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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Németország lótenyésztése és ló
kivitelünk.i.A német lótenyésztésről majdnem egyidejűleg két érdekes közlemény jelent meg. Az egyik báró Malcomes Jeromos a földmivelési miniszter berlini szaktudósi- tójának jelentése a „Földmivelési aí/rte- 

sitö“-ben a németországi lótenyésztés fejlődése, mai állapota és szövetkezeti értékesítésével, a másik OttóEhlers czikke az „111. landw. Zeitung"-bán a lótenyésztés és lóbehozatal fejlődési irányával foglalkozik. Ezen két közlemény részben megerősíti, részben kiegészíti egymást, s tekintettel azon nagy befolyásra, amelyet a németországi lótenyésztés fejlődése a mi lókivitelünkre gyakorol, szükségesnek és hálás föladatnak tartjuk ezen két közlemény vázlatos és egybevető ismertetését. A két közlemény a német lóállomány mennyiségi és minőségi fejlődésével, a német lóbevitel arányai és megoszlásával és végül a szövetkezeti értékesítéssel foglalkozik. Tárgyaljuk tehát a kérdést mi is föntemlitett sorrendben:
A német lótenyésztés fejlődése szám

ban és minőségben. A német lóállomány száma 1883-ban 3.500,000, 1892-ben 3.800,000 és 1900-ban 4.200,000 darab volt. A szaporodás tehát nem tartott lépést a népesség és a közgazdaság hatalmas arányú fejlődésével. Tényleg a német tenyésztés nem bírja födözni a belföldi szükségletet, sőt a behozatal 1893-tól 1898-ig 65 ezerről 121 ezer darabra emelkedett, A belföldi tenyésztés tehát mindinkább visszamaradt a fokozódó szükségletből. 1900-ig a behozatal 111,000 drbra csökkent. Azért-e, hogy a lószükséglet volt kevesebb, avagy pedig a belföldi tenyészeredmény emelkedett, ma még nem állapítható meg teljes biztossággal.

Azon körülményből mégis, hogy a behozatal 1895 óta nem mutatott lényeges eltérést és hogy a lószükséglet azóta mégis csak emelkedett, arra következtethetünk, hogy a némettenyésztéstermelö- képessége, az állomány lassú szaporodásának daczára is erőteljesen fejlődött.A lóállomány lassú szaporodásának okozója, hogy alótenyésztés,más haszonállatok tartásával szemben, nem fizette ki magát. A német kormányok ugyan sokat tettek és tesznek a lótenyésztés érdekében és maga Poroszország éven- kint 7.800,000 márkát áldoz e czélra, de mert az állam első sorban a hadsereg lóállományának fejlesztése végett a könnyű nemes félvér (melegvér) tenyésztés fejlesztésére törekszik, a gazdák érdeke pedig a nehéz nyugati fajta (hidegvér) szaporítását követeli, az állami támogatás csak nagyon kevéssé érvényesühetett a német lótenyésztés fejlesztésében.Németország évi lószükségletét ma ugyanis 320—340 ezer darabra teszik és ebből a hadseregre csak 10,000 drb. esik. A porosz állam ugyan átlagban 900 márkát fizet egy katonalóért, de a német gazdák egy remonda fölnevelési költségét 1100 — 1300 márkára becsülik és ebben körülbelül igazuk is van. Ezenkívül a magas félvéreknek fele sem válik be katonalónak és az igaziluxuslovaktól eltekintve, a minőségileg is gyengébb fölösleg csak gyatra áron értékesíthető, mert az aránylag olcsó magyar és orosz ló lenyomja a német ló árát. A Németországba kivitt magyar ló átlag ára 530, az oroszé 480 márka, ennyiért pedig valamire való lovat a német gazda nem nevelhet.Eladásra könnyű lovat tenyészteni a német gazdának tehát nem érdemes, gazdasági és ipari czélokra pedig a nehéz nyugati ló sokkal alkalmasabb mindenütt, ott, hol kötöttebb talajú intenzív meg- mivelés kívántatik. De különben is a hideg

vértenyésztésnek az intenzív német mezőgazdasági kultúrában nevezetes előnyei vannak a melegvér fölött. Jobban bírja a nehéz munkát és már három éves korában befogható; könnyebben fölnevelhető, nem oly hamar hibásodik meg és kisebb hiba miatt nem veszti annyira értékét, mint a könnyű félvér ló ; átlagban sokkal jobb áron és aránylag kevesebb közvetítési költséggel értékesíthető, mert a gazda maga vásárolja a könnyebben elbírálható nehéz használati lovat a tenyésztőtől, mig a nemes félvér adásvételénél a lócsiszár nagy szerepet játszik. Végül a német földművelő temperamentumának is inkább megfelel a flegmatikusnehéz ló. Egyszóval, mert a nehéz nyugati fajlovat könnyebben felnevelheti, jobban használhatja és értékesítheti, hát annak tenyésztése jövedelmezőbb is. Már I pedig a német gazda nem passzióból, hanemhaszonraneveli az állatot és ebben ismét teljességgel igaza van.Nagyon is megérthető tehát, hogy az állam ellenkező törekvése daczára, a németgazaaközönségmindinkábbanehéz nyugati fajták tenyésztésére tér át. Bizonyítja ezt, hogy Poroszországban, amagas félvér tenyésztésének tulajdonképeni hazájában, 1892-től 1902-ig a magán tulajdonban lévő nemes félvér mének száma 924-ről 694 drb-ra csökkent, mig a nehéz nyugati csödöröké 493-ról 776-ra emelkedett. 1902-ben az egész birodalomban 4798 melegvérű és 2284 hidegvérűcsődör fedezett, mig 1900-ban a „Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaftu összeírása szerint az összes lóállományból 69% melegvér, 28% hidegvér és 3% ponny volt. Ezzel szemben az apaállatok.aránya 67 és 33%, tehát a csödörök magasabb arányszáma is a hidegvér térfoglalására utal.A gazdák ezen lótenyésztési irányzatával szemben, a hadügyminisztérium



2 Állattenyésztési és Tejgzadasági Lapok 1903. — 32. sz.természetesen a nemes félvér fentartá- sára és fejlesztésére törekszik. És erre nagy oka van, mert a lóavató és bevásárló bizottságok elé vezetett remondák száma évről-évre hanyatlik. 1897-ben még 25,318, mig 1899-ben már csak 21,806 ( darabot vezettek elő. E bajon az állam úgy akar segíteni, hogy mig egyrészről ' erősebb, nagyobb testű és csontosabb } magas félvér mének tenyésztésére törekszik, másrészről a nemes félvértenyész- tést, a lótenyésztésre legkedvezőbb vidékekre, u. m. keleti és nyugati Poroszország, Posen és Hannoverra összponto- tositja. Ezen tartományokból szerzik be a porosz hadsereg lószükségletét. A déli tartományokban azonban a hidegvér dominál és itt a kormány sem zárkózik el ezen tenyészirány fejlesztésétől, ameny- nyiben a nehéz nyugati fajta állami csödörökszámát, 1890-től 1901-ig 245 röl 551-re szaporította.Az 1900. évben, a „Deutsehe Landw. 
Gesellschaft^ összeírása szerint 1 millió drb nehéz nyugati fajta ló volt. Ebből körülbelül 354,000 drb belga és dán (ardenni) fajta, közép- és Nyugat-Német- oszágban és főleg a Rajna mellékén; 207,000 dán, schleswigi és angol (Clydes- dal és Shir), leginkább Közép-Németor- szágban. 24,000 drb franczia (Percheron és Boulognai) Württemberg és Badenben, 10,000 pinzgaui Bajorország, Württemberg és Sziléziában: ezeken kívül 428,000 darab keresztezés és nehéz táj fajta a birodalom egész területén. A hidegvértenyésztés azonban főleg a nyugati és déli államokban dominál.Németországban tehát a nehéz nyugati fajták tenyésztése mindinkább tért foglal a félvérekkel szemben és hogy a gazdáknak mennyire igazuk van, bizonyítja azon körülmény, hogy 1900-ban a 3—4 éves ló forgalmi értéke legcsekélyebb, 371 M. volt a jóformán kizárólag melegvért tenyésztő Posenban, legmagasabb, 909 M. pedig a rajnai tartományban, hol a nehéz belga és ardenni fajok tenyésztése van leginkább elterjedve.Miután a nyugati fajok elterjedésével a lótenyésztés jövedelmezősége is emelkedik, valószínű, hogy a német lótenyész tés is erőteljes fejlődésnek indul. Valami nagymérvű állományszaporodás ugyan egyelőre aligha remélhető, mert egyrészről a nehéz nyugati lovaktól ugyanazon munka végzésére kevesebb kell, tehát már az állományfentartás is jelentékenyszaporodást jelent, másrészről pedig a meglévő állomány átalakítása is sokba kerül. De mindenesetre lényeges emelkedés várható az évi lótermelésben, mert a nehéz nyugati fajta már három éves korában használható és igy ugyanazon csikóállományból jóval több lesz az évente befogható csikók száma.

Állattenyésztés.
Rovatvezető : Monostori Károly.

Kecskék tejelőképessége.
Kohlschmüdt a német érczhegység vidékén (Altenberg, Geising, Lanenstein) beható vizsgálatokat végzett a kecskék tejelöképességére vonatkozólag. Meghatározásainak eredményét a dr. Thiel- féle „Landwirthschaftliche Jahrbücher 1900.“ nyomán a következőkben adjuk.Az évi iejhozam: 
kecskénél

zsirtalan minimális mennyiségben

nek egy évi tartási költségeit tejhozamával (a zsírtartalom tekintetbe vételével) és a tehéntartást a tej hozamával, az összehasonlítás eredménye a kecske javára fog szólni. Z. A.
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pedig 1255’44 litert, a tej zsírtartalma átlagban 
3’75%-ot (2’49O/o—3’76°/o-ig) tett ki.Tribergben négy tennenbronni fajtájú kecske tejelöképességét. vizsgálták, úgy, hogy minden hónap 1. és 15. napján mérték meg a tej hozamát. E szerint
1. 20 próbafejésnél 58’83 litert adott; egy éven 

át 299 napig fejték, évi tejhozama tehát 
882’05 liter ;
20 próbafejésnél 46’60 litert adott; egy éven 
át 293 napig fejték, évi tejhozama tehát 
673’90 liter;
19 próbafejésnél 55’12 litert adott; egy éven 
át 285 napig fejték, évi tejhozama tehát 
826’50 liter;
20 próbafejésnél 51’99 litert adott; egy éven 
át 306 napig fejték, évi tejhozama tehát 
792’54 liter.A tejhozamot ezeknél több közbejött kellemetlen körülmény befolyásolta, igy az 1. számú ez évben több ízben körömbajban szenvedett, a 2. számú februárban elvetélt, a 3. számú öregebb állat volt, mely csaknem állandóan feküdt. Csupán a 4. számú tekinthető teljesen egészségesnek.Mindezen mérések arról tesznek tanúságot, hogy a kevés igényű, olcsó kecskék tejelöképességét általában véve értékén alul becsülik. Ha egybevetjük a kecskék-
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3.
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I

A legelőn való tartózkodás 
befolyása a test gyarapodására.Ismeretes, hogy a legelőn táplált gö- bölyök jóval nehezebben és hosszabb idő alatt hiznak meg, mint az istállón hizlalt marhák s tudjuk pl. mi magyarok, hogy a hazai gulyabeli marha hatalmas csontuvá lesz, de súlygyarapodás tekintetében jóval elmarad az istállózottakkal szemben. Egy badeni állattenyésztési lap egy kísérletre mutat reá, mely a növekedést és súlygyarapodást legelőn tartott és nyári istállózásra szorított állatoknál feltünteti s az imént jelzett körülményt bizonyítja.5 drb. egykorú még növekedésben levő marhát egy tulajdonos 146 napig legelőn tartott, másik 5-öt pedig istállón. Megállapította a vizsgálat kezdetén és annak végén az állatok testméreteit és súlyúkat. A 146 nap lefolyása után e vizsgálódásból kiderült, hogy az istái- lózottak átlag 10 kg.-mal többet gyarapodtak, mint a legelőn tartottak, ez utóbbiak azonban jobban növekedtek, mint amazok. Az istállózottak nőttek ugyanis magasságban 2—3 cm., a legeltetettek 5—9 cm., szélességben az előbbiek 3, az utóbbiak 3—8 cm ; hosszúságban pedig az istállózottak 7—10, a legelők 8—14 cmétert.A mi nyúlánkabb siki marhánk és raczkajuhunkon is meglátszik — szemben pl. a Királyhágón túli szürkemarhával és raczkával — a huzamosabb lege- lésnek, szabadban tartásnak, sok mozgásnak ezen növesztő, de a súlyosbodásnak már kevésbbé kedvező hatása, de meglátszik egyben gulyabeli állatainknak (szemben istállózottakkal) életenergiája is, mely a szervezet szilárdan való fel- épitkezésében leli magyarázatát. 2.

Sózzuk-e a szénát?Nálunk a szénának sózása nincs szokásban. A németek és főleg a badeni gazdák azonban teszik, de ők állataikat viszont külön nem is sózzák. A sózással tehát egyrészt az állati szervezet által igényelt sót biztosítják az állat részére, de javítják, izesebbé is teszik a szénát s igy egy eljárással két czélt szolgálnak.Ázott, romlott és nyirkosán behordott szénát azonban tényleg nagyon érdemes dolog megsózni. Ez a sózás egyrészt konzerválj a, másrészt megjavítja a takarmányt, állataink szívesen eszik, holott másként bizony csak immel-ámmal, kény
Legjobb szerkezet. Legnagyobb .. .. 7 “, ___
munkabírás. Legkönnyebb M- A LEGJOBB FŰLŰZÖGÉP AZ ALFA-SEPARATOR. I
tás. — Legtókeletesebb iolozes. _ ____________________________■



1903. — 32. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3szerűségből fogyasztják azt el. Az eljárás az, hogy a sózást szekérről lerakásnál, tehát a kazalba vagy boglyába rakásnál kell eszközölni olyformán, hogy amint egy 1/2—l/s méter magas réteget raktunk fel a kazalon, — erre ráhintünk néhány marok őrlött sót s ezután ismét rakunk egy réteget s ezt újból megsózzuk, stb. Minden q. szénára igy körülbelül V2 kg. sót számítanak, a melyet azonban csak úgy szemmértékkel elosztva hintenek el.Hácker, rudolfczelli német gazda a badeni német gazdasági egyesület hetilapjában a múlt hó folyamán erről az eljárásról, melyet ő évek hosszú sora óta követ, igen érdekes dolgokat irtmegegy kis czikkben. Ö maga, mint mondja, kénytelen volt erre a módra rátérni, mert csapadékos az éghajlata és évröl-évre sok baj a volt a szénával; elázott, kilug- zódott és igen sok többé-kevésbbé meg is romlott s mint takarmány kárba veszett. Ám a sózás szerinte a romlást, a pené- szesedést megakadályozza, a mi nagy előny, mert igy a sok csapadékos időben is tápláló és ízletes takarmányt készíthet.Ezt az eljárást az a gazda, kinek gyengébb minőségű, talán nem elég Ízletes, esetleg kemény vagy sásos szénát kell etetni, megpróbálha'ja. Ártani nem árt, csakis használhat és eljárásával javíthatja kiázott gyenge szénáját. K M. E.

Tej gazdaság.
Rovatvezető: Sierbán János.

Helyes-e egy tejszövetkezetben a tejet 
annak zsirmennyisége szerint fizetni ?1.E kérdés felvetése a közelmúlt időben Belgiumban nagy port vert fel és sok vitára adott alkalmat. A kérdést egy tejegyesület elnöke, dr. Peers vetette fel, a ki egyúttal ki is mutatta, hogy a tejet csakis annak zsírtartalma szerint átvenni nem helyes, nem igazságos, mert ö mint az eostcampi tej szövetkezet igazgatója, már régen észrevette, hogy a tej zsírossága annak megítélésére egymagában nem elegendő, mert az egyforma zsírtartalommal biró többféle tej azért még nem ad egyforma vajat, függvén a vaj minősége a tehén fajtájától, a vemhesség előrehaladott állapotától, a takarmánytól stb. Szerinte azon kulcsot, a mely szerint valamely szövetkezet az átvett tejet fizeti, nemcsak azsirmennyiségének kell képeznie, hanem a zsir minőségének is.

A mikor az eostcampi tejszövetkezetet meglátogattam, dr. Peers azon kérdésemre, hogy minő kulcs szerint veszik át a tejet, részletesen elmagyarázta az eljárást, a mely legelőször ezen tejszövetkezetben alkalmaztatott, de csakhamar elterjedt és ma Belgiumnak számos tejszövetkezetében dívik.Az eljárás érdekes és azért azt hiszem, nem végzek felesleges munkát, ha arról megemlékezem. Az „ Alexandra “ vagy „Victoria“ szeparátorra (mindkettő Alfa rendszerén alapul) egy sebességmérőt alkalmaznak, a mely a körfordulatok számát jelzi. Ezután a dob fölé egy lap lesz erősítve, a melyen hasonló módon mint a „Gerber“ zsirmeghatározónál, tubusok számára tartányok vannak erősítve és ezekbe lesznek a tubusok helyezve, a melyek milliméteres fokokra vannak osztva. Ezekbe töltik a tejet, 
minden vegyi szer hozzáadása nélkül és elkezdik forgatni a szeparátort úgy, hogy perczenkint 3500 körfordulatot tegyen. Ilyen sebesség mellett 10,000 fordulat után megnézik, hogy a tejből a zsir, a czentrifugális erő következtében hány fokra emelkedett, illetve határozottan külön vált-e és ha igen, a hányadik fokig ?Ha az első 10,000 fordulat után határozottan meglátszik a tej, illetve a zsir elválása, azon fokhoz, amely a tubusról leolvasható, 0’8 fokot hozzáadunk és ez képezi a tej valódi zsírtartalmát. Az ilyen tejet, a melynél a zsir ily könnyen válik el, tevékeny tejnek mondják.Ha az első 10,000 fordulat nem volt elegendő a zsir elválasztására, újabb 10,000 fordulatot tesznek és ha ekkor jól meglátszik a zsir különválása, a nélkül, hogy még valami coefficienst hozzáadnának, meghagyják értékmérő gyanánt azon fokot, a mely a tubusról leolvasható.Ha a második 10.000 fordulat után a

zsir elválása még nem tökéletes, ismét 10,000 fordulatot tétetnek ezzel és ha az eredmény kielégítő, mivel a zsir nehezen vált ki, már nem hagyják értékmérő gyanánt a leolvasható fokokat, azokból levonnak 0'8 fokot.Ha végül oly tejre akadnának, a mi nem oly nagy ritkaság, hogy negyedszer is 10,000 fordulatnak kellene alávetni, annak elért fokából 1’6 fokot vonnak le.íme ennyiből áll az eljárás. Lényege az, hogy minden vegyészet nélkül, egyedül csakis a czentrifugális erő választja el a zsírt. Ha tehát a tej zsíros, de zsírja 
nehezen válik eZ, az ezen eljárásnál ki
tűnik, mig ellenben a Gerber-féle zsírtartalom-meghatározónál a zsir ki lesz oldva vegyi szerekkel és igy egyáltalán nem tájékoztat arról, hogy nehezen válik-e el a tejtől vagy nem. A Gerber-féle zsirmeghatározó csak a jelenlevő zsir- mennyiségröl számol be.Önként az a kérdés merül fel, váljon miért szükséges azt tudni, hogy a tejben levő zsir könnyen válik-e el, vagy nehezen? Azért, mertatevékeny tejből készült vaj jobb izü, jobb aromáju, gyorsabban alakul át vajjá a köpülés alatt, könnyebb a feldolgozása, kevesebb zsírt hagy hátra az Íróban. Azon tejből készült vaj, melynek zsírja nehezen különül el, a transfor- málás alatt darabokban marad, csak hosszabb idő múlva áll össze, tehát hosz- szabb ideig tartó köpülést kíván.Ha pedig végül vegyi vizsgálatnak vetjük alá ezen kétféle tejből készült vajat, azt fogjuk találni, hogy a zsírjától nehezen megváló tejből készült vajban a ca- sein tökéletesen sohasem válik ki, egyes casein részek a processus után is a vajban maradnak, abban mintegybe vannak zárva.Ezeket tapasztalták az Eostcampban végzett kísérleteknél, s ezekről számol be részben a mellékelt kimutatás is.
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. 32. sz.
Barom fitenyészté s.

Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
A B. 0. E. azon tisztelt tagjai részére, 

a kik f. évi tagdíjukkal hátralékban 
vannak, tagsági dijuk beküldésére mai 
számunkhoz postautalványt mellékeltünk, 
kérve ez utón is tagsági díjuk mielőbbi 
beküldését. ________

Baromfitenyésztési tanulmányi kirándulás 
iászszentlászlóra.A B. 0. E. által Jászszentlászlóra f. hó 

15-énrendezendö baromfitenyésztési tanul
mányi kirándulás programmja.

Indulás Budapest ny. p. u.-ról gyors - 
vonaton-, reggel 8 ó. 15 p.

Érkezés Jászszentlászlóra d.e.ll ó.45p. 
Délben közös ebéd.
D. u. a kiállítás együttes megtekintése. 

Baromfitenyésztési előadás meghallgatása.
Visszautazás. A kirándulók két óránkint 

közlekedő vonatokká', utazhatnak haza.
Lakásról és élelmezésről gondoskodva 

lesz. __________

A szörmenyultenyésztés 
fontossága.A baromfitenyésztés terén végre elértük azt, hogy az eszmék tisztázódtak s ma már minden tenyésztő tudja, hogy melyik baromfifajta az, melyet nagy tömegben fogyasztási czikk gyanánt kell tenyésztenie, mely fajtákat keresik és veszik meg nemesítésre és végre, melyek azon fajták, amelyeket tisztán kedvtelésből, sportolásból tenyészthet.A baromfitenyésztésnél tehát az általános tájékozottság már eléretett, de a nyultenyésztésnél még nem vagyunk eny- nyire.Kétséget nem szenved, hogy a házi- nyul-tenyésztés nálunk is nagy fontosságú kérdés és még inkább azzá válik a jövőben, mert azt tapasztaljuk, hogy a hus ára évröl-évre drágul s ha nálunk lóvágó-hidakat, Németországban pedig kutya-vágóhidakat állami támogatással létesítenek azon czélból, hogy a szegényebb néposztályt tápláló és a munka végzéséhez szükségelt erőt adó hússal lássa el: mennyivel czélirányosabb volna a házinyul-tenyésztést esetleg állami támogatással is általánosítani és annyira fejleszteni, hogy a házinyul húsa rendes 

élelmiczikket képezzen s különösen a fővárosban a vásárcsarnokokban baromfihús közt mindenkor kapható legyen.Mivel pedig a házinyultenyésztésnél is azt kell szem előtt tartani, hogy a tenyésztéssel járó jövedelem minél nagyobb legyen, azért, ha már házi nyulat tartunk, tartsunk olyan fajtát, amelynek nemcsak húsa jó és sok, de amelynek bundája azaz szőrméje is értékes. Kétszeres haszon az, ha a kifejlődött nyúlnak húsáért, amely tisztán (csonttal együtt) legalább 4 kilót nyom, kapunk 2 kor. 40 fillért, bundájáért pedig legalább 1 koronát.Ez idöszerint a legkiválóbb és hazánkban kitűnő eredménynyel tenyésztett ily fajta szörmenyul az Oroszországból importált ezüstszürke nyúl. Ezen fajta tulajdonképpen Ázsiából származik, de a szőrmék hazájában, Oroszországban tenyésztették ki azzá, ami ma. Remek állat, edzett, szőrméje akkor értékes, ha télen- nyáron át, szóval állandóan a szabadon tartva tenyésztik, miként azt a gödöllői m. kir. baromfitenyésztő telepen láttuk, ahol ezen remek állatok több kifutóban külön törzsenként tenyésztetnek. Az ezüst-nyul nemcsak szőrméjénél, de húsa kitűnőségénél fogva is elsőrangú házinyul, amelyet azonban kiváltképpen gazdasági tenyésztésre ajánlunk, mert ha szabadban lesz tenyésztve bundája sokkal becsesebb és drágább mint akkor ha fedett helyen, az időjárás zordságától menten tenyésztetik, bár megfelelő vérfelfrissités mellett, az ily tenyésztésben is a téli bunda mindenkor megéri az 1 koronát.Az ezüstnyulszörméjénekalapjafekete, a szőrnek felső vége részben ezüstszürke, részben sötétszürke,'amelynek vegyüléke azután adja a világosabb vagy sötétebb színű ezüstszürke szint. Ez a szín az egész testre nézve egyformán domináló és éppen ez adja meg a szőrmének az értékességét.Minél világosabb és minél egyenletesebb az ezüst szin, annál értékesebb a szőrme, mert annál könnyebben használható fel a szőrme-kereskedők által a különböző drága vadak szőrméinek leg- hübb utánzására. Az ezüstszürke nyulak már féléves korban tenvészképesek és a nőstények minden két hóban egyszer 6—8 fiat ellenek, de aki nagy bundát akar előállítani, az 15 hónapos kornál előbb 

ne használja tenyésztésre, mert a korán tenyésztésre használt állatok nem fejlődnek ki eléggé és ivadékaik folyton csene- vészednek.Szükséges továbbá, hogy mindenkor a him idegen családból származott legyen, nehogy anyját vagy leányait fedezve, el- satnyulás vagy egyéb betegségek álljanak be a tenyészetben.Legczélszerübb a tenyészetnél az az eljárás, hogy 10—12 nőstényre 1 hímet számítunk s azt egy külön kifutóban tartjuk.A nőstényeket pedig a szükséghez képest egyenként 2—3 napra fedeztetés végett a hímhez tesszük, amely idő elmúltával visszahelyezzük külön kifutójába. 4 hét múlva a nőstény 6—8 fiat ellik; amelyek eleinte ha a fészkét már elhagyták, koromfeketék, de az 5-ik héten orruk szürkülni kezd és e szürkülés hasuktól kezdve felfelé terjedöleg megy végbe és igazi jellegzetes színüket az 5-ik hónap végén nyerik el.Nagyon gyorsan fejlődnek, könnyen nevelhetők ésszelidkezelés mellett eléggé kezesekké válnak.Vágásukat azonban csak télen, illetve a téli hónapok alatt eszközölhetjük, de hogy a hus haszna mellett a bundából is hasznunk legyen, 8 hónaposnál fiatalabb nyulat vágni nem lehet. Miután a tenyészetben rendesen fele részben nőstények, fele részben hímek szoktak előfordulni, a fölös számú himeket tanácsos kiherélni s ezen heréitek adják azután a legfinomabb és legtöbb húst, a legsűrűbb szörméjü, értékes bundát. Bándi Sándor.

Fiatal kacsák takarmányozása.A kacsa a baromfiak közt a sertés szerepét játsza. Falánk, mindent evő s a mellett jól kombinált takarmányon gyorsan megnő s meg is hízik. A kacsatenyésztés pedig csak akkor fizeti ki magát, ha vagy fajkacsákat nevelünk s azokat, mint tenyészállatokat darabonként legalább 4—5 forintjával adhatjuk el, vagy akkor, ha piaczra tenyésztünk, úgy azonban, hogy a kitollasodott ivadék már kinőtt és meghízott (pecsenyére hízott) legyen. Ha nem igy tartjuk a fiatal kacsákat, hanem csak úgy Isten kegyelméből hagyjuk felnőni, az igen soká tart, ezen idő alatt, s azután, ha pecsenyének javítjuk, annyi takarmányt fogyasztanak, mi sok
Járgány cséplőkészletek. | Elsőrangú hazai gyártmány! | Darálók. Szecskavágók. Ekék.

♦ 2500 «
OőnplMel

és 100.000különféle 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.



1903. — 32. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5kai többe kerül, mint a mennyit a kacsákért kapunk. .Ez tehát nem üzlet, nem hasznothajtó foglalkozás. A piaczra szánt kiskacsokat már kikelésük után 4—5 napra a legkülönfélébb eledellel kell tartani, hogy jó étvágygyal husképzö anyagokat fogyasz- szanak s belük táguljon.E takarmányféleség vagdalt friss csalán, vagy saláta korpával, vagy ami még jobb, finom árpadarával sűrűn meghintve s aludtejjel leöntve.Napjában ezt négyszer kapják, közbe árpa és tengeri lisztből készült s főtt galuskákat, amennyit megesznek 2-3-szor adunk nekik. Tiszta friss viz állandóan legyen előttük. Ily takarmány mellett, ha van egy kis konyhai hulladék, húsleves maradék zöldséggel, konyhai maradék árpa-darával jól megsózva s ezt napjában egy rendes takarmányozás helyett adva, bámulatos a kis kacsák fejlődése s huso- sodása.Az ily kacsa nő, mint a gomba, tolla- sodik erősen s 3 hónapos korban kész állat, piaczra vihető s mivel kövér, illetve jó húsos, jól is adható el.A fajkacsákat is jói kell tartani, de ezektulhajtatása nem indokolt, mert igen puha állatok válnál^ belőlük, legtöbbször láb-és szárnygyöngeséggel. Ezeket szárazabb és szükebb koszton s edzve kell tartani, hogy kemény tenyészállatok váljanak belőlük. —or.

A növendék pulykák osztályozása.A korai kelésü pulyka-fiókák már megkapták a jellegzetes vörösnyakat és fejéket, a melyről Arany János egyik szép költeményében ilykép emlékezik meg:„Láttad-e a pulykát, ha magas szeméten — Gőgösen országol, mint királyi széken? — Legkisebb hántásra, legcsekélyebb gúnyra — Mirigytelte nyakát a midőn felfújja, — Vérszin pötvögöje, haragtüzben égve, — Miként megyen által szép világoskékbe ? — Mikép játszik újra halaványos zöldet — És mikép kotorja szárnyával a földet ?“Éz a vérszinü pötyögő meg nem jelenése sok-sok bajnak, betegségnek s legtöbb esetben halálnak az okozója a kis pulyka-fiókáknál.Ez valóságos betegség, a melyen, ha átestek a fiókák, gyorsan és minden baj nélkül fejlődnek s fel is növekednek.Mivel ez a betegség 2—3 hétig eltart s nem mindenik állatnál megy a kipattog- zás egyforma gyorsasággal, osztályozni 

kell a fiatal pulykákat, s a melyeken a pattogzás nem mutatkozik, azokat azokkal együtt, melyek e bajon túlestek, naponta kiküldhetjük a legelőre, tarlóra, mert minél többet legelnek, annál jobban fejlődnek.Azokat azonban, amelyek a betegségben benne vannak, tartsuk otthon száraz és léghuzammentes helyen s etessük jól tápláló és paprikás eledellel.Hamarabb esnek majd át ily gondozás mellett s ha 1—2 hét alatt kipattogzott 
vérszin pötyögőjük, úgy nőnek a jó rovar- és magdus tarlókon, mint a „tüdő a fazék- 
ban“.Az osztályozásnál a gyenge és kissé beteges fejlödésü növendéket jobb ily korban a konyhán elhasználni, mert erőteljes tenyészállatok, gyenge fejlödésü növendékből sohasem válhatnak.

Ezen osztályozást most kell végeznünk. 
Egri Dezső.

Különfélék.
Halálozás. Julius első napjaiban történt, hogy dr. Szakáll Gyula, a budapesti állatorvosi főiskola magántanára egy lép- fenés (antrax) ló bonczolása közben in- ficziálta magát. A lépfenés infekczió veszélyes jellegét tekintve, nem igen bíztak felgyógyulásában, mindamellett, hogy a vér teljes fertőzését megakadályozzák, megoperálták balszemét és az operálásnak, úgy látszott eredménye volt. A kritikus napok elmúltával sem mutatkozott veszedelmesebb jelleg a betegségben s bár az ilyen vérmérgezések kimenetele rendesenhalálos végű, gyógyulást vártak. Most azonban azt a szomorú hirt vesszük, hogy dr. Szakáll Gyula e hó 3-án meghalt. Halálával az állatorvosi főiskola és az állatorvosi kar egyiklegszimpatikusabb s legbuzgóbb tagját veszítette el.
Állattenyésztési felügyelők országos 

értekezlete. A Kolozsvárott a jövő hónap elején megtartandó állatkiállitás alkalmából a földmivelésügyi minisztériumban központi szolgálatra berendelt állattenyésztő felügyelők, valamint a székhelyekre kinevezett felügyelők is Darányi földmivelésügyi miniszter rendeletére országos értekezlet tartanak, amelyen az állattenyésztés föllenditését czélzó több fontos kérdés kerül tárgyalásra.
Hatósági husszók — huspároló. A székesfőváros tanácsa legutóbbi ülésén elhatározta, hogy augusztus tizennegyedi

kén a szarvasma rha-közvágóhidon megnyitja a hatósági husszéket (huspárolót). A párolóba csak állatorvosi vizsgálat után juthat be a hús s igy biztosítja a hatóság, hogy csak a fogyasztásra föltétlenül alkalmas hús kerüljön a husszékben eladásra. A párolóban két órán át legalább százfoku hőben párolják a husi. Gondoskodott a hatóság arról is, hogy visszaélések ne történhessenek s hogy igy a husárusok párolt húst ne árusíthassanak. A husszék megnyitásának közgazdasági és közélelmezési szempontból is nagy a haszna. Ma a tulajdonostól a hatóság a silány minőségű vagy olyan állatot, amelynek húsa megköveteli a párolást, elkobozza, s megsemmisíti. A husszék megnyitása után a bevett összeg az állattulajdonosé lesz. A hatóság csak a párolásért és kimérésért kilogrammonkint tiz fillért von le. A hatósági husszékben hetenkint háromszor, pénteken és szombaton délelőtt 11 órától 1 órág s délután 5 órától 7 óráig és vasárnap délelőtt 7 órától 10 óráig árusítják a párolt húst. Á marhahúst három minőség szerint osztályozzák. Minden minőségi fokban a husrészek szerint három osztály lesz. A hús ára : I. minőség első osztály 100, második osztály 80, harmadik osztály 40 fillér, II. minőség : 80—60—30, III. minőség 60—40—20 fillér a bivaly- és borjúhús árának meg- felelelöen állapították meg. Az első minőségű sertéshús ára 100—80—50, a második minőségűé 80—60—40 fillér, a sertészsíré 100—70 fillér, atöpörtyüé 40 fillér. Az összes árak maxmalisak, amelyeknél az elárusitási ár valószínűleg alacsonyabb lesz. A tanács kimondotta azt is, hogy három kilónál többet egyszerre senki sem kap, igy gondolják útját vágni annak, hogy kapzsi korcsmárosok kezébe kerüljön a népnek szánt hús. A huspá- rolók létesítését mint az állattenyésztő közönség régibb kívánalmát, minekünk is alkalkalmunk volt többször sürgetni. Az uj intézményt szívesen fogadjuk, mert szükség volt reá, nagy hiányt pótol.
Tojáseladás súly szerint A tojáskereskedelemben már régebb idő óta sok visszaélésre és panaszra adott okot a tojás darabszámra történő adás-vétele. Éppen ezért legújabban a német katonai élelmezési hivatalok elhatározták, hogy a tojást ezentúl nem darabszámra, hanem súly szerint, kilóra vásárolják. Egy tojás minimális súlyát 50 grammban állapították meg. A tojást az élelmezési 

A „TURUL“ permetező 
a jelenkor legtökéletesebb peronosporapermetezöje ------- Árak : ================

1—5 darab vételénél eg-y darab ára_____________________írt 14.—
6—10 darab vételénél egy darab ára__________________... Irt 1 4.50

11—25 darab vételénél egy darab ára ____________________ írt 13.—
csomagolással együtt.

Hosszabbító cső magastörzsti fák permetezésére__________ __ írt 1.—
Franczia szóró (kívánatra külön) .......................... .......... ..  ... 75 krajczár.

MíJ HAI THVEK ÖDÖN

Peronospora-permetező
• —= „DIADAL^ ■

csiszolt, erős vörösréz puttonynyal: frt 10.50.
Hosszabbító cső, magastörzsti gyümölcsfák permetezésére. Ára frt 1.— 

Szőlészeti, borászati és gazdasági egyesületeknek, valamint 
községeknek nagyobb mennyiségű permetező vétele esetén 

igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.

Budapesten.



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 32. sz.hivatalok a kétszersült gyártásához használják. A kereskedők az uj intézkedéssel nincsenek megelégedve, mert igy természetesen kevesebbet és olcsóbban szállítanak. Nagyon üdvös és baromfitenyésztésünket nagyban előmozdító dolog lenne, ha nálunk is a tojás súly szerinti eladása és vétele kötelezővé tétetnék.
A budapesti közvágóhíd kibővítése. A belügyminiszter a fővároshoz legutóbb intézett leiratában jóváhagyta a közgyűlésnek azt a határozatát, amelylyel a marha-közvágóhidi és vásári intézmény továbbfejlesztése érdekében tervezett beruházásokra szükséges 760 ezer korona összeget megszavazta.
Komárommegye szarvasmarhatenyész

tése érdekében a Gazdasági Egyesület nagyszabású akcziót indított meg. A vármegyének egyelőre tiz községében nyugati fajtiszta üszőket oszt ki a kisgazdák között három évi törlesztésre. A pénzügyi oldalát e kérdésnek a Komáromi I. Takarékpénztár bonyolítja le, mely 200,000 koronát bocsát a Gazdasági Egyesület rendelkezésére. Eddig igen sok kisgazda jelentkezett. A földmivelésügyi miniszter 100,000 korona államkölcsönt engedélyezett ezen czélra. Ágoston Miklós gazdasági egyleti titkár és Kluge Fe- rencz kir. állattenyésztési felügyelő sorra járják a községeket, ahol népszerű előadásokat tartanak. Az érdeklődés igen szép eredménynyel kecsegtet.
Leölt magyar juhok Berlinben. A berlini központi vásárcsarnokba az utóbbi napokban eddig öt vaggon leölt juhot szállítottak Magyarországból. Egy-egy vaggonban, mely hűtésre van berendezve, 160 juh fér el. Tehát a kivitel mintegy 800 drb juh volt. A leölt juhok, mint berlini tudósítónk jelenti, bőrükből kifejtve, megnyuzva érkeztek és pedig elég jó állapotban. A berlini vásárcsarnokban 60—65 koronát (50—54 m.) fizettek értük. Az e héten hétfőn eladásra kerülteknek ára mint értesülünk még jobb volt.
Tojás- és vajkivitelünk. A ‘közzétett hivatalos statisztikai adatok szerint a magyar tojás, a magyar vaj, nemkülönben a magyar baromfi külföldi kivitele hanyatlott az 1903. esztendő első felében. Kiviteli forgalmunk volt: tojásban : 1902. első félév 313.000 mm., ebből ment Ausztriába 151.000 mm , 1903 első félév 261.000 mm., ebből ment Ausztriába 134.000 mm. A hanyatlás tehát összesen52.000. mm., magára Ausztriára nézve pedig 17.000 mm. Az 1903 első félévben kivitt tojás értéke 20,512.000 korona, ebből Ausztriától 9,984.000 koronát kaptunk. Vajból volt kivitelünk : 1902. I. félévben 23.000 mm., ebből ment Ausztriába 14.000 mm. 1903. I. félévben 22.000 mm., ebből ment Ausztriába 15.000 mm. A vaj összes kiviteli értéke 3.949,000 kor., Ausztriába2.670,000. A baromfikivitel szintén csökkent: élőbaromfiban volt kivitel 1902-ben 3,251.380 drb., ebből Ausztriába 1,935.207 drb., 1903-ban2,043.549 db. Ausztriábal,711.792 drb, leölt baromfi 1902-ben 44.000 méter

mázsa, Ausztriába 24.000 mm., 1903-ban 35.000 mm. Ausztriába 20.000. E hanyatlás okait, amint arra többször rámutattunk a hiányos szállitásiberendezésekbenkell keresnünk. Amerikában, Angliában, Németországban, Francziaországban, Dániában, Romániában a gyorsvonatok sebességével járnak az élelmiszereket szállító vonatok. A viszonyok ismerői jól tudják, hogy nálunk e téren még igen sok a kívánni való.
Állatdijazások és kiállítások. A Szilágy

vármegyei Gazdasági Egyesület folyó év szeptember hó 6-ikán Krasznán és szeptember 13-án Zilahon a kisgazdák részére szarvasmarhadijazást rendez, amelynek érdekében a legmesszebbmenő akcziót fejti ki. A Hevesmegyei G. E. szeptember 6., 7. és 8. napján Hatvanban tenyész- állatkiállitá st rendez. A kiállítási bizottság propagandát fejt ki a kiállítás érdekében és azok elé a legjobb reményekkel tekint. A Vasmegyei Gazdasági Egyesület szeptember 3-án Kis-Czellben, szeptember 7-én Rohonczon és szeptember 9-én Vasváron rendez állatkiállitást.
A doping felismerése. Amióta az amerikailovaglás és trainingEurópábanis meghonosodott, állandó mumusa lett a telivér- tenyésztés igazi barátainak a doping, vagyis a lovak futóképességének titkos vegyi szerek segélyével történő tulfeszi- tése. A doping, amely a tapasztalatok szerint a lovak tenyésztési értékét teljesen tönkreteszi, Amerikában nagy divatban van s az Európában működő amerikai trainereket és jokékat is minduntalan gyanúba fogták, hogy sikereiket a doping segélyével érik el. A joké-klubok mindenütt „doping-paragrafusokat“ alkottak, amelyek szigorú büntetéssel sújtják e visszaélések elkövetőits egy orosz istállótulajdonos nemrég hatalmas dijakat tűzött ki azok számára, akik neki doping esetet jelentenek be. Nigrod gróf, az oroszországi czarszkojeszelói versenyegyesület alelnöke azután két tudós tanárt, Tarkha- noff-ot és Pelemet rávett arra, hogy a doping felismerhetésének kérdésével foglalkozzanak. Ez a két tudós hosszas kísérletezés után rájött arra, hogy a ,.dop“-olt lovak izzadtságrészei békába beoltva, ennek rögtöni kimúlását okozzák. Most tehát nem marad más hatra, mint minden futam után az abban részt vett lovak valamennyijével megcsinálni azt a kísérletet s rájöhettünk arra, hogy fen- íörog-e a doping esete ?
Czukor denaturálás. A porosz illetékes minisztériumok megengedték.hogy az állatok táplálására felhasználandó belföldi jegeczes czukrot 2% koromporral és 5% hal vagy husliszttel, avagy 45% oly porral is denaturálhassák, a mely por a répaszeletek szárításánál mint hulladék keletkezik. E mennyiségek a czukor nettó súlyára s minimumban értendők. Utasítva vannak egyben az illetékes közegek, hogy a czukrot oly finom por alakban állítsák elő, hogy az, ezen denaturáló szerekkel tökéletesen s bensöleg keverhető legyen.
Tisztességtelen verseny. Többször volt már alkalmunk azzal a hajszával foglalkozni, melyetbiztositó részvénytársaságok

emberei, vagy ezek által megfizetett hírlapok indítottak a Gazdák Biztositó Szövetkezete ellen. Újabban a Biztosítási és Közgazdasági Lapok f. hó 5-iki számában „A Gazdák Biztositó Szövetkezetének kritikája11 czimmel újságolja azt, hogy a Győr vármegyei Gazdasági Egyesület azért kötött az Első Magyar Általános Biztositó Társasággal szerződést. mertBarcza Géza földbirtokos kijelentette, hogy a Gazdák Biztositó Szövetkezetében sem erkölcsi, sem anyagi garancziát nem lát arra nézve, hogy szerződéses kötelezettségeinek eleget fog tenni. A leghitelesebb helyről, a Győrvármegyei Gazdasági Egyesülettől vett informáczió alapján kijelenthetjük, hogy a Barcza Géza urnák tulajdonított nyilatkozat a valóságnak nem felel meg és hogy Barcza ur a Gazdák Biztositó Szövetkezetét erkölcsi oldaláról a legkevésbbé sem sértette. Tudjuk azt is. hogy a szerződés az Első Magyar .Általános Biztositó Társasággal azért jött létre, mert ez a gazdasági egyesületet jóval nagyobb előnyökben részesítette, mint a mennyit a Gazdák Biztositó Szövetkezete megtenni hajlandó volt, ebből azonban nem szabad mást következtetni mint azt, hogy a Gazdák Biztosító Szövetkezete annyira szivén viseli biztosított tagjainak érdekét, hogy nem akarja az üzletet állandóan túlságos költségekkel megterhelni, ez pedig mellette bizonyít és nem ellene.
Baromfitenyésztők Országos 

Egyesületének postája.
(E rovatban minden hozzánk érkezett levélre válaszolunk 

ennélfogva tessék ezt a rovatot figyelemmel kísérni).

B. G. urnák, Gergelylaka. A jászszentlászlói 
baromfitenyésztési tanulmányi kii’ándulás f. hó 
15-én tartatik meg. Társas indulás Budapest 
nyugati p. u.-ról gyorsvonaton: reggel 8 ó. 15 
perczkor. — D. A. urnák, Királytelek. Sárga 
orpingtonok úgy a Pestvármegyei Gazdasági 
Egyesület által Czegléden, valamint az egye
sületünk által Kolozsvár, Nagybecskerek és 
Aradon rendezendő baromfikiállitásokon igen 
szép kollekcziókban lesznek bemutatva. Czim- 
változást eszközöltünk. — X. I. urnák, Szent- 
Imre. Levelére szintén levélben válaszoltunk.
— E. J. Szepesdarócz. A lap elküldése iránt 
már intézkedtünk, tagsági dij 8 korona. Alap
szabályokat elküldöttük.— H. A.urnák. Lábod. 
Budapest földmivelésügyi minisztérium IV-ik 
főosztály. — H. L. urnák, Manonvásár. Tessék 
a baromfiait valamelyik kiállításra elküldeni, 
ott minden valószínűség szerint elkelnek. Be
jelentő iveket küldöttünk. — G. M. urnák, 
Csákány. Levelét elintézés végett a Pestvár
megyei Gazdasági Egyesülethez tettük át, be
jelentő ivek elküldése iránt intézkedtünk. — 
G. K.iirnak,‘‘Magyarbél. Előfizetési ára 10 K., 
a B. O. E. tagsági dija évi 8 korona, hivatalos 
lapj a az Állattenyésztési és Tej gazdasági Lapok s 
azt az egyesületi tagok ingyen kapják. Tevé
kenységért köszönet. Közleményeit tessék be
küldeni, s ha jók, közölni fogjuk. — L. K. ur
nák, Apahida. Fehér orpingtonok nevezett te
nyésztőknél is kaphatok, nemkülönben tessék 
lapunk hirdetési rovatát figyelemre méltatni.
— H. LL urnák, Dunaadony. Tiszta vérben 
tenyésztett belga óriási nyulak kaphatók Édcr 
Oszkár urnái, Budapest, I., Avar-utcza 6. Tessék 
levélben direkt hozzáfordulni. — P. M. urnák, 
Boglár. Baromfiólak fertőztelenitésére legjobb 
a közönséges mészszel, avagy az Aschen- 
brandt-féle bordói porral való kimeszelés. — 
S. G. urnák, Szaniszló. Baromfiszállitó kosarak 
kaphatók Lampel Ödön kosárfonónál Újpest, 
Temetö-utcza 8. Törzsenkint 2 korona, Rácz 
Ödönné féle keltető, fészkek 1 koronáért. —
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y. B. urnák, Nyíregyháza. Bejelentését az 
„Aradmegyei Gazdasági Egyesület" czimére 
adja fel. — H. E. urnák, Martonvásár. Nem 
hisszük, hogy bejelentéseket már elfogadjanak, 
miután a kiállítás f. hó 15. és 16-án tar tátik 
meg. Tessék a kiállítás rendező-bizottságához 
(Jászszentlászlóra) kérdést intézni. — E. G. 
urnák, Kisterem. Egyesületünk alapszabályait 
és bejelentő ivet elküldöttük. — N. E. úrnőnek, 
Gödöllő. B. levelére levélben válaszoltunk, — 
R. Ö. urnák. Kőbánya. Szives részvételüket 
a Jászszentlászlóra rendezendő baromfitenyész
tési tanulmányi kirándulásra örömmel vettük 
tudomásul. — W. E. urnák, Szempcz. Köszön
jük szives felvilágosításait, alkalomadtán fel
használjuk azokat. — A. Zs. urnák, Szászrégen. 
Jelenleg az orpingtonok. Tessék csak ezek te
nyésztésével foglalkozni. — B. S. urnák, Vácz, 
Z. E. urnák, Szihalom, H. Al. urnák, Maglód, 
Bejelentőiveket mindhárom kiállításra küldöt
tünk.— K. J. urnák, Szeged. A melyikre mél- 
tóztatik; mind a három országos jellegű. — 
D. J. urnák Dácsfa. Tenyésztésre, a mi viszo
nyaink között csupán a magyar és a pekingi 
kacsát ajánlhatjuk. A magyar kacsának 
igen sok jó talajdonsága van. Különösen 
nevezetesek azon jó tulajdonságai, melyek 
tenyésztését olcsóvá teszik. Ilyenek igényte
lensége, fürgesége, takarmánykeresési ösztöne, 
edzettsége és szaporasága. Ezt a sok jó tulaj
donságot még tetőzi kitűnő izü húsa és finom 
tolla. A magyar fajta kacsa értékes állat, melyet 
föltétlenül meg kell becsülni, s a további te
nyésztés anyagául venni. — B. H. urnák. 
V.-Hunyad.Lieve]ére szintén levélben ment bő 
válasz.
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Lenmagot
Repczét 
Gomborkát

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot 

Ricinusmagot

Szá Ilit:
Olajpogácsát 

Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenöcsöt 
Kocsikenőcsöt

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Egy igen szépen fejlett másfél éves 
telivér szimmenthali bika eladó 
dr. Endre Zsigmond főszolgabírónál 

Kiskun-Félegyházán.

Sárga Orpington 
csirkék 3 és 4 hónaposak eladók, darabonként 
5 forintért. Ordódyné Mailáth Gizella, 
Nagy-Kereskény, u. p. Kis-Kereskény, per Léva.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdaságé 

Tapol£“ eredeti tudósításai.
Budapesti szurőiuarliavásár. 1903.’auguszius 6. 

Fölhozatott : borjú 334 darab, bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 85—100 fül., II. oszt. 
70—85 fill., bárány páronkint-------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.
Budapesti vágómarliavásár. 19Ó3. augusztus 6. 

Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 3144 drb, csontozni 
való|. marha 754 drb, összesen 3898 drb. Ebből : ökör 
2863 drb, bika 130 drb, tehén 760 drb, bivaly 145 drb, 
növendékmarha — drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1903- julius 30. !; I. rendű íi II. rendű || III. rendű

Magyar hízott ökör 69—72 62—66 55-58
Tarka hízott ökör . 68-74 62-68 56-60
Tehén........................ 58—62 52-56 44-50
Szerbiai ökör . . . 64-70 56-62 46—54
Bika........................... 66-72 58-64 50-56
Növendékmarha . . — — —
Bivaly ....... — 38-48 —

Irányzat: A vásár hangulata élénk; az árak 2 K. emel
kedtek métermázsánként.

Budapesti lő vásár. 1903 aug. 6. Fölhajtatott: 
535 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
30 drb, hintós 60 drb, igás 40 drb, fuvaros ló 80 
drb, parasztló 260 drb, alárendelt minőségű 65 drb. 
Eladatott: 331 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
----------- , jukker 260—650, hintós 180—400, igás 
190—330, fuvaros ló 116—180, parasztló 40—110. 
Irányzat: A vásár hangulata közepes.

Budapesti ferenczvárosi sertés-zártvásár.
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Irányzat: Vásár élénk.
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julius 31-én 86-88 86-88 89-93 88-93 80-88 80-----

aug. 6-án 85-90 85-90 90-94 86-93 76—86 82-86

A kőbányai sertéspiaez heti forgalma. 1903. 
julius 23-tól 1903. julius 29-ig. Sertésállomány volt 
1903. julius 22-én 47658 darab. Ehhez érkezett : magyar 
—- drb, szerb 2064 drb, összes állomány 49722 drb. 
Elszállittatott: 2946 drb. Maradt állomány 46776.

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 100—104 fill. 
. Magyar közép párja 300—400 kg.-ig-100—104 fill.
I (Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 108—112 
I fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 108—112 
I fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 108—112 
i fül. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 104—112 fill. 

Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 100—104 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 100—104 fillér.

Irányzat: Változatlan lanyha.

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

Öreg 2 éven fölüli 88 f.-től 92 f.-ig, öreg 2 éves 
88—98 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 100—108 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 80—84 
fillérig. Irányzat’ Változatlan lanyha.

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

Budapesti juhvásár. 1903. augusztus 3 Fölhajta
tott: 1844 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 50—52, középminőségü hízott ürü 
44—48, legelőn javított ürü---- - pár.-kint, javított
anya-------- , szerbiai raczkajuh---------, kecske —,
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Bécsi szurőmarhavásár. 1903. aug. 6. Föl
hozatal : 3108 drb boriu, 2330 drb sertés, 266 drb 
juh, 57 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
102—112------- — borjú II. o. 90—100, hízott sertés
84—116, süldő sertés----------- hússertés-----------------
juh 80—100, bárány páronkint 12—26 kor. Irányzat: 
Daczára a múlt hetinél 200 drb.-bal való nagyobb kinő- 
lat folytán az üzlet a borjuvásáron barátságos. Sertések 
közül csak a husfajták keltek el 2—4 fillérrel magasabb 
árban, mint a múlt héten. Bárány és juh változatlan.

Bécsi szarvasiuarhavásőr. 1903. aug. 3. Föl
hajtatott : hízott és legelőmarha 3586 drb, csontozni 
való marha 1386 darab, összesen 4972 darab. Ebből 
ökör 3707 drb, bika 685 drb, tehén 288 drb, bivaly 
292 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték

ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. augusztus 3. 1. rendű ll. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör . . . 72—76 69—70 59—63
Galicziai hízott ökör. . , 72-78 66—70 58—65
Tarka hízott ökör . . . 78-82-85 68-77 58-67
Bikák ............................... 50----- 72—74
Hízott tehén.................... 52----- 70----- _____
Legelő marha....................
Csontoznivaló marha. . 
Bivaly...............................
Konzerváru (selejt) . . .

48----- 62----- —

36----- 48----- —

Irányzat: Á múlt hetihez képest tetemesebb fehajtás 
mellett az üzlet gyenge, az árak 1—3 koronával alacso
nyabbak, mint a múlt hetiek ; a bikavásáron a forga
lom igen élénk, de az árak a múlt hetihez képest 1—2 
koronával alacsonyabbak 110 kg.-ként.

Bécsi sertésvdsfir. 1903. aug. 4. Fölhajtatott : 
hússertés 3704 darab, zsirsertés 6543 drb, összesen 
10247 drb. Ebből : magyarországi 6570 drb. galicziai 
3626 drb, egyéb 51 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 94—96 (kiv. 
89), elsőrendű közép magyar 86—92, könnyű magyar 
78—84, öreg nehéz magyar 86—92, szecémségi 
(horvát)---- —, szedett sertés 78—84, galicziai süldők
-------- , galicziai öreg------, hússertések---------. Irányzat: 
A hízósertésekben való nagyobb felhajtás folytán az 
üzlet lanyha, visszamenő árakkal, mig hússertések a 
múlt hetinél valamivel jobb árral keltek el

Bécsi juhvásár. 1903. aug. 6 Fölhajtatott: 747 
darab. Árak: kg.-kint fill.-ben : angol húsos tirük-------- ,
I. rendű hízott ürü 52—59, középmin. hízott ürü 48—50, 
kecske —, bárány —. Irányzat: Az üzlet élénk menete 
mellett az árak klgr.-ként 2—3 fillérrel emelkedtek.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. aug. 4.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

90—1.80, csirke sütni való hazai egy pár 1.60—2.20 
Tyuk, hazai egy pár 2.40—3.—. Kappan hízott egy pár 
-------- . Rucza hízott la egy pár 4.40—4.80, rucza hízott 
Ha egy pár 3.60—4.40 Lúd hízott la 12.—14.—, lúd 
hízott Ila 9.—12.— Pulyka hízott la —.

Vágott baromfi 0.90—1.10, és I.-rendü szépen, 
tisztán kezelt hízott ludak kilója 1.30—1.40 vágottpulykák 
kilója — fill. kilónként, minőség szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 63—66 
gyengébb minőségű 58—62, apadt----------- , meszes
--------- koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.
1903. julius 26-án.

A betegség neme

Össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

ho
O)

•O ud
va

r
több kevesebb

kö
zs

ég

ud
va

r

kö
zs

ég C, c8 P>
S

Lépfene____ ... .................. 46 73 1 7
Veszettség............... ............ 77 77 — — 5 5
Takonykór ............... ......... 59 63 — — 1 1
Ragadós száj és körömfájás 413 3320 58 783 — —
Ragadós tüdőlob ........ _ — — -í- —
Juhhimlő........ ...................... . 7 16 — — — _
Ivarszerü hólyagos kiütés 52 129 — — 4 14
Rühkór ________________ 349 785 — — 26 41
Sertésorbáncz ____ _____ 361 1132: 0 — — 56
Bivalyvész............... ............ 13 34 1 13 — —
Sertésvész ____ _ _____ 859, 6 — — —

Vajpiacz.
Az <Alfa Separator* részvénytársaság jelentése.

Budapest, 1903. julius 28. Teavaj centrifugált 
1’90—2’20, főzővaj, 1’50—1’70 kor. kgr.-kint. 
Tehéntúró I-a Í0—12, tehéntúró Il-a----- fill.
kgr.-kint. Irányzat: Lanyha.

Becs. 1903. julius 28. Legfinomabb teavaj
2.20—2’30 finom teavaj--------------parasztvaj
—•------- - tehéntúró —.-------- .— kor. klg.-
kint. Irányzat: Lanyha, de fölösleg nélküli.

Berlin, julius 28. I. oszt, vaj 103—105 II. 
oszt, vaj 100—102, III. oszt, vaj -------- márka
50 kgr.-kint. (1 márka = 120 fill.) Irányzat: 
Nyugodt.

Kopenhága, julius 28. I. oszt, vaj 168—172 K. 
Irányzat: Szilárd.
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! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Budapesten, V.

FEHER MIKLÓS SSK
kerület, Külső Váczi-ut 80. szám.

A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ:................ =

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

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

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. :....... z

A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb kitüntetés. -----

WESTFALIA SEPARATOR
GÁL ÉS FODOR
Budapest, V., Váczi-körut 44. sz.

I
A legtökéletesebb szabadalmazott ■
,WESTFALIA’ 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

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaStott

EUDAFEST-KÖBANYA.
Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 

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

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

S#

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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KÜHNE E.
hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában MOSONBAN 

(ALAKULT 1856.)
elismert gondos kivitelben kaphatók: 

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

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

Logcrcblyok különféle szerkezetben.

n

Fűkaszáló- és aratógépek 
lényegesen leszállított árban.

Bevált hírneves “Mosoni Drill* 
tolókerekes sorvetőgépek.

Kézi- és járványos cséplő
gépek ; különféle szerkezetű 
egy- és többvasú ekék, szántóföld- 
és rétboronák, mindennemű talaj- 
mivelő eszközök dús választékban.

Weiser J. C. 
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. 
Ajánlja: „Zala Di*ill“ hazánk legjobb 
sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes 
és több barázdás aczélekéit, és az 
összes talajművelő eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

MM

Főraktár: Budapest, VI. kér., Váczi-körut 57/a.

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

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

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

Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

UflYTON & 8HUTTLEWORTH
BUDAPEST, Váczikörút 6X szám (

aita> a íecjütAnyofiabb fiirata mellett ajáolta*nate

íocomotil es gőzcséplőgép-készktck Ji|j egf3» V2 (Berötj. 
«ea)mak»talozók. 14rg4n, cséplőgépe*, lóbaro ■ csépia*. tisztim ropták, 

konkotyozók. kaszáld- e» oratógtpck, azéaagyOJtök. boronák. 

£OLUMBIA-DRILl~ legjobb sorvetogepsk. Píanel Jr. kapalólu 
•iccskavágók répavágób. Uukorlcao-mörxsolók, daráJö!^ 

orlo-malmok. egyeteme# aczei-ck^k, 2- és ^-vaao J
•keb és mindet* egyéb gazdasági gépet.

RífxHle* fei*Bestia mgyeo és bérmectve küldetnelt

jSangephauseni gépgyár1
...... .. ......... részvény-társaság zzzzzzzzzz
Budapest, (Kiílpö tfáczi-ut) Gpá^lga-irtcza 3. 

feOS Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Special gépgyár szeszgyárak berendezésére.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
•I

Díszoklevél: Pozsonyban 1902. Aranyérem: Verseczen 1902.

legújabb rendszerű szabadalmazott

egyetemes őrlőgép.
Egyszeri keresztülbocsáj fással tetszés szerinti finomságú darává 

vagy" ' K a *lisztté örli az összes gabonanemüeket és a cgntkástengerit
T is. A tengeri csutkájából (torzsa) és a
\\ / kóróból (kukoricza szára és levelei),

É A db / szalmából, szénából finom korpát, friss 
burgonyából pedig moslékot készít.

V MITj A “PERPLEX”-gépről leírást és ár-
/\ w-‘ 4 jegyzéket, valamint minta-őrleményt
/ bőrmentve küld:

íM-pA V Lőw Alfréd 
okleveles gépészmérnök 

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52/BPATENT.

I 
I
I
I
I
I
I
I
8
I
I
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e_Q.Q_Q_Q_Q_ 1902. évi forgalom: 28,000 bál. j_9_9^>^_9

Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra

I
 melyek idei első sorozata f. év julins hó

8., 9. és lO-én tartatik inejf.

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

■ felvilágosítással szolgál: -
HELLER M. s TÁRSA Ö =

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

Krajnai sertés-liszt
doctor Trnkóczy egyetlen hizlaló véd-szere.

Javítja, gyarapítja a húst, zsírt, előmozdítja a fejlődést s fenntartja az egész
séget. — Egészséges sertéseknek elégséges hetenkint egy kanálnyi táppor a takar
mány közé keverve. — Egy csomag 50 fillérért minden kereskedőnél kapható. 5 csomag 

3 korona utánvét ellenében, csomagolással bérmentve.
Köszönőiratok naponta érkeznek, kedvező eredményt jelentve beteg és egész

séges sertéseknél.

Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabadalma
zott és kipróbált 
lógyorsny író

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

ban, főranguak, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbeli minőségükre hivat
koznak I0l)/o árengedményben részesülnek.

mindennemű
Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyelmébe. Ajánlatokkal készséggel szolgál a Központi Iroda, Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. sz.

Szivattyúk
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda

sági és iparczélokr.i.

Vas- és ólomcsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlök. 

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

W. GARVENS 
I. Wallfischgasse 14. wien Scbwarzetaístr. 6,

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

KWIZDA-féle Restitutionsfluid

Főraktár :

cs. és kir. szab, mosdőviz lovak számára.
40 év óta minden mé.iesuradalrni és egyéb nagy kato
nai és polgárt istállóban használatban nagy fáradtság 
utáni erő visszanyerés és eró'sités czéljából, az inak 
megbénulásánál stb. a lovakat kitűnő szolgálatok 

tételére képesiti.

1 üveg ára 2 korona 80 fillér.
Szines 
árjegy
zék in
gyen és 

bér
mentve.

Valódi csakis ezen
jegygyei ellátva.

Kapható minden gyógy
szertárban.Franz Joh. Kwizda gyógyszerész, csász. és kir. osztrák

magyar, román királyi és bolgár feje
delmi udvari szállító K0RNEUBURG, Wien mellett. ——----------------------------

gyógyszerész, csász. és

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

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

Kormány hozzájárulásával........................................... 400.0U0.— kor.
Alapítványok...................................................................... 1,268.120.— kor.
Tartalékok........................................................................... 190.400.30 kor.

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

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

Az üzleteredményben a biztosított tagok díj arányukban 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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Kis hirdetések ára:

■ indcn szó 4 fill., kövér betűkkel 
minden szó 8 fill. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adunk felvilág'oi-itást, ha 
k rdéíttovő a szükséges postabélye
get v. válaszlevelezőlapot beküldi.

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

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

Kínálat.

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

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

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

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

tetve.
Tessék prospektust kérni. 

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!

Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fonat- és 

lserités-g-yára 

BUDAPESTED, VIII. 
íllói-nt 48. szám.

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.. 
Alkotmái y-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

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

Fajtiszta, szép sárga Orping-- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
H. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)
Most jelent meg 
„Góbéságok” 
Kacagtató székely históriák és 

elbeszélések.
— Második kiadás —- 
Postaköltséggel együtt 1 kor. 
40 fillérért küldi I*éterfy 
Tamás, Budapest, IX. kér., 

Köztelek.
Mérsékelt árak mellett egész 
övöd át kaphatók: PISNY 
ISTVÁNNÉNÁL Battonyáni 
tisztavérii 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.

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

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

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

— Kaphatók: —

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

Lampel Ödön 
kosárfonó

Uipe t, Temetö-utcza 8. íz. 
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
léle keltető-fészkeket 1 

koronáért.
Kiállításokon

kitüntetett fajbaromfiakra és 
ezek keltő tojásaira megrende
lést elfogad következő árakért: 
Fehér mexikói pulyka tojás dbja 
1 kor. Emdeni X Angoí 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

1 Antalné, Mező-Kovácsháza.

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

Ncs 1 Akkor nevelje fel a 
fiatal baromfit Fattinger 
húsrostos csirkeele
delével és adjon a tojók
nak a szokásos táplálé

kon kivül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óla e.sőrendü tenyésztők használják 
és az összes szakművekben és lapokban ajámtatnak. — 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 Ransch, Andrássy-nt 8.

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas- 
ammont (dohánytrágyázásra), chilisalétromot, 
kanitot, 40%-os kálitrágyasót, kovasavas kálit és egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállít a
“HUNGÁRIA”
műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ.
Budapest, V. kér, Fiirdő-utcza 8. sz.

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék 

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymező-u. 68.
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GEITTNEH * UAUSCH
Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport áru raktár.

............... BUDAPEST. ------ '=
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ALAPÍTVA 1865.

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

A „MELOTTE“ a legkönnyebb járatú. ..■■■■^
A „MÉLOTTE“ a legtartósabb és legegysze

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

Több mint 100,000 eredeti „MELOTTE“ gép 
===== van használatban. ■ =

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

VAWAWAVAWAVAVAWA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ÁLFA-SEPARATOROK
Grand Prix.

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

VAVAVAWAVAVAVAVA

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

Á ^jegyzékeket és költségvetéseket kívánatra díjmentesen küldünk.
“Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság Budapest, IX., Üllöi-ut 25. sz. (Köztelek).


