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Kéziratokat a szerk. nem ad vissza

Az uj vámtarifa.A miniszterelnök január hó 16-án jelentette be a magyar törvényhozásnak az Ausztriával való vám és kereskedelmi szövetség megkötését és megismertette az országgal az ennek alapját képező általános vámtarifa lényegét is. A közjogi ellenzéken kivül osztatlan elismeréssel vett tudomást a kormányelnök előterjesztéséről az országban mindenki, mert kormányunk beváltotta azt az Ígéretét, hogy Magyarország érdekeiből a kiegyezésben nemcsak nem fog semmit sem feláldozni, de az eddiginél előnyösebb kiegyezést fog kötni Ausztria kormányával.A kiegyezéssel első sorban mi agráriusok lehetünk megelégedve, mert ez az első kiegyezés 67 óta, amely figyelembe vette a mezőgazdaság érdekeit s az agrár vámvédelem az általános tarifában az egész vonalon érvényesül. A mi szempontunkból legfigyelemreméltóbb és legértékesebb az uj vámtarifában az, hogy az agrárvámok jelentékenyen emeltettek s a gabonanemüek felemelt vámtételei nemcsak kellő védelmet biztositanak ezen terményczik- nek, hanem minimális és maximális vámok lévén a gabonanemüekre megállapítva a kötendő kereskedelmi szerződésekben a minimális vámtételek le nem szállíthatók s határforgalmi kedvezmény adása ezeknél lehetetlenné van téve.A vámszövetség megkötését az utolsó pillanatig, mint ismeretes, az a körülmény akadályozta, hogy az osztrák kormány az állategészségügyi egyezményből vitális érdekeinket érintő engedményeket akart kierőszakolni kormányunktól. Ez az igye-

kezete kárba veszett, mert az állatforgalmi egyezményből a magyar kormány semmi érdemleges előnyünket fel nem áldozta sőt ellenkezőleg jelentékeny előnyöket biztosított a javunkra. Az állategészség
ügyi konvenczióban a szabadforgalom 
biztosíttatott s az osztrák kormány elejtette azt a kívánságát, hogy a ha.- táron az Ausztriába viendő állataink csakis osztrák állatorvosok, illetve egy osztrák és magyar állatorvosokból álló vegyes bizottság vizsgálata alapján legyenek bevihetők. Mindössze egy enyhe s a mi szempontunkból nem lényeges korlátozást szenved állatforgalmunk szabadsága, amennyiben t. i. az uj egyezmény szerint a tenyésztési czélokra Ausztriába szállítandó sertések csak előző 35 napi megfigyelés után szállíthatók ki Ausztriába. Aki ösmeri az u. n. szedett sertések összevásárlási módját, az tudja, hogy ezek kivitele tényleg veszélyes az importáló ország állategészségügyi viszonyaira s igy már a méltányosság szempontja is indokolja ezen engedmény megadását az uj egyezményben, annál inkább, mert ezzel szemben sertéskivitelünket illetőleg kormányunk jelentékeny kedvezményt biztosított a mi javunkra.Ez az előny az, hogy a levágásra szánt sertések nemcsak teljesen szabadon vihetők ki az állategészségügyi egyezményben megállapított korlátozások keretén belül, hanem, az uj egyezmény értelmében a levá
gásra szánt sertésele a zár alatt levő 
járások vámmentes községeiből, illetve 
vészes községek nem fertőzött udvarai
ból is 270 osztrák vágóhídra külön 
engedély nélkül kivihetők ezentúl.Igen nagy előny az, melyet az uj

egyezmény biztosit s amelyet első sorban sertéshizlalóink fognak teljes mérvben méltányolni, mert hiszen tudvalevőleg ez ideig egyetlen fertőzött község egész járás kivitelét akasztotta meg, amivel szemben hízott sertéskivitelünk ezentúl úgyszólván teljesen ment minden korlátozástól, a mi kétségkívül sertéshizlalásunk jelentékeny fellendülésének fogja alapját megvetni.Egyéb állataink kivitelére az eddig érvényben álló állategészségügyi egyezmény megállapodásai maradtak érvényben.Az állatok és állati termékek vámjai az uj vámtarifában jelentékenyen emeltettek. Ezeknek mérve a miniszterelnök alább közölt beszédéből tűnik ki. Ha ezek tényleg életbe is lépnének, az esetben szép jövőnek nézne állattenyésztésünk eléje. Tudjuk azonban, hogy a végleges és tényleg érvénybe lépő vámokat az egymással kereskedelmi szerződésre lépő államok külön szerződésben állapítják meg. És sajnos, nincs semmi biztosítékunk még, hogy az uj tarifában megállapított, határozóban védő-vámok jellegével biró állatvámtételek érvényesülni fognak-e a kötendő kereskedelmi szerződésekben.Mi reánk állatbeviteli szempontból főleg Szerbia bir jelentőséggel. Már pedig tudjuk, hogy bár a mostani vámtarifában is 1275 írtban van megállapítva az ökrök vámja, mégis Szerbia darabonkénti 4 frtos kedvezményes vám mellett hozza be hozzánk vágóökreit. Nem lévén most már az állatvámokra minimális és maximális vámtételek megállapítva az uj vámtarifában, Szerbiának a vele újonnan megkötendő kereske-



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 4. sz.delmi szerződésben esetleg oly alacsony vám biztosítható, amely a további importját egyáltalában nem fogja akadályozni.Ez esetben pedig az uj vámtarifa magas állatvámtéielei nekünk mit sem érnek, mert hisz Szerbiát kivéve, alig jön hozzánk számbavehetö mennyiségű állat s halárcsempészet révén Románia is Szerbián keresztül juttatja hozzánk állatainak egy részét.Hogy tehát az újonnan megállapított magyar állatvámok mik és mennyit érnek minekünk, azt majd a kötendő kereskedelmi szerződések után fogjuk csak megítélhetni.Ettől eltekintve azonban, a magyar gazdák és állattenyésztők meglehetnek elégedve a Széli Kálmán által megkötött uj kiegyezéssel, mely mezőgazdaságunk fejlődésének egy évtizeden keresztül lesz biztos alapja.
*A miniszterelnök január hó 16-án mondott képviselőházi beszédének azt a részét, mely az Ausztriával megkötött egyezménynek az állatforgalomra vonatkozó részét megvilágítja a következőkben adjuk:

Szeli Kálmán: Es most áttérek a mezőgazdasági érdekcsoportoknak egy másik ágazatára, az á latokra. Az állatok vámja a következő: Eddig az ökörnél 35 bikánál 9, tehénnél 7. növendékmarhánál 7 korona volt a vámtétel. A 35 koronás tétel fel lett emelve 60 koronára, a bikánál a 9 korona 30 koronára, a tehénnél a 7 korona 30 koronára és a növendékmarhánál a 7 korona 18 koronára. A borjúnál az eddig’i 3 és fél korona helyett 5 korona a vámtétel, a juhnál és kecskénél 1 korona helyett 2 és fél korona. A sertés, a mely egyik legfontosabb részét képezi a tarifának, három kategóriával szerepel a tarifában. 10—20 kil ig, darabszámra, eddig volt a vámtétel 7 korona 14 fillér, ezután lesz 12 korona, 120 kilón felül eddij volt 7 korona 14 fillér, ezután lesz 22 korona A lónál 23 korona helyett 100 korona; két évnél idősebb lónál 23 korona helyett 50 korona. A szárnyas állatok, a melyek eddig vámmentesek voltak — megüt a kisember védelmére fognak mázsánkint élőállapotban 8 koronát fizetni, leölve pedig 14 korona helyett 2 > koronát.Tojás 3 és fél korona helyett 8 korona, méz 14 korona 29 fillér helyett 28 korona, természetes vaj 23 korona helyett 35 korona, disznózsír 38 korona helyett 45 korona, mesterséges vaj 23 korona helyet 35 korona, hús frissen, mint az állatok vámjánál 14 korona helyett 30 korona, sajt 47 ko

rona helyett 60 korona, másféle sajt 47 korona 62 fii.ér helyett 50 korona. A várni ételek tehát jelentékenyen magasabbak a most érvényben levőknél.Ezek előrebocsájtásával áttérek az álLtforgalom ügyre. A mint méltóz- tatik tudni, a vámszövetségnek 21. §-a az álla (forgalom szabadságát állítja fel és hiitározmányokat tartalmaz, a melyeknek alapján ez az áhatlorga- lom egyezmények utján és részletes szabályzatok utján lépett életbe és bi/tositiatik mindké. állam számára. A vám és kereskedelmi szövetségnek 21. §-a érintetlenül tartatik fenn, sőt a maguk lényegében azon megállapodások is, a melyek ezen törvény értelmében a két kormánv között annak idején tö: télitek, es a háznak be lettek mutatva. Négy évi tapasztalat azonban azt bizonyította, hogy ezek a megállapodások egy bizonyos kiegészítést igényelnek a sertésforga- lomra elveiknek teljesen sértetlen fen- tartása mebett.Ki keil emelnem először is, hogy 
a szarvasmarha szabad forgalmára vo
natkozó egyezmény teljesen változatla
nul tartatik fenő. Csak a sertéseket 
illetőleg történik kiegészítő módosítás. Első sorban a sertésvész uraígásá- nak ideiére, kizárólag csak a sertésforgalomra szorítkozva és a sertésvész behurczolásának lehető mey- gátiása czéljából két különböztetést kellett tenni a sertésekre nézve. Az uj megállapodásban t. i. meg van egy
mástól különböztetve a tény ész- és a so
vány-sertés a levágásra szánt sertéstől. A tenyészsertések, a melyek darabor kint szedetnek össze és a melyek ha ejjyik állam területéről a másikra hozatnak és a sertesvész elhurczolá- sát igen könnyen előidézik, mert a szabad forgalom tárgyai hogy a sertésvésznek elhurczolása meg legyen akadályozva az illető kormány, tehát a magyar kormány és az osztrák kormány kizárólagos, a maguk autonómiájának körében teljesített 35 napi ellenőrzése után bocsátta nak szabad forgalomba egyik államból a másikba. Ez mindkét léire nézve szükséges, mert lehetetlen szemet hunyni az előtt, hogy az ilyen u. n. szedett sovány ser
tések, a melyek száz helyről is szedetnek össze, és nem levágásra, de to- vábbtartásra mennek szabad forgalomban ellenőrzés nélkül bocsáttassanak be. Ezek nagyon alkalmasak arra hogy a sertésvészt százfelé el- hurczolják. E miatt csak bajunk lehetne a külföld-lel is az állategészségügyi kérdésekben.Ennek ellenében ki van mondva, hogy a levágásra szánt sertés, tehát a 
hizott sertés, — és itt van nekünk nagy érdekünk, mert nem is az ami érdekünk és egyik nyerstermelő országnak sem az az érdeke, hogy sovány sertés menjen ki, hanem az, 

hogy hizott állapotban menjen ki — 
vészmentes területekről szabadon megy ki 
bárhová. Továbbmenőleg az van sti- puláiva, hogy azoknak a községeknek is, melyek fertőzve vannak, egyes udvaraiból, ha ezek maguk vészmentesek, minden előzetes és külön engedetem nélkül, szabadon megy ki a hizott serlés vágóhidakra és fogyasztási piaczokra. Pedig ezek a vágó sertések csakis oda mennek és oda valók. Es a magyar öldmivelésügyi miniszter és az osztrák belügyminiszter között, a ki ez ügyeket a maga resszortjában kezeli, egyezményileg 270—280 ilyen vágóhíd és fogyasztási piacz van kijelölve Ausztriában, a hová hizott sertés még fertőzött községből is kimehet. Tehát nem 
kell engedélyt kérni. Engedély mellett 
pedig még fertőzött udvarból vagy fer
tőzött szállásból is kimehetnek a hizott 
sertések.Különben hiszen ez az utóbbi alig fordul elő. A sertésforgalom lebonyolításának ez a módja mindkét fél jogos érdekeit teljesen kielégíti. Ausztriának garancziákat adunk arra nézve — s ezt megkövetelheti tőlünk, mert hiszen a szomszéd községtől vagy vármegyétől is megkövetelem,— hogy a sovány sertéseknek ellenőrzés nélküli, továbbá szabad forgalomba való bevitele által ott minduntalan sertésvész elő ne álljon, viszont nekünk Ausztria garancziát ad arra nézve, a mi nekünk nagy érdekünk, t. i hogy sertéseink minden előzetes, külön engedély nélkül még a fertőzött községből is 26u—280 vágóhídra és fogyasztási piaczra mehessenek.Olyan megoldás ez, melynél valóban latolva van mindkét állam érdeke, melyre mindkét államra nézve— és ez a helyes — abban a vonatkozásban, a mely rá nézve fontos, a megoldás előnyös, mert ez most világos, nyílt, a parlament elé terjesztendő egyezségbe lett foglalva. Szerencsés megoldása a kérdésnek. Mindkét államra nagy előny háramlik abban a tekintetben, a mely ott számba jön. Ausztriában számba jön az, hogy be ne hurczoltassék a sovány sertések által a vész, nálunk számba jön az, hogy a hizott sertések akadálytalanul kivitethessenek.A ki tehát ezt elfogulatlanul bírálja, az kénytel n lesz beismerni, hogy ebben nemcsak hogy semmi érdeksérelem sincs az egyik télre nézve sem, hanem hogv sikerű t komoly tárgyalás és a kérdésnek komoly megvizsgálása után oda jutni, hogy mind a két félnek proeminens érdeke a maga teljességében b ztositva legyen.Hogy ez mennyire igy van, t. kép- viseloház, azt csak eszypár számadattal akarom illusztrálni; pár számjegygyei kívánom bízón utáni, hogy menynyire érdekünk az, hogy hizott serté
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1903. — 4. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3seinknek minden engedelem nélküli, szabad kivitelét biztosítsuk.Minő arányban áll egymáshoz sovány sertéseknek Magyarorsz ágból Ausztriába való kivitele és a hízott serléseknek oda való kivitele az utolsó három esztendőben? 1899-ben 79,519 darab vagy mondjuk kerekszámban : 80,000 darab sovány sertés ment ki Ausztriába 6 és fél millió korona értékben; 1900-ban 127,399 darab ment ki 5.600,000 K értékben; 190.-ben kiment 181,000 darab körülbelül 8 millió korona értékben. Ezzel szemben hízott sertés 1899-ben 311,000 darab vitetett ki 43.000,0 0 K értékben; 1900-ban kiment 355 000 drb 53.000,000 korona értékben és 1901-ben 437,000 hízott sertés vitetett ki körülbelül 60.000,000 K értékben. Mig tehát a tőlünk Ausztriába kivitt sovány sertések értéke 6 és 8 millió korona között mozog, addig az Ausztriába kivitt hízott sertéseink értéke 50—60 millió korona közt ingadozik. Ez tehát talán mégis csak evidens módon bizonyítja azt, hogy Magyarországra nézve a hízott sertések kivitelének biztosítása, illetőleg a teljesen szabad forgalomnak e tekintetben való biztosítása, a legnagyobb fontossággal bir és ez a fontos előny ebben az egyezményben, a mellett, hogy az osztrákok érdekeit a sovány sertések tekintetében szemelőtt tartottuk és kielégítettük, a legteljesebb mértékben és nyílt, világos egyezségben biztosítva van.
♦Érdekesnek tartjuk az osztrák miniszterelnöknek ugyané tárgyban az osztrák reichsrath-ban mondott beszédéből a következőket közölni:Az ál atforgalomra nézve megjegyzem, hogy a kereskedelmi és vámszövetség 21. czikke fentartja a régi állatforgalom elvét, amely szükségszerű következménye a kereskedelmi és vámszövetség egységességének, továbbá, hogy az ezen rendezések végrehajtására vonatkozó megegyezések is ezen az elven alapulnak, de mégis számot vetnek azokkal a szükségletekkel, amelyek a kölcsönös állatforgalomban elmerültek. A tapasztalás megmutatta, hogy Magyarországnak a mi tartományainkba irányuló marhaforgalma lényeges panaszokra nem ad okot és érdekeinket nem veszélyezteti. A oly gyakran és jogosan panaszolt ba ok a sertésforgalomra és pedig különösen a tenyész- és haszonállatok forgalmára vonatkoznak. Ez a forgalom kárt okozott nekünk a sertésvész gyakori, hogy ne mondjam, folytonos behur- 

czolása által. A kormány tehát első sorban erre a forgalomra irányította figyelmét és kielégítő garancziákat igyekezett szerezni a sertésvész be- hurczolása ellen. E czélból megállapították. hogy jövőre tenyész- és haszonsertések Magyarországból csak a magyar kormány esetről-esetre adandó engedelmével vihetők ki. Ez az engedelem csakis olyan sertésekre nézve adható meg, amelyek vészmentes helyről kerültek ki és állategészségügyi szempontból teljesen megfelelő helyen állami állatorvos feliigvelete alatt harminczöt napig megfigyelés alatt állottak és kifogásra okot nem adtan. A felügyeletet minden képzelhető intézkedéssel biztosították és azok az állatok, amelyek ilyen módon vesztegzár alatt voltak, kétséget kizáró módon megjelölendők. Ezek a sertések minden közúti forgalom kizárásával, a szállításra vonatkozó különös előírások szigorú megtartásával csakis az osztrák kormánynyal táviratilag közlendő rendeltetési helyre vihetők.Az osztrák állategészségügyi megbízottaknak alkalmat fognak adni arra, hogy bármikor meggyőződhessenek a vesztegzár szigorú alkalmazásáról.Ami a vágósertések forgalmát illeti, ez aggodalomranem ad okot, ha vészmentes helyekről állategészségügyi szempontból megfelelően berendezett fogyasztó piaczokra vagy vágóhidakra szállított egészséges állatokról van szó. 
Ezt a forgalmat tehát különös kikötések nél
kül megengedhettük. Ez csak az eddigi tényleges állapot fentartását jelenti, mert zárt vidékekről jövő vágósertéseket esetről-esetre szóló engedelem- mel most is lehet fogyasztópiaczokra vagy vágóhidakra szállítani és ezt a közélelmezés szempontjából meg is kell engednünk.Olyan esetekben, ha ilyen sertéseket más helyekre akarnak szállítani, az osztrák kormánytól külön engedelmet kell erre kérni. A vágósertések forgalmára vonatkozó k ü I önös biztosíték gyanánt megemlítem még, hogy a vágósertéseket nyolcz nap alatt és ha nem fogyasztópiaczokra vagy vágóhidra vitelnek, már három nap alatt le kell vágni, feltéve, hogy állategészségügyi okokból nem kell még előbb levágni Amit itt mondottam, talán elég lesz annak igazolására, hogy az osztrák mezőgazdaságot 
hathatósan megvédjünk a sertésvész behur- 
czolása ellen, anélkül, hogy figyelmen kívül hagytuk volna a közelelmezés szempontjait.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Némely okszerütlenség az állat
tenyésztésben.Általánosan elfogadott nézet, hogy jó tehénnek és kifogástalan bikának borja csak kivételes esetekben nem örökli nemzőinek tulajdonságait s mégis kivált a kisbirtokosok, sajnos, olykor uradalmak is, még máig sem fordítanak eleg gondot a tenyész- anyag megválasztására s azután csodálkoznak, ha állataik elcsenevé- szednek.A közlegelök feltöretnek s bevettetnek gabonával, a tehéncsorda le- gelöteiülete sétálóhelylvé zsugorodott, a borjúnak csak kóstolóul marad egy kis tej, a többit elfeji a helytelenül számitó gazda; a növendékmarhának téli élelme törek, árpaszalma, kukoriczaszár, a következmény pedig, hogy ily takarmányozás mellett a borjú nem fejlődik s még négy-ötéves korában is borjunagyságu s csak megvénült feje, kinőtt szarvai s öreg fogai engednek korára következtetni. — A ki országos vásárokat szokott látogatni, mindenkor meggyőződhetik említettem szomorú állapotokról.Nemcsak a tehén egészségi állapota, hanem a leendő borjú érdeke is megkívánja, hogy hat hónapi hasassági időn túl a fejés megszüntet- tessék. Hat hónapos koráig a magzat még kicsi, de azon időn túl gyorsan fejlődik, tehát ha még akkor is fejünk, midőn az anyának magzata fejlődésére nagymennyiségű tápanyagot kell előállítania, könnyen érthető, hogy mindkettő gyengülésnek indul. Á tehén, minthogy minden szerve meg van erőltetve, köny- nyen tüdögümőkórba esik és terhessége hetedik hónapján elvetél, vagy gvenge, életre nem való borjut hoz v ilágra.Ott vannak aztán a moslékkal élelmezett tehenek, melyek legtöbb tejet adnak, de éppen ezek között találunk gümőkórosokat, elbetegese- detteket és hitvány, életre nem való borjukat, úgy, hogy el lehetünk készülve, hogy a moslékos, tehát nagy- tejü tehenek borjai alig tarthatók életben, sőt még az esetben is elhullanak, ha más takarmánynyal 

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

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETÉHEZ RUDAPESTEN, V. KÉR.
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 4. sz.élelmezett tehenek tejével tápláljuk őket.A hosszas fejésnél még azon hátrány is figyelembeveendö, hogy legjobb tejelömarháink egészségének rovására nyerünk sok tejet.Mint előbb említettem, a gyenge borjú élelmezésére az első hetekben nagy gond fordítandó. Gyenge korában már természeténél fogva arra van utalva, hogy keveset, de gyakran szopjon és mégis számtalan nagyobb tenyésztőknél tapasztaltam ennek az ellenkezőjét, különösen oly tehenészeteknél, hol csakis a legmegfelelőbb egyedeket hagyják meg tenyészanyagnak és daczára ennek, a fejőshez alkalmazkodva, napjában csak kétszer hagyják a borjut szopni.Pedig ha napjában csak kétszer eresztjük anyja alá a borjut, akkor az sokat szopik, megterheli még csekély kiterjedésű gyomrát, hasmenést kap, elbetegesedik és elhull. Egészen más az a gulyában, hol az anyjukkal járó borjuk szabad ég alatt nevelődnek és elválasztásukig takarmányra nem szorulnak, mert az összes tejet ők élvezik és tetszésük szerint legelnek.Tehenészetekben, hol a súly nemcsak a tenyésztésre, hanem a tejnyerésre is van fektetve, ilyen eljárást persze nem lehet folytatnunk, de azért napjában négyszer kell, hogy a borjut megszoptassuk, hogy egyszerre sok tejet ne legyen kénytelen magához venni;. a többi tejhiányt pótoljuk pl. zúzott zabbal, melyből eleinte csak keveset adunk a borjuk elé, de a melynek folyton ott kell előttük lennie, hogy mihamarább megszokják és midőn már jól kezdik azt enni, akkor naponként és darabonként első időszakban egy kilót számítunk egy darabra, mit 2—3 hét elte után 2x/2 kilóra emelünk, ennél többre nem. Vizet igen keveset kell adni, valamint szálastakarmányból is csak minél kevesebbet, de az is a legjobb széna kell, hogy legyen, gumósnövényt pedig az ilyen borjukkal egyéves koruk előtt etetni nem szabad, mert a test petyhüdté válik, a csont, izmok nem fejlődnek ki rendesen, csak nagy hast növesztenek, melynek következtében nagyobb része görbehátu lesz.Sóról sem szabad megfeledkeznünk, az lehetőleg kősó alakjában álljon a borjuketreczben, hogy tetszésük szerint nyalhassák.Szabály, a mitől ugyan gyakran eltérünk, hogy a magyar fajta üszőkre hároméves koruk betelte előtt bikát ne ereszszünk, továbbá, hogy csak kifejlődött, 3 évet elért bika bocsá- tassék a tehenek közé. Sajnos, igen sokan, különösen a kisebb birtokos-osz

tálybeliek, ezen szabálytól eltérnek, az ilyenek szeretnék, hogy már két éves korában levő, kivált nyugoti üszőjüknek borja s a mi legfőbb, hogy teje legyen s ezek szaporítják a silány értéknélküli vásári anyagot.
Dióssy Imre.

Állategészségügy.
Rovatvezető : Dr. Rátz István.

Fertőző sertésbetegségek a 
Németbirodalomban.Külföldön szeretik minduntalan hangoztatni, hogy a Magyarországból való állat — különösen sertésbevitel — veszedelmes, mert ez ország igy meg amúgy tele van mindenféle állatragálylyal, s állategészségügyi intézménye se áll „elég erős lábon".Hát mi tudjuk legjobban sőt felesleges módon világgá is hirdetjük, hogy bizony van nálunk állatjárvány- kalamitás elég, de tudjuk egében, hogy állategészségügyi intézményünk áll olyan erős lábon, amilyenen a legtöbb olyan államban, amely a mi szemünkben a szálkát meglátja, de az övében a gerendát feledi.A Német birodalomban például az 1901-ik évben, mikor előző évekhez képest nagyon kevés élő sertés került oda hazánkból, ez állatra nézve a fertőző betegségek mérve eként állott:A sertés-orbáncz a német egyesült államok valamennyiében uralkodott, és pedig 79 kerületben (előző évben 80), 754 körben (előző évben 728), 10519 községben, (előbb 10950), 21077 udvarban, (előbb 25441), És pedig megbetegedett 35860 drb s elhullott és kényszerből leszuratott 31077 drb.A sertésvész és kolera fellépett 21 államban, (azelőtt 17), 64 kerületben (előbb 59), 399 körben (előbb 328), 3620 községben (előbb 1623), 6739 udvarban (előbb 2649). És pedigmegbetegedett 38325 drb. és elhullott s kényszerből levágatott 30958 drb.Hát mindez nem túlságos nagy szám ahhoz a 8 milliónyi létszámhoz képest, mely felett a Németbirodalom rendelkezik, de elég arra, hogy a maga vészmentesebb voltát tulságig ne hangoztassa velünk szemben, akiknek 6—7 millió drb között ingadozó állományában 1901-ben a ser- tésorbáncz csak 24949 drbunkat támadta meg és 14902 drbunkat pusztította el, okozván persze a sertésvész és kolera nagyobb veszteséget, t. i. 209271 drb megbetegedést és 130447 drb elpusztulást, de ebben jóval kevesebbet mint 1900-ban, szemben a német emelkedő aránynyal, mely az 1900. és 1901. év adatai között mutatkozik.

Tejgazdaság.
Rovatvezető: Sierbán János.

A tej termelési költsége.„Mennyibe kerül a termelőnek egy liter tej?" czim alatt, e lapok múlt évi folyamában egy közlemény jelent meg, melyben a czikkiró annak az óhajtásának adott kifejezést, miszerint kívánatos lenne, ha „a kiadások teljes szigorúsággal való felszá- mitásával“ a tejtermelési költségek nagyságát valaki feltüntetné.A gazdasági üzleti év lezárása után, bizonyos tételek felszámításával, bármely gazdaságban ki lehet mutatni a tejtermelés költségeit; de olyan számítást állítani össze, mely mindenik gazdaság viszonyai közt helyes legyen, lehetetlenség, mert más-más viszonyok vannak minden gazdaságban. Ennélfogva hát csakis a számítás módjáról, csakis a felszámítandó tételek meghatározásáról lehet szó, amely tételek egységárait azután minden gazda a saját viszonyai és a saját belátása szerint állapítsa meg és illessze be a saját számításába. Igen természetes, hogy mindenütt más és más eredmények fognak mutatkozni és pedig aszerint, hogy miféle és mennyi takarmány használtatott fel, továbbá, hogy e takarmányszerek értéke és a tehenészetbe fektetett töke kamata kisebb vagy nagyobb összegben számitta- tott-e föl és végül a cselédbér s az állatorvoslási kiadás nagysága és egyéb körülmények szerint.Nagyobb gazdaságokban a következő tételek szolgálhatnak a számítás alapjául: 1. a tehénállomány értékének kamata; 2. a tehénistálló tökekamata, tőketörlesztése és fen- tartási költsége; 3. a tehenek kezelésével és takarmánykészitéssel foglalkozó egyének fizetése; 4. a föl- étetett takarmányszerek értéke; 5. a takarmányok előkészítésénél, a tehenek fejésénél, a tej lehűtése- és szállításánál szükséges eszközök tőkekamata, tőketörlesztése és javítási költsége; 6. állatorvoslási kiadások; 7. a tehénállomány esetleges értékcsökkenése ; 8. a világitó anyagok vételára; 9. a bikatartás költsége ;10. az alomanyagok értéke; s végre11. némelyek felszámítják a tejszál- litás költségét is.E tételek azonban csak akkor tüntetik fel tisztán a tejtermelés költségeit, ha e tételek összegéből levonjuk: 1. a borjuk születéskori értékét; 2. a tehénállomány esetleges értékgyarapodását s 3. a trágya értékét.A számítás módjának világosabbá tételére szolgáljon a következő példa :



1903. 4. sz. Állal tenyésztési és Tejgazdásági Lapok o
Kiadási tételek-. 1. A tehén értékének 4%-os kamata, 1 drb tehén értékét átlag 300 koronába számítva ___ __ ... 12’-— korona.2. A tehénistálló tőkekamata ésfentartása, 1 darab tehénre 6'5 D-m. beépített területet és 1 □-m.-nek építési költségét 25 koronában számítva (6'5 X 25 = 162'5) 162 kor. 50 fillér, ennek 4°/o-ja 6’50 korona, a fentartási költséget l°/o-ban számítva... 162 ■-= 8*12 korona.3. A tehenesek bére: 12 tehenet számítva egy tehenesre s ennek évi bérét 480 koronával (480: 12 =40)40"— korona.4. A felétetett. takarmányszerekértéke : például az ápril 20-tól május 19-ig, vagyis 30 napra terjedő tavaszi 

átmeneti takarmányozási idő alatt naponként és darabonként átlag 3 kg. szénát, 2 kg. szalmát, 10 kg. répát, 15 kg. zöld takarmányt, 3 kg. erőtakarmányt és 3 deka sót számítva: 
0'90 q. széna_______ á 3-— = 2’70 K.
0'60 „ árpaszalma „ 1-— = —-60 „
3'00 ,. takarmányrépa „ 1’— = 3-— „
4’50 „ zöldtakarmány „ 0‘75 = 3’75 „
0’90 „ abraktakarmány ,, 10’— = 9’— „
0’009 „ só______  ... „ 20 — = —-IS „

~ 18’85 K.
a tavaszi átmeneti takarmányozás költ

sége naponkint átlag 62 fillér;a május 20-tól szept. 19-ig terjedő 123 napi nyári takarmányozás 
ideje alatt, naponként és darabonként 3 kg. árpaszalmát, 30 kg. zöldtakarmányt, 3 kg. abraktakarmányt és 3 deka sót számítva:
3’69 q. árpaszalma ._ á 1’—— 3’69 K.

36’90 „ zöldtakarmány_ „—'75 = 27’67
3-69 „ abraktakarmány .,10’— = 36'90 „ 
0’037 „ só __________„ 20‘— = — '74 „

69’— K.
a nyári takarmányozás költsége napon

ként átlag 56 fillér;a szept. 20-tól okt. 19-ig, vagyis 30 napra terjedő őszi átmeneti takar
mányozás ideje alatt, mint a tavaszi átmenetnél, a takarmányozás költsége lesz... ___ __ 18'85 korona,őszi takarmányozás költsége naponként átlag 62 fillér;az október 20-tól ápril 19-ig, tehát mintegy 182 napig tartó téli takarmá
nyozás ideje alatt, naponként és darabonként 7 kg. szénát, 3 kg. árpaszalmát, 30 kg. takarmányrépát, 3 kg. abraktakarmányt és 3 deka sót számítva :
12'74 q. széna.________á 3'—= 38'22 K.
5’46 „ árpaszalma ... „ 1—= 5’46 „

54'60 „ takarmányrépa ,, 1'— = 54’60 „
5'46 „ erötakarmány „ 10'— = 54’60 „
0'055., só--------------- „20'—= 1'10 „

, 153'98 K.
a. téli takarmányozás költsége naponkint 

átlag 84 fillér ;
az egész évi takarmányozás költsége na

ponkint átlag 71 fillér.5. A takarmányok előkészítésénél s a tehenek fejősénél, a tej lehűtésénél és szállításánál szükséges esz

közök tőkekamata, tőketörlesztése és javítási költsége, 1 darab tehénre 5’— korona.6. Állatorvoslási kiadások 1 drbtehénre   ___ 1'—korona.7. A tehenek értékcsökkenése éven-kint és darabonkint... 10'— korona.3. A világitó anyagok vételára1 drb tehénre... ___ 1'— korona.9. A bikatartás költségei:a bika vételárát 800 koronával számítva, ez összeg 4%-os kamata 32'— korona, istálló tökekamata és fentartása, a fönnebbi számítás szerint 8'12 korona, családbér, a fönnebbi számítás szerint ... ... .... ... 40'— korona,a takarmányozás költsége, naponkint átlag 10 kg. szénát, 4 kg. zabot és 3 deka sót számítva:
36'50 q. széna __ á 3'— = 109’50 K.
14'60 „ zab___  „ 10'— = 146'— „
0’11 .. só _______ „ 20'— = 2'20 „

^57'70 K. takarmányok előkészítése 2'50 kor. állatorvoslási kiadások ... 1'— ,,a bika értékcsökkenéseévenkint ... ... 100'— ,,világitó anyagok vételára 1'— „a bikatartás költsége ... 442'32 „50 drb tehénre számítva 1 bikát (442'32 : 50 = 8'84) ... 8'84 kor.10. Az alomanyag értéke (ezt és ezzel szemben a trágya értékét, a számítás egyszerűbbé tétele czéljá- ból, nem veszszük tekintetbe —*— K.11. A tejszállitás költsége 1 drbtehén után ... ... ... 10*— kor.A kiadási tételek összege 356'64 korona.
Levonandó tételek-. 1. A borjú születéskori értéke (80% borjazást számítva és 1 darab borjú értékét 50 koronában véve föl) ... 40'— kor.2. A tehén esetleges értékgyarapodása ... ... ___ ... —’— kor.3. A trágya értéke (L. a kiadások 10. tételét) ... ... ... —’— kor.A levonandó tételek összege 40'— korona.A kiadási tételek 356 kor. 64 fillér összegéből leszámítva a levonandó tételek 40 korona összegét, marad 

tejtermelési költség gyanánt: 316 kor. 
64 fillér, a legszigorúbb üzleti számítás szerint.Most már, ha a tehenészetben 1 drb tehén évi átlagos tejhozama például 2000 kilogramm volt, ez esetben 1 kg. tej termelési költsége (31,664: 2000 = 15'8) 15'8 fillér. Mig például 3000 kg. átlagos tejhozamnál (31,664:3000= 10'5) 10'5 fillér a termelési költség.A folytonosan istállóban való tartás azonban, mely a fönti példában — a minél több oldalról való megvilágítás czéljából — alkalmazva lett, legdrágább módja a takarmányozásnak.

Legelő alkalmazása esetén, de ugyanazon tejhozam mellett, a termelési költség kisebbedik és pedig a felhasznált legelő értéke, illetőleg a bérelt legelő legeltetési dija szerint, Egy darab tehén egész nyári legeltetési költsége 20—40 korona közt szokott ingadozni; amely ösz- szeggel ha összehasonlítjuk az istállóban való nyári takarmányozás 69 korona költségét, 49—29 korona különbség mutatkozik a legelőn való tartás javára, mely a termelési költség összegét 287, illetőleg 267 koronára szállítja le. S ez utóbbi esetben már — 3000 kilós évi tej- hozamnál — 1 kg. tej termelési költ
sége 8‘9 fillére leszállhat. A legelőn való nyári takarmányozás tehát, amellett hogy állategészségi szempontból leghelyesebb, még üzleti szempontból is ajánlatos; de természetesen csakis a jó legelő.Felemlítendő továbbá, hogy oly gazdaságokban, melyek a tejtermelés mellett tenyésztéssel is foglalkoznak s igy maguk állítják elő a tejelő állatokat, amely állatok számfeletti példányait, mielőtt elöregednének, tehát javakorban, értékesítik, — ily gazdaságokban a tehénállománynál nem értékcsökkenés, hanem sok esetben értékgyarapodás fog mutatkozni, mely ismét jelentékenyen redukálja a tejtermelés költségeit.S ne feledjük végre, hogy a trágya 
értéke a fönti példában nem szerepel. Igaz, hogy az alomanyag értéke sem számíttatott fel, de ezt a trágya értéke sokszorosan felülmúlja, mert a jóltakarmányozott teheneknek nagy mennyiségű és kitűnő trágyája van 
s ez a körülmény a tejtermelés jöve
delmezőségét kiszámithatlan mértékben 
fokozza.Módosul a termelési költség a 
kisgazdánál is, ki maga kezelvén teheneit, nem kénytelen cselédbért fizetni s igy, habár tekintetbe veszi is a saját munkáját, a tényleges kiadása mégis csak kisebb marad. De olcsóbb építésű istállója és egyszerűbb berendezkedése folytán, más tekintetben is sokkal alacsonyabbak ö nála a termelés költségei, ugy- annyira, hogy kedvező viszonyok közt nem rúgnak többre 6—8 fillérnél.A közölt számítást csak Útmutatóul kívánom tekinteni arra nézve: mi módon lehet a tej termelési költségét — mindenütt a helyi viszonyokhoz és az azok szerint változó árakhoz alkalmazkodva — kiszámítani. A felhozott példában levő számok tehát csak tájékoztatók.A tej termelési költsége, mint a fentebbiekből látható, még alacsony egységárakkal való számítás mellett is, igen jelentékeny. Ez azonban ne 
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riaszszon el senkit a tejtermeléssel való foglalkozástól, mert hiszen a másféle állattartásnak, például a hizlalásnak is bőven megvannak a maga költségei; tehát — ismétlem — ne riaszszon el, de igenis arra serkentsen, hogy a termelt tejet minél magasabb áron értékesitsük; föképen pedig arra indítson, hogy minél jobb tejelő állatokat tenyészszünk és minél nagyobb fejési átlagokat érhessünk el, mert csakis a jótejelö tehenek tartása 
nyújthat jövedelmet-, mig a rossztejelök mellett okvetlenül veszíteni fogunk.

Toldi Szabó László.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető : Ilreblay Emil.

Baromfitenyésztők Országos Egyesülete.
Meghívó.a Baromfitenyésztők Országos Egyesületének Budapesten, 1903. január hó 15-én, azaz vasárnap délelőtt 11 órakor az 0. M. G. E. székházában (IX., Köztelek-utcza 8.) tartandó KÖZGYŰLÉSÉRE.(A tárgysorozat az „Állattenyésztési 

és Tejqazdasági Lapok“ 2. számában lett közölve.)
Igazgatóválasztmányi ülés.A Baromfitenyésztők Országos Egye

sülete f. évi január hó 24-én szombaton d. u. 4 órakor Budapesten a Köztelken igazgató választmányi ülést tart a következő tárgysorozattal: 1. Múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. 2. A közgyűlés előkészítése. 3. Az alapszabályok értelmében kilépő 20 választm. tag és 3 számvizsgáló bizotts. tag helyett újak jelölése 4. Uj tagok felvétele. 5. Indítványok.
Kérelem.Azon tisztelt tagjainkat, kik még a múlt évre esedékes tagdíjukat ez ideig sem fizették be, figyelmeztetjük hogy azt mielőbb megtenni szíveskedjenek, nehogy postai megbizás 

utján legyünk kénytelenek tagdijukat behajtani.
Több tagunktól hivatalos lapunk egyes példányai visszaérkeznek. Kérjük ennélfogva a tagokat, hogy minden egyes czimváltozást egyesületünk titkári hivatalához bejelenteni szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldése kadályokba ütközzék.

Baromfitenyésztési előadások.A Baromfitenyésztők Országos Egye
sülete által Nógrád vármegyében tervezett baromfitenyésztési előadások megkezdődtek, Folyó hó 18-án Nagy

orosziban tartatott meg az első, hol 
Nagy Dezső tagtársunk a róm. kath. népiskolában 200 hallgató előtt mondotta el előadását. A szabad előadás tárgyát, mely két óra hosszáig tartott, nemcsak az okszerű baromfitenyésztés képezte, hanem kiterjeszkedett az előadó a baromfitenyésztés közgazdasági fontosságára, kiviteli és behozatali statisztikára, a nyugat-európai és amerikai baromfitenyésztés ismertetésére, a tojás- és hústermelésre, eljárásokra, szokásokra, a baromfitermékek feldolgozására, értékesítésre s ezek után a meglevő állomány javítására. Ismertette még az előadó a tyuk-, lúd-, kacsatenyésztés helyes elveit, tekintettel különösen a kisgazdák viszonyaira. bőven tárgyalta az okszerű barom fi - takarmányozási eljárásokat s végül a hallgatóságot a szövetkezésre s a közös értékesítési szervezet megteremtésére buzdította. A hatás nagy volt s a hallgatóság sok szép és hasznos dolog megismerésével távozott az előadásról. Ezért köszönetét is mondottak úgy Nagy Dezsőnek, mint a B. 0. E.-nek s elhatározták, hogy a helybeli fogyasztási és értékesítő szövetkezettel és gazdakörrel megalakítják a baromfiértékesítő szövetkezetét, valamint felkérik Darányi földmivelésügyi minisztert, hogy a község kisgazdáit nemes himbaromfiak kiosztásával támogassa az állományuk javítására czélzó törekvésükben. Az előadás rendezésénél nagy buzgolkodást fejtett ki a helybeli plébános és Drághffy Miklós vadkerti földbirtokos.

A pekingi kacsa mint kotló.A pekingi kacsa hamarabb kotlik meg és jobban költ az aylesburgi és a rueni kacsáknál, de nem a közönségesnél. A pekingi kacsa sokat szokott tojni, s igy későn esik vagy egyáltalában nem esik fészekre. A tojáshozam nagysága nem függ a fajtától, ez az egyedtöl és bizonyos tekintetben a tartástól és attól függ, mikor, mely hónapban látott napvilágot a pekingi kacsa.A korai kacsa bizonyára többet fog tojni a késői kelésünél. Ha a pekingi kacsa megkotlik, igen jól ül, s kis fiókáit szeretettel gondozza, mégis nem szokás a pekingi kacsákat megültetni, mert a kacsák keltetését elvégzik közönséges kacsák, a tyúkok és a pulykák. A kacsa kotló csak arra való, hogy azután sok kis kacsát alája tegyenek, s ö azokat vízre hordja. Erre jó. Egyébként az sem szükséges, mert a tyuk mostoha a vízpartján éber figyelemmel vigyáz a vízbe bibirkoló fiaira, s ha kell, bele is gázol értök a vízbe.

A pekingi kacsa tojó annál jobb, minél sűrűbb egymásutánban rakja fészkébe a tojásokat, mert az értékes s csak ezen idő alatt és tollával hoz hasznot. Három évesnél idősebb kacsákat tartani nem érdemes, mert keveset tojnak. Egri D.

Mily férhely kell a tyúkoknak?Sok tyúkot egy helyre összezsúfolni nem czélszerü. Három-négyszáz tyúkot legjobb 100 drbonként külön- külön pavillonszerü ólban elhelyezni. Hálóhelyül 5 tyúkra 1 □ m. területet kell számítani. Kifutó minél nagyobb, de legalább olyan legyen, hogy egy tyúkra 10 □ m. kifutó jusson. Eszerint 100 tyúkra legkevesebb 1000 □ m. azaz circa 250 D-öl terület kell.De ez a legkevesebb, amely szűkterületnél minden hónapban változtatni kell a kifutókat. Ezt úgy kell érteni, hogy a 100 tyúkra 500 D-öles területet használunk ki s ezt két egyenlő részre osztjuk. Az egyik hónap alatt az egyik szolgál kifutóul, a másik hónapban az, amelyen ismét megnőtt a fü, elrothad a baromfitrágya, szóval, amely egy hó alatt ismét oly karba került, hogy azon úgy ahogy a szegény tyúkok legelészhetnek.Minél nagyobb a kifutó annál jobb. Ha az egyes baromfiólak egymástól 100 méternyire vannak elhelyezve, akkor nem kell az egyes udvarokat egymástól sodronyhálóval elzárni, mert a tyúkok nem keverednek össze, mindenik a maga ólja körül marad. Az ily módon elhelyezett baromfiak nagyon megvannak védve az esetleg egyik vagy másik ólban felléphető fertőző-betegségek pusztításai ellen.
A Baromfitenyésztők Országos 

Egyesületének évkönyve.Rövid háromnegyedéves munkásságunkról beszámolván, első évkönyvünket tisztelt tagjaink kezeibe juttattuk. Ifjú egyesületünk, mely mindössze csak kilencz hónap óta működik 120 oldalas terjedelmű könyvben tárja elénk munkálkodását és annak eredményét.A munka bevezető-részébenLippich Gusztáv főispán egyesületi alelnök mondja el lelkes szavakban az egyesület megalakulásának történetét. Azután következik az alakuló közgyűlés részletes ismertetése, melyből kitűnik, hogy az egyesületet Darányi miniszter tevékeny tanácsosa Pirkner János ügyvezető alelnökünk hívta tulajdonképen életre s az ő buzgalmának eredménye egyesületünk. Egyesületünk tevékenysége főleg négy pontban domborodik ki. Ezek az egyesület czéljának és feladatának 



1903. — 4. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapokországos keretben való megismertetése, a pozsonvi II. mezőgazdasági országos kiállítás keretében rendezett baromfikiállitáson való közreműködés. azon nagyszabású tanulmányi kirándulás, melyet az egyesület az elmúlt nyár folyamán a kecskeméti baromfitenyésztő-telepek megszemlélésére rendezett s végül legnagyobb akcziójában, a Pozsonyban rendezett baromfitenyésztési kongresszust. A kongresszus lefolyása és határozatai egész terjedelmükben bent foglaltatnak az évkönyvben. Egyesületünk további ténykedését képezte a földmivelésügyi miniszter által köztenyésztési czélokra vásárolandó nemes himba romfiak összeírása és baromfitenyésztési előadások rendezése. A titkári hivatal működése az egyesület vagyoni helyzetéről s a tagmozgalomról számolván be még az évkönyv, közli végül az egyesület ez évi munkatervét.Rövidesen vázoltuk csak első évi tevékenységünket tárgyaló évkönyvünk tartalmát. Rövid volt az idő, a tennivaló meg sok, de azon lelkes gárda, amely egyesületünket alkotja, fokozott munkássággal igyekezett ez időt is felhasználni. Ma a midőn megszaporodva lépünk be egy újabb esztendőbe, ezen gárdának a múltban tapasztalt tevékenysége kész biztosíték arra, hogy egyesületünk egy év múlva a mainál sokkal nagyobb munkásságról fog beszámolhatni.
Ál 1atforgalom.
Rovatvezető : Dornei* Béla.

A marhalevél-űrlapok uj beszer
zési módja.A közigazgatás egyszerűsítéséből folyólag a pénzügyminiszter a föld- mivelésügyi miniszterrel |egyetértöleg legújabban a marhalevél-űrlapoknak a községek által való beszerzését szabályozta. Ez ideig a marhalevélűrlapok beszerzése igen körülményes volt s a mellett, hogy a közigazgatási hatóságoknak és adóhivataloknak a kezelés és elszámolás igen sok dolgot adott, a községeknek igen sok időveszteségbe s utánajárásba került a mig a marhalevél-űrlapokat beszerezték.Ez ideig ugyanis az alispán bizonyos mennyiségű marhalevél-űrlapokat elismervényre hitelbe kapott a kir. adóhivataloktól, az alispántól azután a községek kaptak bizonyos mennyiségű marhalevél-űrlapot hitelbe. Midőn a községek a marhalevél-űrlapokat eladták, a befolyt összeget P/2% törzsdij levonása után 

a kir. adóhivatalba fizették be s a befizetést igazoló nyugta alapján a befizetett összeg erejéig az alispántól kaptak ismét uj marhalevél-ürlap- készletet s igy ment ez tovább; ha az alispán készlete fogyott el ö a községektől a marhalevél-űrlapok ellenében beszedett adóhivatali nyugta beszolgáltatása mellett kapott újabb marhalevél-ürlap-készletet.Ezek után könnyen elképzelhető, hogy micsoda elszámolások s mennyi lótás-futás után került csak a marhalevél-űrlap a községi marhalevélkezelőhöz. Újév óta végett vetettek e hosszadalmas eljárásnak s most már a községek közvetlen azon kir. adóhivatalból vagy annak székhelyén levő bélyeganyag-kezeléssel megbízott egyéb jövedéki hivatalból szerzik be marhalevélszükségletüket a hová adózás tekintetében utalva vannak.Örömmel üdvözöljük az újítást s ez alkalommal is azon óhajunknak adunk kifejezést, vajha ezt mielőbb követné a községi marhalevélkezelésben is az egyszerűsítés. A gazda közönséget a marhalevélkezelésnek ez a része érdekli közelebbről s be kell vallani, hogy a marhalevélkezelésnek e része is sok kívánni valót hagy ma még.A ma forgalomban levő 4. 12 és 20 filléres, tehát három különféle marhalevél-űrlap kezelése és kiállítása a marhalevél-iktatókönyv és tulajdonjog átruházási jegyzőkönyv vezetése, a mi bizony egy egész kis tanulmány — különösen nehéz a legtöbbször írni és olvasni alig tudó községi marhalevél-kezelőnek.Nagyban komplikálja a marhalevél kezelést az, hogy hátiratolt marhalevéllel az állatok csak haza hajthatók s azzal forgalomba nem hozhatók. Ha valaki a szerzett állatját ismét forgalomba akarja hozni, uj marhalevelet kell váltani, külföldre- szállitásnál meg épen minden darab nagy állatra külön-külön kell uj marhalevél.Sokkal egyszerűbb volna ha valamely állatra kiállított marhalevél több évig esetleg az állat egész életére érvénynyel bírna s a tulajdonjog-átruházás mindég ezen marhalevél hátlapján történnék s külföldre pedig külön külföldi marhalevél lenne forgalomban.Azt hisszük, hogy a közigazgatás egyszerűsítésével e téren is lesz változás és a gyakorlati nehézségek figyelembe vételével egyszerűsítés, — mely hogy mielőbb meglegyen kívánjuk.

Különfélék.
Az 0. M. G. E. állattenyésztési és ál

lategészségügyi szakosztályáé hó 17-én tartott ülésében a folyó évre újjáalakulván, elnökül: Tormay Bélát, alel- nökiil: Somsuk Andort és Pirkner Jánost választotta meg. Tormay Béla elfoglalván elnöki székét, megalakították a szakosztály állandó bizottságait. Ezután Jeszenszky Pál e szakosztály előadója javaslatára a tavaszi tenyészállatvásár idejét márczius 7-di- kére és 8-dikára tűzték ki. Ugyancsak ő terjesztette elő Pestmegye gazdasági egyesületének föliratát, melyben a tejgazdaságok és tehenészek külön 
megadóztatása ellen keres orvoslást, Javasolja, hogy az 0. M. G. E. provokáljon közigazgatási bírósági döntést. Dessewffy Aurél gróf, Sierban János, Tormay Béla, Landgraf János, 
Kodolányi Antal és Löcherer Andor hozzászólása után a szakosztály az előadói javaslatokat elfogadta. Továbbiakban előadó ismertetve az olcsó 
marhasóról legutóbb a törvényhozás elé b eterj esztett törv ényj avaslatot, j ava - solja, hogy az 0. M. G. E. kérje a törvény hozást, valamint az illetékes minisztereket, hogy a só árát egyöntetűkig állapítsa meg az ország minden vidékére és szövetkezeteknek is adjanak só-elárusitó jogot. Az ojtó- 
anyagok forgalomba hozatalára vonatkozólag előadó ismerteti azokat a bajokat, melyek azok forgalomba hozatalának szabaddá tételéből származtak s javasolja, hogy intézzen az OMGE. a kormányhoz felterjesztést, sürgetve hogy az ojtóanyagok forgalomba, hozatalát az állam szigorúan ellenőrizze s ennek mikéntjét-tanulmány tárgyává tegye. A kérdéshez Rátz István dr., 
Kodolányi Antal, Rubinek Gyula, Rich- 
ter, Koppéig Géza, Emódy József, Sier
ban János szólott hozzá, mire elnök összegezve a felszólalásokat, legczél- szerübbnek tartja, ha. a, határozati javaslatokat elfogadva a földmivelési miniszter figyelmét a. tárgyra fölhívják, kérve annak tanulmányozását. 
Előadó fölsorolja ezután a. fővárosi 
vásárpénztár ellen az összes érdekeltség által sok alkalommal illetékes helyen szóvátett jogos panaszokat és kifogásokat, melyeket a főváros tanácsa eddig absolute figyelembe nem vett. Javasolja az előadó, hogy az OMGE fejezze ki megütközését a. főváros azon eljárása felett, hogy a vásárpénztárral az érdekeltség többszöri tiltakozása daczára az eddigi alapokon megújítani határozta, el a szerződést, niinek folytán az eddigi bajok további 5 évre Ion fognak maradni. I aiszlovits Gyula több kifogást sorol föl a vásárpénztár ellen. Fenyvessy Adolf szerint a. fölsorolt kifogások a szabályrendeletbe ütköznek, ezeket a főváros maga is orvosolja. A szakosztály többek hozzászólása után az előadó javaslatához hozzájárult.

Tudomásul. Toldi Szabó László ur a következő nyilatkozat közzétételére kérte fel szerkesztőségünket. „Az 



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 4. sz.
„Állattenyésztési és Tejgazdasági La
pok* múlt évi 51. számában közölt ,.A vajképzödés eredményére befolyással biró tényezők", továbbá a f. é. 3-ik számban közölt „A takarmány befolyása a vaj minőségére" czimü ezikkek alá, tévedésből került az Árián Károly név; mert e ezikkek — bárha némi stiláris módosítással lettek lapunkban közölve — a Toldi 
Szabó László által irt s ma is kéziratban levő „ Tejgazdasági Vezér
fonal* czimü munka részeit képezik/1 
E nyilatkozathoz csupán annyit kívánunk hozzáfűzni, hogy a szóban- forgó ezikkek szerkesztőségünknek mint eredetiek küldettek be közlés végett, a melyek Árián Károly ur névaláírásával vannak ellátva.

Mének szétosztása. Az állami méntelepekről a méneket a következő sorrendben fogják szétosztani: Január 23-án Eperjesen, 24-én Székesí'ejér- várott, 25-én Rimaszombatban, 26-án Bábolnán, 30-án Palmban.
Tenyészállatárverés. A kolozs-tor- dai m. kir. állami ménesgazdaság tisztavérü magyar erdélyi fajta tenyésztésből 1903. évi január hó 

28-án Tordán tartandó árverésen eladásra kerül 8 drb. kisorolt illetve számfeletti tehén és 19 drb. 1—3 éves üsző. Az árverés föltételei a következők: 1. A kikiáltási áron felül a legkisebb igérés 5 korona lehet. 2. Vevő tartozik minden egyes megvett állat után 4 korona darabpénzt és Ill-ad fokú nyugtabélyeget fizetni. 3. A megvett tenyészállat a legrövidebb idő alatt átveendő és elszállítandó, esetleg vevő veszélyére nyolez napig itt hagyható, nyolez napon felül a takarmányozás önköltségén felszámittatik. 4. Vasúton szállítandó tenyészállathoz — a mérsékelt szállítási dij elnyerhetése végett — szállítási igazolvány adatik. Kívánatra a tenyészállat vasútra rakását a ménesgazdaság intézö- sége eszközölteti.
Az „Urkocsisok Szövetkezete44 f. hó. 15-én tartotta látogatott választmányi és közgyűlését, melyen Andrássy Tivadar gróf elnökölt. Tekintve az ülés rendkívül fontos tárgyát, a tagok igen nagy számban jelentek meg, mert országos ügető-egyletté való átalakulásról volt szó. Tekintve az igazgatóság messzemenő terveit, melyek egy nagyszabású intézmény létrehozását czélozzák, a közgyűlés nem tekinthette azokat rövidesen át s igy elfogadta a választmány azon indítványát, hogy bizottság küldessék ki az egylet jelen állása, továbbá az átalakulás munkálatainak tanulmányozására s az utóbbi végrehajtása czéljából. E bizottság tagjaivá az igazgatóság (Haupt- Stummer br., Apponyi Gyula, Károlyi Lajos és Chernél György) tagjain kívül egyhangúlag Széchényi Béla 

gróf, Odescalhi Géza herczeg, Keg- levich Gyula gróf, Kovách-Sebestény Endre és Inkey József báró választattak meg. Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy e bizottság még február elején terjesszen conrét javaslatot az egylet elé és ugyanakkor fog megtartatni a nagy alakuló közgyűlés.
Baromfitenyésztők Országos 

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

rovatot figyelemmel kisérni.)

D. B. urnák, Ladomér. A tagsági nyilat
kozatokat és diját megkaptuk. 7. S. urnák, 
Csongrád. Levágott baromfit hosszabb ideig 
úgy tarthat el, ha levágás előtt már kb. 
15 órával nem ad nekik enni, levágás előtt 
pedig megtölti a belső részét friss faszén
darabokkal. M. G.-né úrnő. Hirdetés meg
jelent. Az érmek és oklevelek most készül
nek. Sz. L. urnák, Sz.-V.-Ardó. A kettős 
szikü tojás nem alkalmas a költetésre. leg- 
többnvire torzszülöttek származnak utána. 
B. J. urnák, Ny.-Zsámbokrét. Szívesen köz
vetítünk olcsóbban is és a legkiválóbb te
nyészetekből. Cs. Gy. urnák, R.-Palota. 
Az eladókat előjegyzésbe vettük. D. J. 
urnák, Várpalota. A csibék kifejlődésének 
nagy segélyére van a zöldségeledel és kü
lönösen a saláta. Legjobb ezt felaprózva 
vízbe áztatott dara közé keverve adni. 
E. Gy. urnák, Szántó. Legjobb 15 tojást 
tenni a tyuk alá, mert több tojáson ülve a 
tyuk elfárad. 8. Gy. urnák, ócsva. Kö
szönjük szives érdeklődését, alkalmilag 
kérni fogjuk véleményeit és tanácsait. 
Seb. M. ur Szorvás, M. K. ur Tiszaföldvár, 
R. M. ur Gyalu, C. B. ur V.-Sáp, M. J.-né 
úrnő Kecskemét, L. D. ur Pázmánd. Lap
jaik visszaérkeznek. Kérjük uj czimüket, 
vagy azt megírni, miért irányittatik vissza 
a lap ? K. Ö. urnák. Budapest. Indítványa 
közgyűlésünkön tárgyalva lesz. B. Zs. ur
nák, Sárospatak Fénykép elküldése iránt 
intézkedni fogunk; soraira levélben vála
szolunk. Teniesm. g. e. Az előadások meg
tartásáról legközelebb igazgató-választmá
nyunk fog határozni. Annak utána tudatjuk 
a választ. M. K. urnák, T.-Földvár. Hiva
talos lapunk, mint tagnak, a tagsági dij 
fejében ingyen küldetik meg. S. L. urnák, 
Királyhalom. Alapszabály slb. ment. H. J. 
urnák. Nyíregyháza. Szívesen látjuk köz
gyűlésünkön. N. P.-né úrnő, Prósza-pta. 
A baromfiak elszállításáról lehetőleg kíván
sága szerint fogunk intézkedni. V. S. urnák, 
H.-M.-Vásárhely. Egyesületünk évkönyve 
minden tagunknak ingyen küldetett meg. 
Hogy megnyerte tetszését, örvendünk. E. EL 
urnák. Gáta. A díszoklevelek most vannak 
nyomás alatt, rövid idő múlva expediáivá 
lesznek. K. M. urnák. Világos. A nagy 
érdeklődés, mely egyesületünk iránt nyil
vánul, biztató reménység, hogy a jövőben 
kifejthetjük azon akcziót, melyet magunk 
elé tűztünk. Tevékeny tagjaink ha segéd
kezet nyújtanak nekünk, a siker is elma
radhatatlan lesz, már maga az, hogy az uj 
évben 87 tag sereglett körénk, a teljes 
megerősödést jelenti. B. EL. urnák, Pápa. 
A kacsa legjobban meghízik, ha magánosán 
van elzárva, idejére nézve legjobban meg
hízik a 10—12 hónapos állat. A hízott 
kacsát langyos vízzel, vagy a mi még jobb, 
lefölözött tejjel kell itatni. — R. Ö. úrnőnek, 
Budapest. Szives fáradozását a tagok gyűj
tését illetőleg, őszintén köszönjük s jövőre 
is kérjük.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazda
sági Lapok“ eredeti tudósításai.

Budapesti vágőmarhavásár. 1903. jan. 22. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2783 drb, cson- 
iozni való marha 358 drb, összesen 3141 drb. Ebből : 
ökör 2121 drb, bika 179 drb, tehén 726 drb, bivaly 
78 drb, növendékmarha 37 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Irányzat: A vásár hangulata élénk, az árak vál
tozatlanok, helyenként 1—1 korona áremelkedéssel.

1903. január 22. 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 ........................ 44—68 -------- . 42-54
Szerbiai ökör . . . 50—60 -------- , 44—48
Bika........................... — 46—70 ----- -
Növendékmarha . . --- 40—56 —
Bivaly ....... — 32-46 —

Budapesti gazdaság-* és teuyészmarha- 
vásár. 1903. .jan. 22. Fölhajtatott : I. rendű magyar 
járm. ökör — — drb, II. rendű magyar járm. ökör 
----- drb, III. rendű jármos ököl- -- -----drb, tarka 
növendéktinó----- - drb, hizlalni való tinó----- drb;
bonyhádi tehén 27 drb, tarka fejős tehén 97 drb, 
jármos bivaly — drb, tenyészbika — drb, összesen 
Í70 drb. Árak : darabonkint korona értékben jármos 
ökör----------- kor., bonyhádi tehén 220—330 kor.,
tarka fejőstehén 150—230 kor. páronként.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha volt.
Budapesti szuróniarhavásár. 1903. jan. 22. 

Fölhozatott: borjú 199 darab, bárány 754 darab. 
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 90—102 fill., II. oszt. 
76—88 fill., bárány páronkint 7—16 kor.

Irányzat: A yásár hangulata élénk.
Budapesti juhvásár. 1903. jan. 19 Fölhajta

tott: 420 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hizott ürü ------ 49, középminőségü hizott ürü
-------------- , legelőn javított ürü---------------, javított 
anya----- 42, szerbiai raczkajuh-------- , kecske —,
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata elég élénk.

Budapesti lóvásár. 1903 jan 22. Főihajtatott : 
431 drb. Ebből jobb min. hátas ló — drb, jukker 
— drb, hintós 20 drb, igás 35 drb, fuvaros ló 70 
drb, parasztló 250 drb, alárendelt minőségű 56 drb. 
Eladatott : 243 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
----------- , jukker------------, hintós 250—300, igás 
200—260, fuvaros ló 100—170, parasztló 48—120. 
Irányzat: A vásár hangulata közepes.

A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 
1903. jan. 15-től 1903. jan. 21-ig. Sertésállomány volt 
1903. jan. 14-én. 22700 darab. Ehhez érkezett : 
magyar 277 drb, szerb 1691 drb, összes állomány 
24668 drb. Elszállittatott : 2919 drb. Maradt állomány 
1903. jan. 21. 21749 darab.

Hizott sertésárak :
(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o levonással.)
Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 114—124 

fill. Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 118—124 fill. 
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással 

értendők.)
Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 124—128 

fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 120—124 
fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 116—120 
fill. Szerb nehéz párja 160 kg.-on fölül 116—120 fill. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 114—118 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 110—116 fillér. 
Irányzat: Élénk.

Sovány sertésárak:
(Az árak 4°|o levonással élősúlyban értendők.)
öreg 2 éven fölüli 100 f.-től 108 f.-ig, öreg 2 éves 

102—110 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 
1ÍO—120 f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli 
süldő 94—100 fillérig. Irányzat: Élőnk.

A fent jelzett sertésmennyiségből németországi 
vevők által határszéli vágóhidak utján élő állapot
ban 20 drb lett Németországba elszállítva.
Budapesti terenezvárosi sertés-zártvásár.
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Bécsi szurőmarhavásár. 1903. január 22.
Fölhozatal : 3833 drb borjú, 2163 drb sertés, 354 
drb juh, 1100 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú
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I. o. 98—120 (-— ), borjú II. o. 84—96, hízott 
sertés 104—116, süldő sertés 92—108, hússertés 
94—110, juh 64—96, bárány páronkint 12—28 kor.

Irányzat: Csendes, általában változatlan árak 
mellett.

Bécsi jnhvásár. 1903. jan. 22 Fölhajtatott: 
2929 darab. Arak: kg.-kint fill.-ben: angol húsos 
üi’ük------- - (—----- ), I. rendű hízott ürü 52—56,
középmin. hízott ürü 46—50, kecske_____ , bárány
-------- ■ Irányzat: Lanyha.

Bécsi sertésvásár. 1903. jan. 20. Fölhajtatott: 
hússertés 5415 darab, zsirsertés 5820 drb, összesen 
11235 drb. Ebből : magyarországi 5820 drb, galicziai 
5282 drb, egyéb 133 drb. Árak: kgrammonkint élő
súlyban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyai’ 
115—116 (kiv. 117), elsőrendű közép magyar 108—114, 
könnyű magyar 100—106, öreg nehéz magyar 
108—114, szerémségi (horvát) —, szedett sertés 
100—106, galicziai süldők 72—88, galicziai öreg 
-------- , hússertések 72—88. Irányzat: Igen élénk, 
lényegesen emelkedett árakkal.

Bécsi szarvasmarbavásár. 1903. január 19. 
Fölhajtatott : hízott és legelőmarha 3715 drb, cson
tozni váló marha 798 darab, összesen 4513 darab. 
Ebből ökör 3309 drb, bika 503 drb, tehén 629 drb, 
bivaly 72 drb. Vesztegvásárra felhajtatott 281 drb.

Baromfipiacz.

Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban korona
értékben fogyasztási adó nélkül.)

1902. jan. 19. 1. rendű II. rehdüj III, rendű

Magyar hízott ökör . . . 72—74 62- 71 1 52—60
Galicziai hízott ökör. . . 74—78 65—73 | 58—64
Tarka hízott ökör .... 80—85 70—79 60—69

46—70
52—66 _____Hízott tehen....................

Legelő marha................  • —
—

Csőntoznivaló marha. . 46—70 — —
Bivaly.............................. 38—48 — —
Konzerváru (selejt) . . . — -------- 1 —
Irányzat: Általában lanyha mérsékelt árak mellett.

Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet 
jelentése. Budapest, 1903. jan. 23.

Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy 
pár 148—180, csirke sütni való hazai egy pár 
220—240. Tyuk, hazai egy pár 260—300. Kappan 
hízott egy pár 420—560. Rueza hízott la egy pár 
440—560, rucza mzott Ila egy pár 380—480. Lúd hízott 
la 1200—1600, lúd hízott Ha 800—1200. Pulyka 
hízott la 1150—1500, pulyka hízott Ila 800—1000 üli.

Vágott baromfiban és I. rendű szépen, 
tisztán kezelt hízott ludak kilója 1’20—1’30, vágott 
pulykák kilója 1'20—1’30 fi.ll. kilónként, minőség 
szerint.

Szerkesztői üzenetek.
G. J. A1 gyógy. Az előfizetési díj kellő 

időben beérkezett — a felszólítás tévedés
ből expediáltatott b. czimére. A lap rendes 
küldése miatt intézkedtünk. - Gy. G. S. 
Boglár. Teljes évfolyamok az előző két 
évről lapunkból már nem kaphatók. — 
J. Sz. Bar. A kért példányt elküldöttük. 
A kilátásba helyezett czikket várjuk. — 
G. M. Bánócz. Az eddig megjelent számo
kat utánküldöttük s a továbbiak küldése 
miatt intézkedtünk. — A. J. Igazfalva. 
Lapunk előfizetési ára V4 évre 2 korona 
50 fillér. Miután Ön csak 1 kor. 50 fillért 
küldött be, kérjük a hiányzó 1 koronát 
pótlólag mielőbb beküldeni.

FEHÉR MIKLÓS gépgyár K 
részv.-társ.

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

rolözögép

A ináv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ: -------

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: z_... .
legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költségveté- 
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk.A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb ~ kitüntetés. ~1 -----! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javi- 
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek.
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Díszoklevél: Pozsonyban 1902. ----------------- Aranyérem: Verseczen 1902.

legújabb rendszerű szabadalmazott

egyetemes ő r 1 ő g é p.
Egyszeri keresztülbocsájfással tetszés szerinti finomságú darává 

vagy lisztté őrli az összes gabonanemüeket és a csutkásteng'erit 
is. A, tengeri csutkájából (torzsa) és a 
kóróból (kukoricza szára és levelei), 
szalmából, szénából finom korpát, friss 
burgonyából pedig moslékot készit. 
A “PERPLEX”-gépröl leírást és ár
jegyzéket, valamint minta-őrleményt 
bérmentve küld :

JLlfréd 
okleveles gépészmérnök 

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52 B.

A „Kronen Separator"
1901-ben az állami lefö özö-versenynél Budape-ten, val >mennyi 
gép között legélesbben fölözött. Kapható 12 különböző nagy

ságban, óránkénti 40—2300 liternyi munkaképességgel.
Korona-vajköpiilők. Legújabb es legczélszerübb gép ki

sebb üzemek részére.

Munka
képesség

Tejgazdasági gépgyár és tejgazdasági 
technikai iroda. Vezérképviselő :

DÉNES B., BUDAPEST,
VI.. Váczi-körut 61. sz.

Berendez teljes gazdaságokat kéz- és 
erőhajtásra.

Szám 1 2 3 4
5—6 10

K. 25.- 36.-

JURÁNY KÁROLY V.

15 25 üt.
451— 65 —

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, mint pedig szőlők trágyázására kiválóan alkalmas. Az eddigi kísérletek eredményei bizonyítják e trágyaszer rendkívüli előnyeit. ------ - — ......... . ... .............=A szeméttrágya beszerzési ára, nagy belértéke daczára ^^80^ OLCSÓBB, minta természetes marhatrágya vagy bármely műtrágya. Részletes árajánlattal és ismertető füzettel szívesen szolgál a kizárólagos eladással megbízott -----
Magyar Kereskedelmi részvénytárs, Budapest, V., Váczi-körut 32.

KWIZDA-féle Restitutionsfluid

Főraktár:

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 szolgálatok 

tételére képesíti.

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

bér
mentve.

cs. és kir. szab, mosdóviz lovak számára.

Valódi csakis ezen 
jegygyei ellátva.

Kapható minden gyógy
szertárban.

Franz Joh. Kwizda
delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett.
W WW WW WW W WWWH

gyógyszerész, csász. és kir. osztrák
magyar, román királyi és bolgár feje-

I Weiser J. C |
i gudasigi gépgyára Sajy-KanÉsán. i

Ajánlja: „Zala Drill** hazánk legjobb 
sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes 
és több barázdás aczélekéit, és az 
összes talajművelő eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

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

Á 
í 
A

a t. ez. gazdaközönség becses figyelmébe. Ajánlatokkal készséggel szolgál a Központi Iroda, Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. sz. .... ■ ■ =

gépgyár
részvény-társaság

Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Budapest, (Kíilpö Váczi-ut) Cpá^iya-utcza 3. 
é

Special gépgyár szeszgyárak berendezésére.
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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
Budapest, V. kér., Erzsébet-tér 13. szám.

---------------------------------'V TT’▼"VT

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

Szecskavágó gépek e^‘a, 
Répavágók, '“WlT 

Klkváb°r"u" ‘Rapid’ darálógépek,
VENTZKI-féle szabadalm. takar niányfülleszfők, CASALI’ 
féle szabad, eröhajtásu kukoriczamorzsolóK, rendkívüli 

mnnkaképesseggel.
Teljes TAKARMÁNYKAMARA felszerelések.

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

KÜHÜE E. Xz9Xzada^> Mosonban.
FŐRAKTÁR: Budapest, VI. kér., Váczi-körút 57a. szám.

* SHUTTLiEwORTH
aita> 3 legjutányosabb érák mellett ajánlta'nak

•zccskavágők. répavágók, kukorlcza-morzsotók, darálók.

Készletei árjegyzéked kivanaua ingyen és bérmentve küldetnek

e
LflYTON

BUDAPESBUDAPEST, Váczi-körút 63. szám

Cocomobil es gőzcséplogép-készletek 2»(> eSeslw
erahnaksralozóh, Járgány cséplőgépek, lóhere • cséplők, tisztító rosták.

konkolyozók. kaszáló- aratógepek, szénagyüjtok, boronák.

.COLUMBIA-ORILl*' legjobb sorvetogepek. Plánét jr. kapalóL
orlo-malmok, egyetemes aczel-ek<k, 2* éa 3-vaso

ekek «» íDinö&i egyéb gazdasági gépek

m. kir. szabadalom 15,117. szám, számos 1. dij. V

a Gépeink elösmert legjobb szerkezetűek, j; 
a szokatlanul nagy téteményképességüek se v 
a mellett olcsók. Gabonatisztitógépek, v 

szecskavágók, sorvetőgépek stb. stb. v

§ Jungen Sándor |
a Budapest, V., Marokkói-utcza I. sz.
A y
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Foszforsavas mész 
baromnak helyes takar
mányozásánál nélkülözne- 

tetlen. Kapható :

a “Hungária”
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaság.

BudapesIFürdö-u. 8.

Plymuth 
jérczék és kakasok kapha
tók 5—12 koronáig 

Kovács Ödönnél 
Bpest, Csömöri-ut 92.

Arany éremmel 
kitüntetett óriás pekingi 
kacsáimból kácsérja 7, to
jója 5 koronáért eladó.

Tojás 20 fillér darabja.

D\ Magyar Károly, 
Nagy-Becskerek. 

Díjazott =E=E
1 fajúból 

származó fajtiszta fekete 
langsán tyúkok és ezek to
jásai kaphatók:

Hász Sandornénál
Battonyán.

Keresek
fehérlábú és csörü, tiszta 

fehér tollú kopasz
nyakú és magyar 
tyúkokat meg kaka

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

Kitűnő szép emdeni ludak, 
mexikói pulykák mindkét 
nemben darabonként 10 
koronáért kaphatók

Hász Mariskánál,
Magyar-Bánhegyes

Csanádmegye.

Sárga orpingtonok,
p ymouth, langsán, fekete 
bantham tenyésztő] ások 
Ugyanitt legújabb költő
kosarak kaphatók.

Rácz Ödönné
Kőbánya, Kada u. 12/31.

Egyptomi Sírálygalamb
Pozsonyi orsz igos mező
gazdasági kiállításon ezüst 
éremmel kitüntetett galamb
jaim eladók, párja 7 kor., 
csomagolással együtt. Re
mek szép példányok.Szürke 
postagalamb párja 5 kor. 
Madzlnyi Gézáné. Jankovácz

(Bácska.)

és ezek tenyésztojásai bár
mikor kaphatók:

Králik Lajosnénál 
Temesváron. 
Kitűnő szer!

baromfi-ólak fertőzteleni- 
tésére és baromfi-ólak me
szelésére a dr. Aschen- 
brandt-féle bordói por. A 
bordói por megrendelhető 
a Magy r Mezőgazdák Szö
vetkezeténél Budapest, V.. 
Alkotmá y-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

Sárga és
fehér orpinglonok 

a pozsonyi országos mező
gazdasági kiállításon az 
első díjjal „díszoklevél, 
aranyérem és 200 korona 
emléktárgygyaV1 kitüntetve 
kapható : Polónyi Manó or- 
pington-telepén Kecskeméten. 
Fehér hús, barnahéj u tea
tojás. Az állatok törzskönv- 
velve és lábgyürüzve van
nak. Fajtisztaságról kezes
kedem. Meg nem felelő 
anyagot visszaveszek. Ár
jegyzék kívánatra ingyen 

küldetik.

Tenyészbika eladás.
A békési uradalom tiszta ma-yar alföldi gulya

heti szarvasmarha tenyésztéséből származó
3 drb 3 éves

16 drb 2 éves
hágóképes tenyészbika f. évi február 1-től kezdve szabad 
kézből eladandó. Vasúti állomás Békés. Venni szándékozók 
felkéretnek miszerint esetleges felvilágosítások beszerzése 
iránt alulírotthoz fordulni szíveskedjenek.

Békés, 1903. január 8-án. EMPERI* ERNŐ,
uradalmi tiszttartó.

Nos! Akkor nevelje fel a fiatal baromfit 
w Fattinger húsrostos csirkeeledelével V 
'/ és adjon a tojóknak a szokásos táplálékon
Y kívül még Fattinger húsrostos baromfi ele- 
y deléből. Ezen kiváló táp zereket évek óla 
x e sörendü tenyésztők használják és az összes
Y szakmüvekben és lapokban aján tatnak. —
Y Árjegyzék és prospektus kívánatra ingyen 
X küldetik FATTINGER t bbi állat '.edeleiről:
Y baromfi, galambok, fáczánok, madarak, halak,
Y kutyák stb. részére. Óvakodjunk utánzatoktól.
Y Raktárak Budapesten: 
| Geittner és Rausch Andrássy-út 8. sz.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság

Ajánlja a t. gazdaközönségi ek és sertéshizlalóknak a 
a „Hizlalda"-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadására alkalmas, czéiszrrüeu berendezett szál- 
lastelepeit, 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 es eladással, folyószámlára fizetéseket teljesít. 
A sertések kényelmes elhelyezése mellett ügyfeleinek igen 
mérsékelt arakon a legmes* bb 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.

i ...... — Biztosítéki alap s -----
Kormány hozzájárulásával........................................... 400,000.— kor.
Alapítványok...................................................................... 1,268.080.— köp.
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.

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

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

ÜZLETÁGAK: ===
Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és fó’ze- 
lékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállítmányo
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardijak, útirányok 
stb.) készséggel nyújt felvilágositást. ' =
Kiviteli osztály: A társaság berlini fiókja mindenfele élemi czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárusi sertésvásáron elvállalja 
hizott sertések bizományi értékesítését. - ■ ■ '=

— Közelebbi értesítéseket a társaság icazqatósáqa ád. —

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, 
kénsavas-ammont (dohánytrágvá- zásra), chilisalétromot, kanitot, 
40°/o-os kálitrágyasót, kovasavas 
k lit és egyéb mülrágyaféléket elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállít a «««««

HUNGÁRIA
műtrágya, kénsav és vegyi ipar r.-társ.

Budapest, V., Fürdő-utcza 8.
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Kis hirdetések ára:

Minden szó 4 fiU., kövér betűknél 
minden szó 8 fill. beiktatásonként. 
A kisbirdetések dija előre fizetendő.

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

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

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

Kínálat.Eine dér grössten deutschen Geflügel- ma*tanstalten in bester Lage, über gr o s s e n altén Kundenkreis ver- fügend, wünscht die 
Vertretung und Depót einer lei- stungsláhigpn unga- rischen Geflügelexport- 
hauses zu übernehinen. Interessel>ten erfahren Náheres unter ,,F B. 
829/ G. L. Daube & C e. 
Frankfurt a. Main.

Sovány és hízott 
sertéseket legjobban értékesít 
Bauer B. Gyula 
BUDAPEST, Vili. 
Kerepesi-ut 73. sz. 
Fajbaromfiak 

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

(Pestmegye).

már most és bármikor kap
hatók :

Matljiász iái]o?néi|ál
Kecskemét, Katona-telep.

Plimul tynkok és ezek tény észtojásai kaphatók bármikor:
Ot ócska Gézáné-nál,

Sopron-Kövesden.

Egy próbaköltetésre díjtalanul
küldöm.

Köttető gépemet 
minden fajta tojásra alkal
mas. Költeiö gépeim auto
matikusan, minden fel
ügyeletet feleslegessé téve 
működnek s eg kis petró
leum lámpa s gélyével 

végzik a keltetést. Ered
mény 80—90% friss tojás
ból. Prospektust küld:

G. MiicRe, Wien, XV., 
Weinbergerg. 13.

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

iskol* vezetősége
— Gödöllőn, — 

Hreblay Erqil munkái: 
1. A gazdasági baromfite
nyésztésre vonatkozó álta
lán s tudnivalók. II. átdol
gozott kiadás 1 K. 2. Ba
romfi-hizlalás 1 K. 50 f. 3. 
Tyúktenyésztés. II. kiadás 
3 K. 4L Pu ykatenyésztés 
2 K. 5. Lúd- es kacsate
nyésztés 2 K 6. A baromfi
termék értékesítése 2 K. 
Mind a hat munka egy
szerre megrendelve 8 K. 
Megrendelhetők a szerzőnél 
Budapesten, VII.,Csömöri-ut 
15 sz., II. em. 8.

Baromfi keltető és 
nevelő készülékek. 
Predmerszky József 
bádogosmester, üzlete : 
VI., Vörösmarty-u. 33.

Ajámja szabadalmazott 
baromfi keltető es ne
velőit, melyek könnyen 
kezelhetők, kevés égő
anyagot fogyasztanak 
s jó eredmeiiynyel mű
ködnek. Úgyszintén szaba
dalmazott Acetylen gáz
fejlesztőit, melyek telje
sen megbi/ha ók s önrnü- 
ködőek. Pozsony, 1902. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Te sék prospektust kérni.

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerítés-gyára

BUDAPESTEM, VIII. 
ÜHői-ut 48. szám.

Pekingi kacsák, ma
gyar tenyész
bikák, 

igásökiök, vetőmag
vak gr. Teleki Arvéd 
drassói uradalmában, 
up. Koncza, állandóan 

kaphatók.

Fehér langsánok 
és ezek tojásai kaphatók 

Darányi Ferencnénél 
Kecskeméten.

Kitűnő, bő tojó-, kiviteli- 
és diszbaromfi.

Őszi szállításra haphatók a 
gödöl ői m. kir. baromfile- 
nyésztöte.epröl szármzó 
tisztaverü törzsek után 

nevelt

ÓRIÁSI BRONZPULYKÁK
Lengyendi gazdaságnál.

V asut pósta, távirda Nagy 
Bátony (Hevesmegye).

Teljesen uj,
200 darab tojáshoz való „Prairie 
Stite“ költögép eladó. Alábbi faj
baromfiak és azok k ltő tojá
saira megr ndelést elfogadok. — 
Mexikói fehér pulyka, emdeni- és 
angol emdeni lúd, olasz óriási lúd, 
fehér gyöngytyuk, langsan kakas, 
sá-gaorpingtonok. — Kapható még 
80 métermázsa igen szép bur
gonya. Sármezey Antalné, 

Mező-Kovácsháza.

Mérsékelt árak mellett egész 
éven át kaphatók:

Pisny Istvánnénál Battonyán, 
pekingi óriás kacsák to
jásai, darabonkint 20 kr.- 
ért. — Öszszel fluom pehely 
és toll is kerül eladásra.

Csomag-jelzés : Hungárián Pro- 
duce Import Comp. Chéque- 
szá t>la: A London City and 
Midland Banknál. Hungárián 
----------- Produce. H. -----------

J. Holló,
55. 56. Chancery Lane W. C. 

London.
A magyar élelmiszer áruk el
adását közvetíti a londoni Cen- 
trnl, Leadenhall és a Covent 
Garden piaczokon. — Kiváló 
fajta, tiszta vérü tenyész-barom- 
fiaknak bevásárlását elvállalja.

Tejgazdasági Napló 
kötve 3 korma 60 fillér 

Tehenészeti
Törzskönyv 

kötve 3 korona 60 fi'lér.
Megrendelhető : 

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

út 5., II. em. 8.

Olcsó és tartós drótkerítések 
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 
Józseí rakpart 21. sz. 
Árjegyzék és költségvetések Ingyen.

Emdeni óriási 

olasz gúnarak, 
darabja 10 korona. Mexikói 

pulykakakas, 
darabja 11 korona, úgyszintén 
fenti fajok tojásaira meg

rendelést elfogad: 

Veinrich Lajosné, Battonya.

Fajbaromfi 
és tenyésztojás kap

ható a „Délvidéki 
földmivelők gazda
sági Egyesületénél** 

Temesvár.
Baromfiszallitó

kosarak
kaphatók:

Lampel Ödön
kosárfonónál,

Újpest, Temetö-u. 8.
Importált szülök utáni

Sarga Orpington- 
tyukok tenyésztojásaira 
(darabonkint 40 fillér) elő
jegyzéseket már most el

fogad Hreblay Fe- 
renczné. Kis - Kőrös. 
(Legkevesebb 15 darabot 
s állít Rázásmentes cso

magolás 1 korona.)

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörök. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselő Szűcs Zsigmondi Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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VAVAVAVAVAVAVAVA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK
Grand Prix.

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

VAVAVAVAVAVAVAVA

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

-. - * T
A rjegyzékeket és költségvetéseket kívánatra díjmentesen küldünk.

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


