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A BAROMFITENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület felügyelete alatt megjelenik minden vasárnap
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Állattenyésztésünk és a külföldi 
piaczok.Azok a férfiak, akik a haladó magyar gazdák mozgalmait vezetik, élő és Írott szóval történő nyilatkozataikban, leginkább a német és a franczia gazdák törekvéseiből és sikereiből merítenek buzdító példákat. Valljuk be, hogy a németeket gyakrabban idézik s a német mezőgazdák szövetsége, a Bund dér Landwirthe nálunk olyan nimbusnak örvend, amelyet bármelyik országos testületünk tőle megirigyelhetne.A „Bund“ a német gazdák nagyrészének politikai irányitója s a „Bund“ vezérei adták ki a jelszót, hogy a német birodalom husszükségletét a német áll attenyész- tésnek saját erejéből kellfödözni. Esztendők teltek már el, mióta ezt a jelszót kiadták s a német kormány sietett vele, hogy a vámsorompókat ennek a jelszónak, illetve a mögötterejlö czélnakszelle- mében kezelje. A német gazdák azonban éppen az ellenkezőjét érték el annak, amit akartak: állattenyésztésök nem tarthatott lépést a rohamosan fokozódó szükséglettel, az állat- és husbehozatal megnehezítése pedig a húst szertelenül megdrágította. Ez nagy elkeseredést szított az agráriusok ellen s az utolsó választáson a gazdák jelöltjeinek bukását, nemkülönben a szocziálisták nagy győzelmeit jórészt erre lehet visszavezetni. Ez a vereség józanitó hatással volt a németbirodalmi gazdák politikai vezetőire, ma már sokkal nyugodtabb hangon tárgyalnak a külföldi állatbehozatalról, mint azelőtt. Igaz, hogy ennek a hangulatváltozásnak a Németország husszükség- letében érdekelt államok közül reánk ezidöszerint csekélyebb az érték, mert kivihető marhafölöslegünk erősen megfogyott. Elvi és a jövőre való jelentősége azonban nagy, mert Németországban ma már úgyszólván mindenki belátja,
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hogy a birodalom a messze jövőig állatbehozatalra van utalva.Kevesebb zajjal, de ugyanezt a czélt tűzték ki maguk elé a franczia gazdák is, azzal a különbséggel, hogy ök gyarmatukat, Algériát, mint állatkiviteli országot az anyaország érdekkörébe szintén belevonták. Vezérök Meline vagy 15 évvel ezelőtt azon kezdte, hogy a Banque de 
Fnmre-tól, a franczia birodalmi jegybanktól 40 millió frank kölcsönelöleget eszközölt ki a mezőgazdasági szövetkezetek szükségletének táplálására. Azután lassan, de szívósan folytatta a munkát, amelynek czélja volt, hogy a -franczia 
nemzet élelmezését a külföldtől függetle
nítse s Algéria mezőgazdaságát fölvirá- goztassa. Már nehány évvel ezelőtt tehette meg Méline azt az ismeretes kijelentését, hogy a protekezionista rendszer határától Francziaország élelmiszerbehozatala- nehány év alatt évenkint 1500 millióval csökkent, vagyis hogy a francziák már nehány év előtt 1500 millió frankkal kevesebb élelmiszert vásároltak a külföldtől, mint régebben. A napokban pedig örömmel jelentette a párisi vásárcsarnokok igazgatója, hogy az óhajtott czélt már majdnem teljesen elérték : Francziaor
szág husszükségletét immár majdnem tel
jesen a saját állattenyésztéséből, képes 
födözni, állatbehozatala jelentéktelenné zsugorodott.Bizonyos, hogy a németeket a francziák sikere a szenvedett kudarcz után is további erős feszítésekre fogja ösztönözni s bizonyos az is, hogy a német piaczra a mi állattenyésztésünk jövőjét nem építhetjük. A világ legnagyobb fogyasztó piaczán, Angliában is korszakos jelentőségű fordulatra lehetünk elkészülve. íme Chamberlain, a legnépszerűbb angol államférfim s a modern Angliának egyik legnagyobb akaratereje kivá’t a kabinetből, hogy politikai czéljai
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számára szabad kezet nyerjen. Chamberlain czélja pedig az, hogy Anglia összes gyarmatait egy hatalmasan és egységesen fölépített vámrendszer által az anyaországgal egyesítse. Ha Chamberlain eléri czélját, amelytől ma mindenesetre még messze áll, akkor az angol élelmi- szerpiacz a mi kivitelünk számára annyi, mintha elveszett volna.Hogy minden úgy lesz-e, ahogy a fejlemények ma sejtetni engedik, nem tudjuk. Kötelességszerüen azonban ma figyelmeztetjük az országot, hogy a jövőben alighanem teljesen a magunk fogyasztására leszünk utalva.Ha a németek és a francziák arra törekednek, hogy husszükségletöket és élel- mezésöket a külföldtől függetlenítsék, ennél nem könnyebb, de nem is nehezebb nekünk magyaroknak azatörekvés, melynek czélja legyen, hogy a magyar állattenyésztés termékeit egytől-egyig itthon elhelyezhessük.Ha hazánk természetes szaporodását s a kultúra terjedésével az igények fokozódását tekintetbe vesszük, nem is lehet messze az idő, amikor a magyar állattenyésztés kizárólag a magyar szükségletek kielégítésének fog termelni. E czél elérésére azonban két dolgot kell szem elölt tartanunk : 1. Amennyire a mi állatkivitelünk a nyugat piaczairól kiszorul, ugyanoly mértékben alkalmazzuk mi is Kelet felé a tilalmi sorompókat. 2. Ausztria fogyasztópiaczait tartsuk meg, amig lehet, a mai mértékben, vagyis a közös vámterület mellett, ha pedig az ország érdekében elkerülhetetlen a vámterület elkülönítése, akkor is Ausztriával előnyös kereskedelmi szerződésre kell törekednünk.Az olyan politikától, mely ezt a fontos két irányitó elvet szem előtt tartja,a magyar állattenyésztés jövőjét nem féltjük.
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Bovatvezetö : Monostori Károly.

A borjak felneveléséről.1. Hogyan kezeljük a vemhes teheneket, vagy 
üszőket? Mindenekelőtttudnia kell az állattenyésztőnek, megközelítő számítás szerint, vagy a vemhességinaptár segélyével, hogy melyik héten, vagy melyik napon fog a vemhes állat előreláthatólag leborjazni, hogy elkerülje mindazt, a mi a tehén megbetegedését a borjazás előtt, vagy után előidézhetné. így a vemhes állatot kb. 8—14 nappaL a borjazás előtt nem szabad túlságosan terimés takarmány- nyaL etetni. Tápláló réti széna, kevés lenmagliszt, a melyet egy marék szecskával megsózva keverünk el, legmegfelelőbb ; e mellett — tiszta friss vizet is adva a vemhes állatnak — a legjobban érzi magát. Haarról is gondoskodik a tenvésztő. hogy az állatnak mindig tiszta puha, meleg, a levegő huzattól mentes állás és fekvőhely jusson, akkor a leborjazás minden valószínűség szerint minden zavar nélkül fog megtörténni. A borjazás közeledte a tőgy megtelésén (megtőgyelés) vehető legjobban észre; ilyenkor már készen kell lennünk a várható leborjazásra, s kéznél kell tartanunk a netán szükségessé váló eszközöket pl. borjukötelet, ollót, olajat kevéskorpátstb. éjszakára pedig az istálló lámpát is.2. Mire ügyeljünk a borjazásnál? A menynyire lehetséges a cselédséget tiltsuk el, hogy szükségtelen járás-ke.éssel, hangos szóllitgatással, lármával nyugtalanítsa a leborjazandó á.latot. Ha az állat lefeküdt, várjuk meg türelemmel, mig a magzatburok megjelenik a szülőutban és önmagától felszakad. Ha rendesen jön a borjú, minden segítség fölösleges, ha késedelmes a kitolás, úgy segíthetünk, hogy megfogjuk a kiálló lábakat s lassú, megszakított húzással segítünk akkor a mikor az állat is vajúdik. Rendellenes fekvés és nehéz szülés esetén legjobb állatorvost hívni segítségül. A világra jött borjú köldökzsinórját átkötve, a hastól kb. egy kéztávolságra elvágjuk azt ollóvat s a metszési helyet kátránynyal, vagy lizóllal kenhetjük be. Ezután oly esetben, ha borját az anya máskép le nem nyalná, nagy ügyelettel behintjük a borjut korpával, lenmagliszttel, vagy sóval s ha már szájából és orrából a vá'ladékot eltávoli- tottuk, odatehetjük anyja elé. Időközben a tehénnek meleg italt készítünk, melyben liszt, korpa, vagy lenmag és egy kevés Glaubersó van. Ezt akkor adjuk neki, a mikor borja már le van nyalva. szárazabb s elköthető anyja elől. Az első napokban a tehén hasonló takarmányt kaphat, mint borjazás előtt, lassan-lassan erőtakar- mánynyal keverten, hogy a tej mennyiség fokozódjék.3. Miként neveljük a szopós borjút? A borjú beleiben midőn a világrajön, szurok - nemii anyag (borjuszurok) lévén ezt eltávolítani mindenekelőtt hashajtószerre van szüksége. Erről azonban gondoskodott a természet amennyiben a tehén 
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első teje(íöcstej)hashajtó hatású. A borjúnak tehát legelsőben minden körülmények közöt ez adandó. Igen sok helyen megtörténik, hogy a borjú már első napokban beteg lesz, különösen ott, a hol itatás van divatban, épen azért, mert a töcstejet elvonják tőle. Az újszülött borjú gyomra úgy van alkotva, hogy az első napokban 3/4— 1 liter tejet képes magába fogadni. Ezttudva, irányadóul szolgáltat arra, hogy aborjut az első napokban legyen 4—5-ször engedj ük szopni, ügy a szoptatásnak, mint pedig az itatásnak megvan a maga előnye és hátránya. A szoptatás által a borjú könnyen megterheli gyomrát, erős hasmenést kaphat, a miben el is pusztulhat, e mellett a tehénis naponta többször zavar- tatik, tejét visszatartja, ha fejésre kerül a sor azt le n»*m  adja, miáltal gyakran tőgygyulladás áll elő Az is baj, ha a tehén több tejet ad le, mert akkor a borjúnak kevés marad, viszont a tele tőgyből való szoptatás is káros. Első esetben a borjú túlságosan zsíros, utóbbi esetben túlságosan sovány tejet kap, a mi emésztési zavarokra adhatna okot. A leghelyesebb itt aként eljárni, hogy a őgynek kéj, bimbó át teljesen ki ejjük s a megmaradó két vagy három bimbó összes tejét a borjú szopja ki. A szoptatásnak az a nagy előnye is megvan, hogy kevesebb munkával jár, a borjú gyorsabban hozzászokik s mindig egyenletesen meleg tejhez jut. Az itatásnál gyakran tapasztalható, hogy nehezen szokikaborju az iváshoz viszont azonban itt az elválasztás könnyebb s az átmenet a takarmányozásra kevesebb bajjal jár.
4. Mennyi tejet adjunk aborjunak? A borjúnak a tejet az első, vagy második hét eltelte után naponta háromszor szokták adni és pedig reggel 7, délután 1 és este 7 órakor. A mi a mennyiséget illeti erre szabályul állítható fel az, hogy testsúlyának egyheted részének megfelelő mennyiséget adjunk neki Az üs/.őborju jó, ha 6—8, a bikaborju ellenben 8—11 hétig kaphat teljes tejet azért, mert épen ebben az időben fejlődik a legjobban. így akkor fejlődik a széles, mély mell, a medencze stb. Ha a borjúnak ezen testrészei a teljes tej korai elvonása miatt gyengén fejlődtek, később a jobb tartás, jobb t ikarmányozás sem fogja helyrepótolni azt, a mi a fiatal, fejlődő állat első heteiben rossz számítás által elmulasztatott.5. Miként szoktassuk le a borjut a teljes 

tejről? A borjúnak teljes tejről sovány, (lefölözött) tejre való leszoktatása lassan 10 — 14 nap folyamán történjék. Erre azért kell ügyelni, hogy az a hús, melyet a borjú a teljes tej adagolásakor magára vett, ne fogyj ék. Ha ilyen eset áilbe, akkor a leszok- tatásnál mindig hiba történt. A leszokta- tásnál jól járunk él, ha két dolgot tartunk szem előtt. Az első az, hogy a teljes tejről a soványra való leszoktatásnál az utóbbihoz mindig egy kevés összezúzott, vagy megtörött lenmagot teszünk. A második dolog a mire ügyelnünk kell, az, hogy a soványtejről vízre való szoktatásnál a lenmagon kívül még erőtakarmányt: összezúzott zabot, leforrázott malátacsirát korpát stb. 

adjunk a vízbe. Továbbá még arra ügyeljünk, hogy a sovány tej eieinte oly meleg legyen, mint a korábbi teljes tej és lehetőleg teljesen édes állapotban és kissé sózva adassék. Savanyu tej, a mely néhány napig állt, nem jó a fejlődő borjúnak s igen gyakran szokott oka lenni az elpusztulásnak, a mennyiben az ilyen tejben sok a tejsavbakterium, a mely rendellenes emésztést, hasmenést stb. okoz.6. Mikor fogjuk a borjut száraztakar
mányra? Mindig jó ha aborjut m.nél előbb evésre szoktatjuk. Eczélból a borjuállásba egy kis teknőt és jászolt csináltatunk, az előbbibe kevés összezúzott zabot és ösz- szetört lenmagpogácsát csipetnyi sóval, utóbbiba édes, illatos sarjut vagy szénát téve a borjú 8—14 nap múlva hozzászokik a takarmányhoz.Az erő takarmány mennyisége lassanként a teljes és soványtej elvonásával mindinkább fokoztatik ug.y, hogy a bor,u tizedikhetébenkb. x/4—3/í kgr. összezúzott zabot, továbbá x/4—3/i kgr. törött lenmagpogácsát s Vs kgr. törött, vagy megfőzött lenmagot kevéssé megsózva és jó szénát, vagy sarjut kap. Az erőtakarmány mindig szárazon néhány marék jó szecskával keverve adagolandó. Nagyon előnyös s a borjú csontképzéséhez nagyban hozzájárul, haaborjunak hetenként egyszer egy késhegynyi krétaport vagy foszforsavas meszet(takarmány csontlisztet) adunk. Ez mindenesetre szükség- s akkor, ha a borjú rosszabb szénát kap.7. Milyen ápolásban részesítendő a növendék
borjú? A borjúnak mint tudjuk feltétlen szüksége van a szabad mozgásra akár bent a borjukelreczben, akár a kifutóban, udvaron, vagy borjulegelőn. Az istállóban egészséges levegőről, száraz állásról kell számára gondoskodnunk, naponta töob- ször megkefélve őt. Az istállóállás tisztaságára ügyelni első gondunk legyen, mert az elsősorban lehet tömeges megbetegedéseknek is az okozóia. Az állást lehetőleg léghuzammentes helyre építsük, távolabb a bejáratoktól. Ha valamely borjúnak a szarva rendellenesen nő arra szarvszabályozót adjunk.Végül még azt a jó tanácsot lehetne adu , hogy csak azokat a borjukat nevelje fel a gazda, a melyek egészségesek, szép testalkatnak s egészséges nemesebb jól hasznosító szülőktől származnak. A borjú anyja széptermetü, jó és bő tejelő legyen, a bika hasonlóképen kifogástalan ug.y termetre, mint átörökítő képességre Ha ezeket szem előtt tartjuk, akkor saját nevelésű borjúink rí ka kivétellel helyes nevelés mellett szinténjótenyészállatokká válnak, olyanokká, a melyekre örömmel, büszkességgelsahaszonra való kilátással tekinthet a tenyésztő. —gh-

Kukoricza lónak.Egy szóbeli eszmecsere alkalmával ígéretet tettem, hogy fejtegetéseimet alkalomadtán rövid közleménybe foglalva nyomtatásban is publikálni fogom. A szónak állok és P. N. meg H. G. urakat 
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1903. — 41. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3kérem, szíveskedjenek az itt mondandókat tudomásul venni, melyekből azonban az állattenyésztő gazdák is tanulhatnak egyet mást.A kérdés az : felhasználható-e előnyösen a kukoricza a lovaknak takarmányó- zásában; illetőleg összetételénél s egész minőségénél fogva, képesé teheti-e az a lovat, kitartó és nagyfokú izomerő kifejtésére.Tény, hogy mig a zab évszázadok gyakorlatában mint legelső rendű, erőt adó abrak szerepel, addig a tengeri ugyanily hosszú idők gyakorlatában mint hizlaló takarmány állja helyét s minálunk is azóta, amióta bekerült, mint ilyen nyer kiterjedt alkalmazást. Hogy kivált minálunk s ezelőtti időben a zab, néhol és ritkán az árpa képezte a ló abrakját, onnan van, hogy a mi lóállományunk jelentékeny része szilárd szervezetű; s viszont hogy más országokban a lóabra- kolásának terén a tengeri, de sőt a hüvelyesek magva is, nagy szerepet játszik, az onnan van, hogy ott meg a petyhüdt szervezetű ló a túlnyomó.j Azt ugyanis nagyon rég belátták a gazd ák, hogy a kukoriczának van bizonyos testet elnehezitő,elzsirósitó hatása s hogy a zabnak ezen hatása igen minimális. Nos, a lehető leggyorsabb mozgásra hivatott könyütestü lónak a zab, de bár nagyerőt kifejtő, ám lassúbb mozgásra hivatott caballusnak a tengeri is abrakjává lett legföképen azért, mert a zabnak kukoriczával való helyetesitése jelentékeny summák megtakarításával jár, kivált akkor, amikor azok ára között nagy a diferenczia. A kivánalmaknak az olcsóbb kukoriczán élő ló is épugy megfelelvén pl. lóvasúti kocsikban, omnibus- ban, vagy gazdaságban, szántásnál, vetésnél, boronázásnál, mint a drágább zabbal élő, következnie kellett a tengerivel való abrakolás elterjedésének s ma bizony nálunk is azt kell mondani, hogy inkább kukoriczát a munkás lónak, mint semmi abrakot. Igen, mert a tengeri a maga nemében egy igen tökéletes tápszer. Van benne keményítő, czukor, növényi rost, zsir, víz és ásványi anyag s van benne fehérje is. Mindazon anyag, mely az erőkifejtésnél szerepre hivatott, meg van benne, de meg vannak azon anyagok is, amelyek a test szöveteinek gyarapításához hozzájárulnak. Hiányzanak azonban belőle bizonyos izgató szerek, melyek a zabban jelen vannak. Ám azért sok franczia, belga, német sőt magyar kísérletből is ösmeretes, hogy igen kiváló, hasznos munkát végezhet a ló pusztán 

tengeri abrakon is, méginkább tengerivel vegyes a zabon, úgy, hogy minden olyan ló számára, amely mondjuk nem versenyvadász-, vagy katonaló, szóval nem olyan, amelytől legnagyobb gyorsaságot, tüzes vérmérsékletet, vagy intelligencziát, hanem csak közönségesebb, de nemkülönben hasznos, jó munkát kívánnak a kukoricza kitűnő tápszernek mondható.A számos kísérlet közül fel lehet hozni egyet, mely 400 drb lóra vonatkozik, s melyből kiderült, hogy 5 hónapi hasonló erős munka végzése mellett, felerészben tengeri és zab abrakolásra, egy-egy állat testsúlya 13’70 kg.-mal gyarapodott, ami mutatja, hogy nemcsak azt találta meg a szervezet az olcsóbb tengeri s abrakban, a mit az erős munka végzésére szükségelt, hanem még lelt anyagot teste kondicziójának fentartására, sőt gyarapítására is.Efféle abrakon a néhai budapesti ló- vasut-társaság állatai is igen kiváló és megerőltetett munkát végeztek s végeznek külföldön sok helyen az efféle lovak ma is. De, hogy még zab nélkül is jól teljesítik a reájuk mért szolgálatot az efféle lovak, amelyek pedig ügetve tesznek meg nagy utakat, mutatják a párizsi és londoni omnibus társaságok állatai, amelyek jobb esetben kapnak 4 kg. zabot, 4 kg. tengerit, 3’5 kg. szénát, 3’5 kg. szalmát, rosszabb esetben pedig csak 7 kg. tengerit, 2’8 kg. szénát és 1’5 kg. szalmát, a szálasokat szecskázva, a tengerit darálva.A kukoricza tehát már ezekből Ítélve is, előnyösen, pénzbeli haszonnal vehető igénybe lovak táplálására, illetőleg vegyi összetételénél s egyéb minőségénél fogva is, képessé teheti az a lovat kitartó, nagyfokú izomerő kifejtésére.
Monostori Károly.

Tej gazdaság.
Rovatvezető .• Sierbán János.

A svájczi simmenthali marha tehető
ségének fejlődéséhez.Az elmúlt század második felében az állattenyésztés minden ága örvendetesen fejlődött; de legnagyobb haladás a szarvasmarhatenyésztés terén tapasztalható. A szarvasmarhának több télé lehetősége s az a kői ülmény, hogy a mezei termények átalakítására, azoknak értékesítésére kiválóan alkalmas, érthetővé teszi a szarvasmarhatartás jelentékeny elterjedését és folyton nagyobbodó felkarolását. Különösen nagy fontossággal bir a szarvasmarhatartás és tenyésztés Svájcz- ban, a hol a növényi terményekből átlag 

több mint 60%, számos gazdaságban 90%, sőt még nagyobb százalék a szarvasmarhatartás utján értékesíttetik. A szarvasmarhatartás és tenyésztés ezen nagy fontosságának kellő méltánylása azt eredményezte, hogy a svájczi marha a többi fajta között kiváló helyet biztosított magának; különösen a svájci piros-tarka simmenthali néven egész Európában elterjedt. sőt némely országban az eredeti marhafajtát majdnem teljesen kiszorította.A háziállatok iránt támasztott fokozódó igények szükségessé teszik, hogy képességük, telietősségük folytonosan fejlesz- tessék, éppen ez okból különös jelentőséggel bir a háziállatok tehetősségének állandó szakszerű megfigyelése, a minek fontosságát Svájcban is sokan felismerték.A simmenthali marha képességének megítélésére eddig Svájczbanis csak kevés pontos megfigyelés jutott nyilvánosságra s ezen oknál fogva azok szerint, a kik a simmenthali marhát hazájában állandóan megfigyelik még az újabb állattenyésztési munkákban található adatok sem leü lnek meg egészen a mai tényleges állapotoknak.A legutóbbi időben J. Köpeti rütti tanár által végzett kutatások arra az örvendetes eredményre vezettek, hogy mégis nagyobb számban történnek feljegyzések, mint általában hinni lehetett volna. A nevezett kutató puhatolódzásának eredményét beható és érdekes tanulmány alakjában közzétette dr. A. Kraemer zürichi tanár 70 éves születése napja alkalmából tanítványai által kiadott vaskos díszmunkában.*)

*) Forschungen auf dóm Gebiete dér Land- 
wirtschaft Festschrift zűr Feier des 70 Geburts- 
tages von Prof. dr. Adolf Kraemer.

A simmenthali fajta, hazánk szarvasmarhatenyésztésének fejlesztésében régóta nagy szerepet játszik s olyan általános elterjedést vett, hogy bátran állíthatjuk miszerint nyugoti fajtájú szarvasmarha állományunknak túlnyomó részét ma már a simmenthali fajta és piros tarka keresztezései képezik. A simmenthali marha nálunk aszerint amint többé vagy kevésbé megfelelő viszonyok közé jutott nagyobb vagy kisebb fokban tartotta meg eredeti tulajdonságait; már ez okból sem érdektelen tehát megtudni azt, hogy eredeti hazájában a simmenthali fajta tehetőségeinek minő mértékével rendelkezik.A tarkamarha tenyész irányaSvájczban általábanlehető kifejlesztése és egyesítése bő tejelő, gyors hizó és jó igavonó képességnek olyan állatokon a melyek szép, kiegyenlített testformákkal, jelentékeny testsulylyal és erőteljes szervezettelbirnak.Ezen hármas tenyészczélnak felelnek meg a gyűjtött adatok is.
A gyors fejtés és hizékonyság tekintetében pontos megfigyelések eddig nem igen történtek, az általános tapasztalat szerint
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4 Állattenyésztési és Tejirazdasáin Lapok 1903. — 41. sz.azonban a svájczi piros-tarka marha nemcsak sikeresen versenyez több iránya tehetőségre tenyésztett más fajtákkal, hanem ebben nagyobb részén tnl is tesz. A borjuk testsúlya születésnél anyjuk súlyához képest alig közepes, de erőteljesek és megfelelő takarmányon jól fejlődnek. A simmenthali fajta marha fejlődésére és súly viszonyairanézve újabb időből származó íőbb adatok következők. A 
Riitti gazdasági iskolában 1897—98-ban valamennyi borjút megmértek a születést követő második napon, a talált súly 32—51 kg. között ingadozott, átlag 41 8 kg. volt. Az anyák sulyvesztesége 66 kg., súlya pedig ekés után 612 kg., a borjú testsúlya az anyáénak Via—Vn átlag Vis részét képezte.

A Strijehofi gazdasági iskolán 1895-ben végzett mérések szerint a borjuk átlag súlya 40 kg., az anyák súlya ellés után 640 kg., a borjú élősúlya tehát az anyának 1/i6 része.A Rütti gazdasági iskolában 1897—08- ban határozott időközben megmért üsző- borju súlygyarapodása következő volt. Az átlagsuly születésnél 43 kg. 3 hónapos 130 kg., 6 hónapos 200 kg., 12 hónapos 305 kg., 1V-2 éves 390 kg.. 2 éves 480 kg., 3 éves 635 kg. volt.Ugyanazon évekből származó 6 üsző és 5 tarka borjú hosszabb időn át méretett s az átlag testsúly következő volt: üszők születésnél 43 58 kg., azután havi időközökben mérve 66’83 kg., 205 83 kg., 215’83 kg., 236-67 kg., 275’83 kg., 289 17 kg., 315’83 kg., majd félévi időközökben 387’50 kg., 495 83 kg., 577’50 kg., 680’00 kg., 651’67 kg., 708‘33 kg., bika borjuk 42 8 kg., 68’8 kg., 98’6 kg., 130’6 kg., 152’0 kg., 174 8 kg., 2010 kg., 226 0 kg., 255’4 kg., 271’4 kg., 290’2 kg., 321 2 kg., 336 8 kg. súlyúak voltak.Az IbOl. évi i ern Ostermundingeni tenyészállatvásárnál az összes bikák megmérettek, amely alkalommal a súlyviszonyok következően alakultak : 7—8, állag 7V2, hónaposbikák208—347. átlag 289 kg. súlyúak, 10—11, átlag IOV2 hónaposak 320—475, átlag 395 kg. súlyúak, 16 — 17, átlag I6V2 hónaposak, 450—593, átlag 525 kg. súlyúak, 22—23, á lag 22V2 hónaposak, 507—777, átlag 648 kg. súlyúak voltak.A fejős tehenek élősúlya a Rütti gazda
sági iskola gazdaságában 1901. tavaszán 590—810 kg., átlag 656 kg., őszszel 620 —888 kg., átlag 698 kg. Strichhofi iskola 
gazdaságában 1887—91. évi átlag 657 kg., 1892—96. évi át’ag 685 kg., 1897—19 0. évi átlag 680 kg. Az Oberkulnii szarvas
marhatenyésztő egyesületnél a 3 évnél idősebb teheneksulya495—770, átlag 640 kg. 
Eigenamti egyesületben kis tenyésztőknél 513 — 744, átlag 619 kg., ugyanezen egye

sülethez tartozó schinznachi gazdaság 25 tehenének súlya 547—780, átlag 668 kg. 
Königsfeldi tenyésztő szövetkezetnél 538—827 átlag 681 kg. Ugyanezen gazdaságban a vágósulyt is meghatározták sazeredmény 4 drb5x/2 éves tehénnél következő: élősúly 712 5 kg., a 4negyed 376’25 kg. — 52’8 °/o, bőr 45’5 kg 6’4°/o, zsir 35’3 kg., zsiger 40’75 kg., másik 6 drb 82/3 éves tehénnél élősúly 720 3 kg., a 4 negyed súlya 361’2 kg. = 50’2%, bőr 51’0 kg. = 7*l°/o,  zsir 27’8 kg., zsiger 41 0 kg. Az őszi hadgyakorlatok alkalmából szállított vágómarha vágósulyaökröknél710 kg., tehén 585 kg., a 4 negyed súlya az ökröknél 53’3%, teheneknél 51°/o.A simmenthali fajta hizlalási c. élokra való alkalmasságát legjobban bizonyltja a berlini hizómarhakiállitásokeredménye,

a hol a főbb dijakat mindig ez a lajta viszi el.
A tejelő képesség az az irány, a melyben a simmenthali marha tehetőségének fejlődése leginkább jut kifejezésre. Néhány évtized előtt még a simmenthali marháról azt tartották, hogy tejhozama csekély, mig ma már a több irányú tehetőségre tenyésztett fajták egyike sem tesz túl rajta. A tejelő képesség fokozódása egyrészt a czélirá- nyos tenyészkiválasztás, másrészt a megfelelőbb takarmányozás és gondozásered ménye.A tej hozam annak mennyisége és minősége szempontjából képezheti mérlegelés tárgyát. A tejhozam nagyságára vonatkozó adatokat egyes tehenészetekben megejtett feljegyzésekből vont átlagok alapján az alábbi kimutatásban foglalom össze.

Simmenthali fajta átlagos tejhozama Svájczban.

A tehenészet helye
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Gazd. iskola Rütti Bern

1873—1877
1878-1882
1883—1887
1894—1895
1896—1900

5
5
5
2
5

23
20
22
37
36

2970
2951
3106
3504
3792

8-13
8-08
8- 50
9- 60

10-38

-

-

4288
4091
4363

5484

1661 
1550 
2166

2263

664

Gazd. iskola Strickhof Zürich 1871—1893
1894-1900

23
7 8

3131
3446 —

- 474
505

- - 661
682

♦
Gazd. iskola Cernier Neuenburg 1889—1894

1895-1900
6
6

30
30

3022
3397

8 28
9-30

9-23
10-48

488
546

-
—

620
620

Müssingeni azdaság Bern 1S96-1900 5 70 3429 9-39 - 515 - 665

Waldaui gazdaság » 1896—1900 5 70 3584 9-81 - - -

Buholzi gazdaság Luzern *lr 98—1900 3 33 3474 9’52 - - - - -
Corengi gazdaság
Murten mellett Freiburg 1896-1900 5 12 3322 9-10 - 554 4079 - 600

Treyvaux-i gazdaság 1900 1 20 3720 - - 735
Eigenanut
tenyészszövetkezet Aargan 1894—1900 1—7 3699 10 13 - 583 4760 3130 635

Königsfeldi gazdaság 
Brugg mellett 1894-19 ;0 1—5 21 3725 10 21 - 540 43S0 2594 690

Schinznachi gazdaság 1894-1900 1-7 23 3362 9-21 - - 4625 2141 660
Oberkulmi
tenyészszövetkezet 1894-1900 1-7 33 3121 8-56 - - 4924 2345 645

Tánikoni gazdaság Thirgam 1891—1893
1896—1900

5
5

40
25

3008
3266

8-24
8-94

- -
4683 — —

Oery-i gazdasag
Lausanne mellett Waadt 1892—1900 9 38 3419 9 36 - 551 - - 620

*) Az évi tejhozam osztva az év összes napjai (365) sz mával.A tej hozam nagyságát feltiintétő ezen táblázat egyes adatai (Rütti, Strickhof, Cernier, Tanikon), élénken mutatják a tejelőképesség, illetőleg a tejhozam nagyságának állandó növekedését. A feltüntetett több évi átlagnál még kedvezőbb az eredmény, ha csupán az utolsó egyes évek átlagos tejhozamát vesszük figye-

lembe pl. Rüttiben 1900-ban 37 tehén mellett a legnagyobb évi tejhozam 5256 kg. a legkisebb teihozam 2587 ky., átlag 4145 kg., holott 1873-ban a legkisebb tejbozam 1164 kg. volt. Ugyanezen helyen tett feljegyzések megerősítik azt a tapasztalatot, hogy a legnagyobb tejelő képesség a 2-ik borjazás után következik be.
A „TURUL‘‘ permetező

a jelenkor legtökéletesebb peronosporapermetezöje
—............ '.■■■ ■ ■. -..... ■ Árak : — ............. —----------- -----

I—5 darab vételénél egy darab ára__________________ írt 14.—
6—1O darab vételénél egy darab ára__________________ írt IS.50

11—25 darab vételénél egy darab íira ....... ..............................írt 13.—
csomagolással együtt.

Hosszabbité cső magastörzsü fák permetezésere____ __  _ ___írt 1.—
Franczia szőré (kívánatra külön) ..............   ... _ ________  75 krajczár.

MAUTHAÉIÍ ÖDÖA

Peronospora-permetező 
„DIADAL^ ....... ■

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

igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.

mackereskedése Bll<i 1« PCSÍ dl.



1903. — 41. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5A legnagyobb évi tej hozam, amelyet a táblázatban megnevezett tehenészetekben egy tehén után elértek 6011 kg. Cernier- ben es 6095 kg. Rüttiben.A tej minősége ugyan sokat függ a felete tett takarmánytól, az állatok tartásától és ápolásától, de kétségtelenül nagy befolyást gyakorol arra a fajta és egyed is, sőt a zsirtartalom és szárazanyag tartalom nagysága tekintetűben a fajta és egyed különösen nagy mértékben érvényesül.A svájczi marha tejének kitűnő minőségét eléggé mutatja a belőle származó termékek, különösen az ementháli sajt hírneve.A tej zsírtartalmára, illetőleg minőségére nézve azonban számszerinti adatok kevés helyről állanak rendelkezésre. A 
strickhofi gazdasági Iskola gazdaságában 1894—1900 években tett megfigyelések szerint 6 évi átlagban a zsirtartalom, 3’67% az ingadozás az évi átlagokat tekintve ez idő alatt 2'92—4 71%, a szárazanyag-tartalom 6 évi átlaga 12’52%. A rütti gazda
sági iskola tehenészeténél a zsirtartalom az 1900 - 1902. évek átlagában 3’ 74% ingadozás 2’95—4’41° o a szárazanyag-tartalom 12’80%. A berni tejgazdasági iskolá
nak megfigyelése szerint a sajtkészitő szövetkezetnek beszolgáltatott tej zsírtartalma 1894—1900 években átlagban 3'64%A A estle-féle tejsüritö gyár Berchi iize
niében, 189o 1900 evekben a 6 év átlag 3’81%, a legkisebb lb95-ben 3’77%, legnagyobb . 900-ban 3’99% Pagerni üzemében 1890—1900 évek átlaga 3’83%, a legkisebb évi atlag 1895-ben 3’79% a legnagyobb 1900-ban 3’93%, a Neveny üzemben 1897— 1900 évek átlaga 3’83%. A Düngeni tejsüritö 
gyárban 1890—1900 évek tehát 11 év átlagában a zsirtartalom 3’77% vo t. A jelzett öt tejközpont Bern, Freiburg, Waadt a tarka marha tenyész kerületében fekszik soda majdnem kizárólag pirostarka marha teje kerül, keresztezések borzderes és fekete-piros tehenek összesen alig képezik 4°/o-át a tejet adó egész állománynak.Mindezek adatok alapján a svájczi simen- 
tliali marha évi tejhozama bátran tehető 3500 
kgra, vagyis az élősúly 5% 5% keretére, a tej átlagos zsírtartalma pedig 3‘75°/o-ra Ha azonban az állat tejelő képességére a rend esnél nagy óbb gond fordittatik, akkor a tejhozam évi átlaga 3800—4000 kg. sőt kedvező években még ennél is többre növelhető.^5 igavonóképesség szempontjából a svájczi simentha i marhára vonatkozólag szintén kedvező tapasztalatok állanak a rendelkezésre. Jó testalkat, erős csontalap ellenálló egészséges szervezet,tanulékonyság és szelíd természet jellemzik a simen- thali fajtát, miért is a svájczi marha igavonó munkára kiválóan alkalmas. S< ájcz- ban a logatos munkák legnagyobb részét szarvasmarhával végzik s az a munka, melyet tőle megkövetelnek nem csekély. A kötött, köves nagyobb részt lejtős talaj mivelése, a felmerülő fuvarok végzésé lejtős utakon nagy munkaerőt igényel, az állatot tehát erős próbára teszi. Az igavonásra legjobbak az ökrök, melyeket e czélra már 22—24 hónapos korukban kezdenek használni és 4—5 éves korukig maradnak munkában.Tenyészbikák szelíd bánásmód mellett szintén jól használhatók igavonásra, sőt

ezen alkalmazásuk lehetővé teszi a kellő mozgás végzését. Teheneket is sok helyen használnak Svájczban igás munkára ; ha ez kímélettel történik és az állatok már 2 éves korukban betanittatnak jó takarmányozás mellett a tejben sem szenvednek sokat. A simmenthali marhának igavonásra való kiváló alkalmasságát igazolják a németországi gazdasági egyesület által rendezett igavonó próbák is, a melyeknél a simmenthalit átlagban már egyik fajta sem múlja felül. Számszerű adatok a simmenthali fajta igavonó képességére szerzőnek Svájczból nem állanak rendelkezésre. Nehány év előtt Badenben végzett vonópróbáknál 2%-os emelkedés mellett egy kilométer utat 7—8 perez alatt tesznek meg. Hasonló eredményt értek el több más helyen, melyek mutatják, hogy a simmenthali marha munkaképessége tekintetében is figyelmet érdemel.
Károly Rezső.

Ál 1 atf<orgalom. 

Rovatvezető: Dorner Béla.

Országos allatvásárokNálunk újabb időben a vásárokat tartják a községek a pénzügyi rossz mérlegük helyreállítójának. Ha a község pótadója magasra rúg és az adózás terhe alatt már nagyon nyög a nép, akkor a község bölcsei összeülnek és azt határozzák el. hogy vásárokat fognak kérni. Mert ha vásár lesz, akkor a helypénzből begyül egy uj jövedelem, a sok vidéki nép forgalma után nagyobb jövedelemre tesznek szert a kereskedők, iparosok, főkép pedig — a korcsmárosok és pálinkáméról;.Mert úgy áll a dolog, hogy sokszor a vásárengedélyezés iránti mozgalmat távolról sem az ottani kereskedői és iparos osztály, vagy a termelő és állattenyésztő gazdaközönség, hanem a regálebérlök insezenálják.A dolog azonban végeredményében egyre megy, a fő az, hogy a község megkapja az óhajtott «mannát» és a kereskedelmi és iparkamara és a vármegyei gazdasági egyesület pártoló javaslata alapján kap vásártartási jogot. Nagy az öröm és szállnak a remények az uj jövedelmek iránt.A legtöbbször azonban az az eset áll be, hogy a szép remények nem teljesednek és a várt jövedelmek sem igen mutatkoznak. A községnek az állatvásár czéljaira — az állategészségügyi törvény rendelkezései szerint — különálló területet kell kihasítani, korlátokkal stb. be rendeznie, czédulaházat, kutat építenie, állatorvost alkalmaznia a vásár tartamára. Mindezen költségnek a fölhajtott állatok utáni helypénzjövedelemböl kellene befolynia.A dolog vége rendszerint az, hogy a községnek az állatvásárok (mert ezúttal csupán a heti vagy országos állatvásárokról, nem pedig a kirakó vásárokról szólok) érdekében tett kiadásai nagyobbak, mint a bevételei, és igv haszon he

lyett még újabb kia’dás szakad az «óh nép*  nyakába, a községnek tehát az uj vásárokból haszna a legtöbbször nincsen.Uj állatvásárok engedélyezésénél állat- értékesitési, állatforgalmi és állategészségügyi tekintetek szerepelnék. A kérelem indokolásánál a legtöbbször az ottani termelő és állattenyésztő gazdák érdekeire és közgazdasági tekintetekre szoktak hivatkozni.Ma a dolog úgy áll, hogy lehetnek vidékek, hol egy állatvásár tényleg nagyon üdvös lehet, mert lehetővé teszi az ottani gazdák termelvényeinek értékesítését, vagy a vevőknek szükségleteik besze- rezhetését.A heti állatvásárok viszont olyan helyiken játszanak szerepet, hol a községben sok hivatalnok, azaz értelmiségi kereset után élők vannak, a kiknek igy lehetővé tétetik, hogy élelmi czikkeket könnyen, első kézből, helyben beszerezhetnek. A termelőknek pedig, hogy ter- melvényeiket, kisebb állataikat (sertést, borjut, bárányt, baromfit, tojást, tejet, vajat slb.) ott helyb n értékesíthetik.Mig tehát az országos állatvásárok engedélyezésénél fökép állatértékesitési szempontok mérlegelendők, addig az állal fölhajtásra hetivásároknál főkép köz
élelmezési érdekek jönnek elsősorban tekintetbe.A hol tehát akár egyik, akár másik szempont teljesítése közszükséget képez, akkor a vásár engedélyezése tagadhatatlanul fontos és üdvös, és közgazdasági szempontból is hasznos. A legtöbb esetben azonban, egy-egy vidéken máris több a vásár, mint a mennyi ottan a forgalom lebonyolítására szükséges. így a forgalom, nemhogy élénkebbé válnék, hanem ellanyhul és mivel a fölhajtás a sok kisebb vásár között megoszlik, igy az elforgácso- 
lödik, tehát a végeredmény az, hogy egy- egy vásár forgalma folyton csekélyebb lesz, tehát az értékesités is rosszabbodik. Miért rosszabbodik ? Azért, mert jó vásár, élénk forgalom, jó értékesités csak ott lehetséges, a hol a venni szándékozó bö választékot talál és na^y kinálattal találkozik. az eladni akaró pedig a sok vevő között könnyen találhat árujára keresőt. Ha most egy vásáron a fölhajtás gyenge, akkor a vevő nem találja meg az ö általa kereset árut, elkedvetlenedik és nem keresi föl azt többé. Az eladó viszont nem találván vevőre, kénytelen állatát vagy hazavinni, vagy rossz áron elkótyavetyélni. A következmény az, hogy azután ö is más vásárt keres föl, hogy áruján túladjon és igy vásárcsavargóvá válik és elhanyagolja odahaza gazdaságát.így nem nyer az uj vásárral a legtöbb esetben a község, és nem nyernek általa a gazdák egyesei, tehát általában ösz- szessége sem, vagyis azok a bizonyos közgazdasági állapotok sem.A gazdasági állapotok egy-egy vidéken még más szempontból is hátrányokat szenvednek. És ez a fő dolog. Az



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 41. sz.ugyanis, hogy az uj, jelentéktelenebb állatvásárok anélkül, hogy^az illető községnek és az ottani gazdáknak használnának, kártokoznaka régibbhirnevesebb, jelentékenyebb városoknak, mert elvonják 
attól a forgalomnak egy részét és így gyengítik azt. Már pedig véleményem szerint legokosabb gazdasági politika az volna, ha egy-egy vidéken vagy egy-egy vármegyében lüktető kereskedelmi és for
galmi központot létesítenének, azaz bizonyos centralizatio határozottan csak üdvös volna.Nagyon csalódnak a legtöbb esetben tehát azok, akik kisebb jelentőségű állatvásárok engedélyezése iránti kérelmeket és mozgalmakat pártolnak és közgazdasági szempontból, állatértékesitési tekintetből hasznosnak avagy üdvösnek tartanak.Az ilyen kisebb állatvásárok a legtöbb esetben nem válnak előnyére a községnek sem az ottani termelő és állattenyésztő gazdáknak, nem hoznak előnyt az állattenyésztési és forgalmi viszonyoknak és igy közgazdasági szempontból nem kívánatosak, eltekintve attól, hogy állategészségügyi szempotból sokszor károsak is, mert az eladatlanul visszamaradt állatokkal vásárról-vásárra járó gazdák, a kupeczek a ragadós állati betegségeket széthurczolják.Állatértékesitési szempontból is káros igen sokszor, mert az állat a sok cserebere folytán a gazdának legkevesebbet juttat, és csak a kisebb kupeczek nyereségeit gazdagítja. Az ilyen kisebb vásár a legtöbbször csak a pálinkaméröknek hoz hasznot, annyi hasznot, a milyen; kárt okoz sociális szempontból. A paraszt ’ a vásáron elissza keresetét, kimulatja magát, lopja a drága időt, munkanapot vészit, gazdaságát meg elhanyagolja, avagy kupeczkedésre adja magát, mert megtanulja, hogy az állatcserebere mellett ügyesen és ravaszul egész jól megélhet, és dolgoznia sem kell, sőt mellette még mulathat nagyokat is. Dm.

Raroiníiteiiyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
Választmányi ülés.

— 1903. október 7. —A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete í. hó 7-én igazgató választmányi ülést tartott, a melyen Pirkner János ig. alelnök elnöklete alatt jelen voltak Nick Edéné, Bácz Ödönné, Koppély Géza, Bausch Aladár, Krompecher Szilárd. 
Hreblay Emil, Berzeviczy Zsigmond és 
Winkler János titkár. Az ülésből kimentette magát Horváth Jenő.Elnöklő Pirkner János megnyitván az ülést, üdvözölte a megjelenteket s a volt választmányi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Berzeviczy Zsigmond és Krom
pecher Szilárd tagokat kérte fel.Bemutatta elnök az uj titkárt, a ki a 

beléje helyezett bizalomért lelkes szavakban mondott köszönetét az igazgatóválasztmánynak.
Pirkner János jelenti, hogy a titkári hivatal szeptember hó 1-én átadatott az uj titkárnak, a ki azt rendben át is vette.Azután jelentést tett Pirkner János ig. alelnök, a lefolyt jászszentlászlói kolozsvári és czeglédi baromfikiáilitásról, a melyek mindigen jól sikerűiteknek mondhatók, rendezésükben egyesületünk is tevékeny részt vett s csak az volt a kár, hogy az állam részéről köztenyésztés! czélokra igen kevés bevásárlás történt.A titkári hivatal működéséről jelentette 

Winkler János titkár hogy s - eptember 1-e óta 167 ügydarab érkezetta melyeknek elintézése, beleértve a tagdíj felszólításokat 618 postai darabszámot eredményezett. Be- mu tatta az Aradvávmegyei Gazdasági Egyesület átiratát, melyben az aradi baromfikiállítás alkalmával a kisgazdák baromfiainak dijazásara 1000 korona államsegély iránti kérvényének pártolólag a földművelésügyi ministeriumhoz való felterjesztését kéri. Az átirathoz csatolt kérvéi y pártolólag terjesztetett fel a földművelésügyi ministeriumhoz.Bemutatta továbbá titkár a Máramaros- 
megyei Gazdasági Egyesület átiratát, a melyben értesít, hogy baromfitenyésztési előadások rendezését vette tervbe s kéri egyesületünktől az előadások meg artá- sára egy szakegyén kiküldését. Javasolja titkár, hogy a Máramarosvármegyei Gazdasági Egyesülettel érintkezésbe lépjenek, mikor kívánja az előadásokat megtartani, s kéri ezek megtartására egyesületünk titkárát kiküldeni, a mihez az igazgató választmány hozzájárult.Végül bemutatta a földművelésügyi minis- terium leiratát, a melynek értelmében átengedtetnek a gödöllői baromfitelep tulajdonát képező baromfiketreczek a íiagy- becskereki baromfikiállitás czéljaira.A nagybecskerekt országos baromfl- kiá litás rendezési munkálatairól jelentette titkár, hogy azok részükről be vannak fejezve. A baromfi udvarok és ketreczek idejében elküldettek s az igen sikeresnek ígérkező kiállítás megnyitása f. hó 9-én d. e. 11 órakor lesz. A kiállítás alkalmával 
Hreblay Emil igazg. választmányi tag baromfitenyésztési előadásokat f< gtartani.A tagmozgalomról jelentette titkár hogy 
l'accarcich Vincze tag elhalálozott, újabban 4 tag jelentkezett felvételre : Fray Vilmos erdész Vásárul, Preszky Károly földbirtokos Zombor, Piukovics József Szabadka és özv. gróf Károlyi Viktorné Erdő-Kövesd ; igy tagjaink száma 624.A hátralékos tagdíjak behajtására 380 drb felszólítás bocsájtatott ki s a felhívásnak eleget tett 183 tag.

A kopasznyaku tyúkokrólA czeglédi baromfikiállitásón, a melyet e napokban a Pestvármeqgei gazdasági 
egyesület rendezett Kopermezky Jánosné úrnő Tiszaujfaluról igen szép hófehér tollú, fehér láb és csőrrel biró kopasznyaku kakasokat állított ki, a melyek 
ezüst érmet és & Baromfitenyésztők Orszá
gos Egyesületének I. diját nyerték meg.Ez a mily örvendetes esemény magá

ban s fentnevezett úrnőnek fáradozásának szép eredményéhez csak gratulálhatunk, ép oly szomorú tény általános szempontból.Szomorú dolog, hogy hazánkban a hol egy vidéki baromfikiállitáson 1200 1300db. baromfi összegyűl, ott csak 4—5 db. kopasznyaku szerepel, s az is egyetlenegy tenyésztő tenyészetéből. Szomorú, hogy csak ennyire becsüljük ezt a kitűnő 
eredeti hazai tyukfajtónkat. Szomorú, hogy nem tudtuk ezt a tenyésztők széles rétegével megkedvelteim, ha nem is mint Aus, de legalább mint tojástermelő tyúkot.De hát régi átka a magyarnak, hogy a magáét semmire sem becsüli s fut — botorul — az idegené után. Divat a fö- ha a zseb üres is marad.Mi az oka hát annak, hogy az erdélyi 
tyuk (nevezzük röviden kopasznyaku helyett ennek) nem tud oly arányban hazánkban elterjedni, mint a mily arányokban annak elterjedése kívánatos a jelenben és a jövőben?A felelet rövid és érthető:Az ok abban rejlik, hogy a közönség nem ismeri eléggé s igy nem is becsülheti meg, erényeihez méltóan.Hogy ez tehát a jövőre nézve ok ne legyen, óhajtandó, hogy az állattenyésztési szakközegek és az egyesületek erre a tyúkra nagy súlyt helyezzenek s annak jótulajdonait megismerve, elterjedését ajánlás és tenyészanyag vagy tenyészto- jás kiosztása által tegyék lehetővé.Ennek a tyúknak nem kell műreklám, a kik ismerik, tudják mit ér az erdélyi 
tyuk. Hívatkozhatom nagyon előkelő urak véleményére: gróf Keglevich Gábor, 
Dessewffy Emil, Tormay Béla, de más tekintélyes gazdák is az erdélyi tyúkot nagyra becsülik s tenyésztését örömmel látnák.,

Koperniczky Jánosné úrnőt külön is elismerés illeti, hogy az erdélyi tyúkot nekünk ez alkalommal bemutatta.Tenyésztése szép lehet, mert a mit kiállított kifogástalan volt.Máskor folytatjuk e tárgyban való elmélkedésünket s örvendenénk, ha „az 
erdélyi tyuk“-hoz mások is hozzászólnának. Bándi Sándor.

Jó tojó- és hustyukok.Nem szükséges oly fajtát előállítani, a mely jó tojó- és hustyuk is legyen. Ilyen fajtákkal már elárasztották a világot. A plimut, a langsán, orpington, vyandott, minorka és több franczia fajta tyuk mind jó tojó- és hustyuk. De hogy akármelyik fajta bármely ivadéka ennek beváljon sok körülménytől, de legelső sorban az ügyes tenyésztőtől függ. Mégis azt mondják a német tenyésztők, hogy az ezüst vyandott kakas és minorka tyuk ivadéka mind igen jó tojó s gyors fejlödésü húsos tyuk. Jó volna ezzel kísérletet tenni.



1903. — 41. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7
Európa legnagyobb lúdpiaczaA ludak legnagyobb piacza Berlin elővárosában Rummelsburgban van. Az ottani állomáson naponta átlag 48 waggon lúd érkezik, honnan ezeknemcsak Németország különböző vidékeire, hanem Angliába, Belgiumba és Svájczba is el lesznek szállítva. Tavaszszal és öszszel, mivel ezen időben leginkább csak sovány ludak szállíttatnak, az áru legnagyobb része néhány hétig, sőt hónapokig is Berlin környékén helyeztetik el. A rummelsburgi piaczon lévő nagy forgalmat a következő számítás tünteti élőnkbe: egy waggonba elfér 1500 lúd, a naponta érkező 48 waggon a hétnek hat köznapján behoz 432,000 darabot, demivelazüzletvasár-és ünnepnapokon sem szünetel teljesen, a heten- kinti forgalom bátran tehető 500,000 darabra, mi egy év alatt körülbelül 24 millió darabot tesz ki.

Gerletenyésztés.A gerlék fogságban leginkább tenyésznek oly volierben, a mely a szabadban van felállítva (kert, udvar, park) s elég tágas. Fészeknek legjobb a kis kosárféle, melybe ők szalma, széna s egyéb szálakat beraknak. Fogságban született gerliczék már kisebb helyen kalitkában is költenek s ezeket lehet szobában is sikerrel tartani. Eledelük áll: fenyömag, tatárka, konkoly, bükköny, búza, borsó, len- és mákmagvakból. 
Különfélék.

Kinevezés. A földmivelésügyi miniszter Lehotzky György okleveles állatorvost a bpesti állatorvosi főiskola állattenyésztési tanszéke mellé két év tartamára II. tanársegéddé kinevezte.
Az állatorvosi tisztivizsgák őszi czik- lusa október hó 12-én veszi kezdetét. A vizsgálatra eddig 24-en jelentkeztek.
A munkácsitejgazdasági iskola vizsgája. A munkácsi uradalmi majorban berendezett állami tejgazdasági iskolában az évzáró vizsgát Köerfer István dr. miniszteri kiküldött s több megbízott vendég jelenlétében a múlt hó 29-én tartották meg. Az iskolának, mely 1895. óta áll fenn Munkácson, ez volt itt az utolsó vizsgája, amennyiben azt f. hó 15-ikétöl kezdödőleg áthelyezik Alsó- Vereczkére, ahol a hegyvidéki kirendeltség felügyelete alatt havasi mintagazdasággal lesz egybekötve és 12 növendék kiképzésére lesz berendezve. Az iskolában nagyobbszabásu vaj- és sajtgyárat is létesítenek, hol majd a vidéki kisgazdák tejét is átveszik s feldolgozzák.
A székelyföldi minta-baromfitelepek. A földmivelésügyi miniszter a székelyföldi baromfitenyésztés feljavítását igen nagy

arányokban s igen erélyes és gyors eszközökkel óhajtja elérni. Többek közt öt mintaszerű baromfitenyésztő-telepet létesít. A legnagyobb, több tyuk- és egyébfajú baromfival benépesített telep lesz 
Maros-Vásárhelyen a székely kormány biztos székhelyén, ahol a város nagyobb összeggel járul a telep létesítéséhez. Ez a telep azonban csak az 1903. év őszén lesz megnyitható. Kisebb telepek lesznek 
Székely-Kereszturon, Sepsi Szentgyörgyön, továbbá a kézdivásárhelyi szeretetháznál és végre a Csíkszeredái gazdasági iskolánál. A czél a telepeken az, hogy a telivér és félvér tenyészbaromfiak és tenyész- tojások a Székelyföldön minél nagyobb mennyiségben kioszthatók legyenek s ez által akistenyésztésben található baromfianyag javíttatnék. De czélja az is, hogy e telepek helyes és okszerű, czélirányos és olcsó kezelésével a nép és a gazdaközönség a tenyésztési eljárásokat is elsajátíthassa.

Ménesintézeti lovak árverése. Az őszi luxusló-vásár folytatásaként f. hó 3-án tartották meg az állami ménesintézeti lovak árverését. Az árverés eredménye a következő volt: A méntelepekből elkeltek a székesfej érvári állományból 7 darab 5300 koronáért; átlagban 757 koronáért. A nagykőrösi állományból 6 drb 5160 koronáért; átlagban 860 koronáért. A debreczeni állományból 15 drb 15,360 koronáért; átlagban 1024 koronáért A sepsiszentgyörgyi állományból 2 darab 2320 koronáért; átlagban 1160koronáért. Az állami ménesekből elkelt: a kisbéri ménesből 18 darab ló 27,960 koronáért; átlagban 1553 koronáért. A bábolnai ménesből 15 darab ló 11.980 koronáért; átlagban 799 koronáért. A mezöhegyesi ménesből 31 darab ló 39,780 koronáért; átlagban 1283 koronáért. Az árverésen nagy közönség vett részt, köztük számos külföldi is, akiknek vetélkedése hozzá járult a teljesen kielégítő áreredményhez.
Malac szállítása téli időben. Az osztrákmagyar vasutak árukezelésére vonatkozó közös megállapodások szerint sertéseket vagy emeletes kocsikban, vagy fedett rácsos ajtója kocsikban kell szállítani. Ha kivételes esetekben rácsos ajtó nélkül való fedett kocsit kell használni, akkor az egyik ajtó teljes nyitva’artás ával és a másiknak a hosszabb zárókapocsra való kapcsolásával kell elegendő levegőről gondoskodni. Mivel ilyen szállítási mód mellett a malaczok hidegebb időjárás idején, nagyobb érzékenységüknél lógva) meghűlésnek vannak kitéve, az osztrák vasúti minisztérium a belügyi és földmivelésügyi miniszterekkel együttesen elrendelte, hogy a feladónak a fuvarlevélre kifejezendő kívánságára a nem tartályokban föladott malaczok téli időben rácsos, ajtótlan fedett kocsiban szállitan- dók. A levegőmozgás lehetővé tétele végett azonban ilyen esetekben is nyilván- tartandók a kocsik szellőztetői, illetőleg, ha a kocsinak szellőztetője nincs, egyik aitó a hosszabb zárókapocsra kapcsolandó.

Románia tojáskivitele. A román vasutak igazgatósága a tojáski vitelen könnyíteni akarván, keresztül vitte azt, hogy az egyes tojásszáílitmányok után a fuvardíj nem a feladó, hanem az érkezési állomáson fizettessék. Ezen körülmény Románia tojáskivitelét nagyban fogja előmozdítani. Az elmúlt évben a romániai tojáskivitel 8 millió kilogramm volt, 1901. évben pedig csak 4 millió kilogrammot tett ki.
Hús- és vajkivitel Angolországban. Egy nagy tőkével alakult angol társaság, mely élelmi szerekkel fog kereskedni, Magyarországból is óhajtana beszerezni liust, vajat és tojást. A társaság olyan közeggel óhajtana összeköttetésbe lépni, mely a hazai élelmi szerek kivitelét nagy arányokban folytatná; esetleg Fiúméban magyar és angol tőkével vágóhidat és hütő-berendezéseket rendezne be. A londoni központi áru csarnok egy ez égje szintén óhajtana Magyarországból húst, baromfit és vadat beszerezni.
Ménlókiállitás és vásár. Október 11-én nyílik meg a ménlókiállitás és vásár, a mely 13-án zárul be. A földmivelési kormány ménlószükségletét ezen a kiállításon szerzi be és pedig október 12-én, a mely napon kezdik meg az összes méneknek szokásos elővezetését. A ménlóvásárra sok bejelentés érkezett.
Sertésforgalom. A kőbányai sertéskereskedelmi csarnok 1902—1903. évi jelen- I tése szerint: 1902. szept hó 1-től 1903. ■ augusztus 31-ig a kőbányai sertéspiaczon a forgalom a következő volt: Érkezés : \ 1902. szeptemberben belföldről 7621. Szerbiából 12992, októberben belföldről 5924, ' Szerbiából 16776, novemberben belföldről 3337, Szerbiából 12839, deczemberben | belföldről 3399, Szerbiából 12778, - 1903. | januárban belföldről 2851, Szerbiából 7567, ' februárban belföldről 3069 Szerbiából | 9701. márcziusban belföldről 14846, Szerbiából 10599, áprilisban belföldről 9892 ; Szerbiából 12262. májusban belföldről i 11003, Szerbiából 13314, júniusban belföldről 5767, Szerbiából 11204 júliusban belföldről 2304, Szerbiából 9599, augusztusban belföldről 2739, Szerbiából 8711 darab Összes forgalom 1402/3. évben 211094 drb volt. Kiszállíttatott: 1902.1 szeptemberben 18376, októberben 25187, ; novemberben28113, deczemberben 24963, I — 1903. januárban 13827, februárban 12951, márcziusban 13053, áprilisban 13563, májusban 19635, júniusban 14220, júliusban 14870, augusztusban 14163 drb. Összesen az 1902/3. évben 212,921 darab.
Ojtóanyagok és orvosságok kiszolgálta

tása laikusok részére. Az alsó-ausztriai helytartóság legutóbb kibocsátott rendeletében kimondotta, hogy gyógyszertárak állatorvosi ojtásoklioz szükséges ojtó- anyagokat csak állatorvosi rendelések alapján szolgáltathatnak ki; a gyógyszer- köny vbefelnem vett orvosságok és gyógy- készitmények, melyeket újonnan forgalomba hoztak, egy korábbi,miniszteri rendelet értelmében csak orvosi rendelés alapján lévén kibocsáthatók, ehhez képest állatorvosi czélokra szolgáló gyógyító szérumok csak állatorvosok rende- | lésére adhatók ki. A rendelet azonkívül



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 41. szutal még a gyógyszerészi szabályzat azon intézkedésére, mely szerint már kis meny- nyiségben hatékony orvosságok, valamint mérgek, kizárólag orvosi rendelésre szolgáltathatók ki. Tekintettel arra, hogy Magyarországon a g\ ógyszertárak mily könnyűséggel árusítják a legkülönfélébb, titkos és nem titkos orvosságokat állatorvoslás czéljaira, nálunk is kívánatos volna hasonló tartalmú rendelet kibocsátása.
A halászati társulatok köréből. A Hármas- Kőrös holt kanyarulatain Szentes szék- helylyel megalakult a kíilső-tehenes-szel- vényi holt körösi halászati társulat. Elnöke jl/híé/íEereiicz szentesi polgármester, igazgatója Tabajdi József. Megalakult a csengést halászati társulat is. Elnöke Léderer László, alelnök igazgatója Bozóky Árpád dr., ennek székhelye Kunszentmárton.
Állatkiállitások és díjazások. Mártonhelyen átalakítás volt, a melyen 8/ tenyészállatot mutattak be. Az első dijakat Puczkó András (Mezővár,) Bagary József (Mártonhely) kapták. A’o/iorae.sowCsererFerenczet Grosz Alajost, Németh Istvánt tüntették ki nagyobb jutalmakkal. A biliarmegyei gazda- 

ságiegyesületiLoinadiban állatkiállitást rendezett, mely alkalommal lovakért 400 korona államdijat és 200 korona egyesületi dijat, szarvasmarhákért 800 korona államdijat és 200 kor. egyesületi dijat, szarvasmarhákért 8u0 korona államdijat osztottak ki. Az eiső dijakat Irásy Ferenc (Okány), Farkas Márton (Komádi), Boros Lajos (Szalonta), Goron János darvasi gazda kapta. Darányi földmivelésügyi miniszter a borsodmegyei gazdasági egyesületnek lódijazásokra 1000, szarvasmarha díjazására 700 koronát adott.
A világ vajtermelése. A következő táblázat hozzávetőleges áttekintést nyújt Európa és a többi világrészek vajtermelésé- 

röl. Az állatállomány statisztikája szerint a kulturnépek birtokában körülbelül 63,880.000 tehen vau, ezek évente 2.640.000 t. vajat és sajtol szolgáltatnak 99 és fél millió frank minimális értékben. Ezen termelés az egyes országokban következőleg oszlik meg:

Európa és többi 
világr. együtt ___ 68380000 2640000 2740000 10’7

tehenek i 
száma

termelés fogyaszt, fejenk.
tonna kgr.

Angolország 3950000 209000 510000 135
Francziaország___ őOOtXW 200000 270000 8
Németország _ 8950000 300000 444XXJO 5
Oroszország ... 10000000 350000 345000 3’5
Ausztria-Magyar- 

ország ......... 6000000 170000 170000 4-5
Olaszország 2400000 145000 85000 3
Spanyol- és Por

tugália _ ___ 1200000 50000 500 0 3
Svéd és Norvégia 2000000 80000 55000 9
Dánia _  ..._ 1050000 6,000 2ÍXJ00 9
Hollandia ... 900000 120000 20000 9
Belgium.— ..._ 100000 60000 65000 11-5
Schweicz _ ___ 8000 0 70(X)0 30000 <11
Románia ... ... 1200000 20000 — —
Szerbia................ 300000 10000 — —
Törökország 300000 10000 —

Európa ... _ _ _ 44850000 1845000 2 60000 7'4
Amerika ......... 15940000 610000 580000 9
Ganada — ... 19900 0 13000 50000 11
Ausztrália — 1100000 55000 50000 12

Igen tanulságos e táblázat több tekintetből. így például Anglia kevesebb tehene agyanannyi vajat termel, mint Francziaország. A fogyasztás tekinteté

ben fejenként Belgium második, Svájcz harmadik helyen áll. Magyarország- Ausztria pedig termelését elfogyasztja, tehát kivitelre felesleget nem produkál. Franczrországban, mely azelőtt egyedül látta el az angol piaczot vajjal, honnan a dán termék kiszorította, 1901. óta ismét emelkedik a vajkivitel, hosszas fáradozások után, midőn az már hanyatlásnak indult volt. Normandiából és Bretagneból ismét sok millió frankért küldenek vajat Angliába. Oroszország’ az utolsó 10 évben megkétszerezte vajtermelését. Az orosz kormány minden képzelhetőt elkövet, hogy e halalmas kiviteli forgalmat még fejlessze. Olaszország vajtermelését háromszorosra fokozta s a többi országokban is hasonló irányzat van.
Nyilatkozatok. Folyó év augusztus 13-án lakóházamat és melléképületemet tűzvész ellen a „Gazdák Biztositó Szövetkezetéinél biztosítottam. Múlt, hó 25-én szomszédomban tűz ütött ki, melytől az én házam is meggyuladt s a melléképülettel együtt teljesen leégett s ezzel összes vagyonon! odaveszett. A megejtett kárbecslés alkalmával meg az a reám nézve végzetei körülmény derűit ki, hogy én a biztosítási kötvényem diját aszabályszerü időn belül kifizetni elmulasztottam s ennek folytán kártérítési igényem jogát elvesztettem. A „Gazdák Biztositó Szövetkezete1’ igazgatósága daczára ennek, kártérítési igényemet nemcsak, hogy el nem utasította, — a mihez, beismerem, hogy joga lett volna, bánéin méltányosságból az egész káromat teljes összegében kifizette. A midőn ezen nemesszivü eljárásáért a „Gazdák Biztositó Szövetkezete“ igazgatóságának hálás köszönetemet ez utón fejezem ki, egyidejűleg ajánlom gazdatársaimnak, hogy biztosítsák vagyonukat a , Gazdák Biztositó Szövetkezetéinél, mely intézet, — mint az én esetem is igazolja, — a biztosítottakkal szemben mindenkor a leg- méltányosabb eljárást tanúsítja. Kelt Tes- magon, 1903. augusztus hó 9 én. P. H. 

Mészáros György s. k., Pásztor Józsi s. k. bíró, Gált István s. k. a. bíró.
A „gazdák Biztosító Szövetkezete4' tekin

tetes igazgatóságának. A midőn a „Gazdák Biztosító Szövetkezetéi-nél volt ház és takarmány biztosítás után részemre folyósított 2340 korona összegnek kezeihez történt juttatását köszönettel elismerem, egyúttal szövetkezetükkel szemben csupán kötelességet teljesítek akkor, a midőn ezen áldásosán működő Szövetkezetnek a tűzkár igazságos és méltányos felvétele s megbecsléséért, a gyors és kifogástalan többi eljárásukért őszinte köszönetemet és hálámat jelen soraim által nyilvánítom s egyúttal kijelentem, hogy a „Gazdák Biztositó Szövetkezet-ét ismerőseim és barátaim figyelmébe és pártolásába lépten-nyomon ajánlani fogom. Működjék és virágozzék ezen Szövetkezet igen sokáig a kárt szenvedő polgári társadalom javára. Kiváló tisztelettel, Ér sekujvár, 1903. szept. 6. Fabó István.
Lótenyésztőknek fontos a Velocifor lónyiró- 

gép, melylyel egy ember a nélkül, hogy nyug
talanítaná simára nyírhat egy lovat. A gép 
már több ízben, igy legutóbb az 1903-iki riedi 
gazdasági kiállításon aranyéremmel lett ki
tüntetve. Megrendelhető e czimen; Ludwig 
Efhardt, Wien, 17/1. Jörgerstrasse No. 37.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

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

& M. úrnak Fchérviz. Hivatalos lapunkból 
küldtünk mutatványszámot. A mai postával 
küldtük egyesületünk alapszabályait és kötelező 
tagsági nyilatkozatát. P. L. úrnak Hódmezővá
sárhely. Kitűnő, sárga magyar tyúkok kaphatók. 
Bolgár Dezsőné úrnőnél, Szt.-Imre u. p. Kadar
kút, Somogymegye és Borbás Imrénénél Hala
son, különben levélben bővebben. P. J. úrnak 
Zombor. Levél ment. L. K. úrnak. A tagdíj- 
ügyet rendezni fogjuk. R. S. úrnőnek Szt-Gál. 
A tojás hozamot fokozni helyes tenyész kivá
lasztással lehet, a legjobb tojókat használják 
tenyésztésre és legjobb fiatal kakasokat. E czél- 
ból jól tojó fajtából való 2 törzset kell tartani 
a fajokat az egyik, a kakasokat a másik törzs
ből választani. Ha a kifutó nem alkalmas arra., 
hogy férgeket, zöldséget, maguk találjanak, ak
kor, husrostokban kell előbbit nyújtani. Az 
amerikai nagytenyésztők úgy gondolkodnak, 
hogy jövedelmezőség szempontéból jobb az 
előállítási költségeket redukálni, mint a tojás
hozamot emelni. R. ,J. úrnak Csorna. Ezentúl 
már csak egy baromfikiállitás lesz f. évben. Ara
don november 8—10-éig. Prospektust és beje
lentési ívet küldtünk. B. M. úrnak M.-Pécska. 
Levél ment. Talán mégis történnek nagyobb 
bevásárlások az állam részéről, igen valószínű.

A Hat kereskedelem.
Az „zillattenyésztési és Tejgazdasági 

Iuipoíi“ eredeti tudósításai.
Budapesti julivásár. 1903. október 5. Fölhajta

tott : 2151 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 49—52, középminőségü hízott ürü 
-------- , legelőn javított ürü 34—45 pár.-kint, javított 
anya —, szerbiai raczkajuh-------- , kecske--------- ,
bárány----- .

Irányzat: A vásár hangulata élénk.
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Budapesti szurómarhavásár. 1903. október 8.

Fölhozatott : borjú 436 darab, bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 86—108 fill., II. oszt. 
-------- Ilii., bárány páronkint----------kor.

Irányzat: A vásár hangulata vontatott.
Budapesti vágómarhavásiár. 1903. október 8.

Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 3677 drb, csontozni 
való marha 1073 drb, összesen 4750 drb. Ebből : ökör 
3612 drb, bika 191 drb, tehén 775 drb, bivaly 155 drb, 
növendékmarha 17 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1903. október 8. I. rendű II. rendű III. rendű
Magyar hizott ökör 75—78 71—74 68-70
Tarka hizott ökör . 80-82 76-78 72—74
Tehén ....................... 62—70 54-60 44-52
Szerbiai ökör . . . 64-72 56-62 46-54
Bika.......................... 68-76 60-66 50—58
Növendékmarha . . — 44-80 _____
Bivaly ....... 46-50 40-44 —
Irányzat: A vásár hangulata élénk ; az árak változat

lanok, csupán alárendelt minőségiteknél 1 kor. áresés. 
Eladatlan marad 14 drb.

Budapesti lóvásár. 1903. október 8. Fölhajtatott: 
567 drb. Ebből jobb min. hátasló —: drb, jukker 
40 drb, hintós 30 drb, igás 50 drb, fuvaros ló 100 
drb, parasztló 280 drb, alárendelt minőségű 67 drb. 
Eladatott : 416 drb. Árak : drbonkint kor. hátas ló----- ,
jukker 260—340, hintós 280—460, igás 200—350, fuvaros ló 
106-170,paraszt ló 46-100. Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti ferenczvárosi sertés-zártvásár.

Napi árak fillérekben

Nap Érk. 
waggon

II Sertés- 
Érk. |lk°z™gó-

ÜSk.

|| tatott

Eladat
lanul, 

maradt

október 1-től okt. 8.j 59 | 2498 || 2388 110

Nap

okt. 1-én

öreg Fiatal

Si
lá

ny

|l.
 re

nd
ű 

| 35
0 k

g.
 

fe
lü

l
II.

re
nd

ű 
28

0—
35

0 
kg

.-l
g

N
eh

éz
 

30
0 k

g.
 

fe
lü

l
i köz

ép
 

22
0—

30
0 

kg
.-i

g
kö

nn
yű

22
0 

kg
ig

92— - 98-104 93-ÍÖ0 88-92

91— 91 — 97-101 88-98 88-94 —okt. 8-án |
Irányzat: Vásár közepes. Az árak változatlanok.
A kőbányai sertéspiacz iteti íórg-alrna. 1903. 

szeptember 1-0-tói 1903. okt. 9-éig. Sertésállomány volt 
1903. szept. 30-án 42263 darab. Ehhez érkezett : magyar 
795 drb, szerb’ 3818 drb, összes állomány 46876 drb. 
Elszállittatott: 5339 drb. Maradt állomány 41537.

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 106—112 fill. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig' 106—112 hll.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 112—118 
üli. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 112—118 
fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 112—118 
üli. Szerb nehéz párja 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: Élénk.

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 Élénk.

A fent jelzett sertésmennyiségből németországi vevők 
által határszéli vágóhidak utján élő állapotban 10 drb 
lett Németországba elszállítva.

Bécsi juhvásár. 1903. október. 8. Fölhajtatott : 4759 
darab, mely 56 fill.-rsl kelt el klgr.-kint. Árak: kg.-kint 
mi.-ben : angol húsos ürük-------- , I. rendű hizott ürü
50--56, középmin. hizott ürü 44-48, kecske —, bárány —.

Irányzat: Jó kereslet mellett a vásári hangulat élénk 
és az árak klgr.-ként 1—2 fillérrel jobbak.

Bécsi: szurőmariiavásár. 1903. október 8. Föl
hozatal: 3266 drb boriu, 1140 drb sertés, 506 drb 
juh, 52 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú élő : 
JOO—132, ölött 80—112, hizott , sertés 98—110, süldő 
sertés 96—108, hússertés 74—92, juh 64—92, bárány 
páronkint 12—26 kor.

Irányzat: A borjuvásáron az üzlet .elég szilárd, az 
árak sok esetben klgr.-ként 2—4 fillérrel emelkedtek; 
süldők ára változatlan.

Bécsi sertésvásár. 1903. október 6. Fölhajtatott: 
hússertés 4426 darab, zsirsertés 7217 drb, összesen: 
11,643 drb. Ebből : magyarországi 7217 drb. galicziai 
4377 drb, egyéb 49 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 99—101 (kiv. 
102), elsőrendű közép magyar 94—98, könnyű magyar 
88 —93, öreg nehéz magyar 94—98, Bzerémségi 
^horvát)-------- , szedett sertés---------, galicziai süldők
---- 1—, galicziai öreg ——, hússertések 76—96.

Irányzat: Zsirsertésekben az üzlet lanyha, visszamenő 
árakkal; hússertések ára változatlan.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. okt. 5. Föl
hajtatott : hizott és legelőmarha 3433 drb, csontozni 
való marha 1716 darab, összesen 5149 darab. Ebből 
ökör 3918 drb, bika 515 drb, tehén 397 drb, bivaly 
319 drb. Vásáron kivül közvetlenül a vágóhidra ér
kezett a lefolyt héten 756 drb., az utolsó veeztegvásáron 
való fölhajtás 505 drb.

Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték- 
_____________ ben fogyasztásig adó nélkül.) ___

1903. október 5 l| I. rendű

Magyar hizott ökör . . . 
Galicziai hizott ökör. . . 
Tarka hizott ökör . . . 
Bikák ..............................
Hizott tehén....................
Legelőmarha................. ...
Csontoznivaló marha. . 
Bivaly...............................
Konzerváru (selejt) . . .XUlUTClVdlU lötsicjlj ... II--------|-----------
Irányzat: Prima áru a multheti árak mellett___ S______________ kelt el ;

a bikavásáron az árak átlagban 100 klgr.-ként 2 koro-
val emelkedtek. -----------

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. október 9.
Élő baromfiak: 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 hizott egy pár 
-------- . Rucza hizott la egy pár 4.60—5.—, rucza hizott 
Ila egy pár 4.----- 4.60 Lúd hizott la 13.—15.—, lúd
hizott Ila 10.—13.— Pulyka hizott la —.

Vágott baromfi ——.—, és I.-rendü szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója 1.30—1.40 vágottpulykák 
Kilója 1.40—1.50 mi. kilónként, minőség szerint.

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

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.
__________________ 1903. október 4-én. ______
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Lépfene _  _  ... ... ............I 5s! 78 12 24
Veszettség............... ............ 55 55 — — 13 13
Takonykor ............._............... | 60 71 — 9 9
Ragadós száj és körömfájás | 861 6043 ó5 | 384 — —
Ragadós tüdőlob _  ... — — — — — —
Juhhimlö................  | 16 36 — i I _
Ivarpzerü hólyagos kiütés 16 33 — — _
Rühkór ____ ... 197 381 — — 16 38
Sertésorbáncz .................... 197 532 — _ 24 114
Bivaly vész _______ _____ 26, 36 1 1 _ — 9
Sertésvész ... ............... | 690[ — — 47 —

MIKI X)S gépgyár K 
részv.-társ.

i

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 dijmentesen 
szolgálunk.A pozs nyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb ... zzz kitüntetés. ~ -----! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. —

l| I. rendű | ll, rendű | III. rendű

74- 78-80 64—73 54—62
75— 76 68-74 62—67

82-86-8789 70—80 58—68
50-74-76 50-74-76 --------
56—70 56—70 --------
52-68 52-68 --------
52—60 52—60 --------
40—52 40—52 --------
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Westfalia Separator

BUDAPEST,
V.,Váczi-körut 44.

A legtökéletesebb szabadalmazott „WESTFALIA*  separatorok

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

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni.

Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és fb'ze- 
lékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállítmányo
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardijak, útirányok 
stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. ======================= 
Kiviteli osztály : A társaság berlini fiókja mindenféle elemi czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja, Az árukra előlegeket is folyósit. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesítését. =======4

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

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

Magyar Eleliiiiszer-Szállitó Részv.-Társaság
— Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám.

ÜZLETÁGAK: ......................

A „KRONEN SEPARATOR"
1901-ben az állami lefölöző-versenvnél Budapesten, valamim yi 
gép között legélesebben fölözött. Kapható 12 különböző 
nagyságban, óránkénti 40—2300 liternyi munkaképességgel. 
KORONA-VAJKÖPÜLÖK. Legújabb és legczélszerübá 

gép kisebb üzemek részére.
Szám 12 3
Munka- c_ «
képességé____ 10

K. 25.— 36.—
15

45.”

4

IURÁNY és WOLFRUM
BÜBAPEST, VI., Váczl-körut 33.

Tej gazdasági gépgyár és tej gazda
sági technikai iroda.

Berendez teljes tejgazdaságokat kéz" 
és eröhajtásra.

_25 lit.
65.—

Óvja az egészségét!
ŰHF- Ezernél több kiváló orvos ajánlja!

> ÁSVÁNYVÍZ

Árjegyzék kívánatra mindenhová díjmentesen küldetik. 
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; a fnvardijat oda és 

az üres üvegekért vissza fizeti a
Szt. - Lukacsfürdö Kútvállalat, Budán.

A legjobb minőségű tiszta magyar lenmagból sajtolt, 
magas tápértékü — ......... :— .... ..... • ———

Etessünk növendék-állatainkkal és tejelő-marháinkkal 
lenmagpogácsát, a mely minden más takarmánynál sok
kal becsesebb és a legdiátetikusabb erőtakarmány. =

lenmagpogácsát 
szállít a legmesszebb menő minőségi garantiák mellett 

KOHN ADOLF és TA,!SA 
győrszigeti olajgyára.

Iroda: Budapesten, Eskü-ut 5. sz.

GÁL és FODuR
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£angeriiauseni gépgyár
......... ....... részvény-társaság ............ z
Budapest, (Kfilgö Váczi-nt) Cjá^a-uta 3.

B®|8 Vasöntöde, gén- és rézgyár. ®®1S

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére

SCHENKER és TÁRSAI, HOFFMANN S. ésV, KOHN E. és MITTLER
KÜLÖNVONAT ERODÁJA.

Mindennemű
élelmiszerek, élő állatoknak, romlandó áruknak és egyéb gyors 
szállítást igénylő ez kkeknek, 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.

Beteg állatok szánalomra méltók.
A TSTTTíCr'R TKT^ háziállatok óv- és gyógypora, A XiVTXXXl^ disznónak) |ónakj szarvasmarhá. 

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

nehéz légzés ellen, túletetésnél és vér- 
tisztitóul ; tehenek vő es vagy rossz, 
valamint kevés tejelése, puffadtsága 
ollen; tollasok hullása ellen. Álta
lában egy egyszeri adag alig kerül 
3 krajezárba, melylyel nagy kárt el
hárítanak azok, a kik óvszerkőpen 
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 
bőrmentve 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
gyógysze ész-tudor, a m. kir. természettud. társulat r. tagja

Kce.., .stvan király gyógyszertárában, ESZÉK, alsóváros

Hirdetéseket felvesz
• a kiadóhivatal

7

s

i

KURCZ LIPÓT ÉS TÁRSA
*/ photoczlnkografiai müintézete • /

v/ Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 13. v/ 
V KÉSZÍT:   V/
y / mindennemű nyomtatványhoz szükségelt y/ 

JZ CLICHÉKET yf 
Ay _ Chemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- A/’ 
XV Z typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve- XV Z 

zetek, alaprajzok photolithograliailag lég-
V szebben, íegolcsóbban sokszorosittatnak V

Vidéki meorendelÉseK pontosan is jutányosán eszközöiietnek.
Sí

BECK és GERGELY 
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. 
ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmótorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavawavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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e.e_e_e_e_e. 1902. évi forgalom: 28,000 bál. -3_5_9-9_9-S)
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra

I
 melyek minden évben julius és szeptember 

hónapokban tartatnak meg.

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

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

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Alagott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
„Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000 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 dijarányukban részesülnek 
és az 1901. évi üzletfeleslegből úgy a tűz- mint a jégkár ellen biztositva 
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 ftjazgatóság.

AZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. Brassói kénsav- és műtrágya- gyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű
Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyel- mébe. Ajánlatokkal készséggel szol- gál a Központi Iroda, Budapest, mXm IV., Bécsi-utcza 5. sz. ................= S'r©

Linkig Erliardt jTmii w. Wien, XVH|1, Jörgerstrw 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 ivat

koznak 10% árengedményben részesülnek.

Gazdák!
Van egy védő
szer sertéseitek 
számára, mely 
egyszersmind 

táp- és hizlaló
szer. Károsodás 
elkerülése vé
gett tegyetek 

már a malaczok 
eleségébe is

dr. Trnkóczy-féle

krajnai sertés-táplisztet.
1 csomag, mely hónapokra elegendő : 50 fillér.

Kitűnő hatással van az egészségre, étvágyra, növekedésre, húsra és zsírra. 
Kapható a legtöbb kereskedésben, vagy 5 csomag posta utján a gyári 

raktárban:
Trnkóczy gyógyszerésznél, l.aibacli, Krain, Österreicn. 

Hitelesített köszönőiratok naponta érkeznek, biztos eredményt jelentve.

Uj “Victória” sorvetőgép
(tolókerék - rend ■ 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETŐGÉP.-

T já ni ja legjobb minőségű gazdasági gépeit 
J és eszközeit jutányos árak mellett. ------

Jerjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen

jtofkeFF éS Sehrantz
J3udapesten, VI. kér, Váezi-körút 57. sz.Uj gazdasági gépgyára és vasöntödéje Kispesten épült!900-ban
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Kis hirdetések ára:

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

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

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

Faj baromfiak
állandóan kaphatók : Plymouth, 
Langshan, Bráhma, Cochin, 
orpington stb. darabja bár
mely nemben 4 forint. Keltő
tojások á 10 kr. Pekingrécze 
6 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 1 Árjegyzék. Brichta 
Kálmán Török - Bálint, 

(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

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

r.-társaságnál
Budapest, Fürdö-u. 8.

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

Eladó
9 drb fehér, búbos, fiatal 
„creve coeur“ tyuk és egy 
szép,hason fajú fiatal kakas 
30 írtért; továbbá 2 
fekete, búbos, szép creve 
coeur tyuk 6 írtért; végül 
egy óriási, sárga, fiatal, 
cochin-tyuk 4 írtért. Eladja 
Sőtér Ferenczné, Rajka, 
Mosonmegye.

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet*,  fonat- és 
kerités-g-yára

BUB A PESTEN, VIII. 
Vllöi-ut 48. szám.

Plimut tyúkok 
és ezek tenyésztőjásai 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.. 
Alkotmáey-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

Lampel Ödön
kosárfonó

Ujpe-st, Temetö-utcza 8. sz.
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
léle keltető-fészkeket , 1 

koronáért.

Fajtiszta, szép sárga Orping-- 
tonokat mérsékelt árban 

sjzállit a
H. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Olcsó és tartós drótkerítések
baromfi-udvarok, tyukketre- 

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

— Kaphatók: —

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

Holló József 
által Angliában beszerzett 
orpingtonok szaporulata: 
50 drb, továbbá 60 emdeni 
lúd, 70 drb bronzpulyka, 
30 drb pekingi gácsér, 25 
drb fehér magyar kakas, 
fehér láb, fehér csőrrel, 
mind szépen kifejlett álla
tok, jutányosán eladók 

I’isny Jstvánnénál, Batto- 
nyán Ugyanott hízott ludak 
és kacsák is beszerezhetők.

Több kiállításon 
aranyérmet nyert tenyészetem 
bői, k vetkező 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. 

liiiiií
felvétetnek 

a kiadóhivatalban 

Budapest,
IX. kér., Üllöi-ut 25.

l!l
8

Tenyésztő Ön? Kiváló ered- ■ 
menyeket kíván elérni? I

Nos! Akkor nevelje fel a g 
fiatal baromfit Fattinjfer R 
húsrosios csirkeele- M 
delével és adjon a tojók- g 
nak a szokásos tápiáié*  n

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen |g 
kiváló táp'z.ereket évek ó'a e sörendü tenyésztők használják K 
és az összes szakmüvekben és lapokban aján tatnak. — Árjegy- I 
zék és prospektus kívánatra ingyen küldetik FATTINGER tob- K 
bi álla• ledeleiröl : baromfi, galambok, fáczánok, madarak, | 

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

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8. |

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

3
a
8
í
31

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 agyak al 
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 vezérképviselö Szűcs Zsigmondi Budapest, VI., Nagymező-u. 68.
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Több mint 100,000 eredeti „MEL0TTE“ gép 
===== van használatban. =====

|:: Árjegyzékkel és költségvetéssel úgy a tejgazda- 
<" sági, baromfitenyésztési, mint egyéb eszköze

inkről és gépeinkről szívesen szolgálunk.

ALAPÍTVA 1865.

Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport áru raktár.BUDAPEST. =--. ..~

A

Az eredeti „MÉLOTTE“ tejfölöző gépek kép
viselete.

„MEL0TTE“ a legkönnyebb járatú. 
„MÉLOTTE“ a legtartósabb és legegysze

rűbb javitást nem igényel.
„MÉL0TTE“ élesen fölöz. Szolid.

VAVAVAVAWAWAVAVA

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 

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


