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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

A kincstári erdőgazdaság és állat
tenyésztésünk„Korlátozza-e az erdőgazdaság a a legeltetést közgazdaságilag káros módon ?“ — E czím alatt adott ki a múlt évben egy füzetet az Országos Erdészeti Egyesület válaszul Sáros vármegye gazdasági egyletének az országgyűléshez beadott emlékiratra.Az Országos Erdészeti Egyesület na- gyonbehatóan foglalkozottezenkérdéssel és beigazolta, hogy erdőgazdaságunk nem korlátozza állattenyésztésünket, de miután a kérdés csakis a magán, úrbéres és községi erdőgazdaságokkal foglalkozott, csakis ezen erdöbirtokokra terjeszkedett ki és nem vette figyelembe a legnagyobb erdőbirtokos az államkincstár erdőgazdaságát.Az államkincstárnak,mint legnagyobb erdőbirtokosnak pedigrendkivül kiterjedt havasi birtokai vannak s miután állattenyésztéssel nem foglalkozik, a legelőket bérletrendszer szerint értékesíti, ily helyeken az egész vidék állattenyésztése kizárólag az állami erdőgazdaságtól függ. Az elmúlt időkben azonban a kezelők tisztán az erdőgazdaságra fektették a súlyt, a legeltetést majdnem mindenünen kiszorították, nem voltak arra figyelemmel, hogy az államnak tisztán erdőgazdasági politikát folytatni nem lehet, hanem olyant, aminö nemzetgazdasági szempontból a közgazdaságra a legelőnyösebb.A magánbirtokos bele szólhatott az üzemterv készítésénél és érdekeinek érvényt szerezheti, de a kincstári erdőbirtokok üzemterveinek készítésénél a környék lakosságának érdekében senki sem szólalhatott fel; az erdörendező az üzemterveket tisztán saját egyéni nézete szerint készítette és saját egyéni véleménye szerint terjesztette fel jóváhagyás végett,

senki sem szólhatott fel ellenne, és miután a kincstári erdöbirtokoknál aíosulyt mindig a legnagyobb fahozamra fektették — a lakosságnak közgazdasági érdeke figyelembe nem is vétetett. Ezen nem is lehet csodálkozni, mert ez minden erdész véleményével egyezik, mert az erdész minden kis helyet, minden zugot be szeretne erdősíteni, és ha egy kincstári üzemtervet — különösen egy havas vidéki erdőről — végig lapozunk, mindenütt evvel az elvvel találkozunk: lehetőleg minden helyet beerdősiteni és a legeltetést kiszorítani.A kincstári üzemtervekben majdnem mindenütt a véderdők legeltetési tilalma- zása van felvéve, pedig nem minden véd
erdőre káros a legeltetés. A havasi legelők alatt elterülő’.' véderdők nem azért lettek véderdőnek minősítve, hogy a legeltetés tilalmaztassék, hanem hogy a fahasználatok tilalmaztassanak ,mert azt senki sem hiszi el, hogy egy havasi legelő hasznosítható erdő nélkül, mert a legelő állat a nap melege, az időjárás mostohasága és a legyek bántalmazása elöl — csakis az erdő árnyában találhat védelemre; de szükséges még az erdei legelő száraz nyáron, mert ilyenkor a havason a fü annyira kemény és éles, hogy azt nem legeli semmiféle állat és a havasi nyáj élelmet csakis a havas alatti erdöpász- tában lelhet; tehát ha a havasi véderdőben a legeltetés üzemtervileg beszüntet- tetik, a véderdő alatti erdő pedig letarol- tatik, nem marad más hátra, mint a havasi legelőket kaszálásra használni, de csak ott, ahonnan a széna elszállítható, a többi legelőket pedig értékesittetlenül kell hagyni.Ezen erdő gazdasága az államerdészetnek határozottan káros módon korlá

tozza a legeltetést, tehát úgy nemzetgazdasági, mint jövedelmezőségi szempontból káros. Nemzetgazdasági szempont

ból káros, mert a havas vidék állattenyésztését korlátozza, jövedelmezőségi szempontból káros, mert a havasi legelők értékesittetlenül maradnak.Hogy nemzetgazdaságilag káros erdőgazdasági politikát folytatunk és hogy határozottan káros módon korlátozzuk állattenyésztésünket, ezt mindenki felismerheti, aki oly vidékeken megfordul, ahol a kincstárnak nagy kiterjedésű havasi birtokai vannak. Ezen vidékek lakosságaösidöktőlfogva az állattenyésztésre volt utalva, kis kiterjedelmü birtokain alig termett meg a szükséges téli takarmány és határozottan rá volt utalva a kincstári havasi legelőre. Azonban sajnos, helytelen közgazdasági politikánk folytán évröl-évre apad a legeltethető havasi legelő és ennek arányában pusztul a lakosság és állattenyésztésünk, különösen juhtenyésztésünk s majdnem mindenütt, hol a havasbirtok kincstári kézen van, láthatjuk a pusztulás nyomait. Hasonlóképpen károsul az államkincstár is, mert havasi legelőinek túlnyomó része évtizedeken át értékesittetlenül marad és 
sok he'yen a havasi legelőben évtizedeken 
át való szünetelése, föléri a havas alatt 
levágott faanyag eladási értékét!Fokozatosan kell segíteni e bajokon. 
Az erdészetnek vissza kell térni a régi erdő
gazdasági politikára, midőn az erdészet és 
mezőgazdaság együtt működött, midőn e két gazdasági ágazat egy vezetés alatt egyesült erővel teljesíthette magasztos hivatását.Meg kell változtatnunk régi erdőgazdasági rendszerünket, mert három évtized alatt, mióta az erdészet önálló, erdőgazda
ságunkat sok és súlyos csapás érte. Az erdészet és mezőgazdaság szétválasztása után első hibás lépés az őserdők rohamos kihasználása volt. Nem volt arra szükség, hogy nagy fakészletünket potom áron el
vesztegessük, mert a mennyiségben ért 



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 34. sz.veszteséget pótolta volna az újabb időben elért magasabb ár. Hisz ezelőtt 25 évvel legszebb fenyveseinknél alig értük el az 1 frt. töárt s félve a nagyobb veszteségektől havasi legelőink alatti erdőinket e potom áron elfecséreltük, akkori rossz értékesítési viszonyainkból kifolyólag az állabokat csak megrongáltuk, mert alig 1/3 része a faanyagnak lett kiszállítva, a többi visszamaradt. A havasok alatti erdőket ezáltal elpusztítottuk olyannyira, hogy ezen megrongált erdőrészek 25 év múlva sem voltak beerdösithetők. Tehát ily helyeken veszteségünk a letorolási időtől a tényleges beerdösitésig, mint elveszett haszon a legeltetési bér, az erdő tőkéjének a beerdösitésig való növedéke, ami szintén tekintélyes összegre rúg 1/4 század alatt és hiába fizettük ezen területekért az évi adókat és a kezelési költségeket. Ez állításom valódiságáról mindenki meggyőződhetik, aki nem restel a helyszínére kirándulni. Ily hely sok van a szászsebesi m. kir. erdöhivatal Gotulés Bisztra erdögondnokságainak kerületében. Hell Miklós
m. kir. erdész.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Maradjunk meg hazai sertésünk 
tenyésztése mellett.Több alkalommal s legutóbb e lapok 7-ik számában hangoztattam, hogy nem czélszerü nekünk sertéstenyésztésünkben idegen fajták produkálására nagyobb arányokban áttérnünk, ellenkezőleg minden
TÁKÍZt.

Rovatvezetőd Unday Barna.

Régi idők húsfogyasztása.Nagy Frigyes német császár közismert mondása, melylyel azt az óhaját fejezte ki, hogy „ő parasztjainak mindennap tyuk följön a fazékában“ — csak a mai emberek előtt tűnik oly nagyigényii kívánságnak, — vagy pláne teljesithetlennek. Annak idején,mikor e mondás elhangzott (1712—1786.) ezen óhaj teljesítése éppen nem volt oly nagy dolog, de az sem, ha a paraszt naponta tyúkot ebédéit és sertésczombot vacsoráit.A régi idők emberei egész a XIII—XIV. századig a mértéktelen evés-ivásbanlátták a földi gyönyört és a költői képzelet is zománczczal vonta be azon pazar étkezéseket, melyek napokig eltartottak. Az emberek egyáltalán óriási mennyiségű húst fogyasztottak.A régi germánok gazdasági kultúrája legfőképp legelőgazdaságból és állattenyésztésből állott. A nagy állatállomány mintegy maga is rávezette őket az erős húsfogyasztásra. Az ilyen étkezés mellett a nép hatalmas testre és féktelen életerőre 

jel arra mutat, hogy legokosabb a hazai mongolicza mellett megmaradnunk, kiváltképpen és okvetlenül ott, a hol a „rög“ csak ezen fajtának kedvez igazán.A húsos áru sertés hívei sok mindenféle elfogadható és el nem fogadható indokot felhoznak arra, hogy uj irányba térjünk, de egy oly indokot, amely az ér- tékesithetés terén a legelhatározóbb, feledni látszanak. Nem lehet elvitatni, hogy a húsos áru általában keresett; azt sem lehet tagadni, hogy intensiv s különösen tejgazdasággal kapcsolatos üzemekben a hússertés az igazi jó értékesítő; ámde vitatni lehet, hogy a mongolicza okkal- móddal tejhulladékokat is jól nem értékesít s kivált vitatni lehet, hogy itthon is, de még inkább külföldön a zsíros áru nem jóval keresettebb, mint a húsos áru.A keleti és részben némely déli és északi államnak kivételével, mindenütt, de kivált az egész nyugaton a húsos sertés dominál és sehol sincs megközelítőleg is elégséges zsiráru. Akármekkora is a vaj fogyasztás és a növényi zsíroknak táplálékul való felhasználása az államokban, a sertés-zsir fogyasztásra irányuló törekvést azt jelentékenyebben elnyomni nem képes.Avval konkurálni akarni, ami ott bővében van, csakugyan indokolatlan s avval versenyezni, ami ott nincs, okvetlenül indokolt. Nos és minálunk se kedvez 
eléggé a husáru disznó produkálásának, ott meg minden kedvez; nálunk minden körülmény a zsiráru produkálására utal s csak ritka körülmény s csak esetleg, a húsárura.Ezek megfontolása után évek előtt fejlődött és vad, indulatos lelkülettel nőtt föl. Ezen egyéni sajátságok azután az akkori vallás mellett és a mértéktelen állati eledelekkel való táplálkozás következtében lassankint az egész népfaj közös szokásává váltak a későbbi századokban. A kereszténység és a kultúra terjedése a nyers, vad erkölcsöket szelídítette és a husélvezetet is csökkentette ugyan, de a húsfogyasztás azért még a XIV—XVI században is elég jelentékeny maradt.Hogy fogalmat alkothassunk magunknak egy-egy ünnepségen lefolyt „trakta- mentum“-ról,néhány adatotakövetkezők- ben adunk.1493-ban Augsburgban egy gazdag pék leányának az esküvőjén a vendégsereg elfogyasztott: 20 drb hízott ökröt, 95 drb hízott sertést, 19 drb kecskét, 16 drb hizlalt borjut, 30 drb szarvast, 500 drb különféle baromfit, 1006 drb libát, 15 drb fa/lkakast, 25 drb pávát, 900 drb kolbászt. A földesurak, a nemesek azonban természetesen még nagyobb ünnepélyességgel tartották az esküvőket, keresztelőket, halotti torokat, búcsúkat és a vendégsereg is' nagyobb volt, de a dáridó is tovább tartott a hegyormokon épült város tornyai alatt levő vendégszobákban. 

már felemeltem a szavamat az irányváltoztatás ellen s egygyel több okom van arra, hogy újra felemeljem. Csak imént, e lapok f. évi 25. számában mondja egy „érdekelt",de nem tenyésztésileg, hanem kereskedelmileg érdekelt, hogy: Ausztria, Morva-, Cseh- és Lengyelország, valamint Stiria és Bukovina meg Németország, mind csupa angol fajta húsos sertéseket tenyésztenek s hogy ma Németországnak annyi hússertése van, hogy áruk olcsóbb, mint Magyarországban és hogy a többi megnevezett tartományokban is épp ilyen a helyzet; de mongoli- czát nem tenyészthetnek s igy reá vannak szorulva a magyarországi zsirserté- sekre. Azonkívül Ausztriában a köznép nagy mennyiségben magyar sovány sertéseket vásárol hizlalásra s kétszeres árt is fizet azokért, mert a háztartása számára azt előnyösebbnek találja s látja még, hogy nem oly hullatag, mint az ottani nyugoti vérü sertés. Még ha megcsökkenne is az ily sovány sertés iránti kereslet, felmerülő kedvezőtlen körülmények folytán, a mondott „érdekelt* az összes viszonyok és körülmények mérlegelése után Ausztriára, de Németországra való tekintettel és még is oda konkludál hogy : Magyarország tenyész- szen csak továbbra is mongoliczát snem mást, mert csak igy számíthat, kivitelre s versenyképes csak a magyar mongoli- czával, evvel a pár excellence zsir-áru- val lehet.Én is azt mondom tehát, amit e lapok „Állatforgalom“ czirnü rovatának vezetője, hogy: merítsenek ebből tanulságot a magyar sertéstenyésztők. Monostori K.1578-ban a nemesur Wilhelm von Rosenberg esküvőjén egy ott levő vendég följegyzése alapján a következő hus- mennyiség fogyott el: 370 drb ökör, 2687 drb ürü, 1579 drb borjú, 421 drb bárány, 99 süldő sertés, 300 drb hízott sertés, 577 drb malacz, 88 drb westfáliai sonka, 113 drb szarvas, 2 i drb szarvasderék pecsenyehus, 98 vaddisznó, 19 drb vaddisznó pecsenyehus, 162 drb őz, 2292 drb nyúl, 470 drb fáczán, 276 drb fajdkakas, 3910 drb fogoly, 22687 drb fenyvesmadár, 3000 drb hizlalt kappan, >877 drb tyuk, 2500 csirke,3550 hizlalt liba.Az asztalról lekerült ételekből a laka- dalom egész ideje alatt a környék szegény népe is lakmározott. Ezen szédítő adatok tehát mégis megmagyarázhatók.De nemcsak'a gazdagok túloztak a régi időkben a húsfogyasztásban, és nemcsak az esküvőkön, keresztelőkön és halotti toroknál, vagy farsangi mulatságokon volt ily „rogyásig terített44 asztal. Húst evett akkor még a legszegényebb nép is.A strassburgi dominikánusok konyhamestere 1523-ban a kolostorban levő idegen munkásokra tett kiadásokat számolván el, naponta kétszer húsételt, böjti napokon halat számolt el a rendnek.
Legjobb szerkezet. Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb fölözés. A LEGJOBB FŰLOZOGÉP AZ ALFA-SEPARATOR.
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1903. — 34. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3

Száraz és nedves abrak.Ha az ember a lovakat abrakuk fogyasztása közben megfigyeli, közönségesen a következő 3 esetet állapíthatja meg. 1. A száraz abrak adagját a ló hosszú idő alatt fogyasztja el; 2. a nedves abrak ugyanakkora adagját rövidebb idő alatt; de 3. olykor oly mohón eszi a száraz abrakot is, (névszerint a zabot) hogy avval is igen rövid idő alatt végez.Kérdés, mi előnyösebb az abrak minél tökéletesebb kihasználására: az-e, ha gyorsan, vagy ha lassan fogyasztja el azt az állat? Akár zab, akár tengeri, árpa, rozs vagy egyéb egész szemű magféle az az abrak, úgy amint van, szárazon, nem igen nyelhető le, vagyis rákényszerül az állat azoknak hosszabban való megrágására. a szájban való többszörös megforgatására, falattá alakítására s akarva, nem akarva, tökéletesebb, bővebb benyálazására.Ez a tökéletesebb elaprózás és bővebb benválazás pedig már azt hozza magával, hogy a tápszer emészthető anyagainak megemésztödése, éppen a szájba nagymennyiségben ömlő nyál hatására erősen megindul és már jelentékeny mértékben előkészíttetik a további — a gyomorban és belekben történő — emésztésre és illetőleg a vérbe való felszívódásra, s ekként kisebb lehetőség marad fenn arra, hogy a bejuttatott, pénzbe került tápanyagok egy része (gyakran nagyrésze) emésztetlen állapotban hagyja el a tápcsatornát.Különösen a magvas eleségekben foglalt nagymennyiségű keményítő elczukro- sitása, vagyis oly átalakítása, hogy az a vérbe felszívható legyen, nagyrészbenAz akkori szakácsmiivészet igazán „remekelhetett" a maga nemében. Csak a sertéshúst ötvenféle elkészítési móddal tudták akkoriban tálalni, mint Heresbach „de re rustica" czimü könyvében felsorolja.De akkoriban más nemzeteknél sem volt másként az élelmezés módja. A gyomor volt a legfőbb gondoskodás tárgya, és az evés-ivás a gyönyörök egyik főneme.Angliában Vili. Henrik alatt a szegények is juh- és sertéshússal táplálkoztak. Francziaországban 1345-ben a trónörökös udvartartásában 30személyre számítottak 82 darab disznót.Nálunk magyaroknál is értettek a húsfogyasztáshoz, főképp a sertéshús evéséhez. A mi kevés adatunk — a mit sajnos bizony alig ismerünk — szintén a mellett szól, hogy a disznóhus hatalmas arányokban fogyott szegények, gazdagok háztartásában. dr. 

a száj nyálának segélyével történik; minél kevesebb nyállal, minél rövidebb ideig érintkezik tehát az abrak, annál tökéletlenebbül megy végbe ez az elczukrositás.S éppen ez az eset forog fenn egyfelől az előre elaprózott, másfelől a — különösen nagyobb mértékben — megnedve- sitett, felpuhított abraknál. Az ilyen abrakot, mert nem sokáig kell vele a rágás alakjában bajlódnia, a legtöbb ló kedveli, mohón fogyasztja, hamar végez vele, tehát nem használja ki oly jól, mint az egész szemüt és szárazát, melylyel hosszabb és tökéletesebb rágás nélkül nem igen tud végezni.Azért mondom, hogy nem igen, mert tudva van, s imént említettem is, hogy némely ló, különösen zabadagját, száraz állapotban is mohón fogyasztja s hamar végez vele, mert sok szemet meg nem rágott állapotban nyel le, mely szemek aztán gyakran olyannyira meg nem változott állapotban kerülnek a bélsárban a trágyába, hogy ott ki is csíráznak.Hogy ez világos károsodás úgy a gazda zsebére, mint a ló szervezetére nézve, az bizonyos s ily esetben segít az ember — okszerűen nem avval, hogy az abrakot elaprózza, talán meg is nedvesíti, hanem — avval, hogy az abrak közé szecskát kever, ekként kényszerítvén az állatot tökéletesebb rágásra.Kivételektől eltekintve tehát, az abraknak szárazon való nyújtása indokolt.A kivételek vonatkozhatnak beteg vagy üdülőiéiben levő lovakra s olyanokra, amelyeknek fogzatuk még nem eléggé erős, vagy már elgyengült, megromlott. Helyeselni lehet tehát, ha szopós csikónak, vén lónak zúzott zabot nyújt valaki, beteg, üdülőfélben levőnek pedig esetleg zab vagy egyéb dara- vagy lisztivást is, valamint, ha egyéb háziállatának, melyek a lóénál petyhüdtebb szervezetüek, más hasznositásuak, okkal-móddal nedves erötakarmányt ad; a ló azonban, kivált gyorsmozgásra hivatott szilárd ló, a nedves eleségnek különben sem lévén kedvelője, száraz abrakon diszlik és hasznosít legjobban, okszerű hát azon tartani. (n.)
Tejgazdaság.

Rovatvezető: Sierbán János.

Adat a vízzel hamisított tej 
felismeréséhez.A tejnek higan folyó mivolta és kékes színe, még inkább azonban a vizéhez közeledő fajsuly és a közepesnél csekélyebb zsír perczentje, elég jó jeleket 

szolgáltatnak e hamisítás felismerésére, de úgy látszik, hogy a tejnek fagyási pontja is egyike azon jeleknek, amelyek a hamisításban bizonyítók.Erre mutat legalább Dr. Parmentier vizsgálódása, amelynek eredményét nevezett a párisi orvosi fakultásban nem régiben közölte.Nevezett kiterjedt és tüzetes kísérleteket ejtve, mindenekelőtt kiderítette azt, hogy a friss, hamisítatlan tehéntej következetesen — 0.55 foknál fagy meg s a határ 0.54 — 0.57 fok között ingadozik és ezen nem változtat a lefölözés, de igenis a vízzel való higitás, még pedig úgy, hogy minél nagyobb fokban van a tej vizezve, annál közelebb esik fagypontja a víz 0 fok fagypontjához. Ez a körülmény majdnem matematikai pontossággal a higitás perczentjét is megállapíthatóvá teszi. A vizsgálatok eredményei szerint, melyeket idevonatkozó- lag Dr. Parmentier táblázatokba szedett, ha a fagypont 0.52 fok, úgy a tej 5% erősségben van vízzel hígítva ; ha 0.50, úgy 9°/o-ben; ha 0.45, akkor 18°/o-ben; ha 0.41, úgy 25%-ben stb. 0.57 fagy pontú is még gyanús, ezentúl 0.55-ig azonban teljesen gyanútlan a vizezésre s legfeljebb savanyodásnak induló, vagy ketted szénsavas nátrommal avagy borax-al kezelt tejen észlelhető. Mind e leletek — a mi érdekes— gümökórságos s egyéb beteg állattól eredő tejre is állnak.A vízzel történő hamisítások kiderítésére tehát a fagyási pont szerinti vizsgálat igen megbízhatónak mondható, annak végrehajtása nagyobb akadályokba nem ütközik, érdemes volna hát pl. a fővárosi tejellenörzéseknél is kipróbálni és beválás esetén állandóan alkalmazni annál inkább, mivel a faj-ulyra alapított vizsgálat bizonyos körülmények között tévedésektől nem mentes.
Állatértékesités.

Rovatvezető: Dorner Béla.

Hús a szegény embereknek.
(—gh.) A hús, mint élelmezési czikk, hazánk szegényebb néprétegénél, különösen a városi proletároknál édes-kevés szerepet játszott. Drága volt mindig, úgyszólván megfizethetetlen azok részéről, a kiknek csekély napi keresményükből kellett és kell tengetniük életüket. Pedig a hús fontos szerepet játszik a közélelmezésben, vért, izmot, erőt ad az embernek; erőre pedig heh sok szüksége van a földet hányó, zsákot hordó szegény embernek !Átlátták már azt, s mindenképpen igye

Terményeink értékesítését, erőtakarmányczikkek beszerzését
11 • — bízzuk a '

Magyar Mezőgazdák Szövetkezetére, Budapest, V*, Alkotmány-utcza 3k
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 34. sz.keztek is ezen segíteni a külföldön s hogy módját ejtették, az a külföldi nagyobb városok közélelmezését ismerők előtt nem újság. Pedig ott talán nincs is oly nagy szükség erre, mint nálunk, a hol a napszámosok bére oly csekély. Sok a szegény ember nálunk, sok az éhes, a satnya is, s ha keressük az okokat miért, azonnal ráakadhatunk egyre: közélelmezésünk rendezetlenségére. Megfordultam egypárszor fővárosunk és más vidéki városaink szegényeinél, s láttam, tapasztaltam, — de láthatta más is — hogy alig valamit érő táplálék az, a mit az a szegény ember magához vesz : kenyér és só, főtt burgonya, kukoriczadara, valami leves-kotyvalék napról-napra, hétről hétre s még ez is rémdrága, mert zsir, liszt stb. kell bele. Töpörtyüt, egy kevés szalonnát ha eszik az az ember, már ünnepnapja van, szereti, de mivel sok pénzért is keveset adnak belőle, csak néhanapján veszi. Húst pedig alig, holott ez ő rá nézve áldás volna.Az az újabb mozgalom, a mely olcsó húsnak, igy a lóhusnak is forgalomba- hozatalát sürgeti — miként lapunk is tette — nagyon aktuális manapság s igy felette aktuális a főváros közvágóhidján megnyílt hatósági husszék is. Szükség volt reá. Kettős czélt szolgál, mert egyrészt megmenti az elpusztítástól azt a sok százezer koronát érő állatot, melyet a tenyésztők gyanútlanul küldenek a vásárra, hogy a tenyésztéssel és hizlalásával járó kiadást csak némileg fedezzék. S olcsó, egészséges húshoz juttatja a szegényebb néposztályt.E kettős czél érdekében mindent el kell követnünk, hogy a huspárolók fennállását biztosítsuk, a hozzája fűzött bizalmat megszilárdítsuk, s el kell követnünk mindent, hogy elterjedésük, más vidéki városainkban is lehetővé legyen téve. Ezeknek elérése pedig nem nehéz. A szigorú állatorvosi felügyelet, lelkiismeretes ellenőrzés, mindenkorra biztosítani fogja a huspárolók prosperálását. Csakhogy ezt komolyan kell venni, mert a legkisebb haj, vagy a párolóból vett hústól való legcsekélyebb megbetegedés egyszerre útját vágná a hatósági husszékek további fennállásának.Olvasom, hogy azokban a husszékek- ben a párolt húson kívül sovány marhák nyers húsát is fogják árusítani és pedig olcsó áron. Helyes intézkedés ez is, mert 

ezzel mintegy útját fogják vágni a mészárosok abbeli üzérkedésének, hogy silány húst mérhessenek, az amúgy is méregdrága napi húsárakon.Egyszóval a huspárolók, hatósági husszékek nagyon sok ember érdekeit fogják megvédeni, s mert mint intézmény is nagyfontosságu közgazdasági, közélelmezési és közegészségi szempontból; egyaránt örömmel üdvözöljük mindannyian.*A hatósági husszék megnyitásáról a következőkben számolhatunk be.A közvágóhidi házi bizottság Almácly Géza tanácsos elnöklése alatt f. hó 14-én nyitotta meg a budapesti közvágóhídon létesített huspárolót. Ott voltak a bizottság részéről Baumann, Glück,Prückler, Schiller és Fény vessy bizottsági tagok, Preuszner közvágóhidi igazgató, Breuer fővárosi főállatorvos, Wuest királyi főállatorvos és Vájná bizottsági jegyző. Ezenkívül a megnyitás után megjelentek Márkus főpolgármester, Matuska helyettes polgármester, Lambrecht osztrák állategészségügyi felügyelő.A hatóság a huspárolót és husszéket a közvágóhídon azért rendezte be, hogy megmentse azt a húst, amelyet megfelelő kezeléssel értékesíteni lehet s amelyet eddig megsemmisítettek. A hnspároló nélkül évenkint több százezer korona értékű olyan húst semmisítenek meg, amelyet a közegészségügy legcsekélyebb veszélyeztetése nélkül értékesíteni lehet. Megkárosítják ezzel az állat tulajdonosát és elvonják a szegény néposztálytól a lehetőséget, hogy olcsón egészséges húshoz jusson Nálunka hatósági husszéket és huspárolót egyesek némi aggodalommal fogadták. Azt hitték, hogy a huspárolóba kerül minden romlott és az egészségre káros hús. Az aggodalom | és bizalmatlanság azonban jogosulatlannak és indokolatlannak bizonyult, mert a hatóság szigorú állatorvosi felügyelet alatt tartja a huspárolót és abba csak olyan hús kerülhet, amely az egészségre semmi tekintetben nem káros.A párolóba kerül például az a sertéshús, amelyben szórványosan csak egy-két borsókát találtak. Ezelőtt régebbenlegtöbb esetben ez a hús is rendes közfogyasztás tárgya volt. A párolóba kerül az olyan gíimőkóros állatok húsa is, amelyeknél csak a gyanúja van annak, hogy a hús, ha azt nem főzik vagy sütik ki teljesen, a fogyasztóra esetleg káros hatással lehet. Azt a húst, amely a közegészségre csak legkisebb mértékben káros lehet, ezután is megsemmisítik. A hatósági husszékben a párolt húson kívül jövőben nyershust 

is fognak árusítani, az úgynevezett erősen lesoványodott silány állat húsát.A párolt hús tápértéke nem kisebb, mint a házilag főzött vagy sütött húsé, mert a párolás által a hús csak felületén vészit a tápértékből. A megállapított ár olcsó. A marhahúst három minőségben állapítják meg s minden minőségben három osztály van.A marhahús kilója : I. minőség 100, 80 és 40 fillér. II. minőség 80, 60 és 30 fillér. III. minőség 60, 40 és 20 fillér.A borjúhúsé : I. minőség 80, 60 és 30. II. minőség 60, 40 és 20 fillér.A sertéshúsé : I. minőség 100, 80 és 50 fillér. II. minőség 80, 60 és 40 fillér.A sertés-zsiré 100, illetőleg 70 fillér. A párolás által a hús természetesen vészit súly áb ól. Száz kilogramm párolt hús kör hifi el ül 150—200 kiló nyershusnak felel meg. A közönség tehát tulajdonképpen ennek megfelelő húst kap az említett árakért. A külföldi eljárástól eltérően a húst a párolóban meg is sózzák hogy a vevő mindjárt ehető, Ízletes húst kapjon. A hatósági husszék egyelőre csak a marha- közvágóhidon leszs minden héten háromszori pénteken és szombaton délelőtt 11—1 óráig és délután 5—7 óráig, vasárnap pedig délelőtt 7—10 óráig lesz nyitva.
Baromfitenyésztés.

Rovatvezető: Hreblay Emil.

A sárga plimut.A mai képünkön bemutatott kakas a legjobban alakultak közül való, s minden kiállításon több dijat nyert. A kép után is ítélve, ez a kakas jelentékeny szélességű, remek alkatú nagy állat, feje szép, taraja vékony,füle és lebernyegei élénkvörösek, e mellett tollazatának oly telt, egyöntetű és fényes a színe, a minőt csak ritkán láthatunk. A hol csak ez a kakas kiállításra került, a hozzáértők csodálatát és elismerését vívta ki.A’aj jón a tolinak csillogó színe és élénk fénye nem „segítő szerek1 utján éretett-e el? azt nehéz volna kideríteni! A tenyésztők megnyugtatására megjegyezzük azonban, hogy megbízható segédszerek megjavíthatják ugyan a szint, azonban soha sem alakíthatnak át rossz vagy nem egyöntetű szint jobb színre. „Segítő szerek11 alatt kizárólag olyan anyagokat értünk, amelyek a takarmányba vagy italba adatván a vérbe és innen a toliakhoz jutnak. Olyan festőanyagról van itt szó, amelyet a vér által, nem pedig, a mint sokan vitatták, külső szerek utján jut a toliakhoz. A belsőleg alkalmazott szereket, amennyiben az állat egészségének nem ártanak, nemkellhami- 
Járgány cséplőkészletek. | Elsőrangú hazai gyártmány! | Darálók. Szecskavágók. Ekék.
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Malomberendezésekre külön szakosztály.
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1903. — 34. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5saknak tekintenünk, hisz némely tenyésztő az eledel és viz segítségével egész akaratlanul oly festőanyagot ad állatainak, amely előnyös hatással van a tollazatra.Semmi esetre semalka1 máznánk tenyésztésre oly állatokat, amelyekről tudjuk, hogv tollazatuk színe festőanyag hozzáadásával lett intenzivebb, valamint nem ajánlanák egy tenyésztőnek sem, hogy kellő táj r kozottság nélkül szereket alkalmazzon, amelyek a vérben a pigmentumot, a festőanyagot növelni vannak hivatva, mert könnyen veszélyezteti állatainak egészségét és életét, a nélkül, hogy a remélt eredményt egyátalán elérhetnék.Bár nagyon szép, ha a sárga plimut- ty tikoknak farktollai is tiszta sárgák, annak a tenyésztésnek, mely az ily színezetnek elérésére törekszik, megvan a maga nagy árnyoldala is. Ha a tollazat nem az egész testen teljes sárga és fénylő, ez esetben a farkon a legtöbb esetben fehér szín mutatkozik, különösen akkor, haapehely- toll nagyonfehér. Ha azonban a fark bronz- fényü? akkor a jól kifejlődött kakasoknál ritkán fog a fehér szin feltűnni.Az ily kakasok és tiszta sárga tyúkok utána legjobb ivadékokat nyerjük. Teljes sárga fényes tollú kakasok, amelyeknél két éves koruk befejeztével a fehér színnek még semmi nyoma sem mutatkozik, a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak, tenyésztésre azonban, különösen teljes színezetű tiszta sárga t v ukokkal, értéktelenek.Sárga tyukfajták közül tenyésztésre olyakat válaszszunk, amelyek kiállítási czelokra túlságosan sötétek, tehát vörös
sárgák. A sárga szin majdnem mindig a világosba csap át, azért válaszszunk sötét tenyészállatokat, hogy rendes színezetű ivadékokhoz jussunk. Miután a sárga plimutot már egy ízben ismertettük és képünk egyébként és kitünőenelénk állítja magát a fajtát, ez alkalommal mellőzzük ennek közelebbi leírását.

Bándi Sándor.

A tyukfészekröl.Habár évenkintszáz meg százezer van is használatban a gazdák szemei előtt, aránylag mégis igen kevesen ismerik a jó tyukfészek sajátságait.Azt ugyan rendesen tapasztaljuk, hogy némelyik tyuk jó kotló, t. i., hogy az alárakott tojások legnagyobb része jól kikel, holott egy másik ugyanily kinézésű és jó tyuk alatt aránylag igen sok tojás megromlik. Habár a különbség oka egy részben tagadhatatlanul magukban az állatok egyéni sajátságaiban is rejlik, de másrészt kétségkívül a fészek is hozzájárul a fényles sikerhez.Atalában ismeretes dolog,hogy az u. n. 

lopvaköltő tyúkok, melyek t. i. valamely elrejtett helyen ültek tojásaikon, rendesen igen szép és nagyszabású csirkékkel jönnek elő ; e tapasztalat eléggé mutatja, hogy a tyúkoknak általunk készített költőhelye rendesen kedvezőtlenebbek a kiköltésre, mint a minőt a tyuk a szabad természetben tud magának készíteni.A ki tehát jó költőhelyet akar tyúkjai számára, az mindenekelőtt figyelje meg gondosan, ha valahol ily vadonköltő tyuk fészkére talál, először is azt, hogy minő helyen van e fészek, másodszor azt, hogy mi módon van az készítve, harmadszor, hogy minő életmódot folytat e tyuk a

Sárga plimu kakas.vadonköltés alatt? Ha e megfigyeléseit összegyűjti, körülbelül a következő eredményekre fog jutni.1. A vadonköltő tyuk fészke többnyire bokrok alatt és pedig oly helyen van, a hol nagyszabású száraz levél fekszik már a földön a tulajdonképpeni fészek alatt. 2. Azt tapasztalja, hogy az ily vadonköltö tyuk rendesen korán reggel jár élelem keresésére; 3. pedig azt tapasztalja, hogy vadon fészkelő tyuk a fő tojási időszak vége felé kezd a tojások kiköltéséhez.E megfigyelésekből tehát az általunk csinált tyukfészkekre is levonhatjuk a következtetéseket. Először is kerítsünk minden fészek számára egy megfelelő nagyságú kerek alakú gyeppázsitot, melyet kimetszve és füves részével lefelé fordítva és fészek alakúra benyomva helyezzünk 

el a tvukfészek alján. Ekkor aztán a pázsitdarab felé álló földes részére hányjunk egy kevés szalmatöreket, finomabb tyuktollakkal kevervén azt össze s az igy elkészült fészkekbe aztán hintsünk egy kevés kénport minden alkalommal, mielőtt a tyuk az ülést megkezdené. A tyuk testi melegétől e kénpor lassanként tollai közé száll és kiirtja az ülés alatt esetleg abban elszaporodó férgeket.Másodszor kiköltés végett sohase rakjunk a tyuk alá olyan tojásokat, melyek a fő tojási időszak vége felé tojattak, minthogy ezekből rendesen gyengébb és betegesebb csirkék keletkeznek.Harmadszor hintsük meg a tojásokat minden alkalommal, valahányszor a tyuk elhagyta fészkét, egy kevés langyos vízzel, mert hiszen a vadon költő tyúkok tojásaiból is épp azért kelnekkioly egészséges csirkék, mert az ily tyuk rendesen kora reggel menvén élelme keresésére — a harmatos fűtől egészen nedvesen érkezik vissza fészkéhez, a mikor is megrázván magát a tojásokra ülés előtt, ugyanilv módon szintén vízzel fecskendj be azokat.Különösen nyáridőben gondoskodjunk arról is, hogy a mesterséges fészekben költő tyúkok fészkei közül éppúgy friss levegő czirkálhasson, mint mikor a bokrok alatt a szabadban költenek.Ha ezek mellett gondoskodunk még arról is, hogy a tyuk költése alatt lehetőleg csendes helyen háborittatlanul ülhessen és hogy e hely közül épp úgy, mint a bokrok árnyában félhomály uralkodjék, akkor a természet e hü utánzásának mindig szerencsés költés lesz eredménye.(=)
Különfélék.

Kinevezés. A király dr. Ttm^ZFerenczet, az állatorvosi főiskolán az élet és szövettan nyilvános rendes tanárát a budapesti tud. egyetemen megüresedett élet- és kórvegytani tanszékre, nyilvános rendes tanárrá kinevezte.
Áthelyezés. A földmivelésügyi miniszter Pókay Dezső nagyváradi állattenyésztési felügyelőt szolgálattételre a központba rendelte be s helyére a nagyváradi székhelyre Pilisy Géza eddigi kolozsvári állattenyésztési s.-felügyelőt rendelte ki.

A „TURUL“ permetező
a jelenkor legtökéletesebb peronosporapermetezöje

...... — ...—; Árak: ............ ........................... . ■■
1—5 darab vételénél egy darab ára__________________ írt 14.—

6—10 darab vételénél egy darab ára__________________ írt 13.50
11—25 darab vételénél egy darab ára ........ ............................. írt 13.—

csomagolással együtt.
Hosszabbító cső magastörzsü fák permetezésére____ _ __ __ írt 1.—
Franczia szóró (kívánatra külön) .............     75 krajczár.

HAUTHÓR ÖDÖN

Peronospora-permetező
■ „DIADAL^ =====

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

igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.

SArterwJÍISÍ Budapesten.
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Bejelentéseka kolozsvári orsz. baromfi

kiállításra. A kolozsvári orsz. baromfiki- állitás bejelentési határideje lejárván, a bejelentett anyagot a következőkben közölhetjük. Bejelentettet: Tyuk\ Mészáros Anna 7, Baromfitenyésztő Egyesület Kolozsvár 6, Gelts Lajos 8, Mrekvicska András 3, gr. Teleky L. 15,Pisny Istvánná 15, Kolozsváry János 10, Berkes Pál 39, Vojth M. 12, Elek Gézáné 6, Brichta Károly 9, Czirmes Bálintné 50, Rácz Ödönné 12, Dankó István,Fit tler Sándorné 20, Szilágyi Ferenczné 12,Fodor Mózes3, Recsán P.3,Felits Erzsébet l,PapLászló- né 3, Jekely Károlyné 2, Koschuba Lajos 6, gr. Teleki L. Gyula 41, Bodó Ferenczné 3, Kocsis Jánosné 3y összesen 282 drb. 
Lúd'. Baromfitenyésztő egylet Kolozsvár 3, Mrekvicska András 3, Pisny Istvánné 6, Gráf János 2, Dobos László 2, gr. Teleky Arthur 6, Fittler Sándorné 30, gr. Teleky L. Gyula 15, Marosán Péter 11, összesen 78 darab. Kacsa: Baromfitenyésztő Egyesület Kolozsvár 3, Mrekvicska András 3, Németh l.-né 30, gr. Teleky Arvéd 50, Czirmes Bálintné 50, gr. Teleky Arthur 6, Fodor Mózes 3, Balázs Anna 3, Nagy Emma 3, Losonczi N. 3, Bodnár Erzsébet 3, Jékey Károlyné 2, gr. Teleki L. Gyula 15, összesen 174 darab. Pulyka: Pisny Istvánné 3, Almásy Istvánné 25, Czirmes Bálintné 6, Szilágyi Ferenczné 20. br. Bánffy Ernő 9, összesen 63 darab. 
Galamb: Fekt Ferencz 6, Ferenczi J. 4, Cseh P. Sándor 14, Losonczy Albert 4, Ecsedy Gyuláné 6, Gurát Béla 16, Ritt Ede 6, Bodó Ferenczné 6, Kocsis B. 2, Virág B. 32, összesen 96 darab.

A németországi állatszámlálas adatai szerint 1 km2-re 7,8 ló és 35 szarvasmarha jut, minden 100 lakosra pedig 7.4 ló és 28 szarvasmarha. A juhok száma tetemesen megfogyott és pedig 1892— 1900-ig 28.7%-kal (3897, 161 drbbal.) Evvel szemben a sertések száma nagy fokban szaporodott (átlagban 38* 1%-kai.)
Baromfikiállitás Jászszentlászlón. A já sz-szt-lászlói baromfiki állitástf. hó 15-én nyitotta meg P<rkner János, állattenyésztési főfelügyelő, a földművelésügyi m. kir. miniszter kiküldött képviselője, nagyszámú érdeklődő közönség jelenlétében. A miniszter képviselőjét Szabó László gazdaköri elnök üdvözölte s fogadására megjelentek a B. 0. E., a Pestmegyei Gazd. Egyesület küldötte s több állattenyésztési főfelügyelő. Jászszentlászló Pestmegye déli határának egyik termékekben gazdag körzete. Kisgazdái szép sikereket mutathatnak fel az Üzletszerű á lattenyésztés terén, s a most megnyílt kiállítás tanúságai megerősítik azt, hogy az Üzletszerű állattenyésztés nemzetgazdasági fontossága elismerést nyer mindazok részéről, akik mezőgazdasági, állati termékeinknek termelését és kivitelet vannak hivatva vezetni és irányítani. Szabó László gazdaköri elnök fáradhatatlan munkásságának köszönhető, hogy egy virágzó község földmivelö népe az 

Üzletszerű baromfitenyésztés terére lépett, amelyből a nép gazdaságának egy uj forrása fakad. Kiváló érdemeit elismerő szavakban méltatták a központ küldöttei. A földmivelésügyi miniszter által fentar- tott állami telepek részére — illetve cserekiosztás czéljából — mintegy 200 darab orpingtont vásároltak az állattenyésztési felügyelők. A megnyitás napján a Gazdakör díszközgyűlést tartott, amely alkalommal Pirkner főfelügyelő vázolván a kiállítás nagy fontosságát, rámutatott a baromfitenyésztés és a kivitel nagy nemzetgazdasági fontosságára is. A statisztika adataival bizonyította, hogy tojáskivitelünk értéke meghaladja a magyar lókivitel értékét s a baromfi és baromfitermékek kiviteli összege felülmúlja Magyarország buzakivitelét; érdemes tehát, hogy a magyar kisbirtokos osztály fokozottabb érdeklődéssel viseltessék a baromfitenyésztés iránt, mely fő jövedelmi forrását képezheti. Majd ifj. 
Holló József tartott nagyérdekü előadást „Orpingtonok a magyar tenyészetben" czimen. Felolvasásábankiváló szakszerűséggel tárgyalta az orpingtonok eredetét, a föltételeket, amelyeket a tenyésztés sikere megkíván, s helyzetét a magyar tenyészetben, amelynek egyik legértékesebb anyagát képezi. Délben 150 terítékes bankét volt, amely alkalommal Szabó László elnök indítványára üdvözlő sürgöny küldetett Darányi földmivelésügyi miniszternek, akinek a földmivelésügy terén való kiváló érdemeit meleg szavakban méltatták különösen Pirkner főfelügyelő, majd dr. Endre Zsigmond főszolgabíró s Serfőző Géza gazd. titkár. A kiállítás a jászszentlászlói Gazdakör javára rendeztetett s kicsiny keretéhez mérten szép anyagi eredménynyel zárult.

Tenyészbikavásár. Maishofenben, mint a pinzgaui szarvasmarhák egyik legnagyobb tenyésztési helyén, f. évi szept. hó 10-én tartatik meg a szokásostenyész- bikavásár. 1—2 éves tenyész- és növendékbikák kerülnek itt eladásra s a felhajtás 150—200 drb körül szokott lenni, így a választék elég nagy. AMaishofenben vásárolt bikák testalakulásra s tenyész- képességükre kiválóak szoktak lenni, ezérthazai tenyésztőink, akiknek pinzgaui bikaimportra szükségük van, bizalommal kereshetik fel a maishofeni vásárt.
Husszükség. A karlsruhei konzulátus junius havi jelentése szerint misem mutatja jobban a marhahús drágaságát az ottani piaczon, mint az a körülmény, hogy aZdAws-vá^oAzda^számaegyreszaporodik; eddig már 363 ily vágóhíd van.Növendék-marhahús árusítása. A mészárosmesterek a közvágóhidi husvizsgálat alkalmával növendékmarháknak osztályozott borjukat, illetve marhákat, amennyiben ezek a mesterek maguk ilynemű hús kimérésével nem foglalkoznak, kivételesen a közvágóhídon is eladhatják oly mészárosok, kik ilyen hús kimérésére jogo- sitvák. Az ilyen állatok kifejtett állapotban csakis egészben adhatók el és az el

adás megtörténte után az állat a vágóhidról azonnal elszállítandó. Bárminő, ebben a tekintetben követett más eljárást érvénytelennek, illetve zugvásárnak tekintik, mely a fennálló szabályok értelmében alkalmazandó megtorlás alá esik.
Havasi mintagazdasÉg és tejgazdasági 

telep. Darányi földmivelésügyi miniszter osztály tanácsos, a kirendeltség vezetőjének előterjesztésére Alsó-Vereczkén havasi mintagazdaság és tejgazdaság berendezését engedélyzte. A gazdaság 92 holdas lesz és tejmunkás-képző-iskolával egyesítve terveztetik. A telep czélja irányt és példát mutatni, hogy a fellendült állattenyésztésből miként lehet a hegyvidék sajátos visszonyai között a legnagyobb hasznot elérni. Ezen czél érdekében a munkásképző nemcsak tehenészettel, de megfelelő gazdasággal is el lesz látva, hogy ne csak a tejgazdasági ismereteket sajátítsák el a növendékek és időszaki kurzusokon a kisgazdák, hanem, hogy megismerkedjenek a hegyvidéki gazdálkodás fogásaival is. A tanfolyam egyéves s a hegyvidéki kirendeltség vezetése alatt áll. Az alsóvereczkei tejgazdasági iskola és mintagazdaság létesítését gróf Schön- born Károly is hathatósan előmozdította, amennyiben az iskola czéljaira szolgáló épületeket inegfelelőleg átalakította, az iskolatelepre hosszabb bérletet kötött, igy az oktatás már őszszel a teljesen berendezett telepen kezdetét veszi.Francziaországi vágómarha és husvámok Az utolsó napokban a franczia képviselő- ház és szenátus törvényjavaslatot szavazott meg, amely a hús és a vágómarha behozatali vámját emeli fel. A vámemelés igen jelentékeny ; vágómarhánál, amely eddig a hús vámtétele alá esett, az eddigi kétszeresének mondható. A törvény által megszabott árak a párisi osztrák-magyar kereskedelmi kamara szerint frankokban:
Magszavazott

ezidei 
vám

maximá- minimá-
lis vám lis vám

Ökrök ----------- \ — c 10 — 30-— 20-—
Tehenek... ... | .: 10 — 30-— 20-—
Bikák _______ > & 10-— 30 — 20-—
Borjuk -----------1 12.— 40 •— 25-—
Juhok ... ... .../ 2 w 15-50 40-— 25 —
Bárányok drbonként 18

klgr. alul ____ __ 1-50 4'— 2'25
Kecskék darabonként 2 — 4’50 3-—
Gidák darabonként _ 1-— 9-_ 1.50
Sertések 100 klgr. élő-

súly után ... ......... 12*— 25-— 15-—
Malaczok 15 klgr. alul 3 — 4-— 2-25
Friss juhhus 100 klgr. 32’— G0.50 35- —
Friss sertéshús 100 klgr. 18-— 40-— 25-—
Marha és másféle hús

100 kilóg'áramonként 50-— 50 — 35‘—
Sertéshús besózva,

sonka, szalonna ... 50-— 50-— 30-—
Marha- és másféle hús

besózva ... ....... 30;— 50*— 30-—A vámemelést nemcsak a szomszédos államok vámtétel módosításaival indokolják, hanem azzal is, hogy a vámkülfölddel szemben az eddig előirt állategészségügyi intézkedések pontos betartása esetén a vámvonalat meg kellene nyitni. Ez esetben Francziaország a tömeges behozatal által saját állattenyésztését tenné tönkre ; ez idő szerintis a húsárak Francziaország- ban alacsonyabbak, mint bármely szomszédos államban.



1903. 34. sz. Állat tenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7
elolvassa 33. számunkban B. Zs. urnák adott 
feleletünket, kérdéseire megtalálja a kimerítő 
választ. — Sz. J. urnák, Fogaras, S. F. urnák, 
Süttő, B. L. urnák, Kovászna, M. B-né úrnőnek, 
Poroszló. Prospektusokat, valamint bejelentő
iveket az aradi kiállításra küldöttünk.

Bécsi szarvasniarhavásár. 1903. aug. 17. Föl
hajtatott : hizott és legelömarha 2983 drb, csontozni 
való marha 1624 darab, összesen 4607 darab. Ebből 
ökör 3235 drb, bika 597 drb, tehén 343 drb, bivaly 
432 drb.

ÁHatKereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejsazdaságfi 

Lapol£“ eredeti tudósításai.
Budapesti szuróinarliavásílr. 1903. augusztus 19. 

Fölhozatott : borjú 443 darab, bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 72—100 fl.ll., II. oszt. 
50—70 fl.ll., bárány páronkint-------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk ; az árak 4 fillérei 
emelkedtek.

Budapesti vágómarhavásár. 1903. augusztus 19. 
Fölhajtatott: hizott s legelömarha 3812 drb, csontozni 
való marha 1054 drb, összesen 4866 drb. Ebből : ökör 
3669 drb, bika 170 drb, tehén 873 drb, bivaly 140 drb, 
növendékmarha 14 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Irányzat: A vásár hangulata élénk; az árak jóminö- 
ségüeknél változatlan ; közép és gyenge miuőségüeknól 
1—2 K. árcsökkenés.

191)3. aug. 19 I. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör 66—74 60—64 54—58
Tarka hizott ökör . 68 -76 62-66 56-60
Tehén ........................ 61-68 52—59 44-50
Szerbiai ökör . . . 62-70 52-60 43—50
Bika.......................... 67—74 58—65 50-56
Növendékmarha . . ------- - 50—70 —
Bivaly ....... — 38-50 —

Budapesti lövásár. 1903. aug. 19. Fölhajtatott: 
333 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
20 drb, hintós 16 drb, igás 30 drb, fuvaros ló 60 
drb, parasztló 180 drb, alárendelt minőségű 27 drb. 
Eladatott : 208 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló
----------- , jukker 240—325, hintós 200—300, igás 
320—500, fuvaros ló 90—160, parasztló 32—Í00.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha.
Budapesti férenczvárosi sertés-zártvásár.

Nap Érk.
waggon

Érk. 
darab

Sertés- 
közvágó- 

hidra 
elszállit- 
tatott

Eladat
lanul 

maradt

Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronáérték- 
_____________ ben fogyasztási adó nélkül.)

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

Magyar hizott ökör . . . 72-78 65—71 54—64
Galicziai hizott ökör. . . 74-80 66—73 60—65
Tarka hizott ökör . . . 80-83-87 70—79 62-69
Bikák ............................... 50 74 76-----
Hizott tehén....................
Legelömarha....................
Csontoznivaló marha . . _____
Bivaly................. ...
Konzerváru (selejt) . . . — — —
Irányzat: A vásár a multhetinél élénkebb és egyes 

esetekben a multheti árak 1 koronával felülfizettettek 
elsőrendű árunál, középökrök utáni kereslet jó az árak 
100 klg.-ként 1 koronával jobbak. A bikavásáron élénk 
hangulat melleit a multheti árak szerepeltek.

Bécsi sertésvásár. 1903. aug. 18. Fölhajtatott: 
hússertés 4293 darab, zsirsertés 5371 drb, összesen 
9664 drb. Ebből ; magyarországi 5371 drb. galicziai 
4228 drb, egyéb 65 drb. Arak: kgrammonkint élősúly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 100—103 (kiv. 
104), elsőrendű közép magyar 98—100, könnyű magyar 
92—96, öreg nehéz magyar 98—100, szerémségi 
ihorvát)-------szedett sertés ———, galicziai süldők
—----- , galicziai öreg------, hússertések 78 —98. Irányzat:
Az üzlet valamivel élénkebb volt.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. aug. 14.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

1-20—1.60, csirke sütni való hazai egy pár 1.40—2.40 
Tyuk, hazai egy pár 2.----- 2.50. Kappan hizott egy pár
-------- . Rucza hizott la egy pár 4.80—5.20, rucza hizott 
Ha egy pár 4.----- 4.80 Lúd hizott la 12.—14.—, lúd
hizott Ila 9.—12.— Pulyka hizott la —.

Vágott baromfi —.----- , és I.-rendű szépen,
tisztán kezelt hizott ludak kilója 1.30—1.40 vágottpulykák 
Kilója — fill. kilónként, minőség szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 62—64 
gyengébb minőségű 60—61, apadt----------- , meszes
-------- koronát jegyzett eredeti ládánként.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

(E rovatban minden hozzánk érkezett levélre válaszolunk, 
ennélfogva tessék ezt a rovatot figyelemmel kisérni.)

Tagdijnyugtázás. Tagdíjakat fizettek 1903. 
augusztus 1-töl augusztus 19-ig 1903-ra. Heller 
és Pollitzer, Hoepfner Gyula, dr. Rátz István, 
Pókay Dezső, báró Vojnits István, Major Adolf, 
Nádosy Kálmánná, Wagner Jenő, Hinger Péter, 
iíj. Sándor Pál, özv. Szaudtner Ágostné, Dolescliall 
Lajos, Meiszner Ernő, Donáth Mihály, Héller 
Et< lka, Szépén vármegyei G. E., Kemény testv., 
dr. Braun Lajos 8—8 koronát. — B. S. urnák, 
A’.- Várad. A pekingi kacsa az, a melyet tenyész
tésre ajánlhatunk. — K. J.-né úrnő, Havai. Be
cses kívánsága szerint jártunk el. — H. Zs. ur
nák, Radvány. Tessék a nagybecskereki kiállí
táson részt venni, mivel a kolozsvárira abejelen- 
tések már lezárultak. — M. R. urnák, Anarcs. 
Levélben feleltünk kérdezösködéseire. — Sz. 
Gy. urnák, S.-újlak. A jó és ízletes hús előállí
tásához első sorban a helyes etetés lartozik, mert 
a takarmánytól függ,hogyfejlődik a hústermelés; 
teimészetes, hogy a fajta megválasztása is kér
désbe jön, mert nem minden barom i ad rövid 
idő alatt Ízletes és finom húst. A fajta legyen 
gyors lejlődésü és húsa finom rostu. úgy, hogy a 
zsír áthassa a husszövetet, de nem szabad elő
térben lépni a zsírnak. Ezenkívül legyen finom 
csontozatu és fehér bőrű, mcit finom csonton 
finom rost képződik és a fehér bőr tetszetősebb 
külsőt ad és így könnyebben értékesíthető. — 
Ó. Sz. B. urnák, Élesd. Köszönettel vettük. — 
V M. urnák, Vácz. Tessék lapunkban hirdetni, 
ez fog leggyorsabban czélhoz vezetni. — B. K. 
urnák, Gyüre A hiányzó ésmegreklamált számo
kat elküldöttük.—- T. E. urnák, Budamér. A fehér 
pulyka eredetileg Mexikóból származik s való
színűleg hozzánk igen régi időben hozták be. 
Tenyésztését tisztavérben folytatni érdemes, mert 
nemcsak húsával, hanem tollával is — melyet 
évenkint 2—3-szor kopasztanak le róla — nagy 
hasznot hoz. — K. S. urnák, Mezőtúr. Ha

augusztus 14—19-ig j| 85 jj 3242 || 3386 j| 43
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aug. 14-én 86-90 86-90 87-91 83-91 80-86 —

aug. 19-én 90-92 90-92 90-96 88-94 84-92 86-----
Irányzat: Vásár élénk. Az árak emelkedtek.
A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 1903. 

augusztus 12-től 1903. aug. 19-ig. Sertésállomány volt 
1903. aug. 12-én 43309 darab. Ehhez érkezett : magyar* 
46 drb, szerb 1520 drb, összes állomány 44875 drb. 
Elszállittatott: 2997 drb. Maradt állomány 41878.

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 102—106 fill.
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 102—106 fill.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.) 

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 110—114 
fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 110—114 
fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 110—114 
fill. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 106—114 fill. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 102—106 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 102—106 fillér.

Irányzat: Élőnk.
Soványsertés árak :

(Az árak 4°|o levonással élősúlyban értendők.) 
öreg 2 éven fölüli 88 f.-töl 92 f.-ig, öreg 2 éves 

88—92 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 100—108 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 80—84 
fillérig. Irányzat- Élőnk.

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

Budapesti juhvásár. 1903. augusztus 17. Fölhajta- 
tott : 2793 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hizott ürü 47—50, középminöségü hizott ürü 
42 —46, legelőn javitott ürü----- pár.-kint, javitott
anya------- , szerbiai raczkajuh 38—46, kecske —,
bárány . Irányzat: A vásár hangulata lanyha, az 
árak 2 fillérrel csökkentek.

Bécsi sxurőtuarhavásár. 1903. aug. 20. Föl
hozatal : 2970 drb boriu, 2524 drb sertés, 301 drb 
juh, 63 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
108—112-----------, borjú II. o. 80—100, hizott sertés
102—112, süldő sertés 100—114, hússertés 102—112, 
juh 80—100, bárány páronkint 12—26 kor. Irányzat: 
Az üzle, a gyengébb felhajtás folytán élénkebb, élő 
borjak ára klgr.-ként 2 fillérrel nagyobb ; süldő serté
sek alacsonyabb árral keltek el mint a múlt héten.

Bécsi juhvásár. 1903. aug. 20 Fölhajtatott : 1901 
darab. Árak: kg.-kint fill.-ben : angol húsos ürük —------,
I. rendű hizott ürü 50—56, középmin. hizott ürü 41—48, 
kecske —, bárány —. Irányzat: A vásáron való rész
vétel élénk, de a magasan tartott árak miatt gyengén 
emelkedik az üzleti irányzat.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.
1903. augusztus 16-án.

A betegség neme

Össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

beoCD
:o ud

va
r

több kevesebb

kö
zs

ég

ud
va

r

kö
zs

ég

ud
va

r

Lépfene ... ... .....  ... ............ 54 82 15 10
Veszettség ......... ..... ............ 67 67 — 9 9
Takonykór ............... ......... 64 68 6 6 — _
Ragadós száj és körömfájás 511 3742 36 172 — _
Ragadós tüdőlob ............... — — — — _
Juhhimlő............... ... .. 9 18 1 1 ■— _
Ivarszerü hólyagos kiütés 40 79 — 4 13
Rühkór . . _  _ __ __ ___ 2S4 641 — 33 74
Sertésorbáncz _ __  _ ... 357 1196 — 9 45
Bivalyvész............... ............ 22 73; 8 27 —
SertésvéBZ ____ ... .......... 862| — — 14 —

Vajpiacz.
Az *Alfa Separator* részvénytársaság jelentése.

Budapest, 1903. julius 28. Teavaj centrifugált 
l-90—2-20, főző vaj, 1'50—1'70 kor. kgr.-kint. 
Tehéntúró I-a 10—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 2S. I. oszt, vaj 168—172 K. 
Irányzat: Szilárd.

Szerkesztői üzenetek.
K. J. urnák, Pta Tinójárás. Czikke a köz

lendők közzé fel van véve, kevés türelmet 
kérünk, jönni fog. — H. Zs. urnák, Szemper. 
A vizsgálatért a törvényben megállapított 
díjazás jár. Ezen felül követelésekkel elöállani 
nem szabad. — D. Gy urnák, Kál. Tessék 
állatorvoshoz fordulni. így láttatlanba nem 
lehet tanácsot adni az orvoslás módjára.
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gépgyár K 
részv.-társ.

Budapesten, V. kerület, Külső Váczi-ut 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 dijmentesen 
szolgálunk.A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb .........  kitüntetés. -----! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. ~

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, Fürdő-utcza 8. sz.

3
§
a

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

jutányos árak mellett.

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

IA 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

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

Kg:

◄ ◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄

^angerhauseni gépgyár í
részvény-társaság : ►

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

KÍ IIX1< E.hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában
Mosonbanlegjobb anyagból és elismert gondos kivitelben kaphatók Sack-rendszerü aczélekék, egy

es kétvasu ekék különféle szerkezetben.
Hengerek, szántóföld- és rétboronák dús választékban.Hírneves tolókerekes rendszerű ................ - -—=
„Mosoni Drill“ sorvetó'gépek. Mindennemű cséplőgépek kézi és járgány hajtásra, gabonatisztitó- és szelelö-rosták, konkolyválasztók, 

szecskavágó-, répavágó- és darálógépek.
Szőlözúzó- és 

bogyózógépek, 
venyigezúzók,

Borsajtók,
franczia ekék 

és kapálógépek 
szőlömiveléshez.Főraktár:

Budapesten,
VI , Váczi-körut 57 a.

------ Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám.
ÜZLETÁGAK: ....... h ■■ ■—

■■ Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és fó'ze-
— 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. ..r... ■ -...

„ Kiviteli osztály : A társaság berlini fiókja mindenféle élemi 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. —
ÍJI

LflYTON & SHUTTLEWOBTH
BUDAPEST, Váczl-körút ói. szám (

a Ital a legjuttnyosatb arak mrltett aláoltatnak 

Cocomobil es gőzcséplőgép-készletck 3*1, egén T2 OerOí*. 
Waimakasatozóh. jirgán, cséplo#ípeS«. lóhere-cséplők, tisztító - rosták 

konkolyozók. kuzMA- e» eralógepeli, »zéűa£yajtók, boronák. 

XOLÜMBIA-ORILl* legjobb sorvetogepak. Fianef |r. kapalók. 
•iccskavágók répavágók kok őrlet a mari darálót^

őrlő-malmot*. egyeteme® eciei-ek^k, 2- é> 5-vaau J
ekek ♦» «uh»oe* egyéb gazdasági gépek

8(ízletes Ifjegy^k** ki**•»««* mgyeo fi bérmar.tve küldetnek

HftzoMr vél: Pozsonyban 1902. ------------------- Aranyérem: Verseczen 1902.

legújabb rendszerű szabadalmazott

| egyetemes őrlőgép.
Egyszeri keresztülbocsájtással tetszés szerinti finomsága darává 

gabonanemüeket és a csntkástengerit 
is. A tengeri csutkájából (torzsa) és a 
kóróból (kukoricza szára és levelei), 
szalmából, szénából finom korpát, friss 
burgonyából pedig moslékot készít. 
A “PERPLEX”-gépről leírást és ár
jegyzéket, valamint minta-őrleményt 
bőrmentve küld:

Lö^v Jllfrécl 
okleveles gépészmérnök 

Budapest, Vili., Üllői-ut 52 B

G
I
i
I
I
B
I
B
B
B
B
B
B



10 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 34. sz.
e_e_e-(JLe.<». 1902. évi forgalom: 28,000 bál. -ass-sss

Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra
melyek idei első sorozata f. év jnlius 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 elfogad és mindennemű 
=========== felvilágosítással szolgál: ■•=

HELLER M. s TÁRSA Sí“
Budapest, V. kér., Erzsébet-tér 1$. sz.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaStott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
„Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő. 35.00CE darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélsz^rüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vizzel biró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

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

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

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

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

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

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

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

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

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

Vas- és ólomcsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlök. 

Mérlegek, 
legújabb javilott 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. Wallflschgasse 14. wien scharzeitaistr- 6.

Árjegyzék ingyen és bérmentve. H

W rMiiMHMiaMimr'iiiii   íimiwiMuai mm min ■■ m"

Ludvig Erliardt KiirTta Wien, XVII'L, Jőrgerstae 41,
Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabadalma

zott és kipróbált 
lógyorsnyiró- 

g’épeit, melyek a 
cs. és kir. ud
vari istállók

ban, főrangúnk, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbeli minőségükre hivat
koznak 10% árengedményben részesülnek.

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

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

tételére képesíti.

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

bér
mentve.

Valódi csakis ezen 
jegygyei ellátva.

Kapható minden gyógy
szertárban.

Főraktár :
FtS}T17 Tílh Kwi7da gyógyszerész, csász. és kir. osztrák-I lCllló JU11. 1WVLZ/U.d, magyar, román királyi és bolgár feje
delmi udvari szállító K0RNEUBURG, Wien mellett.---------------------------------
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Kis hirdetések ára:

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

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

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

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

Kínálat.

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

Faj barom fiák 
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, Fürdő-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 megbizhatók s önmü- 
ködőek. Pozsony, 1902. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni.

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerités-g-yára 

BUDAPESTEN, VIII. 
Űllői-ut IS. szám.

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

megbízottaknál.

Plimut 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 I 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Hirdetések fel
vétetnek a ki
adóhivatalban

Mérsékelt árak mellett egész 
éveD 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 1 db 10 kr.

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

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

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

— Kaphatók: —

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

Lampel Ödön 
kosárfonó

Ujped, Temetö-utcza 8. tz. 
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
íéle 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 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.

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

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

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óta elsőrendű 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.

I

Raktárak Budapesten:

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8.

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék 

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképvíseiö Szűcs Zsicjmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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VAWAVAWAVAVAVAVA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK 
Grand Prix.

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

VAVAVAVAVAVAVAVA

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

A rjegyzékeket és költségvetéseket 
kívánatra díjmentesen küldünk.

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


