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HIRDETÉSEK DÍJSZABÁS SZERINT 

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Országos lótenyésztési kerületek.Már 8 év előtt vetettem fel a lótenyész- kerületek kérdését, s most, hogy e kérdés ma már országos értekezletek tanácskozásának tárgyát képezi, és nézetnyilvá- nitásokrasürűbbenad alkalmat s mielőbb végeldöntés alákerül, legyen szabad nekem is, aki erre nézve legelőször publikált módozatokat a nyilvánosság előtt újra felszólalnom.Már a vitameginditásához is okvetlenül szükségesnek tartottam azt, hogy tájékozottsággal bírjunk a felöl, hogy milyen is tulajdonképpen a lóban alapanyagunk. Úgy találtam akkor, úgy látom ma, hogy az nagyon keverék természetű, de nem nehéz benne fellelni három domináló typust, t. i. az arabs, az angol és az u. n. nóriai jeleget. Ámde az állam hosszú évek során keresztül beavatkozott az alapállományba csödörei utján angol teli- és félvérrel, hasonló arabssal, de még u. n. Noniusokkal, Gidránokkal, lipizzaiakkal és noriakkal, magán tenyésztők pedig — egyéb fajtáktól eltekintve — orosz- és amerikai ügetőkkel is. A kancza állomány tehát nemkülönben ilyen vérü, következésképp (mert az állami és más mén állomány és ilyen,) mind e vérminőségre való tekintettel volnának a tenyészkerületek megalakitandók.Ennek a hatos, vagy éppen nyolczas beosztásnak azonban igen lényeges akadályok állják útját s ezek közt kivált az, hogy az ország minden táján szétforgá- csolva, kis szigetekképpen vannak szétoszolva e különféle vérü kancza állományok s mert igy van, csak az lehetne indokolt, a mi jelenleg fennáll, t. i. hogy többféle vérü csödörökkel össze-vissza láttatnék el továbbraisazállományállami és engedélyezett ménekkel. De mert ennél az egyöntetűvé válás, illetőleg az, hogy valamely vérminőség a neki legmegfele-

főbb helyen terjedjen, el nem érhető, s mert ily alapon a jelenjegi komplikáczió megmaradna: egy jóval egyszerűbb beosztásra volna czélszerü áttérni s ez az volna, hogy alakitnánk hazánkban a közös ló
tenyésztésben az angol, az arabs és a nóri 
nevű alapanyagra való tekinettel kerüle
teket, melyekben okkal-móddal a létező egyéb faj táju csödörök is mind elhelyezhetők volnának, tekintettel arra, hogy azok maguk is többé kevésbé vagy angol, vagy arabs, vagy nóri vérüek, igy nevezetesen a Furiósok, Northstarok, Noniusok, sőt jelentékeny részben a Gidránok is angol — a többiek pedig arabs és nóri vérüek. Az angol csoportba esetleg az amerikai ügető, az arabs csoportba pedig az Orlow is be volna sorolható.Az angol vér kerületeibe tehát nem adatnék s nem engedélyeztetnék a közös tenyésztésbe más, mint a viszonyok közé legjobban beillő, legtöbb eredménynyel kecsegtető angol teli- és félvér, odaszá- mitva a Nonius, Northstar és Furioso félvéreket is, de sőt az arabs és angol vér átmeneti területein a Gidrán vért, esetleg pedig az amerikai ügetöt is; az arabs vér kerületeibe pedig csak arabs teli- és félvér, a jelentékeny mérvben arabs vérü lipizzai, átmeneti helyeken nem különben a Gidrán s esetleg az orosz ügető, végre pedig az u. n. hidegvérű alapállomány kerületeibe a hasonló vérü reproduktorok.Ezen osztályozásnak állja útját legkevesebb s legkönyebben legyőzhető akadály s a nehézséget csak az okozza, hogy e területeken mint jelzém, más lóanyagból hogy úgy mondjam „szigetek" képződtek, a melyeket így elsöpörni nem lehet, de nem is tanácsos. Ezek a szigetek ugyanis, melyek a terület lóanyagának egyöntetűségét zavarjáks megnehezítik a tenyészkeriilet kikerekítését, rendszerint nem azért keletkeztek, mivel keletke

zésükre s fennmaradásukra a körülmények s viszonyok kedvezők nem voltak, hanem éppen ellenkezőleg; azért az ilyeneknek egyszerre való lesöprése nem indokolt, atenyészkerületeknek egyszerre való tiszta kikerekítése nem tanácsos.Az országnak a jelzett 6, még inkább a mondott 3 tisztán kikerített kerületre 
való beosztása tehát merész s talán ki se vihető vállalkozás volna, de három ki 
nem kerekített, azonban mégis határokkal 
megvont beosztás a jelzett szigetek kellő méltatásával már nemcsak hogy nem merész, hanem elfogadható beavatkozás volna.E czélból mindenek előtt az szükséges, hogy a lótenyésztésügyi kormányzat az eddig rendelkezésére álló adatokat vármegyei és állami közegekkel kiegészittese oly irányban hogy, tekintettel az összes helyi viszonyokra, milyen alapanyag fenntartása vagy létesítése indokolt a szóban forgó egyes területeken: vájjon az angol, az arabs, vagy a nóri vér-e? Ily úton nem lesz kikeríthetö, de határokkal 
lesz megvonható egy-egy tenyészkerület, még mindig módjában maradván az államnak a jelzett szigetekre oly csödört adni, a mely ott valóban szükségesnek látszik s előnyösnek bizonyul.Országszerte végrehajtandó alapos szakértői vizsgálatból (mely ma már folyamatban van, s befejezéshez közeledik) bizonyára kiderül hogy pl. az arabs vérnek épp úgy meg van a maga jól meghatárolt területe, mint az angol vérnek s az u. n. hidegvérnek s ez a vérminőségben megnyilvánuló túlsúly valamely területen már magában is értékes támpont a kerületi beosztás megállapításánál.Ekként vélekedtem már 1895.-ben s mert néhány azóta megjelent vélemény és felfogás, az ez alapon való kerületi beosztás ellen nem szól, ily beosztásról nem is beszél, de úgy látszik, hogy 



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 9. sz.most, mikor az ügy végleges dűlőre jut, az enyémhez hasonló értelmű és formájú megoldás kerül megbeszélés alá.A «V. és Versenylap» ez évi 6-ik számában pl. Hammersberg László ide kon- kludál avval a különbséggel, hogy ahazai hegyi lóbanugylátszikegy külön kerületre való anyagot lát ; ide konkludál a legutóbb Győrött tartott értekezlet is, mely magáévá tette HunTcár Dénesnek, a veszprémme- gyei lótenyésztési bizottság elnökének azon álláspontját hogy minthogy az ottani vidéken az angol faj (fajta) az uralkodó, tehát ennek tenyésztését kell fejleszeni, azonban megjegyzi, hogy úgy a Noniust, mint a Gidránt, a melyek angol vérrel annyira át vannak alakítva, szintén az angol félvérhez számítja. Olyan anyagot kell tenyészteni, hogy vele a mezei munkát fuvarozást és katonaságot szolgálhassák. A tájfajta megállapításánál Sopron, Vas, Zala és Somogy vármegyék azon vidékeit kivette, a hol már a hidegvérű fajt (fajtát), elfogadták; Trencsén, NyitraésBács-vár- megyék hegyes vidékein a lipizzai tájfaj (fajta) megállapítását, a többi vármegyére a tömörebb angol félvér ló nevelését javasolta............Tehát ugyancsak angolvér
arabsvér u. n. hidegvér.Nagyon valószínű hogy a többi értekezlet is ilyen vagy közel ilyen értelemben fog nyilatkozni s végeldöntés alá csakugyan az kerül majd a mit 8 év előtt először én hangoztattam a nyilvánosság terén, t. i. hogy a létező apai reproduk- torok véréhez, melyhez a kancza állomány

TÁKÍZA.
Rovatvezető: Buday Barna.

Egy magyar ló-matrona.Felveszik, hogy mint az ember, úgy igen sok állat is, körülbelül 6—7-szer annyi ideig élhet, mint a mennyi idő alatt kifej- ődik.Némely fajta ló már 4, más csak 5—8 éves korában van teljesen kifejlődve igy hát ez az állat körülbelül 24—49 évig élhet. Hát a 24 éves lovak nem éppen ritkák, az ezenfelüliek azonban elég kivételesek, de azért ha egy némely adatnak hinni lehet, mozgott a földön már 100 esztendős ló is.Ismeretes, hogy pl. Angliában több híres telivér csődör 2Q—30 év között levő ,.öreg ur4; s tudva van, hogy a mi Bucca- neerünk 30 évet élt s akkor is nem elhullott, hanem „kegyelemből’4 kiirtatott. I. Ferencz császár egyik hátaslováról is ismeretes, hogy 33 évig örvendett létének, mi több, a bécsi állatorvosi iskolában egy mezőhegyesi eredetű.ló fejét őrzik, mely ló 40 esztendőt élt. Ugyanennyit élt II. Frigyes császár egyik lova is.Egy angol lap már 1790-ben közölte, hogy ott egyponny 47 évet élt. Egy másik lóról 52, egy 3-ikról 70 évet jegyez fel a

vére is hasonló, kell mérni a kerületek beosztását, egy-egy helyen azt helyezném a közös’ tenyésztésben az élre, a mely faj tulajdonságainál fogva az ottani speciális viszonyok között legjobb díszlést legjobb értékesítést igér és pedig lehetőleg nem más vérben, mint az angol, az arab és a nóri vérben, illetőleg ezen 3 typusba tartozó vérben.Eddigi beavatkozásával is örvendetes, sikerrel, erre törekedett az állam. Re- méllni lehet, hogy ettől nem is áll el, csak éppen láthatósabb formába önti az új intézkedéssel lótenyésztésünk ; kivált a közös lótenyésztés egész menetét.
Monostori Károly.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Adat a borjak sovány tejjel való 
hizlalásához.A tejszövetkezetek s általában a vajra dolgozó tehenészetek szaporodásával hovatovább fontosabb kérdéssé válik hazánkban is a sovány tejnek miként való értékesítése, s nem csoda, ha az erre vonatkozó adatok iránt érdeklődünk és ilyeneket szaklapokban mind sűrűbben közölve látunk is. Ennek a tejnek kivált sertésekben, de méginkább hízó borjakban való hasznos megforgatása nem kis mértékben döntő lévén a vajra dolgozó üzemek jövedelmezőségére, minden, bárhonnan jövő s idevágó adatot kell, hogy krónika s hogy a dolog méltó koronát leljen, Montfaucon azt írja, hogv egy gascog- nei nemes K. u. 912-ben Raoul előtt egy 100 esztendős lovon tisztelge t.Hát ez utóbbi „nagy számok14 mindenesetre legalább is „gyanúsak44, de tény az, hogy egy bábolnai eredetű sárga kancza, az imént említett angol ponny életkorára (47 évre) a maga 45 esztendejével erősen ráliczitált világosan bizonyítva a közismert faktumot, hogy hazánk lovai — név- szerint a keleti fajtájuak— elpusztithatlan szervezetiiek. A mondott ló csontváza a bécsi állatorvosi iskolában latható, s egykori tulajdonosa, Theodor Leis, cs. és kir. nyugdíjas őrnagy, többek között azt közli róla hogy 5 éves, 15 marok 2 hüvelyk nagyságú sárga kancza volt mikor birtokába került, s nyereg alatti táján Bábolna koronás B jegyével és A (Abugress, Aga, Asslan, Abu, Argubb ?) törzsbélyeggel volt ellátva.Nevezett katonatiszt ezen a lovon végig- kiizdte az 1859-iki olasz hadjáratot; 1863-ban egy bajtársának adta át, aki egy másik hadjáratot csinált vele végig. 1873- ban Leiss őrnagy egy bécsi fiakker előtt látta viszont egykori lovát s megvásárolta, hogy kegyelemkenyéren részesítse. 1892- ig,tehát a ló 45 éves koráig, volt aztán birtokában az állat, s jelzi, hogy ő felsége a 

figyelmünkre méltassunk, kell, hogy arról a lehetőségig tudomást szerezzünk, hogy okulhassunk s a példát esetleg követve, azt hasznunkra fordíthassuk.így gondolkozva, érdemes lesz a következőkben egy olaszországi idevágó kísérleti adatról megemlékeznünk, melyet több német szaklap is közlésre érdemesnek tartott. Vonatkozik ez a lodii olasz királyi , sajtgazdasági állomás vizsgálatára, melyet az ottani személyzet hajtott végre s melyet eredetileg az <Italia agricola* czimü lapban Fazielti igazgató publikált.Két-két borjú 4 külön csoportban, ösz- szesen tehát 8 drb került hizlalásra s ezek teljes tejen tartattak, majd sovány tejjel kevert egyéb anyagot, jelesül keményítőt, ostya hulladékot és margarint kaptak 20—36 napon keresztül.És pedig nyújthatott nekik a keményítő és ostya-hulladék adag 1 — 1 liter sovány tejre 50—50 gr, a margarin pedig 10 gr mennyiségben. A keményítőt az egész napi soványtej adag 80_._90 fokra felhevített, mintegy i/5-öd részében felduz- zasztották s azt megfelelő arányban a hideg sovány tej adagokban elkeverték. Az ostya hulladékot porrá törve, a centri- fugból jövő sovány tejbe keverték, hogy az higabb kásaszerü tömeget képezett. Végre a margarint emulsáló készülékben sovárrytejjel fejetté alakították.A részint schweizi, részint.hollandi és hazai bergamaski fajta borjakkal tett ezen kísérlet egész menete a túloldalon levő rovatos táblázatból kivehető.császár, legkegyelmesebben megszemlélni méltóztatott ezt a rendkívül kiváló tiszti lovat, mely magas kora daczára hibátlan volt s mindvégig jól táplálkozott.A bécsi állatorvosi iskola rektora is közli, hogy a mondott lovat elhullása előtt 2 ével még jó erőben, munkában látta, rendkívül száraz, tiszta lábakkal, s mondja, hogy ez állat csontvázán, csekély csontpókon kívül, semmi abnormális sincs.Hát ahhoz, hogy a kabala a lóélet eme „legvégső határáig44 nemcsak éljen, de munkálkodjon is. Jóféle 1 vér kell. Örvendetes, hogy elmondhatjuk ma is, hogy: nem veszett ki még a jó magyar ló vér, melynek bizony minden cseppje drága gyöngyöt ér ; örvendetes, hogy a tartósságban a magyar lovat másfajta felül nem múlja; de nem örvendetes, hogy a ló okszerű használatában, kellő konzerválásában pl. a jó közmagyar ember nem jár elől eléggé dicséretes példával, s hogy kocsis népségünk ebben egészen kritikán alul áll, — már tisztelet adatván a kivételeknek. Pedig hát a jó vér mellett az okszerű, emberséges használás és kellő ellátás még az, a mi a ló szervezetét hosszú időn keresztül erőben, egészségben, életben fenntartja és erre nálunk ahol lóvágóhidak még nincsenek, jó volna nagyobb súlyt fektetni. M.

I
 Legjobb szerkezet. Legnagyobb

munkabírás. Legkönnyebb haj- A LEGJOBB FÖLÖZOGÉP AZ ALFA-SEFARATOR. I 
las. — Legtokeletesebb tolozes.______ ____________________—. I
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Rés z 1 e t e z é s

1. kísérlet 
soványtej és 

keményítő

2. kísérlet 
soványtej és 

margarin

3. kísérlet 
soványtej és 

ostyahulladék

4. kísérlet 
soványtej és 

margarin

Borjú Borjú Borjú Borjú
1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. 7. sz. 8. sz.

Borjuk kora,kisérletkezdetén,napokb. 8 10 17 12 12 10 15 16
Súlyúk ez időben, kg. _ _ . . 56 52 66 51 51 55 51 51

■Vételáruk, lírában . . _ 35'oo 31 '70 39'oo 30 oo 32'15 38'50 33'15 33'15
A táplálás tartania, napokban ___ 34 31 20 20 36 29 36 36

teljestej literben... ... 42 23 24 21 24 29 27 18

Felhasznált. soványtej literben ... 401'5 307'5 200 170 356 296 365 370
keményítő kg.............. 20'2 15'3 — — — — — —

tápszerek margarin kg.. . ... ... — — 4'57 4'0 — — 10'75 11'10
ostyahulladék kg. — — — 17'22 14'83 — ■—

Borjú súlya a kísérlet végén i g. ... 92'5 78'0 87 70 81 72 85 83
Átlagos napi gyarapodás kg. —_ 1 703 0'838 0'750 0'950 0'833 0'586 0'944 0'888
Eladási ár, lírában ...____ _ 83'oo 7O'oo 64'80 56'oo 72'90 64'80 76'50 74'70
Került a borjú, líra .... _ . ... ... 46'to 47'60 37'52 41'io 45'97 49'98 49 28
Elért haszon, lira, . ........ 36'90 31'44 17'70 18'48 31'71 18'83 26'52 25'42
Értékesült a soványtej hektoliterje 9'19 10'70 8'60 10'87 8'90 6'36 7'71 6'87Amint látjuk, s sovány tej 100 litere értékesült 6’36—10*87, átlag tehát 8’50 líra árban, vagyis 1 lírát 1 koronának véve a mi pénzünk szerint = 8 K. 50 filléren, vagyis oly magas áron, hogy avval ennél magasabb bizonyára semmiképpen se érhető el.Egyébként a közlő megjegyzi, hogy a borjak husaLodi-ban, hol piaczra került, szakértők által kinézésre semmi kifogás alá se esett s csak qualitása nem állt első helyen. Legjobban tetszett különben a margarinosok húsa, azonban, a mint a táblázatból látni lehet, az evvel előállított áru többe került, mint a másik kettő. A számításba különben nincs felvéve a gondozás költsége s erre nézve a közlő azt jegyzi meg, hogy az felettén kis őszszeget tesz ki, tekintettel arra, hogy egyéb teendői mellett egy egyén 20—25 ily hizó borját könyen elláthat.A közlemény Írója végül összevont rövid tájékoztatást nyújt azok részére, kik a példát követni óhajtják. Az erre vonatkozó szabályok szerinte a következők: 1. A beállítandó borjak megfontolással válasz- tandók ki s fejlődési hibában szenvedő, vagy éppen betegség tüneteit mutatók kizárandók. 2. Czélszerü csak 12—13 napos koruktól kezdve nyújtani nekik az egyéb anyagokkal kevert sovány tejet.3. A teljes tejről a soványra fokozatosan kell áttérni. 4. Az adagok úgy szabályo- zandok, hogy kezdetben az élősúlyuknak Vö-od, majd később fokozatosan 1/5-öd, részét tegye ki. 5. Friss, nem forralt sovány tejet kell adni. 6. A sovány tejhez pótlékul czélszerübb a margarin 2°/o-ban, mint a keményítő 5%-ban. 7. Az itatásetetés kezdetben naponta 3—4 szer, később — az erősödés mérvéhez képpest — 2 szer történjék. 8. Az ilyen módon való táplálás 30—40napig tarthat. Ez idő alatt

a kezdeti súlyhoz képpest, megüthetnek a borjak 80—90 kg-mot. 9. Az istálló hygienájára súly fektetendő. A borjakat száraz almon tisztán kell tartani, s hidegtől, nedvességtől, léghuzamtól, de túlságos melegtől is óvni kell. y.

Lólétszám az egész földön.A „The Breeder's Gazette“ összeállítása szerint a földön kerekszámban 85.000,000 darab ló (caballus) él statistikailag kimutatva. A világrészeket tekintve ez a szám így oszlik meg:
Amerika................ 18.266,140 drb.
Ázsia..................... 10.000,000 „
Afrika.................... 5.000,000 „
Ausztrália................ 1.800,000 „

Európa egyes államai szerint pedig. 
Oroszország . . . 22.000,000 drb 
Németbirodalom . . 4.200,000 „
Francziaország . . 3.500,000 „
Anglia...................... 3.000,000 „
Ausztria-Magyarorsz. 4.800.000 „
Magyarország maga 2.308.400 „
Svéd-Norvég ország 0.663.000 „
Belgium . . . 
Hollandia . . 
Spanyolország 
Portugália . . 
Schweiz . . . 
Görögország . 
Olaszország 
Törökország . 
Balkán államok 
Románia maga

0,300.000 „
0.270,000 „
0.400,000 „
0.200,000 „
0.110,000 „
0.100,000 „
0.850,000 „
0.500,000 „
1.000,000 „

670,000 „Szamarakról a következő adatokat közli a nevezett amerikai lap:
Amerika................ 4.700,000 drb.
Afrika.................... 2.000,000 „
Ázsia..................... 1.300.000 „
Európa ................ 3.200.000 „Teljes pontosságra önként érthetőleg nem tarthat számot ez összeállítás, de a lovat illetőleg bizonyára nagyon megközelítő, a mint azt más statistikai adatokkal összehasonlítva észrevehetjük.

Erdélyi javított jellegű szarvas
marha, Királyhágón innen.

Bárczay Gyula tiszaburai tenyészete.Hazánk öseredeti primogén marháját a legrégibb időktől mindmáig, kivált az erőkifejtés czéljára tartották és tenyésztették s túlnyomó részben ma is erre tenyésztik különösen Királyhágón innen.Bizonyára abban a vélekedésben, hogy az oly hosszú idő óta igás jellegű hazai szürkemarhából számbavehetö hizó, vagy éppen tejelő típust — különösen Királyhágón innen, a száraz, sik vidéken — kitenyészteni nem is lehet, hozzányúltak tenyésztőink inkább kész külföldi hizó- és tejelő fajtákhoz s a magyarnak bizony fáradságos, drága és hosszadalmas átalakítását csak keresztezések formájában vették fel és próbálták meg. Királyhágón túl azonban, ahol a klimatikus viszony, legeltetési és takarmányozási körülmény az erőkifejtés mellett a hizodalmasságnak és tejelésnek is jobban kedvezett, már a tenyésztő irányítása nélkül is kiváltak az ottani hazai marhában jobb tejelő, gyorsabban fejlődő változatok s a látni és Ítélni tudót mintegy figyelmeztették, hogy nem olyan átformálhatatlan, konok anyag az a magyar primigeniusz, amelyet tiszta beltenyésztésben is modernizálni ne lehetne.Erre nézve kétség újabb időben — mióta t. i. Erdélyben imigy modernizált tenyészetek tényleg létesittettek — nem forgott fenn többé, de kérdéses maradt, hogy vájjon az elütő klimáju és takarmány viszonyú királyhágóninneni országrészben, s nevezetesen kivált alföldi területeken, fogna-e sikerülni az ilyen modernizált magyar marhának tartása és diszlése.Négy év előtt, a «Köztelek®-ben tartott előadásomban magam is odanyilatkoztam, hogy alföldi viszonyok közt az ottani primogén marha «elsőrendű® hízóvá, vagy tejelővé nem lehet, de nincs kizárva 
végképpen ennek lehetősége, mert azt némely alföldi ilyen tenyészetek már is bizonyítják.Hát e tenyészetek többnyire olyanok, amelyek vagy erdélyi típust plántáltak át az «elütő rögbe®, vagy legalább is ily tipusu him állatok igénybevételével igyekeztek aczélt, elérni. Abban a helyzetben lévén, hogy egy ilyen — királyhágón inneni — tenyészetről adataim és személyes tapasztalataim vannak, közlöm azokat az ügy érdekében úgy, amint ismertettem annak idején az efféle erdélyi tenyészeteket is,névszerintabáró Jósika- féle szamosfalvit, a jSésmi-íele magyar- 

Erötakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 
moslék, szörplé stb. beszerzése végett forduljunk a
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 9. sz.gorbóit, a gróf Teleki-féle drassóit, &Sper- 
ker-féle szentdemeterit, a Somogyi-féle héjjasfalvit, stb.Mint azt Sperker Ferencz tenyészetének ismertetéseiben ismételten is jeleztem, többek között Bárczay Gyula, tisza- burai birtokos is azok közé tartozik, akik a javított erdélyi typusu magyar marha tenyésztésére magukat elhatározták. Ezek között — ha nem csalódom — Bárczay az első volt, mert 14 éve immár annak, hogy báró Kemény Bélát szenterzsébeti birtokán felkeresvén, tőle 12 drb egy éves üszőt vásárolt, mely burai magyar tenyészetének alapját képezte.

De ez mindegy: a szarv olyan szép, hogy ez felér mindennel.Dyenféle tenyészetek látásához voltam szokva — Írja nekünk Bárczay úr — elképzelhető hát, hogy milyen hatással volt reám a szenterzsébeti tenyészet, a maga erős csontozatu, egyenes hátvonalu, nagy mélységgel, jól álló széles, rövid lábakkal bíró, egyöntetű, gyorsan fejlődő marháival.Nem is tudtam ellenállni annak, hogy kísérleteket tegyek evvel a szép s már régi idő óla okszerűen fejlesztett erdélyi magyar marhával itt az Alföldön, a Tisza árterének rétjein. Nemcsak az anyagi 

1000 koronáért Sperker szentdemeteri tenyészetéből vásárolt. Ennek ivadékait 1899-ben már a budapesti tenyészállatvásáron is 4 drb kétéves bika képében bemutatta, s velük kiállítási oklevelet nyert. Ez állatok tetszettek, a tulajdonos azonban nem volt képes eladni őket; királyhágóninneni tenyésztők — mint mondja — szarvállásukat kifogásolták. Belátván, hogy királyhágón innen még mindig nagyobb súlyt fektetnek ama bizonyos «magyaros* szarvállásra, mint a testalkatra s egyébre, 1900-ban 8 drb 2 éves bikát Erdélybe, a székelykeresztuti állatvásárra vitt. Itt állatai nemcsak hogy

„Csárdás**. Bárczay Gyula tiszaburai magyar-erdélyi jellegű tenyészetének törzsbikája. Vásárolta 2 éves korban l-lOOkor.-ért 
Sperker Ferencz tenyészetéből.Ez elhatározásra, mint maga jelzi, azon összehasonlítás eredménye vezette, melyet a szenterzsébeti erdélyi tipusu tenyészet és a tiszamelléki elhanyagolt tenyé- zetek közt tett, mely utóbbiakra nézve Bárczay megjegyzi, hogy „ha ugyan tisztelet az egy-két kivételnek—tenyészetnek lehet mondani ezen tehenészeteket, melyekre bikát venni nem szoktak, hanem a melyekre a gulyás,legtöbbször gazdájának nem is jelentve, a maga Ízlése szerint hagyja meg a hím borjút bikának, még pedig lehetőleg a „Lantos" tehénét, melynek szarva egyenesen mered ég felé s csavarodik lyraalakuvá. Az igazán bel- tenyésztéses gulyákban örökli is aztán a borjú — a gazda nagy örömére — a lant- alaku szarvat, de örökli a rosszul alkalmazott beltenyésztésből folyó hibákat is. 

haszon, melyet ekként elérni reméltem, hanem az a dicsvágy is ösztönzött, hogy első úttörő legyek, ki meghonosítja itt a kitűnő erdélyi marhát, mely úgy testalkatra, mint tejelőképességre, továbbá vonóerőre s különösen gyorsabban fejlődő képességére nézve, már-már elcse- nevészett alföldi marhánkat olyannyira túlszárnyalja.Az említett 12 drb üsző, az erdélyi dús legelő után az első év tavaszán erősen megsínylette a sovány tiszai réti legelőt. Ehhez a klíma változása is hozzájárulhatott. Ez év őszén azonban az üszők jó kondiczióba jutottak. Több éven keresztül szerzett még Bárczay a szenterzsébeti tenyészetből 1 és 2 éves üszőket, s öregség miatt kimustrált hasas teheneket, majd egy Attila nevű 2 éves bikát 

dijat nyertek, hanem 700 korona átlag árban mind el is keltek. Bemutatta különben Bárczay a szegedi kiállításon is állatait s ott is oklevelet nyert, Pozsonyban pedig — Sperker állatai ott lévén — második díjjal tüntettetett ki.Lehangoló lehet az bizonyára a derék tenyésztőre, hogy bár több tenyésztő nyilatkozik Királyhágón innen kedvezöleg állatairól, egyben kifogásolják a széjjel- álló szarvat s azt oly hibának tekintik, hogy a legszebb testalkat esetén se hajlandók megbocsátani, s vigasztaló csak az, hogy Erdélyben gazdára lelnek állatai.A szarvalakhoz való ezen konok ragaszkodás pedig nagyrészben egészen indokolatlan, s pl. sehol a külföldön arra különös súlyt nem helyeznek. Egyetlen elfogadható magyarázata ezen szarvalak-



1903. — 9.. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5hoz való ragaszkodásnak az, hogy mi magyarok a munkás ökrök szép «czime- rét» (szarvát) becsüljük, szeretjük, meg is fizetjük. Azonban czimere van az erdélyi ökörnek is, és pedig annyiban kedvezőbb, amennyiben az az oldalt törekvő szarv hosszabb fejéiből öblösebb koponyából indul ki, mint a síki primigeniusz- nál. Nem vitatható, hogy az az «égretörő» szarv szilárdabb szervezetre vall, de aki emeltett gyorsabb fejöldést és jobb lege- lést is akar, az a valamivel petyhüdtebb, de mindazáltal élelerös ellenálló szervezetet az erdélyi marhánál nem kicsinyelheti, pusztán a neki nem tetszetős szarv-

Két képünk Bárczay állatait tüntetik fel s mutatják, hogy közel állnak a forrás állataihoz, melyből a tenyésztő merített A képen bemutatott másféléves állatok 5—5'5 mm súly között vannak.A tenyészet jelenleg 26 drbtiszta erdélyitipusutehénböl és a Sperker- től újabban 1400 koronáért vásárolt Csárdás nevű törzsbikából áll. 26 drb különböző korú bikaborjú van még a tenyészetben, melyből az idén 8 drb 2 éves állíttatott ki eladásra. Az üszőket szigorú selejtezés után 3 éves korukban hágattatja a tenyésztő s a feles számú üszőketeladja. Nyáron üszők, bikák tehe-

Állategészségügy.
Rovatvezető: I>r. Ilátz István.

Az ellési bénulásnak oxygénnel 
való kezelése.(*) Volt szó már e helyen arról, hogy az ellés utáni bénulást, mely abban áll, hogy a tehén a leellés után 2—3 nap múlva hátsó végtagjain bizonytalanul mozog, nehezen áll, majd lefekszik s felkelni nem bir, egy, a tőgyben keletkező méreg okozza, melyet ott helyt meg lehet semmisíteni s így gyógyulást lehet fölidézni egy liter forró vízben feloldott 8—10

0/2 éves bikacsoport Bárczay Gyula tiszaburai magyar-erdélyi jellegű tenyészetéből.alak miatt. Különben már égretöröbb szarvuak pl. mindjárt a gróf Teleki Arvéd- féle drassói állatok; aki ilyet akar, az ilyet is kaphat. Mert aztán egyebekben egy fikarcznyival se maradnak el az erdélyi modernebb tenyészetek marhái a király- hágóninneniek mögött, nem maradnak el a Bárczay-félék sem, mert hiszen ezeket a Sperker-félék mellé lehet állítani, s a Sper- ker-félék a mezöhegyesi átlagokkal összemérve nagyon megállják helyüket. így:
Mezőh.átl. 

tehén;Méret. Bika

Marmagasság - _ 141 cm.
Hátmagasság_  139 „
Farbubmagasság 141 „
Fartőmagasság 140 „
Övméret ..._  222 „
Testhossza ... 186 „
Súly kg. ___ ... 580 kg.

146 cm. 145cm. 150 cm.

Sperk. 
tehén.

143 „ 143 „ 148 „
147 „ 145 „ 148 „
141 „ 145 „ 148 „
225 „ 182 „ 218 „
187 „ 210 „ 220 „
700 kg. 615 kg. 917 kg.

nek külön-külön, ármentesitetten tiszai réten legelnek késő őszig, s akkor isi állóz- tatnak.Kapnak ekkor az üszők és tehenek réti szénát, tengeriszárat s répát páczolva, a bika pedig léti szénát és korukhoz s a körülményekhez mérve, 3—4 liter zabot naponta.A modernizált magyar-erdélyi fajtának ezen királyhágóninneni tenyészetét érdemes volna magállatok beszerzése czél- jából állattenyésztési, felügyelőknek, s községi kiküldötteknek is felkeresni s különösen a satny ulásnak indult kis tenyészetek és közös tenyészeteknek apaállatokkal való ellátására anyagot innen is meríteni.
M. K. 

grammnyi jodkáliumnak a befecskendé- sével. Hasonló sikert levegőnek a tőgy üreibe való beömlesztésével is elérlek már állatorvosok s most a berlini állatorvosi hetilapban az olvasható, hogy még biztosabb a siker, ha tiszta élenyt (oxygén) ömlesztenek a tögy tejutaiba.
Kniisél, a közlemény írója, abból indulva ki, hogy a levegőnek bizonyára nem légeny, hanem élenyr tartalma fejti ki a gyógyító hatást,tiszta, fejlesztett és üvegbe kellőképpen felfogott élenynyel kísérletet végzett s mindenek előtt megállapította, hogy az egészséges tehenek tőgyébe ömlesztve káros hatást nem fejt ki, az ellési bénulásban szenvedő szarvasmarhát pedig biztosan gyógyítja. 18 esetben alkalmazta azt nevezett kivétel nélkül teljes sikerrel úgy hogy még a legsúlyosabb 



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 9. sz.beteg is a beömlesztés után 30—60 perez múlva már javulást mutatott.Az élenyt az edényből kaucsuk cső és fejő cső segélyével ömleszti be a tőgybe, a bimbónvilásokon keresztül s körülbelül 6—10 liter élenyt visz igy be akként, hogy előbb 2 bimbón keresztül a tőgy fele részét árasztja el, s azt a bimbók összeszoritása után kézzel való gyömöszöléssel terjeszti szét a tőgy állományában, azután a tőgy másik felével bánik el hasonlóképpen.Az éleny fejlesztése és kellő csaposüvegbe vagy alkalmas gummi-zsákbavaló felfogása nehézségekbe nem igen ütközik, sokba se kerül, állatorvosaink tehát a jódkálium helyett ezt a gyógyító beavatkozást is igénybe vehetik, bár a jód- káliumos vízzel való kezelés kényelmesebb. A czélszerüség fog persze dönteni abban, (teendő kísérletek eredményeinek összevetése után) hogy melyik mellett kellend az állatorvosnak is, gazdának is végleg állást foglalnia.
Tej gazdaság*.

Rovatvezető: Sierbán .János.

Hab a piaczi tejen.Minél korábban kél fel valaki, annál többször látja utcza-szerte, hogy a majorosok, kik házakhoz tejetszállitanak, vagy utczasarkokon pihenőt tartva tejet elárusítanak, egy edényben tejszínből fáradhatatlanul habot vernek, s abból egy-két kanálnyit tesznek az előbb már kimért tejre. A vevő rendszerintörvend e kedveskedésnek s volna ez örömre oka, ha biztos lehetne a felől, hogy a vett tej, melyre e „ráadás" jár, valóságos teljes 
tej. De hát ez az esetek legnagyobb részében nagyon problematikus, mert hiszen a habbá verendő tejszín lefölözés utján a teljes tejről kerül, vagyis ekként sok liter tej megfoszlatik attól a kritériumtól, hogy olyan legyen amint a tőgyből jön.Az ugyanis nehezen tehető fel minden elárusítóról, hogy azt a lefölözött tejet aztán mint ilyent, olcsóbban bocsátja a konzumens tejes edényébe, vagy hogy éppen láthatólag meg is jelöli, hogy az „lefölözött tej«- Külön ben is látni lehet, hogy hol az egyik, hol a másik edényt nyitja fel és fölözi le amúgy útközben. Már most persze nem lehetne panasza a vevőnek még akkor se, ha teljes tej helyéit lefölözettet kapna, feltévén hogy az a ráadáshab pótolná azt, ami a teljes tejből élvétetett. De hol van és lehet-e erre garanczia? Én azt hiszem, nem lehet.Súlyosbítja ezt az egész dolgot az, hogy már tejelárusitó boltokban is folyik a „habozás" és érdekes, hogy sok vevő hab nélkül tejet nem is akar már venni. Ila szorosan veszszük a dolgot, még akkor is tejhamisitás ez a habbal való megtol- dás, ha igazi tejszín hab az és ha teljes tejbe teszik is, mert csak azt veszi minden ide vágó törvény és rendelet igazi, tiszta 

tejnek, amely oly minőségű és állapotú, amilyenben a tőgyből kikerült.Daczára ennek és az előbb jelzett körülményeknek, ezt úgy mint sok helyen külföldön — nálunk sem veszik hamisításnak s kihágásnak, pedig — elmondhatjuk, hogy az az esetek 90%-jában tényleg hamisítás, vagyis nem más, mint le fölözött tejnek némi javítására irányuló művelet, tehát a vevőnek megtévesztése és megkárosítása. Érdekes e tények tudatában afelől értesülnünk, hogy München város tanácsa állást foglalté »ráadással" szemben s ezt a «habozást» atejhamisitás egy nemének jelentvén ki, mint olyant betiltja és figyelmezteti a tej elárusítókat, hogy ha a büntetést ki akarják kerülni, tartózkodjanak a habadástól, mert közegei utasítva vannak az ellenőrzésre és a kihágók feljelentésére.Én nem tudom, de azt hiszem, nem ártana az effélékre nálunk is szemet vetni, mert bármennyire kedves is az a hab-ráadás némely vevőre, nem egészen tiszta ez a dolog s elősegíti rosszabb minőségű, vagy éppen mivel hamisított tejeknek teljes tej árban való forgalomba hozatalát, ügy gondolom, nem volna megtiltandó ezutánra se az u. n. habtejszin- nek a tejes boltokban való áruba bocsátása, de be volna tiltandó a vett tejre 
tevése és a házaló majorosoknak maga a hab előállítása s külön való elárusitása is, mert kivált ezeknek ellenőrzése ütközik igen nehéz akadályokba. □

A tejelő állatok takarmányának 
előkészítése.E fontos kérdésről dr. Hansen a németországi gazdasági egyesület egyik gyűlésén előadást tartott, melynek lényegét a Mezőgazdasági Szemle alábbiakban ös- merteti.A szecskázás helyén való, ha szalmát szénával, gyöknövényekkel, moslékkal és esetleg abraktakarmánynyal kívánunk keverni, mert ott, a hol az intenzív takarmányozás a tej olcsósága miatt nem fizeti ki magát és a szalmát egyébként nem lehet értékesíteni, kívánatos lehet, hogy az állatokkal lehetőleg sok szalmát etessünk meg, hogy az abban foglalt tápanyagok némi- képen értékesíttessenek. Ha a szalma vagy széna növényi parazitákkal van belepve és nyersen nem etethető, szintén indokolt a szecskázás, mert ezután füllesztve még elég jól felhasználhatók. Az abraktakarmányok keverése szalmaszecskával azért helyén való, mert igy — különösen a lisztesebb, szénhidrátban dús takarmányok, amilyen a korpa dara stb.—jobban megrágatnak, több nyállal kevertetnek és tökéletesebben emésztetnek meg. Ilyen czélra nem szabad túlságosan rövidre szecskázni a szalmát.Ha a darafélék nem kevertetnek megrágandó, szárazabb takarmánynemüekkel hanem moslék alakjában etettetnek, a kérődzőknek azonnal a harmadik gyomrukba jutnak és nem használtatnak ki teljesen ; tehát, ha azt akarjuk, hogy az állatok teljesen megemészszék az abraktakarmá

nyokban nyújtott tápanyagokat, szalmaszecskával vagy polyvával kell azokat kevernünk.Téves azon nézet, hogy a szecskázás által takarékoskodhatunk a szálas takarmánynyal, mert az állatok igy sokkal több szalmát vagy szénát képesek megenni ; téves nézet az is, hogy a szálas takarmányt jobban megemésztik az állatok, mert ellenkezőleg, a szecskázottat jobban átkérődzik s igy az tökéletesebben meg is emésztetik.A takarmányrépa szeletelésére tulajdonképen nincsen szükség, mert a szarvasmarha azt igen jól szét tudja rágni, a burgonyát és a murokrépát azonban már inkább szükséges szeletelni, mert ezeket kevésbbé rágja meg az állat s igy a bár- zsingban könnyen megakadhatnak. A szeletelés nem növeli az emészthetőséget.A gabonafélék és hüvelyesek a szarvasmarhának legczélszerűbben zúzva vagy darálva adhatók, csak a fiatalabb borjaknak tanácsos szemes alakban adni azabof, az idősebb állatnak nem, mert ezek gyomra már nem áztatja szét a maghéjat s igy ezen magvakat nem is emészti meg. Ep- fogu lovakra természetesen ez megfordítva áll.A füllesztés a szarvasmarhák takarn á- nyozásánál akkor bír jelentőséggel, ha nagy mennyiségű burgonyát kell föletetni úgy, hogy nyers állapotban az egészségtelen volna. 12 kg-ig azonban a burgonya nyersen is etethető veszedelem nélkül. A füllesztés újabb jelentőségére Lelimann göttingai tanár hívta fel a figyelmet azáltal, hogy azt állította, miszerint a szalmaszecska kétszerannvi vizben2—4°/onátron- lúggal keverve — akkor, ha legalább 6 perczig 4-5 atmoszféra nyomás alatt fiillesztetik — a szénával csaknem egyenértékű mennyiségben tartalmaz emészthető tápanyagokat és kihűtve minden állattal, különösen pedig a kérődzőkkel kitűnő eredménynyel etethető. Ezen eljárás ugyan még csak kisebb arányokban próbáltatott ki és ezért nem bir föltétien értékkel, mindazonáltal a füllesztésre mondhatjuk, hogy általa a romlott és nyers állapotban nem etethelő takarmányok is jó eredménynyel és veszély nélkül értékesíthetők.
Baromfitenyésztés.

Rovatvezető: Hreblay Emil.

Meghívóa Baromfitenyésztők Országos Egyesületé
nek. f. évi márczius hó 3-án (kedden) d. u.
4 órakor Budapesten a Köztelken tartandó

Igazgató választmányi ülésére.Tárgysorozat:
1. Múlt ülés jegyzőkönyvékek hitelesítése.
2. Jelentés miniszteri segély admányozásáról.
3. Miniszteri leíratok.4. Jelentés baromfitenyésztési előadások

megtartásáról.
5. Baromfitenyésztési tanfolyam rendezése

karöltve az 0. M. G. E.-val.
6. Baromfitenyésztési tanulmányi kirándulás

és baromfikiállitások rendezése.
7. Tagsági ügyek. — Tagok felvétele.
8. Indítványok.

Gróf Teleki Józsefné s. k. 
elnök.
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Az Orpington tollazata.Kevesen tudják, hogy mily nagy képesség, s mily sok évi gyakorlat szükségeltetik ahhoz, hogy valaki ügyes baromfitenyésztő lehessen; — a kiválasztás kiválóan nagy fontosságát szintén csak kevesen tudják mérlegelni. — Fajta javitást, kiváló eredményt a tenyészetben csak az érhet el, a ki a különböző változásokat folytonos figyelemmel kisérve, több nemzedéken keresztül annak változatait kiválasztva és keresztezve, azoknak ivadékaiban keresi az ősi, tiszta fajtáknak csak a nemes, csak a kiváló tulajdonságait.Minden tiszta-vérben tenyésztett fajtánál, de főképpen annak első, egyenes ivadékainál— más égalj alatt —változások fordulnak elő, —de éppen ezen sokszor csekélynek látszó változások megfigyelése folytán, az összeválogatás és az ismétel ten való keresztezés által nyerünk azoknak ivadékaiban uj fajtákat, a melyeknek származottai örökölni fogják ősi fajuknak sok kiváló tulajdonait. De viszont ha több fajtát vegyitünk, az ősi fajtának kiváló tulajdonait óhajtván egyesíteni azok ivadékaiban, a keresztezéseknél bizonyos tulajdonságoknak kiválasztása és növelése által — már a viszonosság törvényénél fogva is — megváltozik a szárnyas szervezetének számos része.—Vannak tulajdonságok, — sokszor az ősi fajtának kiváló tulajdonai, a melyek az ivadékokra nem szállanak át, habára tenyészetben a nagyobb fontosságú és a rendszeresen átöröklődö eltérések száma majdnem végtelen. — Ezen eltéréseket és — a jó vagy rossz — tulajdonságoknak átöröklését szabályozó törvények nagyrészben ösmeretlenek, s okai következe- zetesen meg nem határozhatók. Szabálytalanságfordulhat elő tehát igen gyakran; a szárnyas ivadékai különbözhetnek szülőiktől, habár azok ugyanegy talajon, — egyenlő éghajlati viszonyok mellett, egyenlő mennyiségű és kvalitású tápdus eleséggel neveltettek is fel. — A származás és a tulajdonok átöröklésének eme fentebbi törvényeit ösmerve, az Orping- 

tonoknak tiszta vérben való tenyésztésénél is tehát tekintetbe kell vennünk a származás és az átöröklés törvényeit, a melyek bizonyítják, hogy két tiszta vérü fajta (értve a keresztezés folytán elért jó tulajdonok egységesítését, mind tiszta- vérüséget) első párzásának ivadékai, egyenlő tenyésztési feltételek mellett, majdnem mindig tökéletesen egyenlöek maradnak, de ha ezen ivadékok egymás között nevelkedve tenyésztetnek, azoknak párzásából származó ivadékai sohasem lesznek mind egymással egyenlöek, hanem tulajdonokban, és gyakran tollazatukban egymástól eltérőek, s az egységesítés, az újból való kiválasztás folytán lesz ismét elérhető.Számos példa igazolja, hogy a szárnyas baromfi szervezete, a viszonyokban történt változások iránt érzékeny, s hogy azon apró sajátságok, a melyek ugyan

azon fajta ivadékait megkülönböztetik egymástól, végtelen változékonyságot mutatnak, s végre, úgy az életviszonyok változását, gyakrabban szokta követni a határozatlan változékonyság, mintsem a határozott. Az orpingtonok tenyésztésénél, azoknak különböző változatait és egymástól tulajdonokban eltérő ivadékait tekintve, látjuk a keresztezett fajtáknak elöbb-utóbb bekövetkező változatosságait. Mert tudnunk kell, hogy csupán azon fajták tekintendők tiszta vérben tenyésztőiteknek, a melyek a vad ősi törzsfajtának minden tulajdonait bírják és átörökölték, — de a házi tenyészetben szeli- debbekké válván, a gondozás, a talajéghajlat és az eledelek tápdus erejének behatása folytán némileg finomult csontszervezetük, terjeszkedett, azsirelosztás, nagyobbodott és finomult a hús, s a tollazat különböző színárnyalatokkal vegyült.Tudjuk, hogy az Orpington nem ősi vad törzsből származó, csupán keresztezés által előállított tiszta fajta, mely magában egyesíti három, — sőt változataiban öt fajtának tulajdonait. Már most, ha tekintetbe veszszük azt, hogy tiszta vérben tenyésztetteknek, csakis azokat ösmerjük el, a melyek egységes tollazattal bírnak,— ellentétbe helyezkedünk a származás és az átöröklés természetes törvényeivel, a mely azt mondja, hogy a tollazat kifejlődésének korszaka, a farktollak hosszúsága, alakzata, egymástóli távolsága, tömörsége és színének árnyalatai az egyenlő 
tenyésztési feltételek mellett is nagyon változatosak lehetnek, mert minden fajtánál erősebb a hajlam, — legalább 10—12 generáció alatt — az eredeti ősi jelleghez és színhez visszatérni. — Számos körülmény — gyakran a zsirmirigyek fejlődése is — alapfeltétele a farktollak növésének és fejlődésének.Az Orpington törzsfajai tollszinezetük- ben annyi változatosságot tüntetnek fel, hogy valóban kiváló és ritka eredménynek tekintendő oly ivadékok előállítása, a melyek egységes — akár sárga, fehér vagy fekete — tollazatúnk, és éppen az átöröklés törvényénél fogva kimondhatjuk azt az elvet, hogy a farktollak színár
nyalatainak képződése nem esik a tiszta 
vérben való tenyésztés rovására, mert az a fejlődésnek és a visszafejlődésnek természetes — és meg nem gátolható — következménye. Gondos kiválasztás és az ivadékoknak újból való keresztezése által kaphatunk később, újból egységes tollazattal biró állatokat, de már azoknak ivadékai, semmiesetre sem lesznek — még egyenlő tenyésztési feltételek mellett sem — egyöntetű egyszínű tollazatnak. — Az 
Orpingtonokat azonban nem abból a czél- 
ból ajánlják a szakemberek a magyar te
nyésztő gazdaközönség figyelmébe, hogy 
azokat tiszta vérben tenyészsze és az egysé
ges tollazat előállitására törekedjék; ha
nem csupán azért, mert az Orpington fajta 
keresztezve a magyar fajta tyúkkal, a ki

viteli kereskedelemnek lehet a legjobban 
megfizetett, legértékesebb szárnyasa.

Ifj. Holló József. 
Tenyészbaromfi bevásárlás.A földmivelésügyi miniszter most engedélyezte a nemes him baromfiak bevásárlását, a melyet örömmel vehet tudomásul úgy a tenyésztő közönség mint azok a községek, a melyek a kedvezményben részesülni fognak.A tenyészbaromfi bevásárlást a kerületi állattenyésztési felügyelőségek végzik s ennélfogva az érdekelt tenyésztők kérelemmel az alábbb felsorolt felügyelőségekhez forduljanak.

Bevásárol 1. a m. kir, állattenyésztési 
felügyelőség Szombathelyen. 98 drb. nemes langsan vagy plimut) kakast, 3 drb. bronzpulyka kakast, 43 drb. emdeni gúnarat, 27 drb. pekingi gácsért.2. a m. kir. állattenyésztési felügyelőség 
Komárom. 15 drb. langsan kakast.3. a m. kir. állattenyésztési felügyelőség 
Balassagyarmat. 100 drb. langsan vagy plimutkakast, 50 drb. bronzpulyka kakast, 30 drb. emdeni gúnarat, 5 drb. pekingi gácsért.4. a m. kir. állattenyésztési felügyelőség 
Beszterczebánya. 6 drb. emdeni gunár, 6 drb. pekingi gácsér.5. a m. kir. állattenyésztési felügyelőség 
Miskolcz.210 drb.langsan és plimutkakast, 24 drb. bronzpulyka kakast, 282 drb. emdeni gúnarat, 191 drb. pekingi gácsért.6. a m. kir. állattenyésztési felügyelőség 
Debreczen. 25 drb. langsán kakast, 5 drb. bronzpulyka kakast, 18 drb. emdeni gúnarat, 15 drb. pekingi gácsért.7. am. kir. állattenyésztési felügyelőség 
Nagyvárad. 300 drb. langsán és plimut kakast, 50 drb. bronzpulyka kakast, 100 drb. emdeni gúnarat, 50 drb. pekingi gácsért..8. a m. kir. állattenyésztési felügyelőség 
Szeged.262drb.langsan és plimutkakast, 19‘drb. bronzpulykát, 99 drb. emdeni gúnarat, 59 drb. pekingi gácsért.9. a m. kir. állattenyésztési felügyelőség 
Kolozsvár. 252 drb. langsán kakast.10. am. kir. állattenyésztési felügyelőség 
Sz-György. 100 drb. langsán kakast.11. am. kir. állattenyésztési felügyelőség 
Segesvár. 109 drb. langsán kakast.12. am. kir. állattenyésztési felügyelőség 
Pozsony. 250 drb. plimut és langsán kakast. Ezenkívül a m. kir. állami intézetek, valamint a székelyföldi baromfi tenyésztésnek fellendítését czélzó intézmények részére sok száz baromfi engedélyeztetett, de az már be is lett szerezve.Úgy egyesületünk tagjait, mint a ba- romfitenyés'ztés iránt érdeklődőket figyelmeztetjük arra, hogy a földmivelésügyi miniszter elrendelte, hogy minden állattenyésztési felügyelő kerületében a baromfitenyésztési akciót maga kezelje s ennélfogva, kiki a vármegyéjét felügyelő állattenyésztési felügyelőséghez forduljon ily ügyekben.
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Bráma enthusiasmus.Érdekes, hogy mig nálunk és egyáltalán az egész európai kontinensen a tenyésztők zöme napirendre tért a Bráma tyúk fölött, — addig odaát Amerikában a tenyésztőknek egy tekintélyes csoportja esküszik a brámára, sőt e fajta egyre jobban és jobban lesz felkarolva, úgy, hogy már egyesület is alakult a Mr ám a tenyész

tője köre* neve alatt, a mely e fajtát a 
Maromfivilág királynője* névvel tisztelte meg.A brámák legnagyobb és legtüze- tesebb apostola egy mr. A. E. AZdeanevü tenyésztő, aki valóságos dithyrambusokat zeng róluk. >35 év óta tenyésztem — úgymond — a világos brámákát és ma jobban szeretem, mint bármikor ezelőtt. A tapasztalat győzött meg arról, hogy ez a fajta a legjobb, mert minden más fajtával szemben — okszerű tenyésztés mellett — ez a fajta az egyedüli, amely az idők kritikáját legjobban kiállta, typusát mindvégig megőrizte; egészségi állapota, ellenálló képessége, hús és tojástermelő képessége mindig megmaradt, sőt az idők folyamán minden jó tulajdonsága annyira javult és fokozódott, miszerint kétségtelenül és joggal a bráma nevezhető : als Pair im Königreich dér Hühner. A bráma az idő kritikája szerint egy igazi «Steher», a mely előtte áll minden más fajtának."így ir Alden. Igaza van-e, vagy sem, — nem ö és írása dönti el. A tenyésztők Ítélete szuverén. S ez ítélet cseppet sem kedvező Alden enthusiasmussal védett és dicsért brámáira. N. D.

Pulykák kényszer kotlása.A 2—3 éves pulykatojókat akkor is, lehet fészekre, kotlásra bírni, ha még nem kezdték mega tojást. Tojási időben természetesen ez nem megy. Be kell várni mig letojtak s maguk jószántukból esnek fészekbe. ___________
Vad pávák.Vad pávák nálunk is vannak. Herczeg Esterházy szanyi vadas kertjében 1897- ben kibocsájtottak 1 pávakákast és 3 tojót A következő évben 32 ivadékot számláltak össze amelyek igen széppé és nagygyá fejlődtek ki. A vadas kertnek a páva valódi dísze s vadászatra is igen érdekes. A téli hideget elég jól tűrik, s télen is áfákon hálnak. __________

A galambok etetése.Agalambokat árpával búzával kell etetni de igen hálásak ha ezen takarmányon kívül hetenként 2- 3 szór egy-két marék lenmagot kapnak. Ivő vizükbe literenként 1—2 gramm vasvitriólt kell keverni.
Lótenyész kerületek.Vezető czikkiinkben foglalkozunk a ló- tenyészterületek létesítésének fontosságával, melyeknek mikénti megalkotására nézve az ország törvényhatóságai, gazdasági egyesületei, valamint az ezek kebe

lében működő lótenyésztési bizottságok elnökei a földmivelésügyi miniszter felhívására javaslataikat immár előterjesztették.A miniszter e nagyfontosságu ügy végleges rendezése előtt, alkalmat akarván adni arra, hogy az ezen kérdés iránt érdekli dő körök, törvényhatóságok, lótenyész- bizottságok, gazdasági egyesületek nézeteiket és óhajaikat szóval is előadhassák s hogy az egyes, a miniszterhez beérkezett javaslatok között mutatkozó esetleges ellentéteket kiegyenlíthessék, az ország 4 méntelep területén, Győrött, Debreczen- ben, Szegeden és végül Kolozsvárit tartandó egy-egy értekezletre az érdeklődőket meghívta.Ez értekezletek elseje Győrött február 19-én ment végbe a vármegyeház dísztermében Lossonczy Mihály miniszteri tanácsos, a lótenyésztésügyi osztály vezetőjének elnöklete mellett, nagy érdeklődés közepette.Jelen voltak: az Országos Magyar Gazdasági Egyesület küldöttei, Baranya,Bars, Esztergom, Fehér, Győr, Hont, Komárom, Moson, Nyitra, Somogy, Sopron, Tolna, Trencsén, Vas, Veszprém és Zala vármegyék lótenyésztési bizottsági elnökei, illetve küldöttei, alispánjai és az illető vármegyék gazdasági egyesületeinek képviselői, valamint a miniszter által külön meghívott érdeklődők, összesen mintegy öt ven tag.
Lossonczy Mihály min. tanácsos megnyitó beszédében hangsúlyozta a miniszternek azt a szándékát, hogy az értekezleten újabban alkalmat óhajt adni arra, hogy a szóban forgó nagyfontosságu ügyhöz az érdekeltek hozzászólhassanak. Ezután előadatta az egyes vármegyék lótenyész- bizottságai, gazdasági egyesületei, valamint a törvényhatóságok részéről a te- nyészkerületek megalkotására vonatkozólag beérkezett javaslatokat s felkérte a jelenlévőket, hogy megjegyzéseiket, javaslataikat, nézeteiket előadjákElsőnek szólalt fel Hunkár Dénes, Veszprém vármegye lótenyésztési bizottságának elnöke, úgy is mint az Országos Magyar Gazdasági Egyesület kiküldötte. Mindenekelőtt vázolta a szóban levő vármegyék Jótenyésztésének állapotát, mely az angol vérnek köszönheti fejlett voltát. Tekintettel a székesfejérvári méntelep területének éghajlati, mezőgazdasági viszonyaira, lóanyagának minőségére és a lótenyésztés eddigi irányára, valamint végül az ezen méntelep területén levő vármegyék földrajzi fekvésére, a lótenyészkerületek megalkotására nézve az alábbi tervezetet ismertette : Trencsén, Nyitra és Bars vsrmegyés északi részéből a lipiczai 

fajtát felölelő tenyészkeriiletet. Esztergom, Pozsony, Komárom, Győr, Moson, Fehér, Veszprém, Tolna, Baranya vármegyékből, valamint Bars, Nyitra és Trencsén déli vidékein, továbbá Somogy és Vas vármegyék azon vidékeiből, hol a vérbeli lótenyésztést még előszeretettel űzik, egy 
angol félvér tenyészkerületet alkossanak akként, hogy ezen kerület északi részein a könnyebb, déli részein a tömegesebb angol félvér ló tenyésztése honosíttassák meg, illetve tartassák fenn az eddigi irány mellett. Végül a harmadik tenyészkerületet, a hidegvér üt Sopron, Vas, Zala és 

Somogy vármegyék ama vidékei bevonásával óhajtanák megalkotni, hol ezen lófajtát már eddig is tenyésztették.Hunkár Dénes javaslatát az értekezlet úgyszólván, egyhangúlag elfogadta s csupán a hidegvérű kerület mikénti megalkotására nézve szólalt fel gr. Széchenyi Imre és Rohrer Ferencz, utóbbi a Moson vármegyei gazdasági egyesület nevében s amakivánság át hangoztatta, hogy a hidegvérű lótenyész-kerület, a vármegye szigetközi része kivételével, hol az arabs ló tenyésztését előszeretettel űzik, a vármegye területére is kiterjesztessék. Gróf 
Széchenyi Imre egész Somogy vármegyét a hidegvérű kerületbe óhajtaná beosztani, akként, hogy amellett a vármegyei lótenyésztési szabályrendeletnek a hidegvérű mének közhasználata tárgyában fennálló intézkedése továbbra is érvényben tartassák, mert ezáltal a vármegye vérbeli tenyésztése is párhuzamosan haladhatna a hidegvérű tenyésztéssel.Több általánosan tartott felszólalás után 
Lossonczy min. tanácsos kijelentette, miszerint az elhangzottak a lótenyész-kerü- letek megalkotására vonatkozó érdemleges tárgyalások során a lehetőségig figyelembe fognak vétetni, megköszönte a jelen- voltaknak a lótenyésztés fontos kérdése iránt való meleg érdeklődését s az értekezletet berekesztette.A második értekezlete hó 26-án tartatott Debreczenben a törvényhatóságok küldötte, a lótenyésztő -bizottságok elnökei, a a gazdasági egyesületek, valamint az Országos Magyar Gazdasági Egyesület kiküldötteinek élénk részvételével. Az elhangzott felszólalásokból következtethető, hogy az érdekeltek e méntelep területén külön tájfajta tenyészetek alakítását nem óhajtják, ellenben kívánatosnak tartják, hogy az eddig tenyésztett lólajtákat ezen a fejlesztésükre alkalmas vidékeken okszerűen tenyésztessenek. A lótenyésztés terén minden nagyobb változás hátránynyal járna. A vitában Miklós Ödön, 
Melczer Gyula, Farkas Abrahám Hammers- 
berg Jenő, LipthayBéla, Fogthöy stb. vettek részt s a fölszólalók valamennyien oda konkludáltak, hogy a méntelep hegyes vidékein a lipicai, a homokos vidékeken tulnyomólag az arabs, kötött talajú vidékeken az angol telivér. félvér és arabs alkalmaztassák. A tenyésztők főleg jó katonaló nevelését tűzték ki czélul, mert a jó katonaló minden czélnak megfelel. Az értekezlet, a mely Darányi földmivelésügyi minisztert az ánkét eg.ybehivásáért üdvözölte s köszönetét tolmácsolta, a délutáni órákban ért véget.

Különfélék.
Ünneplés. Az OMGE. február 20-án királyi kitüntetésben részesült három tagján ak, névszerint TormayBé\a miniszteri tanácsos, Molnár István gyümölcsészeti kormánybiztos és Sierbán János orsz. tejgazdasági felügyelő tiszteletére „Köztelek" estélyt rendezett a Royal szállóban. A kitüntetet'ek üneplésére nagy számú és díszes társaság gyűlt egybe, Bujanovics Sándor udvari tanácsos, az OMGE. alel- nöke meleghangú felköszöntöben üdvözölte az ünnepeiteket, mire Darányi 



1903. — 9. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lnpok 9földmivelésügyi ininisz'er képviseletében, nemeskéri Kiss Pál államtitkár a föld- mívclésügyi miniszter üdvözletét tolmácsolta, mire Tormay Béla úgy a maga, mint Molnár István és Sierbán János nevében is hosszabb beszédben köszönetét fejezte ki a megtiszteltetésért. 
Jeszenszky Pál Sierbán Jánosra mondott pohárköszöntöt, majd Bujanovics Sándor a földmivelésügyi minisztérium tisztikarát éltelte, mire Sierbán János a gazdatársadalom munkájáról szólott. Megyeri 
Krausz Lajos a három ünnepeltet élteti, mire Jeszenszky Pál Szomjas Lajos miniszteri titkárt köszöntötte fel. Pohárköszöntöt mondottak még Molnár István és Löherer Andor.

Kitüntetések. Ö felsége a kiegyezés munká
lataiban való közreműködéséért Lestyánszky 
Sándor földmivelésügyi minisztériumi minisz
teri tanácsosnak és Ottlik Iván miniszteri 
tanácsosi czímmel felruházott földmivelésügyi 
minisztériumi osztálytanácsosnak a Lipót rend 
lovagkeresztjét adományozta. Lestyánszky az 
állategészségügyi megállapodásokat szerkesz- 
tetette és szövegczte, Ottlik pedig az autonóm 
vámtarifa szerkesztésének nehéz és fáradságos 
munkáját végezte.

Miniszteri elismerés. A Baromfitenyész
tők Országos Egyesülete a pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállítás keretében megtartott baromíikiállitás rendezésében tevékeny részt vett és a kiállítás sikerében is kiváló része volt. Ezt méltányolva, Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter az egyesület hazafias tevékenységéért és közreműködéséért köszönetét és elismerését nyilvánította.

Az első magyar sertéshizlaló r.-t. csütörtökön tartotta XXXIV-ik évi rendes közgyűlését Tolnay Lajos elnöklete alatt. Az évi jelentés szerint a le olyt évben a sertésüzlet Kőbányán és általában az egész országban kedvezőbb értékesítési viszonyok között folyt le. A vidéki hizlalók és a szerbeknek az előző évinél több sertésük volt a társaság telepén és ennek köszönhető az üzletév kedvezőbb eredménye. Az évi nyereség a múlt évi áthozatallal 127,852 korona Ö6 fillérre rúgott, melyből a kü'önféle levonások után osztalékul 60,000 koronát fizettek ki. részvényenkint 24 koronát. A fenmaradó 44,329 korona 48 fillért uj számlára viszik át. Kolba Lajost, ki huszonöt év óta buzgó hivatalnoka az intézetnek, a czégjegyzési joggal ruházták fel. A jelentés tudomásul vétele után a felmentvényt megadták. Az igagatóságuj tagjai lettek: Baumann József és Deutscli Frigyes mig a felügyelő bízott - ságba Jeszenszky Pált választották meg. Az elnöki tisztet három évtized óta betöltött most lemondott Ádler Lajost örökös diszelnökké választották meg.
Szarvasmarha díjazások Pest vár

megyében. Pest vármegye gazdasági egyletének állattenyésztési szakosztálya elhatározta, hogy az idén szarvasmarha díjazásokat tart Pilis-Vörösváron, Tahi- Tólfalun, Nagy-Kátán, Laczházán és Kiskunhalason. Ez utóbbi helyen kizárólag mag var szarvasmarhákat fognak díjazni.
Államsegély. Darányi földmivelésügyi miniszter a baromfitenyésztők országos 

egyesületének a baromfi köztenyésztés fejlesztése és a baromfiértékesités érdekében kifejtendő működéseinél felmerülő költségek fedezésére2800; az egyesületnek további költségeire pedig egyszer- smindenkorra 1200 összesen 4000 kor. államsegélyt engedélyzett.
BikavásárZsombolyán. A torontálmegyei gazd. egyesület febr. 25 én rendezte Zsombolyán lil ik tenyészbika vásárját. A vásárnak czélja az, hogy az egyesület támogatásával a kis gazdák által beszerzett bonyhádi fajta tehenek felnevelt szaporulatait a kisgazdák értékesíthessék. Az egyesületnek intenciója ez évben is kitünően sikerült, a menyiben a felhajtott 80 darab másfél éves tenyészbika közül eladva lett összesen 44 drb. átlag 400 korona árban. A vásáron rendkívüli nagy érdeklődő közönség jelent meg. A felhajtott állatok a gróf Zichy Andorné által felhajtatott 7 darab és a Sólymos Gusztáv által felhajtatott 1 drb. kivételével mind megyebeli kisgazdáink tulajdonát képezték, kik ezen vásáron mintegy 8000 korona értékű eladást csinátak.

Baromfitenyésztési előadás Kis-Kun Ha
lason. A Pestmegyei Gazasági Egyesület által Pestvármegye több községében rendezett gazdasági előadási ciklusán a 
Baromfitenyésztőkorsz. egyesülete is részt vett. Február 10 én Dunapatajon, 22-én pedig Halason tartatott baromfi-tenyésztési előadás. A halasi is, miként a többi rendkívüli érdeklődés mellett folyt le. Kétszáznál több hallgató jelent meg a városháza nagytermében, a hol Ágh Endre előadó különösen a köztenyésztés irányáról és a baromfi-értékesitésröl tartotta meg előadását

Túltömött ludak. A főváros vásárcsarnokainak igazgatósága az utóbbi időkben azt tapasztalta, hogy a vidékről érkezett vágott hidakat a tenyésztők levágás előtt annyira megtömik szemes tengerivel, hogy a tengeri a szájukon hull ki. Ezzel a tenyésztők megnem engedhető módon akarják a vágott ludak súlyát szaporítani. Az ilyen ludak közegészségi szempontból is kifogás alá esnek, mert bennük a tengeri megsavanyodik s tőle a lnis is könnyen és gyorsan romlásnak indul- A vásárcsarnok igazgatósága figyelmezteti a vidéki termelőket, hogy ezzel a visszaéléssel hagyjanak fel, mert különben kötelezni fogja úgy a kis árusokat, mint a nagykereskedőket és bizományosokat, hogy a tultömés által előidézett súlytöbbletet a hidak vételárának kiszámításánál minden egyes vevő javára levonásba hozzák, egyúttal azt is kilátásba helyezi, hogy a tul- tömött ludakat el fogja kobozni.
A torontálvármegyei baromfitenyésztő 

és értékesítő szövetkezet. E czim alatt megalakult Nagy-Becskereken ismét egy hasznos társadalmi faktor, mely hivatva van a délvidéken a baromfitenyésztés és értékesítés ügyét hathatósan támogatni s magát a tenyésztést fejleszteni. A szövetkezet czélja a vármegyei baromfitermékeknek minél előnyösebb áron való értékesítését előmozdítani, a baromfitenyész

tés terjedésére, javítására, a hasznot hajtó feltételeinek megismertetésével, fajbaromfiaknak csere utján való kiosztásával fejleszteni. A szövetkezet elnökségébe beválasztattak: dr. Magyar Károly, 
Poroszkay Béla, Márton Andor és Reitter Oszkár baromfitenyésztők.

Tanulmányút. A földmivelésügyi miniszter Nagy Dezső lapszerkesztőt a 
Baromfitenyésztők Országos Egyesület
ének igazgató választmányi tagját a 
Frankfurtban rendezendő baromíikiállitás tanulmányozására küldte ki.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

Tagdijnyugtázás. Tagsági díj ikal fizettek 1903 
február 19-töl febr, 25-ig 1903-ra : Bosa Imréné, 
Lászlovszky Kálmánná, Desseto//^ Emilné gr.-né, 
Mester Jánosné, Donáth András, Donáth József, 
Rausch Aladár, Bozsay Kálmán, Szlávi/ Jánosné, 
Csies Géza 8—8 koronát. — F. J. urnák, Eszék. 
A tojások beküldésére c helyen majd fel fogjuk 
hívni szives figyelmét. — K. T.-né úrnő, Hon
halma. Sajnáljuk, hogy a kért baromfiakat nem 
kaphattuk meg. — L. F. urnák, Zircz. Levél
ben tudattuk azon mű czimét, mely útbaigazí
tást adhat a kérdezettekre. — F. E. úrnő, Sirok. 
Köszönjük az adott czimeket.^Jyomtatványokat, 
valamint mutatványszámot küldöttünk. — 1F. J. 
urnák, Beodra. Alapszabályok mentek. — Magyar 
Mezőgazdák Szöv. A hozzánk áttelt levelet elin
téztük. — J. A. urnák, B.-Petrovoszelló. Tan
folyamról lapunk legközelebbi számában bö érte
sítést fog találhatni. — F. J. urnák, Szomolnok. 
A tulusi lúd majdnem mindig szürke és pedig 
meglehetős sötétszürke. — Zs. E. urnák, Szállás. 
A kérdezett nem tagunk. — B. J. urnák, Tab. 
A gyöngytyukok bizony nem me bizható költők 
és nem is szorgalmas vezetők, azért tojásaikat 
rendszerint közönséges tyúkok alá rakják. — 
K. J. urnák, Martonrásár. Évkönyvünkben, 
melyet czimére megküldöttülik, munkaprogram- 
munkra rátalál. — M. G.-né úrnőnek, Jankovácz. 
Az oklevelek pénteki postával elmentek. Hogy 
hol és mikor rendezünk ez évben kiállítást, 
arról márczius 3-iki igazgató-választmányi ülé
sünk fog dönteni. — J. Zs. urnák, Párkány. 
A „Geflügel-Börse“ hetenként kétszer : kedden 
és pénteken jelenik meg. A kiadóhivatal czime : 
Expedition derGeílügel-Börse,Leipzig,SaIomon- 
strasse 16.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapok" eredeti tudósításai.
Budapesti vágőinarhavásár. 1903. febr. 26. 

Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 1786 drb, csontozni 
való marha 390 drb, összesen 2179 drb. Ebből : ökör 
1893 drb, bika 139 drb, tehén 487 drb, bivaly 156 drb, 
növendékmarha 44 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1993. február 26 I. rendű II. rendű ! III. rendű

Magyar hízott ökör 62-67 54-61 48-52
Tarka hízott ökör . 62—67 54-61 48-52
Tehén ........................ 44—62 44 fiR 40 5fi
Szerbiai ökör . . . 50-56 42-48
Bika........................... 44 fi?
Növendékmarha . . _____ 36-54
Bivaly ....... — 37-44

Irányzat: A vásár hangulata lanyha, az árak jó minő 
ségnél változatlan, közép- és rossz minőségnél 1-—2 
koronával csökkentek. •

Budapesti szurőinarliavásAr. 1903. febr. 26-
Fölhozatott : borjú 94 darab, bárány 1701 darab 
Arak: Borjú I. oszt, kg.-kőnt 80—88 üli., II. oszt 
68—78 fl.ll,, bárány páronkint 7—16 kor.

Irányzat: A vásár hangulata elég élénk.
Budapesti juhvásdr. 1903. febr. 16. Fölhajta

tott: 100 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű liizott ürü-------- , középminőségü hízott uru
44------- , legelőn javított ürü - pár.-kmt,
anya ----- , szerbiai raozkajuh —kocsko
bárány — . Irányzat: Felhajtás nem volt.
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Budapesti lóvásár. 1903. feb 26. Főihajtatott: 

780 drb. Ebből jobb min. hátas ló 25 drb, jükkor 
40 drb, hintés 80 drb, igás 140 drb, fuvaros ló 122 
drb, parasztló 300 drb, alárendelt minőségű 73 db. 
Eladatott : 406 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
380—500, jukker. 350—480, hintós 300—400, igás 
150—280, fuvaros (ló 100—180, parasztló 46 100.
Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti íerenczvárosi sertés-zártvásár.
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Irányzat: Felhajtás csekélv. Árak emelkedtek.
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A kőbányai sertéspiacz lieti forgalma. 1903. 
febr. 12-től 1903. febr. 18-ig. Sertésállomány volt 
1903. febr. 11-én. 20546 darab. Ehhez érkezett : magyar 
744 drb, szerb 3059 drb, összes állomány 24349 db. 
Elszállittatott : 3384_drb. Maradt állomány 1903. febr. 18. 
20965 darab.

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

Öreg 2 éven fölüli 100 f.-től 108 f.-ig, öreg 2 éves 
110—116 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 110—120 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 94—100 
fillérig. Irányzat: Változatlan élénk.

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

A győri sertéspiacz forgalmáról. — 1903. 
február 19-től febr. 25-ig. — 1903. febr. 18-án volt 
állomány 19966 drb, ehhez érkezett 1379 darab, összesen 
21345 drb. — Elszállittatott: győri fogyasztásra 36 drb, 
belföldre 27 drb, Bécsbe 1019 drb, Csehorszígba 362 drb, 
Morvaországba 52 darab, összesen 1173 darab. — Maradt 
állomány február 25-én 19901 drb. — Árak 128.-.130 K.

Ifizott sertésárak:
(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o levonással.)

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 110—130 fill. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 120—126 fill.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással 

értendők.)
Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 126—130 

flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 122—128 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 118—122 
flll. Szerb nehéz párja 160 kg.-on fölül 118—122 fill. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 116—120 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 112—120 fillér. 
Irányzat: Változatlan élőnk.

Bécsi szúró marhavásár. 1903. február 26 Föl
hozatal : 3535 drb borjú, 1693 drb sertés, 227 drb 
juh, 1951 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
98—116 (----------- ), borjú II. o. 80—96, hizott sertés
116—124, süldő sertés 96—108, hússertés 100—108, 
juh 64—96, bárány páronkint 12—30 kor.

Irányzat: lanyha 4—8 flll. dráguláséval.
Bécsi juhvásár. 1903 febr. 26 Fölhajtatott : 1825 

darab. Árak: kg.-kint flll.-ben: angol húsos ürük 
-------- - (-------- ), I. rendű hizott ürü 56—60 középmin. 
hizott ürü 50—54, kecske 50—54, bárány-------- .

Irányzat: Élénk.
Bécsi sertésvásár. 1903. feb. 24. Fölhajtatott : 

hússertés 5197 darab, zsirsertés 5090 drb, összzesen 
10287 drb. Ebből : magyarországi 5114 drb, galíciai 
5057 drb, egyéb 116 drb. Árak: kgrammonkint élő súly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 116—117 (kiv. 
118), elsőrendű közép magyar 110—114, könnyű magyar 
104—108, öreg nehéz magyar 110—114, szerémségi 
(horvát)-------- , szedett sertés 104—108, galicziai süldők
76—96, galicziai öreg------- -, hús-értések 76—96. Irány
zat: hússertéseknél élénkebb, zsirsertéseknél lanyhább.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. február 23. 
Fölhajtatott : hizott és legelőmarha 3282 drb, csontozni 
való marha 830 darab, összesen 4112 darab. Ebből 
ökör 2999 drb, bika 505 drb, tehén 529 drb, bivaly 
79 drb. Vesztegvásárra felhajtatott — drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaértők

ben fogyasztási adó nélkül.)

1902. febr. 3 1. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 70—74 62-69 52—60
Galicziai hizott ökör. . . 73-76 65-72 56—64
Tarka hizott ökör .... 80-85 70—79 60-69
Bikák ............................... 46-69 — —
Hizott tehén.................... 50-66 •-------- —
Legelő marha.................... — — —
Csontoznivaló marha. . 46-69 — —
Bivaly............................... 36-46 — —
Konzerváru (selejt) . . . — — —
Irányzat: Lanyha

Vajpiacz.
Az *Alfa Separator* részvénytársaság jelentése. 

Budapest, 1903. február 20. Teavaj centri
fugált 2’20—2'49, vaj, köpült l-50—1'80 korona 
kgr -kint. Tehéntúró I-a 28—30 tehéntúró Il-a 
—.— fill. kgr.-kint Irányzat: Élénk.

Becs, 1903. február 20. Legfinomabb teavaj 
2’10—2-30, finom teavaj 1'90, parasztvaj l-40— 
l-50, tehéntúró —.40 kor. klg.-kint. Irányzat:

Berlin, február 20. I. oszt, vaj 108 — 112, 
II. oszt, vaj 100—108 márka 50 kgr.-kint. (1 
márka — 120 fill.) Irányzat: Szilárd.

Hamburg, február 20. I. o. vaj 110 II. o. 
vaj 105—106 márka 50 kgr.-kint. (lmárka = 
120 fill.) Irányzat: Szilárd.

Kopenhága, február 19. I. oszt, vaj 90—92. 
Irányzat: Szilárd.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet 

jelentése. Budapest, 1903. febr. 27.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

16J—180, csirke sütni való hazai egy darab 180—260. 
Tyuk, hazai egy pár 260—380. Kappan hizott egy pár 
340—400. Rucza.hizott la egy pár 450—500, rucza nizott 
Ha egy pár 400—450. Lúd hizott la 1400—1700, lúd 
hizott Ila 900—1400. Pulyka hizott la 9000—1200, pulyka 
hizott Ila 700—1000 flll.

Vágott baromfiban és I. rendű szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója 1-48—1’54, vágott 
pulykák kilója 1-30—1-44 fill. kilónként, minőség 
szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 68—69, 
gyengébb minőségű 67—68, apadt —...—, meszes 
...—■... koronát jegyzett eredeti ládánként.

Szerkesztői üzenetek.
B. J. Szászberek. A múlt számban felvetett kér

désére illetékes toliból eredő részletes tájékoz
tatást fogunk nyújtani következő számunkban. 
— A mostani számból a közlemény térszüke 
miatt kimaradt.

IHRBHI

gépgyár K 
részv.-társ.

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

A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ: ---tej szövetkezeteket, modern magán tejgazdaságokat.
ÁLLANDÓ RAKTÁR: =7------legjobb minőségű összes tejgazdasági czikkekben. Költségvetésekkel 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. Mindennemű gazdasági gépek.
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fi ki 
földjét szereti, 

vessen 

)(aldek^ 

magot.
Íí

Kwizda-féle Korneuburgi Állattáppor
Szer lovak, szarvasmarhák és ju" 
hók számára. Egy doboz ára 1 
korona "0 fillér- Fél doboz 70 fill- 
Valódi csakis ezen védjegygyei ellátva-

50 Év óta a legtöbb istállókban hasz' 
nálatban van a jó étvágy elősegítésére 
se rossz emésztés megszüntetésére, a. 
tehenek tejelő képessegének és a tej
nek javítására. Minden gyógyszertár

ban kapható.

Főraktár:

Franz Joli. Kwizda magyar, román királyi és bolgár feje
delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett.

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.2 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., Bécsi-utcza 5. sz.

«........ I
Chemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- Af' 
typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve- \Vf

photoczinkograflai nniintézete

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

CLICHÉKET
zetek, alaprajzok photolithograíiailag leg
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak 

megrendelések pontosan és jutányosán eszközöltetnek.fi

Egy ilyen kövér disznót
csakis a

Barthel-féle takarmány mész
| hozzátétele által lehet 11 hónap múlva kapni MELZER J. | 
Iur 1896. deczember 9-én ezt Írja : Az ‘‘Öntől hozatott takarmány- ■ 

mészszel egy önnevezésü közönséges fajta 11 hónapos süldő I
g malacznál 03®“ 250 Kiló hizlalás! súlyt “3WB érhető g 
Iel “ Barthel-féle takarmány mész a legolcsóbb t-zer ■ 

a csonttörékenység, csikó-, borjú-, és malaczbénaság elhárítása I
| ellen a gulya felnevelésére, a tejjövedelem emelésére, farágós, | 
Iganajléivás ellen, tyúkoknál a tojás előmozdítására. Leírás ■ 

és véleményadás ingyen. 5 kilós próba 2 koona postán.
í Barthel M. & Tsa Bécs, X., Keplergasse 20. |

BECK és GERGELY 
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benziniokomobiljaikat és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség 1 Nincs tűzveszély! Köny- nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavawavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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5 ^angerhauseni gépgyár t.......... részvény-társaság ______ _ z

◄ Special gépgyár szeszgyárak berendezésére.

■TTTTTTTfTTVTVTTTTTTB

fflr»á <rv7f> ÍAC>7 istállótrágya c mserváiására és 
*1 í*a V3<í trágyázási czélokra. • ■

ŰTITJI legfinomabb ca 9 °/o szénsavas 
lVAv2y£lliI C& meszet tartalmazó mészkő iszt.

CÍVATn ATlt flTinC7 gazdasági épületi k- és isfáliók 
építkezéséhez.

(Ismertető füzet kívánatra bérmentve.) 

Magyar Thomassalak 
kitűnő minőségben ajánl tavaszi és őszi szállításra: 

SÁTORI RfiiÓR
erdélyi gipsz- és műtrágyaműveínek központi irodája:

BUDAPESTEN, IX., Dandár-utcz 25 szám.

egolcsóbb és leghatásosabb trágyázás. A Cséry-féle szemétfuvarozási és feldolgozási részvénytársaság által a fővárosi területén összegyűjtött rostált és compostirozott szeméttrágya előnyös vegyi összetétele és dús nitrogén, phosphor és kálitartalmánál fogva úgy a gabonafélék, mint pedig szőlők trágyázására kiválóan alkalmas. Az eddigi kísérletek eredményei bizonyítják e trágyaszer rendkívüli előnyeit. .A szeméttrágya beszerzési ára, nagy belértéke daczára OLCSÓBB, -WL mintH a természetes marhatrágya vagy bármely műtrágya. Részletes árajánlattal és ismertető füzettel szive- 
g sen szolgál a kizárólagos eladással megbízott •
■ Magyar Kereskedelmi részvénytárs. Budapest, V., Váczi-körut 32.

Hirdetmény.
A gödöllői m. kir. koronauradalom tiszta vérü tenyészetéből

8 drb innthali és 40 drb pinzgaui fajta

a galgamácsai majorban szóbeli árverés utján el fog adatni (Galga-Mácsa major a vasút állomástól círca V2 kilóméternyire fekszik.)Bővebb felvilágosítással a gödöllői m. kir. koronauradalom igazgatósága szolgál.Budapest, 1903. február 18.
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

njiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyi

I „Derby“ melasse |
| abraktakarmány |a mely melasset, korpát és || 

szárított répaszeleteket tartalmaz,
| lovak, tehenek, hízók, disznók, juhok | stb. egészséges erőben tartására nélkülöz

hetetlen abraktakarmány.
A honvédlovassági laktanyában (Budapesten, az 1-ső = 
és 4-ik honvédhuszárezrednél, a magyar lovaregyletnél, = 
a nemzeti lovardában, Alagon a versenyisállókban, a == 

= Cséry-féle s/emétfuvarozó r. társaságnál, a budapesti, 
= bécsi, londoni és madridi omnibusz társaságnál, a gödöllői = 

koronauradalomban, gróf Andrássy Tivadar, gf. Szapáry 
= István, herg. Meternich Sándorné, gf. Károlyi Alajos 
= és Sándor, gf. Zichy Nándor és Károly, gf. Wimpft'en

Siegfrid és számos uradalomban a legjobb eredménynyd 
= használatban van: =

| Tehenek és hízók részére szecskával keverten. j
A „Derby“ abraktakarmány a legolcsóbb takarmány. 
Ajánlva az összes szaklapok és szakértők által.

Budapest, IX. kér., Üllöi-ut 117. sz. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíí
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e_e.e_e.e_e. 1902. évi forgalom: 26000 mm. _9_9_9_9_9.s 

Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét 

A budapesti gyapjú-aukcziókra 
melyek az év folyamán több sorozatban, nevezetesen 
július 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 és mindennemű felvilá- 
========== gositásokat elfogad: ....

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

Jenes-fele Magyar Restitutions-Fluid 
lovak és szarvasmarháknak. —. = Gazdaságban nélkülözhetetlen.

Az állatok izomerejét fo
kozza, kitartóvá, és erőssé 
teszi; meggátolja a lábak 
merev bénulását, az intágu
lást s az úgynevezett póko- 
sodást. Ára 2 korona. Postán 
2.60 kor. beküldése után bér

mentve küldi

< JENCS VILMOS >
Gy gyógyszerész, ye)
Budapest, II., Széna-tér 5. sz. 
Főraktár: Dr. Egger Nándor 
gyógyszertára, Budapesten, 
VI. kor., VAczi-körut 17. sz.

99

a
s
88
83
S
83 
s ás

Uj “Vietória” sorvetőcjép
(tolókerék - rend • 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETQGF.p ——■......-

| Xofherr és Sehrantz
Budapesten, VI. kér, Yáczi-körút 57. sz.

Uj gazdasági gépgyára és vas- 
öntödéje Kispesten épültl900-ban

‘TT’jánlja legjobb minőségű gazdasági gépeit 
J és eszközeit jutányos árak mellett, zzzz

Terjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen

^VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA® 

I A legjobb, legmegbízhatóbb, | 
| gazdasági, kertivetemény és virágmagvak j 
| szerezhetők be (a volt Nöthling-féle 23 év | 
| z -- óta fennállott) most |

| GOMBÁS JENŐ j 

ujjonnan berendezett elsőrangú magkereskedésében. < 

| BUDAPESTEN, Kálvin-tér 9. szám. | 
| Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. | 
■)e'VAVAVAVAVAVAVAVA^AVAWAVAVA'KAVAVAWAVAWAVA^

CD

‘(D
V)
N
V> 

.QJ
O)
CD
N 
rt 
ctí,

-o

Árjegyzék kívánatra mindenhová díjmentesen küldetik. — 
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; a fuvardíjat oda és az 
üres üvegekért vissza fizeti a Szt.-laikácsfiii-dő liiit- 

vállalat, Budán.
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KIS HIRDETŐ S» 1< ív.

Mexikói 
pulykakakas drbja 11 kor; 
ezen törzs tojásai darabja 
1 korona. Etndeni óriási 
olasz ludak tojásai kétéves
től 1.30 fill., idejiböl 1.10 
fill., (rázásmentes csoma
golás 1 kor.) Megrendelé
seket elfogad Veinrich Lajos- 
né, Battonya.

Aranyéremmel 
kitüntetett óriás pekingi 
kacsáimból kácsérja 7 kor., 
tojója 5 koronáért eladó, 
Tojás 20 fillér darabja. Dr. 
Magyar Károly, Nagybecs- 
kerek.

Importált 
szülők után Sárga orping- 
ton tyúkok tenyésztojásaiia 
(darabonkint 40 fillér) elő
jegyzéseket már most el
fogad Hreblay Ferenczné, 

Kis-KőrÖ8. (Legkevesebb 
15 drbot szállít. Rázásmen
tes csomagolás 1 korona.)

Olvasztott vajat 
vesz nagyobbb mennyiség
ben, készpénzfizetés mel
lett Theodor Bader, vaj
nagykereskedés. Alapítva 
1869. Leipzig, Pfaffendor- 
ferstrasse 9.

A morvaországi szudeta 
hegyvidékről kuh'andi,berni 
és schönhengsti fajta gümő- 
kormentes tehenek hasas 
üszők, hágóbikák valamint 
jármos és beállítani való 
Ökrök mindenkor igen ju
tányos áron kaphatók.

Herrlich Ludwig birtokos és 
i enyészállatkereskedőnél 

Allhütten Stermberg mellett, 
Morvaország.

Sárga orpington 
tyu <ok és ezek tenyésztojá- 

sai bármikor kaphatók: 
Králik Lajosnénál, Temes
váron.

Hirdetéseket 
= felvesz 
akiadóhivatal

Budapest,
IX., Üllói-út 25.

Tejgazdasági 
Zsebnaptár 
az 1903. évre.

IV. évfolyam. Szerkeszti és 
kiadja

Jeszenszky Pál 
„0MGE“ titkár.

Tejgazdasággal foglalkozók
nak nélkülözhetetlen. Meg
rendelhető az „Állattenyész
tési s Tej gazda ági Lapok* 
kiadóhivatalában. Budapest 

Köztelek, Üllöi-üt 25.
Ara (bérmentve és ajánlott 
küldéssel) 3 kor. 70 fill.

A „Kronen Separator1*
1901-ben az állami lefö öző-versenynél Budape ten, valamennyi 
gép között legélesbben fölözött. Kapható 12 különböző nagy

ságban, óránkénti 40—2300 liternyi munkaképességgel.
Korona-vajköpülők. Legújabb cs legczélszerübb gép ki

sebb üzemek részére.
Szám 1 2 3 4
képTS'ég 5-6 10 15 25 üt

K. 25.- 36.— 45 - 65.-

JURÁNY KÁROLY V.
Tejgazdasági gépgyár és tejgazdasági 

technikai iroda. Vezérképviselő :
DÉNES B., BUDAPEST,

VI.. Váczi-körut 61. sz.
Berendez teljes gazdaságokat kéz- és 

erőháj tásra.

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas- 

ammont (dohánytrágyázásra), chilisalétromot, 
kanitot, 40%-os kálitrágyasót, kovasavas kálit és egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállít a
“HUNGÁRIA”
műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ.

Budapest, V. kér, Fiirdő-utcza 8. sz.

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

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

Kormány hozzájárulásával........................................... 400.000.— kor.
Alapítványok...................................................................... 1,268.080.— kor.
Tartalékok........................................................................... 111.053.60 kor.

Összesen . . 1,779.133.60 kor.
Első évi fölösleg........................................................... 90.349.— kor.

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

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

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

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

Nos! Akkor nevelje fel a 
fiatal baromfit Fattinger 
húsrostos csirKeele- 
delével és adjon a tojók
nak a szokásos táplálé

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óla elsőrendű tenyésztők használják 
és az összes szakmüvekben és lapokban ajánltatnak. — Árjegy
zék és prospektus kívánatra ingyen küldetik FATTINGER töb
bi állateledeleiről: baromfi, galambok, fáczánok, madarak, 

halak, kutyák stb. részére. Óvakodjunk utánzatoktól.
Raktárak Budapesten:

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8.

|F 

Ik

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

Magyar Élelmiszer-Szállító Részv.-Társaság 
— Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám. 

ÜZLETÁGAK: ■

Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és főze
lékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállítmányo
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardíjak, útirányok 
stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. ■■ ■ ■ .....  =
Kiviteli osztály : A társaság berlini fiókja mindenféle elemi czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja. Áz árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesítését. ======================

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Ala?yu

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
a „Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszcrüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vízzel 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 legmesebb menő előnyöket nyújtja és 
a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva van.
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Kis hirdetések ára:

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

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

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

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

Kínálat.

Sovány és hízott 

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

Faj baromfiak 
állandóan kaphatók : Plymouth, 
Langshan, Bráhma, Cochin, 
Kopasznyaku stb. darabja bár
mely nemben 4 forint. Keltő
tojások á 10 kr. Pekingrécze 
5 frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd 6 
frt. Toj. 70 kr. Bronz és fehér 
pulyka 5 frt. Tojás 60 kr. Ki
tüntetett törzsektől. Galambok. 
Keltőgép, és nevelő. Vétel és 
csere ! Árjegyzék. Brichta 
Kálmán Török - Bálint, 
_________ (Pestmegye). _______ 

Foszforsavas mész
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

tetlen. Kapható :

a “Hungária” 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaságnál

Budapest, Fürdő-u. 8.

Mérsékelt árak melle't 
egész éven át kaphatók: 
Pisny Istvánnéiiál 
Battonyán, tisztavérü emdeni 
libák, pekingi óriás kacsák 
bronz pulykák, plymoulh, 
orpington, langsan, erdélyi 
kopasznyaku fehér és fekete 
tyúkok, kakasok. Fehér 
magyar tyúkok, kakasok 
fehér láb, fehér csőr. Ös<- 
szei finom pehely és toll is 

kerül eladásra, úgy
szintén léién át friss lyuk- 
tojások is kaphatók. A 
kacsatojásokra előjegvzé 
seket már most elfogadok. 
Kacsatojás 1 drb 10 kraj- 
czár.

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

Baromfi keltető és 
nevelő készülékek. 
Predmerszky József 
bádogosmester, üzlete : 
VI., Vörösmarty-u. 33.

Ajánlja szabadalmazott 
baromfi keltető és ne
velőit, melyek könnyen 
kezelhetők, kevés égő
anyagot fogyasztanak 
s jó eredmenynyel mű
ködnek. Úgyszintén szaba
dalmazott Acetylen gáz
fejlesztőit, melyek telje
sen megbízhatók s önmü- 
ködőek. Pozsony, 1902. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni. 

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerités-gy-ára 

BUDAPESTEN, VIII. 
íllői-ut 48. szám. 

Pekingi kacsák, ma
gyar tenyész
bikák, 

igásökrök, vetőmag
vak gr. Teleki Arvéd 
drassói uradalmában, 
up. Koncza, állandóan 

kaphatók._____

Fehér langsánok 
és ezek tojásai kaphatók 
Darányi Ferencnénél Kecs
keméten Kitűnő, bő tojó-, 
kiviteli- és diszbaromfi.

Őszi szállításra 
kaphatók a gödöllői magy. 
kir. baromfitenyésztőtelep
ről származó tisztavérü 
törzsek után nevelt óriási 
bronzpulkák Lengyendi gaz
daságnál. Vasút pósta, 
távirda Nagy Bátony (Heves
megye.) ______________

Teljesen uj,
200 darab tojáshoz való „Prairie 
State“ költőgép eladó. Alábbi faj
baromfiak és azok költő tojá
saira megrendelést elfogadok. — 
Mexikói fehér pulyka, emdeni- és 
angol emdeni lúd, olasz óriási lúd, 
fehér gyöngytyuk, langsan kakas, 
sárga orpingtonok. — Kapható még 
80 métermázsa igen szép bur
gonya. Sármezey Antalné, 

Mező-Kovácsháza.

Baromíiszállitó 
kosarak kaphatók: Lampel 
Ödön kosárfonónál, Újpest, 
Temető-utcza 8.
Csomag-jelzés : Hungárián Pro- 
duce Import Comp. Chöque- 
számla: A London City and 
Midland Banknál. Hungárián 
----------- Produce. H. -----------

J. Holló,
55. 56. Chancery Lane W. C. 

London.
A magyar élelmiszer áruk el
adását közvetíti a londoni Cen- 
tral, Leadenhall és a Covent 
Garden piaczokon. — Kiváló 
fajta, tiszta vérü tenyész-barom- 
fiaknak bevásárlását elvállalja

Tejgazdasági Napló 
kötve 3 korona 60 fillér 
Tehenészeti

Törzskönyv 
kötve 3 korona 60 fi iér.

Megrendelhető : 
HREBLAY EMIL ál- 
lattenytési m. kir. felügye
lőnél Budapest, Csömöri- 

út 5., II. em. 8.

Fekete langsan 
kakasok drbja 8 kor., tyú
kok drbja 5 korona és az 
utóbbi tenyésztojásai dara- 
bonkint 20 fillérért bármi- 
koi’ kaphatók Hász Sán- 
dornénál Battonyán.

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek, gazdasági telepek 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. TovJíbbií aczél- 
tüskés keritéssodrony, 
valamint csavart pánthuzal. 

— Kaphatók: —

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

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

Fajharomíi
és tenyésztojás kapható a

„Délvidéki földmivelök 
gazdasági Egyesületénél* 
Temesvár.________________

Hrehlay Emil 
munkái: Tyúktenyésztés 200 
lapon 90 képpel. II. kiadás, 
ára 3 kor. Pulykatenyész
tés, 100 lapon 31 képpel, 
ára 2 kor. Lúd és kacsa
tenyésztés 137 lapon 35 kép
pel ára 2 korona. A ba
romfitermékek értékesítése, 
150 lapon 11 képpel, ára 
2 korona. Egyszerre meg
rendelve a 4 munka cs k 
6 korona. Kapható Buda
pest, VII., Csömöri-ut 5., 
ÍI. em. 8.

Angol parokások.
Bécsi, gráczí, klagenfurti, 
mistelbachi, legutóbb a 
pozsonyi orsz. mezőgazda
sági kiállításon díszoklevél 
és aranyéremmel kitünte
tett I. dijat nyert, Angliá
ból és Németországból 
importált szülök utáni 

angol parokások minden 
színben, még kékben is 
kaphatók Fekt Ferencznél, 

Eperjesen. Válaszbé yeg 
kéretik.

Kitiinő 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.
Egy próbaköltetésre diitalanüí

küldöm.
„Ausztria* költetőgépemet. 
Termékenyített tojásokból 
80—9G°/o csirkét költ ki. 
Eddig el nem ért ered
mény. Február hó elején 
több száz csirkét fog köl- 

tető gépem kikölteni, 
melyek olcsón eladók. Faj
ta tojásokat kiköltésre leg
olcsóbb feltételek mellett 
elvállalok. Ausztriában leg
nagyobb tojás költető há
zamban, ezidö szerint 1200 
tojás van költés alatt. — 
Prospectust küld G. Mücke, 
Wien, XV., Weinbergergasse 
13. sz.______________

Sárga és fehér orpingtonok 
a pozsonyi országos mező
gazdasági kiállításon az 
első díjjal „díszoklevél, 
aranyérem és 200 korona 
emléktárgygyal“ kitüntetve 
kapható : Polónyi Manó or- 
pington-telepén Kecskeméten 
Fehér hús, barnahéj u tea
tojás. Az állatok törzsköny
velve és lábgyürüzve van
nak. Faj tisztaságról kezes
kedem. Meg nem felelő 
anyagot visszaveszek. Ár
jegyzék kívánatra ingyen 

küldetik.

Orpington-tojás !
Hófehér orpington-tojás 

darabja 50 fillér. Sárga 
orpington-tojás darabja 40 
fillér. Magyar X orpington- 
tojás darabja 20 fib. Meg
rendelhető : Maurer János
nál, Kecskemét.

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

= minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

Tégelyaczél-fejekkcl, 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 mé.tó újdonság : Bácher 
„D“-jegyü javított szerkezetű eketaligája, teljesen pormen'esen csukott agyakkal 
önműködő kenőszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartós
ságot biztosítanak. Különlegességek rétmüvelö-eszközökben. Boronák, kapáló- és 

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörök. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérkepviseiö Szűcs Zsicjmond Budapest, VI., Nagymező u. 68.
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ALAPÍTVA 1865.

GEITT1TER, . RAVSCH
Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő

gyár. Háztartási, konyha és sport áru raktár.

===== BUDAPEST. —-....

Az eredeti „MÉL0TTE“ tejfölöző gépek kép- ================ viselete. =■= ■■ ■ - ■ -A „MEL0TTE“ a legkönnyebb járatú. —..A „MÉLOTTE“ a legtartósabb és legegyszerűbb javitást nem igényel.A ,,MÉLOTTE“ élesen fölöz. Szolid.Több mint 100,000 eredeti „MÉL0TTE“ gép■ = van használatban. ==... ■ =Árjegyzékkel és költség vetéssel úgy a tej gazdasági, baromfitenyésztési, mint egyéb eszközeinkről és gépeinkről szivesen szolgálunk.

VAWAVAVAVAVAVAVAAz 1900. évi párisi világkiállításon nyert kitüntetés:ALFA-SEPARATOROK 
Grand Prix.

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

VAVAVAVAWAVAVAVA

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

kívánatra díjmentesen küldünk.

vállalat és nyomdai részvénytársaság Budapest, IX., Üllői-ut 25. sz. (Köztelek).


