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Kéziratokat a szerk. nem ad vissza

Állategészségügyi mizériák.El kell ismernünk, hogy földmive- lési kormányunk igen sokat tett és tesz folyvást az állategészségügy fejlesztésére ; iparkodik a járványos betegségeket minden eszközzel leküzdeni és e czélból sok üdvös rendeletet bocsátott ki az utóbbi napokban is. És ha ezen rendeletek nagyobb részé közelebb visz is bennünket a kitűzött czélhoz, de egynémelyikén még is meglátszik, hogy a zöld asztal mellett készült és a végrehajtásnál leküzdhetlen akadályok gördülnek eléje; mert nem felel meg a gyakorlati élet követelményeinek.Még boldogult Bethlen gróf, volt földmivelési miniszter adott ki 1890. évben egy a köröm- és száj fájás-járványt illető rendeletet 16583 sz. a., melyben többek között elrendelte, hogy a vészen átment állatok trágyája a vész megszűntével lehetőleg nem hasított körmü állatokkal azonnal kihordandó a mezőre és ott lehetőleg leszántandó.Ezen intézkedést Darányi miniszterünk 1902. évi október 15-én kelt (89100/111) szám alatti rendeletével fenttartja; a hatóságok pedig úgy magyarázzák, hogy addig egy községre, pusztára, majorra nézve a zárlatot nem oldják fel a mig a trágya tényleg ki nem hordatott a mezőre.Már most lássuk mi következik ezen — szerintem — félre magyarázott rendeletből és minő súlyos és óriási károkat okozhat az a gazdaközönségnek. Arról nem is szólok, hogy a trágya nem hasított körmü állattal hordassék ki; mert ez egy nagyobb gazdaságban, melynek igen sok ökre, de kevés lófogata van. 

ép úgy mint a csak ökörfogattal biró kisgazdánál úgy is kivihetlen, tehát önként elesik; de mondjuk, hogy a köröm- és száj fáj ás járványa junius hó elején lép fel egy községben; tegyük fel, hogy a járási állatorvos tanácsára és az első fokú hatóság indokolt előterjesztésére a másodfokú hatóság a hizlaldák és tehenészetek kivételével elrendeli a beoj- tást vagy is az egészséges állatok fertőzését, ezen esetben szerencsés körülmények között a járvány 6 hét alatt tehát julius 15-ig lefolyik és a gazda hozzá fogna a mezőn álló gabonakeresztjeinek betakarításához. Ámde a hatóság csak akkor engedi meg ha ^elöbb az összes trágya ki- hordatik a mezőre, vagyis a helyett, hogy sok viszontagságnak kitett szalmás termését takaríthatná be, a jelzett miniszteri rendelet értelmében aratás közben trágyát fog hordani, ha hord! de én meg vagyok győződve, hogy senki sem fog trágyát hordani, hanem minden miniszteri rendelet és hatósági intézkedés ellenére gabonájának megmentéséhez nyúl, vagy is nyíltan fellázad a törvényes rend ellen.Nézzünk egy másik konkrét esetet a mely a múlt október hóban községünkben kitört köröm- és száj fájásból kifolyólag történt. A járvány deczember 20-án lefolyt, így 28-án fel kellett volna a zárlatot feloldani; de az elsőfokú hatóság azon czi- men, hogy a fertőzött trágyatelep még kiürítve nincsen, a zárlat feloldását megtagadta, sőt azt sem engedte meg, hogy a megalakított vészkerülethez tartozó puszták és majorok vészmentes ökreit az uj évi cseléd- szállitásra fel lehessen használni és az illető gazdaság kénytelen volt 

cselédeit pénzes fuvarosokkal drága pénzen szállítani.Ugyanezen nagy gazdaságnak január 5-én 200 drb hozott sertést kellett volna átadni külföldre való szállításra ; de trágyáját nem bírván akkora kihordatni, ezen egyetlen trágyadomb miatt a zárlat nem olda- tik fel és igy kénytelen állatait jóval tovább világos kárral tartani.Magam is azt tartom, hogy a járványok széthurczolását a legszigorúbban végrehajtott zárlat utján lehet legsikeresebbbn megakadályozni; de nem lehet a gazda cselekvését egy oly dologgal minő a trágya kihordása, teljesen megbénítani és neki esetleg ezerekre rugó kárt okozni oly czimen, a mely sehogysem állja meg helyét és a melynek esetleg kártételeit sokkal könnyebb módszerrel lehet megoldani.Nekem ugyan az a' tapasztalatom, hogy a trágyadomb a mint erős fer- mentátióba jut, elöli a száj- és körömfájás baczillusait; mert már két Ízben hordattam ki a járványon át nem ment ökrökkel a járványon átesett tehenészeti tehenek iníicziált trágyáját és az ökrök nem kapták meg a bajt. Ám a bakteriológusok és állatorvosaink ellenkező nézeten vannak és azt állítják, hogy a trágyadomb valóságos melegágya mindennemű baktériumnak. De ugyancsak ők állítják, hogy minden baktériumnak van ellensége és megsemmisítője a különböző fertötlenitő anyagokban és ha már az istállók fertőtlenítésére ajánlanak nem egy ilyen szert, a melynek megsemmisítő hatásáról meg kell nekik győződve lenni, úgy mondják ki őszintén, hogy ugyanazon vagy más anyag, a mint az istállót fertőtleníti, épugy megöli a baktériumokat 



Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903 . — 2. sz.azon 1a/2 vagy 2 láb magas trágyarétegben, a mely a vész tartama alatt a trágyadombon összegyűl; vagyis törvényesen kényszerítsék a gazdát arra, hogy trágyáját is megfelelő módon fertőtlenítse ; de ne arra, hogy esetleg aratási, vetési időszakban, vagy járhatlan utakon trágyáját kihordja és a vész által amúgy is elgyengült állatait teljesen tönkre tegye, Az állatszállításokra vonatkozólag a múlt év végén kiadott Földmivelés- ügyi Miniszteri rendeletnek is van egy sérelmes pontja. Nem szólok a külföldi vagy Ausztriába mint vámkülföldre szóló szállításokról, ezeknél szigorúan be kell tartanunk a kötött konventiók minden rendelkezését; de feleslegesnek tartom a belföldi forgalom tulszigoru megkötését; és itt ismét egy konkrét esetre hivatkozom.Egy fejérmegyei gazdaság vészkerületben fekvő, de vészmentes pusztájáról akartam sertéseket szállítani Veszprémmegye egy vész miatt lezárt községébe, még pedig olyan kedvező körülmények között, hogy a sertések sem a felrakó sem a lerakó állomáson idegen területet vagy közlekedési utat nem érintették volna, lévén mindkét állomás a gazdaságok területén és mégis Veszprémmegye alispánja megtagadta a sertéseknek behozatalát, hivatkozva a Földmive- lési kormány fenti rendeletének 4-ik pontjára, a melynek értelmében vész- kerületbeli állatok csak azonnali levágás szempontjából; de tovább tartásra nem szállíthatók még vasúton
TÁRC5KA.

Rovatvezető : Bliday Barna.

Az erdő sebesültje.Kis vadászterületem, mely keskeny szalagként húzódik el a gr. F . . . -féle óriási és vaddus erdő mentén, arról ismeretes, hogy csak akkor bővelkedik vadban, mikor az már nem lőhető, máskor pedig, midőn a remek agancsokért kész az ember órákig taposni a fárasztó sziklás helyeket, aranyért sem lehet vaddal találkozni s eseményszámba megy, ha egy-egy őzbak, vagy valami hitvány nyársas kerül terítékre.De bezzeg, amint a hó szállinkózni kezd, megindul a vándorlás s minél fehérebb lesz a Tribecs, annál jobban szorul le a vad; mert most már a sziklás hegyóriásokon nem az élet, de a halál ütötte fel tanyáját.Ilyenkor már napközben is látni járó-kelő vadakat, kivált ha a der- 

sem. Ezen rendelet szükségességét, czélját és szellemét, megvallom, az én véges eszemmel nem bírom felfogni, mert hamár a külföld ragaszkodik is — ugyan szerintem — nem állategészségügyi tekintetből, ahhoz, hogy vészkerületböl még egészséges állat sem szállítható piaczra; de hogy ezen rendelkezést miért kelljen fentarta- nunk a belföldi forgalomban is, azt nem tudom megérteni.Nagyon helyén valónak tartanám, ha az OMGE foglalkoznék az állategészségügy és állatszállítás érdekében kiadott rendeletekkel és érdemleges felterjesztést intézne a földművelésügyi kormányhoz, hogy azon gátló és káros akadályokat szüntesse meg, a melyek oly bénitólag hatnak az amúgy is minden oldalról szorongatott gazda boldogulására.*)

*) E kérdésekkel az OMGE. állandóan 
foglalkozik s épen az ö sürgetésére helyezte 
hatályon kívül a napokban a miniszter a 
lovak belföldi vasúti forgalmában eddig 
kölelezővé tett állatorvosi vizsgálatot.| mesztő északi szél kizavarja őket fekhelyükből. Most aztán a másikfelőli szomszédaimnak is megvirrad! Ezek azonban jcsak akkor sompolyognak ki, midőn az alkony leszáll s bármennyire rejtegetik is, kabátjuk alól mégis kikandikál a rozsdás mordály, mely félig van mindenféle ólomdarabbal megtöltve. Az első napsugár azonban már ismét hazatérőben látja a sunnyogó alakokat !Vadászembernek nem szükséges megmondanom, kik ezek. Egyformán viselkednek ezek mindenütt, több- kevesebb merészséggel.Természetesen amennyire meg vagyok elégedve egyik szomszédommal, épp annyi bosszúságot okoz a másik, midőn estende benépesül a szőlő-gát s az éjben fel-fel lobban egy-egy fegyver tüze; az elpukkanó hangra pedig a megmenekült őzbak vagy szarvas riadozva felel. Persze a gyanútlan vad az éhségtől űzve elhagyja biztos helyét s térdig gázolva a nagy hóban leszorul az előhegyekbe, sőt még a vetésekig is lehuzódik, hol

Lintner Sándor.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Takarmányozás szűk és tág 
tápláló arányban.Amióta Kulin és Kellner etetési kísérletek alapján kimutatták, hogy az állatok takarmányozásában a leg

több gazda drága fehérjét pocsékol, mivel kevesebb fehérjével is— tehát tágabb tápláló arányban — ugyanazon eredmény érhető el, azóta a gyakorlatban többen ráadták magukat a tágabb arányú eleség nyújtására s mint közleményekből látjuk, hasonló kísérleteket ejtve, azok igazat adtak a Kühn-Kellner-féle kijelentéseknek.így pl. Pommritzban az ottani gazdasági vegykisérleti állomás irányításával, egy gazdaságban 10 drb kifejlődött ökröt vetettek alá a vizsgálódásnak, adagolván alaptakarmányul valamennyinek egyforma mennyiségben répát, burgonyát, szénát, sarjut, zabszalmát, polyvát, szecskát és sörtörkölyös melassét, az I. csoportnak egyben rizslisztet és alsóbbrendű gabnadarát, a II. csoportnak pedig gyapotmaglisztet és borsódarát nyújtván, az I. csoportnak 1 : 10'3, a II. csoportnak 1 : 5'7 arányban. A vizsgálat 85 napig tartott s eredménye az volt, hogy ez idő alatt az 1. csoport gyarapodott 873, a II. csoport 878 kg.-mal, tehát nagyon minimális többlet esett a szükebb arányban takarmányozottakra, úgy, hogy tehát hasznosabbnak bizonyult a tágabb arányú takarmányozás.Ilyen vizsgálatot Lehmann is csinált Göttingában és pedig hízóba állított juhokra vonatkozóan. Két csoportban beállított 4—4 drb ürüt. Mindkét csoport alaptakarmányul kapott hasonló mennyiségű és minőségű szénát és szárított czukorrépaszeletet aztán ugyancsak furcsa fogadtatásban részesül.Nem egyszer követtem a friss havon kígyózó vörös szalagot, hogy a nagy- csizmáju atyafit a vaddal együtt elcsíphessem, de ez egyetlen egyszer sem sikerült. Rendszerint későn érkeztem s a gazficzkó legfelebb a kidobott zsigereket hagyta ott emlékül s nekem bosszúságul.Leirhatlan a kár, amit e söpredék nép egész éven át, de kivált télen az elnyomorodott vadban okoz, mert a gyér és lombtalan erdőben már messziről észreveszi a fehér havon közeledő sötét alakot s megvárva a legkedvezőbb pillanatot, rápuskáz. Sokat lőnek, de még többet meg- sebeznek, melyek aztán valami mély árokban vagy sűrűségben rendszerint elpusztulnak.Nem egy ily módon kimúlt s a rókák meg varjak által szétmarczan- golt áldozatot találtam kis vadászterületemen, avagy adtam meg egy haldoklónak a kegyelemlövést mint ez az alábbi esetben is történt.
Legjobb szerkezet. Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb fölözés.

A LEGJOBB FOLÖZÖGEP AZ ALFA-SEPARATOR.
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az I. csoport ezenkívül naponta és fejenkint 400 gram gyapotmaglisztet, a II. csoport pedig 450 gram tengerit, úgy, hogy eleségük tápláló aránya volt az I. csoportnál 1 : 5, aII. csoportnál 1:12, A gyarapodás kitett I. cs. 39’60 kg., a II. cs. 39’67 kg.-mot, tehát már csekély többletet a tág arányban tápláltak javára, itt is hasznosabbnak bizonyulván a tágabb arányú takarmányozás.Hasonló vizsgálatot ejtett még Schneidewind tanár Lauchstádtben s úgy találta, hogy 1000 kg. élősúlyra 2 kg. emészthető fehérje nyújtása éppen oly eredménynyel járt, mint 3 kg. nyújtása, következéskép — számítása szerint — 1 kg. fehérje megtakarítás esetén 1000 kg. élősúlynak napi takarmányozása valami 10—11 pfennig = 12 fillérrel kerül olcsóbba.Ez a vizsgáló megjegyzi még, ami fontos körülmény, hogy az elvont 1 kg. proteinnek vásárolt s nem a gazdaságban termelt szénhydráttal való pótlása se szükséges és hogy a trágya, mely az istállóból kikerül, proteinban gazdagabb takarmányozás esetén nagyon minimális meny- nyiséggel tartalmaz több nitrogént, mint a másik utón nyert s ez is csak földalatti istállókban gyűlt trágyára nézve áll; közönséges istállók trágyájának nitrogén tartalma proteinban szegényebb ele- ségre még kedvezőbb is lehet, mint ellenkező esetben.A gyakorlati tapasztalatok tehátAz erdő őr több Ízben jelentette, hogy egy megsebzett erős lapátos egész a szőlőgátakig lejár s ha én le nem lövöm, úgy bizonyára a „Gátasok^ (az orvvadászok itteni elnevezése) fognak róla gondoskodni, hogy soká ne betegeskedjék. Heves influenzám miatt nem hagyhattam el a szobát, de meghagytam az erdőőrnek, hogy éjjel-nappal ügyeljen, nehogy a sebesült lövésre kerüljön addig, mig én kijöhetek. Végre egy csendes és elég enyhe délután elindultam, de a nehéz útban mégis öregeste lett, mire a vadásztanyára értem s a cser- készésből már semmi sem lett.Másnap reggel még a melegszoba gyönyöreit élveztem, midőn kopogást hallok ajtómon s rá belép az erdőőr Ha azon hírrel, hogy az erősen megsebzett lapátos a szőlőgátnál van.

hovatovább jobban és jobban bizonyítják, hogy a drága fehérjével takarékoskodni kár nélkül lehet, különösen akkor, mikor a produkált áru pl. a hús- a kvalitásra való ke- vésbbé szigorú tekintettel talál vevőre, ami pedig az adás-vevés terén nem ritka eset. M. K.

A gyapjuzsir.

A bőr irharétegében székelnek a fagygyu- és veritékmirigyek. A fagygyu- mirigyek, tüszös mirigyek, melyek kerek vagy szögletes maggal biró, zsirszemcsékkel telt sejtekkel vannak kibélelve; kivezető csövük a gyapjúszál tüszőjébe szájadzik. Az irharéteg mélyebb részében fekvő mirigyek rendesen nagyobbak. Zsirnemü anyagot termelnek, melynek képződési folyamata megfelel a tejképzödésnek a tej mirigyekben. T. i. a zsirszemcsékkel telt magcsás sejtek szétesnek és zsirnemü anyaggá válnak. Ezen zsirképzödés folytonos és a termelt zsir ennélfogva a kivezető csövön folyton ömlik a gyapjuszál tüszőjébe és állandóan bezsirozva tartja a gyapjuszálat.A veritékmirigyek az irharéteg mélyebb részén fekszenek, összebogozott csőszerű mirigyek, melyek lapos, magvas, avagy zsirszemcsé- ket tartalmazó hengersejtekkel vannak kibélelve; kivezető csövük az irharétegben egyenes, az epidermisFekhelyemről felugorni s magamra ruhát kapkodni egy perez munkája volt, a másik perezben már a „fekete gyaloguton“ siettem a jelzett hely felé, hol azonban hült helyét találtam a lapátosnak s helyette két őz figyelt lépteim zajára. Sok keresés után végre rátaláltam a friss nyomra, mely a sűrűn benőtt katlanba vezetett. Nesztelenül, mint az árny haladtunk lépésről-lépésre, mig végre megpillantom az erdő nehéz sebesültjét. Egy fenyőcsoport mellett állt s az erősen odatüző napsugarak bizonyára jól estek a súlyos betegnek. Ránk nézett de meg sem mozdult. Minek is, hisz rá nézve a halál sem lehet nehezebb nehéz életénél. Az csak megváltás rá nézve s nem rettegés. Amit előttem láttam az nem egy kecses vad, dq csontváz volt s a 

rétegben spirálissá válik és a bőr felületén az u. n. pórusokban végződik. Kissé zavaros alkalikus folyadékot termelnek, mely levált mirigysejteket és zsirszemcséket tartalmaz. Ez a veríték. A kivezető cső az irharétegben izomelemeket tartalmaz, melyek különböző behatásokra — mint a höváltozás, vérsürüség, fokozott szívműködés, vegyszerek, idegizgalmak stb. — a cső szűkülését és ezáltal a veríték kiömlését — az izzadást — eszközük.Az egész mirigygomolyog recze- szerü ütérhálózattal van körülvéve; ezen ütérhálózat adja át a vér folyadékát a veritékmirigyeknek. Ezenkívül ideghálózat veszi körül a mirigyet, melyek az érzések felvétele által a mirigyeket enyhébb vagy fokozottabb működésre serkentik.A veritékmirigyek elsősorban a test hőszabályozására szolgálnak ugyan, de a juhnál a fagygyumirigyek váladékával együttesen alkotják a 
gyapjuzsirt. A gyapjuzsir e szerint a fagygyu- és veritékmirigyek váladékából áll. Tartalmaz zsírokat — különösen oleint, cholesterint és palmitint — továbbá levált mirigysejteket, szappanokat, kivonatanyagokat, némi fehérjét, phosforsavas földeket és alkaliákat, hugyanyagot, illő zsírsavakat, hangyasavat, tej-, vaj-, eczet-, propion-, capron- és caprinsavat, különféle sókat, ásványi anyagokat és gázokat, köztük ammo- niakot is.Ezen alkatrészeket a gyapjuzsir 

Erőtakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 
moslék, szörplé stb. beszerzése végett forduljunk a

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETÉHEZ DUDAPESTEN, V. KÉR.
... ■- 1—Alkotmány-utcza 31.

nyak, melyet a sörétlövés ért, merő genny vo.t.Lassan felemelem kis Mauseremet s czélba veszem, a halál jelöltjét. Egy kétségbeesett ugrás a lövés után s ismét csendes minden. Mire odaérünk már fekszik, de még él a szenvedő, a mártír. Szegény állat, mily szívósság lakozik tebenned, mely nem hagy meghalni! Egy újabb lövés már az erdő lélekharangja volt s egy agyongyötört. egy régóta haldoklónak zengett halotti beszédet. Ez volt búcsúztatója a szegény halottnak, meg az, ami az én szivemben sajgott!Egy könycsepp rezeg a pillán, mely aztán lassan végig gurul az arezon s összeszorult szívvel ballagok vissza kis vadásztanyámra.
Mátray Gyula.
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akkor tartalmazza, amikor a bor felületre ér. Ekkor még hozzátapadnak és közé keverednek a bőr leváló hámsejtjei az u. n. korpa, majd az egész évi gvapjunövés alatt kivülröl különféle piszok és por.A gyapjuzsir czélja és feladata a gyapjút külbehatások ellen megvédeni és simulékonynyá tenni. A napfény, hőváltozások, eső, istállószenny, por, homok, az alomban keletkező lúgok, savak, a talajban előforduló vegyi hatású anyagok a gyapjú anyagára változó befolyást gyakorolnak, a szálakat szárazzá, merevvé, törékenynyé alakítanák, de azáltal, hogy a folyton termelt gyapjuzsir folyton zsírral vonja be a szálakat, e zsírréteg megóvja minden phisikai és vegyi behatásoktól és előmozdítja szabályos növekedését, mert a gyapjuzsir nélkül a gyapjú összekóczosodnék.Technikai feldolgozás előtt azonban a gyapjúból a gyapjuzsirt el kell távolítani. Ez mosás által történik. Lényeges dolog, hogy a gyapjuzsir a gyapjúból könnyen kimosható legyen, azért tenyésztő és gyáros egyaránt súlyt helyez a gyapjuzsir oldhatóságára. Minél könnyebben oldódik bizonyos fokig a gyapjuzsir, annál könnyebben és szebben lehet azt kimosni, tehát annál kedveltebb és értékesebb is lesz a gyapjú.A gyapjuzsir oldhatósága az ölein és stearin tartalmától függ. Ha túlnyomó részben tartalmazza az oleint, akkor könnyen oldodó, ha pedig túlnyomó részben stearint tartalmaz, nehezen oldódó lesz a gyapjuzsir.A 19. század elején valóságos irányt képezett az oleinos és steari- nos gyapjuzsir kifejlesztése és megegyezett az akkori elektorális és neg- retti iránynyal, mig az előbbi a testnagyság és forma tökéletes mellőzésével csak a gyapjú finomítására törekedett, nem törődött a gyapjú súlyával sem, mert hisz akkor a finomságot tulfizették, azért a könnyű világos színű finom, könnyen oldódó oleintartalmu u. n. olajos gyapju- zsirra nagy súlyt helyeztek. Majd a negretti irány megteremtői a testnagyság fejlesztésével tömegesebb gyapjutermelésre törekedtek és hogy a gyapjú súlyosabb legyen a söté- tebb, nehéz gyantás gyapjuzsirt kedvelték, holott az ilyen gyapjuzsir stearin tartalmánál fogva nehezebben oldódó tulajdonsággal bir és nehezebben is mosható ki a gyapjúból.Ma már a tenyésztő világos, köny- nyen oldódó gyapjuzsirra törekszik, mert a gyáros is azt kedveli. E szerint a gyapjuzsirnak két fő jellege van, u. m. könnyen oldódó és nehezen oldódó. Előbbit folyékony, olajosnak, utóbbit pedig gyantásnak 

nevezzük; mig e két szélsőség közti árnyalatokat vaj szerű tapadó és szurkosnak mondjuk.A gyapjuzsir oldhatóságáról és egyéb fontos tulajdonságairól a jövö számban közlendő czikkben fogok szólani. Rákos Béla.

Egy kis összehasonlítás.Régi dolog, hogy mi magyarok az állammal szemben támasztott követeléseinkben nem vagyunk valami túlszerények s pl. lótenyésztésünkben igen jól érezzük magunkat az állam védő szárnyai alatt, de azért untalan panaszkodunk, követelünk ebben is. Nem is rossz ez s hogy hová vitt, azt egy kis statisztikával lehet feltüntetni.Az ország lótenyésztésének emelését czélzó intézmények hazánkat pl. Franczia és Németországgal összehasonlítva, körülbelül ugyanazok. Ott is vannak állami ménes-intézetek, méntelepek, fedeztető állomások s vannak u. n. engedélyezett hágó csödörök is.A lóállomány a következő :
Nemetbirodalom _  4,184.099
Francziaország— _  3,000.000*)

*) Egy másik statisztika szerint 5 millió.

Magyarország____  1,972.448Az álladalmi csödörök száma:
Németbirodalom. _  _  3053
Francziaország ___ 3087
Magyarország _____   3407A tetemesen nagyobb állománynyal biró két külföldi állam tehát mintegy 400 drbbal kevesebb állami csödör felett rendelkezik. Ez bizonyos tekintetben rossz jel reájuk, de tüstént javul (különösen Francziaország részére) ha a következő adatokat is figyelembe veszszük.Az engedélyezett mének száma:
Németbirodalom 2538
Francziaország _......... 7480
Magyarország _ __ .... 2144Valami 5 ezer drbbal több tehát az engedélyezett csődör Franczia- országban, úgy hogy az egész csödör létszám, mely nyilvántartással hág, kitesz

Németbirodalom 5591 drbot 
Francziaország 10567 „
Magyarország 5551 „Szemben a 4 millió állományú német tenyésztéssel, a magunk 2 millió lovára nekünk éppen kétszer akkora csődör állományunk van, de mindketten erősen elmaradunk Francziaország mögött. Ennek magyarázatát nem nehéz fellelni.Németországban és hazánkban közönségesen tulszigoruan járnak el a tenyészigazolványok osztogatásában, amott a köztársaságban ellenben talán nagyon is szabadelvűén.

A francziák ugyanis 3 kategóriába tartozó méneket licenciroznak, u. m.:
1. Etalans approuvés-ket;
2. „ autorisés-ket; és
3. „ acceptés-ket.vagyis :ad. 1. kipróbált csödöröket, melyeket avval a jelzővel látnak el, hogy : ,a fajta javítására alkalmas :ad 2. engedélyezett méneket, melyek „alkalmasak a tenyésztésre mint olyanok, a melyek a fajtát nem rontják/ és végread 3. elfogadható (tűrhető) csödöröket, melyeknek „jó lélegző készülékük és szemük van" s egyebekben is annyira a mennyire elfogadhatók.Hogy különösen ez utóbbi kategóriába tartozó mének emelik nagyon a létszámot — az valószínű s természetes, hogy csakugyan inkáb a létszám, mint a kvalitás az, a mit ezek az országos tenyésztésben emel hetnek.Németország nem kategorizál, mi némileg igen, a mennyiben nálunk az engedélyezett mének : köztenyésztésre kisorolt államiak; állami felügyelet alatt álló községiek és tény észigazolvány nyal ellátott magán csödörök. Hogy ezek közt akad amolyan franczia tűrt kvalitású is, az valószínű, de bizonyos, hogy a mi mén-állományunk zömét (az államiakat oda nem számítva is) java állat teszi ki, a mely tehát szintén legalább is nem ront a fajtán, de bizonyára javít is azon, mint azt az eredmények igazolják.S ez örvendetes tény miatt is érdemes volt ezt a kis összehasonlítást megtenni, hivatkozással egyben azon adatokra is, melyeket e lapok múlt évi folyamának 10-ik számában közöltünk.

Állategészségügy.
Rovatvezető: Dr. Rátz István.

Szarvtalanitás.Az Oest. landw. Wbl. nyomán a „Mezőgazdasági Szemle" érdekes közleményt hoz legújabb számában.E szerint ugyanis a szarvtalanitást az észak-amerikai Egyesült-Államokban kezdették és ez most ott nagyon általános szokássá vált. Czélja ezen eljárásnak első sorban az volt, hogy a keleti államok legelőiről hizlalás czéljából nyugatra szállított állatokból több férjen egy waggonba, mert nagy szarvaikkal úgy a vasúti szállítás alkalmával, mint az istállókban több helyet foglaltak el. A szarvtalanitás hívei azt is állították, hogy a szarvaiktól megfosztott állatok szeli- debbek, a tehenek több tejet adnak, a hizóállatok pedig gyorsabban híznak.



1903. — 2. sz. Állal tenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5A szarvak eltávolítása ellen nem is lehet más érvet fölemlíteni, mint azt, hogy ezáltal az állat ékességétől fosztatik meg és azt, hogy szarv nélkül a szarvtalanitott állat életkora nehezebben állapítható meg. Ez a két ellenérv a szarvtalanitás nagy gyakorlati hasznával szemben alig állhat fenn.Ott, ahol az állatok állandóan legelőn vannak, a szarvaknak megvan a rendeltetésük, mert az állat fegyveréül szolgálhatnak, ahol azonban ezen czélra szarvukat nem használhatják, a szarvtalanitás helyén valóA szarvtalanitás különbözőképen hajtható végre. Legegyszerűbb eszköz ezen czélra egy éles fűrész, és ezt a legtöbb amerikai farmer használja úgy, hogy a szarvat a fejhez közel egyszerűen lefürészeli. Ha valaki jól tudja a fűrészt kezelni, akkor ezen munkát éppen oly jól elvégzi, ahogyan az az ezen czélra szerkesztett harapó- fogószerü készülékkel, a klipperrel elvégezhető. A munka tökéletességének főkelléke, hogy a szarv közvetlen a fejnél vágassék le, mert különben a. szarvcsonk nagyon elékteleniti az állat fejét. Ha a műtét ügyesen és éles eszközzel végeztetett, a seb nem nagyon vérzik és az állat a fájdalom jeleit alig mutatja úgy, hogy a műtét után azonnal szívesen eszik, ha azonban rossz eszközzel vagy ügyetlenül végeztetett a szarvtalanitás, a seb erősen vérzik, később el is ge- nyedhet és gyógyulása hosszabb időt vesz igénybe.A szarvtalanitás csak hűvös időben végezhető, őszszel vagy kora tavasz- S7?ö és semmiesetre sem nyáron, mén a legyek a sebet elpiszkitják és előidézik ezáltal annak genye- dését. A legyek kátrányos bekenéssel távol tarthatók ugyan, de azért nyáron a műtét mégis veszedelmesebb, mert melegben a seb lassabban gyógyul.Legkönnyebb és legveszélytelenebb a szarvtalanitás a növendékállatokon, tehát a borjakon, mert ezeknél tulajdonképen a szarvnövekedés aka- dályoztatik meg kálilugbekenéssel. A kálilug rudakban kapható és a műtét végrehajtására akkor használható fel, ha a borjú szarvai már érezhetők. Ott, ahol a borjú szarva ütközik, az állat szőre simára lenyirandó, a szarv langyos, szappanos vagy ammóniakos vízzel lemosandó. Énnek czélja az, hogy a szarv zsirtalanit- tassék és a kálilug jól reá tapadjon. Ezután a vízben megpuhitott kálilúggal a nedves szarvfelület bedörzsölendő, 2—3 nap múlva és ezután még 5—6-szor ezen eljárás ismét- lendö, s ezután tapasztalni fogjuk, hogy az ütköző zsenge szarvak szemölcscsé változnak, melyek 4—6 

hét alatt lehullanak és sima felületet hagynak maguk után. A borjúnak ezen műtét nem fájdalmas. Kálilug helyett tömény salétromsav is használható, de ezzel elégséges a szarvat kétszer bekenni. A 3—4 cm. hosszú szarvat előbb éles késsel le kell vágni és azután lehet a fentebbi módon bekenni.
Baromfittenyésztés.

Rovatvezető : llreblay Fmil.

Baromfitenyésztők Országos Egyesülete.
Meghívóa Baromfitenyésztők Országos Egyesületének Budapesten, 1903. január hó 25-én, azaz vasárnap délelőtt 11 órakor az 0. M. G. E. székhazában (IX., Köztelek-utcza 8.) tartandó KÖZGYŰLÉSÉRE.

Tárgysorozat:1. Elnöki megnyitó.2. Jegyzőkönvvhitelesitők és jegyzők kiküldése.3. Szavazatszedő bizottság kiküldése.4. Kilépő 20 választmányi tag helyébe 3 évre 20 tag választása. (Alapszabály 11. §.)5. Számvizsgáló bizottságba 3 tag választása.6. Ügyvezető alelnök jelentése az 1902. évi egyesületi működésről.7. Változások a tagok létszámában az elmúlt egyesületi évben.8. Az 1902-ik év zárszámadására vonatkozó számvizsgáló bizottsági jelentés jóváhagyása.9. Az 1903. évi költségvetés jóváhagyása.10. Az 1903. évi működési tervezet elfogadása.11. A „Baromfitenyésztők Országos Egyesülete" tagjainak az igazgatóválasztmány utján a közgyűlés elé terjesztett s Írásba foglalt beadványai.*) 12. Elnöki zárószó.

*) Hogy a tagok beadványai és indítvá
nyai a közgyűlés elé vihetők legyenek, 
szükséges, hogy azok a közgyűlés megtar
tása előtt legalább 8 nappal az elnökhöz 
vagy annak helyetteséhez beadassanak.

Budapest, 1902. deczember hó 20.
Gróf Teleki Józsefné, 

elnök.

Kiállítás a londoni Agricultura 
Hallban.

London, decz. 20.A Smithíield Club négy napig tartó állat-kiállitása, mely most zárult be, egyike volt a mezőgazdasági állati termékek legszebb és legérde

kesebb gyűjteményes kiállításának. Az Angolországban tenyésztett szarvasmarháknak, sertéseknek, juhoknak a legszebb példányait mutatta be az ezen kiállítások iránt szokatlanul nagymérvben érdeklődő közönségnek a Smithfield Club.A sertéskiállitáson nagy számban volt képviselve a Tamworthi vörös fajta s a berkshirei fekete. A birka- és juhkiállitáson a Southdowni és Devoni.A szarvasmarha - kiállításon az essex grófsági kis fajták a sussexi vörös, a devoni vörös bodor és az aberdeeni tiszta fekete. Külön helyiségben nagymennyiségű leölt baromfit is állított ki a Smithfield Club. Ez alkalommal láttam az Angolországban tenyésztett elsőrangú fajtáknak, a dorkingnak. a langshannak, az or- pingtonnak, a plymouthrocksnak s a wyandotte fajtáknak gyűjteményes és értékes kiállítását, s ezt látva, valóban nagyon nehéz Ítéletet mondani arról, hogy mely fajta szebb, jobb, nagyobb és finomabb husu egyenlő tenyésztési feltételek mellett. Az orpingtonoknak határozott előnye a hófehér hús. a mely az asztalibaromfi kiállításokon mindig előnye volt és marad a többi fajták felett.Mintegy 500 darab leölt szárnyas baromfi volt itt kiállítva, s ezek díjazására nem kevesebb, miat kétezer koronát fordított a Poultry Org. Society. Abban a szerencsében részesültem, hogy Tóm JBrorvn urnák a Poutry Org. Society titkárának szives kalauzolása mellett tekinthettem meg a kiállítást, s a magyar baromfitenyésztő gazdaközönség tájékoztatása végett közlöm ama kijelentéseket, a melyeset Brown ur a magyar baromfitenyésztés fejlesztésére és előrehaladottságára tett. Helyeselte főképpen az Orpington fajtáknak rendszeres tenyésztését, s nagy elösmeréssel nyilatkozott a pozsonyi kiállításról, a mely kiváló bizonyságot szolgáltatott arról, hogy nálunk helyes utón haladnak azok, a kik a magyar baromfitenyésztést az Üzletszerű alapokon kívánják fejleszteni. Kifogásolta azonban azt, hogy a magyar tenyésztők a Cook and Són telepéről szerzik be az Orpington törzseket, holott az nem egészen megbízható.Nekem szives volt felajánlani közreműködését a tiszta Orpington fajta törzseknek kiválasztására, ha ez irányban valamelyik magyar tenyésztő megbízást ad. Brown ur a tenyésztési czélokra leginkább a sárga Orpington fajtákat ajánlja, a melyeknek darabja azonban átlag 25 koronán alól tiszta vérben nem igen volna beszerezhető.Hosszabb időt töltve a Smitfield 
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Club kiállításán s beható értekezést folytatva Brown úrral, a legnagyobb jóakarattal ajánlhatom a magyar tenyésztő gazdaközönség figyelmébe az Angliából importált Orpington fajta szárnyast. A londoni piaczokon meggyőződést szereztem arról, hogy a most tenyésztett fajta csirke, a mely hazánkból ide exportáltatik, silány áru, s nem éri el az átlagos piaczi árakat, holott az Orpington fajta csirkéknek ang. fontját (körülbelül x/2 kg.) az itteni piaczokon 60—70 fillérért fizetik, ha drbjának átlagos súlya 2 kg. Érdemes tehát a magyar tenyésztő gazdaközönségnek nagyban és rendszeresen foglalkozni az Orpington fajták tenyésztésével; minél több tiszta anyag fog jutni az országba, annál hamarább elérjük a czélt: biztosítani a magyar szárnyas baromfinak London piaczait.A tiszta vérü Orpingtonoknak itteni telepeken való kiválogatására, s elküldésére a Baromfitenyésztők Orsz. Egyesülete tagjai részére készségesen vállalkozik a „Hungárián Produce Import Co.“ 55., 56. Chancery Lane W. C. London. Ifj. H. J.

Melyik fajta adja a legjobb tojó tyúkot ?Ezt a kérdést minduntalan halljuk és olvassuk. Sokféle rá a válasz s ahány feleletet olvastam vagy hallottam, mindenik más és más fajtát nevez meg, mint a legjobb tojótyúkot. Pedig hát a dolog tulajdonképp úgy áll, hogy minden fajta jó tojó, ha a tenyésztő okos és tudatos kiválasztás által évek során képes volt oly tyúkokat előállítani, amelyek sok és nagy tojást tojnak.A sok és nagy tojástermelés nincs külön valamelyik tyukfajtához kötve. 
Ez nem fajtulajdonság, de egyedi 
előny, egyedi tulajdonság. Ennélfogva minden tenyésztő képes jó tojótyúkokat előállítani, ha tudja annak módját.A mód egyszerű; semmi különlegesség nem kell hozzá. Tudni kell azt, melyik tyuk tojik a legnagyobb, legsötétebb szinü sok tojást. Ennek a tyúknak — vagy mondjuk tyúkoknak — tojásaiból kell az ivadékot nevelni, s ezek közül ismét azok után nevelni, a melyek e tekintetben a legkiválóbbak. Ha azután a kellő keresztezésről, vérkeverésröl és test nagyobbitásról sem feledkezzünk meg, 3—4 év alatt van kitünően jó tojó fajtánk.Nagyon természetes dolog, hogy az ily eljárást nem fogjuk valamely korcs, szedett-vedett tyukhaddal elkezdeni, de oly anyaggal, mely már az elérhető eredmény tekintetében bizonyos biztosítékokat nyújt. Lehet 

az^telivér, fél vér vagy más fajta ivadék, fődolog, hogy nagy és fejlett, valamint hogy tökéletesen egészséges állatok legyenek. Lassan, de biztosan kell az ilyen dolgot végezni, mert hamar munka rossz munka szokott lenni, ami semmit sem ér. 
Egri Dezső.

A jászszentlászlói baromfiakczió.Ismét egy község, érdemes és értelmes gazdái serény és lelkes munkálkodása révén kezd hírnévre szert tenni s e község neve Jász- 
szentlászló. E község Pest vármegyében fekszik s csupán 3 éve annak, hogy életkedv, pezsgövérü munkálkodás kapott lábra e községben. Összeesik ez az uj korszak egy ügyes és szorgalmas férfiúnak, Fmc<?e Jenőnek, az azóta alakított gazdakör jelenlegi érdemes titkárának a községbe való költözésével. Mióta Vincze a gazdák élére állt sok-sok uj, ügyes és hasznot hozó munkát létesített, de a legtöbbet tett a baromfi tenyésztés felkarolása és a nemes baromfitenyésztés meghonosítása terén.A pozsonyi baromfi kiállításon a jászszentlászlóiak baromfitenyésztése közfeltünés tárgya volt s most vettük az örvendetes hivatalos értesítést arról, hogy a gazdakör az 1903. év folyamán, nyárban, ha nemes baromfitenyésztése valamint az okszerű keresztezések tejesítése az egész községben szerencsésen sikerülni fog, baromfikiállitást fog rendezni s kérni fogja a B. 0. E.-t, hogy rendezzen egy kirándulást ez alkalommal úgy, mint tavaly rendezett Kecskemétre, hogy az egész ország egyes tenyésztőinek színe előtt bemutathassák azt, miszerint mily arányokban lehet a nemes és nemesitett baromfitenyésztést kiterjeszteni s mily jövedelmet biztosit a vele foglalkozónak, ha azt okszerűen és erős akarattal kezeli.A jövő évben a nyilványosság előtt bemutatandó tenyészetek a következőképp irányittatnának:1. Tisztán, telivérben tenyésztet- nének: sárga orpingtontyuk, plimut- tyuk, sárga magyar tyuk, emdeni Indák, melyekhez néhány tenyészállat most importáltatott, fehér pulykák és pekingi kacsák. Ezeket 10 tenyésztő tenyésztené.2. Félrérben tenyésztetni fognak: sárga orpington X sárga magyar tyúkkal, sárga orpington X fehér magyar tyúkkal, emdeni X magyar ludak, pekingi X magyar kacsák. Ezeket 40 tenyésztő fogja tenyészteni.A terv elismerésre méltó s mi őszintén szerencsét kívánunk a ne

mes versenyhez, s hiszszük, hogy ha a jászszentlászlói gazdák igy folytatják a baromfitenyésztés terén kifejtett lelkes buzgólkodásukat csakhamar értékes hírnévre fog baromfiállományuk szert tenni.A mint örömmel halljuk, az ottani gazdák közül újból 10-en iratkoztak be a B. 0, E. tagjai közzé. Ez is elismerésre s követésre méltó példa.
Bandi Sándor.

A tojáshozam és az eleség.Nem lehet tagadni, hogy miképen az emlős állatoknál, azonképen a szárnyasoknál is, a szaporaság fajtatulajdonság ; azonban, minthogy csak anyagból lehet anyag, a tojóképességéről leghíresebb fajtába tartozó baromfi se adhat több tojást, mint a mennyi petefészkében elöképezve van s illetőleg mint a mennyit a szervezetbe bejutott alkalmas anyagból termelnie egyátalán lehetséges.Azok a bizonyos, naponta két tojást tojó, vagy az évente 4—5 éven keresztül is 200—200 darabot tojó tyúkok, a mesék országába tartoznak, vagyis baromfi-udvarokban nem futkosnak.Nem futkoshatnak azért, mert 1. két tojásnak a termelésére 24 óra nem elég; 2. mert a petefészekben több mint 600 elöképzett pete semmiféle tyúkban sincs.Ha e szerint mégis tényleg két tojást is tojik némely kivételes esetben némely kivételes tyuk, az egyszerűen úgy történik, hogy az első tojás kiképezve a tojó-csőben fennakad, az utána következő aztán nemkülönben kiképzödik s mindkettő egy nap keretén belül egymásután világra jön. Az az évi 200 drb ho- zarp tényleg fenforog, de közönségesen nem minden évben, hanem úgy, hogy örvendhetünk annak igenis a 2 — 3-ik évben, de nem az elsőben, 4-ik, vagy ötödikben s egészen unikum még az a tyuk is, amely meddővé válásáig összesen 600 drb tojással ajándékozza meg tenyésztőjét. Többel a természet el nem látván: „ahol nincs, ott ne keress”.És ahhoz is, hogy az adhatót megadja, megfelelő táplálás kell. Oktalan erőlködés ebben pusztán a fajtára építeni: sok és nagy tojást egy bizonyos idő keretén belül csak oly anyagokon dúsan táplált tyuk adhat, amely anyagok a tojás felépítéséhez matériákat elegendő mennyiségben visznek.Hiszen ha pl. egy tyúktojás 60 vagy 70 gramm súlyú, azt ugyan a világ semmiféle tyúkja ki nem állíthatja 55 vagy 65 gramm anyagból, sőt hogy kiállíthassa 60—70-böl. él
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nie, élettanilag dolgoznia kell s ezt az életet, munkát is bekebelezett alkalmas anyagból kell kiteremtenie.Nos hát, ha meggondoljuk, hogy az a 60—70 gramm súlyú tojás, viz és egyéb tartalmától eltekintve valami 12—15 gramm fehérjét s ugyanannyi zsírt tartalmaz, világos, hogy annak előállításához legalább 
is ennyi fehérje és zsír, vagy fehérje és zsir képzéséhez alkalmas egyéb anyag kell. Kell azonban még anyag az egyéb elhasználódás pótlására és az élettani funkcziók fent-irtására s ezekre valami 5—6 gramm fehérje naponkint, igy összesen és napjára pusztán fehérjéből mintegy 18—20 gramm. Ha tehát magának a fehérjének legalább is ezt a mennyiségét b e nem visszük a tyúkba, lehetetlenné válik a tojáshozamnak legmérsékeltebb fokú alakulása is, hogy ne hát kívánatos s elérhető legmagasabb mértéke.Életben-tartásra és csekély tojáshozamra elégséges az 1 évet meghaladott tyúknak napjára pl. 60—80 gramm gabona, ha egyébhez nem jut; ha egyéb eleséghez is hozzájuthat „kaparj kurta neked is lesz“ módjára, úgy az eleség közepes tojáshozamra is elég; de ha sok és nagy tojás a czél, úgy ez a takarmány elégtelen, azt ugv kellend megpótolni, hogy naponta még mintegy 15—20 grammnyi fehérje a szervezetbe kerüljön. Akkor aztán igenis lesz, mert lehet talán naponta is egy-egy, évenkint azonban leiálább 
160, esetleg 200 tojás is és az ekkor — csak valamire való nagyobb testű fajtánál — nem hitvány 40—45, hanem 60—65 grammos lesz.S vájjon mi jövedelmezőbb: a koplaltatott tyúkoktól kerülő kicsi és kevés, vagy a kellőképen etetettek- töl kerülő nagy és több tojás ?A rosszul tartott tyuk mindenek előtt le nem tojhatja valamennyi tojását 3—4 év alatt úgy mint a jól takarmányozott, mert az utóbbi évente 140—160-at tojhat, az előbbi ellenben csak 70—80-at. E szerint ,,az idő pénz“ lévén annál inkább, mert takarmányozni a jobban tartottat csak félannvi ideig kell s mint fiatalabb, jobb húsban levő, magasabb áron adható el kiürülés után mint amaz, világos, hogy hasznosításban a koplaltatott a jól tartottat el nem érheti.A tojás mennyiségét még külön szem ügyre véve s 10 tyúkot számítva, mely 1 kg. gabona etetése mellett összesen egy napon mondjuk 7 tojást ad, tegyük fel á 4 fillér árut, ez kitesz naponta 28 fillért; a gabona kg.-ja van (mondjuk bőven) 14 fill.-ben, a jövedelem tehát 14 fillér. Ezzel ha szembeállítjuk azt az 

esetet, hogy pl. csak 3 A kg. szemet adunk naponta a 10 tyúknak s felvesszük, hogy ekkor is adnak naponta már nem 7, de legalább 5 tojást, hát kerül a takarmány 10'5 fillérbe, a tojáshoz 20 fillért, a haszon tehát csak 9’5 fillér.Persze még rosszabb az eredmény, ha oly rosszul táplálunk, hogy a 10 tyuk alig tojik napjára számítva 2—3 tojást, pláne, ha azok aztán jóval kisebbek is. S pedig az úgy van, hogy a rosszabb fajtájú, koplalásban nevelkedett és tovább is mostohául takarmányozott tyuk 70—80 drb évi hozamon túl nem igen viszi s hogy tojásai 45 grammnál nem nagyobbak, szemben a jóféle és jól takarmá- nyozattal, mely 65 gramos 140—160 és több tojást rak évenkint. Mert pedig az előbbinek évi tojáshozama csak mintegy 3—3V2 kg., az utóbbié ellenben 9 —10 kg. kilóját csak 1 koronával számítva is, az előbbi alig fizeti ki a kosztját, az utóbbi azonban egy pár koronát jövedelmez is.Hazai viszonyaink között becsesnek kell tartanunk a „kereső természetű", az „ingyenélő" tvukot; de ki fogja tagadhatni az itt mondottak után, hogy erre építeni a tojásprodukáló tenyésztőnek elhibázott dolog; ki tagadná, hogy az okszerűség az, hogy megadjuk minden hasznosító állatnak azt, amiből hasznosíthat, s illetőleg azt, aminek nyújtása esetén leljük meg legjobban számításunkat.
Monostori K.

Ijevélszekréiiy.

Kérdések.
3. sz. kérdés. A mai drága tengeriárak miatt malaczszaporulatomat elválasztás után hizlalónak óhajtanám eladni, anélkül, hogy azt följavitanám. Kérnék szives tanácsot az értékesítés módjára nézve. Gr.
4. sz. kérdés. Tejhulladék állván rendelkezésemre, hússertéseket óhajtanék tenyészteni és hizlalni. Kérnék szives tanácsot, milyen fajta a legjobb erre és miként kell eljárnom, mert még nincsen gyakorlatom ebben.

I). F.

Feleletek.
Kilagzott és beiszapolt széna 

etetése. {Felelet az 1. számú kér
désre^ Az ilyen széna tápláló anyagai annyira is ki lehetnek lugozódva, hogy tápláló értéke nincs is, s iszappal, homokkal annyira is el lehet árasztva, hogy már emiatt is veszélyessé válhat részint az által, hogy iszapjában betegségek csiráit viheti 

be a szervezetbe, részint pedig, hogy lónál homok kólikát is okozhat. E mellett az ilyen széna tápláló anyagokban rendkívül szegény lévén, a vele élő állatokat kondiczióban fenn nem tarthatja, amint azt kérdésttevő is észleli, következésképp hosszabb ilyen takarmányozás után biztosan várható a leromlás, elsenyvesedés, de sőt a száraz széna sok felszálló pora a szemeket és lélegző szerveket is megtámadhatja. Különben pedig az esetleges penész és rothadás, mely az ilyen szénán gyakori, szintén csak ártalmas lehet az állatra.S mert ez igy van, bár nem valószínű, mint kérdésttevő hiszi, hogy pusztán az iszap lesz ártalmas idők folytán ökreire, bizonyos, hogy tavaszra kelve legalább az a baj fog felmerülni, hogy az elerőtlenedett állatokat majd rudakkal kellend felemelgetni éppen amiatt, mert az a széna a szalmánál is kisebb tápláló értékű.Bár nem képezi kérdés tárgyát, gondolom nem fölösleges felemlíteni, hogy itt indokolt a segítő beavatkozás, mely állhat 1. abban, hogy az ember azt a szénát egyáltalában nem eteti; 2. abban, hogy jó szénával összerázva nyújtja azt; 3. abban, hogy fektetés előtt az adagokat pál- czával kiporoltatja, s jó szénával nemkülönben keverve nyújtja; 4. abban, hogy porolás czéljából cséplőgépen bocsátja keresztül, s nem különben jó szénával felrázottan eteti; 5. abban, hogy megszecskázva, egyéb anyagokkal keverten megfül- leszti, s úgy adja.Ez utóbbi esetben az elejtett szálas-széna, valami jobb szalmával pótolható, s ha jó széna az össze- rázásra nem állana rendelkezésre, előbbi esetekben is igénybe volna vehető a szalma.Ha különben az erőtlen, iszapos szénát az imént említett egyik-másik módon javította, azt egymagában is tovább lehetne takarmányozni, feltevén, hogy mellette valamennyi — bármily csekély mennyiségű — erőtakarmányt képes akérdésttevő nyújtani. J.

Takarmáiiyfüllesztés és gőzölés. 
{Felelet a 2-ik kérdésre.) Tehenészetekben. a keveréktaka.rmányok közönséges füllesztése, t. i. az istállóban, füllesztö ládákban való tej savas erjesztése általában jónak s jövedelmezőnek bizonyult, kivált akkor, ha ez a füllesztés szakértelmes és ha a keverék amúgy frissiben étettetik fel, mert akkor a tejhozam quantu- mára és qualitására említésre méltó káros befolyással nincsen.Nagy figyelmet érdemel azonban 
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a takarmánykeverékek gőzzel való puhitása, szemben kivált az eleségek vízben való főzésével, amennyiben ez utóbbi esetben jóval több tápláló anyag megy veszendőbe, vagyis marad vissza a főző vízben, melyet ki szokás önteni.A gőzölésnek a füllesztés fölött is — mely Fűnké szerint nem képes az eleség emészthetőségét, kihasználhatóságát fokozni, mert mintegy 4% anyagveszteséggel jár — van némi előnye, az t. i. hogy az előbbi módon nyert takarmány közelebb áll a természeteshez, mint az utóbbi; de világos dolog, hogy a füllesztés- nél a meleg ingyen jön, a gőzölésnél pénzbe kerül és pedig annál több pénzbe, minél drágább valahol a fűtőanyag.Ahol egyéb czélra fejlesztett gőzt a takarmány gőzölésére is ki lehet használni, ott nincs mit sokat gondolkozni u. n. gyorsfüllesztők beszerzésén ; de egy kis megfontolást, számítást érdemel az ott, hol kizárólag takarmánygőzölésre kell gőzt fejleszteni sokszor drága fűtőanyaggal.Kérdést!evő lakó helyén, ha nem csalatkozom, nem lehet valami olcsó a fa, vagy a szén s emiatt ha esetleg nagyobb lenne is a tejhozam a gőzölt, mint a füllesztett keveréktakarmányra, nagy kérdés, hogy ez az egész művelet kifizetné-e magát, tekintettel arra is, hogy a füllesztő- készülékeknek se alacsony az áruk.Arra nincs is biztos adat, hogy a 
gőzölt takarmánynyal jobb eredmények érhetők el, mint a füllesztettel, de ha elérhetők is, a mi nem lehetetlen, mert a gőzölt, — mint jelzőm, — közelebb áll a természeteshez, mint a füllesztett — s emellett tápláló értéke Ritthausen szerint mintegy 7%-kal emelkedik is, még mindég kérdés marad, hogy hol, melyikben lakozik a nagyobb jövedelmezőség, tekintettel arra, hogy német számítások szerint egy nagy marha napi takarmányának gőzölésére mintegy 2'4 kr. = 4’8 fdlér ára kőszén kelj, más számítás szerint pedig P/2 kg. kemény fa, vagy 7s kg. legjobb kőszén. Ehhez hozzáadva a gőzölő árának törlesztését. Kérdés, a több tejhozamból megtérül-e az ?Erről, mint imént jeizém, nincs tájékoztató adat, de tudva van az, hogy gőzölt és nem gőzölt, vagyis csak nedvesített vegyes és száraz szálas eleség nyújtására a tejhozamban a különbség elég lényeges és pedig Ritthausen szerint:
Hétnapi hozam Tej Vaj1. esetben: gőzölt anyagra 266'4 font 9'33 font nem gőzöltro.. 261'7 „ 7'76 „

2. esetben :gőzölt anyagra 255'3 font 7'56 font nem gözöltre.. 246'7 „ 7'18 „Hogy ekkora különbség a gőzölt takarmány előnyeire a füllesztettel szemben várható-e, az tehát bizonytalan, s csak az valószínű, hogy a nyújtott ezen kétféle eleség közül bizonyára a füllesztett is leveri emészthetőségben az ugyanolyan ösz- 
szetételü nem füllesztett takarmányt; s ha pl. Ritthausen úgy találja, hogy az eleség tápláló értéke a gőzöléssel mintegy 7°/o-kal emelkedik, Fűnké kijelentése daczára, nem valószínű, hogy az ahhoz annyira hasonló fül- lesztési eljárással ugyanazon eleség értéke a nem füllesztettel szemben szintén ne emelkednék, számításba véve is a 4%-tóli anyagveszteséget, mely bekövetkezik.Okkal-móddal és a kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb körülményekhez képest tehát mindkét eljárás hasznot- hozó lehet, s amennyiben leginkább csak a kukoriczaszár anyagait tárná fel, esetleg jobban a gőzölés, mint a füllesztés, a répára, korpára, pedig e tekintetben kedvezöebben alighatna, azt hiszem bátran megmaradhat kér- désttevö a füllesztés mellett.Ha azonban pl. az az eset forogna fenn, hogy sertések takarmányozására is fel kívánná, vagy felhasználhatná a gőzölést, pl. ekés burgonyát, tököt készítvén elő, indokolt lehetne a gőzölő beszerzése, mert már ezen állatok számára a közönséges füllesz- tésnél mindenesetre megfelelőbb az anyagoknak vizben való főzése, még inkább gőzben való puhitása s feltárása.Végre akkor is indokolt a gőzölés a füllesztéssel szemben, ha romlott eleségek javításáról van szó, mert a káros anyagokat a 100 G° felül menő meleg a gőzölökben biztosabban semmisiti meg, mint a füllesztö 40—60 fokra, melyen túl hevülni hagyni abban az anyagokat tudvalevőleg nem tanácsos.Ez utóbbi esetekben előnyösen esik még a serpenyőbe, hogy gözö- lővel nagy quantumok jóval rövidebb idő alatt— tehát időnyeréssel készíthetők elő. y.Malaczok eladása. {Felelet a 3. sz. 
kérdésre.) Eddig az elválasztott ma- laczokat följavitás nélkül nem lehetett eladni, mert a hizlaló csak sertésvészen átment és legalább is 60 kg. nehéz süldőket vásárolt. Ma azonban az élénk kereslet mellett hihetőleg akad reá igy is vevő. Mint tudom, Steiner Soma ügynök (Epést, Akadémia-utcza 6.) hizlalók számára nagyobb malaczfalkákat is átvesz, lépjen tehát vele összeköttetésbe.

T).

Különfélék.

Előfizetési felhívás. Azon t. előfizetőinket, kik előfizetésüket még meg nem újították, kérjük, hogy azt a jövő hét elején okvetlenül megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldésében zavarok álljanak be.
Baromfitenyésztők szervezkedése 

Pestmegyében. Nagykáta és vidékének gazdái Keglevich Gábor gróf egybehivására népies értekezletet tartottak, a melyen elhatározták, hogy a nagy-kátai baromfitenyésztő-körzetet megalakítják. A körzetnek, a mely szervi összeköttetésben lesz a pestmegyei gazdasági egyesülettel, elnökévé Keglevich Gábor grófot, alelnökévé Dessewffy Emilnét, Gom- 
perle Károlynál, Kosa Adolfnét, Raah Mártonnét választották meg.

Ailatkereskedelmi hírek. Az Országos 
Magyar Állatkereskedelmi Egyesület szerdán délután tartotta meg a közgyűlését Spitzer Lajos elnöklésével. A választmány részéről előterjesztett jelentést a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette s a fölmentést megadta. Ezután a tisztikart választották meg. Elnök lett újra Spitzer Lajos, alelnökök Keubauer Ármin és Braun Gyula dr. Megválasztottak még ezenkívül a választmányba 30 rendes és 10 pót'agot. — A magyar lókereskedők és lóügynökök anyagi és erkölcsi érdekei megóvása és előmozdítása érdekében a budapestiek kezdésére 
országos testületté alakultak. Az alakuló ülés szerdán volt; az ülésen előkészítő-bizottságot választottak.

Mének szétosztása. Az állami méntelepeken elhelyezett mének szétosztása a következő helyeken lesz : január 12-én Nagy-Kőrösön 14-én í)o- rozsmán. 15-én Jászberényben, 16-án Baján, 17-én Debreczenben, 18-án Verséczen, 19-én Szatmár-Németiben, 20-án Békés-Csabán.
Az állategészségügyi rendeletek, melyek az állategészségügyi törvény életbelépte óta megjelentek s ma is érvényben vannak, dr. Koós M. mi- nisteri s. titkár és Fokányi L. m. kir. állatorvos, lapunk munkatársa, összegyűjtötték s egy, vaskos kötetben kiadták. Az „Állategészségügyi 

Rendéletek*  ez. könyv a kül- és belföldi állatforgalomra, a marhalevélkezelésre, állatvásárokra, állatbetegségekre, tavaszi állatszemlére s az állategészségügy minden ágára vonatkozó rendeleteket és elvi határozatokat tartalmazza s igy a gazdák és 
állatkereskedőknek is nélkülözhetetlen és megbecsülhetetlen. Megrendelhető a szerzőknél Budapest, földmivelés- 
ügyi ministerium, ára utánvételes megküldéssel 6 korona 75 fdlér.

A poroszországi vágóhidakon 1901. évben a legutóbbi kimutatások szerint 1,259,238 drb. szarvasmarhát, 1,268,985 drb. borjut, 1.323,683 birkát, 
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40,733 kecskét és 3.792,753 drb. sertést vágtak. Tuberkulózis miatt 5151 drb. szarvasmarha, 4365 sertés és 311 drb. egyéb állat koboz- tatott el. Ez utóbbiak közül 4110 szarvasmarha külföldről jött be.

A gyapjuárak emelkedése. Az ausztráliai több évig tartó szárazság miatt az idén 200,000 bál gyapjúval van onnét kevesebb bejelentve a londoni gyapju-auctiókra, mint a múlt évben. Ez tekintélyes mennyiség és az árak nagymérvű emelkedését idézi elő. Hogy fogalmat nyújtsunk arról, hogy milyen mérvű ez emelkedés, arról tanúskodik a következő egybeállítás : 
La Plata-Crossfield gyapja C I. 
finomságnov. 15 1899. 5’50 frank„ 1900. 2-75 „„ „ 1901 275„ „ 1902 4-10 „Tehát az árak szépen közelednek a 3 év előttiekhez, a melyekre minden juhtenyésztő kellemesen gondol vissza. Az áremelkedés a múlt évihez képest 40%. Ezt a kedvező con- junkturát igyekeznek az osztrák szövőgyárak küldöttei kiaknázni és utazóikkal igyekeznek meglepni a még tájékozatlan gazdákat és tőlük olcsó áron beszerezni eladó gyapjújukat.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

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

rovatot figyelemmel kisérni.)
M. K. urnák Nasicz. Mutatványszámot 

és alapszabályokat küldöttünk. G. R. urnák 
Budapest. Hozzánk áttett levélre bö vá
lasz ment. S. A.-né úrnő M.-Kovácsháza. 
Adott czimre levél ment, nagyságodnak is 
a kívántakat megküldöttük. ÍF. J. urnák 
K.-Ujfalu. Szives érdeklődéséért köszönet. 
H. J. urnák N.-Kanizsa, S. Gy. urnák 
Harlcács. Bejelentett állatok eladását tudo
másul vettük. Máiramarosm. g. e. Előadá
sokról értesítés ment. Szives válaszukat 
várjuk. J. B. urnák Étfalva. Czimeket 
levélben tudattunk. Közs. elölj. Kurties. 
Alapszabályokat és egyéb szükségeseket 
szerdai postával küldöttük. H. J. urnák 
B.-Madaras. Fáradozásáért köszönet. H. 
P.-né úrnő Dömsöd, A „Pulykatenyésztést“ 
utánvétellel elküldöttök. <8. E. úrnő Técső. 
Az átvezetés megtörtént. B.jR. úrnő Kun
baja. A lapot megindítottuk. B. J. urnák 
Szeged. Bejelentéseket vettük. V. J. urnák 
Vácz. A napraforgó-magot a külföldön sok 
helyen használják baromfi - takarmányul. 
Nemcsak toltuk lesz a napraforgó-magtól 
szép fényes, hanem sokat is tojnak, ha 
ezzel etetik. H. I. ur Kecskemét, R. Ö.-né 
úrnő Kőbánya, B. Gy. ur Budapest. Szives 
jelentkezéseiket vettük. M. S. urnák, 
V.-Szombatfalva. Tessék csak a bronzpuly
káknál maradni, köztenyésztés szempontjá
ból is ezek ajánlhatók. B. M. ur Csongrád, 
Cs. Gy. ur B.-Madaras, E. L. ur Szárcsa,
G. Gy.-né úrnő T.-Ors, H. J. B.-Madaras,
H. J. ur Budapest, J. _ K -né úrnő Segesvár, 
K. J. ur Csorna, L. Ö. ur Újpest, N. L. 
ur Marosvásárhely, 0. L. ur Szt-Erzsébet, 
dr. P. D. ur Budapest, S. J. ur Isaszegh, 

T. S. ur Mclania-major. D. B. ur Ladamér, 
K. L. ur Gyulamajor. Üdvözöljük tagjaink 
sorában ! Sz. J. ur Kassa. A kérdezőskö- 
désekre bővebb válasz levélben ment.

Állat kereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazda
sági Tápok44 eredeti tudósításai.

Budapesti vágémarhaváiiár. 1903. jan. 8. 
Fölhajtatott: hízott s legelömarha 2503 drb, cson
tozni való marha 290 drb, összesen 2793 drb- Ebből : 
ököl’ 1984 drb, bika 129 drb, tehén 574 drb, bivaly 
89 drb, növendékmarha 17 drb.

Arak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

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

1903 január 2. I. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör 64-68 56-62 50-54
Tarka hizott ökör . 64-68 56-62 ! 50—54
Tehén....................... 42—68 44-58 40—56
Szerbiai ökör . . . 50-60 — 42—48
Bika.......................... -------- ■ 44—70
Növendékmarha . . —----- 36-50
Bivaly.................... — 32-42 1--------

Budapesti g-azdasíig-i és tényészmarlia- 
vösílr. 1903. jan. 8. Fölhajtatott : I. rendű magyar 
járm. ökör----- drb, II. rendű magyar járm. ökör
----- drb, III. rendű jármos ökör-------drb, tarka 
növendéktiuó------ drb, hizlalni való tinó----- drb,
bonyhádi tehén 42 drb, tarka fejős tehén 104 drb, 
jármos bivaly — drb; tenyészbika — drb, összesen 
146 drb. Árak : darabonkint korona értékben jármos 
ökör----------- kor., bonyhádi tehén 220—320 kor.,
tarka fejőstehén 150—240 kor. páronként.

Irányzat: A vásár hangulata nagyon lanyha volt.
Budapesti sxurömarhavásár. 1903. jan. 8. 

Fölhozatott: borjú 283 darab, bárány 366 darab. 
Árak: Borjú I. oszt. kg..ként 82—100 üli., II. oszt. 
74—80 üli., bárány páronkint 10—16 kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.
Budapesti jnhvAsár. 1903. jan. 5. Fölhajta

tott: 390 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 50—54, középminőségü hízott ürü 
-------- , legelőn javított űrit —, legelőn javított 
anya —-—, szerbiai raczkajuh - ------ , kecske —,
bárány -------- . Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti lövíisár. 1903 jan 8. Főihajtatott : 
632 drb. Ebből jobb min. hátas ló 15 drb, jukker 
30 drb, hintós 50 drb, igás 103 drb, fuvaros ló 180 
drb, parasztló 160 drb, alárendelt minőségű 94 drb. 
Eladatott: 346 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
400—480, jukker 450—530, hintós 240—440, igás 
200—380, fuvaros ló 115—220, parasztló 4Ó 100. 
Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti lerenczvárosi sertés-zárt vásár.
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Irányzat: Élőnk.
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A kőbányai sertéspiacz heti forgalma.
1902. decz. 31-től 1903. jan. 7-ig. Sertésállomány volt
1902. decz. 30-án. 24018 darab. Ehhez érkezett : 
magyar 895 drb, azerb 2854 drb, összes állomány 
27767 drb. Elszállittatott : 4396 drb. Maradt állomány
1903. jajt. 7. 23371 darab.

Hízott sertésárak :
(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o levonással.)
Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 116—1120 

fl.ll. Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 118—122 flll. 
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással 

értendők.)
Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 120—123 

flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 114—118 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 110—116 
flll. Szerb nehéz párja 160 kg.-on fölül 112—118 flll. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 108—112 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 106—112 fillér. 
Irányzat: Élénk.

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

Öreg 2 éven fölüli 96 f.-töl 100 f.-ig, öreg 2 éves 
100—104 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 
100—120 f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli 
süldő 92—98 fillérig. Irányzat: Változatlan élénk.

A fent jelzett sertésmennyisőgből németországi 
vevők által határszéli vágóhidak utján élő állapot
ban — drb lett Németországba elszállítva.

Bécsi vzurómnrhavásár. 1903. január 8 
Fölhozatal : 3599 drb borjú, 2411 drb sertés, 368 
drb juh, 1004 drb bárány. Arak: kg.-kint flll. borjú 
I. o. 106—124 (----------- ), borjú II. o. 92—104, hízott
sertés 92—110, süldő sertés 92—108, hússertés 
04—110, juh 56—80, báránv páronkint 12—28 kor. 
Irányzat: Élénk.

Bécsi juhvásár. 1903. jan. 8 Fölhajtatott : 
2338 darab. Árak: kg.-kint flll.-ben : angol húsos 
ürük-------- (—------- ), I. rendű hízott ürü 52—56,
középmin. hízott ürü 44—50, kecske-------- , bárány
----- —. Irányzat: Élénk.

Hécsi sertésvásár. 1903. jan. 5. Fölhajtatott : 
hússertés 3993 darab, zsirsertés 5859 drb, összesen 
9852 drb. Ebből: magyarországi 5859 drb, galicziai 
3781 drb, egyéb 212 drb. Árak: kgrammönkint élő
súlyban flll.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 
108—110 (kiv. 111), elsőrendű közép magyar 101—106, 
könnyű magyar 93—99, galicziai süldők 76—90, 
hússertések 76—90. Irányzat: Vontatott, változatlan 
árak mellett.

Hécsi szarvasmarhavásár. 1903. január 5 
Fölhajtatott : hízott és legelőmarha 3674 drb, cson
tozni váló marha 871 darab, összesen 4545 darab- 
Ebből ökör 3585 drb, bika 411 drb, tehén 514 drb, 
bivaly 35 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koroUa" 

értőkben fogyasztási adó nélkül.)

1902. decz. 31. II. rtndüj III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 74-78 62-72 56-61
Galicziai hizott ökör. . . 74-76 66-72 58—65
Tarka hizott ökör.... 80—86 68—78 60-67
Bikák ............................... 48—7o _____
Hizott tehén.................... 50—66 _____
Legelő marha.................... — — —-----
Csontoznivaló marha . . 48-70 — _____
Bivaly............................... 38—48 —
Konzerváru (selejt) . . . — — —

Irányzat: Az 1100 drbbal nagyobb felhajtással 
szemben fokozottabb a kereslet is, emiatt a forga
lom nem lanyha, bár az árak 12 koronával sü- 
lyedtek. Bikavásáron árak változatlanok.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországban.
1903. január 9-én.

A betegség neme

össze
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A m. heti álla
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I, ép fene ... _  _  _  ... 20 35 2
Veszettség ......... ........... 88 88 1 1 — —
Takony kór............._. ... — — — — —
Ragadós száj és köröm-

fájás ......... ...  ......... 313 3084 , —, 62 300
Ragadós tüdőlob ... ... — — — — —
Juhhimlő ............... ..... 10 35 — — —
Tenyészbénaság ......... — — — — — —
Rühkór ... _ ............ . 110 416 — — 5 40
Sertésorbáncz ............... 54 162 — — — 14
Bivalyvész ..._ __  ... 15 38 — — 2 6
Sertésvész ... ................. 403 44

Baromfipiacz.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy 

pár 90—120, csirke sütni való hazai egy pár 
210 -280. Tyuk, hazai egy pár 320—400. Kappan 
hízott egy pár 420—560. Rucza hízott la egy pár 
440—560,ruczanizott Ila egy pár380—480. Lúd hízott 
la 1200—1600, lúd hízott Ila 800—1200. Pulyka 
hízott la 1150—1500, pulyka hízott Ha 800—1000 flll.

Vágott baromfiban és 1. rendű szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója l-2u V30, vágott 
pulykák kilója 1-20—1’25 üli. kilónként, minőség 
szerint.

A t o j á s ü z 1 e t e n la friss telt tojás 92—96, 
gyengébb minőségű 90—92, apadt 78 —86. meszes 
78—8Ö koronát jegyzett eredeti ládánként.

Kiadóhivatali üzenetek.
Sz. A. Gy.-Füzes. Méltóztassék a javára 

irt összeggel rendelkezni. — P. J. Battonya, 
Ajánlatát rendeltetési helyére jutattuk. — 
H. M. Bánhegyes. Tessék baromfiad la
punkban hirdetni, ez legjobban czélhoz 
vezet. — A kishirdetési árak a lapon fel 
vannak tüntetve.



10 Állattenyésztési és_Te,jgaz_(lasági Lapok 1903. — 2. sz.

FEHÉR MIKLÓS gépgyár K
részv.-társ.

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

Amáv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ: =

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: —
legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költségveté
sekkel és tervekkel 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. z

I Sárga és fehér |
■ orpongtonok ■
_ a pozsonyi orsz. mezőgazd. ki- _ 
S állításon az első díjjal „disz- S 
|| oklevél, aranyérem és 200 kor. H
— emlőktárgygyál“ kitüntetve ™
3 kapható: I’olönyi 5Ianő h 
| orping ton-telepén Kecs- H 
a lreméten. Fehér hús, barna- —
3 héjú ihea-tojás. Az állatok u 
|| törzskönyvelve és lábgyürüzve B
— vannak. Faj tisztaságról kezes- _
■ kedem. Meg nem felelő anyagot H 
| visszaveszek. Árjegyzék ki- || 
„ vánatra ingyen küldetik. —

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.

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

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

tételére képesiii.

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

bér
mentve.

Valódi csakis ezen 
jegygyei ellátva.

Kapható minden gyógy
szertárban.

Franz Joh. Kwizda
delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett.----------------------- ————

VVVV A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.Brassói kénsav- és műtrágyagyára aj'nlja legjobb minőségű mindennemű "
a t. ez. gazdaközönség becses figyelmébe. Ajánlatokkal készséggel szolgál a Központi Iroda, Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. sz. =

í*VVVV
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jSangerhauseni gépgyár1
részvény-társaság

Budapest, (Kiilpö Váczi-ut) C^á^lgn-utcza 3.

Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Special gépgyár szeszgyárak berendezésére.
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Fölhívjuk a t. ez. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapju-aukeziókra
melyek az év folyamán több sorozatban, nevezetesen 
julius 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:

Heller m. s társa sstf^sí
Budapest, V. kér., Erzsébet-tér 13. szám.

Jenes-fele Magyar Restitutions-Fluid 
lovak és szarvasmarháknak, zzz

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

mentve küldi

JENCS VILMOS >
Gv gyógyszerész, ge) 
Budapest, II, Széna-tér 5. sz. 
Főraktár: Dr. Egger Nándor 
gyógyszertára, Budapesten, 
VI. kér., Váezi-körut 17. sz.

AHIQÍcAlf^flÁ kézi- és
erőhajtásra,

Répavágók, "WE 
Kk7b°rásuu ‘Rapid’ darálógépek,
VENTZKI-féle szabadalm. takarinányfülleszfők, CASALI; 
féle szabad, eröhajtásu kukoriczamorzsolók, rendkívüli 

nmnkak épességgel.
Teljes TAKARMÁNYKAMARA felszerelések.

melyek sok évi tapasztalatok alapján a helyi viszonyokhoz mérten díjmentesen tervez
tetnek, legjobb szerkezetben és gondos kivitelben szállíttatnak.

KÜHNE E. XzeXdar^Í Mosonban.
FŐRAKTÁR: Budapest, VI. kér., Váczi-kürút 57a. szám.

Jelinek K. & Popp F. szerészek
I. osztrák ojtó-esszenczia és tejgazdasági szük
ségleti czikkek gyára, Littau, Morvaorsz.

Az összes tejgazdasági segédanyagok 
előállitisa. 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.

a'SzoU.: Pozsonyban 1902. Aranyérem: Verseczen 1902.

TERPLEZ" 
legújabb rendszerű szabadalmazett 

e9'yetej»es őrlőgép- 
finomZ^iS^^008^^^! tetszés szerinti 
gabonanemnXt\ gy 1,S2t‘é «rli az összes
tengeTcTutkáÜbó? £ csutkaSten}ferit is. A 
ricza szár! .,torzsa> és a kóróból (kuko-
korpát friss buri! ei,’> ®2aJm&ból, szénából finom aoipat, friss burgonyából pedig moslékot készít. 
A “i>ERPL’ÍX”-gőpről 
leírást és árjegyzéket, 
valamint minta - őrle
ményt bérmentve küld:

Löw Alfréd 
oklev. gépészmérnök 

Budapest, Vili., 
Ullöi-ú 152b. sz.

G' m. Kir. szauauaiom io,iií. szám, számos 1. uij. w

a Gépeink elösmert legjobb szerkezetűek, 
a szokatlanul nagy téteményképességüek s e 
a mellett olcsók. Gabonatisztitógépek, 
a szecskavágók, sorvetőgépek stb. stb.
A ' v

| Jungen Sándor §
a Budapest, V., Marokkói-utcza I. sz. f
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HIRDETÉSEK

Díjazott fajtából származó 
fajtiszta fekete 

langsán tyukok 
és ezek tojásai kaphatók: 

Hász Sándorné-nál, BATTONYÁN.

Szép hibanélküli bronz
pulykák 10 korona. Pe
kingi kacsák, júliusi 5 
korona. Szürke plimuth 
kakas és jérczék 6 

kor. darabja. Kapható:

Bakay Gyuláné-nál.
Nagylak, Csanádmegye.

Foszforsavas mész
baromnak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

tetlen. Kapható :

a “Hungária”
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaság.

Budapest, Fürdö-u. 8.

Fekete langsánty ukok
és ezek tenyésztojásai bár

mikor kaphatók:

Králik Lajosnénál 
Temesváron.

Keresek
fehérlábú és csörü, tiszta 

fehér tollú kopasz
nyakú és magyar 
tyúkokat meg kaka

sokat megvételre.
Ajánlatok “A.” jegy alatt 
kiadóhivatalba kéretnek.

Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban

Z
egolcsóbb és leghatásosabb trágyázás. A Cséry-féle szemétfuvarozási és feldolgozási részvénytársaság által a fővárosi területén összegyűjtött rostált és compostirozott szeméttrágya előnyös vegyi összetétele és dús nitrogén, phosphor és kálitartalmánál fogva úgy a gabonafélék, j mint pedig szőlők trágyázására kiválóan alkalmas. Az eddigi kísérletek eredményei bizonyit- ják e trágyaszer rendkívüli előnyeit. -............ 1 ................. - ...■: zzzA szeméttrágya beszerzési ára, nagy belértéke daczára OLCSÓBB, minta természetes marhatrágya vagy bármely műtrágya. Részletes árajánlattal és ismertető füzettel szívesen szolgál a kizárólagos eladással megbízott ...................... " ............. 1 . -----

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

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, L£
kénsavas-ammont (dohánytrágyázásra), chilisalétromot, kanitot, 
40%-os kálitrágyasót, kovasavas jJJ
kálit és egyéb mütrágyaféléket el- kmismert kitűnő minőségben lég- olcsóbban szállít a«««««

“HUNGÁRIA99

műtrágya, kénsav és vegyi ipar r.-társ.

Budapest, V., Fürdő-utcza 8.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Alag>u

BTJBABBST-lCÓBÁXT'TA.
Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 

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

Foglalkozik : szállások bérbeadásával, szemes és 
darált eleség beszer zésével, bizományi bevásár
lás és eladással, folyószámlára fizetéseket teljesít. 
A sertések kényelmes elhelyezése mellett ügyfeleinek igen 
mérsékelt árakon a legmesebb 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 Országos Szövetsége
Alakult 1900- erkölcsi támogatásával Alakult 1900.
--------------------------------------- Biztosítéki 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- 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 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 főze
lékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállítmányo
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardíjak, útirányok 
stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. -—_
Kiviteli Osztály : A társaság berlini fiókja mindenféle élemi czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesítését. 1 - ■ ------ -

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —
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Kis hirdetéseit ára:

Minden szó 4 fi.ll., kövér betűkkel 
minden szó 8 fill. beiktatásonként. 
A kishlrdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adnnk felvilágosítást, lia 
kérdésttevö •.szükséges postabélye
get v. válaszlevelezőlapot beküldi.

A kis hirdetés legczélszerübben poktautalványon rendelhető meg. II Feltűnő hetükkel közlendő kis hirdetések dija, 12 □•czenti- 
melyre a szöveg felírható. Kis hirdetéseket csupán mezőgazdák méter területig, heiktatásonkint 1 korona, minden további 
és tenyésztőktől, továbbá állást keresők és adóktól veszünk fel. ,---------------------- 1 □-czentiméter 5 fillér.--------------------------

Kínálat.

Tejgazdasági 
Zsebnaptár 
az 1903. évre

IV. évfolyam. Szerkeszti és 
kiadja

Jeszenszky Pál
„0MGE“ titkár.

Tejgazdasággal foglalkozók
nak nélkülözhetetlen. Meg
rendelhető az „Állattenyész
tési és Tejgazdasági Lapok*  
kiadóhivatalában. Budapest 

Köztelek, Űllői-út 25.
Ára (bérmentve és ajánlott 
küldéssel) 3 kor. 70 Ilii.

Plínilll Ivilkílk Baromfi keltető és és ezek tenyésztojásai nevelő készülékek, kaphatók bármikor: Predmerszky József
Otocska Gézáné-nál, 

Sopron-Kövesden.

őszi szállításra haphatók a’oicsó és tartós drótkerítések 
gödöllői m. kir. baromfite- - - - - ....

származó
után

Sovány és hízott 

sertéseket legjobban értékesit 
Bauer B. Gyula 
BUDAPEST, VIII. 
Kerepesi-ut 73. sz. 
Fajbaromfiak 

állandóan kaphatók : Plymouth, 
Langshan, Bráhma, 0ochin> 
Kopasznyaku stb. darabja bár
mely nemben 4 forint. Keltő
tojások á 10 kr. l'ekingrécze 
5 frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd 6 
frt. Toj. 70 kr. Bronz és fehér 
pulyka 5 frt. Tojás 60 kr. Ki
tüntetett törzsektől. Galambok. 
Keltőgép, és nevelő. Vétel és 
csere! Árjegyzék. Briclita 
Kálmán Török - Bálint, 

(Pestmegye).

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

Ajánlja szabadalmazott 
baromfi keltető és ne- 

Egy próbaköltetésre díjtalanul y®1®^
küldöm.

Költető gépemet 
minden fajta tojásra alkal
mas. Költető gépeim auto
matikusan, minden fel
ügyeletet feleslegessé téve 
működnek s egy kis petró
leum lámpa sr-gélyével 

végzik a keltetést. Ered
mény 80—9O°/o friss tojás
ból. Prospektust küld :

G. M ü c k e, Wien, XV., 
Weinbergerg. 13.

, 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. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni. 

Baromfitenyésztük ügyeimébe 
Olcsó kerítések!

Előjegyzést elfogad nemes baromfiak szállítására a m. 
kir. baromfitenyésztő
telep és munkásképző- 

iskola vezetősége 
— Grödöllön. —

Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fonat- és 

kerítés-g-yára 

BUDAPESTEN, Vili. 
Űllői-ul US. szám.

nyésztőtelepről 
tisztavérü törzsek

nevelt

ÓRIÁSI B1WNZPULYKÁK
Lengyendi gazdaságnál.

Vasút posta, távirdaNagy 
Bátony (Heyesmegye).

Jlreblay Eiqil munkái: 
1. A gazdasági baromfite
nyésztésre vonatkozó álta
lános tudnivalók. II. átdol
gozott kiadás 1 K. 2. Ba
romfi-hizlalás 1 K. 50 f. 3. 
Tyúktenyésztés. II. kiadás 
3 K. 4. Pulykatenyésztés 
2 K. 5. Lúd- és kacsate
nyésztés 2 K. G. A baromfi
termék értékesítése 2 K. 
Mind a hat munka egy-l 
szerre megrendelve 8 K. 
Megrendelhetők a szerzőnél' 
Budapesten, VII.,Csömöri-ut 
15 sz., II. em. 8.

baromfi-udvarok, tyukketre- 
czek, ke»tek, gazdasági telepek 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Továbbá aczál- 
tüskés kerltéssodrony, 
Aalamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

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

Küldeni óriási 

olasz gúnara k, 
darabja 10 korona. Mexikói 

pulykakakas, 
darabja 11 korona, íigyszintén 
fenti fajok tojásaira meg

rendelést elfogad : 

Veinrich Lajosné, Battonya.

Fajbaromfi 
és tenyésztojás kap

ható a „Délvidéki 
földmivelők gazda
sági Egyesületénél 

Temesvár. 
Baromfiszallitó 

kosarak 
kaphatók: 

Laxxipel Ödön 
kosárfonónál,

Tehén- és iisző- 
eladás I A tehenészet fokon- • 
kinti abbanhagyása miatt el
adásra kerül: 10 db Bonyhádi- 
-immenthali igen szép tehén, 
részint fejős, részint közeli 
elléssel, 10 drb ugyanilyen 
l*/4 —2*/2  éves gyönyörű (ré
szint felfolyatott) üsző; és végre 
1 drb 1Ü2 éves hágóképes sim- 

mentliali bika. Az egyedek 
húsz év óta tejelöképesség és 
alakra nézve gondosan válasz
tattak ki (tisztavérü simmen- 
thali bika alkalmazásával) Tuda
kozódhatni: Margulit Lajosnál 
Pta-Nagy-Podár, u. p. Nagy- 
Alásony, vasútállomás Pápa.L

Tejgazdasági Napló i^JPes^> TemetO-U. 8.
Mérsékelt árak mellett egész 

éven át kaphatók :

Pisny Islváiinéiiiil Battonyáii, 
tisztavérü emdeni libák, 
pekingi óriás kacsák és

~ lezen utóbbiak tojásai, bronz 
... pulykák, plynioutb, o>- 
i||\ pington, langsan, erdélyi 

kopasznyaku fehér és 
i fekete tyúkok, kakasok. 
Kap- pgjjgr magyar tyúkok, kakasok 

fehér láb, fehér csőr. Öszszel 
inni flQonl pehely és toll is kerül 
31131 eladásra, úgyszintén télen át 

t friss tyúktojások is kaphatók, 
ilnn A kacsatojásokra előjegyzése- 
jlbjl. két m^r most elfogadok.

Pekingi kacsák, ma
gyar tenyész
bikák, 

igásökrök, vetőmag
vak gr. Teleki Arvéd 
drassói uradalmában, 
up. Koncza, állandóan „ . -------------_--------- --------- »- .

kaphatók. kötve 3 korona 60 fillér Importált szülök utáni

Fehér lanísánok Tehenészeti sárga Orpington- 
tyúkok tenyésztojásaira 
(darabonkint 40 fillér) elő
jegyzéseket már most el

fogad Hreblay Fe- 
renczné, Kis-Kőrös. 
(Legkevesebb 15 darabot 
szállít. Rázásmentes cso

magolás 1 korona.)

Fehér langsánok 
és ezek tojásai kaphatók 

Darányi Ferencnénél
Kecskeméten.

Törzskönyv 
kötve 3 korona 60 íi'lér. 

Megrendelhető : 
HREBLAY EMIL ál 
lattenytési m. kir. felügye- 

Kitünő, bő tojó-, kiviteli-lőnél Budapest, Csömöri- 
és diszbaromfi. j út 5., II. em. 8.

Eyyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a lég 
tökéletesebb szerkezettel

Különösen tartósnak bizonyult, három- 
Gondos“ ea“lt’ ide* 

sabb föld sem tapad. eltartó szántóvasakkal.
légelyaczél-fejekkel, melyek eltörlietet- 

lenségeért szavatosságot vállalok.
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 kenöszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartósságot biztosítanak; 
Különlegességek rétmiivelö-eszközökben. Boronák, kapáló-és töltögetőgépek, porhanyitók. rögtörők. Olcsó árak, kényelmes fizetés1 

módozatok. Árjegyzéket készséggel küldök.

BÁCHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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József főherczeg ur Ö császári és 

királyi fensége udvari szállítója

f^EITTNER ES IZAUSCH
^^^AW&VAVAVAVAWIWAVAVAVAVAVAVAVA ■^^VAWAVAVAVAVAVAVAV

■a!j£

Alapitva 1865.

■VAVAVAVAVAVAVAVAV

azé 
ÍW a(^

k-Sa 
w w 
w w 

ess
>W

Műszaki, gazdasági és szerszám nagy

kereskedés. Malomkőgyár. Háztartási, 
konyha és sportáru raktár, besszt

Budapest, Andrássy-ut 8. szám
Jf' -r

VAVAVAVAVAVAVAVA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK 
Grand Prix.

avaw Iroda és raktár: wawaw

Budapest, V., Báthorg-u. 4.
AVAWAVAW Gyártelep: avavavaw

Budapest, Petneházg-u. 6-8.

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

A ^jegyzékeket és költségvetéseket 
kívánatra díjmentesen küldünk.

•■Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság Budapest, IX., Üllöi-ut 25. sz. (Köztelek).


