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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Nemzetközi tejgazdasági kong
resszus.Szeptember 9—11. napjain, egymást követő bárom napon át tanácskozott Brüsszelben az első nemzetközi tejgazda

sági kongresszus, melynek ünnepi megnyitó ülésén maga Vandenbruggen báró belga földmivelésügyi miniszter elnökölt. A tejtermelés az utolsó 10—15 év alatt az európai kontinensen akkora mérveket öltött, a tej és a tejtermékek ma oly fontos szerepet játszanak a világ élelmi- szer-piaczain, hogy a nemzetközi tejgazdasági kongresszust európaszerte a legnagyobb érdeklődés kisérte, mégis a három napon át tartó tanácskozásokon a belgák mellett a francziák vitték a főszerepet.A kongresszus határozatai, még inkább az ott fölmerült javaslatok és indítványok a tejtermelő magángazdákat is érdekelhetik, annál is inkább, mivel a tejtermelés nálunk is évről-évre nagyobb arányokat ölt, minthogy pedig a Darányi földmivelésügyi miniszter által oly szerencsésen kezdeményezett tej- és vajtermelő szövetkezetek az esetek legtöbbjében a kisgazdákat fogják össze, a tejtermelésnek és a vajexportnak a kisebb gazdasági exisztencziák talpraáliitásában is hova-tovább mind fontosabb és hálá- sabb szerep fog jutni.Az első nemzetközi tejgazdasági kongresszus a belgák kezdeményezésére ült össze. Belgium az az ország, a hol az európaszerte dúló agrárválságot a tejtermelés forszirozásávalés tejszövetkezetek alakításával igyekeztek és tudták is enyhíteni. Belgium tejgazdasága az utolsó tizenkét év alatt lendült föl s az élénk egyesületi szellem csakhamar fölkarolta a tejszövetkezeteket, melyek rövid nehány esztendő alatt a nemzeti vagyongyűjtés műhelyei lettek. Ezek a 

tejszövetkezetek Belgiumban országos szövetségbe állottak össze s ennek a szövetségnek kebelében vitatták és állapították meg azokat az általános elveket, a melyek különösen a vaj termelésében és kereskedelmében irányadók lehetnének. Ekkor azonban fölismerték a belga vajtermelök, hogy a vaj hamisítását nemzetközi rendszabályok utján kellene meggátolni. így született a nemzetközi tej- gazdasági kongresszus eszméje, a melynek megvalósításában Belgium kormánya is hathatósan közreműködött.A kongresszus ülését a belga földmivelésügyi miniszter nyitotta meg rövid beszéddel, a melyben különösen a szö
vetkezés áldásait és előnyeit fejtegette. A szövetkezés tette lehetővé, hogy a tejtermelés és a vajkivitel oly mérveket ölthetett és gazdasági szempontból oly jelentőséget és tekintélyt szerezhetett Belgiumban. Miután még Peers báró, a rendező-bizottság elnöke a különböző államok küldötteit üdvözölte, a kongresz- szus három szakosztályra oszlott. Az első szakosztályhoz a tejtermékek hamisításá
nak megakadályozását, a második szakosztályhoz a tej és a tejtermékek higi
éniáját utalták, a harmadik szakosztály pedig a tejgazdaságok nemzetközi szövet
sége mikénti létrehozásának eszméjével foglalkozott. A kongresszus tagjai körülbelül ötven határozati javaslatban terjesztették elő javaslataikat és indítványaikat a szakosztályok megfontolásának.A kongresszuson szőnyegre került kérdések közül mindenesetre a vajhami- 
sitás az, a mely valamennyi ország mezőgazdáit elsősorban érdekli. Vajat különösen margarinnal szoktak hamisítani s a margarin jelenlétét csak vegyi elemzés utján lehet megállapítani. Ámde ez a methodus nem biztos, mert a vaj összetétele országok, éghajlatok, de sőt még évadok szerint is különböző. Függ a 

tejelő állat fajtájától, a táplálkozás módjától, a kiimától, az évadtól stb. így például a vajban az illő acidumok tartalma némely országban 3’80—5’98, másutt 5’50—7'46 között váltakozik. Akármelyik határt fogadná el a nemzetközi megegyezés, a tudomány mai tökéletlen fegyvereivel annak a veszedelemnek tennék ki a tejtermelőket, hogy hamisított vajat tisztának, vagy tiszta vajat hamisi- tottnak deklarálnának.Ennek a fogós, nehéz kérdésnek a megoldását radikális módon próbálták meg Belgiumban és Németországban, meg Luxemburg nagyherczegségben. Födolog ugyanis a margarin jelenlétének a megállapítása. Ennek érdekében törvény utján arra kényszeritették a margarin-gyárosokat, hogy olyan alkatrészeket keverjenek 
már gyártásközben a margarinhoz, amelyek 
a vaj elemzésénél, ha van benne, a marga
rin jelenlétét föltétlenül elárulják. A kongresszus megbarátkozott ezzel az eszmével és kimondotta, hogy a margarinhoz és a vajgyártásra használt egyéb zsírokhoz ilyen „ áruló“ alkatrészek keverését 
nemzetközileg mindenütt kötelezővé kellene 
tenni. Ámde ennek a jámbor óhajnak a kimondása sem ment vita nélkül, mert ott voltak a hollandusok, a kik a maguk margarin-iparát tüzzel-vassal védelmezték. A hollandusok különösen azzal érveltek, hogy fonák törvényhozás az. mely a vaj tisztasága érdekében más élelmiszerek 
hamisítását törvény utján egyenesen kö
telezővé tenné. A kongresszus mindazáltal kimondta a fentemlitett határozatot s egyúttal fölhívta Belgium kormányát, ragadja meg a kezdeményezést olyan nem
zet közi konferenczia összehívására, mely a 
vaj és a margarin kereskedelmi forgalma egységes szabályozásának alapjait vetné meg. Némelyek még ennél is mesz- szebb mentek a vaj védelmében s pro- hibitiv intézkedéseket követeltek az olyan 



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 39. sz.vaj ellen, melynek származási országában hasonló törvényes intézkedések a margarin fölismertetéséről nem gondoskodnak. Megjegyzendő, hogy a hamisításnak ilyen preventív megnehezítése, illetve megakadályozása korántsem uj gondolat. Nehány évvel ezelőtt a szőlőtermelők követelték a czukornak olyan alkatrészekkel való keverését, hogy jelenléte a borban minden kétséget kizáró módon megállapítható legyen. Mindamellett a prohibitiv intézkedésekről szóló javaslatot egyelőre nem fogadták el, hanem elhatározták, hogy ezt és minden hasonló czélu indítványt az alapítandó tejgazdaságok nemzet
közi szövetsége elbírálása alá utalják.Ezt a szövetséget meg is alapították s elnökévé Peers León bárót, az első nemzetközi tejgazdasági kongresszus szervező-bizottságának elnökét választották meg. Ennek a szövetségnek teendőit és feladataitkét irányban szabták meg. Feladata lesz a nemzetközi szövetségnek:1. A tejgazdaságot és atej-indusztriát előmozdító tudományos vizsgálódások és kutatások folytatása; 2. a szövetség a tej
termékek forgalmának nemzetközi szabá
lyozása iránt propagandát indít. Nem avatkozott azonban bele a kongresszus az egyes államok vámdijszabásába, mert helyes érzékkel megérezte, hogy a gazdasági érdekek különbözősége, ha ilyen kérdések egyszer felmerülnek, még a más téren való megegyezést is megnehezítik.A következő nemzetközi kongresszust a francziák meghívására 1905-ben Páris- 
bán tartják.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

A roborin.Egy Z. J. ur által felvetett kérdés alapján a roborin-véá. a kővetkezőket tartjuk szükségesnek — mint közérdeküeket — közölni.A roborintterméketlenitett (sterilizált) vérből buzakorpa hozzáadásával a berlini „Kommandit-GesellschafV állítja elő s nálunk is kapható. Ára ott 50 kg.-kint 12 és fél márka. A roborin barna, lazán összeálló poralakban jön forgalomba s kellemes, a friss rozskenyérre emlékeztető ízzel és szaggal bir.Dr. Aufrecht elemzése szerint tartalmaz 24% fehérjéi, 52°/0 szénhydrátot, 10% ásványi anyagot, 1% zsírt és 4% nyers növényi rostot. A roborint eleinte csak oly nemesebb lovaknak adták erőtakarmányul, amelyek (mint pl. a versenylovak) idomitás alatt, vagy versenyzés közben rosszul ettek, romlottak ; később katonalovaknak is adták részint zab kiegészitöjekint, részint zab helyett abrakul, miközben a következők derültek 

ki: 1. a lovak a roborin fogyasztásához már az első nap hozzászoktak; 2. a roborin, mint a zabot részben pótló eleség alkalmas abrakját képezi a lónak, feltevén ha a szénaadag emeltetik; 3. tápláló hatása nem sokkal nagyobb, mint a zabé; 4. következéskép a zabnál sokkal drágább roborin, a fehérjében bár szegényebb, de zsirban.és növényi rostban gazdagabb zabot, legalább a hadsereg lovainál, nem helyettesítheti.Máskép ítélendő meg azonban a roborin, ha rosszétkü, rosszul táplálkozó lovakról van szó. Katonalovakon ejtett vizsgálatokból e tekintetben kiderült, hogy a roborin mint étrendi szer figyelemreméltó. Valamennyi avval etetett, rossz húsban levő ló ugyanis jobb kon- dicziót nyert roborin-etetésre. Ez eredmény természetesen más hasonló czivil- lovaknál is várható.A roborin tehát drága, de tagadhat- lanul kitűnő erőtakarmány s zabbal keverve jelentékenyül jó szolgálatot tesz rosszétkü, rosszul táplálkozó és oly lovaknál is, amelyek rendkívüli megerőltetésnek vannak a munkában kitéve.
__________ (mi.)

Magyar-simmenthali keresztezés.Több ízben tettem már említést egy tiszamenti bérgazdaságról, ahol előzőleg tisztavérbentenyésztettekmagyar-erdélyi szarvasmarhát, mostpedigiennekteheneit szimenthali bikával keresztezik. Az igazat megvallva, ez akeresztezés engem nagyon érdekel, miért is minden évben megszoktam e gazdaságot látogatni. Most is szabadságidőmet elsősorban e gazdaság megtekintésére szenteltem, s örömmel szemléltem e keresztezés már teljesen kifejlődött egyedeit. A tehéngulya hetven darabból áll, amelyek között már csak négy tisztavérü magyar tehén van, a többi mind halavány zsemle szinü, a magyar tehénnél nagyobb, csontosabb kereszte- zési termék. A tulajdonos e keresztezési terméknek a magyar marhával szembeni előnyeit a következőkben foglalja össze. 1. Gyorsabban fejlődik; a hathónapos rúgott borjú olyan nagy s olyan súlyú mint a magyar borjú ötnegyedéves korában. Általában véve egy évvel hamarább fejlődik ki s ökrei három éves korban mint teljesen kifejlődöttek igázhatók. 2. Az egy évvel fiatalabb állatok az egy évvel idősebb magyar marhánál. 20%-al magasabban értékesíthetők. 3. Ökrei, tehenei egyenlő takarmány és munka mellett mindég sokkalta jobb húsban vannak, mint a magyar ökrök s ennek következtében 1%—2 hónappal is hamarabb kihiznak. Hátrányai gyanánt felemlíti: 1. hogy több nógatást kívánnak s valamivel lassúbbak a magyar ökröknél, az e tekintetbeni hátrányuk azonban legfeljebb 10%-ra tehető. 2.

Szarvuk középnagy s ezértköztenyésztési czélokra az állattenyésztési fel ügyelők vonakodnak őket használni. így mondotta el ezt nekem az a bérlő, aki harmincz éve működik ezen a pályán, s aki ez idő alatt eléggé megtanulhatta azt, hogy mit lehet haszonnal tenni, s miből hogyan lehet nagyobb hasznot kivenni. Amidőn tehát ö átalakítja magyar gulyáját magyar-szim- mentháli keresztezésüvé, meg lehet győződve amagyarmarha legnagyobb barátja is, hogy az adott viszonyok között ez bizonyára hasznosabb eljárás, mintha megmaradt volna a magyar-erdélyi szarvasmarha tisztavérü tenyésztésénél. Nekem, aki mindazt, amit a keresztezésre vonatkozólag a gyakorlat embereitől hallottam, már előre tudtam és lelkiszemeimmel, láttam, csak az tűnt fel, hogy az állattenyésztésifelügyelők e keresztezés bikáit nagy szarvai miatt nem veszik meg köz- tenyésztésiczélra. Eztnem egészen értem. Mert magam is vallom és bizonyos körülmények között helyesnek tartom, ha köztenyésztési czélokra keresztezési termékek nem használtatnak. Ennek a keresztezésnek sem az a czélja. S ha az állattenyésztési felügyelő azt mondja, hogy ezt a bikát azért nem veszem meg, mert nem akarok keresztezési termékeket használni, hát ezt a nyilatkozatát nagyon természetesnek találom: de ha ezt a keresztezési terméket jónak találja, előnyeit elösmeri, akkor a nagyobb szarvakat —nézetem szerint — nem kifogásolhatja, mert ebből a keresztezésből aprószarvu marha nem is kerülhet elő s ha véletlenül mégis előkerülne, akkor éppen azt kellene kifogásolnunk, mert apró szarvai a gyengébb szervezetre engednének következtetni, a mely gyengébb, tehát kevésbé ellentálló szervezettel biró állat csakugyan nem volna alkalmas a Tisza- mente annyira szélsőleges kiimája alá s elég gyakran teljesen kiperzselödött legelőjére. esy.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
Meghívó 

a Baromfitenyésztők Országos Egyesüle
tének /. évi október hó 5-én délután 4 
órakor a Köztelken (Köztelek-utcza 8 sz.) 
tartandó

igazgató választmányi ülésére.
Tárgysorozat: 1. Az újonnan meg

választott titkár bemutatása; 2. Jelentés 
a titkári hivatal átadásáról és átvételéről; 
3. Jelentés a jászszentlászlói, kolozsvári és 
czeglédi kiállitásról; 4. Folyó ügyek; 5. 
Tagsági mozgalom; 6. Jelentés a tag dijak 
befizetéséről és a tagdijhátralékokról.

Legjobb szerkezet. Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb fölözés.

A LEGJOBB FOLOZOCEP AZ ALFA-SEPARATOR. |



1903. — 39. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3
Fehér orpingtonok.Jelenleg az orpingtonok jegyében állunk. A sárgák elérték dicsőségük delelő- jét, a feketék már-már feledésbe mennek s hogy a jövőre is legyen gondoskodás, megkezdték a felvonulást a fehérek.Jóllehet ezek mindjárt a feketék után tenyésztettek, egyideig csak a sussexi tyukhizlalók vették nagyobb pártfogásukba, nagyrabecsülvén omló húsúkat, bőrük és lábuk fehér szinét. S innen van, hogy e változatnak ma sincs meg a hivatalos standardja. Ez azonban nem sokáig fog tartani, mert az érdeklődés irántuk mindjobban fokozódik.Mikor a fehér orpingtonok eredetileg Mr. Cook részéről •— a ki a fehér leghornoknak hamburgi és dorongokkal való keresztezéséből állította elő ezeket — piaczra hozattak, fehértojást tojtak. Ekkor kerültek felszínre a fehér orping- tonokhoznagyonhasonlóalbionok is, a melyek azonban önálló fajta gyanánt nem sokáig érvényesülhettek. De bráhma vér folyt ereikben s ez nagy barnahéju tojást eredményezett. E két fajta egyesítésével éretett el a szintén barnahéju tojás a fehér orping- tonoknál s így mint kitűnő, kész remekművek, törzsrokkonaikhoz méltóan megkezdték világkörüli dicsőséges pályájukat. Elterjedésüknek nem áll útjában semmi, mert mindazon.kivánalmaknak, a melyeket mainapság a haszonbaromfihoz füzünk — megfelelnek. Nagyon szorgalmas s barnahéju tojást tojók s a tojások színe és nagysága kevésbbé változó, mint másfajtánál. Mint asztali csemege felülmúlhatatlan, mert húsa fehér, finom szövetű és kitűnő izü, azonkívül a fehér orpington könnyen hizlalható. Egyes darabok a londoni baromfipiaczon a hízott tyúkok rekorddiját páronként 22 shillinget értek el, holott a jól hízottak rendes ára 12—15 shilling szokott lenni. Az itteni kereskedők mondják is, hogy szebb baromfi még nem fordult meg ke-' zükben s hogy fehér orpingtonokat bármily mennyiségben el lehetne helyezni a londoni piaczon. Ilyenformán Angliában afehér orpington jelenleg a legnépszerűbb fajta. Előnye még, hogy a továbbtenyész- tésben is tisztán marad s csak nagyritkán fordulnak elő visszaütő szinü és testalko- tásu példányok, a mellett a tyuk jó kotló és anya.  —yh. !

Egy uj vándor-tyúkól.A kolozsvári országos baromfikiálli- táson mindenkinek feltűnt czélszerü berendezésével egy vándor-tyukról, a melyet 
Pakozdy László h.-m.-vásárhelyi állatorvos konstruált s amely méltán tarthat számot a legszélesebb elterjedésre. Czélsze- rüségét felállításának, szétszedhetöségé- nek s állításának könnyű véghezvitele képezi. A tyúkól ugyanis úgy van szerkesztve, hogy oldalfalai tizenkét részre szedhetők szét s felépítve különálló ólat képeznek, akár bent a baromfiudvarban, akár kint a mezőn. Azonkívül a kocsiról, ha arra szükség van, az ól egy talpazatra levehető s a kocsi mintegy csak ide-oda szállitá- 

Uj vándor tyuk öl.sára szolgálatulajdonképeni ólnak. Ennek az az előnye, hogy a kocsit, ha az ól le van állítva tojás, baromfiketreczek esetleg más egyebek szállítására fel lehet használni. A tyúkól kettős fallal van ellátva, úgy hogy télen is czélszerüen’ használható, ha e két fal közzé, fürészport, homokot rakunk. Az ól feneke úgy van szerkesztve, hogy kihúzható legyen, a melynek előnye az, hogy az ide rakodott baromfiürülék könnyen kitisztítható. Felül a födél alatt a szabadba vezető csövek vannak, a melyek bent az ólban rostaszerü hengerrel permetezőül használhatók, élösdiellenes szerek bepermetezésére.Nyári használatra, vagy kiállítások alkalmával az ól egyes, vagy kettős fala 

sodronyhálóval is helyettesíthető, a melynek előnye kiállításokkor különösen az, hogy az ide felszállitott állomány ebben helyezhető el, vagyis ebben maradhat, tehát idegen baromfiakkal nem érintkez- hetik s a ki- és berakással nincs rázkód- tatásoknak kitéve.Ennyiben ismertetjük nagyjából ezen praktikus vándor-tyukólat. Aki bővebbet akar tudni felállításának költségeit illetőleg, az forduljon Pákozdy állatorvoshoz Hódmezővásárhelyre, aki készséggel szolgál a legbővebb felvilágosításokkal.
—e.

Irodalom.
Állategészségügyi Évkönyv. Aföld- mivelésügyi minisztérium kiadásában, már tizenhatodszor jelenik meg ez az állatorvosi köröket, valamint állattenyésztőt közelről érdeklő kiadvány, melyeket Hutyra Ferencz dr. az állatorvosi főiskola rektora szerkeszt. A könyv ez évben egy uj részlettel az állatorvosok évi jelentéseivel lett gazdagabb, a rrfi csak előnyére irható, mert becsében emeli a könyv tartalmát, szolgálván ezzel kalauzul állatforgalmi és állatorvosi szakkérdésben.A nagy tudással és gyakorlati értékkel összeállított könyvből ismertetjük a következőket.Az 1902. évben mint ragályos betegség a marhavész, lépíene, takonykór, veszettség, száj - és körömfájás ragadós tüdőlob, juh- himlő, tény észbénaság, rüh, or- báncz, bivaly-, sertésvész és sertéskolera pusztított s ezekben megbetegedett 339.821 állat, a melyekből 162.751 drb hullott el. A sertésvész, melyből 153.880 drb pusztult el enyhébb lefolyású volt, mint az 1901. évben,mert akkor 113.651 drb hullott el, illetve vágatott le. Az állam kisajátított állatokért 27.541 koronát fizetett ki. A határszéli megfigyelő szolgálat zavartalanul működött s hozzájárult az állatkivitel lehetőleg zavartalan lebonyolításához.1901-ben 596, 1902-ben 609 állami állatorvos működött; községi állatorvos 123, körállatorvos pedig 88.Az évkönyv nagy áttekintéssel tárja fel a tavalyi állatjárványokat s ezen a téren nemcsak ismerteti a fellépő bajt és az ellene tett intézkedéseket, de a fellépett baj tanulságait is levonja és ennek a bő ismertetésnek az a világos czélja, hogy az állatforgalmat megbénító és nagy közgazdasági károkat okozó bajoktól a jövőben lehetőleg megoltalmazzák a gazdákat. 

Terményeink értékesítését, erőtakarmányczikkek beszerzését
—• z bízzuk a z

Magyar Mezőgazdák Szövetkezetére, Budapest, V., Alkotmány-utcza 31.
zzzzzzzzz Kívánatra gazdáknak bérmentve küldetnek meg a Terményértékesítési Feltételek. ",



4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. 39. sz.Bőven ismerteti, hogy például lépfenében elhullott állatok meg nem felelő eltakarítása ismételten okot adott a betegség fellépésére. Tanulságos a száj- és körömfájás járványos fellépésének ismertetése, mely betegség Romániából hurczoltatott be s tavaly oly sok forgalmi zavarra adott okot.Az Ausztriával való állatforgalomról tevén említést, elmondja, hogy ez ép úgy mint a távolabb külfölddel az 1902. év folyamán élénkebb volt, mint az elmúlt 1901. évben, a sertések kivitelében azonban több évi folytonos emelkedés után, ezúttal csökkenés állott be.Ausztria felé az állatkivitel a kölcsönös állatforgalmat szabályozó megállapodások keretén belül szabad volt. Németországba lovak és szarvasmarhák voltak szállíthatók, ez utóbbiak azonban csak vágóhídra. A ragadós tüdőlob miatt sehonnan sem volt a kivitel korlátozva, a száj- és körömfájás erősebb terjedése azonban akadályokat gördített a kivitel útjába, mig a sertések forgalmát ezúttal is tetemesen nehezítették a sertés vész okából fentartott korlátozások.A kivitel és behozatal egymáshoz való viszonya a következő volt.
Ki- Be- Kiviteli többlet

vitetett hozatott 1902-ben 1901-ben 
d a r ab

Vágómarha 291.980 65.608 226.372 220.230
Juh és kecske 267.178 7.419 259.759 194.683
Sertés ____  604.097 146.053 458.044 505.835
Használati ló 43.565 372 43.193 41.610Ezen adatok szerint a vágómarhák, juhok és kecskék* valamint a használati lovak forgalma kedvezőbben alakult és a vágómarháknál abehozatal tetemes emelkedése daczára is, a kiviteli többlet magasabb, mint volt a megelőző évben.

Az állatorvosi főiskola évkönyve az 
1902/1903. tanévről. Vaskos kötetben számol he az állatorvosi főiskola tanári kara ezen tanintézet 1902—1903 -ik évi működéséről s az évi jelentés hü tükre a fokozottabb munkálkodásnak, a mely a főiskola nívójának emelkedésére irányul. Valóban, lapozva ez évi jelentést, egy mindenben a kor igényeinek megfelelő s állategészségügyünket tudományosan szolgáló intézménynyel állunk szemben, a mely azon hivatását, — hogy jól képzett állatorvosokat bocsát ki falai közül — híven betölti. S örömmel látjuk, kogy az fjuság szép számmal látogatja e fontos pályára képző intézetet, mert — mint a jelen évi jelentésből is kitűnik — a főiskola hallgatóinak száma az elmúlt tanévben 332 volt. Ezek közül az állatorvosi tanfolyam szabályszerű befeje

zése és a szigorlatok sikeres letétele után 71-en nyerték el az állatorvosi oklevelet. De nemcsak ez által fejti ki működését az iskola, hanem a kebelében fennálló intézmények, mint élettani, bakteriológiai, kórboncztani stb. intézetei, továbbá klinikáival, az állatorvosi tudomány fejlődését biztosítja kutatás s kísérletezései révén. Azonkívül gyógykovácsi, valamint patkolási tanfolyamaival ezen szakmákban is képzett egyéneket nevel. Munkálkodása állatok gyógyítására is kiterjed s ezek száma oly nagy volt az elmúlt évben, hogy az erről szóló jelentés maga kitölti a kétszáz oldalra terjedő könyv felét. Mindezt örömmel veszszük tudomásul s nyugodt reménynyel nézzük ezen magas nívójú főiskolánk fejlődését, a melyben nagy része van a tudós és tevékeny tanári karnak.
Különfélék.

Előfizetési felhívás. 1903. évi 
október lw 1-én uj előfizetést nyitunk 
az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 
Lapok"Azon t. előfizetőinket, a 
kiknek előfizetése szept. hó 30-án 
lejár, fölkérjük, szíveskedjenek elő
fizetésüket mielőbb megújítani, ne
hogy a lap szétküldésénél zavarok 
álljanak be.

Vajgyár Temesmegyében. Villányi Kálmán és Vavra Rezső budapesti gyárosok Liebling községben egy vajgyárat létesítettek 30,000 korona befektetéssel, amely naponta 5000 liter tejet képes feldolgozni. A gyártott vajat külföldre szállítják és a túró értékesítésére is kedvező konjunktúrák kínálkoznak. A vaj gyárral kapcsolatban egy tojásgyüjtö állomást is terveznek s télen a baromfiértékesitést is megkezdik.
A budapesti gyapjuárverés. Az árverésnek ezidei második sorozatára, minden várakozás ellenére csak kevés vevő jelent meg. Elmaradt ezúttal egyik-másik osztrák gyáros is, még pedig főként a katonaposztót gyártók sorából. Ellenben a szokott számmal jelentek meg ezen az árverésen is a középfülöm szövetgyapju, valamint a finom és középfinomságu bá- ránygyapju iránt rendesen érdeklődő németországi gyárosok és kereskedők. E 

körülmények természetesen bénitólag befolyásolták az árverés menetét. Finom posztó és középfinomságu szövetgyapju, úgyszintén a finomabb báránygyapju könnyen kelt el, mig a közép- és alárendelt minőségüekben csak csekély és vontatott üzlet volt, mert efajták vevői azon voltak, hogy a helyzetből hasznot húzzanak. Igaz, hogy ez nem nagyon sikerült nekik, mert az eladók tekintettel a már megcsappant csekély készletekre és az üzlet általánosan kedvező helyzetére, a júliusi áralaptól nem tágítottak. Ennek a természetes következménye az lett, hogy kevesebb áru adatott el és hogy a kiállított 8600zsákgyapjuból4000 visszamaradt. Részletezve az egyes fajták forgalmát, fölemlítendő, hogy az egyes fajtákért a következő árakat fizették:Legfinomabb merinó posztógyapjuért hátmosásban 452—500 K, szennyben 140—150 K. Finom szövetgyapjuért hátmosásban 330—390 K., szennyben 112— 124 K. Középfülöm szövetgyapjuért hátmosásban 300—314 K., szennyben 114— 130 K. Alárendeltszövetgyapjuértszennyben 110—140 K. Finom fésűs gyapjúért hátmosásban 310—318 K. Közepes fésiis gyapjúért hátmosásban 250—280 korona, szennyben 122—136 K. Alárendelt és hibás fésűs gyapjúért hátmosásban 180—250 K., szennyben96—130K. Czigaja és raczka gyapjúért hátmosásban 150—156 K. Legfinomabb bárány gyapjúért hátmosásban 520—700 K., szennyben 136—190 K. Középfülöm bárány gyapjúért hátmosásban 290—378 K., szennyben 110—158 K. Közepes és alárendelt báránygyapjuért ^átmosásban 240—294K., szennyben 92—146 korona.
Tejszövetkezetek Komárommegyében. A komárommegveitejszövetkezetek érdekében mozgalom indult meg, melynek kezdeményezői vajgyár létesítését vették tervbe, Komárom székhelylyel. Ugyanazok baromfihizlaló-telep felállításán is fáradoznak. Az ügyet a Komárommegyei Gazdasági Egyesület is támogatja.
Bolgár tisztek lóvásárlása a Szepes- 

ségben. Ferdinánd bolgár fejedelemnek, a ki legutóbb Felsőmagyarországon tartózkodott, nagyon megtetszhettek a hegyi lovaink s ezért három bolgár tiszt a múltkori késmárki vásáron a fejedelem megbízásából lovakat vásárolt, a melyeket onnan Bulgáriába szállítottak.
A Torontálvármegyei Gazdasági Egyesület által a Baromfitenyésztők Országos Egyesületével karöltve Nagy-Becskereken 

Járgány cséplőkészletek. | Elsőrangú hazai gyártmány! | Darálók. Szecskavágók. Ekék.

#2500 #
pséiilíítezlel
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. — 39. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok o

élénk érdeklődés mutatkozik a tenyésztők körében. Eddigelé 1500 db baromfit jelentettek be a rendező-bizottságnál. A kiállítást október hó 9-én délelőtt 9 órakor fogja megnyitni gróf Csekonics Endre v. b. t. t. diszelnök. Azonban nemcsak szakszerüleg Ígérkezik érdekesnek a kiállítás, hanem a közönség kellő szórakoztatásáról is gondoskodott a fáradhatatlan rendező-bizottság.
Az állatpiacz. A mai állatpiacz helyzetét a magas árak jellemzik. A tarka bekötni való ökör a vásárokon 72 — 74 fill. átlagáron szerezhető be, a fehér príma ökör pedig 66—68 fill.-ért. A tarka fejős tehenek ára : a gyengébbekké 340—360 korona, az elsörendüeké 400—420 K. A sovány sertés ára pedig 130—140 fill. s csak enyiért is lehetne kapni. A juhok ára is a tavaszihoz képest tetemesen emelkedett. Ezen árak az állattenyésztésre fellendilöleg hatnak. A kérdés csak az, nem-e mulékony jelenség ez? A magas állatárakat természetesen a megnövekedett kereslet idézte elő, a mely nemcsak nálunk, de különösen Németországban és Ausztriában is emelkedett. Németországban nagy a marhaszükséglet, a mely a marhaállomány csökkenésének tudható be. S ez visszatükröződik Magyarország állatkiviteli s behozatali forgalmában, a mely szerint mig behozatalunk konstans marad, addig, különösen szarvasmarhakivitelünk évröl-évre emelkedett. Juh és sertésvész folytán sertésállományunkban pedig nagymérvű apadás állott be. Természetes tehát, hogy igy a belfogyasztásban a szarvasmarha hódított tért s ez eredményezte a fokozódó kereslettel szemben a kínálatnak hasonló emelkedését. Ha Németország részéről nem lehetne tartani attól, hogy marhakivitelünket ötnegyed év múlva lényegesen megnehezíteni fogja, akkor ez a mai állapot aggasztónak lenne mondható. De minthogy Németország, daczára fokozódó szükségletének, am.rha- bevitelt korlátozni akarja s erre nézve a német parlamentnek ígéretet tett, a dolog egy csepet sem aggasztó, sőt örvendetesjelenség. azon egyszerű ok miatt, mert ha nem lenne ez a feszült helyzet olyan a milyen, akkor a német uj vám- regime életbelépte siralmas visszahatással lenne a marhaárakra; igy azonban abban a helyzetben lehetünk, hogy egy német határzárlat esetén visszaszorítva a szerb marhabehozatalt, minden nagyobb árdepresszió nélkül vihetjük be gazdaságunkat az uj heh zetbe. Föltéve pedig azt, 

hogy Németországba marhakivitelünk csak akadályozva lesz, de meg nem fog szűnni, úgy a mostani árak nagy ösztönzésül fognak szolgálni a marhanevelésre s az állattenyésztő nem fog exportálni és piaczra vinni borjut, hanem fölneveli, még pedig haszonnal növeli föl s ezzel a megritkult létszámot rövid idő alatt kom- pletirozhatja. A jelenlegi áralakulásban tehát mi semmi aggasztóta magyar birodalom marhaállománya szempontjából nem találunk.
A kolozsvári baromfikiállitás. A Ba

romfitenyésztők Országos Egyesülete és az 
Erdélyi Gazdasági Egyesület által rendezett országos baromfikiállitás f. évi szept. hó 5., 6., 7., 8-án tartatott meg elég szép eredménynyel. A kiállítás bíráló-bizottságának elnöke Puskás Béla, tagjai dr. 
Tgnácz István, Jónás Bálint. Geltsch Lajos, JReitter Oszkár, Virág János, Fe- 
renczy János, dr. Löte József voltak.Dijat nyertek a kiálló ásón a következők: Tyúkokért: Kolozsvári Baromfi 
Tenyésztő Egyesület Orpington I 30 kor és dicsérő oklevél. Ugyanaz keresztezésekértI. 30, Pisny Istvánná plimut II. 15, Kocsis Jánosné plimut II. 10, özv. Bodó Fe- renczné kopasz nyakú II. 15, Elekes Jánosné plimut II. 15, gr. Teleki László koltói kopasz nyakú I. 30,. Geltscli Lajos erdélyi kopasz I. dij 40 kor. és dicsérő oklevél, Beczes Péter plimut II. 15, Czifra János plimut III. 10, Mészáros Anna II. 15, 
Jekely Károlyné II. 15, Nagy István III. 10, Szz’ZágT/iFerencznélII. 10, gr. Teleki László Gyula III 10, Orosz Lajos orpington II. 15, 
Berkes Pál orpington 1. 30 kor és dicsérő oklevél, Voith Mikiés plimut I. díj 30 kor. és dicsérő oklevél Pulykákért: br. 
i ánffy Ernő I. díj 30. gr. Teleki László Gyula I 30, Szilágyi Ferenczné I. 30, Pisnystvánné III. lu kor. Ludákért: Mar- 
sclialkó Károly dicsérő oklevél, Madzini Gézáné emdeni I. dij 30 kor. és dicsérő oklevél. Gráf Adám III 10, Dobos LászlóII. 15, Tilrer Peter III. 10, Fiedler E. emdeni II. 15, Pisny Istvánná emdeni dicsérő oklevél Fittler Sandorné emdeni I. dij 3») kor. és dicsérő oklevél gr. Teleki L. Gyula I. dij 30, Venczel Jánosné II. 15, 
Kolozsvári Baromfitenyésztő Szövetkezet 1. dij 30kor.ésdicsérőoklevél. gr. Teleki Arthur II. di|, Marosán Péter II. díj 15 kor. és dicsérő öklévé . Kacsákért: Losonczi Albertpekingi II. dij 10kor. VenczelPiroska II. 10, Jekely Károlyné II 10, gr. Teleki Árvád koliekcziós pekingi kac-a I dii 20 kor. és dicsérő Németh JózsefnéII. 1 , gr. Teleki László Gyula I. dij 20 kor. és dicsérő oklevél, Kolozsvári aromfite- 
nyésztő Egylet I. dij 20 kor. és dicsérő oklevél, Mrekvicska András dicsérő oklevél. Galambokért: Fekt Ferencz . angol pa- 

rókás I. dij 10 kor.. Cseh P. Sándor blondi- netta I. 10, Cseh P. Sándor angol páva I. 10, Virág János f. karier I. 10, Virág János római I. 10, Gurát Bélakinai sirályI. 10, Gurát Béla veresbegy I. 10, Bitt Ede kínai sirály I. 10, Virág János a. páva 1.10, 
Virág János kék vető I. dij 10 kor. és dicsérő oklevelek, Virág Jánosné postaII. 5, Losonczy Albert karier II. 5 Fekt Ferencz a. parókás II. 5, Cseh P. Sándor szatinetta II. 5, Ferenczy János páva II. 5, 
Ecsedy Gyuláué páva II. 5, Csábi András páva II. 5, gr. Teleki László páva II. 5, 
Koch János karier II 5, Koch János f. parókás II. 5, Koch János f. parókás II. 5, 
Gurát Béla blondinetta II. 5, Bodó Ferencz pírok II. 5, Cseh P. Sándor f. parókás II. 5. ifj. Husznik János brünni II. 5, Madzinyi Gézáné sirály II. dij 5 kor. és dicsérő oklevél. Madarakért: Virág János kanárik I.dij lOkor.és dicsérő oklevél, Koch János különféle II. díj 5 kor. és dicsérő oklevél. Baromfieszközökért: Pákozdi László vándor tyúkól ezüstérem 60 korona és díszoklevél. Baromfi - termékekért : 
Geltsch Lajos tojásokért 5 korona.

Bikaárverés Bábolnán. A bábolnai m. kir. állami ménesbirtok tisztavérü sim- menthali szarvasmarha tenyészetéből származó s tuberkhlinra nem reagált 14 darab fiatal tenyészbika folyó évi október hó 20-án délután 1 órakor Bábolnán nvilvános árverésen el fog adatni. Az eladásra kerülő bikák részletes leírása, valamint az árverési feltételek a földnn- velésügyi minisztériumban a gazdasági főigazgatónál (II. em., 71. sz. a.), valamint a ménesbirtok igazgatóságánál kaphatók.
Szarvasmarha- és lódijazás. A trencsén- 

megyei gazdasági egyesület Trencsénben szarvasmarha- és lódijazást rendezett, a melyen 244 kiállító vett részt. A kiállított állatok szép példányai kellően igazolták a helyes tenyésztőirányt, melyet a gazdák saját érdekükben érvényesíteni igyekeztek. A kiküldött zsűri Zsámbokréthy Emil országgyűlési képviselő elnöklésével a szarvasmarha-kiállítóknak 38 pénzdijat, a lókiállitóknak 15 pénzdijat, továbbá arany-, ezüst- és bronz-elismerőokleveleket Ítélt oda.
Kecskemét állattenyésztése. A kecs keméti gazdasági egyesület Grasseli Miklós elnöklésével a napokban tartott állattenyésztési szakosztályi ülésében elhatározta, hogy a város állattenyésztésének fejlesztése érdekében mozgalmat indít s lépéseket tesz, hogy az eddigi tisztán 

magyar fajta tenyészirányt megváltoztas
sák. E végett átiratot intéz a városi tanácshoz, s az ettől beszerzendő statisztikai adatok alapján megokolt fölterjesztést intéz a földmivelésügyi miniszter- 1 hez, a melyben engedelmet kér nyugati 

A WTURUL“ permetező
a jelenkor legtökéletesebb peronosporapermetezöje

.... .. . —_..—- Árak : —.... ...=
1—5 darab vételénél egy darab ára____

6—10 darab vételénél egy darab ára____
11—25 darab Vételénél egy darab ára _ ___

. csomagolással együtt.
Hosszabbító cső magaetörzsü fák permetező-sere__________ __ frt 1.—
Franczia szóró (kívánatra külön) ..............    75 krajczár.

iHMAUTHXCR ÖDÖX

____ írt 14___  
____ frt 1 i.50 
____  írt 13.—

Peronospora-permetező
..........— „DIADAL^ ===============

csiszolt, erős vörösréz puttonynyal: frt 10.50.
Hosszabbító cső, magaetörzsü gyümölcsfák permetezésére. Ár* 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. — 39. sz.fajta bikák s Bonyhád vidékéről megfelelő tenyészanyag beszerzése végett.
A balatoni fogas. A balatoni halászati részvény-társulat elhatározta, hogy a pontytenyésztéssel fölhagy és a Balaton kitűnő halát, a fogast fogja tenyészteni. A siófoki ivaroztató-telep több millió ikráját behelyezték a Balatonba.
Ludkivitel Oroszországból. Alexandrián át napjában 2—10 kocsirakomány libát szállítanak Poroszországba. A libákat Targovekben (Varsó mellett) gyűjtik és onnét küldik tovább.
A Hortobágy hasznosítása. Debreczen város közgyűlése határozott a Hortobágy hasznosítása iránt s evégböl az ottani gazdasági egyesület véleményét is kikérte. A gazdasági egyesület most válaszolt a városnak. A válaszban a Hortobágy hasznosításában a jószágtartó gazdák veszedelmes megrövidítését látja, azért az ellen tiltakozik és azt javasolja, hogy a hortobágyi legelők csakis jószágtartás és tenyésztés czéJjaira használtassanak tovább is, a legelőbért pedig ne emeljék. Dolgozzák át továbbá a legeltetési szabályrendeletet és a legeltetési jogot szigorúan ellenőrizzék. Az a terv, hogy a Hortobágyiéi 10,000 hold kiszakittassék, a rendes mezei gazdálkodás czéljaira parczelláztassék, — úgymond a gazdasági egyesület — halálos csapás Debreczen állattenyésztésére. Ez ellen a gazdasági egyesület minden erővel tiltakozik. Debreczen jóléte az állattenyésztéstől függ s a javaslat szerint 4000 gazda menne tönkre, ha tízezer hold kiszakit- tatnék a Hortobágyból.
Allatkiállitások Turócz és Zólyom vár

megyében. A Turóczvármegyei Gazdasági Egyesület f. hó 20-án Turóczszent- mártonban tartott s f. hó 27-én Stubnya- fürdön rendez állatkiállitást díjazással egybekötve. Zólyommegyében pedig az ottani vármegyei gazdasági egyesület f. hó 30-án Beszterczebányán s október hó 3-án Tótpelsöczön tart állatkiállitást díjazással kapcsolatban. A díjazásokat Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter ur ö nagyméltósága azáltal tette lehetségessé, hogy a kiosztásra kerülő dijak legnagyobb részét a két gazdasági egyesületnek állami segélyből utalványozta.
Hibaigazítás Lapunk 38. számában közölt „Magyar és Németország szarvasmarhaállományának apadása ‘ czimü czikkünkben a 2-ik oldal 9. sorában el- szedés folytán az áll, hogy a budapesti közvágóhídon évente 12 ÓÓO borjut vágnak le, holott ez a szám 120,000, mit ezennel kiigazítunk.
Gyorsnyirógép Velocifor néven kerül forga

lomba egy szabadalmazott gyorsnyirógép,mely 
úgy ló- mint marha- és juhnyirásra alkalmas. 
E kizárólagosan szabadalmazott géppel egy 
lovat 35—40 perez alatt teljesen le 1 hét nyírni, 
an lkül, hogy az az állatot nyugtalanná, vagy 
rakonczátlanná tenné. Ajánlatos ily gép be
szerzése, első sorban azért, mert ez ragályos be
tegségek áthurczolását kizárja. Kaphatók Steidl 
József özvegyénél, Bécsben, XVI1/1. Jörger- 
strasse 41., kinek mai számunkban közölt hir
detésére felhívjuk olvasóink figyelmét.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

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

Tagdijnyugtázások 19C3-ra : Kuzovczi Sándor, 
Méry .Vincze, Beöthy Jánosné, Tomka Emil, 
Állatkert igazgatósága, Ruszinko Antal, f-imon 
Pálné, Tokaji László, Zemplenmegyei gazda
sági egyesület, Baromfitelep Gödöllő. Boldizsár 
János, Bartal Ferenczné. — A. F. úrnőnek, 
Kecskemét. A bejelentett baromfit előjegyzésbe 
vettük, kérjük azonban lehetőleg mindig a 
darabszámot is közölni. — J. K. úrnőnek, 
Segesvár. A bejelentett baromfit előjegyzésbe 
vettük. — S." R. urnák, Dombegyháza. Ha a 
vedlésben levő pulykakakas jó etetésben ré
szesül, nevezetesen, ha husrostokat, zöldséget, 
meszet is kap rendes takarmányához s ha a 
nedveshideg idő ellen kellően megvédjük, min
den baj nélkül fog a vedlésen átesni. — R.
J. urnák, Szajol. Nick Edéné Gödöllő és Rácz 
Ödönné Kőbánya. — M. M. úrnőnek, Csongrád. 
A bejelentett baromfit előjegyzésbe vettük. Nem 
volna Nagysád h ajlandó 2 fehér fehér orpingtont 
2 sárgáért becserélni ? — S. A. úrnőnek, Mező- 
kovácsháza. Tisztavérü sárga magyarokat kere
sünk. — H. R. urnák, Homonna. Legjobb volna 
ha valamely kiállításon szerezné be a szükséges 
tenyészanyagot, de ajánlhatunk olyan tenyész
tőket, a kikben feltétlenül megbizhatik. — R. 
S úrnőnek, Apátfalva. A prospektusokat el
küldtük. — N. J. urnák, Ettyek. Geittner és 
Rausch ezég Budapest, Andrássy-ut 8.

= Budapest. =
Gyár: IX., Soroksári-út 11. sz.
Iroda: Vll., Károly-körut 3. sz.

Vr ásái*oi:
Lenmagot
Repczét
Gomborkát

Kepczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot

Ricinusmagot

Szállít
Olajpogácsát

Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenőcsöt 
Iíocsikenöcsöt

Állatkereskedelein.
Az. „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

JLapokk* eredeti tudósításai.
Budapesti sziirőniarhavásár. 1903. szept. 24.

Föl hozatott : borjú 601 darab, bárány ----- darab.
Árak: Borjú I. oszt. kg.-ként 76—108 fill., II. oszt. 
-------- fill., bárány páronkint---------- kor.

lányzat1 A vásár hangulata élénk, árak 3—4 fill. 
emelkedtek.

Budapesti lóvásár. 1903. szept. 24. Fölhajtatott: 
662 drb. Ebből jobb min. hátasló 25 drb, jukker 
40 drb, hintós 20 drb, igás 70 drb, fuvaros ló 130 
drb, parasztló 310 drb, alárendelt minőségű 67 drb. 
Eladatott : 418 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
380—480, jukker 260—394, hintós 200—360, igás 
160—300, fuvaros ló 100—220, parasztló 40—150.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Budapesti vágómarhavásár. 1903.szeptember 24. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 3175 drb, csontozni 
való marha 550 drb, összesen 3725 drb. Ebből: ökör 
2847 drb, bika 127 drb, tehén 516 drb, bivaly 208 drb, 
növendékmarha 27 drb.

1903. szept. 24. I. rendű II. rendű 111. rendű
Magyar hizott ökör 66—74 58-64 52—56
Tarka hizott ökör . 68-76 60-66 54-58
Tehén........................ 62—68 58—60 44-50
Szerbiai ökör . . . 62-68 54-60 44-52
Bika...........................
Növendékmarha . . 
Bivaly....................

68—76 58-66
48-70
40-50

50-56— —
Irányzat: A vásár hangulata élénk, az árak általában 

2—3 koronával emelkedtek.

Budapesti juhvásár. 1903. szept. 21 Fölhajta
tott : 2278 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 48—53, középminőségü hízott ürű 
38—46, legelőn javított ürü-------- pár.-kint, javított
anya —, szerbiai raczkajuh-------- , kecske--------- ,
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata élénk, árak
2 fill. emelkedtek.

Budapesti ferenezvárosi sertés-zártvásár.

Nap Érk.
waggon

Érk. 
darab
•

Sertés- 
közvágó- 

hidra 
elszállit
tatott

Eladat
lanul 

maradt

szept. 18-től szept.24.| 65 272K 2317 | 411

Irányzat: Vásár közepes. Az árak hanyatlóban.
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öreg Fiatal

1

I. r
en

dű
35

0 k
g.

 
fe

lü
l

II.
re

nd
ű 

28
0—

35
0 

kg
’.-

ig
N

eh
éz

 
30

0 k
g.

 
fe

lü
l Q.O tac ■o co -y 

ál ti
5 kö

nn
yű

22
0 k

gi
g

szept. 18-án 94-98 94-98 98-102 94-lOu 90-94 —
szept. 24-én 92-98 92-98 97-102 88-98 86-92 —

A kőbányai sertéspiaca lieti forgalma. 1903. 
szeptember 16-tól 1903. szept. 25-ig. Sertésállomány volt 
1903. szept. 16-án 43504 darab. Ehhez érkezett : magyar 
1154 drb, szerb 2066 drb, összes állomány 46724 drb. 
Elszállittatott: 3608 drb. Maradt állomány 43116.

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 112—118 
fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 112—118 
fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-ön fölül 112—118 
fill. Szerb nehéz párjá 260 kg.-on fölül 112—116 fill. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 108—112 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 108—112 fillér.

Irányzat: Változatlan.

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

Öreg 2 éven fölüli 92 f.-től 100 f.-ig, öreg 2 éves 
92—100 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 112—116 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 88—96 
fillérig. Irányzat Változatlan.

A fent jelzett sertésmennyiségből németországi vevők 
által határszéli vágóhidak utján élő állapotban 20 drb 
lett Németországba elszállítva.

Bécsi juhvásár. 1903. szept. 24. Fölhajtatott : 5124 
darab. Árak : kg.-kint fill.-ben : angol húsos ürük —, 
I. rendű hizott ürü 46—54, középmin. hízott ürü 40-45, 
kecske —, bárány —.

Irányzat: A nagyobb felhajtás folytán az üzlet gyen
gébb, az árak klgr.-ként 2 fillérrel hanyatlottak.

Bécsi: szűrő marhavásár. 1903. szept. 24. Föl
hozatali : 3367 drb boriu, 1040 drb sertés, 399 drb 
juh, 17 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
102—116   ; , borjú II. o. 88—100, hizott sertés 
102—112, süldő sertés 100—110, hússertés 102—112, 
juh 76—94, bárány páronkint 20—24 kor.

Irányzat: csendes, az árak a multhetiek.

Bécsi sertésvásár. 1903. szept. 22. Fölhajtatott: 
hússertés 4775 darab, zsirsertés 7313 drb, összesen: 
12,088 drb. Ebből : magyarországi 7333 drb. galicziai 
4701 drb, egyéb 54 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 102—103 (kiv. 
104), elsőrendű közép magyar 90—100, könnyű magyar 
90—94, öreg nehéz magyar 96—100, szerémségi 
<horvát)-------- , szedett sertés---------, galicziai süldők
-------- , galicziai öreg------, hus=ertések 74—94.

Irányzat: vontatott, az árak hanyatlottak.
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Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. szept. 21. Föl

hajtatott : hízott és legelőmarha 3174 drb, csontozni 
való marha 1428 darab, összesen 4602 darab. Ebből 
ökör 3323 drb, bika 617 drb, tehén 313 drb, bivaly 
349 drb. Vásáron kívül közvetlenül a vágóhídra ér
kezett a múlt héten 787 drb. az utolsó veszteg vásáron 
való fölhajtás 595 drb.

Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték
ben fogyasztási adó nélkül.)

Irányzat: szilárd; bikák 2 koronával olcsóbban kel
tek el.

1903. szeptember 21 | 1. rendű í II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör . . . 74-78-80
II

1 64-73 54-63
Galicziai hízott ökör. . . 75—79 68-74 62—67
Tarka hízott ökör . . . 82-86-88 70—80 60-69
Ríkák .............. 58-74-77 58-74-77

58 72 58 72
Legelő marha.................... —
Csontoznivaló marha. . I 52—62 1 52—62 —
Bivaly................................. 1 40-52 40-52 —
Konzerváru (selejt) . . . !

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
1903. szeptember 20-án.

A betegség neme

össze
sen

A m. heti, álla
pothoz képest

kö
zs

ég

ud
va

r

| több kevesebb

kö
zs

ég

ud
va

r he *®OTN !Q 24 ud
va

r

Lépfene _ _ __  _ ____ 50 68 15 4
Veszettség ......... .....  ......... 69 69 — 11 11
Takonykór .......   ...___ 68 78 3 — —
Ragadós száj és körömfájás 760 5347 41 213 — —
Ragadós tüdőlob ... ............ — — — — —
Juhhimlö............... ..... 13 33 5- 16 — —
Ivarszerü hólyagos kiütés 22 53 — 2 5
Rühkór _ _ ________ 230 446 — 19 62
Sertésorbáncz _______ 241 727 — 28 103
Bivalyvész ____ __  ____ 32| 52 1 2 — —
Sertésvész ........ ................. 769| — — 42 —

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. szeptember 4.
É 1 ő b a r o m f i a k : Csirke rántani való egy pár 

1.10—1.70, csirke sütni való hazai egy pár 1.40—2.20 
Tyuk, hazai egy pár 2.40—3.—. Kappan hízott egy pár 
-------- . Rucza hízott la egy pár 4.60—5.—, rucza hízott 
Ha egy pár 4.------4.60 Lúd hízott la 13.—15.—, lúd
hízott 11a 10.—13.— Pulyka hízott la —.

Vágott baromfi -r-.——.—, és L-rendü szépen, 
tisztán kezelt hízott ludak kilója 1.30—1.40 vágottpulykák 
Kilója 1.40—1.50 fill. kilónként, minőség szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 62—65 
gyengébb minőségű 60—61, apadt----------- , meszes
-------- koronát jegyzett eredeti ládánként.

Szerkesztői üzenetek.
D. E. urnák, Barsnémeti. Kérdéseit — mint 

azt már jeleztük — áttettük az orsz. tejgazda
sági felügyelőséghez, hol azokra megadják a 
választ s az elintézést is saját körükben fogják 
foganatosítani. — V. F. urnák, Nyíregyháza. 
Levelét áttettük a B. 0. E.-hez.

gépgyár K 
részv.-társ.

Budapesten, V. 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.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. —

Westfalia Separator

GAl és FÖD BUDAPEST,
V.,Váczi-körut 44.

A legtökéletesebb szabadalmazott „WESTFALIA’ separa.orok

A legújabban szabadalmazott tejelő
melegítők kizárólagos elárusítói, 
Tej szövetkezetek, tej telepek, vaj és 
sajtgyárak teljes berendezéséről 
erő és kézi hajtásra díjtalanul 
szolgálunk tervekkel és költség

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni.

b, 
g 
fi
ö

Óvja az egészségét!
ÖT Ezernél több kiváló orvos ajánlja! -wíS

I
Árjegyz k kívánatra mindenhová díjmentesen küldetik. 
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; a fuvardijat oda és 

az üres üvegekért vissza fizeti a
Szt. - Lukácsfürdö Autvállalat. Budán.
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ITj “Vietória” sor vetőgép

Terjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen

SS

18
(tolókerék - rend ■ 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETŐ GÉP.------------

JíofkeFF éS SehFantz
|g J3udapesten, VI. kér, Váezi-körút 57. sz.

SazdasáS1 gépgyára és vas- 
öntödéje Kispesten epult!900-ban

‘TT’jánlja legjobb minőségű gazdasági gépeit 
J és eszközeit jutányos árak mellett. -----

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

Magyar Élelmiszer-Szállító Hészv.-Társaság
Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám. 

ÜZLETÁGAK: ———
Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és főze
lékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállítmányo
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardíjak, útirányok 
stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. — ■■ ■ .........   -..... =
Kiviteli osztály: A társaság berlini fiókja mindenfele élemi czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesítését. ==7==================

— Közelebbi értesítéseket a társaság ioazgatósága ád. —

A „KRONEN SEPARATOR“
1901-ben az állami lefölöző-versenvnél Budapesten, valamen- yi 
gép között legélesebben fölözött. Kapható 12 különböző 
nagyságban, ó'ánkénti 40—2300 liternyi munkaképességgel. 
KORONA-VAJKÖPÜLÖK. Legújabb és legczélszerübö 

gép kisebb üzemek részére.
Szám 12 3 4
E^g5-6 10 15 25 lit.

K. 25.— 3I>.— 45.— <>5.—

JURÁNY és WOLFRUM
BUDAPEST, VI., Váczi-körut 33.

Tejgazdasági gépgyár és tejgazda
sági technikai iroda.

Berendez teljes tejgazdaságokat kéz*
és erőhajtásra.

rI HIRDETMÉNY
A bábolnai m. kir. állami ménesbirtok tisztavérü simmenthali szarvasmarha tenyé

szetéből származó s tuberKulinra nem reagáltI

í í drb fiatal fen vész-bika
•/

folyó évi október hó 20-án délután 1 órakor
Bábolnán nyilvános árverésen el fog adatni.

Az eladásra kerülő bikák részletes leírása, valamint az árverési feltételek a föld
mivelésügyi ministeriumban a gazdasági főigazgatónál (II. emelet, 81. sz. ajtó), valamint 
a ménesbirtok igazgatóságánál kaphatók.

BUDAPEST, 1903. szeptember 7.

M. kir. földmivelésügyi minister.
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pafeerhauseni gépgyár t

részvény-társaság :
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X
X
X
X
X
X
X
X
X

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére. ►

▼▼▼▼▼▼▼¥▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■
Beteg állatok szánalomra méltók.

háziállatok óv- és gyógypora,
* **disznónak, lónak, szarvasmarhá

nak, juhnak és tollasoknak, használati utasítás szerint (3-4- 
szer naponta 2—3 evőkanállal, kor és nagyság szerint) 
adatik azonnal, a mint rendetlenül esznek és székeletjük 
megszűnik. Az „Antegrin" disznók étvágytalansága leso- 
ványodása, rossz emésztése és székrekedése, giliszták 
ellen kitünően hat; lovak étvágyhiánya, keh és ebből eredő 

nehéz légzés ellen, túletetésnél és vér- 
tisztitóul; tehenek véies vagy rossz, 
valamint kevés tejelése, puffadtsága 
ellen; tollasok hullása ellen. Álta
lában egy egyszeri adag alig kerül 
3 krajczárba, melylyel nagy kárt el
hárítanak azok, a kik óvszerképen 
és étvágygerjesztőül hébe-korba adva, 
hizlaláskor is mindig már előre megren
delik, pl. 100 drb ser
tés közt a dögöt meg
szüntetni 10—15—20 
kilogramm szükséges. 
Egy tekercs ára 2 K., 
mely elég 2 süldő meg
mentésére. Egy kilo
gramm ára 4 K. Két és 
tél kilogrammot tiz 
sertésre csomagolás
sal 10 K. 30 f.-ért már 
bérmentve is küldöm. 
Öt kilogram 20. K. he
lyett 19 K.; de 10 kilo
gramm csak 34 K Kap
hatók posta v. után
véttel küldve csakis

»r. DÁVID VIKTOR'lörv. védve.
gyógysze ész-tudor, a m. kir. természettud. társulat r. tagja 

Szent istván király gyógyszertárában, ESZÉK, alsóváros

Poataköliséfffrel együtt í.kor. 40. fillévért 
hüÜi peterfy tamás (WWESTIX.KhhA

HÍ5XÓR1AK
ÍLkÍAJDÁS.

SCHENKER és TARSAI, HOFFMiNN S. és V., KOHN E. és MITTLER
KÜLÖNVONAT IRODÁJA.

Mindennemű
élelmiszerek, élő állatoknak, romlandó áruknak és egyéb gyors 
szállítást igénylő czikkeknek, külön e czélra rendszeresített 

gyorsított különvonatok.
Közlekednek egyelőre: hetenként szerdán és szombaton. 

Bővebb felvilágosítást ad a

Különvonat iroda: Budapest, V., Nádor u. 20.
Telefon 44—71.XX_________________________

® ^w^k

I
I

Ii

Sajt-ojtó-kivonat a10,000 erős)
Dr. WINKLER WILLIBALD ur, a bécsi földmivelési főiskola tanára 

ellenőrzése mellett készítve.
Ára: 1/2 kg. 1 kor. 20 üli., 1 kg. 2 korona, 25 kg. 45 korona.

Poralakban (1 : 100,000 erős)
ára: 1C0 gramm 3 kor. 50 üli., 200 gramm 6 kor. 50 fi.ll., 500 gramm 
14 kor., 1 kg. 25 kor. 1 doboz á 50 por (1 por 50 lit. tejre) 1 kor. 50 üli.

aca ^csi cs. k. általános élelmiszer vizsgáló intézed 
*■»«*JllCSlCíi által vegyileg megvizsgálva és engedélyezve. Ára: 

1 kg. 2 kor. 50 üli., Va kg. 4 kor. 25 üli..
WjjífpcfpJr A bécsi gyógyszerész-egylet. tápszer és' élvezeti 
»» dj ‘ czikk intézete által vegyelemezve és jóváhagyva.
Ára: 1 kg. 4 kor., ha kg. 2 kor.

Minden készítmény erőssége és tartósságáért jótállás. Nagyobb ren
deléseknél külön árengedmény. Csomagolás önköltségen számittatik, 
szétküldés naponta kétszer.
FRANZ LAZNIA, Apotheker in BR1JXN am Gebirge, bei WIEN. 

Magyarországi^vezérképviselő:

CZIPPEK JÁNOS, BUDAPEST,
Vili., TISZA-KÁLMÁN-TÉR 26. SZ.

KURCZ LIPÓT ÉS TÁRSA
Ii
Y
Vidéki

y,photoczinkografi&i müintézete */
Budapest, VJII., Szentkirályi-n. 13. y 
KÉSZÍT: -------------------------------- y/
mindennemű nyomtatványhoz szükségelt y /

CLICHÉKET AZ
Chemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- Af 
typia, fametszet stb.utján.Térképek, terve- \V, 
zetek, alaprajzok photolithografiailag lég- y
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak V

megrendelések pontosan is jutányosán eszközönéinek.

f^BECK és GERGELY
w Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12.

ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny- 

J) nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavavav/nvavava Tessék árjegyzéket kérni.

X
X

X
X 
X
X

I
I

I 
í
I
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e_<Le_e_e_e_ 1902. évi forgalom: 28,000 bál. j9-9_9_9_9_9

Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapju-aukcziókra

I melyek idei második sorozata f. év szep
tember hó 16., 17. és 18-án 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 SS
Budapest, V. kér., Erzsébet-tér 13. sz.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
„Hizlalda*-állomás mindkét oldalán íekvö 35.OOO' darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszerüen 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 teljesít 
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 dij 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.

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.2 y Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű 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 iparczélokra.

Vas- és ólomcsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlök. 

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

W. GARVENS
I. Wallflscligasse 14, wien Sctvarzeiíergstr. 6.

Árjegyzék ingyen és bérmentve. ®

Ludvig Erhardt Wien, XVH|1, Jörgerstese 41.

Lovak, szarvasmarhák és juhok részére.

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

ménesek 
istállóiban használatban 

vannak.

Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.
E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbeli minőségükre hivat

koznak 10% árengedményben részesülnek.

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

Főraktár:

Franz Joh. Kwizda

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

ban kapható.

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

delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett. .—..................
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Kis hirdetések ára:

Minden szó 4 üli., kövér betűkkel 
minden szó 8 fl.ll. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

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

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

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

Kínálat.

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

Fajbaromfiak 
állandóan kaphatók : Plymouth, 
Langshan, Bráhma, Cochin, 
orpington 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. Bricbta 
Kálmán Török - Bálint, 

(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

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

r.-társaságnál 

Budapest, Fürdö-u. 8.

Előjegyzést 
elfogad nemes baromfiak 
szállításáraam. kir. baromfi- 
tenyésztötelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn.

50 drb
tisztavérü Emdeni liba idei 
kelés eladó, tojó 10 kor., 
gunár 14 kor. Pozsonyban 
ezüst éremmel kitüntetve. 
Czim: Marschall Károly 
Tiszaföldvár.

Sárga
orpingtonok, sárga kokin- 
orpington, sárga magyar 
orpington keresztezések és 
azok tenyésztojásai mér
sékelt árban kaphatók. 
Czim : Novothny Imre, Izsák 
Pestmegye.

i Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!

Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fonat- és 

lierités-g'yára 

BUDAPESTEM, VIII. 
Üllói-iit 48. szám.

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

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.. 
Alkotmány-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

Lampel Ödön
kosárfonó

Újpest, Temető-utcza 8. sz.
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
íéle keltető-fészkeket 1 

koronáért.

Fajtiszta, szép sárga Orping1- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
H. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chaneery Lánc London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Olcsó és tartós drótkerítések
baromfi-udvarok, tyukketre- 

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

— Kaphatók: —

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

Mérsékelt árak mellett egész 
éven át kaphatók: PISNY 
ISTVÁNNÉNÁL Battonyáni 
tisztavérü emdeni libák, peking, 
óriás kacsák bronz pulykák, ply
mouth, orpington, langsan, erdélyi 
kopasznyaku fehér és fekete tyú
kok, kakasok. Fehér magyar 
tyúkok, kakasok fehér láb, fe
hér csőr. Ősszel finom pehely 
és toll is kerül eladásra, úgy
szintén télen át friss tyúktojá
sok is kaphatók. A kacsatojá
sokra előjegyzéseket már most 
elfogadok. Kacsatojás 1 db 10kr.

Több kiállításon 
aranyérmet nyert tenyészetem" 
bői, következő állatokra meg
rendelést elfogadok. Óriási olasz 
lúd : tojó 10 kor., gunár 12 kor ; 
olasz X angol emdenivel tojó 
12 kor., gunár 16 kor. Angol
országból importált sárga or
pington ivadékaiból tojó 14—16 
kor., kakas 16—18 kor.-ig. Sárga 
orpington X sárga magyarral 
tojó 6 kor., kakas 8 kor. 1—2 
éves szép fekete langshan tyuk 
6 kor. drbja. Fehér gyöngytyuk 
1—2 éves 10 kor., idei 8 kor. 
Fehér mexikói pulyka 1-2 éves : 
kakas 16 kor., tojó 10 korona, 
fiatal 6 kor. Csomagolás önkölt
ségen Sármezey Antalné, 
Mező-Kovácsháza.

felvétetnek
a kiadóhivatalban

Budapest,
IX. kér., Üllöi-ut 25.

Tenyésztő Ön? Kiváló ered- I 
menyeket kíván elérni?

Nos! Akkor nevelje fel a I 
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.
Raktárak Budapesten:

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8.

ii
ÍÍIJ

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.

ii9
I

'C

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 : Bacher 
„D“-jegyü javított szerkezetű eketaligája, teljesen pormentesen csukott agyakkal 
önműködő kenőszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartós
ságot biztosítanak. Különlegességek rétmüvelő-eszközökben. Boronák, kapáló- és 

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

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

BUDAPEST. ... —

ALAPÍTVA I8S5.
v______ ..

Az eredeti „MÉLOTTE“ tejfölöző gépek kép
viselete. ■ '■

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

rűbb javitást nem igényel.
,,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. :

VAVAVAWAWAVAVAVA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK 
Grand Prix.

Iroda, raktár ás gyártóiéit:
Budapest, VI., Lomb-utca 11.

vavav/avavavavava

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

A rjegyzékeket és költségvetéseket 
kívánatra díjmentesen küldünk.

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


