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Lótenyésztésünk és lóértékesi- 
tésünk.

Fenti czim alatt legutóbb irt vjezérczik- 
Künk visszhangjaként két helyről is kap
tunk felszólalást lóértékesitésünk elha
nyagolt voltáról, melyekhez a magunk ré
széről megjegyzést fűzni nem tartunk szük
ségesnek, mertaz alábbi észrevételek ki
fejteit álláspontunkat csak megerősítik. 
Íme a felszólalások.

1.
Tek. Szerkesztő Ur! A földmivelésügyi 

miniszter legutóbb kiadta „Magyarország 
állami s magánménesei lótenyésztésének 
évkönyvét" s ebben báró Podmaniczky 
Gyula meglehetősen precziz számadatok 
alapján megállapítja, hogy Magyarország
nak évenkint körülbelül hetvenezer drbra 
rugó lókiviteli fölöslege van. Báró Podma
niczky számításai szerint tehát úgy vehet
jük a dolgot, hogy katonai harczi kész
ségünk kielégítése és belső szükségletünk 
födözése után hetvenezer darab ló kerül
het még a piaczra. Ennek a fölöslegnek 
elhelyezése zavarba ugyan nem hoz ben
nünket. A magyar ló vevője az egész 
világ.

Mikor legutóbb a borvámról tárgyaltak 
a képviselöház'közgazdasági bizottságá
ban, Molnár Ákos képviselő kijelentette, 
hogy nem fél attól, hogy az olaszok az ö 
szájukize szerint való alacsony borvám 
nélkül nem fogják a lovainkat vásárolni. 
De sőt Molnár szerint egy kis lókiviteli 
tilalom is reánk férne.

Mert a magyar lónak kitűnő hírneve 
van az egész világon. Kívánatos lenne, 
ha másutt is oly tökéletesen és annyira 
versenyen kívül teljesíthetnék azt a bi
zonyos „keleti missziót", mint a lóte
nyésztésben. Tudjuk, hogy a török, aro
mán, a szerb és a bolgár kormány évröl- 
évre hozzánk küldik lóvásárló biztosai
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kat, szakértőiket, akik bizony jó csomó 
pénzt hagynak itt a lovainkéit. S mégis 
lóértékesitési viszonyainkkal sehogy sem 
lehetünk megelégedve.

Emlékeznekolvasóink azokra a hírhedt 
angol ló vásárlásokra, amelyekből világra
szóló botrány kerekedett. Az angolok 
olyan helyzetbe kerültek Délafrika csata
téréin, amilyenben Windischgrátz her- 
czeg volt 1839-ben Magyarországon. A 
könnyű magyar huszárság a szabadság- 
harcz alatt nagy előnyben volt, a nehéz 
kés osztrák vasas lovasság fölött, s Görgey 
az újabb hadtörténelemnek egyik leg- 
bravurosabb lovascsatáját nyerte meglsa 
szegh mellett. Hasonló nehézségeket és 
zavarokat okoztak fürge, könnyű, edzett 
lovacskáikkal a burok az angoloknak 
Délafrika végtelen síkságain. Az angolok 
ismerik ahadtörténelmet sismerik Európa 
lótenyésztését. Nem csoda tehát, ha 
szemöklegott megakadt Magyarországon.

Az angoloknak sebtiben 10—15000 ló 
kellett s ekkora lókontingenst hamarosan 
előteremteni bizony nem könnyű föladat. 
Az angolok vásárló szándékát megtudta 
a bécsi Hauser lókereskedö ezég s legott 
ajánlkozott a közvetítésre. Hauserék föl
használták az alkalmat, besoroztattak, 
tücsköt-bogarat s eladták jó pénzért az 
angoloknak. Mikor a magyar lovakat, 
Fiumében hajóra rakták, a bécsi közvetí
tők ügynökei és megbízottai a préselt 
széna-ballonokon itták a pezsgőt. Persze 
tellett a milliós haszonból.

Akkor országszerte nagyon megbotrán- 
koztak és fölháborodtak azon, hogy a 
magyar lótenyésztésnek éskereskedelem- 
nek dukáló hasznot osztrák lókupeczek 
rakták zsebre. Ugyanakkor ismételten 
észrevették azt is, hogy lóértékesitésünk 
nyomasztó függésben van Ausztriától. 
Nemcsak az angolok, de a legtöbb kül
földi vevő is osztrák közvetítők segítsé
gével szerzi be lószükségletét Magyar
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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

országon. Mert a lótenyésztő magyar 
gazdának és a magyar lókereskedönek 
kényelmes a bécsi vevő, nem törődnek 
azzal, hogy a bécsi kereskedő tovább adja 
a magyar lovat s többet nyer rajta, mint 
a tenyésztő gazda és a magyar kereskedő 
együtt véve. Pedig a mezőgazdaságban 
uralkodó mainyomasztó viszonyok között 
a jövedelmet minden képzelhető lelemé
nyességgel föl kell fokozni. Ezt pedig az 
által érhetjük el, ha minél messzebb lá
tunk és minden kínálkozó üzleti konjunk
túrát teljesen kihasználunk.

A magyar lókereskedelmet, a magyar 
lóértékesitést függetleníteni kell Ausztriá
tól. A magyar tenyésztőnek illetve amá- 
gyar lókereskedőnek közvetlen összeköt
tetést kell keresnie a külföldi vevővel.

Az a kérdés már most, hogy ezt a czélt 
miképp lehessen elérni. Közelfekvö gon
dolat lenne, ha itt is a szövetkezeti formát 
ajánlanánk, de ezt mai viszonyaink mel
lett nem tehetnénk a gyakorlati siker 
reményével. Németországban, Schleswig 
Holsteinban megpróbálkoztak lóértéke- 
sitö szövetkezetekkel, amelyek szépen 
be is váltak, de itt is maguk a szövetke
zett gazdák is bevallották, hogy a lóérté- 
kesitésben a közvetítő kereskedelmet 
bizonyos mértékig nem lehet nélkülözni. 
Attól meg éppen messze vagyunk, hogy ná
lunk Magyarországon lóértékesitő szövet
kezetek szervezésére lehessen gondolni.

De azért a szövetkezeti eszme, ha 
magába a lóértékesitésbe nálunk nem is 
lehet belevinni közvetve mégis nagy 
hasznára lehet lótenyésztőinknek. Mert 
a szövetkezeti gondolat a gazdasági föl' 
világositás terjesztője, a szövetkezeti ki' 
tanítás által az emberek a gazdaság1 
élet ágát-bogát tanulják megismerni, eP 
sajátítják az önálló gondolkodást s egy 
kis gyakorlat megszerzi az üzleti rugal
masságot, amely nélkül boldogulni sem 
lehet a mai életben. Ha a szövetségből 
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kisugárzó gazdasági fölvilágosodás ál
tal lóértékesitesünket függetleníthetnénk 
Ausztriától, eredménynek egyelőre ennyi 
is elég volna.

, II.
Tekintetes Szerkesztő Ur! Legyen sza

bad e lapok 23. számában megjelent ló
tenyésztés és értékesítés czimü köz
leményére némi észrevételeket meg
tennem:

Igaz, hogy kormányunk a tenyész
tés emelésére tetemes áldozatot hoz 
évenkint, de hogy a ló értékesítésére 
semmi sem történik, azt mi, kik lótenyész
téssel foglalkozunk, de mindinkább keve
sebbet fogunk foglalkozni, jól tudjuk és 
érezzük.

Vegyük első sorban, mint legnagyobb 
értékesítési piaczunkat a katonaságot, s 
látni fogjuk, hogy a katonaság mely idáig 
legnagyobb emeltyűje volt lótenyészté
sünk fejlesztésének, most a legkevesebb 
lovat vásárol értve a tenyésztőktől; abból 
pedig, hogy a katonaság a kereskedőktől 
veszi a lovakat, nekünk vajmi kevés hasz
nunk van, mert a kereskedő tőlünk oly 
árban veszi a lovakat, a mely árért nem 
érdemes azoknak 3—4 éven át még szal
mát és vizet is adni.

Ha külföldi vevők vesznek Magyar
országban lovakat, itt ismét kevés 
hasznunk van, miután a kormány nem 
nyújt azoknak kellő alkalmat arra, hogy 
azok directe tőlünk vásároljanak és igy 
azok ismét csak a kereskedőktől szerzik be 
szükségleteiket és mi kény telenek vagyunk 
ezeknek potom árért elvesztegetni lovain
kat.

Ily körülmények között, ha eddig nem 
hanyatlott is lótenyésztésünk, biztos, 
hogy hanyatlani fog a közel jövőben.

Tessék a kormánynak módot és alkal
mat nyújtani arra, hogy a külföldi vevők 
biztos piaczot találhassanak mentül több 
városban bizonyos előre megbatározott 
napokon, hová mi összpontosítanánk 
lovainkat.

Továbbá tessék a katonaságot utasítani, 
hogy ne a kereskedőktől, hanem a tenyész
tőktől direkte vásárolják be lószükség
leteiket s akkor kevesebb áldozattal is 
fel fog lendülni lótenyésztésünk.

Egy régi lótenyésztő.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Lóerő.
A.- G. ur a következő levelet intézi 

hozzánk: „Könyv az egészséges állatok 
gondozásáról“ czimü munkában, melyet 
a rovatvezető ur irt, a 122-ik oldalon 
többi között ez áll: „Az erömütani alapon 

vett lóerő alatt, mint ismeretes, az az erő 
értetik, amely 75 kg. terhet egy másod- 
percz alatt egy méter magasságba emelni 
képes. Ezt azonban a gyakorlati életben 
számításba venni lehet ugyan, de ahhoz 
alkalmazkodni nem igen, stb.“ Tisztelet
tel kérdezem, miként értendő ez a kije
lentés? Mert vagy 75 kilogramméternek 
felel meg csakugyan egy másodperczben 
az u. n. lóerő s akkor ahhoz a gyakor
latban alkalmazkodni is lehet, vagy nem 
felel meg a lóerő anynyinak s akkor avval 
számítani se lehetséges."

A Horsepower-HP.-lóerö, a szó szo
ros értelmében csak szervetlen gépekre 
vonatkoztatva felel meg annak a bizo
nyos 75 kilogramméternek, de az élő ló 
szerves gépjére vonatkoztatva nem, mert 
a ló közönséges viszonyok között legfel
jebb 30 kilogramméter erőt képes pro
dukálni másodperczenkint, ez elnevezés 
tehát tulajdonképpen nem egészen találó, 
de — ab ovo — mégis korrekt s emiatt 
tehát ahhoz a gyakorlatban alkalmaz
kodni nem igen lehet, számításba venni 
azonban igenis lehetséges.

A dolog t. i. úgy áll, hogy James Watt, 
a gőz erejének feltalálója és az első gőz
gép készítője és alkalmazója, az élő ló 
erejével végrehajtott munkának nagyságá
ból Ítélve, másodperczenként 75 kilogram
méterben állapította meg szervetlen gép
jének munkaerejét, mondta ki, hogy 
hány lóerejü az, csakhogy abba a hibába 
esett, hogy nem minimumot és maximu
mot hasonlított össze, hogy átlagot vett 
volna, hanem egy éppen előadódott szél
sőséges maximumot vett fel.

A dolog úgy történt, hogy Angliában, 
a witbreadi sörgyárban, a viz szivattyú
zásra lóerőt használó gyártulajdonos, 
Watt egyik első gözgépjével akarta az 
állaterőt pótolni. Hogy a gözszivattyu 
erejével majdan cserben ne hagyja, ki
puhatolta, hogy az élő ló a maga erejével 
mennyi vizet képes egy bizonyos idő alatt 
kipumpolni. Ahhoz kellett t. i. mérnie 
Wattnak a gözgépje erejét. A gyártulaj
donos tehát befogatott egy nagy erejű 
lovat s azt minden kímélet nélkül 8 órán 
keresztül hajtatta. Kiderült, hogy ekképp 
és ez idő alatt a ló 2 millió kg. vizet pum
pált ki. Ez pedig egy másodperczben 75 
kilogramméternek felel meg. E lónak 
ekképpen kifejtett ereje után állította fel 
Watt az u. n. Horsepower-t, lóerőt, mely 
szerint gőzgépek erejét mindmáig kife
jezni szokás, de amely tehát a szó szoros 
értelmében bár csakugyan lóerő, de 
mert szélsőség az élő ló erejének kérdé
sénél ahhoz alkalmazkodni nem igen, de 
avval számolni igen is lehet-

Az állatmérlegek fontossága.
Annak az ezer és ezer embernek, aki 

állatokat vágó áruvá feljavít vagy meg
hizlal és otthon, vagy vásártereken áruba 
bocsát, legtöbbször fogalma sincs arról, 
hogy kárral vagy haszonnal engedi-e át 
jószágát a vevő a hentesnek vagy mészá
rosnak, mert állatját mérleg hiányában 
le nem mázsálhatván, nincs, s nem lehet 
tisztában avval, hogy annak élő súlyában 
mennyi vágósulvt enged át azért a pén
zért, a.melyet órákig s fél napokig tar
tott alku után a vásárlótól kap.

Mérleg hiányában nem lehet tisztában 
ezzel kivált az olyan gazda, aki csak 
esetleg hizlal s hosszabb tapasztalásból 
állata élő súlyára következtetni nem tud 
úgy, ahogy tud a vásárló, aki a hosszas 
gyakorlatban oly mesterré válik, hogy a 
szemmel kézzel., való megítélésben alig 
téved nehány kilót. Nos, ha az eladó pl. 
kevesebb súlyúnak véli állatját, mint a 
minő a valóságban, hát már ab ovo rö
videt húz, mikor az árt ahhoz képest 
szabja meg ; ha pedig többre tartja, mint 
a mennyi tényleg, úgy a verzatus vevők 
egyszerűen a faképnél hagyják, s viheti 
állatját .vissza oda, ahonnan eladásra 
állította.

Ki se számítható summa pénz az, a 
mely igy a kínáló zsebéből kimarad s a 
vásárló zsebében benmarad, holott a 
kívánatos, igazságos körülmény az volna, 
hogy a lehetőségig találja meg a számí
tását a vevő is, de a kínáló eladó is. Nagy 
vásártereken ezen állapoton már hazánk
ban is sok helyt segítve van, azonban 
megszámlálhatlan az olyan adás vevési 
hely, ahol mérleg nem létezik, ahol ki 
van zárva a lehetősége annak, hogy a 
vágó árut az ember lemázsálhassa s való
sággal fehér holló ritkaságu az olyan
község, ahol mérleg áll rendelkezésre, 
az ember az eladásra bocsátott vágó 
árut otthon lemérheti s e tekintetben 
tájékozódva mehet vásárra, vagy vezet
heti állatját a portán megjelent vásárló 
elébe.

Pedig ha már a laikusabb gazda ember 
azt éppen igen ritkán tudja megítélni, 
(de annál jobban a mészáros), hogy mint
egy hány perczent vágó súlyt ad majd 
az a félig, vagy egészen hízott jószág, 
legalább azt kellene pontosan tudnia, 
hogy koplalás után mennyit nyom az a 
mérleg hidján élő állapotban amúgy 
mindenestől, hogy aztán összevetvén ezt 
az éppen fenforgó és hírlapokban látható 
árakkal megkérhesse jószágának tisztes
séges árát, melyet ha a vevő megfizet is, 
még mindig elég becsületes polgári, de 
nem uzsora haszna lehet utána. Kellene 
ezt tudnia, s a vevő előtt, ha úgy kíván
tatik, be is bizonyitnia, hogy az se ide, se 
oda ne beszélhessen, hanem a tényleges 
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súlyt elismervén, Ígérhessen s ahhoz ké
pest fizessen.

Hát mindebből a marhamérö szerszám
nak a szükségessége és haszna eléggé 
kiderül, de mit ér ez, ha ilyen mérleghez 
jutni nehéz. Igenis nehéz, mert drága, 
de beszerzése azért nem lehetetlen, 
mert pl. a mit egy-két kis gazda meg nem 
bir, azt megbirja több érdekelt, vagy 
megbirja ott, ahol vásártér van, a vásár
jog tulajdonosa. Én részemről nem tar
tanám fölöslegesnek, ha jól megindokolt 
esetben az állam is segélyére sietne az 
ilyen hídmérlegek beszerzését kérelmező 
községeknek egy felől avval, hogy meg
bízható mázsát közvetítene, másfelől 
pedig, hogy a vételárhoz valami csekély
séggel hozzájárulna.

Persze, apróbb községek szövetkéz 
hetnének aként, hogy közös erővel a 
központban állítanának fel ily mérleget, 
sőt lehetne a mérleghiányon úgy is 
segíteni, hogy magánfélnek a felállítás, 
kellő garancziák mellett, engedélyeztet
nék s a felek azt ez esetben bizonyos mér- 
legdij fizetése mellett vehetnék igénybe. 
Efféle dij-szedés kiköthető volna a közö
sen szerzett mérlegre is, hogy annak be
szerzési és tatarozás! költsége idővel meg
térüljön. A milyen nélkülözhetlenaközva- 
gyon megvédésében a jó tűzi fecskendő és 
egyéb tűzoltó felszerelés, oly nagy áldás 
volna a közvagyonosodás szempontjából 
minden nagyobb állathizlaló vidéken és 
községben az alkalmas marhamérleg s 
csodálatos, hogy gabna, bor s mi egyéb 
mérésére szolgáló ür- és sulymértékekre 
tényleg gondolnak is mindenfelé, de 
állatmérlegre nem, holott botor tévedés 
esetleg abban a hiedelemben ringatódzni, 
hogy mérlegelés nélkül majd a kínáló 
gazda jár túl a mészáros eszén és nagy 
tapasztalatán. Nem mondom, hogy ez 
sohase csalatkozhatikakárvaktába adjuk 
el neki állatunkat, akár lemázsálva, de 
bizonyosnak mondhatom, hogy ötvenet 
botlik ebben még a tapasztaltabb, körül
tekintőbb gazda is, mig a mészáros egyet, 
s a gazda ezen sok botlása rengeteg pénz
beli veszteséget jelent. Ép ezért vélném 
én még az állami segélyt is helyén 
valónak. Monostori Károly.

Állategészségügy.
Rovatvezető: I>r. Rátz István.

A baromfiak bélcoccidiosisa.
Régebben ismeretes már, hogy a tyú

kok és más baromfiak között előfordul 
egy járványos betegség, melynek okozói 
a spórás véglényekhez tartozó apró élős

ködő állatok, úgynevezett Coccidium 
tenellum-ok. Eddig leginkább Olaszor
szágban fordult elő e betegség, a hol 
Rivolta észlelte először, továbbá Franczia- 
országban, a hol azt főképpen Railliet és 
Lucet tanulmányozták, ügy látszik azon
ban, hogy e betegség másutt is előfor
dul, igy legújabban Németországban 
jelezték annak fellépését, a hol állítólag 
elég gyakori.

Eckardt*)  neussi állatorvos a múlt nyá
ron egy nagyobb tenyésztőnél, aki saját 
tenyészetéből származó baromfiakon kí
vül Olaszországból beszerzett állatokat 
is nevelt, nagy számú elhullást észlelt a 
fiatal csirkék között. Kezdetben az Olasz
országban gyakran előforduló tyukpestis- 
nek tartotta e betegséget, mígnem a 
béltartalom mikroskópos vizsgálata al
kalmával nagy számú Coccidiumokat 
talált s meggyőződött arról, hogy ezek 
a parányi paraziták minden megbetege
dett beleiben meg vannak nagy szám
ban, még pedig annál tömegesebben, 
minél inkább szaporodtak az elhullások. 
A vérnek és a test nedveinek bakterioló
giai vizsgálata és kísérleti állatokba való 
oltása eredménytelennek bizonyult, 
vagyis valamely baktériumot kimutatni, 
vagy pedig a betegséget egészséges ba
romfiakra átvinni nem sikerült, a miből 
arra következtetett, hogy fertőző anya
got nem tartalmaznak, hanem az emlí
tett bélparaziták okozzák a betegséget. 
Bizonyítják ezt azok az etetési kísérletek 
is, amelyeket Eckardt két csirkének bél
tartalmával végzett oly módon, hogy a 
beleket, a melyekben tömegesen voltak 
Coccidiumok, összevagdalta apróra és 
megnedvesitett kukoriczadarával össze
keverve, megetette négy hetes csirkékkel, 
fiatal és idősebb tyúkokkal. A harmadik 
napon a fiatal tyúkok megbetegedtek, 
hasmenésben és meszes kinézésű, hig 
bélsarat ürítettek, a mellett azonban 
még eleségöket is elfogyasztották és sok 
vizet ittak. A következő napokon ejelen- 
ségek súlyosbodtak s azonkívül nyálkás 
anyag ürült ki csőrükből. A betegség 
harmadik napján a tyúkok a ketrecz sar
kába összehuzódva ültek s ha eleséget 
is vettek fel, az kihullott a csőrükből. A 
bélürülék zöldes, nyálkás lett és mikros- 
kóp alatt Coccidiumokat lehetett látni. 
A következő napon a két beteg tyuk és 
velők együtt két csirke, amelyeken a be
tegség szembetűnő jelenségekben nem 
nyilvánult, elhullottak.

*) Ueber Coccidiosis intestinalis beim Ge- 
flügel. Berliner Thierárztl. Wochenschrift, 1903. 
No. 11.

Bonczoláskor a bélnyálkahártyájának 
vörössége és duzzadása volt szembe
tűnő, azonkívül a vékony belek tartalma 
hig pépes,zöldes szinü volt, mig a vastag 
belekben inkább szürkés szinü, s benne 
mikroskóppal mindenütt nagyszámú 
Coccidium volt látható.

Négy kísérleti állat a megetetés után 
hat nap múlva megbetegedett hasmenés
ben, a mellett bágyadtak voltak, tollái
kat felborzolták és hasukat felhúzták, 
mintegy kiegyenesedtek s ennek folytán 
magasabbaknak látszottak. A bágyadt- 
ság fokozódásával fokozatosan sová- 
nyodtak, minek folytán 3—4 hét múlva 
mintegy csontvázzá leasszottak s kime
rülés jelenségei között pusztultak el. 
Bonczoláskor ezeknél idült bélhurutot 
állapított meg a bélcsatorna kezdeti ré
szének összehúzódásával, avastagbélnek 
pedig kitágulásával. A nyálkás béltarta
lom ezeknél is tömegesen tartalmazott 
Coccidiumokat, de megtalálta azokat az 
epeerekben is.

Másik négy baromfm idült formában 
jelentkezett a betegség. A tyúkok nem 
tojtak, a kakas nem kukorékolt; tarajuk 
fonnyadt és halavány lett. Erőltetéssel 
járó hasmenésben szenvedtek s ürülékük 
meszes, később zöldes és nyálkás kiné
zésű volt. Ezek után a fertőzési tünetek 
a fertőzés után való 10—14 napon már 
szembetünöenmutatkoztak. Ettől kezdve 
állapotuk változó volt, majd hasmenést, 
majd szorulást lehetett rajtok észre
venni. Ettek, de ennek daczára fokoza
tosan soványodtak és gyengültek, ülő- 
rudjaikra felrepülni nem bírtak, hanem 
fejüket tolláik^ közé dugva, folytonosan 
gunnyasztottak a ketrecz sarkában és a 
8. héten egy kivételével, amely látszólag 
kiépült elhullottak. Bonczoláskor a nagy
fokú leső ványodáson kivülszembetünöen 
volt a vér vizenyős, az idült bélhurut, 
különösen pedig az, hogy a nyálka lemo
sása után a bél falán apró fehér szemecs- 
kéket lehetett látni, mintha liszttel lettek 
volna behintve. Ezek a fehér pontok 
mikroskóp alatt mészszemecskék között 
fekvő Coccidiumoknak bizonyultak, de 
bőven megtalálhatók voltak azok a bél
tartalomban is. Hasonló kis góczok vol
tak a máj felületén is, a melyek ugyezen 
élősködőket tartalmazták.

Hazánkban e betegséget tudtommal 
még nem észlelték, egyáltalán nincs ki
zárva azonban annak lehetősége, hogy 
az előfordul, hiszen a baromfiak beteg
ségei iránt nálunk még mindég kevés 
érdeklődést tanusitanakmagukatenyész- 
tök is. Mindenesetre czélszerü lenne fel-

I 
Erötakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 

moslék, szörplé stb. beszerzése végett forduljunk a 
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merülő gyanú esetén 1—2 friss hullát 
beküldeni a m. leír, állatorvosi főiskola 
kórboneztani intézetébe (Budapest, VII. 
Rottenbiller-u. 23. sz.), a hol azokat 
készséggel megvizsgálják erre a beteg
ségre való tekintettel is. T)r. Ii. I.

Tej gazdaság’.
Rovatvezető; Sierbán .János.

A pasteurizálás befolyása a vaj 
minőségére.

Nem nagyon régen még a pasteurizá- 
lást a vajkészitésnél feleslegesnek, sőt 
károsnak tartották; e felfogás azonban 
rövid idő alatt alaposan megváltozott. A 
pasteurizálás nem az a csodaszer, mely 
a vajkészitésnél minden baj és hibától 
megóv, de az kétségtelen, hogy minő
ségét egyöntetűbbé, biztosabbá teszi. Ez 
magában véve igen nagy előny, mert na
gyon szép az, ha valaki kitűnő vajat tud 
készíteni, de kereskedelmi szempontból 
fontosabb, hogy mindig jó és egyforma 
mennyiséget állítson elő. A kereskedőnek 
az kell, hogy folyton egyforma vajat kap
jon, ez a vajkereskedelem lelke a „berlini 
kereskedők1* szerint. Előny meg az, hogy 
a pasteurizálással a tej esetleges hibáit, 
melyek a vajnak árthatnak, javítani 
tudjuk.

Mint minden dolognak, úgy a pasteuri- 
zálásnak is meg vannak árnyoldalai és 
főleg az, hogy a vajat charakternélkü- 
lüvé teszi, a vaj elveszti szüzességét és 
eredetiségéi; ezzel szemben azonban tar- 
tósabb lesz, nem romlik oly hamar és a 
raktározás viszontagságait jobban ki
állja.

Azok a tejgazdaságok, hol pasteurizál- 
nak, állandóan jó minőségű vajat készí
tenek, míg a nyers tejszínt feldolgozók 
a legnagyobb vigyázat mellett is, ha 
egyébként kitűnő vajat készítenek is, sok
szor II od rendű és rossz vajat szállíta
nak. Sokan azt tartják, hogy a paslcuri- 
zálás egészségügyi szempontból fontos 
és legyen meg hitük, de tény az, h< gy 
vajjal ragályt még nem hurczoltak el, sőt 
a baktériumok inkább elpusztulnak a 
vajban.

A pasteurizálás fontosságáról legjob
ban meggyőznek bennünket a vajkiálli- 
tások bírálatai és e szempontból taglal 
juk csak az 1900. évi schleswig-holsteini 
vajverseny eredményét.

2085 különféle vaj volt kiállítva, ebből 
1252 vagyis 60'8% pasteurizált és 883 
vagyis 39'2°/o nyers tejszínből készült 
vaj. A bírálók a következőképp minősítet
ték a vajat: igen finom, finom, jó I., jó 11., 
rossz. A bírálat eredménye a következő 
volt.

Pasteurizált tejszín
ből készült vaj 

°/o

Nyers tejszínből 
készült vaj 

o/o

igen finom 71 5’7 11 1-3
finom 648 51-7 224 27
jó I. 275 22 187 22'4
jó 11. 180 14’4 230 27'6
rossz 78 6'2 181 21’7

1252 100 883 100
A bírálat szerint pasteurizált tejszín

ből készült vajból igen finom és finom 
volt 57‘4%, míg a nyerstej színből készült 
csak 28'3%. Igen finomból, jó 1. a pa.s- 
teurizáltból 79'4% a nempasteurizált- 
ból 50’7%. Jó II. és rossz a pasteurizált- 
ból 20 6%, a másikból 59 3%.

Világosan látható ebből, hogy a pas- 
teurizáll tejszínből készült vajból több a 
jó, de kísértsük meg ezt számszerűleg is 
kifejezésre juttani.

A különféle minőségeket értékeljük 
100, 80, 60, 40, 20 számmal és szorozzuk 
ezt a perczentszámmal és akkor a követ
kező számítást kapjuk:

Pasteurizált 
vaj 

értékszám

nyers tejszínből 
készült vaj 

értékszám
igen finom 5-7 X 100=570 1 3X100=1311
finom 51-7X80=4136 27 X 80=2160
jó 1. 22X60=1320 22-4X60=1344
jó 11. 14-4X40=570 27-6X40=1104
rossz 6-2X20=124 21-7X20=434

100 6726 100 5172

A pasteurizált tejszínből készült vaj 
tehát 6726 értékszámot, a nyers tejszín
ből készült vaj 5172 értékszámot kapna; 
igy a pasteurizált tejszínből készített vaj 
30’04%-al jobb. Körülbelül ily eredmém t 
kapunk a dán és a többi németországi 
vaj kiállításoknál is.

Igen fontos eredmény,hogy apasteuri
zálással 30% jobb vajat kapunk és biz
tosabban kapunk jó minőséget. Különö
sen fontos ez azokra az országokra, hon
nan a vajat külföldre szállítják, mert ott 
van fontossága, hogy tartós vajat készít
senek. A külföldre szállított oly vaj, mely 
nyerstejszinből készült, a legritkábban 
lesz elsőrendűnek eladva és igy mm.-ként 
20—30 koronával kevesebbet kap a szál
lító, mintha első minőségű lenne az.

Magyarországba a vajtermelöközpon- 

tok, melyek a kivitt vajmennyiség legna
gyobb részét szállítják, szintén pasteuri- 
zálják a tej szint és ez is hozzájárul ah
hoz, hogy a vaj a legritkább esetben ki- 
fogásoltatik és tartósságánál fogva a 
külföldi kereskedők szívesen veszik, mert 
az ilyen vaj hütöbázakban 2—2 hónapig 
is eltartható, ez pedig igen fontos a nagy
kereskedőre, hogy a nyári hónapoknál, 
az őszi fokozódó fogyasztásra raktároz
hatta az áruját, mert ez az egyedüli 
módja annak, hogy az összetorlódó nyári 
mennyiségekkel és csekély kereslettel 
szemben az őszi vajkivitelt és magasabb 
keresletet némileg kiegyenlítse. Sz. T.

Állatforgalom.
Rovatvezető: Dorner Béla.

Konzumsüldök értékesítése.
Az olvasóközönség köréből többen kér

dezősködtek aziránt, hogy a jelenlegi 
serlésértékcsitési viszonyok között és az 
Ausztriával való kiegyezés után, midőn 
is a sovány és félhizott sertéseknek kivi
tele meg lesz nehezítve, milyen sertések : 
magyar vagy nyugoti fajtáknak tenyész
tése lesz helyesebb és milyen minő égnek 
az értékesítése lesz kedvezőbb? Fönn
tartva magamnak, hogy a kérdéshez még 
hozzászóljak, közlöm egyik bécsújhelyi 
nagy sertésbizományos ezégnek ez irány
ban hozzáintézett kérdésemre beérkezett 
válaszát, mely oly tanulságos, hogy az 
abban foglaltaknak szélesebb körben való 
terjesztése indokolt.

„Ami a tejhulladék felhasználását a ser
téseknél illeti az egyforma hasznot hajtott 
akár mangalicza, akár angol sertésekkel 
etetjük azt lel. A különbség csak abban 
van, hogy a mangaliczának fiatal malacz 
korától fele annyit kell adni azért, hogy 
ne hízzanak, hanem hogy gyorsabban 
és jobban fejlődjenek. Az ilyen jól tartott 
malaczok7 - 8hónaposkorukbankifejlőd- 
tebbek mint a 10 —12 hónapos rosszul tar
tottak, az értékük is sokkal nagyobb.

Tejjel hizlalt mangalicza süldő mind
eddig nem igen került piaczra, igy aziránt, 
hogy mangalicza frischlingek hogyan érté
kesülnének — nem nyilatkozhatóm.

Azt hiszem, hogy ha nem lennének túl 
zsírosak, akkor el lehetne őket piaczra 
adni.

A te ijel hizlalt húsos angol süldők azért 
kelendőkitt, mert húsúk sok van, zsírjuk 
meg kevés. Az angol malaczok már 4 hó
napos koruktól teljes hizlalásba vehetők 
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s mihelyt jó húsban vannak, levágásra 
eladhatók. Minél könnyebbek annál na
gyobb az értékük, mert azilyeneketbőrös- 
től szalonnástól (jungschweinenes) hasz
nálják föl. Az ilyenek tiszta levágott 
súlya darabonként 20—30 klg. Áruk 
124 — 136 fillér. A 70—80 kilósoknak 
116—130 íill., ellenben a mangaliczák- 
nak ma, amikor a szalonna és zsírnak 
jó ára van 70—80 kg. 104—110 fillér.

Mindennek daczára bátran ajánlható 
minden gazdának, hogy csakis mangalicza 
fajú sertéseket tenyésszenek és nem angolt se 
nem keresztezettet. Miért ? Mert az angol 
malaczok kényesek s csakis frisclding elvnek 
valók. Mai áruk elég jó, de még sem kielé
gítő, mert a milyen áruk van ezeknek leölt 
állapotban, oly áruk van a mangalicza kifej
lődött süldőknek élő súlyban .így teháta dife- 
renczia körülbelül 30 íill., klg. után.

Továbbá tekintetbe kell venni, hogy ha 
az angol malaczok tenyésztése Magyar
országban is nagyban bevezetve volna, 
úgy még rosszabb áruk volna s nehéz is volna 
őket eladni, de a mangaliczák eladhatók 
mindenkor, úgy belföldre, mint Ausztriába 
is. Kivált Ausztriában a mangalicza mala
czok további tartásra nagyon kellendők. 
Mert az ausztriaiak mangaliczákat nem 
tenyészthetnek, mertnincslegelőjük. Ólba 
zárva nem nevelhetik fel, igy tehát csak úgy 
konkurálhatunk és kivitelünk csakúgy 
lehet, ha mangalicza fajt tenyésztünk.

Nagyobb uradalmak éveken át próbát 
tettek angol fajok tenyésztésével, de nem 
jó eredménynyel. így például egyik na
gyobb B. megyei uradalomban sok éven 
át a legjobb yorkshire fajtát tartották. A 
rendelkezésre álló sok tejhulladék daczára 
még sem találták meg számadásukat s 
most már két éve egészen elhagyták ezt 
a fajt ésmangaliczákattenyésztenek újból.

Továbbá azt kell venni, hogy Ausztria 
Morva, Cseh, Stájer, Lengyelország Bu
kovina valamint Németország mind csupa 
angol fajta húsos sertéseket tenyésztenek. 
Ma Németországnak annyi hússertése van, 
hogy áruk olcsóbb mint Magyarország
ban. Atöbbi megnevezett tartományokban 
épp ilyen a helyzet. De mangaliczát nem te
nyészthetnek s igy reá vannak szorulva a 
magyarországi zsirsertésre.

Ausztriában és Csehországban csekély 
a sertéstenyésztés és a köznép 1899. év 
óta, amióta szabad lett megint a sovány 
sertésbevitel, csakis magyar fajta serté
seket vesz további hizlalásra és kétszeres 
árt fizetnek, mint a saját angol sertéseiért. 
Innen keletkezik a baj is, mert az agrá
riusoknak és a Land wirtschaftliche Verein- 
nak nagy kárt teszünk sovány sertésbe
vitelünkkel. Ezelőtt 1895 —99-ig még 
nem volt szabad a bevitel, akkor ők 3—4 
hónapos malaczaikat 20—24 forintért ad
ták el drbját a köznépnek. Azóta pedig 
fele árt sem kaphatnak, de nem is tud ják, 

vagy csak nagy nehezen képesek értéke
síteni saját sertéseiket. Ez a legnagyobb 
baj, mert a bevitel őnékik kárt okozott, 
azért van a lárma, hogy a magyar serté
sek hozzák be a vészt Ausztriába. Azért 
keletkezett az uj kiegyezésnél a 35 napi 
megfigyelési idő. Pedig a magyar sertések
ből o&lo-kal hullik el kevesebb mint az övékéből 
Azt legjobban tudjuk itt, mert mi adjuk 
el az odavaló kereskedőknek, ők pedig 
kicsinyben eladják a köznépnek és pedig 
régi szokás szerint pénz nélkül Szt.-Mihály 
napig jótállás mellett. Ebből látni, hogy 
nem úgy áll, ahogy ők állítják. Mert hogy 
ha a magyar sertések tényleg úgy hulla
nának mint ők állítják, akkor már rég 
megszűnt volna ez a kereskedés, mert 
minden kereskedő tönkre ment volna

A mennyire mi tudjuk s a hogy az illető 
kereskedők beszélik, 5—6°/o-ra tehető az 
elhullás, ennyi pedig hullotta vész előtt is 
a magyar sertésekből.

Magától értetődik, hogy ha ezen serté
sek Magyarországban maradnak a köz
népnél, akkor 30%-al is több hullana el 
belőlük, mert odahaza nincs meg az a jó 
tartásuk, mint az osztrákoknál A sok 
szegény paraszt embernek nincs mit adni 
csak a csürhére ereszti őket, itt pedig jó 
tiszta ólat kapnak, jó és elég eleséget, 
tiszta vizet, hamar erőre kapnak és ezáltal 
a betegséget sem kapják meg.

Az uj kiegyezés szerinti 35 napos meg
figyelési idő azt hiszem meg fogja csök
kenteni erősen a sovány sertéskivitelt, 
mert nincs minden szegény embernek te
hetsége, hogy sertéseit kedvére fölhizlalja.

Hanem most az legyen a fő, hogy Magyar
ország magyar mangalicza sertést tenyészs en 
és nem mást, mert csak igy számíthatunk ki
vitelre és versenyképesek csak a magyar 
mangaliczával vagyunk.

így szól a levél, melyet beavatott 
szakemberek intéztek hozzánk. Merítse
nek belőle tanulságot a magyar sertés
tenyésztők. Dm.

Sovány sertések eladása Bécsújhelyre.
(Egyszersmind felelet).

Sovány és 1 elhízott magyar sertések és 
tejhulladékon javított angol süldők'Bécs
újhelyen bármely mennyiségben elad
hatók.

A vészmentes helyről érkezett egész
séges'sertéseket tudvalevőleg az osztrák 
nép (kisgazda, iparos, kereskedő, hivatal
nok) továbótartás végett veszi meg 1—2 
darabonkint és odahaza magának fölhiz
lalja. Ezért oly kapósak az ilyen sovány 
süldők és ezért adnak érette oly jó árt.

A sertésértékesitéssel foglalkozik a töb
bek között Adamovics és Bobics czég is 
(Bécsújhely, Wiener-Neustadt) kitől az 
ezirányban tett kérdésünkre a következő 
választ kaptuk.

„A sovány sertések itt darabszám sze
rint adatnak el s nem súly szerint, az ár a 
nagyságtól és fajtól függ. Mai árak súlyra 
átváltoztatva kg.-onkint élősúlyban 120 — 
140 fillérre rúgnak. A sertések csak is 
kisebb szállítmányokban érkeznek — egy 
vagonban 25—30—35 darabig, — ez azért 
van, mert a sovány sertések itt nem rak
hatók ki, hanem úgy a hogy jönnek, itt 
meglesznek vizsgálva, etetve, itatva, a 
vagonban eladva és úgy a rendeltetési 
helyre továbbítva. Egy kereskedő nem 
vehet azért többet egyszerre mert minden 
szállítmányt 5 nap alatt kell eladni, azért 
csak annyit vesz, mennyiről biztos, hogy 
az idő alatt eladható.

Minden sertésről külön marhalevelet 
kell kiállítani s minden vagonra külön 
fuvarlevél kell.

A sertéseket mindenkor megérkezésük
kor azonnal eladjuk, magától értetődik, 
hogy csak akkor ha egészségeseknek talál
tatnak. Legtöbb esetben itta viszonteláru- 
sitónak rendeltetési helyéig jótállás mel
lett adjuk el a sertéseket, mert csak úgy 
hajlandó azokat megvenni. Ily esetben 
azonban többet is fizetnek 1—2 írttal dbja 
után. Ha az illető beküldő nem akarja 
magára vállalni ezt a jótállást, úgy mi 
vállaljuk magunkra és az eladási árból 
darabonként 1 forintot jótállásért leszá
mítunk. Azonki viil jön 1 korona bizományi 
illeték, 20 fillér legények manipuláczióért 
darabja után, azután kétszeri etetés és a 
szállításért, ez az egész költség. Az ese
dékes vételárt és a számlát még az nap, 
a sertések megérkezésekor és eladásakor 
az illetőnek elküldjük ha pedig az illető 
a jótállást magára vállalni akarja, úgy a 
számla és az összeg csak a sertések kira
kása után lesz elküldve.

Zárt helyről a vágóhidra feladott sertések 
csakis leoltállapotban}eszneke]a.dva,, egész
ben a hogy vannak májastól együtt Min
den ily szállítmánynak 96 óra alatt leölve 
kell lennie. Vásárok ezekre szerdán és 
szombaton tartatnak. Szabad területről 
liizott sertések, szabad vásáron lesznek ki
rakva és azok innen bárhova, Ausztriá
ból bármely tartományba élve is elszál
líthat ók.

1901. évben Magyarországból Bécsúj
helyre érkezett körülbelül 260,000 drb 
sertés, ebből vágóhidra 80,000 hízott, 
szabadvásárra 15,000 és 165,000 darab 
sovány további hizlalásra továbbittatott. 
1902. érkezett körülbelül 215,000 darab, 
ebből vágóhídra 70,000, szabadvásárra 
10,000 és sovány további hizlalásra 
135,000 drb továbbittatott.

Mi bizományi üzletünk mellett, saját 
számlánkra is veszünk sertéseket és ha 
valamely uradalomnak bármely minőségű 
és mennyiségű sertése volna eladó, min
denkor vevők vagyunk11.

A „TURUL“ permetező 
a jelenkor legtökéletesebb peronosporapermetezöje 

====================== Árak : - ■
1—5 darab vételénél egy darab ára ..................  frt 14.—

6—1O darab vételénél egy darab ára __ _____ __ ______  írt 13.50
11—25 darab vételénél egy darab ára .............     írt 13.—.

csomagolással együtt.
Hosszabbító eső magastörzsü fák permetezésére......... „...............frt 1.—
Franczia szóró (kívánatra külön) ....................   75 krajczár.

MAUTHNEB ÖIMLV

Peronospora-permetező
— „DIADAL^ :

csiszolt, erős vörösréz pnttonynyal: frt 10.50.
Hosszabbító cső, magastörzsü gyümölcsfák permetezésére. Ára frt 1.—
Szőlészeti, borászati és gazdasági egyesületeknek, valamint 
községeknek nagyobb mennyiségű permetező vétele esetén 

igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.

magrk ereskedése Budapesten.
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Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil. 

Uj baromfitenyésztési lap.
T. Szerkesztő Ur!

Az agrária és zooteknika mezején tar
lózó és kalászoló írók között 30 éves róka 
lévén, igen jól tudom, hogy mi az a csirke
pecsenye ; de minden tapasztalatomat, 
íürfangomat és ravaszságomat latba vetve 
is, megáll sokszor és nagyon kipróbált 
eszem, amikor most már ismételten arról 
értesülök, hogy a gyerekbetegségeit egé
szen még le se vetkezett BOE.-nek van 
olyan tagja, aki uj, kizárólagos hivatalos 
lapnak szükségét látja fenforogni s ily lap 
alapítása tekintetében indítványt is tesz, 
anélkül, hogy a jelenlegi hivatalos lapot, 
akár pro, akár kontra aposztrofálná, 
vagyis megmondhatná, hogy megfelel 
ugyan a jelenlegi lap az egyesület czél- 
jának, de „ezért", vagy „azért" le vele ; 
avagy nem felel meg az az egyesület czél- 
jának, tehát eoipso : le vele !

A lap, amelyben e soraim napvilágot 
látnak, mint szak- és hivatalos lap, elő
ször is nyitva áll e világon mindenkinek 
arra, hogy benne elmondhassa, ami a 
baromfitenyésztéssel bárhogyan is kap
csolatos kérdésekben érdekes, fontos és 
súlyai biró akár magánszempontból, akár 
és méginkább a közérdekben ; nyitva áll 
másodszor mindazon közlemények szá
mára kivétel nélkül, amelyek a BOE.-t 
bármily közelről, vagy bármily távolról 
érdeklik ; nyitva áll épugy teoritikus, mint 
praktikus kérdések számára.

Az egyesület tagjait e lappal nem ter
heli semmi finánczia s az egyesületet 
magát se terheli több, mint terhelné, ha 
külön, kizárólagos lapja volna; sőt reális 
alapon számítva, jelenleg kevesebb ter
heli. Egy kizárólagos lap eseténkapnának 
(ha kaphatnának) a tagok ugyanazon egy
leti költségen egy, talán hetenkint, de 
inkább csak kéthetenkint, megjelenő 
kizárólag baromfitenyésztéssel foglalkozó 
lapot, jelenleg pedig kapnak egy egyéb 
állattenyésztési ágazatokkal is foglalkozó 
hetilapot,amely hogy baromfitenyésztésre 
vonatkozó adatokban talán nem elég 
gazdag, (de hát melyik gazdagabb?) az 
nem a szerkesztő a hibája, ott a tér, tes
sék dolgozni!

Avagy azt hiszi talán az uj lap szüksé
gét hangoztató indítványt tevő, hogy az 
uj lapba majd többen dolgoznak e téren, 
mint jelenlegiben ? Szó sincs róla ! Egy- 
átalában úgy állunk a szakirodalom terén, 
hogy a „kéziratot, vagy az életedet!“ jel
szó járja. Két kezünk ujja nem sok, de 
annyi „baromfi írónk" nincsen, akire 
„minden viszony között44 számítani lehet.

De hogyan is ! hiszen a hivatalos lap mel
lett is van egy uj, néhány hét előtt megindult 
lap, a B. T., amely — kizárólag baromfi
tenyésztéssel — az irók egy részét szin
tén abszorbeálja s mely tudtommal hiva
talos lappá nem lehet, ha az egylet maga

még oly nagyon akarná is. A mostani lap
pal csak akkor szüntetheti meg az egyesü
let a viszonyt, ha saját maga indít uj la
pot, saját kiadásában, de nem bonthatja 
fel a megállapodást a mostanival más 
lap kedvéért. Ily körülmények között te
hát csak még egy „uj“ lap kell, hogy 
egyikre se jusson iró ember. S a régi lap, 
a Sz.-ink, mely avval tetszeleg magának, 
hogy az „egyedüli44 ilyen szaklap, szintén 
kéziratot,vagy az életedet! kiált.

Nem volna tehát indokolva egy „leg
újabb44 baromfitenyésztési lapnak a kreá
lása, mert abba silány lap tölteléknél olló
zásnál, százszorkihült dolgok felmelegíté
sénél egyéb bele nem kerülhet, ha csak 
egyik-másik már létező ily lap a kulcsot 
be nem adja, ami nem lehetetlen, tekintve 
hogy már is sok az efféle lap s tekintve, 
hogy emberileg honorálni az irót — elő
fizetők csekély volta miatt — lehetetlen.

Okosabb volna, ha uj lap indítványo
zása helyett feltárná előbb az indítvá
nyozó, hogy mi kifogása van a jelenlegi 
hivatalos lap ellen ; okosabb vagy leg
alább is méltányosabb volna, ha a rovat
vei etötöbb szeretettel ápolná rovatát s az in
dítványozó jobban megszoritná a tollát a 
létező lap gazdagítására. Mert pusztán 
avval, hogy uj czimmel uj lapot indít meg 
az egyesület, zöldebb ágra nem vergődik, 
de igenis, ha a már némileg megtaposott 
ösvényt gondosan, ügyszeretettel, kon- 
zekvencziával még járhatóbbá taposni 
igyekezik.

Sajnos, kötéllel kell fogni a szakírót 
már is, mert se pénzt, se posztót nem hajt 
efféle munkálkodás : ne szórjuk hát még 
jobban szét ezeket az erőket, hanem igye
kezzünk ott, ahol nagy nehezen már 
összeverődtek, megtartani.

Egyébiránt lehet, hogy valamely eddig 
ismeretlen kulcs szerint kimutatni képes 
az uj lapot indítványozó, hogy az egye
sület 600 tagjának dijjából (amelyből, 
azt hiszem, hogy csak valami 500 a 
„kézzelfogható44) kikerül a lap előállítási 
költsége s a munkatársaknak megfelelő 
honorálása.

Hát ám lássuk. Jónak jobb az ellen
sége. Ha véli hát az indítványozó, hogy 
a czélra jobb lesz az az uj lap, mint a 
mostani: fejtse ki, hogy mi minden enged 
erre következtetni, tekintettel az előbbiek
ben felsoroltakra. Egyesületi tag.

Tyuk és pulykák szárazon való 
koppasztása.

A tyuk és pulykafélék szárazon való 
koppasztása úgy Ízlés, mint pénzügyi 
szempontból is előnyös s a tyúkokat és 
pulykákat szárazon akkor lehet jól, tisz
tára és a bőr felszaggatása nélkül meg- 
koppasztani, ha azt a leölés után azonnal, 
a test melegében tesszük. Ép úgy meg
lehet ezen baromfi fajtákat szárazon 
szépen tisztára koppasztani, miként meg
lehet a vágott ludat és kacsát. A tyuk és 
pulykafélék szárazon való koppasztásá-

nJk, a toll értékén kívül, még az az elő
nye is van, hogy a húst nem rontjuk meg 
a leforrázással, a toliakban levő piszok 
és bűzös, zsíros hámsejteket a leforrázás
sal a húsra nem visszük, miáltal a levágott 
baromfi nem veszi fel azt a jellegzetes 
bűzös baromfi-szagot, amely oly átható 
és kellemetlen, ha a levágott baromfit 
leforrázva koppasztjuk. A leforrázoltan 
koppasztott baromfi bőre hamar romlik, 
tehát 2—3 napi útra nem is szállítható.

Baromfi-pestis.
E betegség hirtelen lepi meg az állato

kat, melyek kevéssel utóbb összeesnek és 
kimúlnak. A betegség tüneteit a következő
képpen írják le. Legelőbb étvágytalanság 
és általános elgyengülés észlelhető, a 
tyúkok elmaradnak társaiktól, bágyadtak, 
félig behunyt szemekkel, lelógó szárnyak
kal gubbasztanak. Tarajuk és állalati le
benyeik szederjes vörösek, később csak
nem feketék. Utóbb szédülés lép fel és 
3—4 nap alatt elhullanak. Más esetben 
7 — 8 napra húzódik el a betegség lefo
lyása. Az étvágytalanság és gubbasztás 
után még feltűnőbb a lámolygás, szédü
lés, melyet bénulás követ; nem ritkán 
mégis vakulnak a betegek. Az ürülék több
nyire szilárdabb összeállásu,zöldes szinii. 
Egyes esetekben az elhullás elölt a száj
ból és kloakából fehér nyálkás anyag 
távolodik'el. Abetegségetbaromfivésznek, 
baromfipestisnek nevezik, melynek elő
idézőjét a most rendelkezésünkre álló 
eszközökkel — sajnos — még nem tud
juk megállapítani.

Különfélék.
Halálozás. Heller Gábor a Heller M. 

és társa czégbeltagja f. hó 14-én életének 
59. évében elhunyt. A megboldogult az 
az OMGE.-tel tevékeny részt vett a 
gyapjuakcziók megteremtésében, a me
lyeknek vezetője volt és sokat tett gyapju- 
kereskedelmünk felvirágzása érdekében. 
Nyugodjék békében!

Baromfi és tojásértékesités. A badeni és 
hannoveri baromfi és tojásértékesitő szö
vetkezetek a szövetkezethez tartozó köz
ségben a baromfit és tojást hetenkint egy
szer összegyűjtik és azonnal értékesítik. 
Az átvétel minden tag könyvecskéjében 
elismertetik, a fizetés azonban havonként 
csak egyszer történik, akkor, amikor a 
szövetkezet az értékesítést teljesítő nagy
kereskedővel leszámol és ettől a pénzt 
megkapja. A gyűjtés és a leszámolás alaki
sága másodrendű kérdések,adologlénye
gét az képezi, hogy a termelők az azon
nali fizetésről lemondatlak, egy hónapig 
várnak, ezért azonban a termelvény teljes 
értékét, azaz ez egész értékesítési össze
get maguknak biztosítják. Bizalommal, 
helyes üzleti értelemmel szervezhető ily- 
formán bárhol a baromfitermékek érté
kesítésére szövetkezet. Igyekezzenek te
hát gazdáink is egy kis üzleti szellemet 
elsajátítani és a kereskedők mulasztását 
egy kevés gyakorlati felfogással kipótolni.



1903. 25. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7

A szervezkedés valóban nem igényel na
gyobb tőkének nevezhető összeget, a folyó 
tőke pedig pótolható a résztvevő tagok 
bizalmával, a mely tőke, mint fentebb ki
mutattuk, valóban kielégitő kamatokat 
biztosit.

Ügetöverseny Budapesten. Keglevich 
Gyula gróf országgyűlési képviselő na
gyobb memorándumot adott be a fővá
roshoz, melyben hivatkozik arra, hogy 
Budapesten nincsen hely, a hol kocsis
lovak képességét be lehetne mutatni s 
azért a magyar gazda kénytelen Ausz
triába menni s ott értékesíteni a lovát. 
A fővárosban tehát ügetöversenyt rendező 
egyesületet akarnak alakitani. Az egye
sület 1.100,000 koronával alakulna meg, 
amelyből 700,000 koronát fordítanának 
a berendezésre, négyszázezer koronát 
pedig az első évi versenydijakra. Arra 
kéri tehát a várost, járuljon hozzá, hogy 
az ügetöverseny-egyesület 1909-ig aTat- 
tersal-egyesület területén rendezhesse a 
versenyeit. Biztositsatovábbá, hogy 1909. 
után, amikora Tattersal egyesület szer
ződése lejár, a területet harmincz évre 
átengedi az egyesületnek. A közgazdasági 
bizottság legutóbbi ülésén hosszabb vitát 
provokált ez a kérelem. Valamennyi föl
szólaló elismerte, hogy üdvös a dolog s 
nagy szükség van az ügetöversenyre. A 
területet azonban nem hajlandók harminc 
évre átengedni, mert a főváros fejlődé
sének állhatja útját. A bizottság azt a 
javaslatot tette a közgyűlésnek, hogy a 
Tattersal-egyesületszerzödéséneklejárta 
után, tehát 1909-től tizenöt évre engedje 
át az ügetöverseny-egyesületnek. A föl
tételeket azután állapítják meg. Az ellen 
nem tesz e bizottság kifogást, hogy az 
egyesület, ha a Tattersal-egyesülettel 
megegyezik, már most rendezzen ott 
ügetöversenyt.

A sertésvész irtása Ausztriában. Az 
osztrák képviselőháznak f. é április hó 
1-én tartott ülésében a kormány törvény
javaslatot nyújtott be, mely a sertésvész 
irtásáról szóló, jelenleg érvényes törvény 
módosítását czélozza, A javaslat szerint 
jövőben a beteg sertések leölése nem lesz 
általánosan kötelező, hanem csak fakul
tatív erejű, másfelől pedig jövőben beteg 
sertések is a kóros elváltozások mérvéhez 
képest feltételesen fogyasztásra lesznek 
bocsáthatók. A leölt sertésekért ezentúl 
is kártalanítani fogják a tulajdonosokat. 
Hivatalos jelentések szerint Galicziában 
a sertésvész irtása kielégitő eredménynyel 
halad előre.

Gyapjuvásár Miskolczon. A miskolczi 
gyapjuvásárra k. b. 2500 zsák többnyire 
sikerült mosásu gyapjú lett felhozva. 
Vevők rendes számban jelentek meg, de 
az eladók tulnagy követelései miatt nem 
fejlődhetett. Délig még csak 200 zsák 
kelt el tavalyinál 5—6 százalék, kiváló 
mosásnál egész 10 százalékkal drágább 
árakon. Miután az eladók követeléseik
kel egyelőre engedni nem hajlandók, a 
vásár mihamarabb véget is ér. A f. hó 
17-iki miskolczi vásáron, bár a nap fo
lyama alatt külföldről kedvező táviratok

érkeztek, melyek a. gyapjú árának ottani 
szilárdságát jelentették, a forgalom d. u. 
folyamán sem akart élénkülni. A vásárra 
hozott gyapjúnak csupán csak egy har
mada kelt el. Az egynyiretü mosott 
gyapjú bécsi mázsája 76—86 forintig kelt 
el. Miután mintegy 1500 bál maradt meg- 
okolatlanul eladatlan, ennélfogva e meny- 
nyiség és a továbbra beérkező gyapjú 
eladása végett a beraktározó gyapjutulaj- 
donosok nagy része megbízta a vásárt 
rendező miskolczi hitelintézetet, hogy az 
el nem adott áru eladását közvetítse. A 
vásár nyomott lefolyása határozottan 
föltűnő jelenség, melynek okát, miután 
az áru minősége, szilárd kereslet, a kül
földi piaczokról jelentett élénk, szinte 
lázas kereslet éppen az ellenkezőt engedte 
remélni, megmagyarázni nem lehet, ügy 
látszik, mintha különböző érdekek a szé
pen fejlődött miskolczi gyapjuvásárok 
fönnmaradását koczkáztatni akarnák. A 
vásáron a földmivelésügyi minisztérium 
részéről dr. Rodiczky Jenő igazgató, az 
0MGE. részéről Jeszenszky Pál titkár 
voltak jelen.

A haltenyésztés Amerikában. Schmith
H. M. amerikai halászati biztosnak a 
„Reveue internationale de Peche et de 
Piscicultura“-ban közzétett jelentése sze
rint Amerika közvizeinek behalasitására 
1902. év folyamán közel másfél milliárd 
halivadékot fordítottak; köztük a Shad- 
ból 106.986,000 dbot, lazaczból53.940,000. 
pisztráng-félékből 38.110,000, amerikai 
coregonok b ól 594.490,000, pi sztrángsügér- 
ből 237.099,009, egyéb sügérfélékből
I. 662,000, tőkehalból 212.001,900, lapos 
halfélékből 168.133,000 és egyéb fajtákból 
2.102,009, végre homárból 81.020,000 db-ot.

Erdélyi fajta-tehenekvásárlása. Sándor 
János, a székely kirendeltség vezetője 
az udvarhelymegyei gazdasági egyesület
nek a földmivelésügyi minisztérium meg
bízásából ötezer koronát adott rendel
kezésre, hogy most lefolyó udvarhelyi vá
sáron szerezze be és oszsza ki a kisgaz
dáknak. A vételárat 3—5 év alatt kell 
visszafizetni.

Baromfiküldemények dijszámitásának 
módosítása. A magyar, osztrák és boszna- 
herczegovinai vasutak területén érvényes 
áruk és élőállatok szállítására általános 
határozmányokat tartalmazó díjszabás 
I. rész B) szakaszához junius 1-től való 
érvényességgel a IV. pótlék adatott ki, 
mely a baromfiküldemények dijszámitá
sának módosítását tartalmazza. Ezen 
pótlék szerint különbség van téve a tar
tályokban és a szabadon feladandó kül
demények között. Aszilárdvázuketreczek 
vagy rekeszekben gyorsáruként feladott 
küldeményekért a bruttósuly után a mér
sékelt gyorsáruk díjtétele, mig a kosarak, 
vagy zsákokban feladott ily küldeménye
kért az említett díjszabás 50%-al fel
emelve, nyernek alkalmazást. Teheráru- 
ként való szállítás mellett a ketreczek- 

, ben feladott küldemények a II., a kosarak 
vagy zsákokban történendő szállítás mel
lett pedig az I. osztály díjtételei nyernek

alkalmazást. Szabadon feladott élő ba
romfiért, mely a vasút haromfitalyigáiban 
szállittatik, a fuvardíj, a baromfi súlyának 
és a baromfitalyiga göngysulyának — 
250 kg.-nak vétetik — összege után gyors
áruként valá feladásnál amérsékelt gyors
áruk díjtételei, fehéráruként való feladás
nál I. osztály díjtételei szermtdijaztatnak.

A londoni gyapjuárverés. A londoni 
gyapjuárverésesen az árak az aukcziók 
elejétől végig emelkedők voltak és pedig 
a durva, előbb elhanyagolt minőségek 
nagyobb, mig a finomabb drága fajták 
kisebb mérvben. Az áremelkedés nem 
volt mesterséges, amit az is bizonyít, 
hogy leginkább gyárosok vásároltak, tehát 
az áremelkedést a tényleges anyaghiány 
okozta. A külföldi nagy gyárak már alig tud
ják bevárni az európai nyÍrási terméket.

Tojáseladás mérték szerint. A katonai 
élelmezési hivatalok által a kétszersült 
készítéséhez szükségelt tojásszállitásokra 
nézve az a rendelet adatott ki, hogy a 
tojás többé nem darabszámra, hanem 
mérték szerint szállíttassék. Egy tojásnak 
minimális súlyaként 50 g. állapíttatott 
meg. Ezen újítás okául azt adják, hogy a 
nehezebb tojás alkalmasabb asüteményre.

Állattenyésztés Transvaalban. Trans- 
vaal kormányzója egyik emlékiratában a 
következőket Írja az ottani állattenyész
tésről : A kormány nem szándékozik élő 
állatok nagyobb arányú behozatalával 
foglalkozni, minthogy a magánvállalko
zás már is erősen felkarolta ezt az üzlet
ágat. És igy nem az a veszély fenyegeti 
Transvaal állattenyésztését, hogy nem 
lesz elegendő anyag, mint inkább az, 
hogy elhamarkodottan többet hoznak be, 
mint amennyi czélszerü vagy ajánlatos 
lenne. A kormány kísérleti tenyésztele- 
pein tervszerüleg szándékozik kipróbálni 
a különböző országok anyagát, hogy 
meggyőződjék arról, vájjon milyen fajta 
és testalkatú állatok válnak be leginkább 
az ottani viszonyok között. Az eredményt 
a földműves lakosság okulására és ja
vára közzé fogják tenni.

A sertésvásár vasúti tarifái. A főváros 
nagyobb főiiratban arra kérte a kormányt, 
hogy a sertésvásár vasúti tarifáit mérsé
kelje, mert a sertéstenyésztő magyar 
vidékekről olcsóbban és gyorsabban lehet 
a sertést Bécsbe szállítani, mint Buda
pestre. Kérte a főváros, hogy a pótille
téket, mert a ferenczvárosi állomásról 
a sertésvásárra állítják a kocsikat, töröl
jék. A kocsinként hat korona pótdijat a 
szarvasmarha-vásáron nem fizetik. A 
kereskedelmi miniszter leiratban vála
szolt a fővárosnak. Kijelenti, hogy a hat 
korona pótdijat nem törli el, mert a ser
tésvásár két kilométerrel távolabb van 
a ferenczvárosi állomástól, mint a marha
vásár. A trágyaszállitás tarifáját azonban 
ötven százalékkal redukálta a miniszter 
s megengedte, hogy azokra az állomá
sokra, a hova naponkint megy rendes te
hervonat, egyes kocsikban is szállítsák a 
trágyát. Kijelenti a miniszter, hogy a 
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szabadvásárra ugyanaz a tarifa van, mint 
a zárt vásárra, 15 százalékkal olcsóbb, 
mint bármely más hazai állomás tarifája. 
Tagadja a miniszter, hogyBécsbe olcsóbb 
lenne a tarifa, mint Budapestre. Aradról 
egy kocsi sertés sertés szállítási dija 
Budapestre 116 korona 08 fdlér, Bécsbe 
pedig 257 korona 60 fdlér, kocsikilo- 
méterenkint 49’5 fillér. A szállítás sem 
késedelmesebb Budapestre, mint Bécsbe. 
Aradról a sertés 14—18 óra alatt, Bécsbe 
22 óra alatt, Zimonyból Budapestre leg
följebb 18 óra alatt, Bécsbe 42 óra alatt 
érkezik. Az államvasutak igazgatósága 
különben tanulmányozza a dolgot s min
dent meg fog tenni, hogy a szállítást a 
mennyire csak lehet gyorsítsa.

Egy amerikai tejszövetkezet. Kanada 
fővárosában, Ottawában, nemrég tartotta 
évi gyűlését a kelet-ontáriói tejgazdák 
szövetkezete. A szövetkezet tagjai a múlt 
évben 2,500.000 láda sajtot termeltek, 
melynek értéke 21 millió dollár (100 mil
lió korona) és 613.846 csomag vajat 
kilencz millió dollár értékben (45 millió 
korona). Összesen majd 150 millió korona 
értékül. Ha ehhez hozzászámítjuk azt a
15 millió dollárt, amit savón és egyéb 
mellékterméken felhizlalt sertések után 
bevettek a gazdák, Ontárió tartománynak 
tejtermékek utáni bevétele eléri a 225 
millió koronát.

Ló- és szarvasmarha-díjazások. A pest
vármegyei gazdasági egyesület május 24-én 
Nagy-Kátán.junius 7-én Laczházánés jú
nius 14-én Halason ló- és szarvasmarha
díjazást rendezett, a melyeken 1890 kor. 
állami és egyesületi dijat osztott ki a kis
gazdák között; nagytenyésztöktenyészete 
részére oklevelet adtak ki. A dijazások ál
talában jól sikerültek, különösen a jun.
16 iki Pilis-Vörösváron, ahol 925 kor. ál
lami és egyesületi dijat, s több oklevelet ad
jak ki. A Tahi-Tótfalun tervezett díjazás 
közbejött akadályok miatt szeptemberre 
halasztatott. A díjazásokat Keglevich 
gróf egyesületi elnök vezetésével kilencz 
tagú jury végezte. A földmívelési minisz
ter támogatása mellett a Fejérmegyei 
Gazdasági Egyesület tenyészszarvas- 
marha-dijazást rendezett a székesfejér- 
vári járásban, Sár-Abán. A díjazás szép 
eredménynyel járt, mert nagy volt a föl
hajtás. A bíráló-bizottság elnöke Koller 
Pál volt. A díjazás eredménye a követ
kező: Első dijat nyert tehenekkel: Puskás 
József csöszi, Kasza István abai lakos. 
Második dijat: Horváth István csöszi, 
SarlaiJózsefcsöszi lakos. Harmadik dijat: 
Németh Antal pákozdi lakos. Üszőkkel 
első dijat nyert: Láng Antal abai, má
sodik dijat: Tolnai Sándor abai, harma
dik dijat: Morozza Imre csöszi lakos.

Selyemtenyésztés az Alföldön. A selyem
tenyésztési felügyelőség terjedelmes fü
zetben számol be Pest, Csanád, Csongrád, 
és Bács-Bodrog vármegye selyemtenyész
tésének állapotáról s a selyemfonó ipar
ról az 1902-ik évben.Érdekes adatai közül

kunkban lévő baromfiak közül a legnagyobbak- 
ból, azaz a legkoraibb kelésüekből fogjuk a kivá
lasztást megejteni. E hóban már az április végén 
kelt baromfiak is 6—8 hetesek lévén, a kiválasz
tást jól lehet keresztül vinni, mindazonáltal, ha 
nem tudnánk még kellőképen határozni, inkább 
hagyjuk a kiválasztást julius hó végére. A 3—4 
hónapos, tehát korai növendékből azonban kivá
logathatjuk a továbbtenyésztésre valókat. A kér
dés csak az, minők legyenek ezek és a kiválo
gatásnál, mire kell ügyelni? Mindenekelőtt csak 
is szépen fejlett, fejlettségük által a többitől el
ütő egyedeket, melyek egészséges volta már 
külsejükön meglátszik, jelöljük ki s ha igy nagy
jából a legjavát kiválogattuk, akkor ezeket újból 
mustrálás alá kell vennünk s a tenyészczélnak 
megfelelően válogassuk össze a tovább tenyész- 
tendőket. Feltétlenül arra kell ügyelni, hogy úgy 

tenyésztési évre, igen gazdag tartalom- D. S. urnák Nagy-Körös. Tessék 20—30 db szép 
mai. A naptárt selyemtermelöknek ingyen tiszta, fehér tollú, íehér csőrü és lábú, lehetőleg 
osztja ki a minisztérium selyemtenyész-' sárraszintt naív t0,4st to,°-tvuk°t 
tési felügyelősége Szegzárdon.

megemlítjük, hogy az egész országban 
1902-ben 2667 községben 94,605 család 
foglalkozott selyemtenyésztéssel s össze
sen 1,342,125 kiló selyemgubót tenyész
tett, amelylyel 2.418,627 koronát kere
sett meg. Huszonkét évvel ezelőtt össze
sen 10,131 kiló selyemgubót termeltek. 
A tenyésztéssel és selyemiparral foglal
kozóknak 3.956,911 koronát fizettek ki. 
Érdekes, hogy maga Bácsmegye 775,485 
koronát keresett meg, mig 23 év alatt 
összesen 16.782,745 koronát. A földmive- 
lésügyi minisztérium ugyancsak most 
nem régen adta ki a Selvemtenyésztök
naptárának 4. évfolyamát az 1903 1904. testalakra, mind színre mind egyformák legyenek.
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Gyár: IX., Soroksári-út 11. sz.

Iroda: VIL, Károly-körut 3. sz.

Vásárol
Lenmagot
Repczét
Gomborkát

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot 

Ricinusmagot

Szállít:
Olajpogácsát

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenőcsöt 
Kocsikenöcsöt

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

Tagdijnyugtázás. Tagsági dijakat fizettek 1903- 
junius 13-tól junius 18-ig 1903-ra. Uitz Istvánná, 
Szabó Henrik, Grasseli Miklós, Géza Félix
8—8 K.-át; T. A. urnák Paks. Az 1—14 számok
ból a még meglévőket elküldtük, — Sz. H. urnák 
Diószeg .Tagsági diját vettük. Tojások beszerzése 
helyéről tudósítottuk. — IJ. Á. urnák Budapest. 
Panaszát illetékes helyen előadtuk. Remél ük a 
megtett lépések eredményre fognak vezetni. K. 
J. urnák Szt-Haromság. Junius hó az a baromfi
tenyésztőre, melyben, ha azt akarja, hogy jövő 
évi tenyésztése sikerrel járjon, ki kell válasz
tania a tovább tenyésztendő fiatal baromfit. Ter
mészetes dolog, hogy junius hó folyamán birto- 

sárgaszinü nagy tojást tojó-tyukot összeválo
gatni s ezekre fehér orpington kakast használni. 
Egy-két év alatt a kívánt eredmény elérhető 
lesz. — N. V. urnák Marosvsárhely. Nagyon 
örvendünk, hogy tetszését megnyerték ; a többi 
elküldése iránt intézkedtünk. — P. F. urnák 
Páka. Kérvényeket terjesszék föl az illetékes 
állattenyésztési kér. felügyelőség utján a föld
művelési minisztériumba. — T. E. urnák P.- 
Szántó. Levelére és kérdezösködéseire válasz 
postán ment. — B. J. urnák Szabadka. A 
brahma tojó színre nézve hasonlít a kakashoz 
s csak annyiban különbözik attól, hogy nyereg- 
toliai fehérek. H. Zs. urnák Hardicsa. Gazda
sági és kereskedelmi, tehát jövedelmi szem
pontból nem elég egy fajta tenyésztése, mert 
a legkevesebb költség és rizikó mellett leggyor
sabban és legjobbban értékesül a kirántani 
való csibe, melynek előállítására a kis fajták 
alkalmasabbak. Sütnivalónak jobbak a nagyobb 
fajták, vagyis a magyar tyuk utáni keresztezé
seket tartjuk alkalmasnak, mely körülmény már 
minden más hasznos házi állattenyésztésnél 
eddig tapasztaltatott, mert a telivérek tenyész
tése csak úgy fizeti ki magát, ha azokat, mint 
tenyészanyagot lehet értékesíteni. — P. M. urnák. 
Bejelentéseit tessék az Erdélyi Gazdasági Egye
sülethez intézni. — D. J. urnák B.-Kér esztúr. 
Alapszabályok elküldettek.

Szerkesztői üzenet.
F. Z. Felsö-Szeli. Az „Állattenyésztési felügye

lőségek" czikkre, amennyiben több felelet nem 
érkezett, tessék a zárszót bekülni.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapok“ eredeti tudósításai.
Budapesti sziiróinarliavAshr. 1903. junius 18. 

Fölhozatott: borjú 1051 darab, bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt. kg.-ként 78—96 fill., II. oszt. 
64—76 fül., bárány páronkint-------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha.
Budapesti vÁg-óniarliavíisíir. 1903. junius 18. 

Fölhajtatott: hizott s legelőmarha 2589 drb, csontozni 
való marha 742 drb, összesen 3331 drb. Ebből: ökör 
2302 drb, bika 154 drb, tehén 739 drb, bivaly I16 drb, 
növendékmarha 20 drb.

Árak: (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

III. rendű

48—56
50—58
42-48
46—52
50-56

I. rendű

68—76
70-78
60-68
62-69
67-74

II. rendű
58-66
60-68
50—58
53-60
58-65
48-66
40-50 

élénk, azhangulata

1903.május 28.
Magyar hizott ökör 
Tarka hizott ökör . 
Tehén ........................
Szerbiai ökör . . . 
Bika..............
Növendékmarha . .
Bivaly .......

Irányzat: A vásár

nával árcsökkenés.
Budapesti lóvásár. 1903. junius 18. Fölhajtatott: 

841 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
30 drb, hintós 40 drb, igás 100 drb, fuvaros ló 156 
drb, parasztló 460 drb, alárendelt minőségű 55 drb. 
Eladatott : 443 drb. Árak: drb*nkint  kor. hátas ló 
----------- , jukker 340—500, hintós 300—460, igás 
240—500, fuvaros ló 100—240, parasztló 36—100. 
Irányzat: A vásár hangulata élénk.

árak első- 
rendüeknél változatlan, más minőségüeknél 1—2 koro-
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Budapesti ferenczvárosjjsertés-zártyásár.

Nap Érk.
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Irányzat:

90-94

Vásár (

88-94

90 - 94 
lénk.

94-97

94-98

88-96

91 - 96

86-90

78-88

A kőbányai sertéspiacz heti íorg-alma. 1903. 
ju.uius 10-tól 1903. junius 17-ig. Sertésállomány volt 
1903. junius 9-én 46509darab. Ehhez érkezett : magyar 
478 drb, szerb 3753 drb, összes állomány 50740 drb. 
Elszállittatott: 3784 drb. Maradt állomány 46956.

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 108—116 fill. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 108—116 flll. 
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 116—120 
flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 116—120 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 116—120 
flll. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 108—116 flll. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 108—112 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 108—112 fillér.

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

Öreg 2 éven fölüli 92 f.-től 98 f.-ig, öreg 2 éves 
92—98 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 100—108 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 84—88 
fillérig. Irányzat: változatlan.

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

Budapesti juh vásár. 1903. junius 15 Fölhajta
tott: 1026 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hizott ürü 46—48, középminőségii hízott ürü 
37—44, legelőn javított ürü----- pár.-kint, javított
anya--------, szerbiai raczkajuh —, kecske —,
bárány . Irányzat: A vásár hangulata lanyha.

Bécsi jnhvásár. 1903. juniuB 18 Fölhajtatott: 1515 
darab. Árak: kg.-kint flll.-ben: angol húsos ürük 
-------- (---------- ), I. rendű hizott ürü 53—55, középmin. 
hizott ürü 48—52, kecske----- bárány---------- . Irányzat:
lanyha.

Bécsi szurámarhavásár. 1903. junius 18. Föl
hozatal : 3459 drb borjú, 1205 drb sertés, 180 drb 
juh, 519 drb bárány. Árak: kg.-kint flll. borjú I. o. 
108—128 (—  ), borjú II. o. 96—106, hizott sertés 
104—112, süldő sertés 92—112, hússertés 100—112, 
juh 80—100, bárány páronkint 12—26 kor.

Irányzat: szilárd.
Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. junius 15 

Fölhajtatott : hizott és legelőmarha 3734 drb, csontozni 
való marha 1070 darab, összesen 4804 darab. Ebből 
ökör 3351 drb, bika 599 drb, tehén 529 drb, bivaly 
325 drb. Vesztegvásárra felhajtatott — drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték

ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. junius —„ | 1. rendű 1 ll. rtndü III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 69-72 60-68 50-58
Galicziai hizott ökör. . . 70—76 61-68 54—60
Tarka hízott ökör.... 76 80 64-74 54-62

54-73
50—68Hizott tehén ....... _____ .___ __

Legelő marha.................... — — —
Csonloznivaló marha. . 50-73 — —

36-50
Konzerváru (selejt) . . .
Irányzat lanyha,

— —-----

Bécsi sertésvásár. 1903. junius 16. Fölhajtatott : 
hússertés 4723 darab, zsirsertés 6040 drb, összesen 
10763 drb. Ebből : magyarországi 6040 drb galicziai 
4659 drb, egyéb 64 drb. Árak: kgrammonkint élő súly
ban flll.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 104—106 (kiv. 
89), elsőrendű közép magyar, 92 102, könnyű magyar 
88—94, öreg nehéz magyar 92—102, szerémségi 
diorvát)-------- , szedett sertés 88—94, galicziai süldők
80—98, galicziai öreg----- , hússertések 80—98. Irányzat:
lanyha.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. junius 19.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

90—180, csirke sütni való hazai egy pár 140—220. 
Tyuk, hazai egy pár 240—320. Kappan hizott egy pár 
--------. Rucza hizott la egy pár--------—rucza újdon
ság egy pár----------- . Lúd hizott la 16 —18——, liba
újdonság 5—11------- . Pulyka hizott la------------ , pulyka
hizott Ila----- ------fill.

Vágott baromfiban és I.-rendü szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója 140----- , vágott

pulykák Kilója 1-00----- fill. kilónként, minőség szerint.

A. t.o j á s ü z 1 e t e n la friss telt tojás 59-— 
gyengébb minőségű 58----- , apadt------------, meszes
— koronát jegyzett eredeti ládánként.

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

A betegség neme

össze-• 
seá

A m. heti álla
pothoz képest

beM© 
CfíN :o 44

| ud
va

r 
j

több kevesebb

kö
zs

ég

ud
va

r be.M© tfíN ■ :O ■ 44

5
p
6

" Á- ' .......
Lépfene _  _ _  _ ......... 27 27 15 13
Veszettség ......... _ ... ... 81 81 ■ 7', 7
Takonykór ............. '. ... 53 58 — IV | 1
Ragadós száj és körömfájás 124 755 27 222 ’ó—i
Ragadós tüdőlob ............ . ■ — - - ■ — ■—*■- 5-__
Juhhimlő... ............... 5 13 — 1 1
Ivarszerü hólyagos kiütés 102 279 19 54 #_
Rühkór ... _ ..................... 5,17 1074 I 16 _ - Va —
Sertésorbáncz ............  : 206 721 23 88 —í —
Bivalyvész ----------- -------- 9 13 — —/.
SertésvéBz ... ... ... 500 57 —

Vajpiacz.
Az *Alfg  Separator*  részvénytársaság jelentése. 

Budapest, 1901. junius 16. Teavaj centrifugált 
190—2* —, vaj, köpült 1’50—1*6,0  kor. kgr-kint. 
Tehéntúró 1-a ----- 16, tehéntúró II-a —10 fill.
kjzr.-kint.Irányzat: esős idő folytán csöpdes.

Becs, 1903. junius 16. Legfinomabb teavaj 
2.10—2.20, finom teavaj 2*- ---- 2*10,  parasztvaj
1*30 —1*40,  tehéntúró — kor. klg.-
kint. Irányzat: lanyha.

Berlin, junius 15. I. oszt. vaj 97—98 
II. oszt, vaj 93—96 márka 50 kgr.-kint. (1 
márka 120 fill.) Irányzat: szilárdé

Hamburg, junius 15. 1 oszt, vaj 94—100 II 
oszt, vaj 92—93 márka kgr.-kint, (1 márka = 
120 fill.) Irányzat: szilárd.

London, jun. 14. I-a vaj 98, Il-a vaj 95 s per
cent 50 klg. (1 s = 120 fill.) Irányzat: 
szilárd.

Budapesten, V.

MIKLÓS
kerület, Külső Váczi-ut

gépgyár K 
részv.-társ.

80. szám.

Amáv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.

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

ÁLLANDÓ RAKTÁR: .
legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költségveté- 
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk.

A pozs nyi II. mezőgazdasági országos 
kiállításon díszoklevél. A legnagyobb 

.....zzz kitüntetés. -----

! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. —'



10 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 25. sz.

Westfalia Separator

GÁL és FODOR BUDAPEST,
V.,Váczi-körut 44.

A legtökéletesebb szabadalmazott „WESTFALIA*  separatorok

££££££££££££££££££
A legújabban szabadalmazott tejelő- 
melogitők kizárólagos elárusítói, 
Tej szövetkezetek, tej telepek, vaj és 
sajtgyárak teljes berendezéséről 
erő és kézi hajtásra díjtalanul 
szolgálunk terveikkel és költség

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni.

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas- 
ammont (dohánytr^gyázásra), chilisalétromot, 
kanitot, 40%-os kálitrágyasót, kovasavas kálit 
és egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő 

minőségben legolcsóbban szállít a

“HUNGÁRIA”
műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ.
Budapest, V. kér, Fürdő-utcza 8. sz.

Biztos sikerű.
rr ■r rroltóanyag

(a nyári malacz veszedelme) ellen
ka| haló : Dr. Bácskay Béla nyilvános tehénhimlő 
termelő intézetében Aradon. Jótállás a fogamzásért. 
Ár adagonként — legalább 50 darabra történt megren
delésnél a szálli'ás költségeit is beleértve — 10 fillér 

használati utasítással.
Oltó eszköz, mely ly el 1 óra alatt 1OO drb 
beoltható ~ lí. 50 f. - Referentiák kaphatók b. 
Königswarbr Hej maiin úr csabacsüdi uradalmától és 
Haraszti testvérek décsi(u. p. Szarvas) bérgazdaságától.

ír

tk

Sürgönyczim : Consum, Budapest. Telefon: 25—02 

Magyar Élelmiszer-Szállító Részv.-Ttaág 
— Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám. 
ÜZLETÁGAK: ,

Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és fó’ze- 
lékküldemériyek 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 értékesitését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesitését. ■ -

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

^angerhauseni gépggái*
z részvény-társaság zzzz=zz=zz

Budapest, (Külgö Váczi-ut) Ögá^a-nteza 3.

Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
► 
l>

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaSott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
a ,Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadá ára alkalmas, czélszerüen berendezett szál
lástelepeit, cssatornázva, kitűnő vízzel bíró 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 gondosko ^va van.

BECK és GERGELY 
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. 
ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség 1 Nincs tűzveszély! Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavawavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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Q_e_e_e-e.e. 1902. évi forgalom: 28,000 bál.
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

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

8., 9. és lO-én tartatik 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 elfogadás mindennemű 
-—  —  felvilágositással szolgál: . ..."

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

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

...............= Gazdaságban nélkülözhetetlen.
Az állatok izomerejét fo
kozza, kitartóvá, és eressé 
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,
Budapest, II., Széna-tér 5. sz. 
Főraktár: Dr. Egger Nándor 
gyógyszertára, Budapesten, 
VI. kér., Váczi-körut 17. sz.

Kwizda-féle Komeuburgi Allattáppor
Szer lovak, szarvasmarhák és ju" 
hók számára. Egy doboz ára * 
korona 70 fillér- Fél doboz 70 fill- 
Valódi csakis ezen védjegygyei ellátva-

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

gyára ajánlja legjobb minőségű 
mindennemű .............

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

ban kapható.

Főraktár:
h?rC)TI7 Tnh KW17ÍIS1 gyógyszerész, csasz. es kir. osztrák- 
rldllZ JUH. 1\\\1/a1cI magyarj román királyi és bolgár feje
delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett. ......-. - • .........■...........

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 gummitömlők. 

Mérlegek, 
legújabb javított rendszerű tizedes, százados és hid- 
mérleg-ek fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési, 
gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embermérlegek, 
mérlegek házi használatra, barommérlegeli. 
Commandit-társaság szivattyú- és mérleg-gyártásra. 

W. GARVENS 
I Wallflscligasse 14. wien SctwarzenbBrgstr. 6.

Árjegyzék ingyen és bérmentve._____ |

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

Lovak, szarvasmarhák és juhok részére.

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

ménesek 
istállóiban használatban 

vannak.

Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőiek.
E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbéli minőségükre hivat

koznak 10% árengedményben részesülnek.

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 tüz> és jégkár ellen, ugyszintén 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 dijvisszatérítést kaptak.

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül vagy a képviselők köz
vetítésével. Nyomtatványnyal és felvilágosítással minden irányban kész
séggel szolgál az Igazgatóság.
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JennerPasteur intézet
Budapest, VIII., Rock Szilárd-utcza 20.
Az állatorvos urak gyakorlatára ajánljuk az alábbi ojlóanyagokat, melyek elismert tudományos módszerek szerint, saját labora
tóriumunkban készülnek Dr. Pertik Ottó egyetemi tanár felügyelete alatt. Az ojtóanyagok hatékonyságukra, tisztaságukra 

mindenkor előzetesen kipróbáltatnak.
Lépfene ellenes ojtóanyag

állandóságra. Az anyag eltarthatósága. Az ojtó
anyag tisztasága. A kiváló védőképesség.

Tuberkulin ojtásra kész, hígított állapotban. 

Gyógyító szérumok. *
orbánczban megbetegedett sertéseket — ideje
korán alkalmazva — néhány óra alatt biztosan meg
menti a veszélyből. Hirtelen járvány esetén alkalmazva védő
ojtás czéljából azonnal immunizál. A vész tovater
jedését megakadályozza.

Sertés Orbáncz ellen
1. A finomabb sertésfajok jobban tűrik, mint a Pasteur- 

féle anyagot; Nem okoz utólagos megbetegedést.
2. Előnyösen használható a 6 hónapnál idősebb 

sertések beojtá-ára, amelyek különben Pasteur anyaggal 
kezelve kellemetlen utókövetkezményeknek var nak kitéve.

II. Pasteur-rendszerii ojtóanyag. Alkalmas a 
durvább fajtákra és a 6 hónapnál fiatalabb sertések 
beoj fására.

Ojtóanyag serczegö üszők folyékony ál
lapotban, ojtásra készen. v!

// 1 r Megbetegedett és fertőzött állatok gyógyítására szolgálnak a rr 1 r
ffl 
ffl

ÁRAK:
Dépfene elleni védőoltás : 1 szarvasmarha beojtása 24 fill. 1 ló beojtása 24 fill. 1 birk i beojtása 12 fill. 
Sertésorbáncz elleni védőojtás: 1 sertésre való Pasteur-féle ojtó anyag 12 fillér. 1 sertésre való 

szérumos oj tóanyag 50 kilóig 24 fill.
1 sertésre való gyógyító szérum 50 fill. 

Tuberkulin : 1 drb szarvasmarha részére 2 éven alul 30 fill. 1 drb szarvasmarha részére 2 éven felül 45 fill. 
Serczeg-ő üszők. 1 szarvasmarhára való 20 fill.

nálunk, akár képviselőnknél:' A Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, Budapest, V., Alkotmány-utcza 31.
2

A „Kronen Separator"
1901-ben az állami leföiöző-versenynél Budapesten, valamennyi 
gép között legélesbben fölözött Kapható T2 különböző nagy

ságban, óránkénti 40—2300 1.ternyi munkaképességgel.
Korona-vajköpiiiők. Legújabb es legczélszerübb gép ki

sebb üzemek részére.
Szám 1
Munka- r P 
képesség ___ _

K. 25.—

2 3
10 15

36.- 45.—

JURÁNY KÁROLY V.
Tejgazdasági gépgyár és tej gazdasági 

technikai iroda. Vezőrkőpviselő :
DÉNES B., BUDAPEST.

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

erőhajtásra.

4
25 lit.

65.-

05CT
-05
05
N
05 

-05CT
05

ISI 
CÜ 

cO, 
’> 
O

KRISTÁLY
ásványvíz

m
ISI 

O CD 
“S “S 
< = 
O CD- 
05 —

pj_-
o-

Arjegyzék kívánatra mindenhová díjmentesen küldetik. — 
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; a fuvardijat oda és az 
üres üvegekért vissza fizeti a Szt.-Iaikácsfürdő Knt- 

vállalat, Budán.

Uj “Vtetória” sorvetőgép
( tolókerék • rend ■ 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VET Ő GÉP.-----------

Jíofkerr és Schrantz
J3udapesten, VI. kér, Váezi-körút 57. sz.

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

2T*jánIja  legjobb minőségű gazdasági gépeit 
jr * és eszközeit jutányos árak mellett. zzzzz

Jerjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen
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Kis hirdetések ára:
■ Linden sző 4 fill., kövér betűkkel 
minden sző 8 fill. beiktatásonként. 
A kisbirdetések dija előre fizetendő.

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

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

Feltűnő betűkkel közlendő kis hirdetések dija, 12 □•czenti- 
méter területig, beiktatásonkint I 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 Ind 6 
frt. Toj. 70 kr. Bronz és fehér 
pulyka 5 frt. Tojás 60 kr. Ki
tüntetett törzsektől. Galambok. 
Keltőgép , és nevelő. Vétel és 
csere 1 Árjegyzék. Brichta 
Kálmán Török - Bálint, 

(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

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

r.-társaságnál 
Budapest, Fürdö-u. 8.

Előjegyzést 
elfogad nemes baromfiak 
szállitásáraam. kir. baromfi- i 
lenyésztőtelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn.

Kiállításokon
kitüntetett fajbaromfiakra és 
özek 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.

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
dalmazod Acetylen gáz
fejlesztőit, melyek telje
sen rnegbizha ók s önmü- 
ködöek. Pozsony, 1902. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni.

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerités-gryára 

BUDAPESTED, VIII. 
Űllői-nt 18. szám.

Mérsékelt Arak mellett egész 
éven át kaphatók: PISNY 
ISTVÁNNÉNÁL Battonyáni 
tisztavérü emdeni libák, peking, 
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 10 kr.

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

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

megbízottaknál.

A pozsonyi 
,,Orpington“ telepen külföldi 
kiállításokon és az idei 
budapesti baromfi kiállítá
son is kitüntetett fehér és 
sárga orpington tyúkok te
nyésztői ásai kaphatók 1 
kor. 20 fillérért. Megren
deléseket elfogad Mala- 
t nszky Lajos áll tanító. 
Pozsony, re <dezö pályaudvar

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

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

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

kon kivül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óta e sőrendü tenyésztők használják 
és az összes szakmüvekben és lapokban ajánltatnak. — Árjegy
zék és prospektus kívánatra ingyen küldetik FATTINGER. töb
bi álla eledeleiről: baromfi, galambok, fáczánok, madarak, 

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

Geittner és Rauscb, Andrássy-ut 8.

Fajtiszta, szép sárga Orpíng-- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
H. Produco Import Co.

.1. Holló
&5. 56. Chancery Lane London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Lampel Ödön
kosárfonó

Újpest, Temetö-utcza 8. sz.
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
íéle keltetö-fészkekeket 1 

koronáért.
Faj barom fi

és tenyésztojás kapható a 
„Délvidéki földmivelök 

gazdasági Egyesületénél “ 
Temesvár.

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

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

Fehér magyar 
tyúkok, fehér lábbal és 
csőrrel, kaphatók Popper 
Alfrédnénál, Nagy-Szt.-Mik- 
lóson. Darabja 4 Forcna. 

8808888888888888

Hirdetések fel
vétetnek a ki
adóhivatalban

Budapest, IX., 
Üllői-ut 25. sz.

8888888888888888

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

Tégelyaczél-fejekkel, melyek eltörhetétlenségéért szavatosságot vállalok. Külö
nösen tartósnak bizonyult, háromréteges (compound) pánczél aczél-lcmez 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 

töltögetógépek, porhanyitók, rögtőrők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára

Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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Árjegyzékkel és költségvetéssel úgy a tej gazda
sági, baromíitenyésztési, mint egyéb eszköze
inkről és gépeinkről szívesen szolgálunk. I

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

„MELOTTE“ a legkönnyebb járatú. ==-..
„MELOTTE“ a legtartósabb és legegysze

rűbb javítást nem igényel.
„MÉLOTTE“ élesen fölöz. Szolid.

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

BUDAPEST.

Az eredeti „MELOTTE * tejfölöző gépek kép
viselete. ■

4^

1
H 1
F A

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


