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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Búcsúzó.Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok“ tisztelt olvasóközönségéhez intézem bucsusoraimat azon alkalomból, hogy a lap szerkesztésétől és kiadásától a mai napon megválók.A midőn ezelőtt három évvel, néhány, az úgy iránt meleg érdeklődéssel viseltető barátommal, továbbá a jeles rovatvezetők és munkatársak lelkes gárdájával megalapítottam e lapot, megokoltam e szakközlöny létesítésének szükséges voltát.Gazdálkodási rendszerünk belterjes irányban való rohamos emelkedése elsősorban az állattenyésztés hatalmas arányú fejlődését eredményezte és az in- tenzivitásában fokozódó állattenyésztés érdekei annyira széleskörűek, szétágazók voltak, hogy azokat már szinte lehetetlenség volt egy általános mezőgazdasági szaklap —szűk keretébe bele- szoritani, azokban érdemlegesen tárgyalni és megvédelmezni. A megoko- lással egyidejűleg programmot adtunk a lap követendő szellemi irányáról, és most, hogy a szerkesztéstől visszavonulok beszámolni kívánok annak eddigi működéséről.Lapunk vezérczikkeiben az állattenyésztő gazdaközönség közgazdasági érdekeit szolgálta, és szerénytelenség nélkül állíthatjuk — meglehetős eredménynyel. Figyelmeztettük a gazdaközönséget a tenyésztési és értékesítési viszonyok bekövetkezhető változásairól és fölhívtuk az intéző körök figyelmét az állattenyésztők általános és különleges érdekeire.Az állattenyésztési, tejgazdasági, baromfitenyésztési, állategészségügyi és forgalmi rovatokban, jeles rovatvezetőink buzgó közreműködésével, nyilvántartottuk és érdemlegesen tárgyaltuk a

megfelelő szakok érdekeit és eseményeit. A kérdések és feleletek rovatában, a gyakorlat eseményeire adtunk fölvilágositást, a különfélékben az érdekesebb hírek buzgó gyűjtésével szolgáltuk olvasóközönségünk érdekeit. Mindezeken kívül illusztrácziókkal iparkodtunk emelni a lap érdekességét, nemkülönben jeles toliakból eredő tárcza- czikkek közlésével fokozni annak változatosságát.Lapunkban sok érdekes kérdést vetettünk föl, amelyekhez az ország legjelesebb elméleti és gyakorlati szakemberei szóltak hozzá. Iparkodtunk a kor színvonalán tartani a lapot, változatossá és érdekessé tenni annak tartalmát. Igyekeztünk védelmezni az állattenyésztők érdekeit, kielégíteni törekedtünk a gyakorlati igényeket, tanulságossá tenni lapunkat, hogy aki akar, tanulhasson belőle, mint ahogy aki akart tanulhatott is.Lapunk szerkesztősége tehát legjobb tehetsége szerint igyekezett beváltani a lap megalapításakor tett Ígéretét és a kötelességteljesités nyugodt önérzetével utaltunk a lap eddigi működésére. Ha tehát most mégis lemondok a lap szerkesztéséről, annak egyszerű oka az, hogy hivatali kötelezettségeim nagymérvű kiterjedése folytán, már nem felelhetek meg a szerkesztői teendőknek azon mértékben, nem fordíthatok annak vezetése és irányítására annyi munkát, miként azt a kitűzött nagy jelentőségű érdekek megvalósítása czéljából szükségesnek, s az állattenyésztő közönség érdekeinek szolgálata tekintetéből kötelességnek tartanám.Amidőn tehát az általam alapított s kezdettől fogva szerkesztett lap szerkesztésétől és kiadásától visszavonulok, teszem ezt azon reményben, hogy oly szakavatott szerkesztő kezébe ad-

tam át az „Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok“ vezetését, aki teljes szaktudás és odaadással fogja a lap kitűzött czéljait szolgálni. Mert e szakközlöny hivatása ma talán még fontosabb, nehezebb és nagyobb érdekű föladatok megoldására hivatott, mint eddig volt. Állattenyésztésünk általános szakérdekein kívül itt vannak az állati termékek kivitelét a kereskedelmi szerződésekben szabályozó, az általános állategészségügyi, szarvasmarhatenyésztésünk állítólagos depekorácziőjára stb. vonatkozó, azon kérdések, amelyek figyelemmel kisérése és tárgyalása, az állattenyésztő gazdaközönség érdekeinek képviselete czéljából egyaránt szükségessé teszik e lap fentartását. Nagy jelentőségű események küszöbén állunk, amidőn a gazdaközönség nagyon is rá van utalva érdekeinek a sajtó utján való képviseletére. Hitem és meggyőződésem, hogy az uj szerkesztőség teljes odaadás, kiváló szaktudás és erély- lyel fogja szolgálni ezen érdekeket, miért is a legnagyobb bizalommal ajánlom e lapot a gazdaközönség további becses pártfogásába! Jeszenszky Pál.*
A t. Olvasókhoz.Tisztelettel hozom a t. Olvasóknak szives tudomására, hogy 1904. január 1-től e lapok szerkesztését átveszem.Kétségtelenül bizonyos előttem, hogy nem könnyű feladatra vállalkoztam. Széleskörű tapasztalatokban gazdag, kitűnő elődöm helyét jól, becsülettel s az állattenyésztés fontos érdekeinek eredményes szolgálatában betölteni mindenesetre nehéz lesz nekem. Mégis örömmel vállalkoztam e nehéz szerepre. Mert biztat az a tudat, hogy feladatomban lelkes támogatást remélek és találok a lap olvasóközönsége



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. 52. sz.részéről, azoktól a lelkes és hazafias magyar gazdáktól, kik vállvetve: mind- annyia egyért és egy mindannyiért — a saját maguk és a köz javát előmozdítani meg nem szűnnek.Három évi fennállása alatt, e lapok egy széles és biztos utat taposott meg. Ezen az utón haladva tovább, talán mégsem kell tartanom attól, hogy eltévedek. Az iránya a lapoknak marad 
a régi, a mely bevált és fényes eredményeket mutatott fel. Kit nem tudna lelkesíteni, emberfölötti munkára is ösztönözni, hogy fennen lobogtassa e lap zászló.át, melyet máris dicsfény övez s melyet lelkiismeretes, elszánt s a haza és a köz érdekeit szivükön viselő olvasók és tapasztalt munkatársak légiója követnek a harczba újabb babérokért.Az eddigi munkatársak szives és jóakaró támogatását a jövőben a magam részére én is kérem. Engem a saját gyengeségem utal rá, hogy a lap fegyvertársait megmaradásra s a további kitartásra kérjem föl; Önöket pedig, t. olvasók és munkatársak, az állattenyésztés s végeredményben a haza érdeke is hivogatólag szólítja e lap zászlója alá. Közös és együttes munkánkon tehát találkozunk egy ponton: szolgáljuk a 
köz és a haza érdekét! Nemes és becsületes munka ez, a mely meg kell, hogy aczélozza erőnket, fokozza munkakedvünket és munkabírásunkat!Programmot adni fölöslegesnek tartom. Az eddigi programm és irány marad meg a jövőre is. Ezt a programmot becsülettel keresztülvinni, itt- ott bővíteni —- lesz az én irányelvem. Mégis egyet hangsúlyozni kívánok. Az 
állattenyésztők kör éhen intenzivebb pro
pagálását vettem czélba a szövetkezés 
eszméjének. Miért ? Talán fölösleges is magyarázni. Hisz előttünk a példa. Svájcz állattenyésztése a szövetkezés jegyében indult nagyarányú fejlődésnek. A magyaróvári szarvasmarhatenyésztök szövetkezete pedig rövid néhány évi működés alatt szinte csodás eredményeket ért el. A szövetkezés, a társulás nagy hatása természetesen a köztenyésztésben kecsegtetnek sikerrel. Hogy pedig e tekintetben nálunk még nagyon sok a teendő és különösen sok a leküzdendő tévhit, hitetlenség és akadályok, abban alig merülhet föl kétség.Szükségesnek tartom azonban a baromfitenyésztés nagyobbarányu fölkarolását is. E lapok a „Baromfitenyésztők Országos Egyesületé “-nek is hivatalos orgánuma lévén, — részben ez okból, de főként a baromfitenyésztésben rejlő nemzeti közvagyon okszerűbb kihasználása és jobb gyümölcsöz- 

tetése érdekében és fokozottabb erővel kívánja az ügyet szolgálni.Ennyit tartottam szükségesnek a t. olvasók tájékoztatása czéljából elmondani. Ezekhez még csak azt az óhajomat fűzöm, vajha adná meg az Ég, hogy feladatomat sikerrel oldhassam meg s élvezhetném azt a kellemes és megnyugtató tudatot, hogy munkámmal sikerült a magyar állattenyésztés ügyét becsülettel szolgálni, az állattenyésztők s a haza érdekeit előmozdítani.Üdv az olvasóknak ! Üdv a munkatársaknak ! Az ideinél pedig jóval boldogabb ujesztendöt 1
Ny. Nagy Dezső, 

Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 
Lapok“ felelős szerkesztője.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

A tehén mint igás állat.Németországban, Svájczban, Ausztria több részein különösen kisebb gazdaságokban általános szokása teheneknek vonóerejét gazdasági munkákra felhasználni. Nálunk is, különösen sváb vidékeken gyakorta látni ezt. Annál feltűnőbb, hogy a magyar szarvasmarhafaj erős teheneit gazdasági munkákra általában nem használják fel.Ennek oka főleg abban rejlik, hogy hazai szarvasmarhafajtánkat rendesen nagyobb uradalmakban tenyésztik, a tehén egész évben a gulyában van, a miért nem szokás, nem jött divatba a tehenet befogni, a minek következménye az lett, hogy most már az ország nagy részében nem is jut senkinek eszébe azt megtenni.Mind a mellett igen nagy előnyökkel járna már középnagyságú, néhány száz holdas gazdaságokban is, ha a tehenek vonóerejét bizonyos mértékben felhasználnák. Hogy csak egy példáfemlitsek, ha valakinek 20 tehene van, naponta megtakaríthatná az egész takarmányozást, ami most egy, vagy két pár ökrét veszi állandóan igénybe, — von el a munkától. Könnyebb munkákat, mint a milyen a ^vetőmag kihordása'a géphez, egy kis fuvarozás majorból-majorba, amelyek annyira és oly bosszantó módon igénybe veszik a gazda igáját, a tehenek által mind elvégezhetők.Oly gazdaságokban, amelyek a tehenet tisztán a tejelés czéljából tartják, amely gazdaságokban tehát friss fejős teheneket vesznek és azokat az elapasztás után, vagy néhány héttel aborjazásutánborjas- tól együtt elaldják, a tehenek rendes befogása persze akadályokba ütközik, mert itt főczél, hogy a tehén tejet adjon és e mellett vagy magzatot neveljen és jó húsban maradjon, vagy pedig a takar

mányon meghízva a mészárosnak az elapasztás után eladható legyen, oly gazdaságokban azonban, amelyek a fösuly t a tenyésztésre helyezik, a tehén igába fogása semmi akadályba sem ütközik.Téves az avélemény, hogy a tehénnek — egészségi szempontból — ártana az igázás,haaztul nincs hajtva, sőt a mozgással járó megerőltetése az izmoknak, ezek gyakorlatban tartása erősödéssel jár.A tehén sokkal gyors -bban mozog, mint az ökör és tanulékonyabb is. Magam láttam Németországban, hogy egy tehénfogat majdnem annyit végezett el szántásban, mint egy lófogat.A tehén betanítását az első hágatás után közvetlenül czélszerü megkezdeni, és azután használható rendes igába 3 hónappal az eilés elöttig a nélkül, hogy ez a magzatnak ártana, sőt könnyebb munkára még ezen túl is használható 1 hónapig, emberséges bérest feltételezve.Egy ez irányban végzett kisérlet azt mutatta, hogy az állandóan munkára használt tehén — egyenlő takarmányozás mellett — két havi munkaidő alatt naponta csak 0'81. tejjeladottkevesebbet, mint az állandóan istállózott tehén. E mellett az igában használt tehenek csak kevés sulyveszteséget mutattak. A takarmányozás következő volt (Kühn szerint számítva) egy 600 kgros marhára naponként :
1’6 emészthető protein 

0’35 „ zsir
7’50 „ „ szénhydrátok(Backhaus kísérlete Hi!desheimban).A dolgozó tehén e mellett mindig jó étvágygyal eszik és a nemi élet teljesen szabályszerű marad.Ha már, mint kifejtettem, a közepes gazdaságokban is előnnyel járna a tehén igában való felhasználása azáltal, hogy, egyes könnyebb munka a tehenészet által végezhető el, még nagyobb fontossággal bira tehének, mint egyedüli igavonónak a ló mellett való alkalmazása a paraszt gazdaságokban.A tehénmunka előnye az ökörmunkával szemben főleg előbbinek olcsóságában rejlik, amit alábbi rövid számítással igazolok. Tegyük fel, hogy egy paraszt gazda, ki lovai mellett eddig 2 ökröt és 2 tehenet is tartott, most 4 tehenet tart, és ezeket rendszeresen használja munkára 7 hónapig, úgy ezen 4 tehénnel feltétlenül elvégezheti azonmunkát, amelyet azelőtt 2 ökörrel elvégezett; igaz, hogy takarmány tekintetében a teheneknek kissé kedvezni kell, de több tejet és több borjut adhat el, illetve több növendékmarhát vagy ökröt hajthat vásárra.Ha már most feltesszük, hogy ezen gazda teheneinek naponként és fejenként a 7 havi munkaidő alatt mondjuk 2 kgr. korpát ad, úgy ez — a korpát 8 fillérre]

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

A LEGJOBB FOLOZŰCÉP AZ ALFA-SEPARATOR.



1903. — 52. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3számítva — 134 K.-t tesz ki a tehénmunka terhére; ha már most felvesszük, hogy a két meglevő tehene naponta 7 hónapon át 0’8 1. tejjel kevesebbet ad fejenként, ez is kitesz 3361. tejet, 10 fillérrel számítva kb. 34 K. ez összesen 168 K. a tehénmunka terhére. Ellenben javára kell írnunk mondjuk csak 2400 1. tejet az ökrök helyett beszerzett tehenek után, vagyis 240 K és két borjú után, 4 hetes korban értékesítve csak40K-valdarabonként, 80 koronát összesen 320 K és igy a tehénmunka 150 koronával olcsóbb, mint az ökörmunka.Ezen számításnál még figyelmen kívül hagytam azon körülményt is, hogy a tehén olcsóbb és igy könnyebben szerezhető be, mint az ökör.Számításom helyességét igazolj a különben a nyugat, ahol — mint emlitettem — a tehenek igázása általánosan megszokott dolog. Schrecker János.

Nyirassuk-e állatainkat és mikor?Időszerűnek találom ezen kérdésnek felvetését azért, mert az állatoknak le- nyiratása ezen időszakra esik s különben is vita tárgyát képezi a czimben érintett dolog. E/\ ik nézet szerint ugyanis czélszerü a lovaknak a lenyiratasa, mert testrészei jobban elődomborodnak, a söté- tebb szin világosabb, esetleg fakóra vál- lozik és a lenyirt ló fürgébb, mutatósabb lesz. Egészségi szempontból, meg állítólag azért előnyös, sőt kívánatos a lovat lény íratni, mert munkaközben, a mikor a ló izzad, nincs annyira a meghűlésnek kitéve, mivel a lenyirt ló testéről az izzadság gyorsabban elpárolog és nem vesztegel oly hosszú ideig a testén, mint akkor, a mikor azt hosszú, le nem nyírt szőrök borítják. Ezeken kívül pedig a ló tisztábban tartható, könnyebben tisztogatható s az élősködőknek a befészkelődése is nehezebb.Bíráljuk már most ezen megokoláso- kat egyenként. Hogy a hosszú szőröknek a lenyirása áltál az állat testrészei jobban szembetűnnek s ezáltal a ló a szemlélőre kedvezőbb hatást gyakorol, az tény. Az is bizonyos, hogy nyírással a ló színe is a legtöbbször előnyösen megváltozik. Azt is megengedem, hogy a lenyirt ló fürgébb, éíénkebb, mert a külső levegő közvetlenebben érintkez- hetik az állat idegrendszerével, már pedig az állatnak vérmérséklete szoros összefüggésben áll az idegrendszernek az élénkségével, más szóval az élénk idegrendszerrel bíró állatnak a vérmérséklete is élénk, — és hogy az idegrendszerre mily kedvező hatással bír a levegő, azt legjobban önmagunkon tapapasztalhatjuk akkor, hatóbb órai szobában való tartóz-

kodás után, kimegyünk a szabádba. Az is igaz, hogy a rövid szőrözeten az izzadság nem marad oly hosszú ideig, mint azon ló szőrén, mely le nem nyiratott, hanem hogy ezen igazság nem dönti el azt, hogy a ló meghülhet-e vagy sem, azt az alábbiakból láthatjuk.Értem, hogy a lenyirt ló testéről az izzadság gyorsabban párolog el, mert ha az állatnak a testét kevesebb szőr fedi, azon eseteben a levegő a ló testének na- nyobb területével jöhet érintkezésbe, és hogy a levegőnek igen nagy száritó hatása van, azt legjobban bizonyítja, a t. gazdatársaim előtt általánosan ismeretes azon tapasztalati tény, hogy a rendekbe kaszált fű, — szeles időben nagyon hamar szárad, annak daczára, hogy az idő uorus és a levegő hőfóka is alacsony. — ,De hogy az izzadság gyorsabb elpárolgásának volna köszönhető, hogy a ló igy nincsen annyira kitéve a meghűlésnek, mint akkor, a midőn ezen váladéknak (izzadságnak) az elpárolgása lassabban történik,— azt én kétségbe vonom.Tudvalevő dolog ugyanis, hogy párol
gáshoz nielegliell, és ezen nagy mennyiségű meleg,amely a párolgással elhasználódik, a ló testétől vonatik el, és ezen nagy mennyiségű hő elvonásának az eredménye, hogy a szervezet „lehűl". Már pedig az nem mindegy, hogy a test hőmérséklete rohamosan, vagy lassan száll alá. Ennek beigazolására egyszerűen azon tapasztalad tényre utalok, mely szerint a meghűlésből eredő bántalmak, rendszerint ősz, és tavasz idején gyakoriak, a mikor a levegőnek, igy, a szervezetnek is a hőfoka hirtelen megváltozik (mirigykór, influenza,tüdő- mellhártya gyulladás stb).— Ezek szerint tehát, az izzadságnak a gyors elpárolgása, illetőleg a szervezetnek a gyors lehűlése, — csak veszélyezteti az állat épségét.Az is igaz, hogy rövid szőrözeten az élősködők kevesebb menedékhelyet találnak. de szerény nézetem szerint, rendes viszonyokat feltételezve, — alaposan tisztogatott állatnak sohasem szabad megtet- vesedni, akár gyérebb, akár dusabb a szőrözete ;ezen állításomat bizonyítja azon jelenség, hogy az élősködők a testnek oly részén kezdenek letelepedni, a mely testrészek nehezen hozzáférhetők a tisztogató eszközökkel, pl. a tetütélék : szarvak tövén, fej élen, nyakélen, lónál sörényében, a rühatkáknak egyik fajtája a csüd hajtásokban stb.Könnyen belátható az is, hogy kurta szőrökre kevesebb piszok rakódik le, és hogy az ilyen lenyirt lovat ezen oknál fogva könnyű tisztogatni, — de hogy ilyen módon a tisztogatásnak a költségéből annyit lehetne megtakarítani, melyet számbavehető összegnek lehetne mondani, azt én nem hiszem, mert ez csak akkor foroghatna fenn, ha a lovak a helyett, hogy pl. napjában háromszor tisztogattuk,

— most miután, lenyirátott, elég ha naponta egyszer vagy csak minden két napban egyszer megkeféljük. Alóra azonban nemcsak az hat jótékonyan, hogy tisztogatással testéről a piszkot eltávolítjuk, miáltal a bőríégzést növeljük, hanem tisztogatással a vérkeringését és az idegrendszernek a működését is élénkítjük. A lenyirt lovat, tehát okszerűen éppen annyiszor kell napjában megtisztítani, mint akkor, a amidőn lenyirva nincsen.Egy másik vélemény szerint (melyhez szerény magam is csatlakozom), — a lovat lenyiratni nem helyes eljárás, akár nyereg alatt, akár igában használjuk azt, mert azon kevés előnynyel szemben, mely előny a nyírás által elérhető, — megkocz- káztatjuk a ló egészségét, mert amint előbb is jeleztem, a nvirás nagyon is kiteszi a lovat, a meghűlésből eredő, sokszor végzetes betegségnek. Ezen veszélynek a létrejöttét az is támogatja, hogy a ló szervezete van a meghűlésből eredő bántalmaknak legjobban kitéve, — valamennyi háziállataink között.Részemről tehát a lovaknak a lenvira- tását nem ajánlhatom, — kivéve azon esetet,haaló lenyiratása valamely bőrbajnak eredményesebb gyógykezelése czéljából rendeltetik el. Luxus-lovainkat is lenyir- hatjuk, mert azok jó takaróval láttatnak el.Ami más háziállatunk lenyiratását illeti, arra vonatkozólag a következőket tartom szükségesnek megjegyezni:Hízó gőbölyöknek a lenyirása főképpen Németországban általános, a mennyiben állítólag azt tapasztalták, hogy a lenyirt hizlalandó állatok, — gyorsabban felhizlalhatok, mint azok, a melyek előzetesen le nem nyirattak. Kétségtelen dolog, hogy a hízóba beállított állatok nem igen vannak a meghűlésből eredő bántalmaknak alávetve,, részint azért, mert szerveik vastag zsírréteggel vannak körülvéve, megvédve, — másrészt, mert az egész hizla- lásí időszak alatt, meleg istállóban vannak.Hogy ilyen viszonyok mellett a lenyirt állat jobban hízik, az elképzelhető, mert a tapasztalati tény az, hogy a lenyirt állat étvágya fokozottabb, vagyis az ilyen állat étkesebb szokott lenni, mint rendesen, minek folytán az általa felvett tápanyagoknak az áthasonitása gyorsabb és tökéletesebb.Ezek alapján a hizó ökröknek a lenyi- rását ajánlani lehet.Ha igaz az, hogy a nyírás hizó ökröknél fokozza az anyagoknak a lerakódását,— kell hogy a nyírásnak a tej termelésre is kedvező hatása legyen. Miután azonban a fejős teheneket még erős télen is, a kifutóba szabad levegőre és mozgás végett, naponta 1—2 órára kihajtani szükséges, a tehenek nyírását (főleg ha vemhesek), — nem tarthatom előnyösnek.Ugyanezért nem találom czélszerünek, a növendék állatoknak a lenyirását sem, melyek szabadban való tartózkodást még
legelsőrendü Thomas-salakot XZ0 “'cliXn

oldható) legalább 75% porfinomság szavatolással FELETTE ELŐNYŐS ÁR MELLETT
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 52. sz.inkább igényelnek, mint a tehenek; e helyen nem szabad megfeledkeznünük arról sem, hogy az igen fiatal állatok aránylag nagyon fogékonyak a tüdő- és bél- gyuladásra.Hazai sertésünket természetesen csak gyógykezelés czéljából nyirathatjuk le. A nemes hússertésnek alig fedi be a testét a gyér szőrözet, ezeket tehát nyírni egészen fölösleges.Luxus-kutyáknak a nyírása igen helyes eljárás.Talán fölösleges is említenem, hogy juhokat nyírógépekkel nyiratni nagyon okszerű nem csak azért, mert sok időt és munkaerőt takarítunk meg ez által, de azért is, mert a nyírógépnek a munkáját kéziollóval utánozni lehetetlen, az ilyen gép csaknemleberet- válja az állatot, grádicsot nem hagy, a mi a jövő évi bunda tökéletes kiegyenlítettségét fogja eredményezni.A felvetett kérdésemnek másik része az, hoyy mikor nyi- rassuk állatainkat ? Erre nézve két véle- ményt ismerek, egyik ugyanis azt állítja, hogy a nyírásr ősz idején helyes végrehajtani, mert ezáltal azt érjük el, hogy a télen fellépni szokott megtetvesedésnek elejét vesszük (amint előbb is említettem, az alaposan és rendszeresen tisztogatott állat, nem igen tetve sedhetik meg, mert 
ha a tisztogatást el~ 
hanyagoljuk, megtetve- 
sedik a lenyirt állat 
is), — másrészt pedig, ‘hogy a mig az erős hideg beállana, addigra az állat szőrözete elég nagyra nő, azonkívül, hogy ilyen korai nyírásnál, a meghülhetés és annak következményei jobban elkerülhetők.Másik nézet szerint czélszerii az állatot télen nyírni, mert ilyenkor az állatoknak a nyírása legolcsóbb, a mennyiben tél idején a cselédség a mezei munkákkal elfoglalva nincsen, és hogy ily késői nyírással azt fogjuk elérni, hogy a nyári hőség nem fogja annyira megviselni, mert igy szőrözetük ezen időre nem lesz oly teljes.Én azt hiszem, hogy ezen kérdést az adott helyi viszonyok és körülmények döntik el.Ezek után talán nem lesz fölösleges, ha 

a nyírógépekről is röviden megemlékezem. A nyírógépek vagy olyanok, a melyek csak egy ollóval vannak ellátva, de vannak gépek, melyek több ollóval bírnak, s igy ilyen géppel egyszerre több állat nyírható, a mi főleg juhok nyírására bir nagy előnynyel. A nyírógépek szerkezetével nem akarok foglalkozni, mert e tárgyról több szó esett már e helyen is, hanem végezetül annyit még, hogy ezen gépek elég könnyen beszerezhetők, mert nem mondhatók drágáknak és hazai czégnél ismegrendelhetőkj igen köny- nyen kezelhetők, és egyszerű szerkezetük oly tökéletes,hogy ily géppel nyírás közben az állatot megsérteni lehetetlen.Ezzel szerény nézeteimet kifejtvén, reményiem, hogy ezen tárgyra vonatkozó 

Bonyhádi tehén.véleményüket a jövőben többen is s talán nagyobb alapossággal fogják előadni, a mit tisztelt gazdatársaim, fejlődésben levő állattenyésztésünk czéljaira, — talán még jobban fognak aztán hasznosíthatni.
Leliotzky György.

A takarmányok viszonylagos ér
tékéről.ii.A nagy fehérjeszükséglettel biró állatoknál lehetetlen ugyan a fehérje physiologiai értékét egységes számmal kifejezni, mert ugyanazon állat hol há- lásabb, hol kevésbbé hálás a takar

mányfehérje iránt, minélfogva esetröl- esetre kellene azt megfontolás tárgyává tennünk, de miután a német szakírók most általán háromszor annyira becsülik a fehérjét, mint a szénhydrátot, mi is követjük példájukat, azonban azzal a kijelentéssel, hogy megbízhatóságot nem tulajdonítunk e számnak, mert a fehérje élettani értéke az állatok fehérjeszükségletétől függ, mely pedig a nagy fehérjeszükséglettel biró állatoknál roppant változik. E szerint tehát itt a következő értékarányt követjükt u. m. 3 : 2'2 : 1.Kellner továbbá másfél év előtt azzal a javaslattal lépett elő, hogy fehérjénél tekintsünk el a physiologiai értéktől s induljunk ki átlagos piaczi árából, mely a legkisebb négyzetek szerint számítható ki ahhoz, ha a zsírt physiologiai értékével vesszük kombi- náczióba. Kellner ki is számította Németország számára a fehérje átlagos piaczi árát s azt úgy a múlt, valamint az előző évben 1’6-nek találta, minélfogva az ő értékaránya a következő:1’6 : 2‘2 : 1.így tehát szerencsésen három értékarányhoz jutottunk s lássuk most, hogy ezek gyakorlatilag mennyire válnak be, a mit legjobban úgy tudunk meg, ha két vagy több jól ismert takarmányt hasonlítunk egymással össze. A német szakírók azt szokták ugyan mondani, hogy ily alapon csak a rokontakarmányok, pl. gabona gabonával hasonlíthatók össze, azon a mi véleményünk az, hogy azon esetben, ha az említett értékarányokkal nem vagyunk képesek az eltérő csoportokba tartozó takarmányok értékviszonyát megállapítani, akkor a hasonló csoportbeliekét sem igen határozhatjuk meg velük, s ezért most a középminöségü réti szénát s a zabot
Jobb és megbízhatóbb magvakat

nem is ajánlhatunk mint a minőket CXW"*  28 év óta
MAUTHNER ÖDÖN CSÁSZÁR ÉS KIRÁLYI UDVARI SZÁLLÍTÓ 
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1903. — 52. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5vesszük példa gyanánt. Ezek átlagos cm. összetétele pedig a következő (°/0):
fehérje zsir szénhydrát

széna 5-4 1-0 41’0
zab 8'0 47 44-3Tápegységeik száma tehát:

1 : 2’2 : 1 3 : 2’2 : 1 1-6 : 2’2 : 1
széna 48’6 59’4 51’8
zab 62’6 78’6 67-4100 rész zabbal egyenértékű tehát: 
széna 128 182 130E számok szerint 100 rész zab körülbelül annyit érne, mint 128—132 r. középminöségü réti széna. Vájjon ugyanilyen-e a piaczi áruk közötti viszony is? Nem, még pedig jogosan nem, mert a takarmány értéke nem csak fehérje, zsir és szénhydráttartal- mától, hanem még egy tényezőtől, nevezetesen attól is függ, hogy mily hatékony fehérje, zsir és szénhydrát van benne. Ugyanis a keményitö, a czu- kor, a fehérje stb. bár vegyi s physio- logiai szempontból ugyanaz, akármi nő takarmányban foglaltassák is, nagyon eltérő hatékonysággal bir a szerint, hogy szénában, zabban s a többiben van e. így pl. a csa- lamádéban nem ér 1 kg. czukor annyit, mint a répában, a korpában nem ér1 kg. keményitö annyit, mint a gabonában stb. Ezt csak néhány éve tudjuk s Kellnernek köszönjük, hogy egyáltalán tudjuk, mert Kellner volt az, a ki szükségesnek találta, hogy ebbe az irányba is terelődjék a kutatás, vala- minthogy most is az képezi a vezetése alatt álló möckerni kísérleti állomás föfeladatát, hogy a különböző takarmányok em. anyagainak hatékonysági 

együtthatóit állapítsa meg. Igaz ugyan, hogy Möckernben kizárólag csak azon hatékonyságot tanulmányozzák, melyet a különféle takarmányok tápláló anyagai a kifejlődött állatok hizlalásánál képesek kifejteni, de máris gyanítjuk, hogy e tekintetben hasonlóan viselkednek az erötermelö s valószínűen a nagy fehérjeszükséglettel bíró állatok is, különösen, ha a következő magyarázatot fogadjuk el.Emészthető táplálóanyagok tudvalevőleg azok, melyek nem maradnak a ganajban. Azelőtt azt hittük, hogy az em. anyagok mind felszívódnak s vérré lesznek, míg újabban az sült ki, hogy a bélben bizonyos erjedések folynak le, melyek baktériumok által idéztetnek elő, a táplálóanyagok egy részének megsemmisülését eredményezik. E baktériumok tehát nagy kárt okoznak 

Berni vérben tenyésztett podóliai telién.a takarmányban, é. p. annál nagyobbat, minél nehezebben emészthető az, mig ellenben a könnyen emészthető takarmány tápláló anyagai keveset szenvednek a baktériumoktól, mert a köny- nyen emészthető takarmány csak rövid ideig marad azok pusztításának kitéve ( Kellner szerint csak a szénhydrátok s ,

a nyersrost, de Zuntz szerint a fehérje is károsodik a bélben. Ha mi tehát pl. csalamádéval adunk az állatnak bizonyos mennyiségű em. czukrot, akkor kevesebb jut abból a vérbe, mint hogy ha répával adjuk azt s így daczára, hogy mindkét esetben ugyanannyi em. anyagot evett az állat, még sem táplálkozik velük egyenlően, vagyis a répaczukor hatékonyabbnak fog mutatkozni, mint a csalamádé czukor.Az emésztés továbbá eltérő munkával is jár, a mennyiben a rágás, az emésztési nedvet elválasztó mirigyek tevékenysége s a bélperistaltika nagyon függ a takarmánytól. Minél több emészt- hetlen ballaszt van a takarmányban, annál nagyobb az emésztési munka s megfordítva ; a munka pedig nem más, mint a szétboniló tápanyagok feszere- jének eredménye s igy minél több emésztési munkát igényel a takarmány, annál több táplálóanyag bomlik szét és szolgáltatja a fokozott munkához szükséges feszeröt. A ballasztban tul- gazdag szalma pl. annyira felszaporitja az emésztési munkát s a bélbakte- riumok is oly nagy kárt tesznek benne, hogy alig marad valami, a minek hasznát venné az állat. A széna s szalma emészthető összetételében távolról sem mutatkozik akkora különbség, mint a mennyire táphatásban térnek el egymástól, a mennyiben ugyanis a középminöségü réti széna 47'4, a buza- szalma 36’8 százalék em. szervesanyagot tartalmaz; de a széna kötszernél is hatékonyabb, mint a búzaszalma, mert a szénában kevesebb a ballaszt s mert könnyebben emészt
Fontos a tejgazdaságban^

a legújabb és lég óbbnak 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 fáshoz, legelőnyösebben szállít az 

Első magy. tejgazdasági gép- és eszközgyár 
Fnchs és ScMicister, Budapest, VI., Jász-n. 7. 
VA IKIVITFI T vajat, évi kötés mellett minden men\ -
Inulll11 nyiségben a legmagasabb árakon átveszünk. 
KfilÖEileg’esség': Tejtelepek és tejszövetkezetek berende

zése és azok által termelt vajnak átvétele.
Árjegyzékek költségvetések, tervek ingyen és bérmentve, isa
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1903. — 52. sz.hető lévén, az emésztőszerveknek kevesebb a munkájuk, valaininthogy a bélbakteriumok sem pusztíthatják a szénát annyira, mint a szalmát.Ezzel, úgy hisszük, eléggé megvilágítottuk azt, hogy minő irányt kell követnünk, ha számítás utján akarjuk a takarmányok viszonylagos értékét megállapítani, de az is kitetszik az elmondottakból, hogy jelenleg a kutatás legfontosabb föladata a különféle takarmányok hatékonysági hányadának a megállapítása, mert e tekintetben még csak a kezdet kezdetén vagyunk, a mennyiben mindössze csak a réti széna, búza- s zab-szalma, korpa s melasse hatékonysági együtthatóját ismerjük. Ugyanis e takarmányok körül a melasse táplálóanyagai a leghatékonyabbak, mig a korpa táplálóanyagai mintegy 20, a szénáéi 40—50, a buza- szalmáéi 250 százalékkal kevésbbé hatékonyak, a mi körülbelül annyit jelent, hogy egy rész emészthető melasse akkora táphatást fejt ki, mint 1'2 r. em. korpa, 1'4—1'5 r. em. széna s 3'5 r. em. buza-szalma. Ha tehát valamely melasse s valamely korpa 60 százalék em. szervesanyagot tartalmaz, akkor a korpából 1'2-szer annyit kell etetnünk, hogy a melasse táphatását érjük el.Körülbelül ennyire vagyunk a takarmányok viszonylagos értékének számi-1 tás utján való meghatározásával. A nyom, melyen járunk, bár nagyon hézagos. de kétségtelenül helyes s igy remélhető, hogy idővel teljes megelégedésünkre fogják azt megoldani, mert ha tisztában leszünk a nagy fehérjeszükséglettel biró állatoknál a fehérje physiologiai értékével s ha a különféle takarmányok hatékonysági együtthatóit ismerni fogjuk, akkor fölösleges lesz az a tanács, hogy csak rokontakarmá- ; nyokat állítsunk egymással szembe s I ugyanakkor sok oly kérdésben világosan fogunk látni, melyek most még talányszerüek előttünk. Csélkó István.

Berni vérben tenyésztett podóliai 
marha Oroszországban.A tipikus darvasszinüprimigenius mellett, Orosz-Lengyelországban erősen el van terjedve egy táj fajtának mondható marhajelleg, amely feltűnő hasonlatosságot mutat a mi bonyhádi néven ismeretes piros-tarka tájfajtánk nem modernebb, hanem régibb formájához.A Lubanszki, podóliai gazdasági egyesületi titkár által egyszerűen orosz-lengyelországi marhának nevezett ezen jelleg, mint az itt levő kép mutatja, jelentékeny mértékben siki darvas primigenius vérét birtokolja. Világosan rámutat erre a fej és szarvalakulás, a mar, far és végtagok; de az öblösebb törzs, zömö- kebb termet, a jól fejlődött tőgy, a pirostarka szin, kesely szutyok és a tulnött- ség is a hátsó testrészen már elárulják,

hogy svájczi, bizonyára berni vér van szetesen csak elég garancziát ígérő in- benne, és pedig valószínűleg kevesebb részlet, mint a mi régibb formájú bony- hádinkban, melyet másik képünk mutat.Amiképen ez utóbbi jelleg wZí, úgy az oroszországi is, kétségtelenül nemesebb berni, t. i. simmenthali vérrel lesz töké- letesbithető s Oroszországban tényleg hozzá is nyúltak már Németországból odavitt simmenthali anyaghoz, de a mint hallszik, avval nem igen vannak megelégedve, úgy, hogy Oroszországban nagy jövőt jósolhatunk a mi rezisztensebb természetű, egészségesebb, a szélsőséges időviszonyokkal is megalkudni tudó simmenthali marhánknak, ha sikerül azt ott egyszer megismertetnünk s a német simmenthali fölött az előnyét bebizonyita- tanunk. Erre talán már az a szállítmány is alkalmas, melyet a múlt évben Pirkner János országos állattenyésztési főfelügyelő odavitt, de persze kívánatos, hogy azt a szállítmányt majd minél több kövesse s óhajtandó, hogy kikutassunk és felhasználjunk minden lehető alkalmat — eleinte még áldozatokkal is — arra, hogy abban a birodalomban egyfelől nyugati, de aztán siki darvas marhánkat is megismertessük és megkedveltessük mert habár nincs kizárva, hogy tenyészállatainknak idővel nyugaton is lesz a mainál jobb piacza, biztosabb s köny- nyebb a térnyerés a délen és a keleten.Tekintettel pedig arra, hogy az épen szóba hozott berni vérü podóliai marha tenyésztője a tej elésre fektet súlyt, azon kell lennünk, hogy oda beviendö pirostarka marhánk ne az a simmenthali legyen, amelyben a gyors fejlődés, huspro- dukálás van előtérben, hanem amelyben a tejelési képesség dominál.A szóbanforgó orosz marha a piatni- czani tehenészetben, mely Grocholski' gróf tulajdona, 8 év alatt a tejelésben a következőképen tökélvesbedett:

E tejelést, mely más tehenészetekben alacsonyabb nívójú, volna tehát hivatva javítani, de legalább is fentartani a bika, melyet oda vinnénk s ha állandó vevőkre óhajtunk ott szert tenni, termé-

Hónap
1893 1894 1895

L
18964897

i t e

1898Í1899
1

r
1900

Jan. 57 91 116 224 184 208 263 205
Febr. 45 100 128 212 200 192 206 253
Márcz. 68 116 145 205 207 226 113 283
Ápr. 74 107 174 211 190 184 232 288
Máj. 116 132 221 255 204 200 257 284
Jun. 108 149 175 222 174 194 226 248
Jul. 107 145 159 218 130 227 274 225
Aug. 120 142 203 214 190 232 245 194
Szept. 121 159 178 201 188 203 212 176
Okt. 99 160 148 227 178 221 205 207
Nov. 91 120 136 117 201 227 182 199
Decz. 88 120 160 124 212 251 221 222
Egész 
évben 10944574 1943 2431 2258 2559 2636 2782

viduuinok szolgáltatásával érhetjük el azt és ezt annál inkább szigorúan kel- lend vennünk, mivel Németország ott már bizonyos mérvben tért hódított.
Monostori K.

Állategészségügy.
Rovatvezető: Dr. Rátz István.

A hullalisztröl.Az állatrendészeti intézkedések az állati járványok tovaterjedésének meggát- lására mindeddig a fertőzött állatok hulláinak veszélytelen megsemmisítését követelték. Ezen követelménynek oly- képen tettek eleget, hogy a hullákat elásták, elégették vagy vegyi utón megsemmisítették. Ily módon ezen anyagoknak csak igen kis része értékesült a mezőgazdaságban, s ezért mindinkább több hive akad a thermikus megsemmisítésnek*)  ; mely abban áll, hogy a fertőzött anyag a kellően felszerelt hulla feldolgozó telepeken értékesíthető alakba hozatik.

*) Landwirtschaftl. Versuchs-Stationenj 58 K.

A különböző hullafeldolgozó készülékek működésének lényege abban áll, hogy az állati hullákat és hulladékokat nagy forgó dobokban tulhevitett vízgőzzel néhány órán át főzik, ezután viz- nyomással a zsirt leválasztják, mire aztán 7 8 órai forgás közben a dobtartalmát beszorítják. Az itt jelzett eljárásnál, mely a Podeivilsféie készülékekben alkalmaztatik, az enyv és a huskivonat szintén beszárad, s a zsir- elválasztás nem egész tökéletes.Vannak más eljárások is, melyeknél ezen hibákat ugyan részben elkerülik, csakhogy ez utóbbiaknál nem kapjuk egy és ugyanazon készülékben a kész árut, ami igen nagy hátrány, s épen ezért fogadja el mindinkább több és több város a Podewils-íéle rendszert.A hullaliszt összetétele főképen a gyártására használt anyagok eltérő ősz- szetétele miatt igen különböző, de fehérjében és zsírban mindig elég gazdag. 
Schenke vizsgálatai szerint tizenkét hullaliszt átlagából 48‘3O°/o nyers protein és 18’72o/o nyers zsir adódott ki. A nyers proteinnek azonban mintegy 40° o-a nem fehérje, hanem enyv és amidalbumin (albumose), mely utóbbi anyagok a fehérjékből vízgőz behatására keletkeznek, s báj1 kétségtelenül fehérjekimélő hatást fejtenek ki, mégsem tölthetik be a le- hérjék élettani szerepét.A nyersproteinnek 73—77° o-a, a zsírnak 90—94%-a emészthető. A ló, szarvasmarha, juh, sőt a kutya is csak nagyon nehezen, hosszú éheztetés után — s akkor sem mindig — vehető rá, hogy hullalisztet fogyasszon. Szárnyasoknál, halaknál és sertéseknél ellenben kielégítőbb eredményeket kaptak, ameny- nyiben ezen állatok elég jól fejlődtek s egészségi állapotuk kifogástalan maradt.



1903. — 52. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7A legtöbb kísérletező szerint a hullaliszt 6—7 márkával értékesül 100 kilónként, a piaczi ára ellenben közel 14 márka, vagyis sokkal drágább, semhogy kiterjedtebb alkalmazást találhatna. Ezen magas ártól eltekintve is, a hullaliszt nagymérvű alkalmazásra csak akkor tarthat számot, ha készítésénél, szállításánál és eltartásánál a fertőzés lehetőségének kizárására a legnagyobb gond fordittatik. Kétségtelen ugyanis, hogy a hullaliszt készítése közben a pathogen és rothadási baktériumok megsemmisülnek ugyan, de nem semmisülnek meg ezek mérges anyagcseretermékei. Ezért szükséges, hogy a hullaliszt készítésénél a bőrök, a romlott füstölt áruk, valamint egyes, különösen erősen fertőzött állatok és testrészek elkülönítve trágyává dolgoztassanak fel, a hullaliszt szállítása és eltartása pedig száraz és elzárt kocsikban illetőleg raktárakban történjék. Dr. Zaitschek A.

Tej gazdaság.
Rovatvezető: Sierbán János.

Roquefort sajt készítés.A penészszel érlelt sajtok közül a legkedveltebb a roqueforti sajt, melyet annak előtte kizárólag juhtejbői készitettek Francziaországban, a larzaci fensikon (Aveyron), de a mióta e sajtnemben nagy a kereslet, hozzá kevernek a juhtejhez kecske-és tehéntejet is, sőt tiszta tehéntejből is gyártják, de nagyon természetesen, a minőség rovására, mert a juhtej sokkal tartalmasabb a tehéntejnél.A két tej közötti különbözet igen jelentékeny, mert mig a juhtej zsírtartalma 6'7 — 7’5 °/o, fajsulya pedig 1034—1040, a tehén tejé rendszerint 3'2—4*O°/o,  fajsulya 1027—1031.A roquefort sajt készítésénél az esti fejősnél nyert juhtejet 80—90° C. fokra melegítik fel és éjjelen át állani hagyják. Reggel leszedik egy részét a felkerült tejszínnek és hozzáöntik a reggel fejt tejet. A hőfokot nyáron 28—30°-ra, télen pedig 30—32°-ra kiegyenlítik és ekkor be- ojtják annyi ojtóval, hogy 1% óra alatt a sajtanyag kiválik. Amidőn a savó már feloldja magát, kezdetét veszi a törés, melyet mindaddig folytatnak, mig az mogyoró nagyságúvá nem válik.Tíz perez elteltével leöntendő a savó s a sajtanyag egy lyukacsos edényen alkalmazott kelmére öntetik, melyet többször meg kell húzogatni, hogy a savó lefolyását elősegítsük. Ha a savó nagyobb része lefolyt, a sajt 9'5 cm. magas és 2'08 cm. széles és lyukacsos formába helyezendő el, olyképen, hogy az ujjak között szét- morzsoltatván, három egyenlő rétegben helyezzük el. A rétegeket behintik kenyéren tenyésztett penészszel s a sajttal megtöltött formákat aztán egymás mellé ládában helyezik el, melynek alján a 

még mindig fölösleges savó levezetéséről és szabad lefolyásáról gondosva van.A sajttal töltött edényt 18° hőmérsékleten kell tartani és a sajtformák első nap négyszer, a következőn pedig háromszor megforgatandók és egymás fölé he- lyezendök el, s amennyiben a sajtokon nyálkásszerü váladék képződnék, az fakéssel eltávolitandó. Ezen eljárás után három napra a sajt oly helyiségben helyezendő el, ahol a hőmérséklet legfeljebb 7—8° C. fok. A sajtokat további érlelés végett Roquefort-ra hordják ösz- sze, az ottani természetes barlangokba, melyek a mészhegyekben képződtek. A barlangok hőmérséklete 4° C. és a nedvesség! fok 95/ioo°. Elhelyezés előtt azonban a sajtokat megsózzák és ha a nyálka- képzödés ismétlődik, újabban is megtisztítják és végül gép segélyével tűkkel át szurkálják, olyképen, hogy minden sajton mintegy 100 finom nyílás keletkezzék. Ez által elősegítjük a sajtban a penész képződést, az alacsony hömérsékletés magas nedvesség szintén hozzájárul ezen körülmény előmozdításához és egyidejűleg megakadályozza a sajtnak kiszáradását. Az érlelés 40—60 napot szokott igénybe venni, s újabban a hőmérséklet és ned- vességi fokok szabályozása czéljából hűtő és szellőztető gépeket is alkalmaznak. Az érlelés alatt a sejteken sárga, később piros és végül zöldes színű réteg keletkezik, melyet mindenkor levakarnak, miáltal mintegy 25% súly veszteség keletkezik. Az alkalmazott kenyérpenészt úgy termelik, hogy felerészben összekevernek árpa- és rozslisztet, melyből élesztő és kevés eczet hozzáadásával kenyeret sütnek, melyet nedves és meleg helyen tartanak, ahol a kenyér egy hónap alatt teljesen átpenészedett, — azt megszáritják és finomra őrlik. A még megmaradt kenyérmorzsákat eltávolítják és a penészt a sajtban szórják el, az említett módon.Nagy lévén ezen sajt iránti kereslet, Francziaország sok helyén hasonló módon tehéntejből készítik a roquefortot, különösen Septmoncel, Gex, Sassenage és Montcenis-ben.A larracei fajta juh, mely oly régen tenyésztetik e czélból Francziaországban, igen becses jószág, mert értéke ugyan csak 30 frk, de 22—25 frkra számítják a sajthozadékot, bárányát 6 frkra és gyapjúját 2—21A frkra becsülik, — tehát egy drb juh 30—33 frkot ad, amibe tartása nem kerülhet.A roquefort sajt ára Párisban q.-int 220 frkra is emelkedik, de természetes, hogy minőség szerint olcsóbb sajt is forgalomba kerül.Hazánkban eddigelé csak Véglesen készít nemeskéri Kiss Pál birtokán Bock- hardt gyáros roqueforti sajtot juhtejből, de tekintve azt, hogy közönségünk is szívesen fogyasztja ezt a pikáns izü sajtot, kívánatos volna, hogy az ország felső vidékén, ahol természetetes barlangokban nincs hiány és jó minőségű juhtej is ren

delkezésre áll, nagyobbmennyiségben termeltessék, mert ez juhtenyésztésünket is kedvezöen'befolyásolná. Szerbán János

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
Miután az öszszel bejelentett éladó 

baromfi-állomány azóta lényegesen szám 
és árbelileg megváltozhatott, leérjük igen 
tisztéit tagjainkat, a mennyiben eladó 
baromfiaik vannak, azok számát, nemét, 
árát, fajtánkint'. külön, egyesületünk tit
kári hivatalánál bejelenteni szíveskedje
nek, hogy előjegyzésbe s nagyobb vásár
lásoknál figyelembe vehessük.

Hogy állunk baromfitenyész
tésünkkel ?Lapunk f. é. 49. számában Kántor József ur tollából megjelent fenti czimii czikket nagy figyelemmel olvastam s a czikkben jelzett abbeli két javaslatot, hogy a föld- mivelési kormány és a társadalmi tevé- kenységetkifejtö baromfitenyésztési egyesületek a jövőben nagyobb súlyt fektesse

nek a baromfitenyésztési okszerű ism eretek 
népszerűsítésére és az állat illetve a baromfi
egészségügy szigorúbb közigazgatási ellá
tására, magam is aláírom s elérkezettnek látom az időt arra, hogy ekét fontosügyben, mielőbb hathatós állami illetve kormányintézkedések adassanak ki s a társadalmi tényezők, mint eddig, ezentúl is siessenek ezek érvényre jutását elősegíteni.Kétségtelen, hogy nagyon sok üdvös s a gyakorlatban hasznosan bevált állami és társadalmi intézkedések történtek az utóbbi évek folyamán, de a fentebb említett két ügyben csodálatosképen alig történt valami. Azaz legyünk igazságosak s mondjuk azt, hogy a baromfiegészségügy érdekében az utóbbi években adatott ki a fertőző baromfi-betegségnél követendő eljárást ismertető szigorú utasítás, de ez nem lett kellően a néppel megismertetve, mert sajnos, sok helyen a baromfi-hullákkal csakugyan úgy bánnak el, miként azt Kántor ur czikkében elmondja. Ez pedig nagy baj, mert minek akkor forszírozni a jobb minőségű és nagyobb számú baromfiak tenyésztését, ha arra nézve nem történik gondoskodás, hogy az állomány meg is maradjon, felnevelhető legyen s a pusztító vész elkerülje.

A népies oktatás terén azonban semmi 
sem történt, s a kistenyésztök úgy az állami baromfiakezió, mint annak czélja iránt az ország legtöbb helyén, teljesen tájékozatlanok, s valóban megfejthetetlen rejtély előttünk, hogy mig a méh- és selyemtenyésztési ügy érdekében czél- tudatosan szervezett közegek egész gárdája látja el a tanítás és népoktatás fontos feladatát, addig a baromfioktatás ügyét, a nép kitanitását és az okszerű ismeretek minél szélesebb körben való ismertetését senki sem végzi.



§ Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 52. sz.Miért van ez így? Talán a baromfitenyésztés ügyének kellő és nagy fontosságú szocziális és népgazdasági fontosságáról a vezető körök még most sincsenek meggyőződve ?A mostani baromfi-köztenyésztési helyes irány mellett, mely a gyakorlati életnek teljesen megfelel, nem szabad a nép oktatás ügyét elfeledni, hanem mielőbb kell a kormánynak arról gondoskodni, hogy a népet megfelelő módon erre hivatott szakközegek, szaktanítók mindig állandóan oktassák és vezessék Azért nagyon helyeslem Kántor ur czik- két s hogy még nagyobb súlya legyen a mi nézetünknek, megszólaltatom Nagy Dezsőt, aki e kérdésben szives volt nyilatkozni teljesen jogosultan mert ismeri jól a gyakorlati életet.„Az eddigi akczióban, egyidejűleg nem történt gondoskodás a baromfitenyésztési ösmeretek kellő népszerűsítéséről, magának az ügynek kellő formában és helyen történő propagálásáról. A tudatlan kistenyészto legtöbb esetben nem ismeri a köztenyésztésben követendő helyes és haszonnal járó fogásokat és mindazt a minek betartásával és hü követelésével jövedelmét folytonosan fokozhatja. Természetes tehát, hogy a mig ez igy van, a haladás nem lehet teljes és megbízható ; tartós és biztos sikert csak az oly akcziótól várhatunk, melynek sarkalatos elve és iránya a baromfitenyésztési ösmeretek terjesztése az okszerűség tanítása — a nép legszélesebb rétegeiben.A megoldás mikéntje szinte nem ördögi mesterség! Nem kell hozzá más. 
csóka földmívelésügyi minis z térj o akar a tj a.Mit kellene tehát tenni? Elsősorban be kellene hálózni az országot a megfelelő vidékeken mintabaromfitenyésztő telepekkel. Ezek hatása nem maradna el. Másodsorban gondoskodni kellene a szakösmeretek tan fásáról,terjesztéséről. Erre a czélra egyelőre 5—6 vándortanárt kellene alkalmazni, akik székhe lyükön mintabaromfitenyészetet vezetnének. E vándortanári kart kell csak megválasztani s aztán a dolog megy mint a karikacsapás.Elvégre mondjon bárki bármit, az én nézetem az, hogy ha a méhészet, gyü- mölcsészet, szölöszet és ki tudja még melyik szakma megbirja és megérdemli azt a 4—5 vándorapostolt, hát megérdemli ugyanezt a baromfitenyésztés is, a mely 70—80 millió korona évi jövedelmet hoz a külforgalom révén“. íme 
Nagy is azon a nézeten van, hogy e téren a teendőket mielőbb meg kell kezdeni, hogy a további nagy áldozatok meddők ne maradjanak.

Olyan fontos téma ez, melynek alapos 
és szakszerű megvitatását, a magam ré
széről is nagyon kívánatosnak tartom, 

Bandi Sándor.

A hudánokról.Hogy ha a baromfi lajtákat két csoportba, azaz haszon és sportfajtákra osztjuk, a hudánok okvetlen az előbbiekhez sorozhatok, mert nem csak kitűnő tojástermelők, de finom Ízletes húsúk is van.Hazájuk Észak-Francziaország,- származásukra nézve közelebbetazonbannem tudni; élénken emlékeztetnek két másik franczia fajtára, alafléche,ésakrévkör-re. A hudán-tyuk kisebb az előbbinél és nagyobb az utóbbinál. Ez a két fajta tenyésztése azonban nálunk nem vált be, mert jó tulajdonaikat nálunk hamar elvesztik, ami a hudánoknál nem esik meg.
„AGRÁR 1A“

magyar gépforgalmi rész ény ■ társaság, 

a szab, osztrák-magyar államvasut - társaság 

rosiczai mezőgazdasági gépgyárának 
\ezéi‘ügty nöksiége.

Mezőgazdák különös figyelmébe! 

Tiszta aczelanyag hajat ffáinoiaiiiklJól i Eltörhetetlentégelyaczelekefej. Pánczélaczélkormánylemez.Magasított aczéi-ekefej. Porvédö kerekek.
Aczél IJ gerendely. L

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

és dij r.entesen küldetik.

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

I Rövidített levélcím : „Agraria“ Budapest,
V., Váczi-ut 2. Sürgönyeim: „Agraria‘ 

Budapest.

A hudánok kerek feje úgy a kakas,mint a tyúknál szép gömbalaku búbbal vau díszítve. Ez a kakasoknál a taréj által kényszerítve hátrafelé hajlik, a tyúknál azonban egyenesenáll. Afrancziatenyész- tők fősulyt fektetnek e búbra és mennél szebb ez egy állatnál, annál nagyobb annak az értéke. Erős csőrük szürke és közepesen hosszú, közvetlen a csőr töve után kezdődik a taraj, mely két hegyes husdarabból áll, de a búb magasságát nem éri el, a tyúknál azonban feltűnően kicsi marad.Az erős törzshöz telt mell járul, közepesen hosszú nyak és széles, egyenes hát. A széles farkat a tyuk viszmtesen,a kakas kevéssé görbítve hordja. Lábaik meglehetős rövidek. A hudánok alacsonyabbak a krévköröknél. Különös a lábujj képződésük, amennyiben 3 ujj előre és 2 ujj hátrafelé nyúlik ; a hátsó felső ujj kissé felfelé hajlik, a kettő a kakasnál a sarkanytyu által elválasztódik.

Tollazatuk fekete, fehér, könnyen aláhulló és átlag igen féuyes ; a fiataloknál sokszor csak a második évben fejlődik ki végkép, azért nem kell megütközni, ha néha a fekete a túlnyomó.
Különfélék.
Előfizetési fölhívás.

1904. évi január 1-én uj előfize
tést 'nyitunk az „Állattenyésztési és 
Tejgazdasági Lapok “-ra.

Azon t. előfizetőinket, a kiknek 
előfizetése deczember hó 31-énlejár, 
fölkérjük, szíveskedjenek előfizeté
süket mielőbb megújítani.

Az előfizetési pénzek beküldésére 
kérjük azt az utalványt fölhasználni, 
melyet mai számunkhoz csatolunk.

Előfizetési ár:
Egész évre ___ ___ 10 kor. — fill.
Félévre ___ 5 kor. — fill.
Negyedévre ___ ___ 2 kor. 50 fill.

Uj szarvasmarhatenyésztési egyesület 
Sárvár és vidékén uj szarvasmarha tenyésztési egyesület alakult, melynek elnökévé Végh Endre, titkárrá Csendes László, tenyésztési felügyelővé Kreika József j. állatorvos, pénztárnokká Berke Béla és társelnökké Massát Mihály urad, igazgató választattak meg. A tagjegyzés az alakuló gyűlésre nagyszámban megjelent kisgazdák, valamint nagy- és középbirtokosok által azonnal megin- dittatott s egyelőre 45 tag lépett be az uj egyesület kötelékébe. Az alapszabályok elfogadtattak s jóváhagyás végett a földmi velésügyi miniszter ur elé terjesztetnek. A Vasvármegyei gazdasági egyesület állattenyésztési szakosztályi gyűlésén a mozgalmat, valamint az újonnan megalakult egyesületet örömmel üdvözölte s annak erkölcsi, valamint anyagi támogatását biztosította, szintúgy a kér. állattenyésztési felügyelő is.Törzsmének használata. Az állami ménesbirtokokon elhelyezett törzs - apamének fedeztetési szabályzatát már megállapították. A legdrágább mén a versenypályáról ismert Bona Vista angol telivér, melynek ledezési dija 1200 korona, Car- 
rasco, Fenék, Ganache jóval olcsóbbak, utóbbi 600 korona. 200 koronás dija van 
Gcdifard-nak, History-nak, az Angliában nevelt telivérnek, Not-Out-nak. Kozma belföldön nevelt angol telivér szaporítási dija 400 korona.Felelősség az állatokért vasúti szállításkor. A vasúti üzletszabályzat értelmében a vasút a feladóval történt megállapodás szerint kísérettel ellátott állatoknál nem felelős azokért a károkért, melyek a kiséret által elhárítani ezélzott veszélyből keletkeztek. Ha a feladóval történt megállapodás a fuvarlevélben foglaltatik, a 



1903. — 52. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 9kiséret ténye maga közömbös. Ha tehát az eladó nem ad kísérőt, vagy a kísérő nem tartózkodik a vasúti kocsiban, ez a felelősség kérdésében mitsem változtat, mert a vasúti közegeknek nem kötelessége ezt ellenőrizni.Angol hússertés. Az AbaujmegyeiGazdasági Egyesület Hadik János gróf egyesületi elnök indítványára kimondotta, hogy a megyebeli közép birtokosokat fölkéri az angol hússertés tenyésztésére és hogy te- nyészanyag könnyen legyen beszerezhető, másrészt, hogy néhány tárczavölgyi községben angol hússertésekkel tétessék kísérlet, fölkéri az egyesület a földművelésügyi kormányt, hogy osszon ki köztenyésztésre hússertés-kanokat, továbbá a yorkshirei és meisseni fajta hússertések elterjesztését ezélzó kísérleteket fog végeztetni. Ezenkívül az egyesület a szerb sertés importálását is tanulmányozás tárgyává teszi.
Baromfitenyésztők a földmivelésügyi 

miniszternél. A Baromfitenyésztők Or
szágos Egyesülete küiáöttsége tisztelgett f. hó 21-én Tallián Béla földmivelésügyi miniszternél gróf Teleki Józsefné vezetése alatt. A küldöttség tagjai voltak : 
Lippich Gusztáv alelnök, Pirkner János ügyvezető alelnök, Berzeviczij Zsigmond, 
Jeszenszky Pál, Jókuthy Sándor, Rátz István dr. igazgató-választmányi tagok és Winkler János titkár. A bizottság nevében gróf Teleki Józsefné tartott beszédet, a melyben kiemelte az egyesületnek abbeli czélját, hogy a baromfitenyésztést fejleszsze és emelje s különösen, hogy a falusi kisgazdákat, a kiknek a baromfitenyésztés egy kereseti forrásuk, annak fokozottabb felkarolására buzdítsa, hogy az egyesület czéljának elérése érdekében tevékenységét a jövőben is folytathassa, kérte a miniszter erkölcsi és anyagi támogatását. Aminiszter igen szívesen fogadta a küldöttséget s válaszában méltatta a' baromfitenyésztés fontosságát, amelynek máris jelentékeny exportja van s ez a hizlalás felkarolásával még inkább fokozható lesz. A miniszter úgy erkölcsi, mint anyagi támogatását az egyesületnek kilátásba helyezte.Fiumei élelmezési piacz tanulmányozása. A fiumei konzumpiacz és a tengeri hajók ellátási viszonyainak tanulmányozása czéljából Tallián földmivelésügyi miniszter Lestyánszky miniszteri tanácsost és Sierbán János országos tejgazdasági felügyelőt küldötte ki, mig az Országos Magyar Gazdasági Egyesületet e tanulmányúton az egyesület igazgatója, Fors- 
ter Géza képviselte. A tanulmányút feladata volt megállapítani azon módozatokat, amelyek alkalmasak a fiumei piacz oly mérvbeni fejlesztésére, hogy az magyar termékekkel nemcsak Fiúmét, a Quarnero és Dalmáczia parti városait, de egyúttal a kivándorlási forgalmatlebonyolitó nagy angol hajók és a kereskedelmi hajózás élelmezési szükségleteit is jutányos árban és kiváló minőségben elláthassa. Reméljük, hogy az illusztris tanulmányozó kiküldöttség az illetékes helyi hatóságok támogatásával tanulmányutjának ered- ményekép oly javaslatokat terjeszt a

magyar kormány elé, amelyek alkalmazásba vétele és következetes végrehajtásával afiumei konzumpiacz hazánk termékeinek kiváló értékesítő helyévé és maga Fiume Magyarország valóságos kiviteli emporiumává leend fejleszthető.A közvizeknek halakkal való benépesítése. 
Tallián Béla földmivelési miniszter megbízta Landgraf János országos halászati felügyelőt, hogy egy millió kilenczszázezer embrionált pisztrángikrát osszon szét. Az ikrákat a szomolányi és znióváraljai haltenyésztő-telepeken nevelték.

Állami gazdaságokban eladó állatok. A ma
gyaróvári m. kir. gazdasági akadémiánál: 1 drb l3/4 éves simmenthali fajtájú tenyészbika ára 1000 K. 2 drb 13A éves simmenthali fajtájú tenyészbika á 800 K. 3 drb B/2 éves simmenthali fajtájú tenyészbika á 700 K. 11 drb 6 hónapos yorkshirei fajtájú kanmalacz, élősúly kg.-ja P20 K. 
A kassai m. kir. gazdasági tanintézetnél: 1 drb 2 éves pinzgaui fajtájú tenyészbika, súlya 356 kg., ára 450 K.

Gyorsnyirógép Velocifor néven kerül forga
lomba egy szabadalmazott gyorsnyirógép, mely 
úgy ló- mint marha- és juhnvirásra 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 kisérni.)

F. P. urnák Nagyi na j tény. Nagybecsű soraira 
levélben bővebben válaszolunk- — M. A. ur
nák Vadkert. Igazán sajnáljuk, de még nem 
kaptuk meg az illetőktől a kért felvilágosítást, 
a mint megkapjuk, azonnal közölni fogjuk. — 
II. I. úrnőnek Turkeve. Levélben közöltük 
nehány tenyésztő czimét. — R. S. urnák Pta- 
Both. Az orpington hazai viszonyaink között 
igen jól bevált, tenyésztését csak ajánlhatjuk. — 
II. M. urnák Kőszegh. A Vásárcsarnok Ellátó 
Szövetkezet utján (Budapest közp. Vásár
csarnok) igen jól lehet tojásokat s husbaromíit 
értékesíteni, utóbbit legjobb leölve felküldeni. 
Tessék kísérletet tenni. — H. Húrnak Temes
vár. Azt nem lehet megtenni. — R. R. urnák. 
A baromfitenyésztést kicsinyben kell kezdeni, 
különben tessék Hreblay Emil baromfitenyész
tési könyvét megrendelni. — K. N. úrnőnek 
Kolozsvár. Berkes Pál urnái, a ki eppen ko
lozsvári tenyésztő, kaphatók orpingtonok. Le
vélben bővebben válaszolunk. — H 8. urnák 
Budapest. Tessék egyszer a gödöllői baromfi
telepet megtekinteni.

(Bern frsflett es írte

rjatíj unfdjaMidj irett

giftfrei aus dér Fabrik
R.Schuchardt,Triest

in ^adeten bőit 50 ftr. it. 25

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapok“ eredeti tndósitásai.
Budapesti mrtfmarhavásár. 1903. decz. 17. 

Fölhozatott: borjú 274 darab, bárány — darab. 
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 88—100 flll., II. oszt. 
74—87 flll., bárány páronkint-------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha.

Budapesti juhvásíír. 1903. deczember 14. Fölhajta
tott: 1201 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott tirü 42—45, középminőségtt hízott ürü 
37—40, legelőn javított tirü-------- pár.-kint, javított
bárány,—, szerbiai raczkajuh----- , kecske —, anya

Irányzat: A vásár hangulati lanyha.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Budapesti vágömarliavásár. 1903. deczember 17. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2459 drb, csontozni 
való marha 743 drb, összesen 3202 drb. Ebből : ökör 
2343 drb, bika 113 drb, tehén 664 drb, bivaly 72 drb, 
növendékmarha 10 drb.

1903 deczember 17. I. rendű II. rendű | III. rendű

Magyar hízott ökör 66-72 56—64 1 50-54
Tarka hízott ökör . 68-76 58-60 52—57
Tehén ........................ 57—64 48-55 42-47
Szerbiai ökör . . . 60-68 50-58 40—48
Bika........................... 66-75 56—64 46-54
Növendékmarha . . — 44-56 —
Bivaly ....... — 38-46 1 —
Irányzat: A vásár hangulata lanyha, az árak 2 3 koro- 

' nával mmázsánként estek.
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Budapesti íerenczvárosi sertés-zártvásár.

Napi Arak fillérekben
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decz. U-én 97-104 97-104 96-104 92-102 89-98 93-96

decz. 17-én 94-96 94-96 95-100 91-100] 84-94 —
Irányzat: Vásár özepes.
A. kőbányai sertéspiaez lieti forgalma. 1903. 

deezember 16-tól 1903. decz. 22-ig. Sertésállomány volt 
1903. deczemberl6-án 29959 drb. Ehhez érkezett: magyar 
325 drb, szerb 1600 drb, összes állomány 31884 drb. 
Kiszállíttatott: 3897 drb. Maradt állomány 27987.

Hizottsertés 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 
fill. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 112—116 fill. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 112—116 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 112—116 fillér.

Irányzat : Változatlan élénk.
Sovftnysertés 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 15 drb 
lett Németországba elszállítva.

Budapesti lövásár. 1903.deczemb. 17. Fölhajtatott: 
410 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
6 drb, hintós 8 drb, igás 40 drb, fuvaros ló 70 drb, 
parasztló 250 drb, alárendelt minőségű 36 drb. Elada
tott : 281 drb. Arak: drbonkint kor. hátas ló----- , jukker
—------, hintós 380—4000, igás 240—360, fuvarosló 100—
210, paraszt ló 30—80.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha.

Bécsi sertésvásár. 1903. decz. 22. Fölhajtatott : 
hússertés 6955 darab, zsirsertés 4955 drb, összesen: 
11.910 drb. Ebből : magyarországi 4998 drb, galicziai 
6402 drb, egyéb 510 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban flll.-ekbén : elsőrendű nehéz magyar 106—108 (kiv. 
109), elsőrendű közép magyar 100—104, könnyű magyar 
94—98, öreg nehéz magyar 100—104, szerémségi 
thorvát)-------- , szedett sertés 94—98, galicziai süldők
-------- , galicziai öreg ——, hússertések 72—90.

Irányzat: igen nehézkes ; multheti árak csak nehezek 
voltak elérhetők.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. decz. 21. Föl
hajtatott : hízott és legelőmarha 1967 drb, csontozni 
való marha 599 darab, összesen 2566 darab. Ebből 
ökör 1857 drb, bika 251 drb, tehén 332 drb, bivaly 
127 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaőrték- 

ben fogyasztási adó nélkül.),

1903. deezember 14. 1. rendű |'ll. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör . . . | 72-76-79 61—71 1 52—60
Galicziai hízott ökör. . . 72-76-78 65—71 60—64
Tarka hízott ökör . . . 80-84-86 67—73 | 58—66
Bikák ..........................   . 50-73-74 50-73 74 | —
Hízott tehén.................... 52—68 52-68 —
Legelő marha.................... — -------- ] —
Csontoznivaló marha. . 50—56 50—56 1 —
Bivaly.................................. i 38—50 38—50 —
Konzerváru (selejt) . . . -------- 1 ---------
Irányzat: gyenge ; príma- és középminőségü áru ára 

csökkent. A bikavásáron az árak 2 koronával emel
kedtek. Vásáron kívül közvetlenül a vágóhidra érke
zett a lefolyt héten 540, a múlt vesztegvásárra való 
fölhajtói 503 drb.

Élelmi czikkek piacza.
A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése 1903. deezember £2-én.
A karácsonyi vásár’ szokott élénkségével folyik és 

természetes,' hogy ezen körülmény árjavitó ha ása a 
legtöbb czikknél észlelhető. — Vágott baromfi igen 
keresett s valószínű, hogy a legközelebbi napokban 
a jegyzések még emelkedni fognak. Igen keresett 
czikk természetesen a vaj, melynek ára csúcsponthoz 
közeledik, mellette a vadfélék, első sorban nyulak, igen 
kedvezően értékesülnek. A tojáspiaczon a hangulat 
változatlanul nyomott és a hozatalok tekintélyesek.

Árak: Husnemüek: marhahús 112—120, helybeli 
borjúhús 110—130, vidéki borjúhús 90—110 korona.

Sertéshús 104—128, szalonna friss 130—140, szalonna, 
sózott 126—128, szalonna, füstölt 130—136, szalonna, 
olvasztani való 136—140, háj 140—144, sertészsír 136— 
140 kor. Fíistölthus (vidéki) kgja 1.60—1.80, hazai 
sonka 1.60—2.—, szalámi 2.00—3.20 kor. Vad: nyúl 
drbja2.60—2.80, fogoly 0.80—1.20, 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, hizott4.50—6.—, lúd, hízott 10. 14.—, pulyka, 
hízott 8.----- 11.— kor. páronkint. Vágott hízott liba
1.----- 1.20, vágott hízott kappan, kacsa és pulyka
1.30—1.50 kor. kgként. Teavaj: (czentrifugal) 2.60— 
2.80, főzövaj 2.20—2.40 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., nják (kék) 50—60 fill. kgként. 
Sajtok: Romadour 25—50 dg.-os téglákban 50—60 fillér, 
grói 1.----- 1.20 ko . kg.-ké t juhsajtok 0.80—1.— kor.
kg.-ként. Tojás : bácskai 80—81, erdélyi apróbb áru 
79—80 kor., ládankint (1440 drb.), apadt 70—72 kor.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.

1903. deezember 20-án.
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Lépfene — _  _  _ ____ 15' 23 7 10
Veszettség ... ........................ 50] 50' — — 3 3
Takonykór ____  _______ 34 41 — — — 4
Ragadós száj és körömfájás 444] 2477 — — 121 644
Ragadós tüdőlob ............... — — — — — —
Juhhimlö... .. ..........  _ ... 19 31 — 5 2 —
Ivarszerü hólyagos kiütés 10 17 — — —
Rühkór . . _  ..._______ 100 220 5 9 —
Sertésorbáncz ..._  _  ... 94 224 — — 5 37
Bivalyvész _ ________ __ 26 34 — • — 8 17
Sertésvész ............. ........... . 354 — — — 30 —

Plqriíl 4 drb maflyar-erdélyi tenyésztehén 
LlduU Somogyi Albert országos törzs
könyvbe felvett héjasfalvi tenyészetében. Nagy- 
kiiküllömegye, HéjasfJva.

FEHER MIKLÓS gépgyár K 
részv.-társ.

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

A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.

BERENDEZ:------ ------
tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: —

legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költségveté
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk.A 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, y ■
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Westfalia Separator
GÁL és FODOR BUDAPEST,

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

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

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni.

~ részvény-társaság z
Budapest, (Kűlgö Váczi-ut) d^ál^lija-utcza 3.

sssa _____
tf-SöíéSSöö I$íDíO

Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

SZECSKAVAGÓ- És RÉPAVÁG Ó-GÉPEK
kézi- és erőmühajtásra.

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

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

veztelek, legjobb szerkezetben és gondos kivitelben szállíttatnak

KÜHNEE ■ gazdasági gépgyára által NIOSONBAN
Főraktár x BUDAPEST, VI., Váczi-körut 57 a.

SCHENKER és TfcRSAI, HOFFMANN S. ésV., KOHN E. és M1TTLER
KÜLÖNVONAT IRODÁJA.

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

gyorsított különvonatok.

Közlekednekegyelőre: hetenként szerdán és szombaton. 
Bővebb felvilágositást ad a

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

X 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX

Lótulajdonosoknak fontosl
Azon kiváló eredmény, melyet tavaly az álta

lam forgalomba hozott kitiinő minőségű 

s^id= lótakarókkal
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.— írt. b) Sport takaró (finom barna-pamut) 125/185 cm. 
drb. 3.80 frt párja 7.20 frt Sorházi és bánya-pokróca kiváló jó 
minőséig gyapjú (doublé) 135/185 cm. drb 6 írt, párja 11.50 
« pár vételénél bérmentes szállítás. Nem tetsző áruért a pénzt 
visszaküldöm. Referencziák és utórendelések Auersperg berczegi 
uradalom, Wlasclhin. Gróf Kaunte-féle uradalom, Magyar-Bród, líercourt- 
féle erdészeti fo ügyelőség Dubnitz, Uradalmi Igazgatóság Mnisek (Cseh
ország) Schuman-féle Cirkus stb. stb.

Szétküldés utánvét vagy a pénz elöieges bekül
dése mellett.ft n AT C A T TM A UTAT gazdasági czikkek áruházaAUvlir OAlj/ílVl/llvll wien, II/2. Liclitenaueroasse No. 1.

BECK és GERGELY 
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-útl2. 
ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmotorjaikat. Olcsóüzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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e-e.e-e.e-e. 1902. évi forgalom: 28,000 bál.
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra

I
 melyek minden évben julins és szeptember 

hónapokban tartatnak meg.

Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárverési vállalat 
Budapest, dunaparti teherpályaudvar” czimzett gyap- 
juküldemények a M. Á. V. összes vonalain tetemes 
dijkedvezményben, valamint ingyen raktározásban 
részesülnek. Bejelentéseket elfogad és mindennemű 

== felvilágosítással szolgál: =====
HELLER M. s TÁRSA Sí"

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

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Alagott

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

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

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

Gazdasági Egyesületek Orsz. Szövetsége

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.
2"^ Brassói kensav- es műtrágya- 

gyára ajánlja legjobb minőségű
mindennemű zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 6w

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

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

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

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

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

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

a t. ez. gazdaközönség becses figyel
mébe. Ajánlatokkal készséggel szol
gál a Központi Iroda, Budapest, 
IV., Mária Valéria-utcza 7.

Eladó földbirtok

LflYTON & SHUTTLtEWORTH
BUDAPEST, Vácxl-kOrút 6X szám (

(lu» • leooUsyoMbb tnh mlhti •liolta’.njW 
Cocomobil es gőzcsépiőgép-kcszletek eget* 

(■■ImakaMlotók. járgin, cUplojípak. US»r« c«ípl0h. ttsittl6■ ro.tÁK 
konkolyozók. kuiilft- »» «ratög«pck. annagyOJtfik, boronik. 

XQLUMBIA-ORILl- legjobb sonetogepek. Plánéi jr. kapaltt. 
•lecikaváfók répavágöfc irakoHca. darA)öfc»

k orlo-tnalmoir egyeteme* •ciei-ek^b, 2- és >vaso J
ekei 4* mindé*. <cyeb gazdasági gépek

fii ízletes friegyzéke). "‘gyen bércoectve küldetnek

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

2
■>

hold szántóföldből, 
rétből, 
legelőből és 
erdőből.

Az eladási feltételek rendkívül kedvezők 
és előnyösek, melyekről felvilágosítást 
e lapok szerkesztősége ad.

I

Műtrágyáit
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Az 1902. évi pozsonyi kiállításon is kiválóan jó gyártmányért 2 oklevéllel kitüntetve. 

„GHOHI“ BENZIN-Motor 
és „GN0M“ szivó-gázmotor.Okleveles gépész felesleges. Óra és lóerőnként- cca 3 fillér. Könnyen kezelhető. Villanyos gyújtással. Olcsóbb a gőzgépnél.

Szilárdan álló motor. 30Ü0-nél több üzemben. Magyar levelezés. ' „Gnom“ motor-mozgony.

Oberurseli motorgyár részA.-társ
Oberursel a maynai Frankfurt mellett.

Iroda és raktár az osztr.-magy. monarchia részére: Becs, VII Lindengasse 33.

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

legújabb rendszerű szabadalmazott

egyebem es ő r1ő g é p
Egyszeri keresztülbocsáj fással tetszés szerinti finomságú darává 

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

Löw JLlfrécl 
okleveles gépészmérnök 

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52/B.PATENT.

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

után.

Szives figyelmébe ajánljuk az igen tiszte^ 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 betegségeinek föllépését, nagy mér
tékben fokozza az étvágyat s ennek révén a hizlalást 
meglepő mértékben elősegíti; hanem kellő időben alkal
mazva, az úgynevezett sertésvészt is sikeresen gyógyítja. 
1 kilogramm ára 1 korona 90 fillér. Ha egész községek 
részére történik megrendelés, ennek arányában 20—30 

százalék engedmény nyujtatik. Disznópor használata után.Disznópor használata előtt.
KÖSZ VÉN Y-BALZSAMOT izom, csuz és mindennemű csontfájdalmak ellen. Ára egy nagyobb üvegnek 2 kor. JSO fillér, kisebb 1 kor. 50 fillér. 
LYSOY-SAI.ICYI.T viszketegség és mindennemű bőrbajok ellen. Ára egy tégelynek 3 korona. — HAJERŐSKTŐ T hajhullás ellen. Ára egy 

üvegnek 3 kor. 80 fillér és 2 kor. 50 fillér. — Ezen szerek kitűnő hatásáról számtalan elismerő és hálanyilatkozat tanúskodik.
MT 10 kiló megrendelésénél 1 Kilő ing-yen s az egész Küldemény bérmentve I...

Megrendelések J. IV. SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR SOMOGY-SZIEE Küldendők. I

hő

1l

Kitűnő bedörzsölőszer

LOVAKVAIi!
a Süzentmiliályi-féle

„VIKTÓRIA" erősítő folyadék
(líes 1 itiitioiisílnicl)

A magy. ki . föidmivelésügyi miuisterium 
! 31289—903. sz. rendeletével engedélyezve.

jí Versenylovak és nagy hajtás alatt levő 
ö állatok izmainak folytonos jókarban tar- 
K tására nélkülözhetetlen. Minden esetben ki- 
S£tünő hatású, a hol a fáradt és beteg állatnak erő

sítő vagy gyógyító bedörzsölésre van szüksége. 
Raktáron : Budapesten Török József gyógyszertárában, Kochmeister Frigyes 

gyógyfüszerkereskedésében és a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél.

Készíti: SZENTMIHÁEYI GYULA gyógyszerész 
BALATOX-BOGLÁR.

........... ■■■■- ■............. — Ára 2 korona 40 fillér. - ■■ ■■ ’■■ ■ ------------—

Mindennemű czélokra szolgáló

= jégszekrényeket, = 
hűtőtelepeket és jéggyárto-berendezéseket

(szénsavrendszerrel, melynél az üzemköltség elenyészöleg 
csekély, ha a hajtóerő már megvan) szállítanak : =====

Dr. WÁGJNER ÉS TÁRSAIegyesült gyárak, mint betéti társaság

BUDAPEST, IX., Tinódy-utcza 3. sz.
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MAAGER FEREHCZ

és

tejgazdasági gépek gyára, Breslau, 
fölépít egész tejgazdaságokat, szállít mindenféle tejgazdasági gépeket és eszközöket.Tejgazdasági segédanyagok, mint sajtoltó, vaj- 

sajtfestékek saját gyártmányban.
Számos (‘lismerő levél.

========== Prospektusok ingyen. =======

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

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

“• Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és főze-
— lékküldemények után, fia a társaság neve alatt kerülnek feladásra

jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A" szállitmányo- 
“ zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardijak; 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 
hizott sertések bizományi értékesítését.^^-- - -

Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

Ludvig Erhardt Wien, XVlIjl., Jörgerstrasse 41.
Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabadalma

zott és kipróbált 
lógyorsnyiró- 

ff épeit, melyek a 
cs. és kir. ud
vari istállók

ban, főrangúnak, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

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

magyar lenmagból sajtolt,

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 ^=^-77--==

lenmagpogácsát 
szállít a legmesszebb menő minőségi garantiák mellett 

KOHN ADOLF és TAHSA 
győrszigeti olajgyára.

Iroda: Budapesten, Eskü-ut 5. sz

TEJGAZDASÁGI ZSEBNAPTÁR
az 1904. évre.

Ötödik évfolyam. Szerkeszti és kiadja

J ESZ EASZ I< Y I*<E
az O. M. <m. E. titkárja.

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

Megrendelhető az „Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok" 
kiadóhivatalában, Budapest, IX., Üllői-ut 25. szám.
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Kis hirdetések ára:

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

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

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

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

Kínálat.

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

Faj baromfiak
állandóan kaphatók : Plymouth, 
Langshan, Bráhma, Oochin, 
orpington stb. darabja bár
mely nemben 4 forint. Keltő
tojások á 10 kr. Pekingrécze 
6 frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd 6 
frt. Toj. 70 kr. Bronz és fehér 
pulyka 5 frt. Tojás 60 kr. Ki
tüntetett törzsektől. Galambok. 
Keltőgép, és nevelő. Vétel és 
csere 1 Árjegyzék. Brichta 
Kálmán Töröli - 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 

Berités-g-yára 
BUDAPESTEM, VIII. 
Üllői-nt <8. szám.

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

Olcsóéstartósdrőtkeritések
baromfi-udvarok, tyukketre- 

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

— Kaphatók: —

Kollerich Pál és Fiai gyárosoknál 
Budapest, IV., Ferencz 
József-rakpart 21. sz. 
Árjegyzék és költségvetések ingyen. 
Fajtiszta, szép sárga Orping- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
H. Produce Import Co.

J. Hollő
55. 56. Chancery Lane London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

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. I

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 
Mindezen fajták tojásaira már 
most előjegyzést elfogadok és 
rendelés szerint sorrendben lesz
nek szállítva. Sármezey Antal- 
né, Mezö-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 

megbízottaknál.

Lampel Ödön
kosárfonó

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

koronáért.

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

Gyönyörű 
pulykák tisztavérü fehér te- 
nyészanyag hím 10, tojó 6 
koronáért kapható Tarczay 
István birtokosnál, Györ-Uj- 
Major.

Hírdéfösökct 
felvesz 

a kiadóhivatal 
Budapest, 

IX., Üllöi-út 25.

Tenyészti Ön? Kiváló ered- 
menyeket kíván elérni?

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

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óta elsőrendű tenyésztők használják 
és az összes szakművekben és lapokban 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 szállít a
“HUNGÁRIA”
műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ.
Budapest, V. kér, Fürdő-utcza 8. sz.

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék 

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselő Szűcs Zsigmondi Budapest, VI., Nagymező-u. 68.
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GEITTNEB, . RAUSCH
Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő- 

al APiTVA lőcs. Háztartási, konyha és sport ám raktár. 
== BUDAPEST. .. ........

------------------------------------------------------------------------------------------------ 1
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Az eredeti „MÉLOTTE“ tejfölöző gépek kép- 
-■■■■■■■- viselete. =====

A
A

A

„NIELOTTE“ a legkönnyebb járatú. ■ 
„MEL0TTE“ a legtartósabb és legegysze

rűbb javitást 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 szivesen szolgálunk.

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK
Grand Prix.

Iroda, raktár és gyártelep:

Budapest, VI., Lomb-utca 11.

VAVAVAVAVAVAVAVA

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

Árjegyzékeket és költségvetéseket 
kívánatra díjmentesen küldünk.

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