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A BAROMFITENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület felügyelete alatt megjelenik minden vasárnap
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Az élelmiszerek értékesítése.
Drága a hús, drága a zsir, a szalonna, 

a vaj, a tojás, a baromfi, szóval drága 
minden, a mi az élet fentartásához szük
séges, mondja a városok fogyasztó kö
zönsége és igaza van.

Német kereskedők járják be az orszá
got, összevásárolnak minden épkézláb 
állatot és viszik a német piaczokra. En
nek folytán tehát a hazai fogyasztónak 
is drágábban kell megfizetniök azon ter
ményeket, a melyek saját fogyasztásunk 
ellátása végett szükségeltetnek.

Természetes, hogy ezen nagyarányú 
üzleti élénkség hazai élelmiszer kereske
delmünkben is megfelelő lendületet idé
zett elő és kereskedőink igyekeznek a 
kedvező conjunkturák előnyeit saját ma
guk részére kiaknázni.

De váljon hogy jön ki mind ezek mel
lett a termelő gazda ?

Hivatkozva a nyugati államok növe
kedő élelmiszer bevitelére és hazai szük
ségletünk növekedésére, nem szűnünk 
meg gazdáinkhoz felhívásokat intézni, 
melyekben őket az intenzív gazdasági 
ágazatok felkarolására buzdítjuk. Föld- 
mivelésügyi kormányunk is tanfolyamok
kal, gyakorlati útmutatásokkal és anyagi 
segélyekkel siet az igyekvő gazdák mun
kálkodásának sikerességét biztosítani. 
Javítjuk az állatállományt, fákat ültetünk, 
faj baromfiakat nevelünk stb. és végül 
gazdáink mégis arról panaszkodnak, hogy 
nincsen ára semminek. Abor a pinczében 
marad, a vajtermés nem jövedelmez, a 
hizlaláson épen csakhogy a trágya meg
marad, a gyümölcsös meg valódi fényűző 
Pénzpazarlás.

És a gazdának is igaza van.
Igaza van úgy a termelőnek, mint a 

fogyasztónak, mert a mig a termelőktől 
olcsópénzen összeszedett élelmiszerek 
a fogyasztóhoz jutnak, aránytalanul meg-
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terheltetnek. Megterheltetnek pedig, mert 
nincs oly nagyarányú tőkeerős élelmiszer 
kereskedelmünk, mely az élelmiszerek 
nagy tömegével folytatva üzletet és az 
élelmiszerkereskedéssel járó, kétségtele
nül aránylag magas költségeket, az által 
csökkenteni képes lenne, hogy a költsé
geket az élelmiszerek óriási arányú for
galmával ellensúlyozná.

Ezen tény nem újság senki előtt és 
dokumentálva látjuk lépten-nyomon. így 
például legutóbb a fővárosi közgazdasági 
bizottság egyik albizottsága is a sertés- 
vásárpémtár létesítését azzal igyekezett 
megindokolni, hogy a budapesti sertés
vásár hanyatlásának okául a kereske
delem tőkehiányát jelölte meg. A bizott
ság véleménye szerint ugyanis sem a 
bizományosok, sem a hentesek nem ren
delkeznek oly tökével, amely egy na- 
gyobbszabásu vásár forgalmának lebo
nyolítására elegendő volna.

Annak bizonyságául pedig, hogy a köz
vetítés mily jövedelmező foglalkozás, 
idézhetjük a budapesti marhavásárpénz
tár stb. m. évi üzleti ereményét. Ezen 
r.-társaság 95.000 korona, mint kétes 
követelés leirásaután 81.000 korona tiszta 
nyereséget mutat ki, melyből részvényen
ként 6°/o-ot fizet. Nem tartozik reánk, 
hogy ezen jelentékeny kétes követelés 
eredetét kutassuk, de lehetetlen azon 
jelenségre reá nem mutatnunk, hogy ezen 
összeg tekintetbe vételével az évi ered
mény a befektetett tökének mintegy 
13%-os kamatozását biztosította volna. 
Másrészről pedig tény az is, hogy ezen 
veszteség mivel a kereskedő tudvalevőleg 
a veszteségre is számit és a terményért 
fizetett árból ezt levonja, a termelőnek 
fizetett árak jelentékeny csökkenését 
vonja maga után.

Ezen jelenségekből gazdáink részére 
azon kettős következtetést véljük levon
hatni, hogy az értékesítés szervezése
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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

nélkül a termelés jövedelmezőségét soha 
sem fogjuk elérhetni és hogy a jövedel
mezőség fokozásához nagyban hozzájá
rulna, ha az értékesítés maga a gazda
közönség részéröl szövetkezetileg szer- 
veztetnék.

A szövetkezeti szervezkedéshez t. i. 
aránytalanul kevesebb töke is szüksé
geltetik, mint a magánvállalkozáshoz.

Ezen állításunk megvilágítása végett, 
elméleti magyarázat helyett utalunk a 
német baromfi- és tojásértékesitö szövet
kezetek elzárására.

A badeni, hannoveri stb. ily egyesüle
tek és szövetkezetek t. i. azon eljárást 
követik, hogy a szövetkezethez tartozó 
községekben a baromfi és tojás heten
ként egyszer összegyüjtetik és értékesít
tetik. Az átvétel minden tag könyvecs
kéjében elismertetik, a fizetés azonban 
havonként egyszer történik, a mikor 
t. i. a következet, az értékesítést teljesítő 
nagykereskedővel leszámol és ez a pénzt 
részére megküldi.

A gyűjtés és a leszámolás alakisága 
másodrendű kérdések, a dolog lényegét 
az képezi, hogy a termelők az azonnali 
fizetésről lemondanak, egy hónapig vár
nak, ezért azonban az egész értékesítési 
összeget maguknak biztosítják.

Bizalommal, helyes üzleti értelemmel 
szervezhető ilyformán bármely termény 
értékesítése, mert az élelmiszereknél a 
hosszú fizetési lejáratok engedélyezése 
nem szokásos.

Igyekezzenek hát gazdáink is egy kis 
üzleti szellemet elsajátítani és a keres
kedők mulasztását egy kevés gyakorlati 
felfogással kipótolni. A szervezkedés 
valóban nem igényel tökének nevezhető 
összeget, a folyó töke pedig pótolható a 
résztvevő tagok bizalmával, a mely töke, 
mint fentebb kimutattunk, valóban kielé
gítő kamatokat biztosíthat.
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Szikszay Elemér.
1871 — 1903.

Mélységes fájdalommal: az élet köny- 
nyü múlandóságának és az örök enyészet 
megdöbbentő tudatának észbontó hatása 
alatt irom e sorokat, hogy emlékezzek a 
szeretett jó barát, a nemes szivü, fenkölt 
gondolkozásu hübajtárs sa vasszorgalmu 
és nagytehetségü munkatársról: Szikszay 
Elemérről.

Ki volt Szikszay Elemér ? Hivatalának, 
a társadalomnak közel 9 év óta csendes, 
szerény, de lelkes és tehetséges munkása; 
a családnak, a rokonságnak és a baráti 
körnek dédelgetett, mindenkor szeretett 
és kedves tagja.

Szikszay Elemér 1871 május hó 23-án 
született Budapesten. Fia az országos 
nevű Szikszay Ferencz budapesti ven
déglősnek s öcscse ifj. Szikszay Ferencz 
festőművésznek.

Szikszay Elemér gondos nevelésben 
részesült. A középiskola elvégzése után, 
hosszabb ideig tartózkodott Franczia-és 
Angolországban s hazajővén elvégezte 
a kereskedelmi és a m.-óvári gazdasági 
akadémiát kitűnő sikerrel s aztán tüzér 
önkéntes lelt. A tiszti vizsga sikeres leté
tele után államszolgálatba lépett s 1894 
évtől kezdve a mezöhegyesi állami mé
nesbirtokon mint gazdatiszt volt alkal
mazva. 1898. májú? hó 1-én tehát éppen 
5 évvel ezelőtt lett a földmivelésügyi m. 
kir. minisztérium állattenyésztési ügyosz
tályába szolgálattételre berendelve, a hol 
Pirkner János or.-zágos állattenyésztési 
főfelügyelőnek csakhamar jobb keze lett, 
s az igy szerzett érdemei elismeréséül 
egy év múlva állattenyésztési m. kir. fel
ügyelővé neveztetett ki.

E minőségében rendkívüli tevékenysé
get fejtett ki s úgy a közigazgatási, mint 
az állattenyésztési ügyekbenhasznavehe- 
tősége nap-nap után fokozódott. De amily 
mértékben halad előre pályáján, épp oly 
mértékben ásta alá, ahatárt nem ismerő 
idegrontó munkásság egészségét.

Nyugodt, komoly jelleme nem engedte 
sejteni, hogy lelke egyensúlyának elvesz
tése oly közel van, s hogy ifjú idegei el
vesztették ruganyosságukat.

Nagyfokú idegbajamulthó25-én tört ki 
rajta, s nyomban szabadságotkapott, hogy 
Olaszország kék ege alatt keressen enyhü
lést, gyógyulást. Kitűzött helyére a kies 
fekvésű Nervibe azonban nem ért el, mert 
ápril 29-én Velenczében hirtelen elhunyt.

Sok szép remény, melyet sziveinkben 
iránta tápláltunk, sírba szállt s örökre 
elvált tőlünk ö maga is, de itt marad em
léke, s az a meleg, őszinte szeretet, mely- 
lyel mindnyájunkat körülvett — kit mi 
örökre siratni fogunk.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Az ivar keletkezésének kérdéséhez.
Lapunk legutóbbi számaiban részlete

sen foglalkoztunk az ivar keletkezéseinek 
kérdésével, mely tárgyról a M. Sz. leg
utóbbi számában több érdekes adat je
lent meg, melyeket a tárgyban közölt 
adataink kiégészitéseképpen az alábbiak
ban reprodukálunk:

Az állatok nemi fejlődésének és az 
erre befolyást gyakorló tényezőknek ta
nulmányozása az utóbbi évtizedben nem 
folytattatott olyan széles körben, mint 
azelőtt és azért ezen a téren még nagy 
homályban tapogatódzunk. A tenyésztők 
és fiziológusok véleménye túlnyomó rész
ben megegyezik abban, hogy az állat 
neme, vagyis az, hogy him vagy női ivaru 
lesz-e az állat a nemzés pillanatában vég
érvényesen el van döntve. Azon állat, 
amely ekkor erősebb, egészségesebb, te
hát amelynek a másik szervezete fölött ,. „ .
fölénye van, a nemével ellenkező ivaru SvájCZ UJ Vámtarifája ITlCZOgazda- 
áiiatot nemz. Tehát, ha a him szerve- sági szempontból mérlegelve, 
zete erősebb, női ivaru és megfordítva, Leitgeb Imre, a m. kir. földmivelésügyi miniszter 
him ivaru állat lesz az utód.

Ezen nézet helyességét igazolni lát
szanak azon lovakkal eszközölt megfigye
lések, amelyeket a porosz földmivelés
ügyi minisztérium végeztetett 1887-ben 
a felügyelete alatt álló ménesekben. Ezen 
alkalommal azon megfigyelésekről esz
közöltek följegyzéseket, hogy a hágatá- 
sok számainak fokozásával lehet-e azt 
befolyásolni, hogy több csödörcsikó le
gyen és a tapasztalatok azt bizonyították, 
hogy minél többször hágott a csődör egy 
napon, annál több csödörcsikó született 
az ezen napokon fogamzott kanczáktól. 
Ha az egyik csődör naponta csak egyszer 
hágott, akkor a him és női ivaru csikók 
számaránya 91’6 : 100 volt, ha azonban 
naponta kétszer, akkor az arány 102’3 : 
100-ra, háromszori hágatással pedig 
104*9: 100-ra változott át. A celle-i ménes 
hágatási jegyzéke szerint naponta egy
szer hágatva 100 kanczacsikóra 9394, 
kétszeri 98 44, háromszori hágatással 
112'43 csödörcsikó esik. Ha tehát a ne
mesebb kanczákra csak a harmadik há- 
gást engedjük, ezen arányszám szerint 
200 eset közül 106 csődör- és 94 kancza- 
csikót, ha pedig az elsöhágást engedjük 
reájuk, 99 him és 101 női ivaru állatot 
várhatunk, tehát ilyen utón elérhető volna 
az, hogy átlagban 7 szülés him állatot 
ad női ivaru csikó helyett. A csődör ko
rának növekedésével nemzöképessége 
csak kevéssé gyengül.

Ugyanilyen tapasztalatokat szereztek 
egyes franczia tenyésztők a szarvasmar
hánál, mert megfigyeléseik szerint gyen
gébb szervezetű bika erős tehénnel fő
képpen bikaborjut és megfordítva, erős

bika gyenge szervezetű tehénnel páro
sítva üszöborjut adott. A tapasztalatok 
szerint egy kakasra átlag 10 tyúkot szá
míthatunk, ha ennél több jut reá, akkor 
az utódok között sokkal több kakas lesz, 
mint az kívánatos. Ugyanez következik 
be, ha 5—6 évnél idősebb kakast hasz
nálunk. A legtöbb madárfélénel több to
jásból kel ki him állat, mint nőstény és 
ez főképpen az első költésnél figyelhető 
meg nagyon jól, mert ekkor a nőstény 
még nincs úgy kimerülve a tojás és ki
költés fáradalmaitól.

Ezek mindenesetre nagyon értékes ta
pasztalatok és bár nem gyüjtettek olyan 
számban össze, hogy belőlük végérvényes 
következtetéstlehessen vonni, mégis tám
pontot nyújtanak a további gyakorlati 
megfigyelésre.

Állat forgalom.
Rovatvezető: Dorner Béla.

müncheni gazd. szaktudósitójának jelentéséből.
Közgazdasági viszonyaink ellentétes 

volta s ez által a külkereskedelmi érdekek 
egymásra utaltsága legalábbis elméletileg 
mindig összekapcsolta Svájczot Magyar
országgal. Ezen kapocs ugyan az utóbbi 
időben tényleg csak elméletben állott 
fenn, az üzleti összeköttetés majdnem hi- 

I ányzott. De nem csak ezen érdekek utal
hattak volna bennünket a svájczi összeg 
köttetés felkeresésére, hanem mezőgazda'- 
sági termelvényeink nagy fölöslegei is, 
mely czikkek iránt Svájcz mindig nagy 
vételkedvet mutatott. S mégis ezen kettős 
egymásra utaltság sem tudott összehozni 
bennünket.

Miben keressük ennek okát ? Minden 
esetre abban, hogy Svájcznak meg voltak 
a maga jó vevői s meg voltak a jó szál
lítói : Magyarország pedig vásárolt Ausz
triától s eladott Ausztriának s Ausztria 
közbenjárásával szállította mezőgazda
sági termelvényeit Németországnak is. 
Felvéve a Kelet fölöslegeit is, mezőgazda
ságunk tehát nemcsak Ausztriának expor
tált, hanem közvetve a vámkülföldnek is. 
A mai kereskedelmi viszonyok azonban 
uj ösvények taposását kívánják. Az uj 
irányzat elhagyja a szabad kereskedelem 
járt utjaitsa védvám bástyái mögé igyek
szik önmagát sánczolni.

A Németországban megkezdett ezen uj 
politikát, akarva nem akarva, követik a 
többi államokis. Ami Ausztriával kötendő 
uj kiegyezésünk is ezen az alapon kéri 
a parlamentek jóváhagyását. E szerint 
Magyarország mezőgazdasága megkapja 
az erős vámvédelmet, egyidejűleg bizto
sítván magának Ausztria piaczát. Egy
szóval a monarchiának úgy ipari, mint 
agrikultur érdekei teljesen össze lesznek 
vámközösségünkben forrasztva.

Ha ezen uj alakulást, illetve annak tér- 

I Legjobb szerkezet. Legnagyobb ....„, ■
munkabírás. Legkönnyebb haj- A LEGJOBB FÖLÖZŰGÉP AZ ALFA-SEPARATOR. I 
tas. — Legtokeletesebb iolozes. ______ |
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mészetszerü következményeit jövőnk ér
dek ében mérlegelni akarjuk, úgy első sor
ban is azt a kérdést kell felvetnünk, váj
jon mit fogunk csinálni azon mezőgazda
sági termelvényeinkkel, melyeket Ausztria 
nem bir elfogyasztani, s mely termelvé- 
nyek esetleg Németországból is teljesen 
kiszorulnak? Csak természetes, hogy ezen 
fölöslegek elhelyezésére piaczokat, uj ve
vőket kell keresnünk, még pedig lehető
leg a közelben, nem a kontinensen kívül, 
hanem hácsak lehet szomszédságunkban. 
Ily szomszédot keresve, ma nem is gon
dolhatunk más államra, mint Svájczra.

A svájcziak megmaradtak az eddigi 
vámrendszerük mellett, mely rendszer 
eléggé szabad kezet nyujtaszerződő 
államoknak adandó kedvezmények
nél, a mellett azonban lehetővé teszi 
a vámtételek emelését is, ott, ahol a 
kereskedelmi szerződések megkö
tése nehézségekbe ütközve represz- 
száliákról kell gondoskodni. Vám
tarifájuk minden tekintetben hozzá
csatlakozik a mostani védvámos 
irányzathoz, tehát főleg a mező
gazdaság keretébe tartozó áruknál 
állott be több vámtételnél emelés.

Lássuk a minket mezőgazdasági 
exportőröket közelebbről érdeklő 
vámtételeket

Állati termékek.
Az áru meg- régi

volt kon- java elfoga
vencziós solt dott

nevezése vám vám* vám vám
mmízsánként és frankokban

Hús, frissen _  6 4-50 12 17
Hús, konzerv ... 8 6 16 20
Kolbászfélék_ 25 20. 35 35
Disznózsír ... 5 — 10 5
Vaj, friss ... ... 8 7 15 15
Vaj, sózva____ 15 10 20 20
Sajt, lágy____ 10 4 12 20
Sajt, kemény... 6 4 12 12
Tej, friss ......... vámmentes
Tej, konden

zálva ... ... 7 — 7 7
Baromfi élő ... 6 — 15 15
Baromfi levágva 12 — 20 20
Tojás .........  ... 4 1 5 5

Az állati termékek csoportjába tar • 
tozó áruk tehát, a mint azt e kimuta
tásból látjuk, lényegesen felemelt 
vámtételek által sujtatnak, melyeknek 
mindenesetre erős és lényeges kihatása 
lesz nemcsak a közfogyasztásra, de ma
gára a vámbevételekre és az importáló 
államokra is.

Elő állatok.
régi volt kon-javasolt elfoga-

Magyarországra vonatkoznak.

Az áru megnevezése vám vencziós vám dott vám
vám*

darabonkint és frankokban

Sertés 60 kg.-on felül 8.— 8.— 15— 15.—
Sertés 60 kg. és alatta 8.— — 20.— 20.—
Juh . . _ . 2— 0.50 2.— 2.—
Ló és csikó ... _ 3— — 10.— 10.—
Ökör .............- ... 30.— 15.— 35.— 50.—

* A konvenczionális tételek csak Ausztria-

volt kon- elfoga-

darabonkint és frankokban
Bika._______ ... 25.— — 40.— 50.—
Tehén — ... ... ... 25.— 18.— 35.— 50.—
Üsző .. ...____ 25. - 18.— 35.— 50.—
Növendék jószág ... 20.- 12.— 20.— 25.—
Hízott borjú ......... 10.— — 12.— 20.—
Borjú — ............... 6.— 5.— 8.— 15.—

Egy pillantást vetve ezen kimutatásra, 
önkéntelenül is szemünkbe ötlik, hogy 
ezen áruknál nagy, sőt egyes tételeknél 
mondhatnám igen nagy vámemelés ál
lott be

A vámtételek ezen emelését a Bauern- 
verband követelte. A Bauernverband , szén

Szikszay Elemér j-

állásfoglalása, melyben az állatokra ki
vetendő magas vámtételeket kívánta, s 
keresztül is vitte, a következőkben fog
lalható össze: A svájczi szarvasmarhate
nyésztés üzeme a két utolsó évtizedben 
egészen a tenyészállatok előállítására és a 
tejgazdaságra volt bazirozva. Igen ám, de 
az ő nézetök szerint, úgy a tenyészál
latnak, mint a tejtermékeknek a kül
földön, tehát export utján történő értéke
sítése mindig nehezebbé és nehezebbé 
válik. Félnek tőle, hogy ezen nehézségek 
még kedvező kereskedelmi szerződések 
megkötése esetében is, mind élesebben 
domborodnak majd ki, ami természe
tesen az egész üzem visszaesését jelen
tené. Épp azért szükségesnek tartják a te

henészetükön alapuló gazdasági rend
szerüket olyformán irányítani, hogy a 
jövőben; ha nem is redukálják, de semmi 
esetre sem fejlesztenék azt tovább. E 
helyett mindjobban tért engedek a hizla
lásnak s igy az egész értékesítést illetve 
kereskedelmi forgalmat inkább az ország 
határain belől konczentrálják. Azaz nem 
számítva többé a külkereskedelem emel
kedésére, inkább törekszenek a bel- 
piaczok ellátására. Érdekes, hogy a bel- 
piaczoknak gyors és biztos hatást remél 
a „Bauerverband“, különösen a sertéste
nyésztés felkarolásával. Megjegyzem, 
hogy Svájczban a sertéstenyésztést egé- 

a kisgazdák űzik. így az 1896-iki 
állatszámlálás szerint átlagban min
den állattulajdonosra csak 3’37 ser
tés azaz 168,195 sertésadó közül 
127,324-re összevissza 1-től egészen 
3 darab sertés esett. Ily körülmények 
között ezen körökben általában az a 
nézet van elterjedve, hogy a belső 
szükségletet, minden nagyobb meg
rázkódtatás nélkül, nagyon könnyen 
ki lehetne elégíteni. Szerintük a be
hozatal már teljesen fölöslegessé 
válnék, ha minden sertéstartó gazda 
állatlétszámát csak egy darabbal 
emelné fel.

Az emelt vámtételek a közfogyasz
tást sújtani fogják, de e magas té
telek által ugylátszik ösztönözni 
óhajtják a mezőgazdaságot, hogy 
igyekezzék necsak a mai külpia- 
czokat szerződések által biztosítani, 
hanem törekedjék arra is, hogy a 
belföldi árak emelkedéséből szintén 
kivegye a maga hasznát.

A külföldről beszerzendő hiány 
okvetlenül fenn fog még állani éve
ken keresztül, s a kérdés csak az, 
hogy mily mennyiségek lesznek be- 
vásárlandók. Ez pedig tisztán a la
kosság és az állattállomány szaporu
latától egyrészről, másrészről pedig 
a gazdasági rendszer átalakulásá
nak keresztülvitelétől függ.

Svájcz tehát ezentúl is jó pia
czunk lehet s nekünk mos már csak 
az a feladatunk, hogy változott Vagy 

változható igényeihez alkalmazkodjunk. 
A vámtételek emelése tehát nem szün

tetheti meg a bevásárlásokat, amely 
ténynyel karöltve jár az a másik kö
rülmény is, hogy a vámbevételi többle
teket a fogyasztóknak kell megfizetni.

Ha majd az uj vámtörvény hatása alatt 
az élelmiszerek ára emelkedni fog, úgy az 
őstermeléssel foglalkozók mindenesetre 
haszonhoz, a mainál nagyobb jövedel
mekhez jutnak, mely többFetnél egyelőre 
nyílt kérdés marad, vájjon a mező
gazdaság üzemének átalakulása mily 
arányban, mily idő alatt, s mily anyagi ha
szonnal fog lefolyni; de ezzel szemben 
már mint pozitívumot ma is kimond
hatjuk, hogy az uj vámtörvény által te
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moslék, szörplé stb. beszerzése végett forduljunk a
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remtett helyzet, bizonyos tekintetben el
lentétbe hozta a termelőt a fogyasztóval.

Az uj vámtörvényt teljes egészében 
mérlegelve annak a nézetemnek adok ki
fejezést, hogy Svájcz a jövőben is jó 
piacza lesz a szemes termelvényeknek, a 
baromfiaknak, a takarmányféléknek, a to
jásnak, vágójószágnak s a húsnak.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
Rendező-bizottsági ülés.

(1903. május 2.)
A Baromfitenyésztők Orsz. Egyesülete által 

az ősz folyamán rendezendő baroinfi- 
kiállitások rendező-bizottsága Pirkner 
János ügyvezető alelnök elnöklete alatt 
ti.ájus 2 án tartotta első ülését. Jelen 
voltak ; lovag Asbóth Béláné, Bagáry Kál
mán, Hreblay Emil, Laehne Hugó, Nagy 
Dezső, Nick Ede, Nick Edéné. Rausch 
Aladár, Szilassy Zoltán, Tokay László ren
dező-bizottsági tagok és Ágh Endre egy 
leti titkár. Kimentették magukat az, ülés
ből : Hauer Béla, dr. Horváth Ádám, 
Krompecher Szilárd, Polonyi Manó Rácz 
Ödönné, dr. Rodiczky Jenő.

A rendező bizottság megalakulván, 
Pirkner János elnök az őszi baromfikiálli- 
tások fontosságát vázolja s előadja, hogy 
a B. 0. E. igazgató választmánya egy-egy 
szeptember, október és november hóna
pokban tartandó baromfikiállitás rende
zését határozta el és pedig Miskolcz Nagy- 
becskerek és Kaposvárott. Arendező-bizott- 
ságnak ezen meghatározott helyekre való 
tekintettel kellene a rendezésben eljárnia. 
Ajánlja, hogy egy-egy háromtagú bizott
ság küldessék ki minden egyes helyre, a 
mely az ottani helyi bizottságokkal kez
dené meg a rendezés első munkálatait.

Laehne Hugó : Mielőtt a rend, bízott, 
e fölött határozna, ajánlja, hogy Aradon 
is rendezzen az egyesület baromfikiállitást. 
Támogatásául ezen kiállításnak az Arad- 
megyei Gazd. Egyes, nevében felajánlja, 
hogy a rendezés összes munkálatait elvál
lalja az egyesület, azonfelül 400 K.-át 
díjazásra tűz ki.

Pirkner János elnök az ajánlatot nagyon 
előnyösnek találja, a mely mindenesetre 
megfontolandó.

TokayLászló:Az Erdélyi G.E. szeptem
ber első napjaiban tenyészállatkiállitást 
rendez Kolozsvárott. KériaB. 0. E.-t, hogy 
ezzel kapcsolatbanrendezzenbaromfikiál
litást, melynek költségeit valamint rende
zési munkálatait szintén viseli az egye

sület. Kéri, hogy ezen kiállítás ügyében 
tartandó ülésre Kolozsvárra egy tagot 
küldjön ki az egyesület.

Hreblay Emil, Nagy Dezső és Ágh Endre 
hozzászólásai után, elnök összegezvén az 
elmondottakat, kimondja, hogy az aradi 
és kolozsvári kiállítások ügyében és a 
rendezőbizottság propozicziójaként elő
terjesztést tesz az igazgató-választmány
nak. A kiállítások szaporítását semmi 
esetre sem ajánlja, s igy anagybecskereki 
mellett, melynek rendezése érdekében a 
Torontálm. g. e. felajánlta támogatását a 
miskolczi és kaposvárinak jövő évre való 
halasztásával Aradon s Kolozsváron ren
dezendő baromfikiállitás tartását fogja el
fogadásra ajánlani.

A bizottság ekként határozván, anagy- 
beeskereki kiállítás szükebb rendezőbi- 
zottságábadr. RodiczkyJenő.Polonyi Manó 
és dr. Ybl Félix urakat jelölte ki. Elha
tározta továbbá, hogy a többi helyekre, 
ha az igazgató-vál. ezekre nézve határo
zott, a további üléseken jelöl ki bizott
ságot.

Igazgató-választmányi ülés.
(1903. május 4.)

A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 
rendes havi igazgató-választmányi ülése 
május 4-én tartatott meg Teleki Józsefné 
grófnő elnöklete alatt. Jelen voltak: Pirkner 
János ügyvezető alelnök, Berzeviczy Zsig- 
mond HauerBéla, Hreblay Emil, Jeszenszky 
Pál, Krompecher Szilárd, Líie/wieHugó, Mo
nostori Károly, Nagy Dezső, NickEde, Rácz 
Ödönné,Rausch Aladár, dr. Rátz István, 
Szilassy Zoltán igazgató-vál. tagok,7íeesA:e- 
méti Ad olf, a Kecskeméti Gazdasági Egye
sület képviseletében és Ágh Endre tit
kár. Kimentették magukat: dr. Horváth 
Ádám, Ivántsy Aladárné, Polónyi Manó és 
Ser főző Géza/

Teleki Józsefné elnök megnyitván az 
ülést üdvözölte a szép számban megjelent 
tagokat és a múlt vál. ülés jegyzőköny
vének hitelesítésére Hauer Béla és Nagy 
Dezső urakat kérte fel.

Titkár számolt be ezután a múlt igazg. 
vál. ülés határozatainak végrehajtásáról, 
s arról, hogy a múlt évről hátralékos tag
díjaknak postai megbízás utján lett besze
dése mily eredménynyel járt. E szerint az 
április 1-én hátralékban volt 74 tag közül 
fizetett 17, apostaimegbizást visszaküldte 
20 ; a posta mégnemszámolttehát37 meg- 
bizással. Az igazgató-választmány a meg
bízást visszaküldött tagokat még egyszer 
felszólítani rendelte, hogy tagdíjukat 
fizessék be.

Pirkner János ügyvezető alelnök az őszi 

baromfikiállitások ügy< ben a rendező-bi
zottság azonpropoziczióját terjesztette elő, 
melyet a rendező-bizottsági ülésről szóló 
tudósításunkban közlünk, s kérte az igaz
gató-választmányt, hogy abbeli határoza
tát, miszerint ezen kiállítások Miskolcz, 
Nagybecskerek és Kaposvárt tartasssanak 
meg akként módosítsa, hogy a Miskolcz 
és Nagybecskereknek jövőre való halasz
tásával az egyesület, — tekintettel az Er
délyi, valamint Aradmegyei G. E.-ek 
ajánlatára — az őszi baromfikiállitások 
helyét Kolozsvár, Nagybecskerek és Aradra 
tegye át. Az igazgató-választmány a 
rendező-bizottság ebbefi propoziczióját 
örömmel fogadta, s a kiállítások helyét e 
szerint határozta megállapítani.

Pirkner János még a kiállítások idejére 
nézve elmondja, hogy a kolozsvári szep
tember elején, a nagybecskereki október
ben, az aradi pedig novemberben tartat
nék meg, ami tudomásul vétetett.

Kecskeméti Adolf, mint a Kecskeméti 
Gazdasági Egyesület kiküldöttje az egye
sület abbeli kérelmét tolmácsolja, ren
dezne a B. O. E. az ősz folyamán egy 
baromfikiállitást Kecskeméten.

Pirkner János : A már tervbevett kiállí
tások mellett nem látná czélszerünek, hogy 
Kecskemétenis rendeztessék baromfikiál
litás. Kecskemét mellett Czegléden, amúgy 
is rendez, a Pesm. G. E. kéri tehát a kép
viselőt, hogy a tervbe vett kiállítás helyett 
keressék fel a kecskeméti tenyésztők a 
czeglédit és a kolozsvárit, ahol elég al
kalmuk lesz a felhozott anyagoteladniok. 
Hauer Béla és Nagy Dezső szintén ekként 
nyilatkoznak s igy az igazgató-választ
mány is. Ügyvezető alelnök jelenti még, 
hogy a nagybecskereki kiállítás érdekében 
a Torontálmegyei Gazdasági Egyesület 
átiratot intézett egyesületünkhöz, mely
ben lelkes támogatását ajánlja fel. A 
rendező-bizottság ezen kiállítás előkészí
tésére szükebb bizottságot már kijelölt, 
amely a helyi bizottsággal mielőbb meg
kezdi a rendezés munkálatait. A bizottság 
tagjául dr. Rodiczky Jenő, Polónyi Manó, 
dr. Ybl Félix és Hreblay Emil igazg. vál. 
tagok kérettek fel. Az igazgató-választ
mány ezt tudomásul vette.

Agh Endre titkár számolt be ezut án a tag
mozgalomról. Jelenti két tag, nevezetesen 
Szikszay Elemér és Demkó Belánszky 
Ferencz elhunytét. A tagszaporulat a múlt 
ülés óta 30 s ezekkel a taglétszám 598-ra 
emelkedett. Ezúttal tagokul kérték felvé
telüket; Bácsbodrogm. G.E. Baross Árpád, 
Brichta Kálmán, Berán Ignácz, Balázsné 
Szathmáry Margit,C)zv. T3ahy Béláné,Cseley 
Gyuláné, Fekt Ferencz, Gyulai Arthur. 
Hoepfner Gyula, Horváth Imréné, Hreblay 
Emilné, Himfi Gézáné, Hanzély Gyula,

Járgány cséplökészletek. | Elsőrangú hazai gyártmány! | Darálók. Szecskavágók. Ekék.
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Malomberendezésekre külön szakosztály.

A gazdálkodáshoz szükséges ösz- 
szes gazdasági gépek elismert 

kitűnő minőségben.
Szakba vágó kérdésekkel kérjük 
hozzánk fordulni. Részletes fel
világosítással és árjegyzékkel 
szívesen szolgálunk díjmentesen.
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Hiesz Jónásné, Jelentsik József, Linka 
Károly, Mikullich Béla, Menyhárd Béla, 
Mesíenc7i Aladár,NáJosyKálmánné,Péíer/%/ 
Lajosné, Ruszinkó Antal, Révay Samuné, 
Roxer Jenőné, RédeiFerencz,br. Solymossy 
Jenő, Schweitzer Antalné, Tschida Arthur, 
gróf Teleki László kendilónai gazdasága- A 
felsoroltakat az igazgató-választmány a 
tagok sorába felvette.

Titkár bemutatja a Toront álmegyei és 
a Pestm. gazdasági egyesületek átiratait. 
Ez utóbbinak a Czegléden rendezendő 
baromfikiállitás érdekében. Az igazgató
választmányelhatározta hogy ezen kiállí
tást az egyesület támogatja, s a rendező
ségbe grót Teleki Józsefné. Hauer Béla és 
Berzeviczy Zsigmond választmányi tagokat 
kérte fel.

Hreblay Emil egy Mátra-Verebélyen tar
tandó baromfi előadás ügyében tesz pro 
pozitiót. Az igazgató-választmány ezt el
határozta, s a 17-én tartandó előadás meg
tartására Nagy Dezsőt és Ágii Endrét 
küldte ki. Az igazgató-választmány végül 
köszönetét szavaz Almássy Istvánná úrnő
nek, kinek meghívására tartatik ezen elő
adás ésdr. Ybl Félix urnák, akiaNógrád- 
megyében a tél folyamán tartott baromfi
előadások rendezésében tevékeny részt 
vett.Ezzel a tárgy sorozat ki lévén merítve, 
az ülés az elnök éltetésével véget ért.

Fiatal libák felnevelése Dinklage 
községben.

Az oldenburgi „gazdasági lapokban1' a 
dinklagei téli gazdasági tanfolyam veze
tője a községben űzött ludtenyésztésről és 
annak jövedelmezéséről, különös tekin
tettel a libák felnevelésére, igen érdekes 
és tanulságos ismertetést közöl.

A tenyészludak tojásiidőszakaszeptem- 
bertol újévig tart s ezen időben egy rakás
ban 12-20 drb tojást raknak.

A tenyész - ludak takarmánya legyen 
szűk, mivel azt tapasztalták, hogy az el
hízott ludak tojásai nem kelnek ki A 
kikelt liba tápláléka az első 14 napban 
fekete kenyérmorzs ', keverve korpával, 
vagy tengeri dara. 14 nap múlva meg
kezdődik a zabetetés. E mellett szükséges 
azonban mindig zöld takarmány is, mely 
az emésztést előmozdítja. Ha nagy hava
zások vannak télen, mindig gondoskodva 
legyen egy eltis. titott helyről, hol az apró 
libák a déli órákban járkálhassanak. A 
harmadik hétben a zab és zöld takarmány 
mellett kapnak az apró libák apróra vag
dalt murokrépát is. A libák egész nap 
esznek s igy szükséges, hogy folyton 
legyen előttük ilyen apróra vagdalt takar
mány és friss ivóvíz.

A mi a libanevelés költségeit és jöve
delmezőségét illeti úgy az enyhe télen 
igen kifizeti magát, lévén a költség igen 
alacsony, mert nemsokára találnakalibák 
a szabadban is takarmányt. Erős, hideg 
léiben sok apró liba elpusztul sok takar
mány is kívántatik, s igy természetesen

drágul a nevelési költség is. A mint azon
ban beáll a tavasz, a jószág egész nap a 
szabadban lehet, és megszűnik a kézből 
való etetés. Ez már sokszor márczius vége 
felé megtörténhetik. 8-9 hetes korában 
piaczra küldhető a fiatal liba.

A felnevelési költség a 9 hé t alatt dara
bonként 150—3 márka között ingadozik, 
a szerint, a mint enyhébb, vagy erősebb 
a tél.

A költségrovatban legtöbbet nyom a 
személyzet fizetése. Minden 50—60 libára 
kell egy kezelő. Azért a libanevelés leg
inkább a kisbirtokosok kezében van, hol 
is az igen kifizeti magát, és nagyon sok 
kisbirtokos rendezett be rendszeres liba
tenyésztést a majorjában. Maga az asszony 
is elvégezhetné a felügyeletet, de rende
sen a birtokos paraszt maga bíbelődik 
libáival, ki a télen elég szabad idővel 
rendelkezik. Egy a Höhne tartomány
ban lakó paraszt ember az 1900—1901. év 
folyamán 1500 márka értékű apró libát 
nevelt fel és adott el, a melyből 1000 
márka tiszta nyereséget tudott lelmutatni. 
Ennek a példának azután meg is volt a 
vonzó hatása, a mennyiben a Höhne tar
tománybeli kisgazdák egy ősz és tél folya
mán, tehát egy félév alatt legalább is 
100—100 kis libátneveitek fel, mert hiszen 
a felneveltetési költség is annál kevesebbe 
kerül, mennél tö )b libát nevel fel az illető 
gazda A 60 napot igénybe vevő felvigyá- 
zási költség naponkénti 50 fillér felszá
mításával a felvigyázó részére — mert 
hiszen egyebet is csinálhat a mellett — 
ezen említett idő alatt legfeljebb 30 már
kára rúg. Ha most ezen 30 márkát feloszt
juk a 100 kis libára, úgy akkor darabjára 
30 fillér jut. A tojásból kikelt kis libák 
egy áron lesznek eladva a nagyobb növen
dék libákkal és pedig darabonként 1—2 
márkáig, és átlagáruk 1 márka 40 fillérre 
tehető.

Egy liba átlag 10 tojást ad, igy tehát 
minden 10 kis libára egy tenyészliba szá
mítandó, melynek tartási költsége a tollak 
stb. árából fedezve van. A számtalan állat
tenyésztő egybehangzó véleménye sze
rint állithatj uk, hogy a tollak után eső pénz
összeg levonásával egy libára 2 márka évi 
kiadás esik, a mit azonban a 10 kis libát 
is beleszámítva, el kell osztani. Ez persze 
azon esetre áll, ha a tenyészliba egyszer 
tojik; ha kétszer, úgy még kevesebb lesz 
a költség.

A téli fiók libácskák felnevelési költsége 
átlag a következő :
1. Átlagértéke egy a tojásból kibúvó libafióknak l‘4O M.
2. Etetés ; költség a téli hónapokban ... ... ... 2‘00 »
3. Őrzési költség____  ... ... ... ... ... ____  . 0’30 »
4. A tenyészlibák tartási költségének hányada 0'20 »

Összesen 3'90 M.

A nyári fióklibácskák feJnevelési költ
sége :
1. Átlagértéke a kikelt libácskának... ... ... ... 1-40 M.
2. Etetési költség nyáron és’őszszel legfeljebb 1’00 »
3’ Őrzési költség... ____ _ _____ _____________ 0-30 »
4. A tenyészlibák tartási költségének hányada 0-20 »

Összesen 2’90 M.

A 8 avagy 9heteslibácskákatatenyész- 
tők. rendszerint eladják a hizlaló intéze
teknek, a melyek a község szomszédsá
gában igen szép számmal találhatók. A 
libácskák eladási ára 3—5 és 6 korona 
között változik.

Dinklage községben évente 20,000 libát 
nevelnek fel. Az átlagáruk 4 márka és igy 
80.000 márkát vesz be aközség a felnevelt 
libákért, a melyeket a vevők és kereske
dők Berlinbe, Lüneburgba, Frankfurtba 
visznek a további értékesítés végett, a hol 
a minimális 5 márkát szívesen megfizeti 
értök a vevő. 71/. >5.

Baromfitenyésztés a readingi 
egyetemen.

London, 1903. márczius hó.
Tudvalévöleg Angliában a különböző 

college-k képezik az egyetemek összes
ségét, a mely college-k a különböző sza
kok szerint bizonyos vidékeken csopor
tosulnak, a legnagyobb részben Oxford- 
ban és Cambridgében. A readingi college 
az oxfordi egyetemnek mintegy kiegé
szítő része, szakiskolája a nemzetgazda
ságtan részleges tudományának s gya
korlati intézete a tejgazdaság és a baromfi
tenyésztés tudományos és szakszerű mű
velésének. Edward Broivn urnák a rea
dingi college tanárának szives meghívása 
folytán alkalmam volt a readingi gazda
sági egyetem szervezetét tanulmányozni 
s kalauzolása mellett megtekinteni Thea- 
leban az intézet baromfitenyésztő telepét.

Az elméleti baromfitenyésztést 5 hétig 
a readingi collegeban, a gyakorlati ki
képzést pedig hét hétig tartó kurzusokon 
a Thealei telepen adja elő Edw. Brown 
tanár.

Úgy elméleti, valamint gyakorlati elő
adása is részleges foglalata a baromfi
tenyésztés tudományának, nagy részle
tességgel,kiváló szaktudással ismertetve: 
a szárnyasok eredete, fajtái és osztályo
zása; a különböző szárnyas fajták: a 
vizi szárnyasok és a pulykák. A tenyész- 
anyag kiválasztása és a tenyésztés; 
annak feltételei. A baromfi ólak és azok 
rendszeres gondozása. A természetes és 
a mesterséges költés. A kotlós, költő és 
nevelő-tyuk gondozása. A csibék termé
szetes és mesterséges anyák által való 
felnevelése. Az élelmezés tana. A szár
nyasok etetése és hizlalása. A kap- 
panozás. A csibék piaczra való elkészí
tése. A kacsa, a liba, a pulykatenyésztés. 
A tojások gondozása, gyűjtése, preser- 
válása, vizsgálása és a csomagolás. 
A betegségek és azok okszerű és olcsó 
eszközökkel való gyógyítása. A baromfi
ólak, házak és telepek berendezései és 
tervezetei.

• J«»1 > 1» ós i^Imí ól.M aV I< AA
nem is ajánlhatunk, mint a minők Ö9 év óta

csász. és kir. udvari magkereskedésében trClOIl Budapesten kaphatók.



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 19. sz.

A szárnyas baromfiak anatómiája. Az 
embriófejlödés. Az eledelek vegyelem- 
zése. A talaj és az éghajlat viszonyainak 
behatása a tenyészetre slb.

A readingi collegeval kapcsolatos the- 
alei baromfitenyésztö-telep nem nagy ter
jedelmű bár, elrendezése és kezelése 
azonban mintaszerű. Egymástól elkülö
nített udvarokban főleg sárga orping- 
tonok, plymouthok és wyandotte tyúkok 
tenyésztetnek s a vízi szárnyasok körül 
az aylesbury kacsák gyönyörű példányai. 
A költetö helyiségben, nyolcz nagy, külön
böző gyártmányú költőgép segélyével vé
gezik —■ kiváló gonddal — és 90°/o-os 
átlagos jó eredménnyel a mesterséges 
költést; s mesterséges anyák segélyé
vel évenként több mint ezer drb. csibét 
nevelnek fel, a melyek eladásra kerülnek 
a berkshire vidék farmjain,

A hizlalóhelyiségben, kicsiny ketre- 
czekben, egymástól elkülönítve a szár
nyasokat, géppel való tömés által hizlal
ják és hizlalt s leölt állapotban értékesítik 
a readingi piaczokon.

A readingi collegének évenként 400 
hallgatója van, nagyrészben az oxfordi 
egyetemek diákjai, a kik kiváló előszere
tettel tanulják főleg a tejtermelést és a 
baromfitenyésztést, két nagyon fontos 
ágát a mezőgazdaságnak. Csak ekként 
magyarázható meg az a szokatlan érdek
lődés, a melyet Angliában minden rétege 
a társadalomnak a baromfitenyésztés és 
a kiállítások iránt viseltetik, s csak igy 
érhető el— az intelligens, vagyonos ele
meknek gyakorlati kiképzése folytán, — 
hogy a mezőgazdaság ügyének annyi ki
váló munkása harczol itt a versenynek 
minden terén, könnyen győzedelmes
kedve azok felett, a kiknek kétes tudása 
nem a gyakorlati munkásság és nem a 
tapasztalás erős, megdönthetetlen alap
ján épült fel. ifj. Holló József.

Az orpington és a langsán.
Egy német tenyésztő erről a két tyúk

fajtáról a következőket Írja: Engedtessék 
meg nekem, aki már évek óta tenyész
tem a sárga orpingtont és a fekete lang- 
sánt, hogy ezen két fajtára vonatkozó ta
pasztalataimat, tekintettel, hogy ezen két 
fajta lesz legtöbbször egymással szembe
állítva, elmondhassam. Az orpingtonok el
sősorban kitűnő téli tojók. Az áprilisi és 
májusi csibék október és november hó
napban tojni kezdenek és nem hagynak 
fel csak akkor, midőn a tenyészidő elkö
vetkezik, rendesen április hóban. Idő
sebb tyúkok, melyek a nyár folyamán 
kotlottak és vezettek, rendesen október
ben ismét tojnak egész télen át kora ta
vaszig.

Tojnak, ha havazik, ha fagy, ha csen
des meleg, avagy zivataros idő van. A fő
dolog, hogy jól gondozva legyenek s meg
felelő takarmányozásban részesüljenek. 
Tavaszszal, midőn a könnyebb fajtatyúkok 
már sokat tojtak, de még nem kotlának, 
az orpingtonok, mint kotlók kitűnő szol

gálatot tesznek, nagyszerűen ülnek, sze
lídek és mint vezetők kitűnő anyának bi
zonyultak. Szóval az orpingtonban meg
találjuk mindazon tulajdonságokat, ame
lyeket a jó Icotló fogalmában összpontosí
tunk. És ebben a tekintetben messze fe
lülmúlják a langsánokat. En évek óta 
mindkettővel foglalkoztam; a langsán jó 
fajta, de az orpington még jobb.

A lóhus.
II.

Az eddig mondottak után elsőnek vet
hetjük fel a kérdést, hogy ér-e hát való
ban valamit a lóhus mint emberi tápszer 
s lehet-e és van-e annak a nép táplálko
zásában számbavehetö fontossága.

Az bizonyos, hogy különösen a passzív 
nép, növényi tápszereken s tejen, mézen, 
sajton, tojáson jól megélhet, de tagad- 
hatlan, hogy a szellemileg és kézi mun
kában is legaktívabb népek éppen azok, 
amelyek húst is fogyasztanak s az aktivi
tás közönségesen a húsfogyasztás mérvé
vel együtt jár és emelkedik.

Hát mikétségtelenülaktivnép vagyunk; 
nálunk a húsfogyasztás tényleg jelenté
keny is, de nem elég.

Élettani vizsgálatok szerint a mi éghaj
latunk alatt kellő mennyiségű növényi 
tápszer mellett, ha naponta egy emberre 
174 gram tiszta húsfogyasztás esik, úgy a 
népesség élelmezése megfelelőnek mond
ható.

A katona nálunk naponta 170 gram 
nem elsőrendű húst fogyaszt, ez tehát a 
kívánatost csak éppen megközelíti; a 
czivilnépesség hazánkban jóval keve
sebbet fogyaszt és pedig a legkedvezőt
lenebb esetben csak circa 21’9 grammot, 
jó esetben 169 grammot, legjobb esetben 
170'6 grammot, tehát valami csekélylyel 
többet, mint a katona. A kívánatos 174 
grammtól tehát minden esetben távol van.

A legerősebb husfogyasztó Budapest 
is, más nagyvárosokkal összevetve, rop
pant hátra marad.

Évenkint és fejenkint, hasonló perió
dust véve, fogyasztott Budapest mintegy 
62'3 kg., München 95 kg., Páris 100kg., 
Bécs 105 kg., Berlin 110 kg., London, 
New-York és Philadelphia 150—150 
kgmot.

Hát hiszen örvendetesnek is el lehetne 
keresztelni pl. Budapest húsfogyasztását, 
mert ime a kivánátosnál csak csekély 3’4 
grammal fogyaszt egy-egy ember keve
sebbet naponta. A dolog azonban mint 
máshol, úgy itt is úgy áll, hogy a tehe
tősebb ember 500—1000 grammot is 
fogyaszt 174 helyett naponta, a nem
különben erős munkát végző szegény 
sorsú azonban esetleg alig 1/io-ed részét 
a kívánatosnak.

Ellenezheti valaki, hogy tegyük hát 
olcsóbbá a jelenleg fogyasztás alatt levő 
húsokat s ne hozakodjunk elő az ellen
szenves lóhussal. Persze bizony, hogy 
szívesen fogyasztaná a szegény ember is 
a szokásos húst, ha meg tudná fizetni. 

De nem képes erre s hiú remény, hogy 
valaha oly olcsóvá lehet az egyéb hús, 
mint a lóhus. S ezért kell uj, olcsóbb hus- 
forrás után nézni, a minő éppen a lóhus.

A marhahús ára hazánkban minőség 
szerint 96 és 480 fillér között váltakozik 
kg.-kint s kutyának való csakugyan az, 
amely pl. 88 fillér. A juhhus is drága a 
szegény nép számára, mert az is 90—92 
fillér. A sertéshús közönséges viszonyok 
között is átlag 120 fillér, ma jóval több.

Normális fogyasztási adó és egyéb 
pénzkiadásbeli viszonyokat feltételezve, 
nálunk 40—70 fillérért lehetne adni a 
lóhus kg.-ját, jóval olcsóbban tehát mint 
külföldön bárhol, ahol 64—240 fillér 
között ingadozik az. Mert itt nálunk vá
gásra alkalmas lovat 30—80 koronáért 
lehet venni, az átlagos vételár tehát circa 
55 korona volna. 390 kg-.nak véve az 
átlagos élősúlyt és csak 36%-nak avágó- 
sulyt, mintegy 140’4 kg. tiszta hús, mond
juk á 50 fillér árban kerülne ki s igy a 
mészáros bevétele circa 70 korona 20 
fillér volna, ez pedig normális költségek 
levonásával tisztességes polgári hasznot 
biztosítana a lómészárosnak, mert 15 
korona 20 fillért tesz ki egy drbná), nem 
számitva a nem ehetőde azért értékesíthető 
lórésze \et.

A jelszó azonban nemcsak olcsó, de 
egészséges, erőteljesen tápláló húsnak 
kellő mennyiségben való piaczra dobása 
lévén, kérdés még, hogy ilyen-e a lóhus?

Már az, hogy a legműveltebb, legelőre- 
haladottabb államokban oly nagy szere
pet játszik, mutatja, hogy mint élelmi
szer, nem lehet a lóhus nagyon elvetendő 
valami. Ki van különben derítve, hogy 
az egyenlő mennyiségű és zsírtartalmú 
szarvasmarha és lóhus a táplálkozásban 
egyenlő értékű. Más kérdés, hogy szagá
nál, izénél, egész kimérésénél fogva 
ehetö-e, avagy oly undort, utálatot keltő, 
hogy e miatt fogyasztani alig, vagy éppen 
nem lehet.

Hát láttuk, hogy igen finynyás népü 
államokban is székiben fogyasztják azt, 
fogyasztották őseink is. Látjuk, tudjuk, 
hogy milliói az embereknek fogyasztanak 
színre, szagra, izre nézve sokkal undorí
tóbb anyagokat (békát, csigát, csereboga
rat, osztrigát, macskát, kutyát, patkányt, 
quarglit s egyéb az utálatig „pikáns" saj
tokat stb.) — mert megszokták. Csak a 
lóhus volna az az anyag, amit ekkéntmeg- 
szoknunk ne lehetne? Szó sincs róla, 
mert nincs a lóhuson semmi, ami igazán 
undorító volna.

Gondoljuk meg mindenekelőtt, hogy 
nem végképpenkivénült, csontig-börig le
zsarolt, már az életben is szánalmat, vagy 
éppen utálatot keltő lóról van szó akkor, 
amikor szabályzatnak megfelelően, szak- 
értöileg megvizsgált ló levágásáról s ki
méréséről esik itt említés, hanem oly 
állatról, amely talán testileg hibás, de 
egészséges, rokkant, munkára képtelen 
talán, de húsában az emberre veszély
telen. Nos az ilyen ló húsa minden tekin
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tetben elfogadható. Színe barna-veres, 
tehát semmivel se kevésbbé tetszetős, 
mint a rózsaszínbe játszó sertéshús, a 
vereses fakó s felületén kékes színben 
fénylő nyulhus, a halvány, gyengén veres, 
vagy kékes szürke s esetleg fehér borjú
hús, a barna-veres bívalyhus, a veres
barna juh- és kecskehus. Főzve, sütve 
éppoly mogyoró-barna szint vesz fel a 
lóhus is, mint akármelyik más hús. A jó 
istállóban tisztán tartott ló húsának, u. n. 
lószaga nincs, hanem az is csak „hus- 
szagu“ s ez bizonyára nem oly kellemet
len, mint a bivalyhus u. n. pézsma szaga, 
a juhhus faggyú szaga, a kecskehus bak 
szaga. Ize édeskés, mint pl. a kacsa és 
galambhusé, besózással ez javítható. 
Rendszerint kevésbbé „leveses44 és ha a 
ló vén, rágós is; de hát nem elég száraz 
a legtöbb vadhús is, nem elég rágós a 
bika, a bivaly s más állat húsai is ha öreg 
korban vágatott ? A lóhus zsírja hig, 
sárga és kevés. Hát nem elég sárga és 
higabaromfiak zsírja is és mégis fogyaszt
juk ! Aztán ha nem elégazsir, mire való 
a húsnak szalonnával való ismert meg- 
tüzdelése, vagy zsírnak másként való 
hozzáadása s mire a sok mindenféle 
szakácsfogás, mely a köszürüskövet is 
(okkal, móddal) felséges levessé tudja 
főzni ?

És kérdezem: melyik állat részéről 
fenyegeti a fogyasztó embert több vesze
delem még akkor is, ha a vágóállat és 
husszemle szigorúan hajtat ik végre. Min
den szakember azt feleli erre, hogy leg
kevesebb a ló részéről.

Ha már szószólói vagyunk pl. az u. n. 
szabad székeknek, melyekben majdan 
„kifogásolt14 húsok fognak elkészített 
állapotban, vagy anélkül konzumra bo
csáttatni olcsó pénzért, már csak kell 
hogy szószólói legyünk a lege artis meg
vizsgált egészséges lóhusnak is, nemcsak 
mert az igen tápláló, jóval olcsóbb s 
veszélytelenebb is, hanem mert annak 
fogyasztása állattenyésztési és állatvé
delmi szempontból is erősen indokolt. 
Hogy ilyen csakugyan, arról jövő alka
lommal. Monos‘ori Károly.

Különfélék.
Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi 

miniszter Frindt László m. kir. állatte
nyésztési segédfelügyelöt állattenyész
tési felügyelővé, ifj. Leidenfrost Aurél dr. 
gazdasági segédtisztet állattenyésztési 
segédfelügyelővé nevezte ki.

Halálozás. Sas Ármin, a «Mészárosok 
és Hentesek Lapja> megalapítója és szer
kesztője, május hó 5-én hosszú szenve
dés után elhunyt. Temetése május 7-én 
ment végbe igen nagy részvét mellett. Az 
elhunyt lelkes és agilis harczosa volt a 
mészáros-ipar érdekeinek és a közügy
nek, a kit munkás élete derekán ragadott 
el a kérlelhetetlen halál a küzdelem po
rondjáról. Nyugodjék békében !

Azary emlék. Az Országos Állatorvos 
Egyesület az állatorvosi szakoktatás egyik 
úttörő bajnokának Azary Ákos tanárnak 
szobrot akar emeltetni. Volt tanítványai, 
az állatorvosokkcjréből indultki az eszme, 
melyet az Orsz. Állatorvos Egyesület lel
kesen karolt fel és visz tovább. Az Azary- 
emlékre szánt adományok a Magyar Orsz. 
Állatorvos Egyesület titkára czimére 
(Budapest, VII., Rottenbiller-u. 23.) kül
dendők, hol aláírási ivek is kaphatók.

Uj tejszövetkezetek, üj tejszövetkeze
tek alakultak Bar anyamegy ében, Cserdin, 
Szilágyiban, Somogymegyében, Porogon, 
Barsmegyében, Galamblökön, Bars-End
réden, Nagy-Szécsenben, Győrmegyében, 
Kányon, Sopronmegyében, Hüvelyen, Mi
hályiban, Szépfalun.

Országos baromfikiállitás Nagybecske- 
reken. A Baromfitenyésztők Országos 
Egyesülete a Torontálmegyei Gazdasági 
Egyesülettel és a torontálmegyei baromfi
értékesítő szövetkezettel karöltve Nagy- 
becskereken orsz. baromfikiállitást ren
dez. A kiállítás októberben lesz s az elő
készületek már megindultak. A Torontál
megyei Gazdasági Egyesület szétküldötte 
a megyében a fölhívásokat a tenyésztők
nek, hogy már most jelöljék ki az anya
got a kiállításra.

Állatok törzskönyvelése. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület törzsköny- 
velö-bizottsága Kostyán Ferencz elnök
lésével ülést tartott f. hó 5-én, amelyen 
Szilassy Zoltán előadó javaslatára több 
tulajdonos bejelentett tisztavérü állatait 
vették be az országos törzskönyvbe.

Újabb angol lóvásárlás Magyarorszá
gon. Az angol kormány bizottságot kül
dött Magyarországba lóvásárlás végett, 
mert több ezer magyar lovat akar Dél- 
Afrikába szállítani. A búr háború idején 
tett lóvásárlások alkalmával tudvalevőleg 
általános volt a panasz, hogy a haszon 
túlnyomó része a bécsi közvetítők kezé
hez jutott. Ezek a közvetítők az angolo
kat csúnyán becsapták s ebből emléke
zetes világbotrány kerekedett. Reméljük, 
hogy ezekből az előzményekből a magyar 
gazdák, de az angolok is okultak és az 
illetékes körök most már semmi fárad
ságot és utánjárást nem fognak kímélni 
annak érdekében, hogy az angol bizott
ság a magyar lótermelés első forrásaitól 
vásárolhasson.

A baromfitenyésztés Oroszországban. 
A orosz kormány nemrég értekezletet 
hivott egybe a mezőgazdaság igényeinek 
megvitatása végett. Az értekezlet főleg a 
baromfitenyésztés és baromfi kivitel ügyé
vel foglalkozott és a következő óhajokat 
fejezte ki: 1. A földmivelés és államjavak 
minisztériuma megkerestetik, hogy az 
orosz baromfi minőségének javítására és 
a szakismeretek terjesztésére tegye meg 
a szükséges intézkedéseket. 2. Á föld- 
mivelési miniszter elnöklete alatt bizott
ság alakítandó, melyben a belügyi, a köz
lekedési és a pénzügyminiszter is képvi
seltetné magát. Ez a bizottság a követ

kező kérdésekkel foglalkoznék: a) hűtő 
kamarák és hütökocsik beszerzése, a gőz
hajók ellátása hütökamarákkal; b) a ba
romfitermékek gyorsabb továbbítása vas
úton és vizen ; c) a baromfitermékekkel 
való kereskedelem részére külön tőzsde 
létesítendő; d) magánczégek támogatása; 
e) baromfi állatorvosi ellenőrzésének 
szervezése.

Baromfikiállitás Czegléden. Pestmegye 
Gazd. Egyesülete a vármegye baromfi
tenyésztésének előmozdítása érdekében 
baromfitenyésztési szakosztályt létesített, 
amely ez év őszén, szeptember végén 
Czegléden vármegyei jellegű, vásárral 
egybekötött baromfikiállitást fog ren
dezni. A szakosztály már most felhívja 
a baromfitenyésztő gazdaközönség figyel
mét, hogy amennyiben a kiállításon részt 
óhajt venni, a kiállítási anyag összeállí
tásáról eleve gondóskodhassék. Egyéb
ként a részletes programm megjelenéséig 
a pestmegyei gazdasági egyesület titkári 
hivatala (Budapest, Vármegyeház) ad fel
világosítást.

A gyapjuüzlet. A legutóbb külföldről 
érkezett hírek mindinkább megerősítik 
az uj nyirási termék értékesítésére vonat
kozó általunk már huzamosabb idő óta 
előre jelzett kedvező kilátások jogosult
ságát. Nevezetesen most már az Anversi 
piaczon is, tehát mindennemű jó közép
fajtákra vonatkozólag megindult az árak 
emelkedése és az április végén ott meg
tartott aukczión a márcziusi áralaphoz 
képest 10%-kal fizettek többet minden
fajta délamerikai és ausztráliai gyapjúért. 
Úgyszintén az e héten Németország Forst 
városában lefolyt aukczión a német nyí
rás zsengéi ugyanoly kedvező magas ára
kon keltek el. A jövő heti londoni és ber
lini gyapjuárverések áralakulásának ked
vező voltához tehát már semmi kétség 
sem férhet és azthiszszük, megsajnálják 
mindazon uradalmak és gazdaságok bir
tokosai, akik a budapesti aukeziók első 
sorozatát be nem várva, elhamarkodott 
eladásaikkal a kedvező konjunktúrának 
csakis kezdetleges hasznához juthatnak, 
de nem aknázzák ki a naponta javuló 
konjunktúrából jogosan következtethető 
aukeziói sokkal jobb értékesítést.

Nemzetközi lóvásár Érsekújváron. A 
f. hó 9-én kezdődött luxusló-vásárnak, 
melyet a Nyitramegyei Gazdasági Egye
sület rendezett Érsekújváron,pompás idő 
kedvezett. Elövezettek 850 darab lovat, 
amelyek nagyrésze már az első napon 
elkelt. A vevők legnagyobbrészt kül- 
löldiek: olasz, német, Csehországból, 
Ausztriából, Sziléziából valók. Megnyitás
kor, amelyen résztvettek a Nyitramegyei 
Gazdasági Egyesület tagja, már sok el
adást jelentettek be.

Pekingi kacsák kiosztása. A földmi
velésügyi miniszter Sándor János főis
pán, székelyföldi miniszteri biztos ut
ján 500 darab pekingi kacsát osztatott 
ki cserébe Mező-Madaras, Mezőkövesd, 
Hartzó, Mezö-Panit és Mező Bánd közsé-
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gek kacsatenyésztöi közt. Ezúttal nem
csak gácsérokat, de tojókat is osztottak 
ki s akinek nem volt kacsája, kapott 
tyúkokért is egy törzs pekingi kacsát. 
Ezen intézkedés abban leli magyaráza
tát, hogy e vidék rendkívül alkalmas a 
kacsatenyésztésre s igy ezzel ott a leg
intenzivebben foglalkozni jövedelmező. 
A kacsakiosztás iránt oly nagy volt az 
érdeklődés, hogy könnyű szerrel lehetett 
volna 1000 darabot is ott kiosztani.

Tenyészállat kiállítás Tolnamegyében. 
Tolna vármegyében a hőgyészi tehénvá
sár alkalmából május 4-én nagy szarvas
marhavásár rendeztetett, melynek czél- 
jaira Darányi Ignácz földmivelésügyi 
miniszter államsegélyt engedélyezett. 
Ezen alkalomból a délvidék tekinté
lyes számú kisgazdái érkeztek Tolna- 
Hőgyészre. A kirándulók azért tették meg 
ezt a hosszú utat, hogy a délvidéknek 
sokáig elhanyagolt tenyész-szavasmarha 
állományát ismét felfrissítve, dunántúli 
nemes jószággal gazdagítsák. Gazdasági 
szempontból nagy hordereje van ennek 
a kirándulásnak, melyet a Délvidéki Föld- 
mivelök Gazdasági Egyesülete rendez. 
Több ilyen kirándulást rendezett máraz 
egyesület s ezeknek ma az a hasznuk, 
hogy Temes, Torontói, Krassó-Szörény, 
Arad, Csanád és Bács vármegyéknek 
több mint félmillió nemes tenyész- 
zarvasmarha állománya van.

Tenyészbikák vásárlása. A Vasmegyei 
Gazdasági Egylet ez év tavaszán jónevü 
tenyészetekből túlnyomóan tisztavérii te
nyészbikákat vásárolt s azokat 57 vasme- 
g ei községnek nyilvános áron eladta. 
Legnagyobb árat fizetett Csendlak község 
a Gothard Sándor tenyészetéből való 
„Bob“ nevű bikáért 11 >0 K.-át Szombat
hely városa, mely szintén köztenyésztésre 
Nádasdy Tamás gróf tenyészetéből való 
,.Fogas“ nevű bikáért 1030, Alsó-Szeleste, 
mely ugyanezen tenyészetből való , Bris- 
tól“ bikáért 1205 koronát fizetett.

50.000 korona jól tejelő tehenek véte
lére. Miklós Ödön elnöklésével a Borsod- 
megyei Gazdasági Egyesület gyűlést tar
tott, amelyen Miklós előterjesztette, hogy 
Darányi földmivelésügyi miniszter támo
gatásával 50.000 korona kedvezményes 
államikölcsön volna fölveendő jobb tejelő 
teheneknek a kisgazdák sorában való 
szétosztására. Az egyesület fölirat küldé
sét határozta el.

A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó 
Szövetkezete rendes évi közgyűlését f. hó 
7-én tartotta gróf Bethlen István elnöklete 
alatt, aki megnyitó beszédében utalt a 
szövetkezetnek nem csekély missziójára, 
melyet a kisgazdák termékeinek szövet
kezetek utján való összegyűjtésével s azok 
értékesítésével tölt be. A szövetkezet fej
lődésének uj stádiumába lépett, amennyi
ben alaptőkéje uj üzletrészek nagyobb 
arányú jegyzésével jelentékenyen meg
nagyobbodott. Ind it ványozza, hogy a föld- 
mivelési miniszternek — aki e részben 
legtöbbet tett a szövetkezet érdekében — 
küldöttség utján mondjanak köszönetét, 
gróf Károlyt Sándornak pedig jegyző
könyvileg. A közg\ ülés az indítványt el

fogadta, egyben jóváhagyta a múlt évi 
zárószámadást, az évi jelentést s megálla
pította a jövő évi költségvetést. A múlt év 
folyamán elért 35.000 korona nyereséget 
az előző évek veszteségeinek fedezésére 
fordítják. A közgyűlés ezután megválasz
totta alelnökökké : Darányi Béla jószág
igazgatót, Bujanovics Gyula országos kép
viselőt, Ybl Félix földbirtokost, felügyelö- 
bizotts. tagokul JRubinek Gyulát, Jeszenszky 
Pált, Severa Károlyt és Elek Emilt. A 
közgyűlés végül köszönetét szavazott az 
igazgatóságnak buzgó működéséért. A 
szövetkezet jövőben fokozottabb mérték
ben fogja folytatni a tojásgyüjtő szövetkeze
tek szervezését, melyek száma eddig is 
meghaladja a négyszázat.

Uj tojásértékesitő szövetkezet. Maros- 
Szentgyörgyön, kapcsolatban a hitelszövet
kezettel, tojásértékesitő szövetkezet ala
kult, mely május 1-én meg is kezdi műkö
dését. A szövetkezet megalakulása nem
csak a helybeli de a szomszéd község 
lakóira nézve is sokat jelent, akik ezen 
intézmény hiányában nem tudták kellően 
értékesíteni a tojást. Az értékesítő szövet
kezet létrehozásán Molnár Gábor dr. fő
szolgabíró, Ladányi György miniszteri ki
küldött és Máriaffy Lajos községi bíró fá
radozott.

Az állattenyésztés Máramarosban. A mára- 
marosi állattenyésztés érdekében Darányi 
miniszter a múlt év folyamán a községek 
részére 153 darab különféle tenyészapa- 
állatot, 57 serléskant és 6 kost vásárolt, 
melyeknek összes értéke 56,881 koronát 
tett ki. Ebből 10,026 korona a községek 
javára leíratott. A tenyészállatok díjazá
sára és az apaállat gondozók jutalmazá
sára 1150 koronát fordilottak.

Állami lovak árverése. F. évi április hó 
30-án tartatott meg az állami ménesek szám
feletti kanczáinak ugyancsak ménesinté
zetekből kisorolt heréiteknek árverése 
Budapestena Tattersallban. Eladatott ösz- 
szesen és részletesen 4 drb kisbéri heréit 
ló 4 évesek, 17 drb bábolnai fiatal 5 éves 
kancza, 14 drb 4 éves heréit a mezőhe- 
gyesi ménesből és 2 drb 6—7 éves heréit 
az állami méntelepekből. A kisbéri lovak 
átlagára 1720 K , a bábolnai 5 éves kan- 
czák átlagára 790 K., a mezőbegyesi he
réitek átlagára 837 K

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

Tagdíj nyugtázás. Tagsági dijakat fizettek 1903 
április 30-tól május 7-ig 1903-ra Cseley Gyuláné, 
Sterba Gyula, özv. Bahy Béláné. — T. S.-né úrnő 
Kolozsvár. Kérelmét legközelebbi igazgatóvá
lasztmányi ülésünk elé fogjuk terjeszteni. — L. 
B. urnák, Hetes. A küldött tagért köszönet. — 
P. A.-né úrnő, N.-Szt.-Miklós. Levelére beválaszt 
7-iki postával küldtünk. — J. J. urnák, Sz.-Cseh. 
Tagul való felvételétjelen számunkban közöljük. 
A baromfiak elküldése iránt intézkedtünk. — 
H. Cz. urnák, Szombathely. Beszerzési forrá
sokat tudattuk, tessék az illetőkhöz bizalommal 
fordulni. Könyvekről prospektust küldtünk. — 
B. R. urnák, Csongrád. Langsanok és pekingiek 
beszerzési forrását levélben megírtuk. Azonfelül 
utalunk lapunk hirdetési rovatára. — R. J.-né 
úrnő, Szt-Endre. Czimváltozást tudomásul vet
tük. — Muraszombati Gazdakör. A jelentkezőt 
tagjaink sorába igtattuk. Köszönet. — K. N. 
urnák, Ujszász. Holló J. czime : London Chan- 
cery-Lane 55—56 — K. I. urnák Várgede. A 
répát a tyúkok etetésénél csak melléktakarmá
nyul szabad használni. — H. G.-né urnőnék, 
Horlh. Évi tagsági dijunk 8 korona. — B. 

Zs. urnák, Szempcz. A kiállítások idejére 
nézve megtalálja a feleletet mai igazgatóválaszt- 
mányi ülésünkről szóló tudósításunkban. — E 
F. urnák K.-Kápolna. Tojásrekedésben szen
vedő tyúkot legjobb leölni, mielőtt eldöglik.Van- 
nak azonban oly körülmények, midőn az illető 
állatot életben tartani és tenyésztési czélra hasz
nálni kívánatos. Ily esetben leginkább ajánlható 
meleg ülöfürdő gyakori alkalmazása. Ilyeneknél 
megfőzött fűmag vagy szegfüvirág gőzét a beteg 
tyuk csatornájába eresztjük, olymódon, hogy az 
illető állat hátsó részét azon edény felett tartjuk, 
melyben a főzet van. Továbbá ajánlható langyos 
befecskendezés a tojásvezetőbe 1—2°/0 tanin 
vagy timsó oldatból és a tyúkoknak 5—10 csepp 
ópiumtinktura adandó a folytonos szorulás el
hárítására. Hogy a tyuk elkülönítendő és egé
szen nyugodtan, könnyű takarmánynyal tar
tandó, csak mellesleg említjük. — B. S. urnák, 
Vácz. Tessék az anyagot a kolozsvári vagy a 
czeglédi kiállításra felküldeni. J. M.-né úrnő, 
Szerencs. — A jászszentlászlói kiállítás augusz
tus hó 15 - 16-án tartatik meg. — H. V. urnák, 
S.-Tarján. Mielőtt a tojás a fészekbe rakatnék, 
czélszerü azt gondosan megvizsgálni. Friss a 
tojás, ha telt, s tartalma átlátszó, tiszta, világos ; 
ellenben régi, ha nincs telve és tartalma homá
lyos, zavaros, nem átlátszó. A kiköltésre egyál
talán alkalmatlanok, úgy a régi, mint a rendel
lenes tojások, vagyis a kettős sárgáju, kettős 
héjú és sárga nélküliek. A hatodik napon a tojá
sok megvizsgálandók akár tyúkkal, akár pedig 
mesterséges utón történik a költés. Terméket
len mindazon tojás, melynek belseje a hatodik 
napon még világos szint mutat, ezeket azért el 
kell a fészekből távolítani; mert megromolván 
eltörhetnek és a többi tojásokra is ártalmassá 
lesznek. A terméketlen, tisztán maradt tojások 
•gy meg a konyhán felhasználhat ók. Továbbá 
ajánlatos a kikölté re fordított tojásokat úgy a 
megvizsgálásnál, mint minden más alkalommal 
a lehető legkevesebb rázásnak kitenni. — S. 
J.-né úrnőnek, Kőcsárd. Lapunk egy mutatvány
számát megküldtük.
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Szerkesztői üzenetek.
M. G. F. Tessék a kutyák törzskönyveztetése 

végett az Országos Ebtenyésztő Egyesülethez 
fordulni. (Budapest, IX. Köztelek, Üllői-ut 25.)

E. E. Kolozsvár. Köszönettel vettük, közöljük 
s kérjük a kilátásba helyezettek beküldését is.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdaságai 

Eapok“ eredeti tudósításai.
Budapesti ldvásár. 1903. május 7. Fölhajtatott: 

840 drb. Ebből jobb miu. hátasló 8 drb, jukker 
10 drb, hintós 30 drb, igás 100 drb, fuvaros ló 182 
drb, parasztló 460 drb, alárendelt minőségű 50 drb. 
Eladatott: 492 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
------ :---- , jukker 400—480, hintós 270—500, igás 
220—350, fuvaros ló 120—190, parasztló 38—100. 
Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti szuróiuarluivíisíir. 1903. május 7. 
Fölhozatott : borjú 1012 darab, bárány 128 darab. 
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 84—98 fill., II. oszt. 
70—82 fill., bárány páronkint 8—14 kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.
Budapesti vág-ómarliavíistir. 1903. május 7. 

Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2241 drb, csontozni 
való marha 314 drb, összesen 2555 drb. Ebből : ökör 
1637 drb, bika 168 drb, tehén 557 drb, bivaly 73 drb, 
növendékmarha 120 drb.

 Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Irányzat: Á vásár hangulata élénk, az árak válto
zatlanok.

1903. április 2. I. rendű II. rendű III. rendű
Magyar hizott ökör 60-68 52—58 42-50
Tarka hizott ökör . 62-70 54-60 44-52
Tehén ........................ 60-66 52—58 44-50
Szerbiai ökör . . . 62-68 54-60 44-52
Bika.......................... 63—71 55-62 48-54
Növendékmarha . . —----- 52- 68 —
Bivaly ....... — 34-48 —

Budapesti juhvásár. 1903. május 7 Fölhajta
tott: 363 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 48—53, középminőségű hízott ürü 
-------- —, legelőn javított ürü — pár.-kint, javított 
anya-------- , szerbiai raczkajuh   -—, kecske —
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata élénk.

A kőbányai sertéspiaez Iieti forgalma. 1903. 
április 30-tól 1903. május 6-ig. Sertésállomány volt 
1903. április 29-én 42124 darab. Ehhez érkezett : magyar 
4666 drb, szerb 3272 drb, összes állomány 50062 drb. 
Elszállittatott: 4239 drb. Maradt állomány 45823.

Budapesti ferenczvárosi sertés-zárt vásár.
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Irányzat: Vásár közepes. Árak változatlanok.
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május 7-én 98-104 92-102 102-107 98 -106 81 -98 100

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 128—130 fill. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 128—132 fill.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 128—134 
fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 128—136 
fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 124—132 
fill. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 124—132 fill. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 124—132 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 120—124 fillér. 
Irányzat: Változatlan.

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

Öreg 2 éven fölüli 100 f.-től 104 f.-ig, öreg 2 éves 
100—108 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 120—128 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 94—100 
fillérig. Irányzat: Változatlan.

Bécsi szuröiuarliavásár. 1903. május 7. Föl- 
hozatal : 4348 drb borjú, 1479 drb sertés, 216 drb 
juh, 1839 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
102—120 (----------- ), borjú II. o. 80—100, hízott sertés
106—118, süldő sertés 90—108, hússertés 102—118, 
juh 80—100, bárány páronkint 12—28 kor.

Irányzat : csendes
Bécsi sertésvásár. 1903. május 5. Fölhajtatott : 

hússertés 4864 darab, zsirsertés 5463 drb, összesen 
10327 drb. Ebből : magyarországi 5562 drb galicziai 
4576 drb, egyéb 189 drb. Árak: kgrammonkint élő súly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 114—116 (kiv. 
118), elsőrendű közép magyar 106—113, könnyű magyar 
98—104, öreg nehéz magyar 106—113, szerémség 
íhorvát)-------- , szedett sertés 98—104, galicziai süldők
76—96, galicziai öreg ——, hússertések 76—96. Irány
zat: Lanyha hanyatló árak mellett.

Bécsi julivásár. 1903 május 7. Fölhajtatott : 2481 
darab. Árak: kg.-kint fill.-ben: angol húsos ürük 
-------- (---------- ), 1. rendű hízott ürü 52—58, középmin. 
hízott ürü 44—50, kecske-------- bárány---------- .

Bécsi sxarvasiuarliavásár. 1903. május 4. 
Fölhajtatott : hízott és legelőmarha 4740 drb, csontozni 
való marha 1045 darab, összesen 5785 darab. Ebből 
ökör 4309 drb, bika 639 drb, tehén 608 drb, bivaly 
209 drb. Vesztegvásárra felhajtatott — drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték-

Irányzat: Az előző hetinél 1400 dobbal nagyobb fel
hajtás következtében lanyha; az első rendű minőségnél 
2 kor. középminőségnél 3—4 kor. egyéb minőségnél 
4—5 kor. árhanyatlással.

ben fogyasztási adó nélkül.)
1903. április —. . j 1. rendi) II. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 68-72 58-67 48-57
Galicziai hizott ökör. . . 70-75 62-69 54—64
Tarka hizott ökör.... 78-82 66—77 56-65
Bikák ............................ 44 6R
Hizott tehén.............. 46 62
Legelő marha....
Csontoznivaló marha . 44 6R
Bivaly............................... 34—46 _____ _____
Konzerváru (selejt) . . . — — —

Vajpiacz.
Az *Alfa Separator* részvénytársaság jelentése. 

Budapest, 1903. május 4. Teavaj centrifugált 
2'30—2'40, vaj, köpült 1-60—1'80 kör. kgr-kint. 
Tehéntúró I-a----- 36, tehéntúró II-a —32 fill.
kgr.-kint. Irányzat: vételkedv emelkedett.

Becs, 1903. május 4. Legfinomabb teavaj 
2.20—2.30, finom teavaj 2-10—2-15, parasztvaj 
1’40—1’50, tehéntúró —.36----- .48 kor. klg.-
kint. Irányzat: Rossz időjárás követk. és zöld
fák. hiány miatt az árak javultak. Egyelőre 
állandó jó árak várhatók.

Berlin, május 2. I. oszt, vaj 110 — 114 
II. oszt, vaj 107—110 márka 50 kgr.-kint. (1 
márka = 120 fill.) Irányzat: Változatlan 
árak mellett kevés vételkedv.

Hamburg, május 2. I.oszt. vaj 100—106 II 
oszt, vaj 95—99 márka kgr.-kint. (1 márka =3 
120 fill.) Irányzat: Lanyha.

Kopenhága, 1903. május 1.1. o. vaj 172—170 
kor. 50 kgr.-ként. Irányzat: lankadt,

Budapesten, V. kerület, Külső Váczi-ut

gépgyár K 

részv.-társ.

80. szám.

Amáv.gépgyára gazdasági gépeinek eladása.

BERENDEZ: z.............. .........
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. — ■
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Tenyésztő On? Kiváló ered- ■ 
menyeket kíván elérni?

Ncs! Akkor nevelje fel a ■ 
fiatal baromfit Fattinger ■ 
húsrostos csirkeele- I 
delével és adjon a tojók
nak a szokásos táplálé

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

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

Geittner és Rausch, Andrássy-nt 8.

Westfalia Separator
GÁL és FODOR BUDAPEST,

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

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

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni

KURCZ LIPÓT ÉS TÁRSA
photoczinkografiai müintézete

Budapest, VJII., Szentkirályi-u. 13.
KE S ZIT : -----------------------------------------------
mindennemű nyomtatványhoz szükségelt

CLIOHÉKET
Chemigrafia, chromotypia, photo- (auto)- 
typia, fametszet stb.utján.Térképek, terve
zetek, alaprajzok photolilhograíiailag leg
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak

Vidéki megrendelések pontosan és jutányosán eszközöltetnek.

Sürgönyczim : Consum, Budapest. Telefon : 25—02 

Magyar Élelmiszer-Szállító Részv.-Táreaság 
— 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 ferenezvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesitését. ============

— Közelebbi értesítéseket a társaság icazgatósága ád. —

lka

◄◄
<3◄◄
<!◄◄◄◄◄◄

^angerhauseni gépgyár
...... ~ részvény-társaság 1 “

Budapest, (Kíílpö Váczi-ut) Cpá^lija-utcza 3.
______ W®

Vasöntöde, gén- és rézgyár.

Special gépgyár szeszgyárak berendezésére.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaStott

BÜDAÍ’EST-ICŐBÁXTYJL.
Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 

a „Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszcrüen 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 be vásár 
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.

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

A budapesti gyapjú-aukcziókra 
melyek idei első sorozata f. év július hó 

8., 9. és lO-én tar tátik meg.
Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárverési vállalat 
Budapest, dunaparti teherpályaudvar” czimzett gyap- 
juküldemények a M. Á. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen raktározásban 
részesülnek. Bejelentéseket elfogad és mindennemű 

— ■ = felvilágosítással szolgál: ----- -

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

Jenes-fele Magyar Kestitutious-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 > 
Gv gyógyszerész, yS 
Budapest, II, Széna-tér 5. sz. 
Főraktár: Dr. Egger Nándor 
gyógyszertára, Budapesten, 
VI. kér., Váczi-körut 17. sz.

Josef Steidl’s W*e, Wien, XVII/I., Jörgerstr. 41.

Lovak, szarvasmarhák és juhok részére.

Ajánlja szabadalmazott és 
kipróbált lőgyorsnyiró- 
gépeit, melyek a cs. és 
kir. udv. istállókban, 
főrangúk, katonai 
parancsnokságok és 

ménesek 
istállóiban használatban 

vannak.

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. 
2"^ Brassói kénsav- és műtrágya

gyára ajánlja legjobb minőségű 
mindennemű z=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

c.’

Nélkülözhetetlen gép minién tenyésztőnek.
E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbéli minőségükre ivat

koznak 10% árengedményben részesülnek.

Műtrágyáit
a t. ez. gazdaközönség becses figyel- 
mébe. Ajánlatokkal készséggel szol- 
gál a Központi Iroda, Budapest, 
IV., Bécsi-utcza 5. sz. =

Szivattyúk
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda

sági és iparczélokra.

Vas- és ólomcsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlök. 

Mérlegek, 
legújabb javított rendszerű tizedes, százados és híd
mérlegek fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési 
gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embermérlegek, 
mérlegek házi használatra, barommérlegek. 
Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. 

W. GARVENS 
I. Wallfischjasse 14. wien SchwarzBnliergstr. (!■

■ Árjegyzék ingyen és bérmentve.

I A „Kronen Separator"
1901-ben az állami lefö özö-versenynél Budapesten, valamennyi 
gép között legélesbben fölözött Kapható 12 különböző nagy

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

sebb üzemek részére.
Szám 1 2 3 4

JURÁNY KÁROLY V.

Munka
képesség

K.

Tejgazdasági gépgyár és tej gazdasági 
technikai iroda. Vezérképviselő :

DÉNES B.y BUDAPEST,
VI.. Váezl-körut 61. sz.

5—6 10 15 25 lit.
25.- 36 - 45- 65.—

Berendez teljes gazdaságokat kéz- és 
erőhajtásra.

ItCrajnai *crtósi-t:íplisíxt 
doctor Trnkóczy-féle táp- és véd-por.

Étvágygerjesztő, gyarapítja a húst, tzsirt, előmozdítja a fejlő.'ést s fenntartja az 
egészséget. - Egészséges se téseknek elégséges hetenkint egy Kanálnyi táppor a 
takarmány közé keverve. — Egy csomag 50 fillérért m.nden ke:eskelónél kapható. 

5 csomag 3 korona utánvét ellenében, csomagolással bérmentve.
Trnkóczy-féle gyógyszertár, Laibach, Krain, Austria. 
Köszönőiratok naponta érkeznek, kedvező eredményt jelentve beteg és egész

séges sertéseknél.
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Szuper-foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas- 
ammont (dohánytrágyázásra), chilisalétromot, 
kanitot, 40%-os kálitrágyasót, kovasavas kálit 
és egyéb műtrágyaféléket 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 Orsz. Szövetsége
Alakult 1900. erkölcsi támogatásával Alakult 1900.
....... ...................................... Biztosítéki alap: ................................................... 

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

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

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

Az üzleteredményben a biztosított tagok 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.

TH0IHAS-SALAK
a legjobb és legolcsóbb foszfo savas műtrágya az összes 
kalászosok és kapások alá, valamint a rétekre. Hatása éppen 
oly gyors, de tartósabb, mint a szuperfoszfáté. Ezen kitűnő 
műtrágyát úgy összfoszforsav, mint czitromsavb m oldható
ság és porfinomság szavatolása mellett pontosan és lelki

ismeretesen szállítja

Kalmár Vilmos, Budapest, VI, Teréz-körút 3. 
a Thomas-salakgyára’', Berlin W. vezérképviselője a magyar 

korona országa nak területén.
Óvakodjunk a ham sitá- A Minden zsák ólom-
soktól és csakis csillag 2irra| és tarla,om.
védjegygyei ellátott e. ___ jiyi l ---------------------------------

zsákokat vegyünk át. utcl jelzéssel van ellátva.

Kwizda-féle Korneuburgi Allattáppor
Szer lovak, szarvasmarhák és ju
hok számára. Egy doboz ára 1 
korona 70 fillér- Fél doboz 70 fill- 
Valódi csákis ezen védjegygyei ellátva-

Főraktár:

Franz Joh. Kwizda

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.

gyógyszerész, csasz. es kir. osztrák
magyar, román királyi és bolgár feje

delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett. 111 - -..... . -

►►►►►►►►►►►►

■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲a◄ ◄◄◄◄ ◄◄◄◄◄◄◄

Actien ■ GesellscM zűr Fabrikalion
vegetab. Oele in Triest.

(Részvénytársaság növényi olajok termelésére Triest) 
aján pontos szántásra és évi kötés esetén fianco szál
lítással ab rende’ állomására, a protein- és zsirtartal m, 

valami , a tisztaság szavatolása mellet 

sesam pogácsát, 
Arachide (földidió) pogácsát.

Lenmagpogácsát és Cokos pogácsát
■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■
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Árjegyzék kiváüa'ra mindenhová díjmentesen küldetik. — 
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; a fuvardijat oda és az 
üres üvegekért vissza fizeti a Szt.-Iaikácsfiirdő Kíit- 

vállalat, Budán.

á
a Uj “Vietória” sor vetőgép

(tolókerék - rend ■ 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETÖGÉP. ——--

| J^ofherr és SehraRtz
H J3udapesten, VI. kér, Yáezi-körút 57. sz. 

WWWWW Uj gazdasági gépgyára és vas- 
öntödéje Kispesten épült!900-ban

)

"JT’jánlja legjobb minőségű gazdasági gépeit 
jl* és eszközeit jutányos árak mellett. zzzz

terjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen
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Kis hirdetések ára:
tinóén szó 4 fill., kövér betűkkel 

minden szó 8 üli. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

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

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

Feltűnő betűkkel közlendő kis hirdetések dija, 12 □•czenli- 
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. 

Fajbaromfiak 
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 ős 
csere I Árjegyzék. Brichta 
líáltuán Török - Bálint, 

(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

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

r.-társaságnál
Budapest, Fürdö-ii. 8. 

Előjegyzést 
elfogad nemes baromfiak 
szállítására a m. kir. baromfi- 
ler.yésztötelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn.
Fehér langsánok 

és ezek tojásai kaphatók 
Darányi Ferencnénél Kecs
keméten Kitűnő, bő tojó-, 
kivitel;- és diszbaromfi.

Lampel Ödön
kosárfonó

Újpest, Temető-utcza 8. $z.
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
íéle keltető-fészkekeket 1 

koronáért.

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 megbizha'ók s önmü- 
ködőek. Pozsony, 1902. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni.

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

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerítés-gyára

BUDAPESTEN, VIII. 
Üllői-ut 48. szám.

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, barnahéju tea
tojás. Az állatok törzsköny
velve és lábgyürüzve van
nak. Faj tisztaságról kezes
kedem. Meg nem felelő 
anyagot visszaveszek. Ár
jegyzék kívánatra ingyen 

küldetik.

Kiállításokon
kitüntetett fajbaromfiakra és 
ezek keltő tojásaira megrende
lést elfogad következő árakért: 
Fehér mexikói pulyka tojás dbja 
1 kor. Emdeni X Angol Etnde- 
nivel 1 kor. 40 fill., Olasz óriás 
1 kor. 20 fill. Fehér gyöngy tyuk 
80 fill. Sárga Orpington direkt 
Angolországból Holló József ál
tal I. rendű 2 kor., II. rendű 
1 kor. 60 fillér. Sárga Orping- 
tonXmagyar sárga tyúkkal 40 
fillér. Fehér gyöngytyuk kakas 
8 korona. Jő csomagolás bizto
sítva 1 koronáért Sármezey 
Antalné, Mező-Kovácsháza.

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

megbízottaknál.
A morvaországi szudeta 
hegyvidékről kuhiandi,berni 
és schönhengsti fajta, gümö- 
kórmentes tehenek, hasas 
üszők, hágóbikák valamint 
jármos és beállítani való 
ökrök mindenkor igen ju
tányos áron kaphatók.

Herrlich Ludwig birtokos és 
t enyészállatkereskedőnél

Allhütten Stermberg mellett, 
Morvaország.

Eladó telivér 
simmenthali bikák, orszá
gos törzskönyvbe fe’véve, 
Fáy Zoltán Ecséd-i gazda
ságában.

Mérsékelt árak mellett egész 
éven át kaphatók: PISNY 
ISTVÁNNÉNÁL Battonyán, 
tisztavérü emdeni libák, pekingi 
óriás kacsák bronz pulykák, ply
mouth, orpington, langsan, erdélyi 
kopasznyaku fehér és fekete tyú
kok, kakasok. Fehér magyar 
tyúkok, kakasok fehér láb, fe
hér csőr. Ősszel finom pehely 
és toll is kerül eladásra, úgy
szintén télen át friss tyúktojá
sok is kaphatók. A kacsatojá
sokra előjegyzéseket már most 
elfogadok. Kacsatojás I db 10kr.

Hirdetések a kiadóhivatal

ban felvétetnek

Budapest, IX., Üllői-ut 25.

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

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

— Kaphatók: —

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

Príma tea-vajat 
bármily mennyiségben, ál
landóan vesz a-onnali kész
pénz ellenében: Wenzel 
Suchomel Aussig.

Őszi szállításra 
kaphatók a gödöllői magy. 
kir. baromfitenyésztő telep
ről származó tisztavérü 
törzsek után nevelt s a 
pozsonyi országos mező
gazdasági k'állításon arany

I érem és díszoklevéllel ki
tüntetett óriási bronzpuly
kák. Lengyendi gazdaságnál, 
vasút, posta, távírda Nagy- 
Bátony (Hevesmegye).

Sárga orpington 
tyu ;ok és ezek tenyésztojá

sai bármikor kaphatók:
Králik Lajosnénál, Temes
váron.

o

Fajbaromfi
és tenyésztojás kapható a 

„Délvidéki földmivelök 
gazdasági Egyesületénél" 
Temesvár.

Tenyésztojások.
Importált emdeni ludak, 
pekingi kacsák tojásai 

megrendelhetők: Blázsit
Mihá'y igazgatónál, Cson- 
grádon.

Sárga orpington 
tisztavérü importált törzsek 
után, őszi szállításra elő- 
jegyezhetök. Puszta Gali
bái orpington.telep, u. p. 
Balassa-Gyarmat.

Kitűnő tojó, 
óriás plimut tojás, (gödöllei 
törzsből) kapható á 20 fill.

csomagolás 1 korona. 
Segesváry Ödönné, Do- 
mony, Pest-megye.

Folyó évben
Holló J. utján Angliából 
hozatott sárga orpingtonok 
ivadékaira, továbbá angol 
emdeni libák s fekete ban- 
támokra elöjegyzéstelfogad 
PurgárM.,Ruma(Slavonia).

I
Egyvasu egyetemes ekék 

Két és több barázdás ekék
minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg

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

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörök; Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö SzUCS Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.



14 ÁHattenyésztésfés Tejgazdasági Lapok 1903. — 19. sz.

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


