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Kéziratokat a szerk. nem ad vissza

Állattenyésztésünk a múlt évben.
Év végével a jó gazda visszapillan

tást szokott vetni a lefolyt évben 
történtekre s mérlegelni szokta azo
kat az eredményeket, amelyeket egy 
év leforgása alatt elérnie sikerült. 
Mi is szükségesnek tartjuk az év 
befejeztével visszapilllantást vetni az 
ország állattenyésztési viszonyaira s 
mérlegelni azokat a mozzanatokat, 
a melyek országos szempontból 
jelentőséggel birnak állattenyészté
sünk és állatkivitelünk terén.

Állattenyésztésünk országos szer
vezésének alapját tudvalevőleg az 
1894-ik évi XII. t.-cz. vetette meg, 
a mely szabatosan kijelölte a helyes 
utat köztenyésztésünk fejlesztésére 
s lehetővé tette, állatállományunk 
minőségének oly mérvbeni javítását, 
a mely a tenyésztés jövedelmezősé
gének jelentékeny fokozását bizto
sítja. Ha visszapillantást vetünk e tör
vény életbelépte óta állattenyészté
sünk terén elért eredményekre, örven
detesen konstatálhatjuk, hogy földmi- 
velésügyi kormányunk az idézett tör
vényben kitűzött czélok elérésére a 
helyes eszközöket választotta meg s 
azok az anyagi áldozatok, a melye
ket a tenyésztés emelésére fordí
tott, igen hasznos befektetéseknek 
tekinthetők, mert a jelentékeny ha
ladás állattenyésztésünk terén szembe
szökő.

Az elért eredmények oroszlánrésze 
bizonyára a 94-ik évi XII. t.-cz. 
értelmében szervezett állattenyész
tési főfelügyelőséget, illetve állat
tenyésztési felügyelőségeket illeti meg, 
a mely közhivatalok élén oly férfiak 
állanak, akik nemcsak teljes odaadás
sal, de nagy szakismerettel is végzik 
feladatukat.

Földmivelési kormányunk a törvény 
életbelépte óta évről-évre nagyobb 
összegeket bocsájt rendelkezésre az 
állattenyésztés ügyeinek emelésére 
és az 1896-ik évben e czélra pre- 
liminált 186.000 korona fokoza
tosan emelkedve évről-évre, a múlt 
évben már 2.466,000 koronára 
emelkedett. A kormány által [az 
állattenyésztés czéljaira engedélye
zett összeg tehát óriási mérvben 
megnövekedett néhány év alatt, ezzel 
szemben azonban az eredmények is 
hasonló arányban emelkedtek, már 
legalább ami a szarvasmarha-, juh-, 
sertés- és baromfitenyésztést, vala- 
miut a tejgazdaság dolgait illeti. Köz
tenyésztésünk, • — a szarvasmarha-, 
serlés- és juh-tenyésztést értve — 
tényleg nagy lépésekkel halad előre, 
amint erről mindenki, a ki az állat
tenyésztés dolgai iránt érdeklődik, 
saját tapasztalataiból is meggyőződést 
szerezhet.

Bizonyítékát szolgáltatta ennek 
egyébként a pozsonyi mezőgazdasági 
kiállítás keretében tartott élőállat 
kiállítás, a melynek anyaga — külö
nösen a kistenyésztök köréből kiállí
tott anyag — valóban örvendetes 
képet tárt elénk kistenyésztésünk fel
lendüléséről.

Lótenyésztésünkről sajnos, nem 
rajzolhatunk ily örvendetes képet, 
mert, bár a kormány a lótenyésztés 
czéljaira közel 7.000,000 koronát 
áldoz évente, az elért eredményt 
semmiképpen sem tarthatjuk arány
ban állónak az arra fordított óriási 
áldozatokkal.

Allatforgalmi és értékesítési viszo
nyainkról megemlékezvén, ki kell 
emelnünk, hogy az értékesítési vi
szonyok különösen az év második 
felében előnyösen alakultak, s állat

kivitelünk a múlt évihez képest, jelen
tékenyen emelkedett. Szarvasi ia 
kivitelünk az előző évvel szí íben 
47.000 darabbal volt nagyobb az év 
első 11 hónapjában, mint az előző 
év ugyanezen időszakában. Juhki- 
vitelünk 54.000 darabbal, sertéskivi
telünk 15.000 darabbal, lókivitelünk 
pedig kereken 1000 darabbal haladta 
felül a múlt év ugyanezen időszaká
nak kivitelét.

De evvel szemben behozatalunk 
is növekedett, igy jelesül szarvas
marhából 19.000 darabbal jött be 
több, mint a múlt évben, hízott ser
tésekből pedig 28.000 darabbal több.

Igen nagy emelkedés konstatál
ható baromfikivitelünknél, a mely 
844.000 darabbal volt nagyobb, mint 
a múlt évben, s kivitelünk baromfiak
ban összesen 8 millió 57 ezer dbra 
rúgott a múlt év első 11 hónapjában, 
amely kivitelnek értéke 9,724.000 K-t 
tett ki. A múlt évihez képest jelen
tékenyen emelkedett tojáski vitelünk 
is, melynek értéke 33 millió koronát 
képviselt, a baromfí-tollak kivitelé
nek értéke pedig 7'5 millió koronára 
rúgott, úgy, hogy a baromfi- és ba
rom fitermékek kivitele több, mint 
40 millió korona értéket reprezentál. 
A tejszövetkezetek szaporodásával 
vaj-kivitelünk is jelentékenyen emel
kedett, még pedig a múlt évihez ké
pest 5000 mm.-val. Kivitt vajunk 
értéke 8 millió 700 ezer koronát 
képvisel.

Hogy mily óriási értéket reprezen
tál állatkivitelünk, igazolja az, hogy 
csupán az élő állapotban kivitt 
szarvasmarhák, juhok, sertések és 
lovak értéke 199 millió koronára 
rúg, a mihez, ha hozzászámítjuk a 
baromfi- és vaj kivitel értékét, akkor 
látjuk, hogy állatkivitelünk az 1902-ik 
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év első 11 hónapjában meghaladja 
a 250 millió korona értéket.

A kiviteli statisztika azonban még 
egy körülményre hívja fel figyel
münket ; arra nevezetesen, hogy 
199 millió korona értékű élőállat
kivitelünkből 157 millió korona ér
tékű állat közvetlenül Ausztriába 
vitetett ki, a minél semmi sem bizo
nyítja jobban annak fontosságát, 
hogy az Ausztriával megkötött állat
egészségügyi egyezményt egyrészt 
szigorúan fenn kell tartanunk, más
részt pedig mérlegelhető annak je
lentősége is, hogy mily beláthatatlan 
kihatása lett volna hazánk állattenyész
tésére, illetve kivitelünkre, ha a je
lenlegi szövetséges viszony Ausztriá
val felbontatott volna.

Állategészségügyi viszonyaink a le
folyt évben, általában eléggé ked
vezőek voltak. Az őszszel ország
szerte fellépett ugyan a száj- és kö
römfájás, de a kormány czéltudatos 
intézkedései a bajnak hamarosan ha
tárt szabtak.

Egészben véve örvendetesen kons
tatálhatjuk, hogy a lefolyt év állat
tenyésztési, állategészségügyi és ér
tékesítési viszonyaival meg lehetünk 
elégedve s hogy mezőgazdaságunk 
ezen alapvető legfontosabb ágazata 
a fejlődés legjobb utján halad, y

Állattenyésztés.
Rovatvezető : Monostori Károly.

Istállózás, legeltetés.
Így téli időben erősen reá nehe

zedik az állattenyésztő és állattartó 
közönségre a kiteleltetésnek minden 
terhe s gondja, de ideje is van gondol
kozni a felett, hogy van-e az állat
tenyésztésben és hasznosításban az 
u. n. kizárólagos istállózásnak elő
nye, szemben a legeltetéssel kapcso
latos istállózással, vagy éppen a szo
ros értelemben vett istállózás teljes 
mellőzésével.

Amennyiben ez utóbbi üzemforma 
csak igen kivételes esetben nyerhet 
alkamazást, attól eltekinthetünk, s 
megv: ágálhatjuk, hogy körülbelül 
mik a kizárólagos istállózással vitt 
üzemnek előnyei és hátrányai s mik 
a legeltetéssel kapcsolatos üzemnek 
e tidajdonságai.

Akármelyik hasznos háziállat te
nyésztését vizsgáljuk is, el nem 
tagadhatjuk, hogy mindkét módban a 
hátrányokkal váltakoznak az előnyök 
s boldogulásunk éppen attól függ, 

mennyire tudjuk az előbbieket az ok
szerűség határán belül kizsákmányolni 
és mennyire tudjuk az utóbbiakat 
mérsékelni, esetleg le is győzni. Ha 
ebben mesterré lett valaki, akkor 
úgy az egyik, mint a másik módon 
boldogulhat.

Nyugodtan s elfogulatlanul számot 
vetve ismereteinkkel és tapasztala
tainkkal, megállapíthatjuk, hogy az 
istállózásnak következő figyelemre
méltóbb előnyei vannak: 1. az álla
tok az időjárás káros hatásaitól védve 
vannak s baleseteknek sincsenek any- 
nyira kitéve; 2. jobb ápolásban is 
részesíthetők ; 3. mindig szem előtt 
lévén, betegségek fellépése esetén 
gyorsabban vehetjük igénybe a se
gélyt; 4. A tejelők tejhozama nincs 
nagyobb ingadozásnak alávetve ; 5. 
a fejés tökéletesebb; 6. kevesebb 
legelővel is be lehet érni; 7. a trágya 
több ; 8. a szalma jobban kihasznál
ható; 9. az egész üzem jobban 
ellenőrizhető: 10. ami talán legfon
tosabb, a takarmányozás egyenletes, 
rendszeres, a czélhoz jól kimért lehet, 
úgy minőségben, mint mennyiségben.

Ezekkel szemben az istállózásnak 
hátránya nem sok, de sajnos, nagyon 
lényeges. 1. Több vele a munka, a 
kiadás, vagyis drága; 2. az állatok 
vesztenek életenergiájukból, ellenálló
képességükből, követk' zéskép fogé
konyabbakká válnak betegségekhez, 
kivált fertőző, veszélyes nyavalyák
hoz, sőt fogamzási és ellé-i rend
ellenességekhez is.

Még több hátránya van a legeltetés
nek. Ezek azonban majd mind meg
előzhetők, vagy mérsékelhetők. 1. 
Legelőn az állatok erősen ki vannak 
téve az idő viszontagságain »k; 2. 
eleségük, a legelő, nem egyenletes; 
majd buja, majd leperzselt s többször 
vízhiány is fennforog; 3. ki varrnak 
téve folytonosan véletlen esélyeknek, 
rovarinzultusoknak, féreginváz óknak; 
4. erősen ki vannak téve járványos, 
ragadós betegségeknek; 5. tejelők 
hasznosítása nehézkes, drága is az 
időveszteség miatt, mely fejő szemé
lyek ki-bejárásával, tejbeszállitással 
kapcsolatos.

Ezekkel szemben azonban számos, 
igen lényeges előnye van a legelte
tésnek. Így 1. általában véve olcsóbb, 
mert a takarmány learatása, behor- 
dása elesik, emberi drága erő is keve
sebb kell; 2. a jó szabad levegőn való 
huzamos tartózkodás, a kény- és kedv
szerinti mozgás az erő, egészség, 
ellenállóképesség fentartását és foko
zását teszi lehetővé; 3. evvel jár az 
ivari élet szabályosabb végbemene

tele; 4. az állati produktumok jobb 
vofia, kivált tejnek, vajnak, húsnak 
jobb minősége.

Ekként állván a dolog, a feladat — 
mint érintém — az, hogy igyekez
zünk kizsákmányolni az előnyöket és 
törekedjünk mérsékelni, vagy beszün
tetni a hátrányokat. E czél elérésére 
a legtöbb helyen a két módnak 
kombináltan való üzése a legindo- 
koltabb. Az évszakhoz, állatálomány- 
hoz és hasznosítás formájához mérve, 
részesítjük hát az istállózás és legel
tetés előnyeiben állatainkat, ok- 
kal-móddal erősen azon lévén, hogy 
azok hátrányos oldalai károsan ne 
hathassanak. Hogy ez nem könnyű 
feladat, az bizonyos, de, hogy nem 
is lehetetlen, azt világosan mutatják 
jól prosperáló tenyészeteink, melyek
ben a mondottakat jól összeegyeztetni 
tudják.

Egész könyvet kellene írnom, ha 
mind az előnyöseknek mikénti fel
használását, s mind a hátrányosaknak 
hogyan való kikerülését feltárni 
akarnám. Erre azonban a tenyésztés 
és állattartás mesterségében csak 
némileg is már otthonos olvasónak 
szüksége nincs, s elmélkedésre, ulán- 
gondolásra és megszivlelésre az iménti 
pontokba szedett emlékeztetések is 
elegendők.

Fontos szerep jut ebben a dolog
ban természetesen kivált az állat
egészségtani összes intézkedéseknek, 
vonatkozzanak azok akár a legelőre 
és legeltetésre, akár az istállózásra 
és istállóztatásra s mindennemű egyéb 
ellátásra, gondozásra, kezelésre és 
hasznosításra; ezek tudására egy
felől az elmélet, másfelől a gyakorlat 
tanította meg az azokban már jártas 
tenyésztőt, ez kell, hogy megtanítsa 
a még járatlant, vagy kevésbbé jártast 
is. És ezért szükséges éppen az 
előbbinek ismert dolgok felett is 
minduntalan gondolkodóba esni s az 
utóbbinak efféle dolgokat behatóbban 
tanulmányozni is.

Jelen emlékeztetőmben érintett 
tárgy alapvető fontosságú lévén az 
állatprodukczióban, talán megérdemli 
hát azt a kis helyet, melyet e lapban 
elfoglal. on.

Czukorgyári hulladékok felhasz
nálásáról.

A czukorgyártás elterjedésével a 
répahulladékok etetése is nagyobb 
mérveket öltött s ma már a répa
fejeken kívül a diftüsiós eljárással 
kivont répaszeletet, ezt a vizenyős 
metéltszerü takarmányt is deriire- 

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

A LEGJOBB FOLDZOCEP AZ ALFA-SEPARATOR,
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boriira etetik a répatermelők — kis- 
és nagygazdák egyaránt — és ami 
ezelőtt húsz évvel még majdnem 
lehetetlennek látszott, most azon nem 
is csodálkozunk, hogy úgy a friss, 
mint a bevermelt, — tehát savanyu — 
répaszeletet is etetik tejgazdaságok
ban minden fennakadás nélkül és a 
tej izének legkisebb hátrányát sem 
tapasztalva.

Legújabban a szállítási és raktá
rozási költségek kímélése szempont
jából szárított, vagyis víztartalmától 
szárítás és sajtolás által megfosztott 
répaszeletet is hoznak forgalomba. 
Ezzel lehetővé tették a gazdaközön
ségnek azt, hogy még lovakkal is 
(de csak igással) etethetővé vált ezen 
takarmány, mert ha 5—10 kg. napi
adag répát adhatunk igáslovainknak 
fejenként, akkor ezen mennyiség pót
lására bátran adagolhatunk 3—4 kg. 
száraz szeletet s ezzel ismét kiter
jeszthetjük a répatermelésünket egy 
pár holddal, mert a gyártól vissza
nyert szeletet tudjuk értékesíteni 
jobban mint eddig. Arról nem is 
szólok, hogy sertéseknek is adhatunk 
megfelelő mennyiségű répaszeletet s 
habár a savanyu szelet hasas és 
malaczos koczának éppen nem ajánl
ható, a száraz mindennemű és 
idejű sertésnek jó takarmány s ele
jével még a bízónak is beválik, 
mert bendőjét kitágítja — akár a 
tök, burgonya vagy répa.

Igazán nagy kár, hogy mostanáig 
csak egy-két gyár szárítja a szele
tet, pedig ezzel a mesterséggel 
nagyon sok vasúti fuvart lehetne 
megtakarítani, igen sok igás jószá
got lehetne a nehéz őszi utakban 
kímélni s a bevermelés költségeit 
redukálni s ami fő, a nyers szelet
nél mutatkozó nagy veszteséget, sok
romlást teljesen vagy legalább leg
nagyobbrészt meg lehetne gátolni ; 
végül a valutáinknál oly sokszor elő
forduló waggon- hiányon is segíteni 
lehetne ez által.

Ami a répafejeket vágy karajokat 
illeti, azokat rendesen friss állapot
ban szokták összevágva s szecská
val és abrakkal keverve etetni, de 
ahol sok répát termelnek, ott annyi 
répafej jön össze, hogy azt hamaro
san feltakarmányozni nem lehet, 
hanem be kell vermelni egy részét 
s ez csak úgy egyszerűen nem megy 
valami jól, mert a fejen levő levél

végek gyorsan korhadásnak indulva, 
a tulajdonképeni réparészt is meg- 
rohasztják. Ezen baj meggátlására 
czélszerünek bizonyult a fejeket sze
letekké aprítva bevermelni s jól lé
gy urva beföldelni; de ha még tovább 
lenne kénytelen a gazda e takar
mányt tartogatni, akkor közbe szecs
kát, polyvát vagy töreket rélegezve 
ajánlják az elvermelést.

A nagy ezukorgyári gazdaságok — 
mint a mezöhegyesi és diószegi — 
még á répafejekben levő ezukoranya- 
got sem adják át takarmányozási 
czélokra, hanem abból szeszt gyár
tanak ; ilyen répafejből szeszt elő
állító gyára van Mezőhegyesnek hét, 
a diószegi gyárnak egy; azután a 
nyert szeletet hasonló módon elver
melik, mint á répa többi alkatrészé
ből a czukorgyártásnál nyert szele
tet szokták s ez már jobban eláll. 
Megjegyzem, hogy a répafejből, te
kintve a levélszárak nagy sóskasav 
tartalmát, kevesebbet, legfeljebb 
felényit szabad takarmánvozni, mint 
a répából szokás; ezt figyelembe 
kell venni a fejből készült szeletnél 
is, mit répaszelettel keverve legjobb 
etetni.

Talán felesleges is kiterjeszked
nem azon, sok gazda által alkalma
zott módszerre, hogy a répafejeket 
a ezukorgyári répaszeletek közé 
keverve (persze felapritva) vermelik 
el s állítólag a következő év szep
temberéig is eltartják minden baj 
nélkül.

Ami a répaleveleket illeti, azokat 
is feltakarmányozzák eleségszük esz
tendőkben, de ez nagyobb mérve
ket ölteni nem fog, mert hisz óriási 
sóskasav tartalmuknál fogva csak 
igen keveset etethetni belőle ; külön
ben a jószágot igen megpurgálja és 
ennek következtében elerötleniti s 
lesoványitja, igy hát sem igás sem 
hizó marhának, sem növendéknek 
nem igen ajánlatos. Teheneknek 
pedig eo ipso nem való, mert keve
sebb lesz a tejhozam és igen hig a 
tej; csakis sertéseknek — itt is 
meddőknek s ártányoknak — sza
badna egykeveset adni s juhoknak 
lehet legelésközben a répaföldeken 
járni, ha szét van szórva a levél, 
de még ezen állatokat se takarmá- 
nyozzuk kizárólag répalevéllel, mert 
azok sem hálálják meg ezt az el
járást.

A répalevél csak kis mennyiség
ben takarmányozandó, sok oxálsav- 
tartalma miatt, s akkor is szecska, 
polyva és törekkel vagy abrakkal 
keverve; ha pedig igen szűk esz
tendő lévén, a bevermelésre szánjuk 
magunkat, szinte a fentemlitett’ száraz 
szalmafélékkel rétegezve kell elver
melni vagy zsombolyázni s jól le
tiporva elföldelni, s ha rákerül a 
sor az ilyen besavanyított levél ete
tésére, ismét csak kismértékben, 
óvatosan alkalmazzuk azt.

Van azonban a ezukorgyártásnak 
egy mellékterménye, jobban mondva 
hulladéka, melyet újabban felkarol
tak a takarmányozásban s igen elő
nyösen alkalmazzák úgy a hizó-, mint 
az igás- és tejelő-állatoknál és az 
nem más mint a ki nem jegeczedett 
ezukor — a melasse.

A melasset azelőtt többnyire csakis 
szeszgyártásra használták, de ma 
már, midőn nemcsak gabonából, ku- 
koriczából, krumpliból, de még répá
ból s répafejekből is készítenek 
szeszt, indokolatlan volna a melasst 
is ezen czélra felhasználni, hogyha 
mint takarmány kellő alkalmazást 
találhat. A diószegi ezukorgyár már pár 
év óta kísérletez melassetetéssel s 
mondhatni ma már rendszeresen 
takarmányozza ezen anyagot a leg
jobb sikerrel. A ló és marha abrakjá
ból darab és naponként 1 — P/2 sőt 
2 kg.-ot pótolnak megfetelö mennyi
ségű melassal. Az említett gyár 
vegyi laboratóriumában gyakrabban 
vegyelemezték a melasst (mert nem 
mindig egyforma összetételű az sem) 
és körülbelül 2 kg. melasst találtak 
1 kg. zab vagy tengerivel egyen
értékűnek, már pedig ennek a gabna- 
félének ára körülbelül hozzávetőleg 
0'8—1'8 koronával nagyobb, mint 
az illető mennyiségű melassé. De 
feltéve, hogy egyenlő áru abrak
takarmányt kímélünk meg a melasz- 
szal, még ez esetben is előnyös a 
feletetése, mert szép fényesen csil
logó sima szőrt nyer a vele etetett 
barom s ló, élénk kinézése leend 
minden állatnak s kitűnő étvágyat 
idéz elő a melassetetés, minek kö
vetkeztében a hízók rendesen két 
egész héttel előbb készülnek el, ha 
melasst is kapnak, mint ha ezt nem 
etették velük. Már pedig két hét 
nagy idő a hizlalásnál, ez alatt sok 
takarmány kiméltetik meg, sok gon-

Erőtakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 
moslék, szörplé stb. beszerzése végett forduljunk a
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dozás szűnik meg és az eladásból 
befolyt pénz ezen 14 nap alatt is 
kamatoztatólag használható fel; sőt 
esetleg hízóinkkal ezen előbb elké
szülés folytán jobb piaczi árakat is 
érhetünk el. Az igásállatok munka- 
birása — ha 1 kg.-nál nem több 
melasst kapnak naponta — nem 
csökken sőt emelkedik s a tehenek 
tejhozama szinte. A tej zsirtartalmára 
s izére nem bir befolyással a melass- 
etetés. Ne vigyük azonban a melass- 
etetést tulságba s rendes körülmé
nyek között 400 kg. élősúlyra 1 kg.- 
nál többet naponta ne takarmányoz- 
zunk, különben esetleg hashajtólag 
hat s az eredmény nem a legjobb 
leend. Fehér Zoltán.

Elbánás rugós tehénnel.
Sok tehénnél a durva bánásmód a 

rugóssá válást idézi elő, amit ez eset
ben szelídséggel, türelemmel aprán
ként megint jóra lehet hozni, mig 
ütéssel, veréssel,ijesztgetéssel csak job
ban elrontjuk a dolgot. Az is meglehet, 
hogy a tehén csecsbimbójának vagy 
tőgyének van valami baja s a fájdalom 
ösztönzi rúgásra. Ily esetben alapos 
vizsgálat alá kell venni a tehenet s 
ha csakugyan valami baja van, úgy 
igyekezzünk azon, annak rendje-módja 
szerint segíteni.

Hanem van aztán olyan tehén is, 
mely csupán rossz szokásból, ma
kacsságból rúg. Az ily tehénnél egy 
általam kipróbált lekötési. módszerrel 
lehet sikeresen elbánni. Áz eljárás a 
következő:

Egy vastag, de nem érdes kötelet 
kössünk jó feszesen a tehén dere
kán át, épen a tőgy előtt, de ügyelve 
arra, hogy a tőgy szélét ne szorítsuk 
a kötél alá. A kötél végét kössük oda 
a jászol aljához, de nem azon az ol
dalon, ahol fejünk. Mikorra a fejést 
megkezdjük s a tehén rúg, akkor a 
jószág gerinczén a kötél alatt dug
junk át egy seprőnyél vastagságú 
botot s csavarirtsunk avval egyet a 
kötélen, hogy az jobban megfeszül
jön. Az ilyen eljárás nem jár kínzás
sal, mint sok egyéb más felkötés, 
úgymint amikor pl. az első láb térd
ben meghajlítva meg lesz kötve és 
a tehén 3 lábon áll, vagy pedig mind
két hátsó láb szétfeszítve szíjakkal 
oszlopokhoz lesz kötve és sok más 
oly drasztikus módszer, melyektől 
még még inkább megvadul a jószág 
s e mellett a tejet sem adja le rendesen.

Két ily rugós tehenem volt; kihiz
lalni sajnáltam, mert remek két állat 
volt s azon felül kitűnő fejős is. A 
fennebb említett bánásmódot alkal
mazva, rövid idő múlva meg sem 
kellett őket kötni, csak egy darab 
kötelet dobtak az állatok hátára, mire 
a." meg sem mozdultak.

legfőbb dolog természetesen, 
hogy szelíd bánásmódban kell a ru
gós tekeneket részesíteni, a mi a leg
több esetben czélra vezet.

Dióssy Imre.

Állategészségügy.
Rovatvezető : Dr. Rátz István.

Gümókór elleni immunizálás.
(*) A gümökór elleni védekezést, 

a modern orvosi tudomány intenczió- 
jának megfelelöleg, teljesen uj irányba 
látszanak terelni ama kutatások, 
melyeket Behrinq, századunk leg- 
hirnevesebb orvosainak egyike, a 
diftériaszerum halhatatlan nevű fel
találója kezdeményezett. A Hanno
verben megjelenő „Deutsche Thier- 
árztliche Wochenschrift" egyik leg
utóbbi számában megjelent közle
mény szerint Behring, szarvasmarhák 
gümökór elleni mentesítésére egy oly 
eljárást dolgozott ki, melynek tanul
mányozására, Hessen nagyherczegség 
kormánya Schmiedtkerületi állatorvost 
a marburgi hygieniai intézetbe ren
delte.

Az immunizálás Oberhessen tar
tományban az állami szarvasmarha
tenyészetekben fog megkezdetni. Meg
jegyzendő, hogy Behring az általa 
elnyert Nobel-dijat erre a czélra 
használta föl és az eljárás kivitele 
államköltségen eszközöltetik. Öröm
mel regisztrálhatjuk e feltűnést keltő 
hirt, mert bizton remélhetjük, hogy 
a nagynevű tudós e találmánya is 
méltán fog sorakozni a többihez.

Szőke.

Tej gazdaság.
Rovatvezető.- Sierbán .János.

A regenerácziós tejhevités.
(Befejező közlemény.)

A fenti czim alatt e lapok 50. szá
mában ösmertettük a regenerácziós 
tejhevités módját, melynek alapelve, 
amint ezt idézett czikkünkben kifej
tettük, az, hogy a tejhevitö készülékbe 
kerülő hideg tejet a már felhevitett 
tej előmelegíti, önmaga pedig lehűl. 
E folyamat okszerű kihasználása 
gőz- (tüzelőanyag-) és jégmegtaka- 
ritással jár.

A nagyobb specziális gyárak ily
nemű szerkezetei egyaránt sikerrel 
használhatók, bár napról-napra újabb 
javításokról és szerkezetekről szá
molnak be a szaklapok.

A Lefeldt-féle „Mors“ tejhevitö 
például a következő szerkezetű:

A készülék három részből áll: jól 
izolált külső köpenyből, két egymásba 
nyúló, kigyódzó gyűrűs dobból és a 
fedélből. A gyűrűk ónozott rézlemez
ből valók s lehető sűrűn következ
nek egymásután, hogy ezáltal a kö
zöttük levő tejréteg eléggé vékony 

legyen. A hideg tej a középről a 
szélek felé, a nyil irányában fut, a 
felhevitett tej ép ellenkező irányban 
visszafelé a középrészhez. A belső 
rézgyűrűk egyik oldalát tehát a hideg, 
másik oldalát a meleg tej érinti s 
igy a már ismertetett melegkiegyen- 
lödés következik be. A tejkiömlés és 
tejbeömlés, mint látható, a középen 
történik.

A tejet, hathatósabb előmelegítés 
és a leégés meggátlása czéljából 
mozgásban kell tartanunk. E czélra 
a gyűrűs dobok egyike forogható, s 
a tengelyén szijkorongokkal van el
látva. A tej melegítésére szolgáló 
gőz, megfelelő gözszelepen át a 
készülékbe jut, s a külső rézgyűrűk 
külső oldalát hevíti.

A tejhevitönek két gyűrűs dobja 
közül tehát az egyik szilárd, a másik 
szijkoronggal forhatható. E for
gatható gyűrűs dob külső lapja ver
tikális rúdra van függesztve, mely 
rúd meggörbítve, horizontális csavar
orsót képez. E csavarorsó, illetve a 
rajta levő csavaranya forgatása által 
a két dob elválik egymástól, s egy
máshoz képest elforgatható, tehát 
kényelmesen tisztítható. A készülék 
el van látva a szükséges biztositó 
szeleppel, hőmérőkkel, viz- és tej
csapokkal stb. A felhevitett tej maxi
mális hőfoka s a kiömlő tej hőfoka 
közötti különbség, hiteles kísérletek 
szerint, 38°—50° C., vagyis ennyi 
caloriának megfelelő pénzegyenértéket 
takarítunk meg.

A regenerácziós tejhevitők folyto
nos működésűek. E czélra mindegyi
kük külön tejszivattyuval is elvan 
látva, melynek lökethossza a szük
séges tej mennyiség szerint üzemköz
ben szabályozható.

A tejhevitöböl kikerülő meleg tej 
— ha teljes tejről van szó — centri
fugálható, vagy városi tejcsarnokok
ban, további hűtés czéljából közön
séges tejhütöre ereszthető. E készü
lékek rendkívüli fontosságúak sovány- 
tejpasteurizálás czéljaira. Egy órán- 
kint 2000 1. munkabírású „Mors“ 
készülék a következő hőfokok mellett 
dolgozott: (Pfeil, Elbing)

ménye : tejhöfok a beömlésnél: 32° C. 
Felhevitett tej hőfoka: 102'8° C. 
Kiömlő tej hőfoka : 65° C. A készü
lékben levő gözfeszély: 0'3 athm.
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Munkaidő 23 perez, tejmennyiség 
535 kg. A tej ize, külseje a közön
ségesen pasteurizált tejétől miben 
sem különbözik.

Surány Viktor.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető : llreblay Emil.

A székesfehérvári baromfi
kiállítás.

Székesfehérvár sz. kir. város ta
nácsa által évenként rendeztetni szo
kott tyukkiállitás múlt hó 21-én nagy 
érdeklődés mellett tartatott meg. E 
kiállításon a vidékről és a városból 
45 baromfitenyésztő 130 db. tyúkot 

haladást, a.z anyag nagyobbodását és 
a minőség javulását. S e haladás 
csakis a városi tanács helyes eljárá
sának, melyet 5 — 6 év óta folytat, 
köszönhető. A himbaromfiak csere 
utján való kiosztásának tehát feltét
lenül meglátható hatású a magyar 
baromfiak, különösen pedig a tyuk- 
áltomány nemesedésében, a melyet 
a gazdaközönség igen kedvel s azzal 
meg van elégedve. Ezelőtt a plimu- 
tot s ennek keresztezési ivadékait 
kedvelték, újabban a langsánt része
sítik előnyben.

A városi tanács különben be
látja, hogy a rendelkezésre álló cse
kély eszközzel a város baromfi
tenyésztését nem fogja nagyban elö- 
mozdihatni, azért elhatározták, hogy 

bolond lyukból — bolond szél fuj“. 
Maradjunk előbb az„Orpingtonoknál‘‘. 
Eb nem ismerem a. czikkirót, valószí
nűleg ő sem ismer engem, ez külön
ben nem tartozik a dologhoz, de hogy 
ő nem ismeri az ,.Orpingtonokat“, 
olyanokat soha azelőtt nem is látott, 
határozottan merem állítani; ő csupán 
a theoriából szakasztott ugyanazt is
métli, amit a Sz—k. szerkesztője már 
ez évben ez „Orpington-láz“ czikké- 
ben felsorolt. Nem mondott tehát újat. 
ASz—k szerkesztője is a 90-es évek
ről beszélt, azóta Órpingtont Anglián 
kiviil nem látott, hazánkban épen nem. 
Az általa írott ,,Orpington-láz“-ra 
adott válaszomban is kijelentettem s 
mostani czikkirónak is hangsúlyozva 
kijelentem, hogy azóta 12 esztendő 
múlt el s az „Orpington“-ból azok a 
régebben fennforgóit hibák ki lettek

Lefeldt-féle „Mors“ regenerácziós tejhevitö.

állított ki. A tyúkok nagyobb részt 
plimut-jellegüek voltak, a mi arra 
enged következtetni, hogy e környé
ken meglehetős magas plimutvérü 
tenyészetek vannak. Sajnos, igen 
sok' udvarban látható ennek daczára 
még a czéltudatlanul összezvissza 
keresztezett ivadék, melyek különösen 
a kokinra és a brámára emlékez
tetnek.

A kiállítók közt jutalomképen kiosz
tatott 8 db. 1902. évi igen szép lang- 
sán kakas, melyek Nagy István pta.- 
szentlászlói (up. Marosvásárhely) tenyé
szetéből vásároltattak és 13 db. 
plimutkakas, részint a vármegyebeli, 
részint Woljf Testvérek tenyésztésüek. 
Ezenkívül a kiállítók közül sokan 
jutalmul a Hreblay-feXe baromfite
nyésztési szakmunkákat nyerték el.

A kiállított baromfiállomány két
ségtelenül igazolta az e téren való 

jövő évben egyrészt nagyobb össze
get fognak a gazdasági bizottság 
rendelkezésére bocsátani, másrészt 
lépéseket tesznek az iránt, hogy a 
földmivelésügyi m. kir. miniszter ur 
egyik városrészben a kakasokat, 
másik városrészben a gúnárokat 
nemes baromfival kicseréltetni enge
délyezze, hogy néhány év alatt a 
város baromfitenyésztése hatalmasan 
fellendüljön.

Bálint ffy József.

Magyar tyuk. — Orpington. — 
Bolond gombák.

A Sz—k, m. havi 23-ik számában 
fenti feliratú közleményeivel kiroha
nást intéz az „Orpingtoiiok”, valamint 
ezen lap szerkesztősége ellen. Az 
egyik közlemény dr. Farkas István 
urat jelzi szerzőjének, a „Bolond- 
gombák“-ról pedig úgyis tudjuk, hogy

küszöbölve s ha a 90-es években 
az állítólag mégis bukott légyen, a 
miről ugyan egyedül a Sz —k szer
kesztőjének van tudomása, ma Ang
liában az ellenkező meggyőződés áll 
fenn, mivel ez időszerűit ott az „Or- 
pington”,... a „baromfiak királya” s 
mellesleg legyen mondva, azok ára 
1 100 £ sterling között váltako
zik; a legutóbbi tojáshozam-verse
nyen, mely f. év tavaszán Ausztráliá
ban, Sidney-ben tartatott meg s a hol 
az amerikaiak is részt vettek — va
lamint az angolok — tehát 3 világ
rész tenyésztői versenyeztek, az „Ór- 
pington” érte el a legnagyobb recor- 
dot s messze maga megett hagyta a 
langsát meg a pliműtőt.

Én nem vonom kétségbe azt, hogy 
vannak és lehetnek az Orpingtonnak 
még olyan hibái, mint pl. az idegen 
tollszin a fark sa szárnyban s hogy az 
utódok nem mindannyian egyformák, 
de ez csak kis százalékban foroghat 
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lenn, az utódok zöme kifogástalan, 
de teljesen s végkép elenyésznek eme 
csekély hibák azon csodálattal hatá
ros egyéb jó tulajdonságoknál fogva, 
mint például az hogy e fajta tyuk 
egy valóságos tojógép, s azonfelül 
szép és sárga, héjú tojást rak ; 
busa hófehér, a csirkék oly ro 
hamosan fejlődnek, hogy már 6 hó
napos korukban tenyészképesek s 
több 100-nál nálam meg ordult te
nyésztő meggyőződött arról, látva 
nálam a februáriusbaii kelt csirkék 
utón 6 hónapra reá ezektől kelt szep
temberi csirkéket s most is van még 
ezekből vagy 50 darabom. Nem én 
magam álhtom ezt hanem több Or- 
piugton-tenyésztő. Ott van Mathiasz 
.Jánosné úrnő, ki van oly régi s szak
avatott tenyésztő mint akár az or
pingtonok ócsárlói, nevezett tenyész
tőnél 1 kakas és 6 tojó után volt ezen 
évben 400-nál több csirke, meg azon
kívül tojást is szállított.

Az önök érvelése olyan tartal
matlan. mint a légbuborék, önök bele
kapaszkodnak az orpington .arkába, 
mely azonban csak szalmaszál az önök 
mentési actiójában. — Nos tehát, ami 
a tollszint meg az utódokat illeti, mint 
a német közmondás mondja: „Warum 
demi in die Férné schweifen wenn 
das Liebe ach so uah ! ? 4 Ott van a 
plimnt'. Tessék .egy ..plimut bemu
tatói” csapni a. dáridók mezején, illetve 
megkísérlem, hogy hazánk minden 
megyéjéből küldjenek fel I — 1 tör
zset, azokat tessék egy udvarba össze
ereszteni. lesz ott a sötétkendermagos- 
tól a legvilágosabb kendermagosig 
legutóbb 20 színárnyalat, lesz ott köz
tük gólyalába. a fark és szárnyuk 
idegen tollazatú, bőségesen. Azt pedig 
mindenki tudja, hogy a kendermagos 
plimutok fekete utódokat is produkál
nak. Ugyanezt tessék a fekete lang- 
sanokkal megkísérteni, egyáltalán tes
sék ezt bármely fajtával — mely 
ilyennek elismerve lett megpró
bálni s akkor majd másként lógnak 
az urak beszélni.

Azaz még akkor sem h szem, hogy 
komolyan gondolkoznának ; minek is 
igyekszem én meggyőződtetni azokat, 
kik mindenáron nem akarnak meg
győzeivé lenni s egymás között ki
adták a jelszót „üssük az orpingtont44, 
nem azért, mert az orpington ezt meg
érdemli, hanem mert az orpingtont 
azok pártolják, akik a mi ellenfeleink. 
Pedig dehogy vagyunk ellenfeleik, 
önök csak akarnak azok lenni és ma
radni. mivel személyeskedést űznek s nem 
törődnek az ország közgazdasági 
ügyeivel sem azelőtt sem most s mi
vel kezükből kiragadta egy lelkes 
tábor a gyeplőt, lühöz-lához kapasz
kodnak s megragadnak minden esz
közt. mit czélravezetőnek találnak, ki- 
gyót-békát hánynak az orpingtonra s 
mindenre, ami nincs szájuk ize sze
rint, a helyett, hogy magok is meg
kísérelnék. a mint kötelességük lenne 
azt kitapasztalni s a tényleges ered- 
ménynyel számolni Kikiáltják a vi 
tágba a jelszót: ..mi nem orpingto- 
uozunk44. Pedig' a sárga, meg a fehér 

orpington nem producál fekete plimu- 
tokat, s hogy mikor ütnek vissza az 
utódok az őseikre, ha. 15 éven át nem 
formálódtak vissza, nekünk ez elég az 
aggályok eloszlatására.

A fehér orpingtont meg éppenség
gel nem ismerik, az fehér mint a hó 
még a farka s szárnya is az, húsa 
fehér, tojik naponta, a tojása meg 
éppen hogy remek, barna, nagy és 
súlyos.

En aggályaikra csak azt válaszol
hatom, hogy az nem fajbaromfi
tenyésztő, a ki minden utódban ki
fogástalan egvedet akar látni s fel
nevelni s nincs komoly tenyésztő a vi
lágon, a ki ilyesmit fel is tesz. Min
den szakavatott tenyésztő tudja mit 
akarhat s mit érhet el. Mindenki ki
választja ivadékai közül a kiválóbba
kat s a melyeknél lényeges!) hibákat 
fedez .el, átadja azt a konyhának vagy 
a piacznak s a ki így cselekszik — 
s igy kell komoly tenyésztőnek eljárnia 
-- évről-évre tökéletesbiti fajtáját s 
abban úgy örömet mint mások részé
ről, kik önzetlenül ítélkeznek s nem 
személyeskednek — elismerést is ta- 
láland.

Különben az orpingtonok behoza
talával s keresztezési czélra felhasz
nálásával a meglevő közönséges ha
szonbaromfiállományunkat igyeke
zünk javítani s itt nem játszik szere
pet az a. nehány idegen toll; egyes- 
egyediil csupán annak húsa s tojás
hozama és qualitása. Mi nem a-sport
nak, hanem Közgazdasági czélnak áldo
zunk és szolgálunk. Mi nem rendezünk 
dáridós baromfibemutatókat, mi fel
tűnés nélkül dolgozunk s törekszünk 
a közös czél leié.

Nem a „Szárnyasainknak44, nem a 
czikkirónak szólnak jelen soraim, ha
nem az orpington tenyésztőknek meg
nyugtatásul, kik czéltudatosan törnek 
előre, hazai baromfiállományunk re
generálásánál segédkezést nyújtani az 
illetékes tényezőknek, a kik egyedül 
hivatvák elbírálni, mely fajokat vál
tanak be keresztezésre s melyeket 
nem.

Még valamit a magyar tyúkról ! Az 
uj magyar tvukfajta a czikkiró szerint 
csak akkor fog elismertetni, ha nem 
hasonlitand másfajta lyukhoz s az 
külsejében élesen kiválik, mivel ez 
az oka is annak, hogy az orpington 
nem fog bevállald, mert hasonlít a 
cochin-hoz. az ilyen fajták csak 1—2 
generatión át tartják magukat s azután 
előtörnek az utódokban ismét azok a 
fajták, a melyekből produkáltalak. 
Hát hisz az orpington már 15 év óta 
lát napvilágot s így 15 generatión 
ment át, mégsem mutatkoznak a mi- 
norkák, langsanok, cochinok stb. köz
tük? Ha czikkiró ettől fél, miként 
akarja kitenyészteni a magyar tyúkot 
s e kerülni azt hogy az ne követ
kezzék be, amit az orpingtonoknál 
— szerinte bölcsen — jósol?

A mi egy dr. to. William Cook et 
Sons legrégibb hírneves tenyésztőnek, 
kit az 5 világrész ismer — nem sike
rült s nem sikerült az angol egyéb 
hírneves tenyésztőknek — az nem 

fog sikerülni a czikkirónak sem, akár 
osztja (leheli Lajos collega ur néze
tét, akár nem. Mi orpington-tenyész- 
tők igenis elfogadjuk ez időszerűit 
Dr. to. William Gook orpinglonjait s 
egyelőre ezekkel várakozási állo
mányba helyezkedünk, míg megszü
letik az önök által kitenyésztendő s 
éleseit megkülönböztetendő magyar 
lyuk, mely nem fog hasonlítani más 
tyukfajtához, amit mi nem képzele
tünk el másképpen, minthogy lesz 
neki 4 lába s nem tojni fog — ha
nem szülni!

Ha pedig ezen időköz alatt azon 
meggyőződésre fogunk jutni, hogy a 
sárga vagy fehér orpington sem ér
demli meg a további tenyésztést, mást, 
fogunk — „bolond gombákat11 — termelni, 
mint a mire a „Szárnyasaink44 hivat
koztak s egy általunk nem ismert 
„Tej-ujság“-ra hárít. Ha nem tévedek 
ezzel az Ízléstelen és ostoba „szelle- 
meskedéssel4' az ..Állattenyésztési és 
tejgazdasági lapokra44 czéloz, a mely 
íölött körörvendve már a lélekharan
got is meghúzta. Akár boszankodik. 
akár örül a Sz —k.. tény az, hogy 
„bolond gombákat" termel ő maga a 
midőn lapunkból egyes sorokat rán- 
czigál elő s igyekszik összerakni s 
abból mintegy elferdítve más értelmet 
csavarint. 6-ik oldal, 3-ik bekezdés 
4-ik sor, továbbá 4-ik bekezdés 1-ső 
sor stb. Így idéz a „Szárnyasaink44. 
Itt akaratlanul eszembe jut az a bibliai 
történet a Noe-bárkájáról, a midőn 
Noé a vízözön előtt sietve összeszedi 
kiválasztottjait s biztonságba hozza a 
bárkában s végre magát a bárkát is 
rendbe hozza. Egy valaki olvasva ezt 
a bibliai történetet egy lap helyett 
véletlenül 2 lapot fordítva, olvassa: 
„Noé apánk ekkor elővette a fe esé- 
gét, Sárát, (most 2 lapot fordít) — és 
bekenő vala fenekét szurokkal !“ 
(utóbbi mondatrész alatt a bárka ér
tetik.)

Ilyen bolond-gombákat termelnek 
azok, a kik a sorok között olvasnak. 
Hjah ! Hiába, bolond lyukból, bolond 
szél fuj !

Pólón yi Manó.

Baronilitenvésztok Országos Eirvesiilete.
• CL’

Hivatalos közlemény.
Tagjaink közül többen fordultak 

hozzánk azon kérdéssel, hogy mely 
czimre küldjék a tagsági dijukat ? 
Ezennel közöljük aczimet: Baromfi
tenyésztők Országos Egyesületének 
Bp st. Köztelek, Üllöi-nt 25. II. 12.

A baromfiak bélhurutjának oka.
A baromfiak, különösen a tyúkok 

bélhurutjának az oka, rendesen vagy 
a meghűlés, vagy a hibás takarmá
nyozás. Ez utóbbi eset a gyakoribb. 
Bélhurutot okoz: túlsók rovareledel, 
nyers és elromlott husrost, penészes 
kenyér, üszkös gabona, régi, meg 
iavanyodott lágy takarmány, rossz 
sóviz slb. (y.)
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Az olcsó marhasó.
A gazdaközönség sürgetésére a 

kormány 1896-ban törvényjavaslatot 
nyújtott be a mérsékelt áru marhasó 
forgalombahozataláról, mely 1897. 
január hó elsején törvényerőre emel
kedett. A marhasónak addigi mm.- 
kénti 20 koronás árát e törvény 
10 koronára szállította le; ezzel egy
idejűleg azonban annak forgalomba- 
hozatalát igen nehézkessé tette, a 
mely körülmény eleve kizárta annak 
nagyobb kelendőségét. A marhasót 
a törvény rendelkezése szerint a 
királyi sóhivatalokon kivül csakis 
engedélyes sóárusok árusíthatták, a 
melyek ennek beszerzéséről és ela
dásáról külön bevételi s eladási 
lajstromot voltak kénytelenek vezetni, 
egyúttal pedig a vevőknek az eladott 
marhasóról e lajstrom adataival egye
ző bárczákat voltak kötelesek kiállí
tani ; viszont a vevők e bárczákat 
megőrizni és a pénzügyi közegek 
kívánatéra előmutatni voltak köte
lesek.

Különösen ez a bárczarendszer 
és az azzal kapcsolatos kellemetlen
ségek miatt a gazdák nem szívesen 
vásárolták állataik részére az any- 
nyira szükséges marhasót s ezen
felül a só beszerzése más egyéb 
nehézségekkel is járt. így különösen 
az első időben igen kevés sóárus 
kapott engedélyt a só árusítására, ami 
miatt a gazdák legtöbb esetben 
igen nagy távolságról voltak kényte
lenek azt beszerezni. Hozzájárult 
mindehhez még az is, hogy a ^ót 
csakis őrölt állapotban hozta forga
lomba a kincstár, végezetül pedig 
hogy a só ára ugyan lOkoronában álla
píttatott meg, azonban azt még a 
távolság szerint igen jelentékeny 
szállítási költség is terhelte, úgy, 
hogy például a dunántúli várme
gyékben nem 10, kanem 14 sőt 15 
koronára rugóit a só mm.-jának ára.

A só forgalombahozatalával kap
csolatos ezen számos viszásságok 
a törvény életbelépte óta igen sok
szor képezték felszólalás és panasz 
tárgyát a gazdaközönség részéről, 
s különösen az az óhajtás nyilvánult 
mind hangosabban, hogy sót a kor
mány ne csak őrölt állapotban, 
hanem nyalósó gyanánt is forgalomba 
hozhassa, hogy továbbá szüntesse 
meg az u. n. bárczarendszert, s 
állapítsa meg a só árát annak mono- 
polisztikus jellegének megfelelően 
az országban mindenütt egyformán, 
végezetül pedig, hogy tegye lehetővé 
a só könnyebb beszerzését, megen
gedvén, hogy a sóárudákon kivül 
a szövetkezetek is foglalkozhassanak 
só elárusitással.

A kormány öt esztendei kísérlete
zés után végre rájött, hogy a jelen 

alakjában a mérsékelt áru marha
sóról szóló 1897-ik évi törvény fenn 
nem tartható, miért is a közelmúlt 
napokban egy törvényjavaslatot ter
jesztett a ház elé az említett törvény 
módosításáról.

A beterjesztett törvényjavaslat 
szerint a só árát a jelenlegi 10 
koronáról 6 koronára csökkentik. 
A törvényjavaslat módosítja továbbá 
a méltókéit áru marhasóról szóló 
1897-ik évi törvényczikk első §-ának 
ázom intézkedését, hogy másnak, 
mint a kincstárnak nincs megen
gedve marhasót előállítani. Intézkedik 
továbbá arról is, hogy a marhasó 
előállítása és forgalomba való bocsáj- 
tásának feltételeit ezentúl a kormány 
rendeleti utón állapítja meg, meg
szüntetvén az ezidö szerint érvény
ben lévő lajstromozási és bárcza
rendszert.

A kormány által benyújtott tör
vényjavaslat ezek szerint könnyíteni 
fogja a só forgalomba hozatalának 
eddigi föltételeit, dehogy mily módon, 
erre vonatkozólag sem a törvény, sem 
annak indokolása nem nyújt útba
igazítást. Teljesíteni akarja a kor
mány a gazdák azon kívánságát is, 
hogy a marhasót nyalósó alakjában 
is forgalomba bocsájtja, még pedig 
valószínűleg a mesterséges utón elő
állított brikettekben. Aligha nem ez 
a körülmény telte szükségessé kimon
dásai annak, hogy: a kincstáron 
kivül másnak is meg legyen adható 
a jog marhasót előállítani, mert a 
brikettek előállítása privát ember 
szabadalmát képezvén, ezek forga- 
lombahozatalával a kormány bizo
nyára magánembereket fog meg
bízni.

Hiánya a törvénynek, hogy nem tar
talmaz intézkedést a só árának egy
séges megállapítása tárgyában és igy 
a sónak csak az alapára lesz hat 
korona, amelyet még — mint ezidö- 
szerint is — a szállítási költség fog 
terhelni s igy a só ára az ország 
különböző részeiben ezentúl is kü
lönböző lesz.

Tekintve pedig, hogy a só a kincs
tár monopóliumát képezi, nyilván
való, hogy az áru árának az ország
ban mindenütt egyformának kellene 
lennie. Feltétlenül szükséges tehát, 
hogy a törvény ezt kimondja s mi 
hiszszük is, hogy a törAényhozás a 
törvényjavaslat eme hiányát pótolni 
s a só árát az ország minden vidé
kére egységesíteni fogja.

Nem vette figyelembe a kormány 
a gazdaközönség azon óhajtását sem, 
hogy a só elárusitására a szövetke
zetek is fölhatalmaztassanak, amit 
a gazdasági egyesületek, illetve szö
vetkezetek még a. törvényjavaslat tár
gyalása elölt kell, hogy kérelmezzenek.

A benyújtott törvényjavaslat két
ségkívül sokat javít az eddigi hely
zeten, de az is bizonyos, hogy kielé
gítőnek az imént említett, két lényeg 
hiánya miatt nem mondható. y.

Levélszekrény.
1. sz. kérdés. A múlt évi nyári sebes 

esőzés úgy elárasztotta a rétünkön 
átnyúló patakot, hogy a lekaszált 
szénatermést nagyobbrészt átisza- 
polta. Ökreim most ezt a szénát eszik, 
elég jó étvágygyal ugyan, de nem 
javulnak, sőt szemlátomást fogynak. 
Kérdem tisztelt gazdatársaimat, szí
veskedjenek felvilágosítást adni, hogy 
nem az iszap ártalmas-e a jószág 
belszervezetére és nem fog-e ebből 
később úgy tavasz felé komolyabb 
baj fejlődni ?

Gyékényes. Tr. K.
2. sz. kérdés. Szives felvilágosítást 

kérek azon tisztelt gazdatársaimtól, 
akik tehcnészetökben a gyorstakar- 
mányfüllesztöt használják — a követ
kezőkről : Teheneimnek szálas takar
mányul szárított zabosbükkönyt és 
lóherét adok. Azonkívül szecskázott 
kukoricza-kórót, répát és korpát 
együttesen füllesztve. Tudni szeret
ném, hogy ugyanezen minőségű és 
mennyiségű takarmányozás mellet!, 
ha a szecskázott kukoricza-kóroi, 
répát és korpát együttesen gőzzel 
füllesztve adagolhatom, nagyobb lesz-e 
a tejproduktio vagy sem ? Ha igen, 
körülbelül hány százalékkal lesz na
gyobb a tejhozam s kifizeti-e magát 
a gözfüllesztés az elért mennyiségű 
tej többlettel ?

' T.-Újfalu. E. F.

Előfizetési felhívás.
Az „Állattenyésztési és Tejgazda

sági Lapok" a f. év elsejével 111-ik 
évfolyamába lépett. Kérjük azon t. 
előfizetőinket, akik előfizetésüket 
eddig még meg nem újították, szíves
kedjenek azt a m. év decz. hó 20-án 
külön levélben megküldött utal
vány felhasználásával mielőbb meg
tenni s az előfizetési di jat a kiadó - 
hivatal czimére mielőbb beküldeni, 
nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás álljon be.

A lap előfizetési ára : 
egész évre ... _  10'— korona
félévre _______ 5’— „
negyedévre .. ... 2‘50 „

Az
Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 

kiadóhivatala
Budapesi, Főztelek, Üllöi-ut 25.
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Különfélék.

Olvasóinkhoz1
Az „Állattenyésztési és Tejgazda

sági Lapok“-al a f. év január hó 
elsejétől kezdődőleg más nyom
dában nyomatván, külső alakját 
némileg megváltoztattuk. Lapunk 
ezentúl az eddiginél valamivel 
kisebb formátumban fog meg
jelenni, ami azonban nem jelenti 
azt, hogy ezzel együtt terjedelme 
is csökken; sőt ellenkezőleg, la
punk terjedelmét növeltük, mert 
az eddigi 12 oldal helyett ezentúl 14 
oldal térj ed elemijen fog megjelenni. 
A lap iránya és czélja marad a 
régi. A midőn ezt t. olvasóink 
szives tudomására hozni szeren
csénk van, kérjük,hogy lapunkat 
ezentúl is pártfogásukban része
síteni szíveskedjenek.

Hibaigazítás. Lapunk múlt évi 52. 
számában a Teleki kacsák czimii czikk- 
ben a második sorban helyett
1900 olvasandó. Teleki gróf ugyanis 
kacsatenyésztését nem 1890-ban, de 
1900. év tavaszán rendezte be.

A főváros tejjel való ellátása. Nem 
igen van egész Európában nagy 
város, a melynek tejjel való ellátása 
oly kezdetleges fokon állana, minta 
mi székesfővárosunké. A forga
lomba kerülő tej 9O°/o minősíthetet
lenül rossz s e mellett felettébb 
drága. Megfelelő szűrés, pláne pasteu- 
rizálásról szó sincs s az edényekés 
jármüvek melyek a tej szállításánál 
használatosak, minden bírálaton alul 
állanak, kevés kivételtől eltekintve. 
Pedig üzletnek nem rossz a tejjel 
való kereskedelem. Ab Budapest a 
termelők igen jó, ha 12 fillért kapnak 
literenként, mi fogyasztók pedig 24 
fdlért fizetünk ugyanezen mennyi
ségért. A két ár közötti differenczia 
tehát a régié fedezésén kívül tisz
tességes polgári hasznot biztosit a 
tejkereskedöknek. Es épp ez a körül
mény csábit igen sokakat erre az 
üzletre, s ez okozza, hogy nehány 
szolid tejkereskedötöl eltekintve, a 
tejkereskedelem túlnyomó nagy rész
ben unszolid kezekben van, s ez 
utóbbiak a fogyasztásra szállított 
tej minőségével mit sem törődnek. 
Más nagy városokban a tejkereske
delmet részint szövetkezetek, részint 
részvénytársasági alapon szervezett 
vállalatok uralják. Nálunk csupán 
egy nagyobb szövetkezet — a köz
ponti tejcsarnok foglalkozik — tej

üzlettel de azt hiszem senki sem 
állíthatja, hogy e szövetkezet vezető 
szerepet visz a főváros tejkereske
delmében. Nehány év előtt alakult 
e szövetkezeten kívül egy rész
vénytársaság is, mely tejkereskede
lemmel foglalkozott, t. i. a „Minta
tej telep11, mely azonbhn 2 év előtt 
felszámolni volt kénytelen. A főváros 
fogyasztói nagyon is érzik annak 
szükségét, hogy a tejkereskedelem 
megfelelően rendeztessék s igy öröm
mel veszünk tudomást arról az ak- 
czióról, melyet nehány nagytermelö- 
föur ez ügyben megindított, s mely
nek czélja egy tőkeerős részvénytár
saság létesítése, egyrészt a főváros
nak jó tejjel való ellátására, másrészt 
a termelők érdekeinek védelmére. 
A tervbe vett alapításról a követke
zőkben számolunk be :

Karácsonyi Jenő és Zichy Vladimír 
grófok egy behívás ára mintegy 50—60 
vidéki tejtermelő és tejszövetkezeti 
kiküldött tartott decz. 30-án értekez
letet a fővárosi tej értékesítési mizériák 
megbeszélése végett. Az értekezlet 
elnöke dr. Széki Anlal röviden utalt 
az értekezlet czéljára, amelynek 
egybehivói a főváros rossz tejérté- 
kesitési viszonyain egy j’észvénytár- 
sasági alapon szervezendő értékesítő 
központ létesítésével kívánnak segí
teni. Stern Bódog fejtette ki általá
nosságban a részvénytársaság szer
vezetét, amely úgy a termelők, mint 
a fogyasztók érdekeit kívánná szol
gálni, emellett, előmozdítaná főleg a 
főváros környékén működő fejszövet
kezetek működését is. Beható eszme
csere után, melyben az értekezlet 
több tagja vett részt, a részvénytár
saság létesítését elvben kimondották 
s az alapvető munkálatok végzésére 
Bélaváry Rezső, Kempfner Ernő, 
Boronkay György, Bottlik János és 
dr. Landler Jenő tagokból álló bizott
ságot küldték ki. Óhajtandónak tart
juk ugv a fogyasztók mint a terme
lők érdekében is, hogy ezt az akcziót 
teljes siker koronázza.

A kötelező állatbiztosítás. Baranya 
vármegye törvényhatósága kimon
dotta, hogy a kötelező állatbiztosítás 
ügyében szabályrendeletet alkot. A 
szabályrendelet-tervezet elkészítésére 
a megyebeli gazdasági egyesületet 
hívta föl.

Hússertés tenyésztés a délvidéken. 
A temesmegyei gazdasági egyesület 
legutóbbi gyűlésén bemutatták Zádor- 
lak község átiratát, mely támogatást 
kér arra vonatkozólag, hogy a hús
sertés tenyésztés meghonosítása czél- 
jából berkshire kanokat szerezhessen 
be. Többek hozzászólása alapján a 
választmány elhatározta, hogy kisér- 
letkép ebben az egy községben támo
gatni fogja azon törekvést, mely 

hússertés tenyésztésre való áttérésre 
irányul, s az esetben, ha e kísérlet 
sikerül, a hússertés tenyésztést mind
azon községekben propagálni fogja, 
melyekben a tejszövetkezet ered
ménynyel működik.

A „Gazdák Biztosító Szövetkezetéi
nél 157,584 korona értékben bizto
sított magyar királyi kincstár tulaj
donát képező bábolnai gazdasághoz 
tartozó gőzmalom 1902. deczember 
lé-én kigyulladt és a kazán és gép
ház kivételével, készleteivel és beren
dezésével együtt elégett. A „Gazdák 
Biztosító Szövetkezete" ezen tűzkárt 
a biztosított kincstár képviselőivel 
egyetérlöleg rendezte és a kincstár 
kártérítési igényeit már ki is elégítette.

A M.-óvári Szarvasmarhatenyész- 
egylet a múlt hóban tartotta rendes 
közgyűlését. A tagok közül nagyon 
sokan jelentek meg. A közgyűlés 
egyesületi elnökké Bolirer Ferencz 
kir. tanácsos föherczegi uradalmi 
igazgatót egyhangúlag megválasz
totta. A megválasztott uj elnökért 
küldöttség ment, mire llohrer meg
jelenvén, a kitüntetést megköszönte 
és megígérte, hogy igyekezni fog az 
egyesület érdekeit tőle telhetöleg elö- 
mozditni.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

(E rovatban, minden hozzánk érkezett le
vélre válaszolunk, ennélfogva tessék ezt a 

rovatot figyelemmel kísérni.)

Z. (jt. urnák Makó. Bronzpulykák beszer
zésénél szívesen járunk közbe, bővebbet 
különben levélben tudattunk.-— A. L. urnák 
Szt.-Imre. Ha márczius végéig beküldi tag
díját, úgy rendben van minden. Üdvözöljük. 
Lap ment. — R. Ó.-né úrnőnek Kőbánya. 
Belépési nyilatkozatokat csütörtöki postával 
küldöttünk., felhasználásukért előre is köszö
net. H. úrtól lapokat nagyságod részére 
vettünk s elküldöttük. — K. J. urnák 
Csorna. Lap ment, agitácziójáért köszönet 
Alkalmilag kívánt klisséket küldjük. — 
N. J. mintagazda V—ő. Sajnáljuk, hogy 
ez úttal nem kaphatunk öntől baromfit. 
Belépési nyilatkozatot küldöttünk. — N. B. 
urnák Orosháza Alapszabályok stb. ment; 
lap is. — U. J. Székelykeve. Kevés türel
met kérünk még. A bejelentett anyag elő
jegyzésbe vétetett s sorra kerül. — K. M. 
urnák, Z.-Szántó. Azon baromfitörzseket, 
melyeket továbbtenyésztésre akarunk alkal
mazni, tulajdonképen még őszkor kell kivá
lasztanunk az idei, fiatal, vagy múlt évi 
baromfiak közül. Ha azonban ezt, mint ön, 
elmulasztották, még nem késő, ha január
február hóban teszszük meg. — V. E. 
urnák, Karácsond. A hirdetésre levélben 
adtunk felvilágosítást. — E. S. urnák, 
Csáktornya. Ajánljuk az orpingtonokat, 
bizonyára megnyerik tetszését és kedvét leli 
bennük, mint annyi más tenyésztőtársunk. 
— F. Gy. urnák, Szt.-Kut 25-én tartat ik meg 
közgyűlésünk. Addig minden megy. — 
Többeknek. Alult számunkból postánk a 
decz. 23-iki korai lapzárás, illetve a köz
bejött ünnepek miatt maradt el, miért a 
várakozók elnézését kérjük. — F. J. urnák,
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Bpest. H-a. r.-t. Bpest, D. .4. ur C. Marót, 
B. M. ur Csongrád, Beodrai uradalom, O. 
L. ur Szt-Erzsébet, B. J. ur. Apafin, E. L. 
u r Kösd, Pest vrn g. e. Bpest, 8. A. úrnő 
Ida. Csicsal, E. J.-né úrnő (löd óllő, L. E.-né 
úrnő Néma. Üdvözöljük tagjaink sorában! 
J. A. urnák, V.-Szered. Megrendelését 
áttettük egy tenyésztőnkhöz, honnan rövid- 
vártatva választ fog kapni. — P. J.-né úr
nőnek, Báziás. Egyiptomi sirálygalambokat 
páronként beszerezhet Madzinyi Gézáné úr
nőnél, Jankovácz. — M. ü. urnák, U.-Komá- 
rom. Levél ment. — D. E. urnák T.-Mcgyer. 
Megküldtük. — Tz. E. urnák Szepsi, Majd , 
legközelebb rátérünk. Gondunk van rá. — I 
G. K. urnák B.-Gyarmat. Orpingtonokat. j 
Mathiász Jánosné úrnőnél Kecskemét Katona 
telep. Vincze Jenőnél vagy Győrök László
nál Jász-Szt.-Lászlón szerezhet be. — Cz. K. 
urnák R.-Pete. Köszönet szives fárado
zásáért. Reményünk nagy, hogy azl teljes 
siker fogja koronázni.

Á Hatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazda
sági Lapok“ eredeti tudósításai.

Budapesti vágómarliavásár. 1902..decz. 
-31. Fölhajtatott: hizolt s legelőmarha 
2372 drb, csontoznivaió marha 168 drb. 
összesen 2540 drb. Ebből: ökör 1732 drb, 
bika 100 drb. tehén 625 drb. bivaly 64 drb, 
növendékmarha 19 drb.

Árak: (100 kilogrammonként korona
értékben)

Irányzat: A vásár hangulata élénk az 
árak 1—2 koronával csökkentek.

1908. január 2. I. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör 64—70 54—62 48-52
Tarka hízott ökör . 64-70 54-62 48-52
Tehén ....................... 42—64 40—58 40-50
Szerbiai ökör . . . 50-59 — 42-48
Bika.......................... — 46-68 —
Növendékniarha . . 36—60 —
Bivaiv.................... 32—42 —

Budapesti gazdasági és tenyészmarlia- 
vásár. 1902. decz. 31. Eölhajtatott: I. rendű 
magyar járni, ökör — drb. 11. r. niagy. 
járni, ökör — drb, 111. r. járni, ökör — drb. 
tarka növendéktinó — drb. hizlalnivaló tinó
— drb bonyhádi telién 56 drb, tarka fejős
tehén 49 drb. jármos bivaly 105 drb. tenyész
bika — drb, összesen 80 drb. Árak 
darabonkint korona érlékben jármos ökör 
 kor., bonyhádi tehén 220—330 kor., 
tarka fejőstehén 15 —230 kor. páronként.

Irányzat: A vásár hangulata.lanyha.
Budapesti szurómarliavásár. 1902. decz. 

31. Fölhozatott: borjú 258 drb. bárány — drb. 
Arak: Borjú I. oszt, kg.-kint 81—90 fill., 
11. oszt. 70—80 fill., bárány páronkint 
-------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha.
Budapesti julivásár. 1902. decz. 29. Föl

hajtatott: 245 drb. Árak: q-kint kor. 
értékben. Elsőrendű hízott ürü —-—-, 
középmin. hízott ürü-------- , legelőn javí
tott ürü 46----- . legelőn javított anya
-------- . szerbiai rackajuh--------- . kecske 
---------, bárány------------. Irányzat: A 
vásár hangulata élettelen.

Budapesti lóvásár. 1902. decz. 31. Föl
hajtatott : 342 drb. Ebből jobb min. hátasló
— drb. jukker — drb. hintés 10 drb, igás
30 drb. fuvaros ló 100 drb. parasztló 180 drb, 
alárendelt minőségű 22 drb. Eladatott: 
237 drb. Árak drbonkint kor. hátas 
-------- . jukker------, hintés —-------- , igás 
200—300 fuvaros ló 85—140, parasztló 
38—100, Irányzat: A vásár hangulata 
élénk.

Budapesti ferenczvárosi sertés-zárt vásár.

Nap Érk. 
waggon

1

Érk. 
darab

Se
rté

sk
öz

- 1 
vá

gó
hi

dr
a e

l- | 
sz

ál
lít

ta
to

tt

. Eladat
lanul

| maradt

decz. 25—31. 119 ( 4834 j 4826 8

Irányzat: Élénk.
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A kőbányai sertéspiac/ heti forgalma. 
1902. decz. 24-től jan. 30-ig. Sertésállomány 
volt 1902. decz. 23-án 24590 drb. Ehhez érke
zett : magyar 1038 drb, szerb 2784 darab, 
összes állomány 28412 drb. FAs z állíttatott: 
4394 drl. Maradt állomány 1902. decz. 30-án 
24018 darab.

Hízott sertésárak:
(Megállapodás szerinti élősúly és 4% 

levonással.)
Magyar öreg nehéz, párja 400 kg.-on fölül 

-------- fill. Magyar közép, párja 110—116 
kg.-ig-------- fill..
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4% le

vonással értendők.)
Magyar fiatal nehéz párja 300 kg,-on fölül 

116—120 fill. Magyar közép párja 250 kg.-on 
fölül 112—116 fill. Magyar könnyű párja 200 
kg.-on fölül 108—112fill. Szerb nehéz párja. 
160 kg.-on fölül 110—116 fill. Szerb közép 
párja 250 kg.-on fölül 108—112 fill. Szerb 
könuyü párja 240 kg.-on fölül K 6—112 fill. 
Irányzat: élénk.

Sovány sertésárak :
(Az árak 4% levonással élősúlyban értendők.)

Öreg 2 éven fölüli 92 f-től 98 f.-ig, öreg 
2 éves 90- 100 f.-ig, vészen átment 2 éven 
aluli süldő 96 f.-töl 110 f.-ig, vészen át nem 
ment 2 éven aluli süldő 88 f.-töl, 91 f.-ig. 
— Irányzat : Élénk.

A fent jelzett sertésmennyiségből német
országi vevők által határszéli vágóhidak ut
ján élő állapotban 25 drb és Kőbányáról 
ölött állapotban — drb lett Németországba 
elszállítva.

Bécsi szurómarliavásár. 1902. decz. 31. 
| Fölhozatal: 3353 drb. borjú, 2967 drb. ser

tés, 210 drb juh, 738 drb bárány. Arak: 
k.-kirit fill.: borjú 1. o. 102—124, (----- ----- ),
borjú II. o. 88—100, hízott sertés 94—106, 
süldő sertés 94—112, hus-serlés 94—110, 
juh 56—80, bárány páronk. 12—26 kor. 
Irányzat: élénk 4-10 fillér áremelke
dés mellett.

Bécsijük vásár. 1902 decz. 31 .Eölhajtatott: 
1431 darab. Árak: kgkint fill.-ben: angol 
húsos ürük-------------- ), I. rendű hízott
ürü 52 — 56. középmin. hízott ürü 76—56, 
kecske-------- , bárány---------. Irányzat:
szilárd.

Bécsi sertésvásár. 1902. decz. 30. Fölhaj
tatott: hússertés 5360 darab, zsirsertés 
6374 drb, összesen 11734 drb. Ebből: 
magyarországi 6414 drb, galicziai 5115 drb, 
egyéb 205 drb. Arak : kgrammonkint élő
súlyban fill.-ekben: elsőrendű nehéz magyar 
108—110 (kiv.l 11) elsőrendű közép magyar 
101 — 106, könnyümagyar 93 - 99, öreg nehéz 
magyar 101 —106, szerémségi (horvát)----- .
szedett sertés93—99,galicziai süldő 74—100, 
hússertések 74—100 Irányzat: általában 
magasan tartott árak mellett vontatott,

Bécsi szarvasmarliavásár. 1902. decz. 29. 
Eölhajtatott: hízott és legelőmarha 2436 
drb, csontozni való marha 622 drb, össze
sen 3(59 drb. Ebből ökör 2311 drb, bika 
362 drb, telién 329 drb, bivaly 57 drb. 
Árak : (100 kilogrammonként élősúlyban 

koronaértékben fogyasztási adó nélkül.)

1902. decz. gl. 1. rendű ll. rtndü III. rendű

Magyar hízott ökör . . . ; 74 80 64 73 56 -63
Galicziai tűzött ökör. . . 1 74 -78 68 -73 60-67
Tarka hízott ökör. . . . 80 87 70—79 62 69

4R 70
Hízott tehén.................... 50-66 ___ _ _____
Legelő marha.................... — -------- —
Csontoznivaió marha . . 48 - 70 — —

38 48
Konzerváru (selejti . . . I —-— —

irányzat: csendé s. csak az első rendű
minőségnél 1—-2 kor. áremelkedéssel, egyéb
ként változatlan. Bikavásár élénk. 2—3 kor. 
árjavulással.

Ragadós állati betegségek állása Magyar
országban.

1903. január 2-án.

A betegség neme

Összesen
A m. heti álla
pothoz képest

kö
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ég 03

Lép fene .... 22 66 2
Veszettség . . . 88 88 1 1 —
Takonykor . . .
Ragadós száj- és

— — — — — —

körömfájás . . 375 334 — — 41 383
Ragadós tüdölob . — — — — | — —
Juhhimlő .... 13 40 — — i — —
Tenyészbénaság — — — — — —
Riihkór .... 114 376 — — | 9 39
Sertésorbáncz . . t 8 211 — — 3 12
Bivaly vész . . . 15 38 — — i 2 6
Sertésvész . . . 447 — 33

Baromfipiacz.
A baromfipiacz az elmúlt hetekben te

kintettel az ünnepekre, rendkívül élénk 
volt így az árak emelkedtek.

Elöbaromfiak. Csirke rántani való egy 
pár 100—120, csirke sülni való hazai egy 
pár 240—300. Tyuk, hazai egy pár 340— 
430. Kappan hízott egy pár 440—600. 
Rucza hízott la egy pár 500—800. rucza 
hizoti Ila egy pár 400—500. Lúd, hizolt 
la 1200 -1600, lúd, hízott Ila 800—1200. 
Pulyka hízott la 1150—1500, pu'yka hízott 
Ha 800--1000.

Vágott baromfiban szintén szilárd és 
élénk volt az üzlet és I. rendű szépen, tisz
tán kezelt hízott Indák kilója 1 20—1'30, 
vágott pulykák kilója 1’20—1’25 fill. kilón
ként, minőség szerint.

A tojásüzleten I-a friss telt, tojás 96—98, 
gyengébb minőségű 92—94. apadt 78—90, 
meszes 80—82 koronát jegyzett ei’edeti 
ládánként.

Szerkesztői üzenetek.
P. L. Kis-Kajdacs. A duplán beküldött 

előfizetést kívánsága szerint átadtuk az 
OMGE. pénztárának f évi féltagdijának 
fedezésére.

B. B. Sövényháza. Köszönet. Jövő szám
tól kezdődőleg közöljük.
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gépgyár K 
részv.-társ.

Budapesten, V. kerület, Külső Váczi-ut 80. szám.

Sieqena
Amáv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.

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

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

A 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.

A ZALAT2Á Brassói
\ ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.2Á Brassói kénsav- és műtrágya

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

Műtrágyáit

V
V
V
V
V

V

w

Kwizda-féle Korneuburgi Allattáppor

Valódi csákis 
ezen védjegy
gyei ellátva.

figyel-

Á VJ
Ü *
A

a t. ez. gazdaközönség becses 
mébe. Ajánlatokkal készséggel szol
gál a Központi Iroda, Budapest, 
IV., Bécsi-utcza 5. sz. =====

Főraktár :

Szer lovak, szarvasmarhák és juhok számára. Egy 
doboz ára 1 korona 70 fillér- Fél doboz 70 fillér.

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

ban kapható.

Fori7 lob Kwívdo gyógyszerész, csász. és kir. osztrák- 
1 1 dllLi JUH. magyar, román királyi és bolgár feje
delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett. ----------------------------- ------

J3eek és Gergely
J3udapest, V., Váezi-ut 12.

Xuston-gőzgépek vavav J3enzinmotorok 

vaw (gazdasági gépek és eszközök vav 

(gőzgépek vavavavavavavavav Qözekék.

^angerhauseni gépgyár
részvény-társaság

Budapest, (Kűlgő Váczi-ut) (J^iya-utcza 3. 
é Vasöntöde, gép- és rézgyár. é 

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.
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zásu, erős csontu, szabályos testalkatú, saját nevelésű egy- v
éves méncsikó van s azokat az államnak eladni kívánják, hogy ebbeli szándékukat., a 3
helynek és utolsó postájának, a hol a csikók állanak, valamint a csikók származása- 3
nak, magasságának, színének és árának pontos megjelölésével a magyar kir. földmive- o
lésügyi minisztériumhoz benyújtandó s egykoronás bélyeggel ellátott Írásbeli nyilatko- "
zatban legkésőbb 1903. évi február hó 1-ig bejelenteni szíveskedjenek, mivel az ezen 
határidőn túl érkező bejelentések figyelembe vétetni nem fognak. o

BUDAPEST, 1902. deczember 11. "
M. kir. földmívelésügyí miniszter.

V
n

e_e.e-e_e.e-GL 1902. évi forgalom: 260.0 mm. _9A>_9_9_9A>_9

Fölhívjuk a t. ez. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapju-aukeziókra
melyek az év folyamán több sorozatban, nevezetesen 
jlllius és szeptember hónapokban tartatnak meg. Az 
aukeziókra felküldött és „Gyapjuárverési vállalat 
Budapest, dunaparti teherpályaudvar” czimzett gyap- 
juküldemények a M. Á. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen raktározásban 
részesülnek. Bejelentéseket és mindennemű felvilá- 

.................. gositásokat elfogad: ==========

HÉLI.EK M. s TÁRSA gyapjuárveresí
vállalat —-

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

Tencs-féle Magyar Restitutions-Fluid 
lovak és szarvasmarháknak, zz

========== Gazdaságban nélkülözhetetlen.
Az állatok izomerejét fo
kozza, kitartóvá, és erőssé 
teszi; meggátolja a lába k 
merev bénulását, az intágu- 
lást s Az ugi nevezett póko- 
sodást. Ára 2 korona. Postán 
2.60 kor. beküldése után bér

mentve küldi

« JENCS VILMOS >
Gy gyógyszerész, ge) 

Budapest, II?, Széna-tér 5. sz. 
Főraktár: Dr. Egger Nándor 
gyógyszertára, Budapesten, 
VI. kér., Váczi-körut 17. sz.

- .......
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Uj “Vietória” sor vetőgép
(tolókerék - rend - 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 

fepSMt?-: VETŐGÉP. ■

| XofhcFF és Sehrantz
J3udapesten, VI. kér, Vaczi-korut 57. sz.

Uj gazdasági gépgyára és vas
öntödéje Kispesten épült!900-banhmmk

TTjánlja legjobb 

és eszközeit

minőségű gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett. ~

Terjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen

Szabadalmazott tej- 
szállitó kannák 
tölgyfából. —~

>4 legolcsóbb, legtartósabb és leg
kényelmesebb SZÁLLÍTÁSRA és 
TEJGAZDASÁGI ÜZEMHEZ

per Bellus
(Trencsénmegye). -

Jelinek K. & Popp F. CXek

I. osztrák ojtó-esszenczia és tejgazdasági szük
ségleti czikkek gyára, Littau, Morvaorsz.

Az összes tej gazdasági segédanyagok 
előállit sa. Ojtó-esszenczia, ojtó-por, 
vas-festék, sajt-festék, vaj-por stb. 
Mindennemű tejgazdasági használati czik
kek raktára. Staniol, pergamen-papiros, 
eszközök, üvegáruk, kefir-gombák és 

ólomzárak.
Berendezési tárgyak és gépek, tetszés 
szerinti rendszerben, gyári árakon. Leg

olcsóbb árak. Kifogástalan minőség.
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I< I II I k’DKFÉSEK.
Orpington, Langshan, Ply-|
— muth és Ba.tám — 

költő tojások 
kaphatók :

Rácz Ödönné
fajbaromíitenyészetében

Kőbánya, Kada-utcza 12/31.

Tejgazdasági Napló 
kötve 3 korina 60 fillér 

Tehenészeti
Törzskönyv 

kötve 3 korona 60 fillér. 
tMeg rendel nető : 

HREBLAY EMIL ál 
lattenytési m. kir. felügye
lőnél Budapest, Csömöri- 

út 5., II. em. 8.

Nemes fajta baromfiak 
és azok tojásai kitünően 
csomagolva kaphatók. Lang- 
sán-, plimut-, magyar- és 
do'kingtyúkok, franczia-, 

bronz- és fehér - pulyka' 
eindeni ludak és pekingi 
kacsák. Pojonkai gazdaság 
Kis-Körös. Árjegyzék ingyen 

küldetik.

Fekete langsánty ukok 
és ezek tenyésztojásai bár

mikor kaphatók:

Temesváron.

Keresek
■fehérlábú és csörü, tiszta 

fehér tollú kopasz
nyakú és magyar 
tyukokat meg kaka
sokat megvételre.

Ajánlatok “A.” jegy alatt 
a kiadóhivatalba kéretnek.

Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban

egolcsóbb és leghatásosabb trágyázás. A Gséry-féle szernétfuvarozási és feldolgozási részvény
társaság által a fővárosi tei íiielén összegyűjtött rostált és compostirozott szeméttrágya előnyős 

vegyi összetétele és dús nitrogén, phosphor és kálitartalmánál fogva úgy a gabonafélék, 
mint pedig szőlők trágyázására kiválóan alkalmas. Az eddigi kísérletek eredményei bizonyít
ják e trágyaszer rendkívüli előnyeit. —■

A szeméttrágya beszerzési ára, nagy belértéke daczára OLCSÓBB, •’IML mint
a természetes marhatrágya vagy bármely műtrágya. Részletes árajánlattal és ismertető füzettel szíve
sen szolgál a kizárólagos eladással megbízott -----

Magyar Kereskedelmi részvénytárs, Budapest, V, Váczi-körut 32.

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, 
kénsavas-ammont (dohánytrágyá
zásra), chilisalétromot, kanitot, 
407o-os kálitrágyasót, kovasavas 
k lit és egyéb műtrágyaféléket el
ismert kitűnő minőségben leg
olcsóbban szállít a «««««

műtrágya, kénsav és vegyi ipar r.-társ.

Budapest, V., Fürdő-ulcza 8.
\

LM

E lső Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság ~

Alagott Budapest-Kőbányán
Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak s „Hizlalda"-állomás 

mindkét oldalán fekvő, mintegy 35.000 darab sert's befogadására alkalmas, 
ezélszerüen berendezett szállástelepeit, melyek csatornázva, kitűnő vízzel bíró 
ártézi-kúttal, vízvezetékkel, szükséges eleségraktá akkal, két gőzmalommal és 
szállóval vannak ellátva.

Foglalkozik; szállások bérbeadásával, szemes és darált eleség beszerzé
sével, bizományi bevásá-lás és eladással, folyószámlára fizetéseket teljesít. 
A sertések kényelmes elhelyezése mellett ügyfeleinek igen mérsékelt árakon 
a legmesszebb menő előnyöket nyújtja és a legszolidabb kiszolgálásról gon. 
doskodva van. Utánnyomat nem dijaztatik.

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége
Alakult 1900. erkölcsi támogatásával Alakult 1900.
—......... ■—......... Biztositéki alap: ■

Kormány hozzájárulásával........................................... 400.000.— kor.
Alapítványok...................................................................... 1,268.080.— kor.
Tartalékok........................................................................... 111.053.60 kor.

Összesen . . 1,779.133.60 kor.
Első évi fölösleg........................................................... 90.349.—- kor.

Biztosításokat elfogad tűz- €s jég-kár ellen, tig-y.szintén az 
ember életére különféle módozatok szerint.

Az üzleteredményben a biztosított tagok dijarányukban részesülnek 
és az 1901. évi üzletfeleslegböl úgy a tűz- mint a jégkár ellen biztosítva 
volt tagok 4°/o-os díjvisszatérítést nyernek.

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

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

Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám.

ÜZLETÁGAK: ....... ...........
Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és föze- 
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 mindenfele élemi czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja. Az árukra eló'legeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenezvárusi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesítését. -------------- -

— Közelebbi értesítéseket a társaság icazga ósága ád. —
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Kis hirdetések ára
Minden szó 4 fill., kövér betűkkel 
minden szó 8 fill. beiktatásonként. 
A kish'rdetések dija előre fizetendő.

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

A kis hirdetés legczélszerübben poktautalványon 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 □•czenli- 
méter területig, beiktatásonkint 1 korona, minden további 
---------------------- 1 □■czentiméter 5 fillér. --------------------------

Kínálat.
Teljesen uj, 200 darab to
jáshoz való „Prairie

State“ költőgép eladó. 
Alábbi fajbaromfiak és 
azok keltő tojásaira meg
rendelést elfogadok. Mexi
kói fehér pulyka, em- 
deni- és angol emdeni 
lúd, olasz óriási lúd, 
lehér gyöngytyuk, 
langsan kakas, sárga 
orpingtonok. — Kapható 
még 80 métermázsa igen 
szép burgonya.

Sármezey Antalné
Mező-Kovácsháza.

Sárga oiji
már most és bármikor kap

hatók :

Matljiász iláqognéqál
Kecskemét, Katona-telep.

lí Előjegyzést
elfogad nemes barom
fiak szállítására a m. 
kir. baromfitenyésztő
telep és munkásképző- 

iskola vezetősége

Gödöllőn.

Foszforsavas 

mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

tetlen. Kapható : 

a “Hungária
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaság.

Budapest, Fürdö-u. 8.

Sovány és hízott

sertéseket

I’linmt 

(yukok 
és ezek tenyésztojásai

kaphatók bármikor:

Otocska Gétónénál, predmerszky józsef 
Sopron-Kövesden.

Baromfi keltető és 
nevelő készülékek.

Pekingi kacsák, ma
gyar tenyész-

igásökrök, vetőmag
vak gr. Teleki Arvéd 

. drassói uradalmában, 
up. Koncza, állandóan 

kaphatók. _

Tejgazdasági 
Zsebnaptár 
az 1903. évre

99 IV. évfolyam. Szerkeszti és 
kiadja

Jeszenszky Pál
„0MGE“ titkár.

Tejgazdasággal foglalkozók
nak nélkülözhetetlen. Meg
rendelhető az ..Állattenyész
tési s Tejgazdasági Lapok“ 
kiadóhivatalában. Budapest 

Köztelek, Üllői-út 25.
Ara (bérmentve és ajánlott 
küldéssel) 3 Kor. 70 üli.

bádogosmester, üzlete :
VI., Vörösmarty-u. 33.

Egy próbaköltetésre díjtalanul Ajánlja szabadalmazott I 
ba omfi keltető és ne
velőit, melyek könnyen 
kezelhetők, kevés égő
anyagot fogyasztanak 
s jó eredmenynyel mű
ködnek. Úgyszintén szaba
dalmazott Acetylen gáz
fejlesztőit, melyek telje
sen megbízhatók s önmü- 
ködőek. Pozsony, 1902. Vasút posta, távirda Nagy 
aranyéremmel kitün- Bátony (Hevesmegye).

tetve.----------------------------------
Tessék prospektust kérni. .

Baromfi-tenyésztők 1. A gazdasági baromfite-1 
nyésztésre vonatkozó álta- ZZZZZ fiífuűlmühü I lános tudnivalók. II. átdol- - - -  HgJüllUVUC lg0z0tt kiadás 1 K. 2. Ba- 

, . . - romfi-hizlalás 1 K. 50 f. 3.11 I 0 C fi Köpi1000V i Tyúktenyésztés. II. kiadás 
vlvOv llül ltvoull . 3 ‘ K 4 Pulykatenyésztés 

2 K. 5. Lúd- és kacsate
nyésztés 2 K 6. A baromfi
termék értékesítése 2 K. 
Mind a hat munka egy- 

sodronyszövet-, fonat- és szerre megrendelve 8 K. 
kerítés-gyára Megrendelhetők a szerzőnél

BUDAPESTEN, Vili. Budapesten, VII.,Csömöri-ut 
Űllői-ut 48. szám.(15 sz., II. em. 8.

küldöm.

Költetö gépemet 
'minden fajta tojásra alkal
mas. Költetö gépeim auto- 

'iinatikusan, minden fel
ügyeletet feleslegessé téve 
működnek s egy kis petró
leum lámpa segélyével 

o r ,, végzik a keltetést. Ered-
dílTgll es leiier mény 80—90% friss tojás

ból. Prospektust küld:
G. íliicke, Wien, XV., 
Weinbergerg. 13.

legjobban értékesít

Bauer B. Gyula
BUDAPEST, VIII. 
Kerepesi-ut 73. sz.

Öszi szállításra haphatók a 
gödöllői m. kir. baromlite- 
nyésztőtelepről származó 
tisztavérü törzsek után 

nevelt

ÓRIÁSI BWÜLYÍÁÍ
Lengyendi gazdaságnál.

orpingtonok
a pozsonyi orsz. mezögazd, 
kiállításon az elő díjjal 
.díszoklevél, aranyérem és 
20) kor. emléktárgygya? 
kitüntetve, kapható Polonyi

Manó orpington t lepén
Kecskeméten. Fehér hús, oklevéllel kitüntetett 
barnahéju thea-tojás. Az olasz ludjaim ivadékai 
állatok törzskönyvelve és eladók, drbja 12 korona, 
lábgyürűzve vannak. Faj- Ludjaim első évben 
tisztaságról kezeskedem. később
Meg nem felelő anyagot 60—70 tojást tojnak, 

visszazeszek. libák fehérek.
Árjegyzék kívánatra ingyen Maxlziiiyi Gézáné 

küldetik. Jankovácz, (Bácska).

Olasz libák.
Pozsonyi országos mező
gazdasági kiállításon disz-

később
30, or

libák fehérek. kerítés-gyára

Olcsó és tartós 
drót kerítések 
baromfi-udvarok, tyukket- 
reczek, kertek, gazdasági 
telepek, ménesek, vadas
kertek és erdők bekeríté
sére. Továbbá aczél- 
tüskés keritéssodrony, 
valamint csavart pánthuzal.
— Kaphatók :
Kollerich Pál és Fiai

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

Bromfi tényé-ztést gya
korlatilag értő és kép

zett egyén felvétetik. 
Ajánlatok feltételekkel ki
adóhivatalhoz < Alispán* 

jelige alatt küldendők.

Fehér langsánok 
és ezek tojásai kaphatók 

Darányi Ferencnénél
Kecskeméten.

Kitűnő, bö tojó-, kiviteli- 
és diszbaromfi.

..... Egyvasu egyetemes ekék = minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg-
Két és több barázdás ekék tökéletesebb szerkezettel

Különösen tartósnak bizonyult, három-
Tégelyaczél-fejekkel, melyek eltörhetel- Gondosan edzett, feltűnően hosszú ideig

lenségeért szavatosságot vállalok. sabb föld sem tapad. eltartó szán tó vasakkal.
Ekéim a legnehezebb talajviszonyok mellett is kitűnő munkát végeznek. Nemcsak igen szépen fordítanak, hanem kitünően por- 
hanyitják a földet és nem torkolódnak. — Figyelemre méltó újdonság: Bácher „D“-jegyü javított szerkezetű eketaligája, teljesen 
pormentesen csukott agyakkal önműködő kenőszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartósságot biztosítanak- 
Különlegességek rétmüvelö-eszközökben. Boronák, kapáló- és töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörők. Olcsó árak, kényelmes fizetési 

j módozatok. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizáróla gos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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József főherczeg ur O császári és

királyi fensége udvari szállítója

Alapitva 1865.

Műszaki, gazdasági és szerszám nagy
kereskedés. Malomkőgyár. Háztartási, 
konyha és sportáru raktár. .. =

Budapest, Andrássy-ut 8. rszám

VAVAVAVAVAVAVAVA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK 
Grand Prix.

AWAVA Iroda és raktár: wam/aw

Budapest, V., Báthory-u. 4.
AWAVAVAV Gyártelep: avavavav

Budapest, Petneházy-u. 6-8.
VAVAVAVAVAVAVAVA

Tejgazdasági gépgyár 
SZÁLLÍT mindennemű tejgaz
dasági eszközöket és gépeket a 
legjobb kivitelben, a legmoder
nebb irányban. BERENDEZ 
tejtelepeket, lejszövetkezeteket 
vav és mintatehenészeteket, awa

Á rjegyzékeket és költségvetéseket 
-*** kívánatra díjmentesen küldünk.

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




