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Baromfi-kiállítások.
A baromfitenyésztés terén hova-tovább 

a mezőgazdasági baromfitenyésztés felé 
haladunk. Rohamos léptekkel hagyjuk 
el a még nem is nagyon régen sportból 
űzött baromfitenyésztési irányt; oksze- 
rüenéshasznothajtóanrendezzükbeapró- 
marhatenyésztésünket, a bel- és külföldi 
piacz igényeinek megfelelően. Hogy 
mennyiben bir ez jelentőséggel: ha te
kintjük a sokszor hangoztatott külföldi 
keresletet, a baromfitermékek piaczának 
időről-időre való szaporodását, de meg 
a köztenyésztési irány fejlődését, köny- 
nyen megérthetjük, hogy nagyfontosságu 
az a tevékenység, mert vele egy milliókat 
jövedelmező állattenyésztési ágazatot 
látunk el.

A mezőgazdasági baromfitenyésztés 
hasznát széles körökben megismerte
tendő, a kormány és társadalom minden 
eszközt megragad újabban. Ezen eszkö
zök leghatalmasabbika kétségen kívül a 
baromfi-kiállítások. Az 1899-ik évi szegedi 
I-ső, azonkívül a pozsonyi II. országos 
mezőgazdasági kiállítások keretében ren
dezett baromfi-kiállítások igazolták ezt a 
felfogást, mert ezek után mintegy varázs
ütésre terjedt a megállapított irány, azzal 
a tudattal, hogy a baromfitenyésztést gyor
san és eredményesen csakúgy lehet javi- 
tani,ha ezen irány t követj ük. Ám a baromfi
kiállítások haszna nemcsak ez. A szem
léltető mód legközvetlenebbül hat min
denkire, tenyésztőre és laikusra egyaránt. 
Megmutat, tanít, belevési az emlékezetbe 
a követendő jó és a kiküszöbölendő hely
telen irányt, ilyképen tehát a köztenyész
tés emelését mozdítja elő. Azonfelül 
anyagbeszerzésre, kiváló tenyészegyedek 
jobb értékesítésére, szabad versenyre ad 
alkalmat.

Mindezeket szemelött tartva s a baromfi
kiállítások fontosságával tisztában léve
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határozta el a „Baromfitenyésztők Orszá
gos Egyesülete*, hogy a folyó év őszén az 
ország három nagyobb vidéki városában 
körzet jellegű baromfi-kiállítást rendez. 
Ezen három hely megválasztásánál az 
egyesület szem előtt tartotta első sorban 
azt, hogy a látogatottság s így a vásá
rolni szándékozók feljövetele a kiállításra 
minél nagyobb legyen, másodsorban, hogy 
a kiállítások kiható fontossággal bírjanak 
az azon vidékek baromfitenyésztésének 
emelésére. A kolozsvári baromfi-kiállítás, 
melynek rendezése, az E. G. E. tenyész
állatvásárjával függ össze, mindkét czélt 
egyesíteni látszik. Az erdélyi metropolis 
a maga sajátos állattenyésztési körze
tével, vonzó erőt gyakorolt mindig, nem
csak az erdélyi de a Királyhágón inneni 
gazdákra is, azután meg e helynek a 
székely-akczióra befolyó fontosságánál 
fogva méltán jöhetett első sorban válasz
tás alá egy mondhatni országos jellegű 
baromfikiállitás rendezési helyénél. Szint
úgy a nagybecskereki és aradi is. E két 
helynek mint baromfitenyésztési gócz- 
pontnak oly fejlett baromfitenyésztési 
körzete van, hogy azon czélt, miszerint 
az elsőrendű, tehát a Temes, Arad és 
Torontálmegyékben tenyésztett anyag el
terjedjen, ezen kiállításokkal méltán elér
hetjük.

AKolozsvár, Nagybecskerekés Aradon 
rendezendő baromfi-kiállításokon kívül 
ilyeneket rendeznek még a Pestmegyei 
Gazdasági Egyesület Czegléden és a Jász- 
szentlászlói Gazdakör.

Bő sorozat, amely méltán keltheti fel 
figyelmünket. S itt felvethető azon kér
dés, hogy van-e ennyi baromfikiállitásnak 
jogosultsága s meglesz-e a hasznuk, amit 
a baromfitenyésztő közönség elvár tőlük. 
Mert tény az, hogy a kiállításokra fel
küldött anyag olykor rizikóval, a vasúti 
szállítás, kiállítási térdij, takarmányozás 
anyagi kiadásokkal jár, amelyek bizony 
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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

néha érzékenyen sújtják a kiállítót. Ép
pen ezért nagyon sokelsörendü tenyésztő 
is vonakodik állatjait felszállittatni, külö
nösen ha távolabbi helyről van szó s ha 
nincs kilátás arra, hogy a kiállításra kül
dött anyagot ott értékesíteni tudja.

Ezért volt helyes az a gondolat, hogy 
az ország több helyén vétetett tervbe a 
nagyobb kiállítások rendezése, mert igy 
alkalma nyílik az ezen körzetben lakó 
tenyésztők mindegyikénekrésztvenni egy- 
egy kiállításon. Kevesebbe kerül a szállí
tás, kisebb a rizikó s úgy lehet nagyobb 
a látogatottság is, mert több körzetről 
lévén szó, a látogató és vásárló közönség 
is könnyebben jut fel a kiállításra.

Ám hogy a kiállítás sikere különösen 
anyagilag s a tenyésztőknek biztosítva 
legyen, ez az állam részéről is gondos
kodás tárgyát fogja képezni. Amidőn a 
három körzet jellegű baromfi-kiállítás 
eszméje megpendítetett, már akkor is 
szó volt arról, hogy a B. 0. E. részé
ről történendő állami baromfi-bevásár
lások közvetítése ezen kiállításokon bo
nyolódjék le, igy tehát biztos remé
nyünk lehet az, hogy tömeges bevásár
lásra küldik fel a tenyésztők, elsőrendű 
tenyészanyagukat. És ez kívánatos, hogy 
igy legyen. A kiállításoknak azon messze 
kiható erkölcsi sikerei, melyeket fentebb 
idézve elmondottunk, csak úgy teljesek, 
ha mindazon kitűnő anyag, amely biztos 
helyről felküldetik a kiállításokra, közvet
len olyan kezekbe jut ismét, ahol tovább
tenyésztve egyrészt a köztenyésztést 
gyarapítja, másrészt anyagul szolgál a 
mezőgazdasági baromfitenyésztésnek.

Annak a három baromfi-kiállitásnak 
helye, amelyeket a B. O. E. tervez, jól 
meg van választva. A széleskörű akczió, 
amely e kiállítások sikere érdekében máris 
megindult, eredményes munkálkodást van 
hivatva biztosítani e téren ; a tenyésztők
től függ még, hogy karöltve segédkézzé- 
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nek a siker érdekében munkálkodni, ami 
ugyhiszszük szintén nem fog elmaradni.

Alkalom van, ahol bemutathassák egy 
tenyésztési év eredményét s hogy ezen 
újabb esztendő nem maradt el, sőt felül
múlta az elmúlt évek tevékenységét, biz
ton hiszszük s igy annak a programmnak, 
amelyet társadalmi faktoraink megálla
pítottak, alegszebb siker lesz osztályrésze.

Az augusztusban kezdődő baromfi-kiál- 
litásokhoz a legszebb várakozásokat fűz
zük s reméljük, hogy teljes sikerrel szá
molhatunk be annak idején róluk az ügy 
és baromfitenyésztésünk felvirágozása 
érdekében. Á. E.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Szabályok az állattenyésztés 
köréből.

Minden földmiveléssel foglalkozó gazda
ember tapasztalhatja azt, hogy a mezei 
gazdálkodásnak ezidőszeiint legfonto
sabb és legjövedelmezőbb üzletágát az 
állattenyésztés képezi. Országunk gazda
közönsége mintegy 15 év óta súlyos 
mezőgazdasági válsággal küzd. A szom
széd tartományok nagy versenye s a 
tengerentúli államok óriási gabona-be
hozatala gazdasági terményeink árát any- 
nyira lenyomta, hogy ha azokat piaczra 
visszük, még a termelési költségeket is 
alig téritik meg. Ha 4—5 évben egyszer 
külföldi versenytársaink rossz termése 
folytán, a gabona ára véletlenül felemel
kedik is, mint a hogy elég tisztességesen 
felemelkedett a lefolyt gazdasági évben 
is, akkor meg nincsen mit eladni, mert 
részint a kedvezőtlen időjárás, nagy szá
razság és esőzés, részben pedig más 
elemi csapás bele szól, nem sikerül a 
termés, nincsen mit eladni, mert a gaz
dának alig terem annyija, a mennyi a 
saját szükségleteinek fedezésére ele
gendő.

Ilyen szomorú gabona termelési körül
mények között, a magyar gazdának egye
düli reménye s jövedelmet nyújtó gazda
sági ága csak az állattenyésztés lehet. 
Mert ha jő és szép állatokat nevelünk, 
ha sok és jóminöségü állati terméket 
állítunk elő, azoknak biztosabban meg
van a tisztességes ára és piacza, mert 
sem az eladásra szánt jó állat, sem a 
piaczra került állati termék nincsen olyan 
bizonytalan áringadozásnak és olyan sok 
eshetőségnek kitéve, mint a gabona.

Miután tehát a sok bajjal küzdő gazda
embernek válságos helyzetében legbizto
sabb támaszt a sikeres állattenyésztés 
nyújthat, azt hiszem, nem végezek fölös
leges munkát, ha gazdatársaim emléke
zetében felelevenítem azokat a legfonto
sabb állattenyésztési szabályokat és eljá

rásokat, a melyeknek szem előtt tartá
sával és alkalmazásával képesek leszünk 
a gazdai czéloknak megfelelő értékes 
állatokat éspiaczképes állati termékeket 
előállítani.

Bármely fajhoz, vagy bármely állat
fajtához tartozó állatokat tenyésztünk 
is, eljárásunk eredményes csak az esetben 
lehet, ha szigorú körültekintéssel járunk 
el a tenyészállatok kiválasztása, a mag
állatok helyes párosítása, a párosodástól 
származó utódok szeretetteljes, gondos 
ápolása és megfelelő jó takarmányozása 
körül.

Azt tartja a példabeszéd, s a mellett 
tanúskodik a gyakorlati élet tapasztalata 
is, hogy : „A milyen a vetőmag, olyan a 
termés/ Ezt bátran reá illeszthetjük az 
állattenyésztésre is. A milyenek a mag
állatok, olyanok lesznek rendes körül
mények között az utódok is. Ebből önként 
következik, hogy a jövedelmező állatte
nyésztésnek alapját, a czélnak megfelelő 
jó apa- és anyaállatok képezik. Tehát 
ezeknek a helyes megválasztásánál kellő 
szakértelemmel és szigorú körültekintés
sel kell eljárni.

Nagy súlyt fektessen a gazda, arra, 
hogy tenyésztésre kiválasztandó állatai 
teljesen épek, egészségesek, erőteljesek | mert hiszen a küllemtani szabályok azt 
és hiba nélküliek legyenek. A küllemtani 
szabályoknak megfelelő arányos test 
alakulás és egymástól távol álló függő
leges irányú oszlopszerü helyes lábállás 
elengedhetetlen követelmény.

Sem a szépségi, vagy szerzett hibák
kal, annál kevésbbé az átörökítő hibákkal, 
milyenek a csámpás lábállás, izomsze
génység, havi vakság, szűk mellkas,csont
pókok stb. biró állatot se volna szabad 
tenyésztésre besorozni, mert ezen hibá
kat, vagy jobban mondva, ezen betegsé
gekre való hajlandóságot a szülő rend
szerint átviszi, átörökíti az utódaira is.

Az elmondottakon kívül ki kell ter
jesztenünk figyelmünket arra is, hogy a 
tenyésztésre kiszemelt magállatnak mi
lyenek a szülei? Bírnak e azok jó átörö
kíthető képességgel, mert a gazdára 
nézve csak az a magállat lehet becses, 
mely kiváló tulajdonságait biztosan 
átörökíti utódaira is. Nem tévesztendő 
szem elöfaz állatok takarmány értékesítő 
képessége sem, mert igen gyakran tapasz
taljuk azt, hogy daczára az egyforma 
tenyész-feltételeknek, mégis ’ az egyik 
állat sokkal jobb húsban van, mint az 
ugyanazon életviszonyok közt működő 
más állattársa. A mindig jó kondiczióban 
levő állatokkal sokkal több takarmány- 
megtakaritást érhetünk el, mig ellenben 
az állandóan rossz húsban levő sovány 
állatok tenyésztése sok takarmány-po- 
csékolással és általában több költséggel 
fog járni.

Figyelemmel kell lenni a szülök tej-

termelési és szaporodási képességére is. 
A több és jobb tejet szolgáltató anyának 
az ivadékai szintén bővebb tejelőkké 
fognak válni. Tehenészetekben tehát nagy 
súly fektetendő grra, hogy ott mindig 
csak olyan1 bikákat alkaton ázzunk,- amely 
bikák törzskönyyilegkimutatható sok 
és jóminöségü tejet szolgáltató, anyáktól 
származnak. A juhoknál és sértéseknél 
a magállalok mindig oly. szülök után 
választandók ki, amelyek a felsorolt elő
nyös tulajdonságokon kívül méntől na
gyobb szaporodási képességgel vannak 
felruházva.

Egyik igen jeles szaktekintélyünk azt 
tanácsolja a gazdaközönségnek, hogy a 
tenyészállatok kiválasztásánál nem a 
szemnek, hanem a zsebnek tetsző álla
tokra fordítsuk a főfigyelmet, és hibául 
rójja fel, hogy az állatdijazásoknál csak 
a küllem után bírálják és jutalmazzák az 
állatokat s a hasznosítást figyelmén kívül 
hagyják. Bármennyire tisztelettel visel
tetem is az illető szakiró urnák' a~köz- 
tenyésztés irányításánál kifejtett és már 
szép eredményeket elért buzgó és önzet
len tevékenysége iránt, mégis ki kell 
jelentenem, hogy a fenti tanácsadását 
teljes mértékben el nem fogadhatom,

lanitják s amellett tanúskodik a gyakor
lati élet tapasztalata is, hogy az állati 
test külső tulajdonságaira, tehát az erő
teljes és szabályos, tetszetős s általában 
a szemlélőre kellemes benyomást gya
korló formára igen is nagy súlyt kell 
helyezni, mert csak ezen tulajdonságok
ból lehet következtetni az állat belső 
képességeire, tehát a hasznothajtóságára, 
is. Hová jutnánk a köztenyésztés terén, 
akkor, ha a szabályos és erőteljes test- 
alakulásu állások mellőzésével, olyanok
nak adnók az elsőbbséget, amelyek jó-" 
tejelők ugyan, de csámpás testalakulá- 
suak és sem a fajta, sem az ivar jellegével 
nem bírnak ?

Ha bepillantunka nagy tenné'zct ház
tartásába, azt látjuk, hogy tavaszszal a 
nemi ösztön, a párzási hajlam felébredése 
idején, a vadállatok hímjei élet halál 
barczot vívnak egymással a nőstény állat 
elnyeréséért, s a végén a nő állat tetszését 
az nyeri meg, amely a harcztérről győz
tesen kerül ki. így érvényedül az erősebb 
joga a gyengébb felett.

Tehát maga a természet megadja az 
útmutatást arra nézve, hogy gazdasági 
állataink közül is mindig a szabályos 
testű, erőteljes egyedeket alkalmazzuk 
tenyésztésre. EztrészemröLannyira fontos 
követelményeknek tartom, hogy az anya
állatokra iskiterjesztendönek vélem azon 
törvényes intézkedést, miszerint szapo
rításra csak azok használhatók, amelyek 
épen úgy mint a bikák, tény észképességi. 
igazolványnyal vannak ellátva.

Legjobb szerkezet. Legnagyobb
munkabírás. Legkönnyebb M- A LEGJOBB FÖLÖZŐGÉP AZ ALFA-SEFARATOR. 
tas. — Legtokeletesebb folozes. ________________ ______ _________________________ ____
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Az őseink által sok véráldozattal meg
szerzett személyés szabadságot és füg
getlenséget, mint legdrágább kincset kell 
hogy őrizzük, azonban véleményem sze
rint a személyes szabadságnak és függet- 

: lenségnek ilynemű korlátozásába az állat
tenyésztés sikere és felvirágozása érde
kében bátran bele lehetne menni.*

A tenyészállatokat vagy a saját tenyé
szetéből szemeli ki a gazda, ha ilyennel 
rendelkezik, vagy pedig vásárlás utján 
eszközli a beszerzést. Ha saját tenyésze
tünkből történik a kiszemelés, akkor azt 
már az álíat szopó korában végezzük. 
Amely újszülött állat a csecsen szebb 

.és erőteljesebb fejlődést mutat, mint a 
többi társai, azt jelöljük ki leendő mag
állatnak, feltéve, ha szülei előnyös tulaj
donságaival meg vagyunk elégedve. Az 
ilyen növendék állatokat hosszabb ideig 
szoptatjuk s a borjúnak több tejet jut
tatunk.

A szopó növendék állatoknál a csecs-, 
röl történő elválasztás után némelykor 
azt tapasztaljuk, hogy azok, amelyeket 
továbbtenyésztésre kiszemeltünk,’ fejlő
désben a többi állattársaiktól elmarad
nak, tehát csalódunk bennök. Ez onnan 
van, mert lehet, hogy szopó korban több 
és jobb minőségű tejben részesültek, 
mint.társaik, testökre formás zsírpárna 
rakódott, mely alatt az esetleg gyengébb 
csontozat nem volt kivehető, tehát a 
zsírpárna tévútra vezette a gazdát. El
választás után, midőn a tej elvonásával 
úgyszólván saját erejökre lesznek utalva 
s a társaikkal egyforma gondozásban és 
takarmányozásban részesülnek, a zsír
párna lassanként felszívódik, eltűnik s a 
fejletlenebb csontozat és a hiányos izom- 
zat szembetűnőbbé válik.

Az ilyen növendék állatoknál természe
tesen lemondunk arról, hogy őket továbbra 
is magállatokká neveljük. Miután tehát 
a szopó-korban levő leendő magállatok 
kiszemelésénél gyakran lehetünk csaló
dásnak ■ kitéve, tanácsos, hogy mindig 
1—2-vel többet jelöljön ki a gazda, mint 
a mennyire szüksége van, mert ez esetben 
némely állat később ha nem is válna be, 
lesz fölösleg, a miből a beállott hiányt pó
toljuk.

Az esetben, ha a tenyésztő a magána
tokat vásárlás útján kell hogy beszerez
ze, semmi esetre sem ajánlatos e czélból 
közönséges vásárra, vagy piaczra menni, 
mert ilyen helyeken ritkán talál telje
sen megfelelő példányokat, mivel az

■ í Gondolom, a t. czikkiró ur ezt a dolgot 
nem fontolta meg eléggé a kivihetőségre nézve.

Rovatvezető. 

okos, előrelátó és jóravaló gazda az ö jó 
tenyészanyagától nem szívesenválikmeg, 
s a piaczra csak végszükség esetén viszi.

Leghelyesebb valamely jóhirü tenyé
szetet, vagy a rendezni szokott tenyész
állat-vásárokat, vagy az ilynemű kiállítá
sokat felkeresni e czélból. Igaz hogy ilyen 
helyeken magasabb árt szoktak az ál
latokért kérni, mint a közönséges pia- 
czon, azonban nézetem szerint ez az ár
többlet habozás nélkül megadható, mert 
legalább biztosabbaklehetünkarra nézve, 
hogy a vásárolt állat a czélnak meg fog 
felelni.

Ilyen beszerzési forrásoknál nem sza
bad elmulasztani az állattörzskönyvbe 
történő betekintést. Ezen könyvből alapos 
tájékozást szerezhetünk arra nézve, hogy 
milyen a megvásárolni szándékolt állat
nak illetve családjának és szüleinek a 
tej elő,szaporodó, átörökítő stb.képessége.

Ha az előbbiekben elmondott szabá
lyok szem előtt tartásával és szigorú kö
rültekintéssel sikerült a magállatokat ki
választani, és besorozni, következnék az 
után azoknak a párosítása, mely eljá
rásnak miként történő keresztülvitelé
ről más alkalommal óhajtok megemlé
kezni. Czirmes Bálint.

Újabb rekord a ló ugrásában.
Hogy mire képes pl. az ügetés terén 

egynémely ló, az sokak előtt ismeretes, 
nevezetesen magyar közleményekből is 
tudjuk, hogy a közelmúltban az amerikai 
trabber-ló az angol mértföldet (1609 
méter) megtette:

Sunol — —-------2-8x/4 perez alatt
Nancy Hancks _  2-7x/4 „ „
Nancy Hancks ... 2'574 „ „
Nancy Hancks _  2'04 „ „
Alix ......................  2'033/4 „
The Abbott ____ 2'0374 „ „
Crescens ...____ 2'021/4 „ „
Róbert _  ..._ 2'0172 „ „
Star Pointer ........  1'5972 „ „

Tehát ügetésben az u. n. „2 minutás 
ló“ tényleg már létezik.

De létezik magasugrásban az u. n. 
„2 méteres ló“ is, sőt újabban az a 
rekord jelentékenyen túl van haladva. Az 
P/2 méter magasságot ugró ló tudvale
vőleg nem éppen ritka s czirkuszokban 
2 métert ugró is találkozik. Újabban 
Németországban és Amerikában keltett 
nagy figyelmet egy-egy ló a magasug
rásban. Ezeket itt bemutatom. És pedig:

Tilly ... ............... 1.70 métert ugrott
Heatherbloom ... 2.49 „ „

Ez utóbbi maga majdnem két és fél 
méteres rekordjával bizonyára sokáig 
rivális nélkül fog állani.

A távolugrásban feltűnő rekordja volt 
Ludovika akadémiai tiszthelyetteseknek, 
kik magyar lovaikkal a budapesti ha
tárban 7 métert ugrottak át. Erre erősen 
ráliczitál egy Chandler nevű ló, mely 
Leamingtonban, Angliában, állítólag 
11’284 méter távolságot ugrott.

S mindez állatok lovas alatt hajtották 
végre bravúrjaikat, ami azért megjegy
zésre méltó, mivel szabadjában ugorva 
könnyebben győz le a ló gátakat és aka
dályokat s bizonyára az idomitásnak van 
abban jelentékeny része, hogy lovas 
alatt is ily feltűnő képességet mutat 
némely, az ugrásra különben is jól al
kotott ló.

Egyéb iránt az itt képben bemutatott 
Heatherbloom lovasa, Richard Donnelly 
is erős lehet a maga mesterségében, s az a 
keletporoszországi ugró ló, melyet másik 
képünk mutat, nem mindennapi állat 
lehet, mert távolságban 5 méter az ug
rási rekordja.

Bizonyára a mi hazai vadász- és ka
tona-lovaink között is sok van, amely 
a közönséges ugrási rekordot leveri. Kár, 
hogy mi ezt meg nem figyeljük, ki nem 
derítjük s különösen, hogy nem publi
káljuk. M. K.

Állategészségügy.
Rovatvezető: Dr. Rátz István.

Juhok mesterséges fertőzése száj- 
és körömfájással.

Többen, igy Jacobi és Jenisch kétségbe 
vonják, hogy a szájfájás juhokon egyálta
lában előfordul, de Schmey, Jungers, 
Schrader, Georges és mások bebizonyí
tották ennek ellenkezőjét, bár jóval rit
kább, mint a szarvasmarhákon. Juhokon 
inkább a körömfájás fordul elő: a párta
szél duzzad, élénkebb vörös, majd hólya
gok keletkeznek, ritkább — körülbelül 
az eseteknek csak 5 —2O°/o-a — a száj
fájás. A járvány többnyire az egész nyá
jat támadja meg, heveny lefolyású és leg
gyakrabban kedvező kimenetelű. Georges 
szerint a száj- és körömfájás a szarvas
marha- és juhnyájakon synchronikusan, 
egyidejűleg lép fel, a beteg szarvasmar
hák fertőzik a juhokat és megfordítva. 
Schrader á? újabban Behla viszont azt 
észlelték, hogy a beteg juhokról ragadt 
át a száj- és körömfájás a szarvasmar
hákra. így a berlini marhavásáron a múlt 
évben vásárolt juhokon hazaérkezésük 
alkalmával a száj- és körömfájás fejlő
dött ki és alig nehány napra erre a velők 
csak futólagosán érintkezett ökrökön lép

Erőtakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 
moslék, szörplé stb< beszerzése végett forduljunk a
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tek föl a járvány tünetei. Az 1892-ik év
ben Luckau városában és környékén a 
szarvasmarhák és sertések között pusztí
tott ezen járvány. Behla friss hólyagsavó
val egy juh száját kente be, mire három 
nap múlva láz lépett föl s a körmökön 
és a száj nyálkahártyáján, a felső ajkon 
és a nyelv oldalán hólyagok keletkeztek; 
egy hét múlva az állat gyomor- és bél
hurutban elpusztult. Piana és Florentini 
is fertőztek mesterséges utón juho
kat hólyagsavóval, melyet ugyanannyi 
mennyiségű glycerinnel hígítottak. Ezen 
anyagot egy kos bőre alá ojtották. A 
következő napon a hőmérséklet 39’8° G. 
volt, harmadnapra41 ■6°C’-ra emelkedett. 
A negyedik napon a két csülök között
jól kifejlődött hólyagok voltak láthatók. 
Egy másik esetben a száj- és orrüreg
ben fejlődtek hólyagok.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
Rendező-bizottsági ülés.

A Baromfitenyésztők Országos egye
sülete által No ozsvár, Nagybecskerek 
és Aridon rendezendő őszi baromfi
ki állítások rendező bizottsága május 
hó 22-én d. u. 5 órakor a Köztelken 
ülést tart, melyre ez utón is meghivat
nak a rendező-bizottság tagjai. Tárgy
sorozat: 1. A rendezés mikéntjének meg - 
állapítása. 2. A kiállítási tervezetek meg
állapítása. 3. Prospektusok, bejelentési ivek 
szétküldése.

A tulkorai költések némely hátrányai.
A legtöbb tyuktenvésztő bizonyára ta

pasztalta, hogy a tulkorai költések nem 
mindig sikerűitek, mert az idő, melyben 
a kikelés történt, még ilyenkor zord, a 
csibe nélkülözi a napot és jó levegőt, 
meghüti magát, miből többféle bajok tá
madnak.

A kedvezőtlen időjárása csibék gyönge 
lábait támadja meg. innen a meghűlés a 
gyomorra megy át, minek következtében 
emésztési zavarok állanak be, melyek 
folytán ürülékük, meiy ragadós, alfelükre 
tapad, mire azután rendesen beáll a ha
lál. E baj csak úgy orvosolható, hogy a 
csibék 18—20 fokú egyenletes meleg 
helyiségben tartatnak, mely óvavanmin- 

d n hideg légvonat ellen, az alfél zsírral 
vagy olajjal bekenetik, mi az ürüléknek 
odatapadását gátolja.

Egy másik baj, mely a tulkorai költé
seket meg szokja lepni, a köszvény, mi 
szintén a kedvezőtlen időjárás következ
ménye. E bajba esett csibe eleinte bizony
talan járású, mely későbben fokozódik, 
gyakran le-leül, s midőn felkel, hogy 
tovább menjen, leesik, mert egyensúlyt 
nem képes tartani, nem lévén ereje 
lábaiban. Ennek vége rendesen szintén 
a halál. E betegség lefolyása nem oly 
gyors, mint az előbbié. Ha a köszvényes 
csibék mindjárt eleinte 18—20 fokra fü
tött helyiségbe tétetnek, melybe a nap is 

,,Heatherbloom“ nevű amerikai ugró ló. 2 méter 49 cm. 
magas akadályt ugorva.

besüt, és lábaik naponta kétszer lenolaj
jal bedörzsöltetnek, akkor a legtöbb eset
ben javulás áll be. E baj nem ragályos, 
s megjegyzendő, hogy 20 foknál nagyobb 
meleg nem is előnyös a betegekre.

A felette korai költésektől tehát tartóz
kodjék mindenki, akinek a csibék felne
velésére alkalmas helyiségei nincsenek, 
mert azokat kicsi korukban a hidegre ki
ereszteni veszély nélkül nem lehet.

Költésre alkalmas tojások.
A ki haszonnal akar baromfit tenyész

teni, annak nagyon kell ügyelni a tojá
sok megválogatására. A tojás ne legyen 
túlságos régi és ép, továbbá megtermé
kenyített. Ha az erőteljes fiatal kakas 
mellé legfeljebb hat tyúkot adunk, való
színű, hogy a nyert tojások meg is van
nak termékenyítve. A jérczetojások kicsi
nyek és igy csak satnyább csirkék kelnek

belölök, tehát a két éves tyúkok tojásai 
jobbak. A tojás ne legyen piszkos, külön
ben a csirke kibúvását megnehezíti, vagy 
a költésnél a tollakkoz tapad; a piszkos 
tojásokat tehát előbb mossuk meg, vagy 
pedig ne költessük. A megpattant tojást 
mindig veszedelmes dolog használni, ha 
a megrepedt részből már kezd folyni a fe
hérje, a tojást ne használjuk, a kisebb re
pedést papírral be lehet ugyan ragasztani, 
de ennek a használata se lesz előnyös. 
A rendkívül nagy tojásokat, a melyekben 
előreláthatólag két sárgája van, ne köl
tessük, mivel vagy egyáltalán ki nem kel
nek, vagy torzcsirkék származnak belő
lük. Legjobb a költésre szánt tojásokat 

száraz, szellös, hűvös és napsugártól
védett helyen tartani. Hibás eljárás a 
tojásokat hegyükkel lefelé állítani, ha
nem úgy fektessük őket, a hogy a fé
szekben feküdni szoktak. Azt, hogy 
valamely tojás meg van-e terméke
nyítve vagy sem, rendszerintcsak akkor 
lehet eldönteni, ha az már egy pár 
napig a kotló alatt volt. Ha a kiköl
tésre szánt tojások sokáig hevertek, 
nagyon csökken a kikelés valószínű
sége, már csak azért is, mivel ez alatt 
a tojás hártyája nagyon megvaste godik 
és a csirkének sok fáradságába kerül 
magát azon keresztül törni. Azelőtt 
azt hitték, hogy a távolabbra szállított 
tojásokból nem kel csirke, ez azonban 
tévedés; ajó becsomagolással nagyobb 
távolságokra is el lehet küldeni, a 

nélkül, hogy tenyésztési értékük csök
kennék.

Rühös baromfiak.
A baromfiak rühösségét a Sarcoptes- 

átka idézi elő. Leginkább tyúkokon, rit
kábban pulykákon, galambokonés éneklő 
madarakon fordul elő. A betegség kizá
rólag a lábakat támadja meg és csak a 
nagyon elhanyagolt esetekben terjed a 
fejre is át. A lábujjak felszínén apró 
szürkés-fehér pikkelyek keletkeznek, me
lyek folyton nagyobbodva, dudorzatos 
felületű, sárga-szürke, gyöngyházfényü 
varakká alakulnak át. A láb ilyenkor olyan 
külsőt nyer, mintha mészszel volna be
kenve. A varak folyton vastagodva, aka
dályozzák az ízületek hajlitását. Az álla
tok e miatt kezdetben sántítanak, később 
még állani sem képesek. Az ilyen súlyos 
esetekben az állatok táplálkozása sem 

Járgány cséplőkészletek. | Elsőrangú hazai gyártmány! | Darálók. Szec-skavágók. Ekék.

gőzcséiilökészlet
és 100.000külön féle kisebb 
gazdasági gép üzemben.

Első Magyar 
Gazdasági Gépgyár 
részvény-társulat 

Budapest, VI., Váczi-ut 19. sz. 
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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kielégítő, folytonosan soványodnak, majd 
kimerülés tünetei között elhullanak.

Ha valamely állományban a rühösség 
megállapittatott, a kezelés megkezdésé
vel egyidejűleg a betegek az egészsége
sektől elkülönitendök. Miután már a fer
tőzött, de még egészségeseknek látszó 
állatok és a tényleg egészségesek elkülö
nítése lehetetlen, azoknak hosszabb időn 
keresztül való megfigyelése indokolt. A 
betegség ilyen látszólag egészséges álla
ton később kifejlődhetik, már pedig minél 
korábban ismerjük azt fel, annál köny- 
nyebb és annál eredményesebb a gyógy
kezelés. Nagy gondot kell fordítani arra, 
hogy a már gyógykezelés alatt álló be
tegek újból ne fertőzzenek. E végből 
az istálló, valamint az eszközök és az 
ápoló személyzet ruházata gondosan 
fertötelenitendők.

A kezelés megkezdése elölt a súlyo
sabb esetekben, amidőn a bőrt pikke
lyek, vaskos varak és pörkök borítják, 
a bőrt először elő kell készíteni. Az elő
készítés a bőr alapos megtisztogatá- 
sában, valamint a pörkök és varak fel
puhításában áll. E végből a bőrre vas
tag rétegbenzöld szappant vagy közön
séges háziszappan habját, karbololajat 
vagy karbolgliczerint kenünk. 2—3 óra 
múlva pedig az időközben felpuhult és 
meg’azult varakat langyos szappanos 
vízzel és kefék segélyével lemossuk. 
Az igy előkészített, megpuhitott bőrre 
azután bedörzsöljük a káliszappant. 
A betegség ily kezelés mellett rövid 
időn belül megszűnik.

Elő baromfiak utközbeni etetése és itatá
sára vonatkozó határozmányok betartása.

Egyes baromfiszallitó felek a fuvar
levelekbe oly nyilatkozatot irtakbe amely
nél fogva a szállítás végett feladott barom
fiak etetését és itatását nem a díjszabási 
határozmányok szerint az illető útirányra 
nézve előirt etetö-itató állomásokon kí
vánják, hanem egy másik állomáson, 
amely esetleg nem fekszik a szállítási út
vonal mentén, avagy pedig nincs beren
dezve etetésre és itatásra vagy végre a 
vonat tartózkodási ideje nem elegendő az 
etetés-ilatás foganatosítására. Ezen a 
díjszabási határozmányokkal ellenkező 
utirányelöirásnak azután megvan azon 
hátránya is, hogy éppen az előirt állo
máson az etetés-itatás a fönt említett 
okok miatt nem vihető keresztül és igy a 
baromfiak egy része az éhségtől és szomjú
ságtól gyötörve elhull. — Kártérítésről 
persze szó sem lehet és igy a szállítók káro
sodnak. Az államavsutak igazgatósága, 

hogy a károsodástól a feleket megmentse, 
másrészt pedig akivitel biztosítása érde
ben, e tárgyban utasította *az állomá
sokat, hogy a feleket felvilágosítsák és 
csak oly küldeményeket vegy' nek fel szál
lításra, amelyeknél a vonatkozó fuvar
levelén a díjszabási határozmányoknak 
megfelelő útirány lett előírva.

A lóhus.
in.

Mikor a külföldi államok a lóhus-fo- 
gyasztásnak közgazdaságilag vett fontos
ságát hangoztatják s annak hova-tovább 

nagyobb és nagyobb tért meghódítani 
törekszenek, a dolog fmancziális olda
lával épugy számolnak, mint ahogy szá
mot vetnek annak az állattenyésztés és 
állatvédelemre kiható előnyével is.

De számolunk evvel ma már mi is.
Tormay Béla miniszteri tanácsos, ki í 

e téren elsőrendű szaktekintély, már 10 
év előtt a következőket Írja: Az or
szágban van egy millió hétszázezer 
ló. Feltevén, hogy nálunk átlag 12 
évig áll a ló használatban, úgy va
lami 145,000 selejt kerül évenkint. Ha 
ennek 6°/o-át teljesen veszendőbe me
nőnek veszszük is fel, még mindig 
valami 58,900 darab az, ami fogyaszt
ható volna. A gazdánál használhatlanná 
vált ló értékét drbonkint 12 korona érté
kűnek vévén fel, ez valami 696,000 kor. 
értéket jelent, ám a ló kimérése esetén 
a bőrt is számítva, egy ló átlagos ára 
bizonyára 60 koronára emelkednék s 
ekként már valami 3 millió korona volna

évenkint az, ami a lótulajdonosok javára 
esnék s e mellett még az államkincstár 
is fogyasztási adó czimen körülbelül 
300,000 korona bevételhez jutna.

Hogy ilyen nagy összeg megy tényleg 
veszendőbe jelenleg hazánkban, arra 
következtetnünk lehet Németország pél
dájából, hol ezek az adatok ismereteseb
bek. Ott 3.800.009 darab körül van a 
lóállomány. A ló élettartamát átlag 15 
évnek vevén fel, életét veszti évenkint 
valami 257,000 darab. Ezek között van 
mintegy 86,000 drb, melyet levágnak s 
javát emberi, rosszabbját állatkerti va
dak s kutyák számára eleségül felhasz

nálják. 171,900 ló húsa tehát az, ami 
csekély részben teknikai czélokra fel- 
dolgoztatik, jelentékeny részben azon
ban teljesen veszendőbe megy.

Az ö számitásaszerint már most a ló 
vágósulyát5németmázsának(2’5mm.) 
s német mázsáját 40 márka értékűnek 
vevén fel, évenkint 860,000 mázsa hús 
az, ami circa 35 millió márka értékben 
a nemzeti vagyonra nézve elvész. De 
nemcsak ez a szempont indokolja a ló
hus kimérését, hanem az is, hogy a ló
anyag minőségének javulására is hat 
az. A felületesen vizsgálódó azt hinné, 
hogy a miért egy pár ezer lóval keve
sebb lenne a levágás révén évenkint 
az országban, nem következés, hogy a 
többi jobbá lenne. Pedig az — mint 
külföldi példák mutatják— igenis kö
vetkezés.

Régebben pl. Francziaországban a 
gyepmester fizetett egy leölésre való 
lóért (tulajdonképen annak bőréért) 

10 15 frankot, s ma fizet a konzumra le
vágott lóért a lómészáros 80—100frankot 
is. Párisra nézve konstatálva van az is, 
hogy 1866-ban a ló átlagos vágósulya 
190 kiló volt, 15 év múlva pedig, ahogy 
a lóhus-fogyasztás nagyobb mérveket öl
tött, lett a vágósuly 225 kg.

De ez természetes is, mert a lóte
nyésztő, ha jól tudja értékesíteni a szol
gálatra vagy tenyésztési e kevésbbé alkal
mas lovát a vágóhídon, a tenyésztésben 
és használatban csak a jól megfelelőket 
hagyja meg, holott ellenkező esetben 
használja azokat a végkimerülésig is, s 
szaporítja a kevésbbé megfelelőket is, 
mert az a harmadik lehetőség (a vágó
hidra adás) nem int biztatólag felé.

Hogyha továbbá hazánknak hússal való 
tofó ellátását vennök alapul, kisülne, 
hogy mint más államoknak, úgy nekünk 
sincs egyetlen kiló hús fölöslegünk se és 
ebből önként következik, íiogy egyéb 
állatokat produkáló gazdáinknak nem

•Jobb ós nie<rbizhatóbb . \ I v
nem is ajánlhat vilik:, mint a minők év óta

Hantiméi* Ödön csász. és kir. udvari magkereskedésében 
Budapesten kaphatók.
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kell hogy fájjon a fejük azért, hogy a 
lóhus is versenybe lép, és pedig annál 
kevésbbé kell fájni, mweZn lóhust külön- 
ben is azok fogják fogyasztani, akik jelen
leg húst csak minden sátoros ünnepen, 
vagy akkor se fogyasztanak. De nemcsak 
a tenyésztő, hanem a mészáros és hentes 
is nyugodtan alhatik afelől, hogy az egyéb 
hús fogyasztásának a lóhus számbave-. 
hető mértékben nem árt, mert általában ' 
a húsfogyasztás ezután nem apadhat\ 
már, hanem csak fokozódhatik.

Az állatvédelmi szempontot tekintve, 
sajnosán konstatálni vagyunk kénytele
nek, hogy humanizmusunknak a lókin- 
zások valóságos szégyenfoltjai még ma 
is. Semmiféle állatanyagunkban nincs 
annyi — a szélső határon túl is lezsarolt, 
elkinzott szánalomraméltó állatunk, mint 
a lóállományban. Hát miért van ez? Azért 
leginkább, mivel nincs mód az elhibáso- 
dott lovak vágóhídon való jó értékesíté
sére, de van mód azok végletekig vitt le- 
zsarolhatására. Hiszen ismeretes, hogy | 
valóságos sintér árt ad csak ily lovainkért 
a bécsi lóvirstler; űzzük, hajtjuk, zsarol
juk hát azt a nyomorult párát a végki
merülésig, s akkor a sintéré 6—10 koro- j 
náért, esetleg ingyen, sőt esetleg raégmi 
fizetünk rá, hogy a gyepmester elvigye.

Ha mód és alkalom lesz a ióhus-fo- 
gvasztásra, idáig nem fogunk menni a 
szégyenünkre váló lókinzásban, hanem 
odaadjuk elfogadható árért állatunkat a 
lóvágó kezébe s lehetővé teszszük. hogy 
szegénysorsu polgártársaink, de bárki is 
olcsón ily húshoz jusson, egyben eszkö
zölvén, hogy a végsőig kinzott ily áJlat- 
individuumok szivet facsaró látványai el
tűnjenek utainkról, utczáinkról. Eltűnje
nek— ha arra alkalmasak — korgó em
beri gyomrokban, s ha erre nem elég 
alkalmasak, hát állatok gyomrában, vagy 
a zsírolvasztók és trágyagyárak üst
jében.

Mert hangsúlyozom újra is, hogy fiata
labb vagy öregebb, bár talán hibás, de 
feltétlenül egészséges, fogy isztható minő
ségű húst szolgáltató ló lehet az csak, ame
lyet konzumba bocsá'unk. Nos, rendezett 
husszemle, lóvágóhid és lóhus-mészár- 
szék nélkül ez el sem képzelhető, tehát az 
egyéb húsok konzumba bocsátására vo
natkozó szabályok és feltételek mind
összesen ebben is irányadók kell, hogy 
hogy legyenek. S ha irányadók, akkor 
nem fenyeget a lóhusban még annyi ve
szély sem bennünket, amennyi más álla
tok húsában fenyeget, és tekintve, hogy 
nincs tiltva, de sőt engedélyezve van 
sánta, béna, vak, kiöregedett, sőt máj- 
mételyes, ecchinococcusos, mi több 
ragadós tüdőgyuladásos és gümökórsá- 
gos marhának bizonyos feltételek mellett 
való kimérése, hol volna a méltányosság, 
az igazság arra, hogy hasonló feltételek 
mellett a ló húsa is kimérhető ne legyen.

Nem lehet kétség tehát a felett, hogy 
ennyi mindenféle megnyugtató körül
mény, ennyi kívánatos viszony közepette

immár örömmel vesz tudomást hazánk 
népének igen nagy, közelről érdekelt 
része arról, hogy a lóhusban végre egy 
uj, olcsó, kilünő tápláló hatású fogyasz
tási czikkhez jutand bizonyára minél 
előbb. Mint jelzém, első sorban a fő- és 
székváros teszi lehetővé megfelelő vágó
híd létesítésével a lóhus forgalomba ke
rülését. Példájátidővel valószinülegköve- 
tik más nagy városok is. Utat fog lelhetni 
az az értékes húsféle nemcsak a nagyon 
rászorult legalsóbb százezerhez, hanem 
máshová is, amint az külföldön is történt. 
De hogy utat lelhessen s jótékony hatá
sát az ecsetelt irányokban kifejthesse, 
ahhoz az egész intézménynek minél meg
nyugtatóbb és czélszerübb formában való 
megteremtése kell. S hogy ezt miképen 
gondolom : elmondom a következő, befe
jező közleményben. Monostori Káiroly.

Állattenyésztési kérdések az 
OMGE.-ben.

Az 0M11E. állattenyésztési és állategészség
ügyi szakosztálya f. hó 9-én Tormay Béla 
földmivelésiigyiminiszteritanácsos elnök
lete alatt ülésttartott a Köztelken, a melyen 
több fontos tárgy került szőnyegre. Első
ben Jeszenszky Pál, O.\iGE titkár, a szak
osztály előadója előterjesztette a szegedi 
kamara íaváslatát a vásárügyeknek tör
vény utján való szabályozása s a törvény
hatóságoknak vásári szabályrendeletek 
alkotására való utasítása tárgyában. A 
szakosztály a javaslatot pontonkint tár
gyalás alá vette és Forster Géza, Sierban 
János, Somsich Andor, Tormay Béla, Je
szenszky Pál és mások hozzászólása után 
elhatározta, hogy az egyes pontokra vonat
kozó észrevételek megtételével, hangsú
lyozva a kirakodó és állatvásárok egye
sítésének szükségességét, felkéri az igaz
gató-választmányt, hogy intézzen felter
jesztést a löldmivelési miniszterhez, ki
mondva, hogy a vásárügy törvényhozási 
utján való szabályozását szükségesnek 
tartja — addig is a törvényhatóságok egy
öntetű vásári szabályrendeletek alkotá
sára utasitandók.

Ezután Somsich Andor véve át az elnök
lést — a szakosztály tárgyalás vette a? 
állatorvosi főiskolának a földmivelési 
miniszter által vélemény adás végett az 
OMGE.-hez megküldött beadványát,amely 
az állatorvosi különleges gyógy- és 
óvszerek (titkos szerek) forgalombahoza- 
tatának szabályozását kéri. Az előadó 
által előterjesztett beadványt aszakosztály 
magáévá tette s kimondotta, hogy az állat
orvosi titkos szerek forgalombahozatalá- 
nak szabályozását, illetve korlátozását 
szükségesnek tartja.

Továbbiakban az előadó előterjeszti, 
hogy az OMGE. vámügyi bizottsága 
véleményt kér a tenyész- és növendék- 
állat-kivitelnek esetleg szükségessé váló 
korlátozása tárgyában. Előadó beterjeszti 
a kérdést megvilágító statisztikai adatokat 
s azon véleményének ad kifejezést, hogy 
atenyészállat-kivitel aggodalomra nem ad 
okot. Kéri a szakosztályt, hogy ily érte
lemben informálja a vámügyi bizottságot 
s jelentse ki, hogy a kivitel korlátozását 
nem tartja szükségesnek. Sierban János 

csatlakozik az előadó javaslatához s a kér
déssel kapcsolatban inditványozza, hogy 
a szakosztály az 1894. XII. t.-cz. szigorú 
végrehajtása, az országos szarvasmarha
tenyésztési alap háromszorosára való fel
emelése a húsvizsgálati szabályrendelet 
mielőbbi életbeléptetése s az állatszámlá
lásnak folyó évben elrendelése érdekében 
tegyen a földmivelési miniszterhez fel
terjesztést. Forster Géza javasolja, hogy 
tegyen előterjesztést az ÓMGE. szarvas
marha továbbtenyésztő telepek létesíté
sére. Hammersberg Jenő hozzászólása után 
a szakosztály úgy az előadó, mint Sierban 
és Forster indítványait elfogadta. Több 
gazdasági egyesület arra kérte azO MGE.-t, 
hogy a száj- és körömfájás járvá
nyának korlátozására vonatkozó rendele
tek módosítása végett tegyen illetékes he
lyen előterjesztést.

Többek hozzászólása után elhatározták, 
ho2y megfelelő előterjesztés tételére fel
kérik az igazgatóválasztmányt. Végül ki
mondotta a szakosztály, hogy a főváros 
által a sertésközvágóhidon tervezett vásár 
pénztárra vonatkozólag fentartjaa régi ál
láspontját s a főváros által e tárgyban tar
tandó értekezleten tudomásra hozzák. Az 
értekezletre Küszler Henriket és Jeszenszky 
Pált küldték ki. Forster Géza inditványá- 
nyára sürgős felterjesztést intéznek a kor
mányhoz az angolok tervbe vett lóvásár- 

i lása ügyében.

Különfélék.
Közgyűlés. Az Országos Halászati 

Egyesület folyó 1903. évi május hó 16 án, 
szombaton délelőtt 11 órakor tartja 
rendes évi közgyűlését az 0. M. G. É . 
székházában, a következő tárgysoro
zattal: 1. Titkár jelentése az egyesület 
múlt évi tevékenységéről. 2. Pénztáros 
és szerkesztő számadásainak előterjesz
tése; ezekre nézve felmentvény adása. 
3. Az alapszabályok módosítására vonat
kozó javaslat. .4. A halászat védelmére az 
uj kereskedelmi szerződésekbe felveen
dő intézkedések. 5. Inditvánv a székes- 
fövárosbanrendezendöhalászati kiállítás 
szervezésetárgvában.6. A halászati szak
ismeretek terjesztése. 7. Netáni indít
ványok.

Alkalmazást kereső tehenészetkezelök. 
A kisbéri m. kir. tejmunkásképzö is
kolát végzett tanulók, kik a puhasajt- és 
vajkészitésben teljes jártassággal bírnak, 
s az egvhengerii tolattyus vetésmüvü gőz
gépek kezelésére előirt vizsgálatot is le
tették, — alkalmazást keresnek. — 
Megkeresések a kisbéri m. kir. ménes
birtok igazgatóságához intézendök.

A sertésvásárpénztár. A főváros közgyű
lése tudvalevőleg utasította a tanácsot, 
hogy a sertésvásártéren létesítendő sertés
vásárpénztár ügyében véleménves jelen
tést terjeszszen elő. Ez ügyben a főváros 
közélelmezési ügyosztálya értekezletre 
hívta össze az érdekelt faktorokat, hogy 
tőlük a vásárpénztár szervezésére vonat
kozólag véleményüket kikérje Az érte
kezlet folyó hó 11-ikén tartatott meg 
Almády Géza tanácsos elnökletével. Az 
értekezlet le folyása előre látható volt, mert 
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hiszen általánosan ismert dolog, hogy 
mindazok,akik a vásárpénztári intézmény 
esetleges létesítésénél közvetlenül érde
kelve vannak, azok kezdettől fogva azt az 
álláspontot foglalták el, hogy ennek az 
intézménynek felállítására szükség nin
csen. Az értekezleten tényleg egymásután 
szólaltak fel és adtak kifejezést ezen állás
pontjuknak, az OMGE. a hentesipartestü- 
let, az élelmiszer szállító r.-t, az országos 
állatkereskedelmi egyesület, a kőbányai 
sertéskereskedelmi csarnok és a bizomá
nyosok képviselői, akik küldőik nevében 
tdtakozásukat fejezték ki a vásárpénztár 
létesítése ellen. A pénztár létesítése mel
lett csupán a kereskedelmi és iparkamara 
kiküldöttje és fővárosi bizottsági tag, egy 
földbirtokos és egy gazdatiszt szólaltak 
lel. Az OMGE. képviseletében az értekez
leten Jeszenszky Pál titkár és Küszler 
Henrik jelentek meg. Jeszenszky Pál fel
szólalásában csodálkozásának adott kifeje - 
zést a felett, hogy noha az összes tényezők 
ellene nyilatkoznak a vásárpénztári intéz 
mény felállításának, a főváros ennek da
czára azt mégis létesíteni akarja. Kifejti, 
hogy tekintettel azon tapasztalatokra, me
lyeket a gazdaközönség a marhavásár
pénztár működéséből szerzett,, a vásár
pénztári intézményt nem tartja olyannak, 
amely akár a termelőknek, akár a fogyasz
tóknak, akár a közvetlen érdekeltségnek 
bármely jelentősebb előnyt biztosíthatna, 
miért is kiküldött egyesülete nevében 
hangsúlyozza, hogy egyáltalán nem tartja 
kívánatosnak a sertésvásártéren szervezni 
szándékolt sertésvásárpénztárnak életbe
léptetését ; amennyiben pedig a főváros 
az összes érdekelt körök határozott tilta
kozása daczára a szóbanforgó vásárpénz
tárt mégis felállítani elhatározná, az eset
ben az OMGE. kívánatosnak tartja, hogy 
a sertésvásárpénztár fakultatív alapon 
szerveztessék s hogy a bizományi üzlet
tel való foglalkozás működése köréből ki- 
zárassék. Ezzel szemben azoi bán kívá
natosnak jelzi, hogy a n agánbizományo- 
sok működése szabály rendeletileg szabá- 
lyoztassék. Küszler Henrik ugyanilyen 
értelemben szólalt fel; magukévá tették 
ezen álláspontot Bittner János a hentes- 
ipartestület elnöke, Rauchbauer Károly a 
kőbányai sertéskereskedelmi csarnok el
nöke, dr. Tóth László, a kőbányai sertéshiz
lalók nevében dr. Braun Gyula és Szigety 
.József az álla kereskedők orsz. egye
sülete nevében. A részletes vitánála vásár
pénztár fakultatív, vagy obligatorius jel
lege és a bizományi üzlettel való foglal
kozás, vagy nem foglalkozás kérdése 
képezte különös megvitatás tárgyát, mely 
kérdésekben a többség a fakultatív jelleg 
mellett és a bizományi üzlettel való foglal
kozás kizárása mellett foglal állást. Az 
értekezlet lefolyásából a főváros tanácsa 
és közönsége azt a meggyőződést szerez
hette, hogy a vásárpénztári intézmény 
ellen egy érteim üleg foglaltak állást azok, 
akiknek módjukban volt a marhavásár
téren szervezett vásárpénztár működését 
figyelemmel kisérni s abból a konzekven- 
cziákat levonhatni. Nem tudjnk elképzelni, 
hogy akkor, amikor a legközvetlenebbül 
érdekelt vásári érdekeltség évek óta Írás
ban és szóval, legutóbb pedig a tegnapi 
értekezleten a legerélyesebben és egy- 
értelmüleg tiltakozott és tiltakozik ezen 
intézmény szervezése ellen, hogy akkor 

a főváros mégis az érdekeltekre reá- 
oktroálni tartaná megengedhetőnek ezt 
az intézményt. Az értekezlet végeztével 
Jeszenszky Pál OMGE. titkár mondott kö
szönetét a tanácskozásokat vezető elnök
nek, hogy a főváros tanácsa módot nyúj
tott az érdekelt faktoroknak álláspontjuk 
szóbelileg való kifejtésére is.

Orosz baromfikivitel. Az orosz kormány 
a baromfikivitel czéljából az orosz
német határon baromfiudvarokat rendez 
be, melyekben az orosz állatorvosok 
fogják útját állni, a beteg baromfi kivite
lének. Eddig az orosz baromfit a német 
határállomásokon vizsgálták meg és e 
végből nagy baromfiudvarokat ren
deztek be. Ezek most feleslegesekké 
fognak válni. Az orosz állomásokon 
minden baromfiszállitmányt meg fognak 
vizsgálni és állatorvosi igazolványnyal 
fogják ellátni. Az orosz kormány reméli, 
hogy ezen intézkedés által az orosz lud- 
és- tyukiviteli üzletben uralkodó ab- 
normis állapotoknak véget fog vetni.

Gyapjuértékesitési értekezlet volt lolyó 
hó 8-án az „Erdélyi Gazdasági Egylet'‘ 
helyiségében br. Bánffy Ernő alelnök 
elnöklete mellett. Az értekezleten részt 
vett dr. Rodiczky Jenő csász. és kir. 
asztalnok a budapesti gyapjuminősitő in
tézet igazgatója is. Az értekezlet tárgya 
az erdélyi raczkagyapju jobb kezelése és 
értékesítése volt A gyűlés megállapította 
azon módozatokat, melyekkel az anomáliá
kon segíteni lehet s a további teendőkkel 
egy: Lészai Ferencz, dr. Szentkirályi Ákos, 
Szász István, Gaál Elek és Fodor Ferencz 
érlekezleti tagokból álló bizottságot kül
dött ki.

A segesvári állattenyésztési felügye 
löségnek a földmivelésügyi miniszterhez 
intézett jelentése, melyet Meiszner Ernő 
felügyelő szerkesztett, s a mely felügye 
löség múlt évi működéséről számol be 
rámutat azon változásokra, melyek ezen 
kerületi felügyelőségben a közel múltban 
előállottak. Azután beszámol a szarvas
marha, ló, sertés, juh és baromfitenyész
tés emelése érdekében telt működéséről. 
E szerint az elmúlt 1092. évben 192 db 
magyar, 31 pinzgaui fajta szarvasmarha 
és 39 bivaly osztatott ki az egyes közsé 
gek között, amelyek erdélyi elsőrendű 
tenyészetekből vásároltattak. A sertéste
nyésztés emelése érdekében 55 mongo- 
licza és 17 báznai kant osztott szét a fel
ügyelőség, valamint nagy gond forditta- 
tott a körzetében oly fontos állattenyész
tési ágazat a juh- és baromfitenyésztés 
emelése érdekében.

Élelmiszerek hamisítása. A főváros
ban hihetetlen arányokban hamisítják az 
élelmiszereket. Alig van olyan élelmiczikk, 
amelyet nem hamisítanak. De különösen 
sok a tejhamisitás. A közigazgatási bizott
ság minden hónapban egész sereg embert 
ítél el élelmiszer-hamisításért, az elöljáró
ságok pedig hetenkinttömegesenbüntetik 
a hamisítást. Mindennek nem volt ered
ménye. A tej és tejtermékek hamisítása 
folyton nagy óbb arányú s aközönség soha 
nem biztos abban, hogy a gyermekek fő 
tápláléka, a tej, nincsen hamisítva. A tej

kereskedők, akiket a közigazgatási bizott
ság megbüntetett, már régebben kérték, 
hogy az újságok ne közöl,ék a bizottság 
ítéletét. A tapasztalat azonban kétségtele
nül bebizonyította, hogy az élelmiszer
hamisításnak legbiztosabb óvószere a 
nyilvánosság. Hadd tudja meg a nagykö
zönség, hogyan ítélt a közigazgatási bi
zottság. Úgy látszik, hogy a tejkereskedők 
panaszt tettek a főpolgármesternél is és az 
ő segítségét kérték. A főpolgármester 
ugyanis a bizottság f. hó 10-iki ülésén ki
jelentette, hogy nem engedi meg az Ítéle
teknek átadását a nyiL ánosságnak, mert 
a bizottság ítélete ellen még lehet a mi
niszterhez is fölebbezni. Ennek az érve
lesnek alapját hiába keressük. A nyilvá
nosságnak kétségtelen joga, hogy az ott 
történtekről tudomást szerezzen a közön
ség s azután elsőrendű közérdek áz, hogy 
az élelmiszerek hamisítása, minden esz
közzel irtassák.

Haltenyésztés Csongrádon. Darányi 
földmivelésügyi miniszter Csongrád köz
ség részére 200.000 darab balatoni sül
lőpetét küldött ajándékba, miután a ti
szai halászat föllenditése érdekében a 
közgyűlés elhatározta, hogy a holt Ti
szában mesterséges haltenyésztést fog lé
tesíteni. A petéket elhelyezve a minap 
eresztették be a holt Tiszába.

Tenyészállatkiállitás Nagy-Enyeden. Az 
alsófehérvármegyei gazd. egylet minden 
évben rendezni szokott tenyészkiállitása 
f. hó 4-én tartatott meg az erdélyi gazda
közönség élénk érdeklődése mellett. A 
kiállítás 4-én reggel nyílt meg Zeyk Dániel 
főispán és számos vármegyei és vidéki 
földbirtokos jelenlétében. Á földmivelés
ügyi minisztérium részéről Dr. Rodiczky 
Jenő cs. és kir. asztalnok jelent meg. 
Kiállíttatott 90 drb magyar erdélyi fajta 
bika, 47 drb tehén, 40 drb üsző, 15 drb 
havasi és pinzgaui fajta tehén, üsző és 
bika.

Egy tejszövetkezet működése. Afeg.vver- 
neki tej szövetkezet Jász-Nagy-Kun-Szol- 
nokmegyében múlt évi üzleteredményé
ből látjuk, hogy mily sokat tehet a községi 
tejszövetkezet a közjó emelésére. Az 1902. 
évfolyamán beszállittatott a szövetkezetbe 
271,118 liter tej. melyet 27,474 koronáért 
értékesítettek. Átlagos értékesitési ár idő- 
szakonkint 9—12 fillér. A tejből készült 
231,545 liter lefölözött tej és 32,736 liter 
tejszín ; a lefölözött tejből 16,337 kg. túró 
és 89 700.1iter savó, tejszínből 11,830 kg. 
vaj és 10,- 00 liter író. A tagok száma 79 
volt, 2 i 8 üzleírészszel. E szerint egy tagra 
átlag 346 K. egy üzletrészre pedig 126 
korona bevétel eselt. Ez eredmény nagyon 
kielégítőnek mondható, a mennyiben kis
gazdák tejértékesitéséről van szó, már 
pedig aztmindenki tudja, hogy a kisgazda 
csak azt a tejet értékesíti szövetkezeti 
utón, a melyre nincs a háznál szüksége. 
\ ajha az ország minden részében e szép 
példa serkentőleg hatna a tejszövetkeze
tek alakítására.

Pünkösdi állatvásár Temesvárott. A te
mesvári lóvásárok terjedelme és fontos
sága mindinkább nő. A múlt szent József- 
vásár alkalmával a felhajtás nagymérvű 
volt. A felhajtott lovak száma meghaladta 
a 15.000-et. Az érdekeltek a vásártéren



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 20. sz.

r

való könnyebb tájékoztatása czéljából az földmivelésügyi minisztériumhoz folya- 
illetékes hatóság részéről, intézkedés té- modni. A kérvényhez az illető kérelmező 
tetett az iránt, miszerint a. f. évi május fölöttes hatóságának ajánlását kell csa- 
14—18-ig tartandó országos vásáron a tolni, 
a lóanyag osztályoztassék, még pedig 
úgy, hogy pl. tenyészállatok, továbbá el
sőrendű, másodrendű vonóállatok stb. 
külön - külön csoportokban helyeztes
senek el, mely intézkedés úgy az eladók, 
mint a vevők számára előnynyel fog 
birni és egy felmerült szükségletnek is 
elég lesz téve. A vidék marhaállománya 
jelenleg vészmentes, minek következ
tében jelentékeny marhafelhajtás is vár
ható s jól látogatott állatvásárok alkal
mával a vásáron kirakó helyi és vidéki 
iparosok és kereskedők is kedvező ered
ményre számíthatnak.

A bikák terméketlenségének okai Stenert 
szerint a következők: 1. korai és megeről
tető kihasználás; 2. tulbőséges táplálás; 3. 
rossz táplálás tápanyagnélkii Li takarmány
nyal; 4. a mozgás hiánya. Ez utóbbira 
példa gyanánt megemlíti Stenert, hogy a 
Dél-Német birodalom középhegységeiben 
korábban a bikákat a fafuvarozásnál hasz
nálták és egyáltalában nem merültek fel 
panaszok, hogy a tehenek meddők marad
tak volna.

Uj tejszövetkezetek alakulnak: Zala- 
megyében Söjtörön, Tolnamegyében 
Dunaszentgyörgyön, Torontói megyében 
Bobdán, írencsénmegyében Meticz- 
és Aradmóczon, Vasmegyében Nyögéren 
és Puszta-Radóczon. A tejszövetkezetek 
szervezésének nagy munkáját tulnyo- 
mólag Sierban János országos tejgazda
sági felügyelő végzi.

Lovak kedvezményes szállítása. Érsek
újvár és Szeged állomásokról Paris La 
Vihette Donane-ra teheráruként közös 
teherkocsiban elszállítandó léküldemé
nyek után közvetlen rovatolási díjtételek 
létesittettek,*mely díjtételek a folyó 1903. 
év végéig érvényesek.

Vajtermelö központ Aradon. Az év 
folyamán két vajtermelö középpontot 
állítanak föl az országban. Az egyik még 
ez év során megkezdi működését. Egy 
nagy berlini czég tiz éves szerződésre 
lépett az aradmegyei tejszövetkezetekkel 
s Aradon vajgyárat épit, a jövő évben 
pedig a gyár fiókját Eleken létesíti.

Méhészeti tanfolyamok. A gödöllői ál
lami méhészeti gazdaságban ez évben 
még öt tanfolyamot rendeznek, a 
melynek czélja a tanfolyamra fölvetteket 
a méhtenyésztés elméleti és gyakorlati is
mereteibe bevezetni, kaptárok és méhé
szeti segédeszközök házilag való készíté
sére kioktalni. Kisgazdák részére e 
hónap 1—20-ig illetőleg 21-től junius 
10-ig tart a tanfolyam, erre már nem 
vesznek fel jelentkezőket. Junius 15—28 
lelkészek, julius 1—21-ig néptanítók, jú
lius 21- töl augusztus 14-ig ismét népta- 
tanitók, augusztus 16—30-ig nők, szep
tember 2—15-ig erdészek, szeptember 
17—30-ig erdöőrök részére rendeznek 
kurzust. Egy tanfolyamra 20 hallgatót 
vesznek föl, a fölvételért a tanfolyam 
kezdete előtt legalább 20 nappal kell a

Tenyészállat-kiállitás Filipován. A délvi
déki földmivelőkgazdasági egyesületének 
központi igazgatóságajunius elsején, pün
kösd hétfőjén Filipova községben vándor
gyűlést, ezután pedig tenyészállat-ki állítást 
rendez. A gyűlés tagjai május 31-én este 
indulnak Temesvárról, s junius elsején 
reggelnyolcz órakorRácz Militicsen fogja 
őket iinnepiesen fogadni a filipovaiak kül
döttsége. Filipovára érkezve, a társaság 
ünnepi istentiszteletre megy, ezután kez- 
dődikagyülés. Délután lesz atenyészállat- 
kiállitás, mely iránt a délvidéki gazdák 
körében nagy érdeklődés mutatkozik. A 
íöldmivelési miniszter a díjazásokra 600 
koronát adott. A vándorgyűlés másnap 
Hőgyészre megy, s megnézi a tenyész- 
marhavásárt.

Gyár: IX., Soroksári-út 11. sz.

Iroda: VII., Károly-körut 3. sz.

ássái’ol:
Lenmagot
Repczét
Gomborkát

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot 

Ricinusmagot

Szállít:
Olajpogácsát 

Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenőcsöt 
Kocsikenőcsöt

laszt levélben adtunk. — M. J. urnák, Veres
mart. Jókuthy Sándor urnái Budapest, VII., 
Zugló, Angol-utcza 20, 25—30 drb orpington- 
tojást kaphat. — H. D. urnák, Szolnok. Elisme
rése, miként annyiaké, jól eső érzéssel tölt el 
bennünket. Az csak kötelességünk, hogy tagjain
kat előnyben részesítsük. — V. L. urnák, Tövis. 
Köztenyésztés czéljából legtöbbnyire a langsán 
és plimut használtatik; a langsán azért, mert 
keresztezést utódjai nagytömegű húst s oly 
színű tojást termelnek, amelyek a világkeres
kedelemben legkeresettebbek. A plimutok, ha
bár húsra nézve szintén nagy tömeget produ
kálnak, húsúk sárga színű. A tojások is sárgák.
— K. J. urnák, A.-Szombatfalva. Szives értesí
tését vettük. Levél ment. — M. L. urnák Sz.- 
Lád. Tojásértékesitő szövetkezet alakítására 
vonatkozó utasításunkat levélben megküldöttük.
— A" J. urnák, Igló. Köszönjük. Alapszabályo
kat a jelzett czimre elküldöttük. — E. M.-né úr
nőnek, Segesvár. A gyöngy tyúknak mintegy 11 
félesége van. Ezek közül nálunk a legismerteb
bek : a fehér (ezüst), a bronz és a szürke színű 
gyöngytyuk. A legszebb mindenesetre a fehér, 
különösen a nász idején, azaz a tenyészidény- 
ben, mert akkor tolla oly fényes, mintha csak
ugyan ujezüstböl volna s a fehér tollon még 
nagyobbak a fehér gyöngyszerű pettyek. Tojása 
világosabb sz nii és kisebb a közönséges gyöngy
tyuk tojásánál. Fehér után szépségre nézve 
következik a bronz-gyöngytyuk, amelynek nya
kán és a vállak felső részén a tollazat kékbe 
játszó bronzfényü, ami színben igen díszes 
kinézést ad a gyöngytyuknak. A közönséges 
szürke gyöngytyuk legkevésbbé szép a szemnek, 
de tenyésztése a legbiztosabb s ennélfogva a 
nagyban való tenyésztésnél ennek adandó előny.
— H. K. urnák, Szűrök. A baromfipiacz mikénti 
állásáró meggyőződhetik lapunk tőzsde-rovatá
ból is. — J. M. urnák, Tamásda. Pekingi kacsa-

I tojások beszerzése végett tessék a lapunkban 
hirdetőkhöz fordulni. — B. E. urnák, A.-Szúcs. 

j A tojások beszerzési helyére vonatkozólag levél- 
: ben irtunk.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

Tagdíj nyugtázás. Tagsági dijakat fizettek 1903 
május 8-tól május 14-ig 1903-ra. Tóth Bálintné, 
Pintér Gyula, Lampel Ödön, Herzogh Hugóné 
8—8 K-át. — A. J. urnák, Pápa. Tessék az 
említett ügyben egyenesen a földmivelésügyi 
minisztérium IV. főosztályához fordulni. — B. J. 
urnák, Szt-György. A prospektusok egy hét 
lefolyásával meg fognak küldetni, — V. G. urnák, 
Á.-Lózs. A Geítügel Zeitung szerkesztősége és 
kiadóhivatala Liöcsében van. A lap előfizetési 
ára egy évre 6 márka. — M. Gy. urnák, 
N-Kanizsa. Hogy oly érdeklődéssel kiséri a 
baromfitenyésztés ügyét örömmel tölt el ben
nünket. Tagjaink sorában előre is üdvözöljük. 
Zs. J. urnák, Szempcz. Kérdezösködésére bö vá

Szerkesztői üzenetek.
T. A. Békés., Levelét áttettük a Magyar 

i Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezetéhez, 
mely ügykörébe öleli fel a baromfi-szövetkeze- 

1 tek létesítését is. - Kérdéseire a szövetkezet 
fogja a kívánt felvilágosítást levélileg megadni 

[ s a kívánt nyomtatványokat is megküldeni.
P. Gy. Abony. Indítványát a B. 0. E.-hez tettük 

át, hol az érdemleges elintézést fog nyerni.

Allatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Tápok?4 eredeti tudósításai.
Budapesti lóvásár. 1903. május 14. Fölhajtatott: 

732 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
16 drb, hintós 30 drb, igás 70 drb, fuvaros ló 142 
drb, parasztló 430 drb, alárendelt minőségű 44 drb. 
Eladatott: 394 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
----------- , jukker 440—450, hintós 400—500, igás 
200—350, fuvaros ló 105—180, parasztló 40—140. 
Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti szurómarhavásár. 1903. május 14. 
Fölhozatott : borjú 1176 darab, bárány 349 darab. 
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 80—96 fill., II. oszt. 
62—76 fill., bárány páronkint 5—16 kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.
Budapesti vágómarliavásár. 1903. míjus 14. 

Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2333 drb, csontozni 
való marha 334 drb, összesen 2667 drb. Ebből : ökör 
1717 drb, bika 205 drb, tehén 622 drb, bivaly 56 drb, 
növendékmarha 67 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

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

Bullapesti iubvásár. 1903. május 11 Fölhajta
tott: 1016 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 48—52, középminőségü hízott ürű 
42—46, legelőn javított űrű----- pár.-kint, javított
anya-------- , szerbiai raczkajuli---------, kecske —
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata élénk.

1903 május 14 I. rendű 11. rendű III. rendű
Magyar hízott ökör 64—70 57-63 50—55
Tarka hízott ökör . 66 -72 58-65 50-57
Tehén.......................... j 59-66 50-54 42-48
Szerbiai ökör . . . 1 63—68 55-61 48—54
Bika.......................... 64-70 48—54

F>0 61
Bivaly....................... 1 -- ------j 36 — 48 — 7
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A köb Anyai sertéspiaci heti forgalma. 1903. 
május 7-től 1903. május 13-ig-. Sertésállomány volt 
1903. májusr16-án 45823 darab. Ehhez érkezett : magyar 
1641 drb, szerb 3781 drb, összes állomány 51245 drb. 
Elszállittatott: 4115 drb. Maradt állomány 47130.

Budapesti ferenczvárosí sertés-zártvásár.

Nap Érk.
waggon

Érk. 
darab

Sertés- 
közvágó- 

hidra 
elszállit
tatott

Eladat
lanul 

maradt

május 8—14. 100 3951 3543 543

Irányzat: A nagyobb mennyiségű silány minőségű 
sertésnk felhajtása folytán az árak hanyatlottak.
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május 8-án 96-104 96-100 104-106 94-104 80 -94 80-100

május 14-én 90- 97 88- 94I 96-103 90 -103 76-90 -

106—118, süldő sertés 90—108, hússertés 
juh 80—100, bárány páronkint 12—28 kor.

Irányzat : csendes

102—118,

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. május 14. 
Fölhajtatott: hizott és legelőmarha 4740 drb, csontozni 
váíó 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- 

ben fogyasztási adó nélkül.)
1903. május —. I. rendű II. rendű l| III. rendű

58—67
62-69
66-77

48-57
54—64
56-65

Magyar hizott ökör . . .
Galicziai hizott ökör. . .
Tarka hizott ökör....
Bikák .................
Hizott tehén....................
Legelő marha....................
Csontoznivaló marha. .
Bivaly . . . .......................i
Konzerváru (selejt) . . . ||
Irányzat: Az előző hetinél 1400 drbbal nagyobb fel

hajtás következtében lanyha ; az első rendű minőségnél 
2 kor. középminőségnél 3—4 kor. egyéb minőségnél 
4—5 kor. árhanyatlással.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
1903. május 14-én.

A betegség neme

Össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

bo oco N :o 4x1 ud
va

r

több kevesebb
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zs
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va

r

kö
zs

ég
 1

ud
va

r

Lépfene _  _  _  _  ... 18 19 2 o
Veszettség ......... .....  ......... 77 77 — _ 6 6
Takonykor .............  .. . 57 61 11 3
Ragadós száj és körömfájás 68 216 — — 8 12
Ragadós tüdőlob ............... — _ _ _
Juhhimlő ................ 7 15 _ _ 2 4
Ivarszerü hólyagos kiütés 68 165 10 40
Rühkór ... _ ... .. ............. 595 1178 7 _ 7
Sertésorbáncz .............  .. 71 202 8 20
Bivalyvész ............ ... — — — — _
Sertésvész ,.......................... 282 — 28 — —

Hizott 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 flll. 
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 128—134 
flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 128—136 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 124—132 
flll. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 124—132 flll. 
Szerb közép párja ?50 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 évén 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.

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

Bécsi juhvásár. 1903 május 14 Fölhajtatott : 2481 
darab. Árak: kg.-kint flll.-ben: angol húsos ürük 
------- - (-------- ), I. rendű hizott ürü 52—58, középmin, 
hizott ürü 44—50, kecske-------- bárány -—.

Bécsi szűré marhavásár. 1903. május 14 Föl
hozatal : 4348 drb borjú, 1479 drb sertés, 216 drb 
juh, 1839 drb bárány. Árak: kg.-kint flll. borjú I. o. 
102—120 (-----------), borjú II. o. 80—100, hizott sertés

Bécsi sertésvásár. 1903. május 14. 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 
(horvát) —----- , szedett sertés 98—104, galicziai süldők
76—96, galicziai öreg----- , hússertések 76—96. Irány
zat: Lanyha hanyatló árak mellett.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet 

jelentése. Budapest, 1903. május 14.
Élő baromfiak: Csirke rántani való egy pár 

140—200, csirke sütni való hazai egy pár 200—360. 
Tyuk, hazai egy pár 270—340. Kappan hizott egy pár 
----------- . Rucza hizott la egy pár 500—600, rucza hizott 
Ha egy pár 480—500. Lúd hizott la 1200—1600, lúd 
hizott Ha 1100—1200. Pulyka hizott la —— pulyka 
hizott Ila 700—800 flll.

Vágott baromfiban és I.-rendü szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója 1-20—1’30, vágott 
pulykák Kilója 1-00----- flll. kilónként, minőség szerint.

A tojás üzleten la friss telt tojás 59,— 
gyengébb minőségű 58.— apadt----- ----- >, meszes
-------- koronát jegyzett eredeti ládánként.

Vajpiacz.
Az <Alfa Separator* részvénytársaság jelentése.

Budapest, 1903. május 14. Teavaj centrifugált
1 2'30—2-40, vaj, köpült 1'60—1'80 kor. kgr -kint. 
[Tehéntúró 1-a----- 3G, tehéntúró 11-a —32 fill.
k^r.-kint. Irányzat: vételkedv emelkedett.

Becs, 1903. május 14. Legfinomabb teavaj 
2.20—2.30, finom teavaj 240—245, parasztvaj 
1'40—1 •50, tehéntúró —.3 ----- .48 kor. klg.-
kint. Irányzat: Rossz idö 'rás követk. és zöld
fák. hiány miatt az árak1 javultak. Egyelőre 
állandó jó árak várhatók.

Berlin, májúi 14. I. oszt, vaj 110 — 114 
11. oszt, vaj 107—110 márka 50 kgr.-kint. (1 
márka = 120 fill.) Irányzat: Változatlan 
árak mellett kevés vételkedv.

Hamburg, május 14. 1. oszt, vaj 100—106 11 
oszt, vaj 95—99 márka kgr.-kint. (1 márka = 
120 fill.) Irányzat: Lanyha.

Kopenhága, 1903. május 14.1. o.vaj 172—176 
kor. 50 kgr.-ként. Irányzat: lankadt.

London, május 14. I. oszt, vaj 109, II. oszt, 
vaj 106 s pr cent 50 kg.-ként. (1. s = 120 fillér. 
Irányzat: Csöndes.
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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-nt 8.

WESTFALIA SEPARATOR
GÁL ÉS FODOR
Budapest, V., Váczi-körut 44. sz,
IÁ legtökéletesebb szabadalmazott ■

.WESTFALIA1 separatorok. | 

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

KURCZ LIPÓT ÉS TÁRSA

I photoczlnkog-raflal müintézete

mi

Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 13. M 

KÉSZÍT: ---------------------------------------------------- y/
nyomtatványhoz szükségelt y / 

CLICHÉKET yf 
Chemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- ' 
typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve- \VZ 
zetek, alaprajzok photolithogratiailag lég- \f
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak V

meorendeléseK pontosan és jutányosán eszközöltetnek.

mindennemű

■ i ii Siirgönyczim : Consum, Budapest. Telefon: 25—02 ‘

Magyar Élelmiszer-Szállító Hészv.-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 élemi czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenezvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesítését. ------ -

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

lk!

j§angerhauseni gépgyár
z részvény-társaság -

Budapesti, (Kűlpő Váczi-ut) Cpá^a-atcza 3.

Vasöntöde, geo- és rézgyár. BWB

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaSott

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

Foglalkozik: szállások bérbeadásával, s zemes 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.

BECK és GERGELY 
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. 
ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély ! Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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e_e_d.e.e_e_ 1902. évi forgalom: 28,000 bál. -S-ö-S-S-Q-S

Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapju-aukcziókra
melyek idei első sorozata f. év julius hő 

8., 9. és lO-én tartatik meg.
Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárverési vállalat 
Budapest, dunaparti teherpályaudvar” czimzett gyap- 
juküldemények a M. A. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen raktározásban 
részesülnek. Bejelentéseket elfogad és mindennemű 
~— felvilágositással szolgál: ——

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

Jenes-fele Magyar Restitutions-Fluid 
lovak és szarvasmarháknak, zzx

.....= 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, fe)
Budapest, II., Széna-tér 5. sz. 
Főraktár: Dr. Egger Nándor 
gyógyszertára, Budapesten, 
VI. kér., Váczi-körut 17. sz.

Josef Steidl’s Wwe, Wien, XVlljl, Jörgerstr. 41.
Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabada'ma" 

zott és kipróbált 
lőgyorsnyiró- 

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

ban, főrangúnak, 
katonai 

parancsnok Sá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

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

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.
Brassói kénsav- és műtrágya
gyára ajánlja legjobb minőségű 

mindennemű —..... ..................

Műtrágyáit
<3 a t. ez. gazdaközönség becses figyel- 
ís 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, 
lég jabb 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. Wallflsclmasse 14. wien Scinvarzealiergstr. 6.

■ Árjegyzék ingyen es bérmentve.

1

8kVkx
>x
>x

Weiser J. C. S 
gudisiji gépgyára Nagy-Kauizsán. 
Ajánlja: „Zala Drill“ hazánk legjobb 
sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes 
és több barázdás aczélekéit, és az 
összes talajmivelő eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

Gazdák Biztositó Szövetkezete
BUDAPEST, VIII., 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, ug-y tzintéK 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.
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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, Fiirdö-utcza 8. sz.

i i i

THOHAS-SALAK
a legjobb és legolcsóbb foszforsavas 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 czitromsavbm oldható
ság és porfmomság szavatolása mellett pontosan és lelki

ismeretesen szállítja

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

korona országa nak területén.
Óvakodjunk a ham sitá- A Minden zsák ólom-
soktól és csakis csillag M zárra| és tartalom-

vedjegygyel ellátott o. 1____ Jú. . ■—------------------- ------
zsákokat vegyünk át. r jelzéssel van ellátva.

KWIZDA-féle Restitutionsfluid
cs. és kir. szab, mosdóviz lovak számára.

40 év óta minden mí.iesuradalmi és egyéb nagy kato
nai és polgárt istállóban használatban nagy fáradtság 
utáni erő visszanyerés és erősítés czéljából, az inak 
megbénulásánál stb. a lovakat kitűnő . szolgálatok 

tételére képesíti.

1 üveg ára 2 korona 80 fillér.
Színes 
árjegy

zék in
gyen és 

bér
mentve.

Kapható minden gyógy
szertárban.

Valódi csakis ezen 
Jegygyel ellátva.

kir. osztrák-Franz Joh. Kwizda
delmi udvari szállító KQRNEUBURG, Wien mellett.

gyógyszerész, csász. és ___ _______
magyar, román királyi és bolgár feje-

őt SHUTTLEwOkTH

aita> a legjutAnyoiabb AxiU mellett a)á9lta*nata

szecskavágők répavágóU. icukorlc
_________ jyetemea aczel-ek^k, 2- és 3-vaso 
eke* mindez, egyéb gazdasági gépek

-CBorzBotok, darálók,
orlo-malmok.

Részletet Árjegyzéké kivA«»<<» ingyen é» bét mentve küldetnek

e
LflYTON

BUDAPESBUDAPEST, Váczl-körút 6X szára

Eocomobil es gözcséplőgép-kcszletek egén 12 Reröig,
walmaknzaiozók, Jlrgán, cséplőgépe*, lóhere ■ cséplők, tisztító■ rosták, 

konkolyozók. kaszilö- e. aratógepek, azéaagyüjtök, boronák.

.CQLUMBIA-ORILL” legjobb sorvetogepek. Pianet jr. kapalót

KÜHNE E.
hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában MOSONBAN

(ALAKULT 1856.)

elismert gondos kivitelben kaphatók:

ezukorrépa-, kukoricza-és burgonya-miveléshez
legalkalmasabb és legújabb szerkezetű

kézi-, egy és többsoros fogatos kapáló
eszközök és töltögetök.

Lógereblyék különféle szerkezeiben.

I I I I a a a a a i a a a

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

TERFLEZ"
legújabb rendszeri! szabadalmazó'!

@ © tL © © ss c5 r X cS cp é jp
Egyszeri keresztülboosájlássál tetszés szerinti finomsága darává, 

vagy lisztté őrli az összos gabonanemüeket és a csníkásteiig-erit 
is. A tengeri csutkájából (torzsa) és a 
kóróból (kukoricza szára és levelei), 
szalmából, szénából finom korpát, friss 
burgonyából pedig moslékot készít. 
A “PEIlPLrfX.”-gépről leirást és ár
jegyzéket, valamint minta-őrleményt 
bőrmentve küld :

Löuj JLlfréd
okleveles gépészmérnök

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52 3.

Kézi- és járványos cséplő 
gépek; .külön'éle szerkezetű 
egy- és többvasú ekék, szantóföld- 
és rétboronák, mindennemű talaj- 
mivelö eszközök dús választékban.

Fűkaszáló- és arató^épek 
lényegesen leszállított árban.

Bevált hírneves * Mosoni Drill' 
tolókerekes sorvetögépek.

Főraktár: Budapest, VI. kér., Váczi-körut 57 a.
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KIS HIRDETÉSEK
II

Kis hirdetések ára:Sí
iinden szó. 4 fill., kövér betűkkel 
minden szó 8 Áll. béíktátásonként. 
Á kishirdetések dija előre fizetendő.
.5 * * ./ í
A kis hirdetésdegczélszerlibben postautalványon rendelhető meg, 
melyre a szöveg felírható. Kis hirdetéseket csupán mezőgazdák 
és tenyésztőktől, továbbá állást keresők qs adóktól veszünk fel.

Hirdetésekről
csak akkor adank felvilágosítást, ha 
k-'rdésttevő a szükséges postabélye
get v. válaszlevelezőlapot beküldi.

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

Kínálat.

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

Faj baromfiak 
álla ndóan kaphatók : Plymoüth, 
Eang-shan, Bráhma, Cochin, 
ítopasznyaku stb. darabja bár
mely nemben 4 forint. Keltő
tojások á 10 kr. Pekingrécze 

■5 frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd 6 
írt. Toj. 70 kr. Bponz és fehér 
pulyka 5 frt. Tojás-B0 kr. -Ki
tüntetett törzsektől. Galambok. 
Keltőgép, és névelő. Vétel és 
csere ! Árjegyzék. Ilrichta 
Kálmán Török - Balint, 
-• _____ -YPestmegy o).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

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

n-társaságnál 
Budapest, Fürdö-u. 8.

Előjegyzést 
elfogad nemes baromfiak 
Szállítására a m. kir. baromfi
fényé sztötelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn
Fehér langsánok 
és ezek tojásai kaphatók 
Da. ányi Ferencnénél Kecs
keméten Kifünö, bö tojó-, 
kivitel - és diszbaromíi.

Lampel Ödön
kosárfonó *

Uipest, Temető utcza 8. z. 
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
l.éle keltetö-fészkekcket 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 eredmeuynyel mű
ködnek. Úgyszintén szaba
dalmazott Acetylen gáz
fejlesztőit, melyek tdje- 

■sen megbi/ha’ók s önmü- 
ködőek. Pozsony, 1902. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni.

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

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor

sodronyszövet., fonat- és 
Berités-g-yára

BUDAPESTEN, VIII. 
Űllői-ut 48. szám.
Sárga cs fehér orpingtonok 
a pozsonyi országos mező
gazdasági kiállításon az 
első dijjal „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 Emde- 
nivel 1 kor. 40 fill., Olasz óriás 
1 kor. 20 fill. Fehér gyöngytyuk 
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. Jó csomagolás bizto
sítva 1 koronáért Sármezey 
Antalné, Mező-Kovácsháza.

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

megbízottaknál.

Fajtiszta, szép sárga Orping*- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
H. Produce Import Co.

j. iioiió
55. 56. Chancery Lane London 

W. Q.
(Levelekre 25- filléres bélyeg 
ragasztandó és 25 fillér válasz

bélyeg beküldését kérjük.)

Eladó telivér 
simmenthali bikák, orszá
gos törzskönyvbe felvéve, 
Fáy Zoltán Ecséd-i gazda
ságába:).

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 
ölfogadok. Kacsatojás I db lOkr. 

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek gazdasági telepek 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Továbbá aczél- 
tüsliés Keritéssodrony, 
valamint csavart pántbuzal. 

— Kaphatók: —

Kollerich PálésFiaigyárosonái 
Budapest, IV., Ferencz 
József-rakpart 21. sz. 
Árjegyzék és költségvetések ingyen.

Príma tea-vajat 
bármily mén: yiségben, 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 
érem és díszoklevéléi ki
tüntetett óriási bronzpuly
kák. Lengyendi gazdaságnál, 
vasút, posta, távirda Nagy- 
Bátony (Hevesmegye).

Sárga orpington 
tyu ok és ezek tenyésztojá

sai bármikor kaphatók : 
Králik Lajosnénál, Temes
váron.

Tej g*az das á gi 
Zsebnaptár 
az 1903. évre

IV. évfolyam. Szerkeszti és 
kiadja

Jeszenszky Pál
„OMGE* titkár.

Tejgazdaság al foglalkozók
nak nélkülözhetetlen. Meg
rendelhető az Állattenyész
tési s Tejgazda ági Lapok* 
kiadóhivatalában Budapest 

Közlelek, Üllöi-út 25.
Ára (bérmentve és ajánlott 
küldéssel) 3 kor. 70 fill.

Fajbarom fi
és tenyésztojás kapható a 

„Délvidéki földmivelök 
gazdasáqi Egyesületénél* 
Temesvár.

Tény észtojások.
Importá t emdeni ludak, 
pekingi kacsák tojásai 

megrendelhetők: Blázsik 
Miháy igazgatónál, Csőn- 
grádon.

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

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

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

Folyó évben
Holló J. utján Angliából 
hozatott sárqa orpingtonok 
ivadékaira, továbbá angol 
emdeni libák s fekete ban- 
támokra előjegvzéstelfogad 
Purgár M.,Ruma(Slavonia).

Hirdetések fel
vétetnek a ki
adóhivatalban

Budapest, IX., 
Üllői-ut 25. sz.

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

Tégelyaczél-fejekkel, melyek eltörhctetlenségeért 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 rétmüvelö-eszközökben. Boronák, kapáló- és 

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörök. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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ALAPÍTVA 1865.

A

A
A

1
: |k

Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport áru raktár. 

BUDAPEST.

Az eredeti ,,MÉLOTTE“ tejfölöző gépek kép- 
======== viselete.

„MÉLOTTE“ a legkönnyebb járatú.
„IVIELOTTE“ a legtartósabb és legegysze

rűbb javitást nem igényel.
,,MÉLOTTE“ élesen fölöz. Szolid.

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

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

Andrássyút.

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


