 7-0 280-0 4-0
2/ asszony 6-5 293-0 3-9Ha az efféle eredményt szabályképen odaállítani nem lehet is, bizonyos ime, hogy ily külömbségek előfordulhatnak s

arra intenek, hogy a fejést ellenőrizni szükséges abban a tekintetben, vájjon jól, szakszerűen hajtatik-e az végre, vagy nem.
Tejpótlókeverék borjak számára.

Lejeun, egy franczia tejvizsgáló állomás vezetője, egy tejpótló keverék előállítására a következő reczeptet adja : vegyünk 2 kg. búzalisztet, 2 kg. árpa- (maláta) csirát 66 grm. (ketted) szénsavas meszet, (krétát) s keverjük el mindezt 4 liter vízzel; aztán adjunkhozzá 20 liter lefölözött tejet. Tegyük gyenge tűzre s folytonos keverés közben hevítsük ott mindaddig, mig elkezd szilárdulni, Ekkor vegyük el a tüzlől, de szakadatlanul keverjük tovább, s 5 perez múlva tegyük vissza a tűzre. Ezt ismételjükmeg.További besürüsödés után ismét vegyük el a tüztől s nemkülönben folyton keverve, 5 perez múltán 3-adszor is a tűzhöz vivén, (hogy ekkor már fel is forrjon) végleg vegyük el. Ekként egy tejfelszerü anyag keletkezik a lehűlés után mintegy 25 liternyi mennyiségben, amely 50 liter jó tejet van hivatva helyettesíteni.Ez a keverék állítólag kitűnő borju- eleség. Az avval való etetést meg lehet kezdeni a borjú 10 napos korában, 50 gramm kezdeti mennyiséggel, melyet egy óra hosszáig langyos vízben az ember tej sűrűségig felhígít. (ik.j

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
A Baromfitenyésztők Országos Egye

sületének /. hó 10-én d. u. 4 órára össze
hívott igazgató-választmányi ülése deczem- 
ber 15. d. u. 4 órára halasztatott el.

Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 
tisztelt tagjaihoz.

Év vége közeledvén, kérjük egyesületünk 
igen tisztelt tagjait, sziveskedjenek hát- 
rálékos tagdíjaikat mielőbb befizetni, hogy 
számadásainkat akadály nélkül lezárhas
suk és többrendbeli kiadásainkat fedez
hessük.

k baromfi értékesítésről.Baromfi tenyésztésünk fejlődésének fő- tényezője az értékesítés. Ezzel ugyan nem mondok semmi ujjat, mert arról mindenki meg van győződve, hogy minden tenyésztő hasznot akar huzni állataiból, tehát értékesíteni akarja őket. De mi módon ?

Tagadhatatlan, hogy az utóbbi időben baromfitenyésztésünk — és különösen a faj baromfitenyésztés — nagyobb lendületet vett, de szerintem a nemes tenyésztéssel még nincsen minden elérve. Mert sokan foglalkoznak ugyan fajbaromfine- veléssel de a legtöbben kizárólag tenyész- anyagnevelőnek képzelik magukat. Kétségkívül a legnagyobb haszon az lenne, ha minden egyes darabot mint tenyészállatot lehetne eladni és minden tojást, mint te- nyésztojást. De hát azt minden kevésbbé is szakavatott tenyésztőnek tudnia kell, hogy ez lehetetlenség, mert vegyük bár a legjobb fajta állatokat és kifogástalan példányokat s keltessük ki azok tojásait, látni fogjuk, hogy az egész kotló aljában alig van két-három példány a melyik minden tekintetben megtartotta szüleinek fajtajellegét.Ez különösen a külföldi fajokra szól, melyek harom-négy fajta összekereszte- zéséből állíttattak elő s a melyek huzamosabb gondos kiválasztás me'lett is összevissza ütnek egyik ősük fajtájára. Még rosszab eredmények jönnek létre az olyan tenyésztők által, a kik többféle fajtát is szereznek be maguknak. Ilyen tenyésztőtől én nem nagyon mernék tenyészanya- got beszerezni.Ezért mondom, hogy teljes lehetetlenség minden állatot, mint tenyészállatot értékesíteni, ellenben bármely jó fajtának vagy annak a keresztezésének minden egyes példánya beválik a piaczra. Ennélfogva tenyésztőinknek le kellene mondani arról a dicsőségről, hogy egy kevés számú tenyészanyagot adjanak el s arra kellene törekedniük, hogy mentői több és jobb példányt neveljenek apiacz számára. Azt hiszem a haszon határozottan több volna. Igaz ugyan, hogy a mostani árak és eladási mód mellett: nem.De hát épen ez az, a miért én most síkra szállók.Vegyünk akár marha- vagy borjúhúst, akár disznóhust, sohasem.fogjuk kívánni, hogy méretlenül, darabszámra a mi Ítéletünkre bízza az eladó az árát, hanem minden megütközés nélkül fizetjük a megszabottárat kilónként. Miért, hogy a baromfinál még nem vittük ennyire? egyedül a hízott liba lesz néha-néha megmérve. Pedig sem a vevő, sem az eladó nem vallaná kárát. Vegyünk csak példának egy pár fiatal 8—10 hónapos kakast, egyenkint 3—3 kiló sulylyal, ha valakitől ezért 6 koronát mernénk kérni, ugyancsak nagy szemeket meresztene ránk; ellenben ha az illető 6 pár Va kiló nehézségű, rántani való csirkét vesz 1 koronával számítva párját, örömmel mondja, hogy nagyon olcsón vásárolt s azt nem veszi tekintetbe, hogy tizenkét belet és huszonnégy alsó lábszárat kellett eldobnia, mig az előbbi párnak, ugyanazért az árért, 
gtóST Jobb és megbízhatóbb magvakat

nem is ajánlhatunk mint a minőket 28 év óta —
WF M TT rn TT "WT ■C1 TV JV WT CSÁSZÁR és királyi udvari szállító
AT* U A AL AT JCj JKw VJ AJ VJ AT magkereskedésében kaphat. -



1903. — 50. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5ugyan annyi súlyból csak két bele és négy lába volt. Ezeket az előnyöket csakis a mérve vásárlás hozza napfényre.Egyszer egy szegény asszonynak eladtam tenyészetre egy fiatal fajkakast, de mivel még az igen olcsóra szabott árat is sokalta s magam sem akartam tőle annyi pénzt venni, azt mondtam neki hozzon érte ugyan annyi súlyú csirkéket az ő közönséges csirkéiből. De bizony elkeltett engednem a súlyból is, mert annyi csirke ment rá, hogy annak az árával már, mint tenyészkakas lett volna megfizetve az én kakasom.Majd ha ezeket az előnyöket belátja a mi közönségünk és hozzá szokik értékes fajtákat nevelni a piacz részére és azokat súly szerint árusitani és vermi, akkor lesz csak a baromfitenyésztés valóban jövedelmező és czélirányos keresetforrás.
Szuppiny Ödönné.

k nemes baromfiakat tenyésztők 
értékesítő szövetkezete.Egy kicsit hosszú a czim, de ezt, ez alkalommalleginkábh azértirtamilyhosz- szura, hogy az a mit e czikk keretében el fogok mondani, annál könnyebben legyen megérthető s minél több t. olvasó figyelmét vonja magára szerény javaslatom. 

A nemes baromfiakattenyésztők értékesítő 
szövetkezetének életbe léptető eszméje már régen a tenyésztők közt mint kisértő szellem lebeg s ha itt-ott a megbeszélés tárgyátképezte és képezi is, nem kapott az eszme testet, azaz még eddig nem lett papirra vetve.Megkísérlem én ezt — bátran mondhatom a tenyésztők zömének kívánságát — papirra vetni, azzal a kijelentéssel, hogy az e tárgyban minden pro és kontra tárgyilagos hozzászólást a legszívesebben veszek, mert ez csak a szóbanforgó eszme vagy mondjuk közkívánatom kellő megvilágítására lesz alkalmas.

A Baromfitenyésztők Országos Egye
sülete a tenyésztőket nem csak a szellemi téren, de a gyakorlati életben is hivatva van vezetni és támogatni. Ezt eddig erejéhez képest becsülettel meg is tette, de a jövőben, haazt akarja, hogy tagjai hovatovább szaporodjanak a gyakor

lati kérdésekkel mélyrehatóbban és állan
dóan kell foglalkoznia.Egy ilyen gyakorlati kérdésnek ismerem én a czikkem czimében foglalt intézmény megvalósítását. Az életben látjuk, hogy a vidéki gazdasági egyesületek közül azok, a melyek a gazdák érdekeit csakugyan a szivükön viselik, az egyesületükkel kapcsolatosan fogyasztó és értékesítő szö
vetkezetét is létesítettek. Miért ? Bizonyára nem azért, hogy hiábavaló munkával szaporítsák az ügyvitelüket, hanem azért, hogy tagjaiknak oly szolgálatot tegyenek, a melyet mások, az egyleten kívül állók, nem élvezhetnek, azaz nem vehetnek igénybe. ABaromfitenyész
tők Országos Egyesületének is ez a fel
adata. A tagok magukra hagyatva érzik magukat, ha egyesületükben vagy az által, sem nemes baromfiakat, sem ezek tenyész- tojásait be nem szerezhetik, sem ezeket el nem adhatják.A nemes baromfiakat tenyésztők száma hazánkban rohamosan szaporodik és igy természetszerűleg a tenyésztett anyag értékesitéseismindinkábbneAeee&óé válik. Gondoskodni kell tehát oly intézményről vagy intézményekről, a melyek e nehézségeket áthidalni képesek s igy a haladást e téren megakasztani nem engedik, mig ily intézmények nélkül haladásról szó semlehet, mert hisz csak világos, hogy fajbaromfit piaczi árban tenyészteni nem lehet és igy nem is fogja ezt tenni soha senki sem.A helyett tehát, hogy a tenyésztők száma a jövőben szaporodna s ezzel együtt az egylet tagjainak a száma is, a legjobb esetben stagnálás fog beállani, a mi már magában véve hanyatlást jelent.Megengedem, hogy az egylet mai keretében a szövetkezeti ügyvitel kezelésére nem képes, akkor gondoskodni kell arról, hogy az egylet erre képessé tétessék. Ha virágzó szövetkezeteket képesek voltak a vidéki gazdasági egyesületek életre hívni s jóformán a semmiből előteremteni, miért ne volna képes a BOE. is erre ?Meg vagyok arról győződve, hogy erre képes lesz, annál is inkább, mert ez eszme életrehivásának kérdése felől az egylet t. 

vezetősége már tájékozva van és azt czél- 
szerünek és hasznosnak ismerte el.E helyen nem akarok a jövendőbeli szövetkezetnek működési programmot adni, csupán megemlítem, hogy a szövetkezet a nemes baromfi értékesítésén kívül a fogyasztási baromfitermékek értékesítésével is foglalkozhatna,hiszen ma általános a panasz, hogy a tenyésztő baromfi- termékeitcsak tisztességes polgári haszon mellett sem adhatja el.Száz kérdés és kivánalom van a mi a szövetkezet életbeléptetése által megoldást nyerne. Azért nem szabad e tárgy fölött többé napirendre térni, hanem mielőbb munkához kell látni és ezt az intézményt, még a téli idény alatt életbe kell léptetni. Az a 4000 vidéki tojás és baromfiértékesitö szövetkezet, mely állítólag működik, szintén csak nyerne ezzel az uj országos jellegű szövetkezettel, hiszen ezek a baromfiértékesitö szövetkezetek tudtommal ma teljesen magukra vannak hagyatva. Ez pedig nagy kár, mert az ilyen minden kötelék nélküli szövetkezetek, ha megalakulásuk után ha csak részben is csakhamar befagynak, csak arra alkalmasak, hogy a szövetkezés esz
méjét diskreditálják, a mit megengedni sohasem volna szabad.Nagy örömemre szolgálna, ha afelvetett kérdést a BOE. és annak t. tagjai figyelembe vennék és hozzászólnának.

Bandi Sándor.

kz olasz ludakról.Az aradi baromfikiállitáson, hasonlóan a folyó évben tartott többi baromfikiál- litáshoz, oly szép olasz hidakat láttunk, hogy azok iránt érdeklődni s azok szélesebb körben történő tenyésztését előmozdítani, kötelességünknek tartjuk.Négy-öt éve már annak, hogy Möller Istvánné, a kinek Héderváron nagyon szép baromfitenyésztése volt, Németországból hozatott olasz ludakat, a melyekkel már az első évben nagyon megvolt elégedve s azoknak továbbtenyésztését mindenkinek nagyon ajánlotta. A kik tőle vásároltak, azok nem is bánták azt meg, mert nagyon bevált mindenkinél az olasz lúd, csupán az lett a baj, hogy nem tudta elérni az ivadék az elődök 
Fontos a tejgazdaságban^

a legújabb és legjobbnak bevált

svéd GLOBE Separator, 
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 táshoz, legelőnyösebben szállít az 

Első raagy. tej gazdasági gép- és eszközgyár 
Fuchs és Schlichter, Budapest, VI., lász-u. 7. 
V Á IKIVITFT I ®,r*ss vajat, évi kötés mellett minden meny- ! ntllil 11 IDlí i nyiségben a legmagasabb árakon átveszünk. Mülönleffcsség': Tejtelepek és tejszövetkezetek berende

zése és azok által termelt vajnak átvétele.
Árjegyzékek költségvetések, tervek ingyen és bérmentve,



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 50. sz.testnagyságát, a min azután, uj olasz import hiányában, nagy és erős emdeni gúnarakkal segitettek, vagyis az olasz tojókhoz emdeni gúnarat alkalmaztak s igy kaptak egy teljesen kifogástalan, nagytestű, fehértollu s 40—50 drb. tojást tojó íudakat és feltétlenül tenyészképes gúnarakat.Ezt az emdeni, olasz keresztezési ivadékot látjuk a kiállításokon s a vidéken is igen terjedni, aminek kapcsán azután a tenyésztők nagy része is kezd irántok érdeklődni és pedig nagyon jogosan és helyesen, mert hiszen a telivér emdeni ludak legnagyobb hibája— a kevés tojás és a terméketlenség — ily módon el*van hárítva s a tenyésztők fáradozásuk jutalmát nem 3—4, hanem 15—20 darab ivadékban találják meg, ami bizony nagy külömbség.A ludak beszerzésének utolsó határidejében vagyunk most, ennélfogva aki jó s fentebb leirt tulajdonokkal biró tenyészanyaghoz akar jutni, az igyekezzék az alkalmat kihasználni s a még eladásra szánt 30 drb emdeni X olasz ivadékból, mely Spílka Antalnénál Mező- kovácsházán darabonként 10 koronáért kapható, siessen magának értékes te- nyészanyagot szerezni.Aki pedig csak meglevő — feltételezzük, hogy jól összeválogatott, tiszta fehér tollú tojó lúd állományára óhajt— jó és feltétlenül tenyészképes gúnarat szerezni, az is ott rendelje meg, mert a 30 drb között van gunár is eladó.A tenyészgunarakat legkésőbb e hó végéig kell beszerezni, hogy azok után ivadékokat is láthassunk a tavaszszal.
A depekoráczió kérdése az

0. M. G. E.-ben
Az 0. M. G. E. állattenyésztési szakosztálya 

f. hó9-én tartott ülésében újjáalakulván, elnökké 
Dessewffy Aurél gróf javaslatára Tormay Béla 
miniszteri tanácsost, alelnökké Pirkner jánost 
és Somsich Andort választották, megalakították 
egyúttal a szakosztály kebelében fennálló bárom 
bizottságot. A szakosztály az ujiilésszakban első 
ülését Tormay Béla elnöklete alatt tartotta meg. 
Jeszenszky Pál előadó a gyapjuaukcziók szabály
zatára vonatkozó módosításokat terjesztette elő, 
a módosítások a kereskedelemügyi és föld- 
mivelésügyi minisztérium ellenőrző kiküldöttei 
hatáskörének megállapítására vonatkoznak. A 
módosításokat a szakosztály egyhangú határo
zattal elfogadta. Jeszenszky Pál 0. M. G. E. 
titkár referálta azután a napirend harmadi- 
pontját. A szakembereket újabb időben élénken 
foglalkoztatja az ország állatállományának a 
csökkenése. Sokan 20—25 százalék, sőt 50 
százalékra teszik a csökkenést. Előadó nem 
hiszi, hogy depekoráczió van, sőt ennek a han
goztatását egyrészt a Németországgal kötendő 
kereskedelmi szerződések, másrészt a szerb 
állatbehozatal szempontjából nagyon veszedel
mesnek tartja. Miután e kérdésben pozitívumot 
nem mondhat s tisztán kell látnunk, hogy mint 
állunk tényleg állatállományunkkal, ennélfogva 
sürgős szükség egy rendszeres állatszámlálás 
mielőbbi megejtése. A borjú és növendékállatok 
pusztítását csak az erre kivetett fogyasztási adó 
emelésével lehet megakadályozni, ezzel arány
ban csökkenteni kell a vágóállatok fogyasztási 
adóját, fokozni kell az állatdija zásokra évente 
szánt összeget. Az apaállatokat az eddignél 
jóval kedvezőbb árban kell a községeknek ki
osztani. Végül oly értelmű intézkedést tart 
szükségesnek, hogy növendékállatokat csak 
külön mészárszékekben lehessen kimérni. Elő
adása értelmében határozati javaslatotterjesztett

elő, melya következő „Tekintettel arra, hogy ha
zánk marhaállományának rohamos depekor^czió- 
járól riasztó hírek kerülnek mindgyakrabban for
galomba, a mi nagy hátrányára válhatik a meg
kötendő kereskedelmi szerződések alkalmával, 
tekintettel továbbá arra,hogy marhaállományunk 
tényleges csökkenése,vagy stagnálása hiteles ada 
tokkal nem bizonyítható, holott a tényleges 
helyzetnek kétségbevonhatatlan kimutatása rend
kívüli fontosságú, tekintettel végül, hogy több 
körülmény, különösen pedig az igen nagy mér
veket öltött borjú és növendékállat pusztítás 
állatállományunk számbeli fenntartására kétséget 
kizáró kárral jár, a szakosztály felkérni tartja 
szükségesnek az 0. M. G. E. igazgatóválaszt
mányát arra, hogy intézzen felterjesztést a 
földmivelésiigyi kormányhoz, melyben : 1.
Újból kérje az állatlétszám sürgős összeírásá
nak elrendelését, úgy, hogy az összeírás még 
az 1904-ik év őszén megejtessék. 2. Hogy az egy- 
éven alóli borjukra az ez idő szerint érvényes 
fogyasztási adó annak háromszorosára emel
tessék : ezzel szemben pedig az egy éven felüli 
vágómarha fogyasztási adója megfelelően csök
kentessék. 3. Hogy a husvizsgálat rendezése 
ügyében már készenlévö szabályrendelet, a mely 
a növendékmarha elárusitásának ellenőrzéséről 
intézkedik, mielőbb életbe léptettessék. 4. Hogy 
az állatdijázásokra költségvetésileg megállapí
tott 50.000 kor. hiel tetemesen emeltessék. 5. 
Hogy az apaállatok kedvezményes kiosztása a 
kormány részéről elömozdittassék és az e tekin
tetben a községek részéről megnyilatkozó kívá
nalmak kielégittessenek, fenntartásával az ere
detileg megállapított 15°/0-os kedvezmény enge
délyezésének. Végül 6. felkérni tartja szüksé
gesnek a szövetségbelépett gazdasági egyesülete
ket, hogy a hivatalos állatösszeírás elrendelését a 
maguk észéről is sürgősen kérelmezzék." Zsigray 
József nem lát a depekoráczióban tulnagy 
veszedelmet. Az állatállomány csökkenése ár
emelkedést idéz elő, éppen ez szorítja a gazdá
kat az állattenyésztés fejlesztésére. Pirkner 
Jánosnak az a véleménye, hogy egyáltalán nincs 
semmi veszedelem. Sierbán János szintén azt 
vitatja, hogy depekoráczió egyáltalán nincs, sőt 
numerikus csökkenésről se lehet szó. Margulit 
Gyula rövid felszólalása után Hammersberg 
Jenő az állatösszeirás elrendelését feltétlenül 
szükségesnek tartja. Az állatdijazásoknál nem 
csak egyedeket, de a nagyobb tenyészeteket is 
jutalmazni kell. Nem fogadja el a javaslatnak 
a borjufogyasztási adó emelésére és a tenyész
állatok kedvezményes kiosztására vonatkozó 
részét. Varga Gyula miniszteri tanácsos utal 
arra, hogy hivatalos statisztikai számítások is 
arra engednek következtetni, hogy depekoráczió 
nincs. Farkas Géza a borjufogyasztási adó fel
emelését Hammersberggel szemben ajánlatosnak 
tartja. Desservffy Aurél gróf a fogyasztási adó 
felemelését nem tartja szükségesnek, hanem 
czélravezetöbb, ha a tenyésztésre szánt borjuk 
állatorvosi megvizsgálását mellőzik. Tormay 
Béla a maga részéről is hosszúnak tartja az állat
számlálásra megszabott tízéves cziklusokat és 
szintén mielőbb megejtendőnek tartja az állat
számlálást. A javaslat kiegészítéséül indítvá
nyozza, hogy az 0. M. G. E. foglaljon állást a 
legelők fentartása érdekében, az állati beteg
ségek, főleg a tuberkulózisnak leghathatósabb 
ellenszere a szabad legelő. Jeszenszky Pál 
reflektált végül a felszólalásokra, elfogadja 
Pirkner indítványát a tenyészirány megváltoz
tatásának kérésére, a javaslatnak a fogyasztási 
adókra vonatkozó részének visszavonásába 
beleegyezik. A szakosztály az előadói javaslatot 
ily értelemben fogadta, el. 

Különfélék.
A baromfitenyésztés föllenditése. Tal

ti án Béla földmivelésiigyi miniszter elrendelte, hogy a Mezöségen 10,000 korona összeggel emdeni ludak, pekingi kacsák vétessenek és tenyész-.

anyagul osztassanak ki. A megvásárolt törzsek azon ivadékokból valók, melyeket az állam osztott ki. A legtöbb te- nyészanyagot a mezőbándi aprójószág tenyésztő-szövetkezettől vásárolta a miniszteri kirendeltség megbízottja.
A magyar-óvári m. kír. gazdasági 

akadémiai hallgatók gazdasági egyesü
lete 1902/1903. évi munkásságáról terjedelmes füzet számol be. Az egyesület működési körét az elmúlt évadban nagyobbszabásu tanulmányi kirándulások rendezésével bővitette ki, azonkívül szaküléseket tartott s több pályadijat tűzött ki aktuális gazdasági kérdések megvitatására. Az évkönyv részletesen közli a megjutalmazott értekezéseket, melyek épugy, mint a kirándulásokról közölt beszámolók, élénken illusztrálják az egyesület fontos és hasznos munkálkodását.

A sertésvész megszüntetése. A gazdák nagy várakozással voltak a Németországban sertésvész ellen alkalmazott szérum
oltások iránt. A remények azonban csakhamar megsemmisültek, mert az a németországi szérum idősebb állatoknál hatás
talannak bizonyult. Csak ott mutatkozott némi hatás, ahol a malaczok életük első hetében oitattak be. De ilyen esetben is 3—6 hét múlva újabb és nagyobb adagu ojtás vált szükségessé. Nyilvánvalóan felismert pestisbeteg esetekben az ojtás teljesen eredménytelen maradt. Nálunk is tizenöt év óta folynak minden irányban a többé-kevésbbé meddő kísérletek. Ezek közül azonban az utóbbi időből érdemes egyet felemlíteni azért, mert értesülésünk szerint az eredmények igen kecsegtetők. Egy gyakorlati magyar gazda és egy magyar gyógyszerész egy óvó- és gyógyszert állított össze, amely szer sem egyes részeiben, sem összetételében az állati szervezetnek nem árt, 
a takarmány közé keverve föletethető, gyógy- hatása mellett étvágy gerjesztő s előmozdítja a gyorsabb anyagcserét. E szerrel két ízben végeztek szigorú állami felügyelet alatt hivatalos kísérleteket, a melyek nem kevesebbet, mint két évet vettek igénybe, de beigazolták, hogy a felismert betegségben is a gyógyulási 
százalék minden eddigi kísérletnél ered
ményesebb volt. A próbaidő alatt magánúton is történtek kísérletek, nagyobb állományokban és a kisemberek óljaiban is. Itt már az eredmény — hir szerint — 
igen biztató, mert ahol a szert elég korán alkalmazták, mielőtt t. i. a betegség az állat belső szervezetének némely részét összeroncsolta volna, a beteg állat fel
gyógyult és az egészségi állapota gyorsan helyre állt. Jóllehet az őszi időszakban a betegség nem oly nagymérvű, mint nyáron, mégis ez idő szerint is több, mint négyszáz község van megfertőzve. Mennyi kár származik ebből az egyesekre és a közérdekre, szükségtelen bővebben ecsetelnünk. Bár minél előbb jelenthetnénk, hogy magyar emberek lángesze hárította el e gazdasági csapást a fejünkről.

Szarvasmarhatenyésztési - egyesület 
Vasmegyében. Vasmegve sárvári járásában megindult a kezdeményezés és



1903. 50. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7szerint naponkint három millió tojást fogyasztanának el az emberek. Ennek a napi fogyasztásnak értéke 210 ezer frank, ami egy év alatt kitesz 76 millió 750 ezer frank összeget Belgiumban, tehát több mint egy milliárd tojás fogy el évenkint. A tojást ebben az országban nemcsak élelmezési, hanem ipari czélokra is használják. Sőt, ha a statisztika adatait közelebbről megvizsgáljuk, ki fog derülni, hogy Belgium ennek a rengeteg tojásmennyiségnek részint csak átviteli állomása. Belgium évenkint 93 millió tojást küld Erancziaországba és Angliába, maga pedig behoz 127 milliót Olaszországból és Magyar országból. Természetes azonban, hogy a magyar tojás 
osztrák czégér alatt kerül Belgiumba, vagyis hogy osztrák kereskedők közvetítik a magyar termelésnek ezt az ágát is a külföld irányában.

mozgalom egy szarvasmarhatenyésztési egyesület alakítására, ennek tárgyában f. hó 5-én tartatott értekezlet, mely alkalommal megáilapittattak az alapszabályok, s most a kisgazdák körében fog ez megfelelően ismertetni, hogy az alakuló gyűlés még e hó folyamán megtartható legyen. Az értekezleten jelen voltak báró Leonroth, Massát Mihály urad, igazgatók, Förster Ottó orszgy. képviselő. Berke Béla földbirtokos, Rösz- 
ler Károly a Vasmegyei gazd. egyesület igazgató-titkára, Balhauser Ottó állattenyésztési kér. felügyelő és Nagy József járási főszolgabíró.

Tanulótársak találkozója. Felkérettünk az alábbi felhívás közlésére : A kolozs- monostori gazdasági tanintézetet 1894. évben végzett évtársainkat felhívjuk, hogy becsületszóra kötött szerződésünk értelmében 1904. év február 1-én 10 éves találkozóra a koloz-monostori gazdasági tanintézetben megjelenni szíveskedjenek. Egyben felkérjük volt évtársainkat, hogy állásukat, lakhelyüket és az ezekben történt változásokat még ez év folyamán alantirtakkal közöljék. 
Albach Géza birtokos Somlyó, Györtelke u. p. Hidvég, Szilágymegye. Lajos, gazdasági intéző Felsö-Szöcs, Szolnok - Dobokamegye.

Állami sajtgyár Vereczkén. Alsó Ve reczkén, gróf Schönborn uradalmában uj állami sajtgyárat rendeznek be. A gyár egyszersmind tanintézet is lesz: a növendékek tanterme, hálószobája, a hozzátartozó konyhával, már teljesen készen áll. Kész a gépekkel fölszerelt tejfölözö és az amerikai jégverem is. A tehenek legnagyobb részét már beszerezték. A gyár a kedvezőtlen takarmány miatt egyelőre tejhiányban szenved, azonban ezen a hiányon megfelelő takarmány beszerzése segiteni fog, s akkor a felvidék egy közgazdasági tekintetben fontos közintézménynyel fog gyarapodni.
Állatorvosok katonai szolgálatának re

formja. A közeljövőben összeülő delegá- cziók elé oly kérdés kerül, melynek helyes mogoldásához a magyar állatorvosi kar érdeke fűződik. A katonai állatorvosképzés és az állatorvosok katonai szolgálatánakreformjátterjeszti  a hadügyminiszter a delegácziók elé Mig ugyanis a polgári állatorvosok képzése ma már teljesen megfelel a követelményeknek, a katonai állatorvosok iskoláztatásában még mindig nem megfelelő. Katonai állatorvossá képez ki a hadseregminden kovácslegényt, holott a polgári állatorvos előképzettsége a matúra. Az egyéves állatorvos - önkéntesek szolgálati viszonyai hézagosán és helytelenül vannak szabályozva. A katonai állatorvosok tiszti rangot nem nyernek, hanem csak katonai hivatalnokok, és igy még azzal a tekin- télylyel sem rendelkeznek, melyet hivatásuk helyes gyakorlása megkíván. Ezek a sérelmek sürgetik a reformot
A tojás fogyasztása és kereskedelme 

Belgiumban. Belgiumban a statisztika

.AGKARLV
magyar gépforgalmi rész ény - társaság, 

a szab, osztrák-magyar államvasut- társaság 

resiczai inezögazilasáíji gépgyárának 
vezérii

Mezőgazdák különös figyelmébe! 

Tiszta aczelauyai iáját námo’ainkMl! Eltörhetetlentégslyaczélekefej.Pánczélaczélkormánylemez.Magasított aczél-ekefej. Porvédö kerekek.
Aczél I I gerendely.

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

és díjmentesen küldetik.

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

Budapest.

Bárányok értékesítése. A közeledő ünnepek s a külföldön is mutatkozó fokozottabb szükséglet kedvező konjunktúrákat teremtett a bárányok értékesítésére s a gazdák érdekében járunk el, ha ezen körülményre felhívjuk figyelmüket azzal, hogy eladó bárányaik egy részét most bocsássák piaczra. A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete (Budapest, Központi vásárcsarnok) szívesen ad útbaigazítást a várható eredményekről.
A takarmányok tápértéke. Az állatorvosi főiskolán f. hó 5-én dr. Veiser István királyi vegyész, az állatélettani kí

sérleti állomás segédje magántanári próbaelöadást tartott a tápszerek és ta
karmányok tápértékének meghatározásáról. A hallgatóság, amelynek soraiban a főiskola tatárain és hallgatóságán kívül egyetemi és műegyetemi tanárok is voltak, a magas tudományos színvonalon tartott előadást és magát a szimpatikus előadót is nagy tetszéssel fogadta.

A husexport fejlesztése Szerbiában. A szerb kormány támogatásával létesült szerbiai vágóhidakon a hústermelés mind nagyobb mértéket ölt és mert az idegen töke szintén elhelyezést keres ennél a vállalatnál, bizonyosra vehető, hogy Szerbia ma-holnap nagy forgalmat fog felmutathatni és természetesen oda is törekszik, hogy magát teljesen emanczipálja a magyar piaczoktól. Alig három éve múlt annak, hogy hústermelésre berendezkedett vágóhidak működnek és máris közel 60.000 métermázsára tehető a husexport, a mely mennyiség körülbelül 5 millió franknak felel meg. Szerbia leginkább sertéshúst exportál és p-dig túlnyomó részben Ausztriába és részben Magyarországba is, továbbá Angliába, Erancziaországba, Belgiumba, Svájczba, Németországba és Hollandiába. Érdekes a megjegyzésre, hogy a kezdet elején egyedül Magyarország és Ausztria voltak vevői a szerb vágóhidaknak és körülbelül 33.900 métermázsa húst vetlek át 1900-ban, 1901-ben 40.948 métermázsát; és mig 1900-ban mindössze is 33.902 métermázsa friss hús jutóit exportra, már 1901-ben az összes kivitel 50.517 métermázsára emelkedett, 1902 ben pedig 54.837 métermázsa Mindezekből az a tanulság, hogy Szeibiában a hústermelés és export idővel óriási mértékben szaporítani fogja a szerb gazdák és kereskedők jövedelmét.
Állategészségügyi egyezményünk Német

országgal. Tudvalevő dolog, hogy a német birodalmi mezőgazdasági tanács az idei esztendő folyamán azzal a fölterjesztéssel iordult kormányához, hogy Német
ország az Ausztria-Magyarországgal kötött 
állategészségügyi egyezményt ne újítsa meg 
többé. Hozzáértők tudják, hogy ez mit' jelent. Állategészségügyi egyezmény nélkül a Németországgal kötött legelőnyösebb kereskedelmi szerződés is értéktelen, mert a német kormány állategészségügyi rendszabályokkal és tilalmakkal a mi közel négyszáz milliós állatkivitelünket egyszerűen elvághatja. Hasonló okból a német-orosz most érvényben levő kereskedelmi szerződésbe foglalt állatvámok a gyakorlatban tényleg nem szerepeltek, mert Németországnak nincsen állat
egészségügyi egyezménye Oroszországgal. A német mezőgazdasági tanácsnak fent ismertetett felterjesztése abból a német agrárius felfogásból fakad, hogy a német állattenyésztés Németország hussziikség- letét a saját erejéből tudja födözni. Mi tudjuk, hogy ez nincs igy. hogy Németországban husinség van, mely az árakat szédületes magasságba viszi. Azáltal tehát ha Németország velünk állategészségügyi egyezményt nem kötne, első-



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 50. sz.sorban a saját érdekeinek ártana. Nagy az örömünk, hogy ennek a helyes felfogásnak Németországban is erős áramlata van s hogy az Ausztria-Magyar- országgal kötendő állategészségügyi konvenczió érdekében most már a németország húsellátásában érdekelt testületek is megmozdulnak. Mint ugyanis lipcsei konzulátusunk jelenti, a német 
mészárosok szászországi egyesülete beadványt nyújtott be a szász állami minisztériumhoz, amelyben terjedelmes meg- okolás kíséretében arra kéri az állami minisztériumot, hogy a szövetségtanácsban hasson oda, miszerint az osztrák
magyar monarchiával kötendő kereskedelmi 
szerződésben a marhavészegyezmény meg- 
ujittassék. A megokolás többek között felhozza azt, hogy a monarchia vágómarhabevitele folyton emelkedőben van; mindezek daczára az árak még min
dig emdlkednek, uoy, hogy ezen behozatalnak bármi okból történendő megszűnése esetén a hús ára úgy felszökik, hogy 
a marhahús nem volna tekinthető többé a nép 
táplálékának. A gazdák részéről feloozott indokot, amely a marhavész behurczolá- sát hozza fel okul és ennek folytán az egyezmény megkötését ellenzi, a beadvány tárgytalannak mondja, mert 1895. év óta a monarchiából bevitt vágómarhák közt marhavész nem fordult elő. A beadvány megjegyzi a többek között, hogy Magyarországnak és Ausztriának éppen olyan érdeke marhaállományát a vésztől megóvni, mint Németországnak, mert amig Németországnak állatkivitele nincs, addig a monarchiának az állatkivitel egyik főczikkét képezi.

Ausztrália vajkivetele. Az idei esztendő szokat
lan bőséggel köszöntött be Ausztráliában. Nem 
kevesebb mint 13—14.000 tonna vaj kerül az 
idén kivitelre, emellett a hús meg a konzervek 
forgalma mind nagyobb lendületet vészén. 
Ausztrália kivitele azonban részben nem Európa, 
hanem Dél-Afrika piaczai felé irányul. Ausztrália 
termelésének már jó negyedrészét tudja a dél
afrikai gyarmatokon elhelyezni.

Arabs mének fedezési dijai. A bábolnai 
m. kir. állami ménesben felállított törzsmének után fizetendő fedezési dij az 1904-ik évi fedeztetési idényre a következőleg állapíttatott meg : O-Baján, eredeti arabs mén, apja: O-Baján Anaze-Sbaa törzsből, anyja: Maneghie, eredeti fedezési dija 200 K. Kohailan Raschid, eredeti arabs mén,apja:Kokailan Mradi, anyja Kohaila, fedezési dija 200 K. Mersucli, eredeti arabs mén, apja: Schmed Kohailan, anyja: Hamdani Semri, fedezési dija 100 K 
Schechan Schammer, eredeti arabs mén, apja: Kohailan Adjure, anyja: Schecha Gehelt El Adjuz, fedezési dija 100 K. 
Siglany Bagdady, eredeti arabs mén, apja : Siglany, anyja: Siglany Sidran, fedezési dija 100 K. Grazot, arabs telivér, apja Gazlan I., anyja : 22 sz. Ó-Baján, fedezési dija 100 K. Shagy a XI., arabs fajta mén, apja : Shagya VIII., anyja : 16. sz. Amu- rath Bairaktar, fedezési dija 40 K. Kohei- 
lan II., arabs telivér mén, apja : Koheilan, anyja : 91. sz. Jussuf, fedezési dija 40 K. 
Shagya XIII., arabs fajta, apja : Shagya XI., anyja: 50. sz. Jussuf, fed. dija 40 K. 
Siglavy V., arabs fajta, apja : Siglavy II., anyja: 142. sz. Gazlan, fedezési dija 40 K. Ezen ménesnél idegen kanczák fedeztetés végett el nem helyezhetők.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

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

B. E. urnák, Eperjes. Levelére és kérdezős- 
ködéseire válasz postán megy. — K. G. urnák, 
Szombatság. Egyesületünk közgyűlésének napját 
jóelőre tudatni fogjuk. — Sz. S. urnák, Vácz; 
V. E. urnák, M.-Vásárliely; M. G-y. urnák, 
Makó. Kérdezősködéseikre bő választ levélben 
adtunk. — V. J. urnák, S.-Aba Pirkner János 
állattenyésztési főfelügyelő czime: Budapest, 
V. földmivelésügyi minisztérium. — Af. J. ur
nák Budapest. Csak tessék, szívesen szolgá
lunk bármely fölvilágositással hivatalos helyi
ségünkben mindennap. — Sz. L. urnák Sz.-V.- 
Ardó. A kettős szikii tojás nem alkalmas a 
költetésre, legtöbbnyire torzszülöttek származ
nak utána. — B. J. urnák, Ny.-Zsámbokrét. 
Szívesen közvetítünk a legkiválóbb tenyésze
tekből. — Cs. Gy. urnák, R.-Palota. Xz eladó
kat előjegyzésbe vettük. — D. J. Várpalota. 
A csibék kifejlődésének nagy segélyére van a 
zöldségeledel és különösen a saláta. Legjobb 
ezt felaprózva vízbe áztatott dara közé keverve 
adni.

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

Lenmagot
Repczét
Gomborkát

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot

Ricinusmagot

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Olajpogácsát
Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenőcsöt 
Kocsikenöcsöt

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Eapol£“ eredeti tudósításai.
Budapesti szurómarhavásár. 1903. decz. 10. 

Fölhozatott: borjú 327 darab, bárány — darab.
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 86—1C0 fill., II. oszt. 
68—84 fill., bárány páronkint-------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti juhvásár. 1903. deczember 7. Fölhajta
tott : 1390 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 44—46, középminőségü hízott ürü 
40—43, legelőn javított ürü-------- pár.-kint, javított
bárány, —, szerbiai raczkajuh---- -, kecske —, anya

Irányzat: A vásár hangulat lanyha.

Budapesti vájjőniarlíavílsíir. 1903. dcczemberlO. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2726 drb, csontozni 
való marha 771 drb, összesen 3497 drb. Ebből : ökör 
2549 drb, bika 134 drb, tehén 727 drb, bivaly 68 drb, 
növendékmarha 19 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1903 deczember 10 I. rendű
Magyar hízott ökör 68—74
Tarka hizott ökör . 70 -76
Tehén ........................ 60—68
Szerbiai ökör . . . 62-68
Bika.......................... 68-76
Növendékmarha . .
Bivaly ....... —

II. rendű j III. rendű

60-66 54-58
64-68 56-62
50-58 42-49
54-60 i 46—52
58-66 48-56
48-58 _____
38-46 —

Irányzat: A vásár hangulata lanyha, az árak mmázsán- 
ként 1—2 koronával hanyatlottak.

Budapesti lóvásár. 1903 eczemb. 10. Fölhajtatott: 
615 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
10 drb, hintós 6 drb, igás 50 drb, fuvaros ló 160 drb 
parasztló 350 drb, alárendelt minőségű 39 drb. Elada- 
tott\342 drb. Árak : drbonkint kor. hátas ló----- jukker
280—340, hintós-------- , igás 220—360, fuvarosló 102—
140, paraszt ló 40—100.

Irányzat: A vásár hangulata közepes.

Budapesti ferenezvárosi sertés-zárt vásár.

Nap Érk. 
waggon

1 Érk.
1 darab

Sertés- 
közvágó- 

hidra 
elszállit
tatott

Eladat
lanul 

maradt

Decz. 4-től decz. 10-ig 118 | 4417 4241 366
Napi árak fillérekben

Irányzat: Vásár élénk. Árak szilárdak.
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decz. 4-én 94-97 94-97 95-104 92-ÍÖ2I 9U-96

decz. 10-én 96-102 96-102 98-104 92-102,' 90-96

A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 1903. 
deczember 4-től 1903. decz. 10-ig. Sertésállomány volt 
1903. deczember 2-án 28212 drb. Ehhez érkezett: magyar 
385 drb, szerb 4076 drb, összes állomány 32673 drb. 
Elszállittatott: 3508 drb. Maradt állomány 28165.

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

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

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

Irányzat: 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 
f.-ig, 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 sertésvásár. 1903. decz. 7. Fölhajtatott: 
hússertés 5156 darab, zsirsertés 5690 drb, összesen: 
10.846 drb. Ebből: magyarországi 5690 drb, galicziai 
4918 drb, egyéb 238 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 106—108 (kiv. 
—), elsőrendű közép magyar 100—104, könnyű magyar 
94—98, öreg nehéz magyar 100—104, szerémségi 
ihorvát)-------- , szedett sertés---------, galicziai süldők
-------- , galicziai öreg------, hús-értések 68—86.

Irányzat: úgy a hússertés kre, mint a zsirsertésekre 
gyenge. 1

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. decz. 7. Föl
hajtatott : hízott és legelőmarha 2890 drb, csontozni 
való marha 995 darab, összesen 3885 darab. Ebből 
ökör 2764 drb, bika 464 drb, tehén 539 drb, bivaly 
118 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaértők

ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. deczember 10. 1 1. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 74-78 j 64—72 56—63
Galicziai hizptt ökör. . . 76-78-80 , 59-65 64-68
Tarka hizott ökör . . . 82-86-8788 70-81 64-69
Bikák .............................. 52 74 7R
Hizott tehén.................... 54 70
Legelő marha...................... 1
Csontoznivaló marha .
Bivaly................................. : 40-52 ____
Konzerváru (selejt) . . . | -------- 1 — —
Irányzat: lanyha ; primaáru ára változatlan; a bika

vásáron az irányzat szilárd és elég élénk a forgalom 
mellett az árak a multheti k. Vásár, n kívül közvetle
nül a Vágóhídra érkezett a lefolyt héten 767, múlt 

vesztegvásárra való fölhajtá 650 drb.
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Bécsi juhvásár. 1903. decz. 10. Fölhajtatott: 656 

darab, mely — fill.-rel kelt el klgr.-kint. Árak : kg.-kint 
flll.-ben : angol húsos tirük —-——, I. rendű hizott űrü 
47—50, középmin. hizott ürü 44-46, kecske —, bárány —.

Irányzat: A gyeoge vásárlási kedv folytán a hangu
lat la yha é az á ak 1—2 fill. rrel hanyatloitak.

Bécsi sznrótnarhavásár. 1903. deczember 10. Föl
hozatal : 3159 drb borjú, 2427 drb sertés, 740 drb 
juh, 192 drb bárány. Arak: kg.-kint fill. borjú I. o.: 
90—132, II. o.-------- , sertés 68—116, süldő sertés
-------- , juh páronkint 50—84, bárány 14—30 kor.

Irányzat: csendes, az árak kg.-ként 2—4 fillérrel 
emelkedőt.

Élelmi czikkek piacza.
A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése 1903. deczember 11-én.
A lefolyt héten normális forgalom mellett nem je

gyezhető fel lényeges árváltozás. A lanyha időjárás 
mellett a vágott baromfi ára most is nyomot maradt. 
Sz pós bárányok jó keresletnek örvendenek és felkül
désük ajánlatos (levágva, bőrben). \ aj kevés kerül a 
piaczra ős a hozatalok nem képesek a fokozodó keres- I

letet kielégíteni, mine t folytán tov bbi szilárdulás 
állott be. A vadhozatalok is csak mérsékeltek, a meny
nyiben a kedvezőtlen időjárás folytán nagyobb kör
vadászatok alig tartattak. Tojás iránt az érdeklődés meg
csappant s az árak tegnap néhány koronával estek.

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 2.60—2.80, fogoly 0.80—1.30, fáczán 2.------3.— sza
lonka 2.00—2.30 kor. dbkint, vaddisznó 60-80 fill. 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 2.20—3.—, 
kacsa, hizott 4.50—6.—, lúd, hizottdO. 17.—, pulyka, 
hizott 8.----- 11.— kor. páronkint.' Vágott hizott liba
1.02—1.18, vágott hizott kappan, kacsa és pulyka 
1.10—1.30 kor kgként. Te a vaj: (czentrifugal) 2.40— 
2.60, főzővaj 2.----- 2.30 kor. kgként. Tehéntúró kgja
18—28 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)50—60 fill. kgként. 
Tojás: bácskai 84—88, erdélyi apróbb áru 80—82, 
ládankint (1440 drb.), apadt 68—72 kor.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
1903. deczember 6-án.

A betegség neme

össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest
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több kevesebb
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r j

Lépfene____ __  _  _ ... 30 36 1 2
Veszettség _ ______ „____ 58 58 — 13 13
Takonykór ......... .................. 34 39 — — 3 3
Ragadós száj ős körömfájás 667 3747 — — 127 1158
Ragadós tüdőlob .. .............
Juhhimlő__________ __  ... 22 40 1 q —
Ivarszerü hólyagos kiütés 9 16 — — 1 1
Rühkór ________________ 103 207 5 8 —
Sertésorbáncz __________ 114 290 — — 3 4
Bivaly vész............... ............ 35 53 2 — 1
Sertésvész ... ............ 397 — — — 36 —•
Clqnn 4 drb ma0yar-erdélyi tenyésztehen 
LldUU Somogyi Albert országos törzs
könyvbe felvett héjasfalvi tenyészetében, Nagy- 

! küküllömegye, Héjastdíva.

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

A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.

FEHÉR MIKLÓS

.'■’g'J'

&

BERENDEZ: -tej szövetkezeteket, modern magán tejgazdaságokat.
ÁLLANDÓ RAKTÁR: z:legjobb minőségű összes tejgazdasági czikkekben. Költségvetésekkel és tervekkel dijmentesen szolgálunk.A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb ' kitüntetés. ~ -----! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Westf alia arator
GÁL és FODOR BUDAPEST,

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

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

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni.

gépgyár K 
részv.-társ.

Használt és javí
tott lokomobilok és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Mindennemű gazdasági gépek. :

az 1904. évre.
Ötödik évfolyam. Szerkeszti és kiadja 

JTESZEJVSZKY PÁL. 
az O. M. G. E. titkárja.

A Tejgazdasági Zsebnaptár ára bérmentes küldéssel 3 kor. 50 fill.
Tejgazdasággal foglalkozóknak nélkülözhetetlen.

Megrendelhető az „Állattenyésztési és TejK'azdaság'i Lapok" 
kiadóhivatalában, Budapest, IX., Üllői-nt 25. szám.
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Ludvig Erharilt jTiri Wien, XV1IÍ1, Jörgerstrasse 41.

Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabadalma
zott és kipróbált 
lósyorsny író

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

ban, f őranguak, 
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.

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

Magyar Elelmiszcr-Szállitó Részv.-Társaság
Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám. 

ÜZLETÁGAK: ■■
Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és f3ze- 
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 értékesítését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesítését e=

Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

Gazdák!
Van egy védő
szer sertéseitek 
számára, mely 
egyszersmind 

táp- és hizlaló
szer. Károsodás 
elkerülése vé
gett tegyetek 

már a malaczok 
eleségébe is

dr. Trnkóciy-féle

krajnai sertés-táplisztet.
1 csomag, mely hónapokra elegendő : 50 fillér.

Kitűnő hatással van az egészségre, étvágyra, növekedésre, húsra és zsírra.
Kapható a legtöbb kereskedésben, vagy 5 csomag posta utján a gyári 

raktárban :
Trnkóczy gyógyszerésznél, Laibach, Kra n, ÖsterreicV

Hitelesített köszönőiratok naponta érkeznek, biztos eredményt jelentve.

Lótulajdonosoknak fontos!
Azon kiváló eredmény, melyet tavaly az álta

lam forgalomba hozott kitűnő minőségű

Gazda
sági =

a gazdáknál és földbirtokosoknál elértem, arra ösztökélt, hogy az idén 
ismét a következő vastag, meleg, elpusztíthatatlan lótakarókat hozzam 
forgalomba: a) Gazdasági lótakaró 145/195 cm. darabja 2.10 írt., 
párja 4.— frt. b) Sport takaró (finom barna-pamut) 1’25/185 cm. 
drb. 3.80 frt párja 7.20 frt Sörházi és bánya-pokrócz kiváló jó 
minőség gyapjú (doublé) 135/185 cm. drb 6 írt, párja 11.50 
B pár vételénél bérmentes szállítás. Nem tetsző áruért a pénzt 
visszaküldöm. Referencziák és utórendelések Auersperg herczegi 
uradalom, Wlasclhin. Gróf Kaunte-féle uradalom, Magyar-Bród, Hercourt- 
féle erdészeti fo ügyelőség Dubnitz, Uradalmi Igazgatóság Mnisek (Cseh
ország) Schuman-féle Cirkus stb. stb.

Szétküldés utánvét vagy a pénz előlegen bekül
dése mellett.
A TI AT V CAY TIK AlVIU gazdasági czikkek áruháza 
illJVuJr wien, II/2. Llcbtenaueroasse No. 1.

magyar lenmagból sajtolt,

győrszigeti 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 =1— ' =
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SZGCSKAVAGÓ- és RÉPAVAGO-GEPEK

kézi- és erömühajtásra.

Burgonyamosó és osztályozó gépek, 
Casali-féle szabadalmazott eröhajtásu, valamint 

egyes és kétfős tengerimorzsolók kézihajtásra, 
„Rapid“-darálók, Takarmányfüllesztők, 
Teljes takarmánykamra felszerelések, 
melyek sok évi tapasztalatok alapján, a helyi viszonyokhoz mérten díjmentesen szer- 

veztetnek, legjobb szerkezetben és gondos kivitelben szállíttatnak

KÜHNE E ■ gazdasági gépgyára által MOSÓMBAN
Főraktár: BUDAPEST, VI., Váczi-kfirut 57 a.

◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■

^angerhauseni gépgyár*" ~ részvény-társaság ~~
Budapest, (Kűlgö Váczi-ut) C^á^a-ntcza 3.

wwsMl Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

Felhivás
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
vaj mesterekműködnek, hogy jelenlegi tartózkodási helyüket — összes bizonyítványaik másolatának beküldése mellett — a szakiskola igazgatóságának jelentsék be.

Az igazgatóság1.

g

Szives figyelmébe ajánljuk az igen tiszte11 közönségnek a somogyszilli Szent István gyógyszertár kitűnő hatású készítményeit és pedig:

sertésvész elleni 
óv- és hizlalóport,

mely rendszeres adagolás mellett nemcsak megakadályozza 
a sertések különböző beteg-égéinek föllépését, nagy mér
tékben fokozza az < tvágyat 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

Disznó per használata előtt. százalék engedmény nyujtatik. DiBznópor használata után.
liOSZ VÉM -li lLZSAlIOT izom, csuz és mindennemű csontfájdalmak ellen. Ára egy nagyobb üvegnek 2 kor. 50 fillér, kisebb 1 kor. 50 fillér. 
EYSI1I.-SAI.ICYI.T viszketegség és mindennemű bőrbajok ellen. Ára egy tégelynek 3 korona. — HAJERŐSITŐ 1' hajhullás ellen. Ára egy 

üvegnek 3 kor. SO fillér és 2 kor. 50 fillér. — Ezen szerek kitűnő hatásáról számtalan elismerő és hálanyilalkozat tanúskodik.
8CT 10 kiló megrendelésénél 1 kiló ingyen s az egész küldemény bérmentve !„. T®JJ

Megrendelések J. N. SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR SOMOGY-SZIEE küldendők.

ÍBECKésGERGELY 
$ Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. gj) ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat és benzinmotorjaikat. Olcsóüzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny
vi nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
$ berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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e_e.e_e.Q_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: 1

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

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaStott

BTJB^.BEST-ICŐBAlT’rJL.
Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 

„Hizlalda“-álloinás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszirüeu berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vizzel bíró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

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

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

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

■.... . ........ Biztosítéki alap: .........................
Kormány hozzáj árulásával........................................... 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 elfog-ad tűz- és jég-kár ellen, úgyszintén az 
ember életére különféle módozatok szerint.

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

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

AZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű ... 1.......... 
Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyel- mébe. Ajánlatokkal készséggel szol- gál a Központi Iroda, Budapest, IV., Mária Valéria-utcza 7.

Aranyérem: Verseczen 1902.; < /él:. Pozsonyban 1902.

PATENT.

legújabb rendszerű szabadalmazott

egyetemes őrlőgép
Egyszeri keresztülbocsájfással tetszés szerinti finomságú darává 

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

JLlfrécL 
okleveles gépészmérnök 

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52/B

WeiserJ C. 
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. Ajánlja: szecskavágóitj répavágóit, 
kukoriczamorzsolóit. — Takar
mánykamra berendezések. — Tel
jes malomberendezések. — Önt
vények saját vagy idegen minták 

után.

1 TLE WDRTtl

UflYTON & SHUTTLEWOKTH
BUDAPEST, Váczl-körút 63. szám (

U. a legjoUnyMatb *»ah mellett a)Aott*tnak

Cocomobil ss gőzcséplőgép-készletek J’b tgttt n Berfc*.
OWmakaialozók. Jtrgíny eUplojrfpek. lóhere ■ caóplök. Oaeffió rmiUk 

konkolyotok, kuaóló- «• araiOgepek, aOnagyOJUik. boronák, 

XOLÜMBIA-ORILL” legjobb sorvetogepek. Plánéi jr. kapalü. 
•»ec«kavápók répavágók icukorlcs* tBorzaotúk, dartUók, 

orto-tnaimote. egyeteme# sctel-ek^k, 2- é» J
ekek mindet. <cytb gazdasági göpek

ÉtWzletei 4r)egyx^ke* icívMati* mg yen él bérmer.tve küldetnek
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Kis hirdetések ára:

dinden szó 4 fül., kövér betűkkel 
minden szó 8 fül. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

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

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

I Feltűnő betűkkel közlendő kis hirdetések dija, 12 □-czenti- 
| méter területig, beiktatásonkint 1 korona, minden további 
j------------------- 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 1 Árjegyzék. Briehta 
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-yíira 
BUBAPESTEN, VIII. 
Üllői-ut -IS. szám.

Szecsődy Eajosné, 
Dömötöri (Vasmegye) elad sár
ga orpingtonokat törzsen
ként 30 koronáért. Korai fejlett, 
aranyéremmel kitüntetettkaka
sokat külön 14 kor.-ért drbként.

Olcsó és tartós drótkerítések
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek, gazdasági telepek, 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Továbbá aczél
tüskés keritéssodrony, 
va lamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

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

Előjegyzést
elfogad nemes baromfiak 
szállításáraam. 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. Ugyanott hizott 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 16kor. 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 
Mindenen fajták tojásaira már 
most előjegyzést elfogadok és 
rendelés szerint sorrendben lesz
nek szállitva. Sár mez ey 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.. 
Alkotmáry-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

Lampel Ödön
kosárfonó

Ujpe>t, Temető-utcza 8. sz.
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
léle keltető-fészkeket 1 

koronáért.
Fajtiszta, szép sárga Orping'- 
touokat mérsékelt árban 

szállit a
H. Produce Import Co.

J. llollö
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 Irtván birtokosnál, 
Györ-Uj-Major.

Óriás emdeni
egy gr már, két tojó 36 koroná
ért. Tisztavérü bronzpuly- 
ka kakasok drbonkint10 koro
náért kaphatók BaböZoltán- 
nénííl, Mezőkovácsháza, Osa- 
nádmegye.

Pliinut 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 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 ajánitatnak. — 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 szállit a
“HUNGÁRIA"
műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ. 
Budapest, V. kér, Fürdő-utcza 8. sz.

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék 

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörök. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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GEITTUEE, .IUUSCH
Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő- 

alapitva 1865. Háztartási, konyha és sport áru raktár.
BUDAPEST, =====

Andrássyút
GT

rvr ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ "▼ '▼ ▼ ▼ ▼'▼vrrYT'v v v v ▼ ▼ ▼ rrv r ír -w ▼ yr v ▼Az eredeti „MÉLOTTE“ tejfölöző gépek kép- ======= viselete.AA
A

„MEL0TTE“ a legkönnyebb járatú. 
„MÉLOTTE“ a legtartósabb és legegyszerűbb javitást nem igényel.
,,NIÉLOTTE“ élesen fölöz. Szolid.Több mint 100,000 eredeti „MEL0TTE“ gép ===== van használatban.Árjegyzékkel és költségvetéssel úgy a tej gazdasági, baromfitenyésztési, mint egyéb eszközeinkről és gépeinkről szivesen szolgálunk, i

■gj 9

w

VAVAVAWAVAVAVAVAAz 1900. évi párisi világkiállításon nyert kitüntetés:ALFA-SEP ARATOROK 
Grand Prix.

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

VAVAVAVAWAVAVAWA

Tejgazdasági gépgyár 
SZÁLLÍT mindennemű tejgazdasági eszközöket és gépeket a legjobb kivitelben, a legmodernebb irányban. BERENDEZ tejtelepeket, tejszövetkezeteket 
vav és mintatehenészeteket, ava

A jegyzékeket és költségvetéseket 
kívánatra díjmentesen küldünk.

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


