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Kéziratokat a szerk. nem ad vissza

Hűtőkamra — közraktár.Kiviteli forgalmunk biztosításának s előmozdításának leghathatósb tényezője a gyors szállítás, főleg a gyors romlásnak alávetett czikkek- nél, minők pl. a mindennemű húsfélék, vágott baromfi, továbbá vaj, zsir, szalonna, halak, tojás stb. Szem előtt tartandó ezenkívül a kiviteli forgalom biztosításánál az, hogy 1. a szállítandó anyag kifogástalan legyen, s 2. hogy az megromlás veszélye nélkül érkezzen rendelkezési helyére.A mi magát a szállítandó anyag kiállítását illeti, úgy külföldön el van ismerve, hogy a mi anyagunk kitűnő, csupán a kereskedői tisztességen múlik, hogy azzal visszaélés el ne követ- tessék. Magát a visszaéléseket pedig szigorú megtorlásokkal — ha nem is megszüntetni — de kellően csökkenteni lehet, úgy, amint az Dániában manapság az ott életbeléptetett szigorú rendszabályok alkalmazása mellett teljesen ki van zárva s a világkereskedelemben Dánia productumai a feltétlen megbízhatóság jellegével bírnak, ott a kereskedői tisztesség a becsület fogalmával összeforrt. S ha van anyagunkon itt-ott még kifogásolni való, azon egy kis törekvéssel és konsequens igyekezettel könnyen segíteni lehet.A mi azután a szállítandó anyagunknak a rendeltetési helyen megromlás veszélye nélküli megérkezését illetve ilyeténi megérkezésének biztosítását illeti, itt már fontosabb, mélyrehatóbb intézkedéstétel szükséges.A romlandó élvezeti czikkeknél igen fontos szerepet játszik a} a távolság, b} a szállítási időtartam,

c) a csomagolás, d) a szállítási eszközök. A megromlás s értékcsökkenés veszélye a távolság emelkedésével nő, úgy, hogy a romlandó czikkek a mai viszonyok között átlag 5 napon túl tartó szállítást nem bírnak ki, ha a csomagolás még oly megfelelő is, s ez szab leginkább határt, korlátot a kivitel fejlesztésének. Budapestet véve például a romlandó élvezeti czikkek kiindulási pontjául, a vágott baromfi onnan rendes körülmények között gyorsáruként Berlinig 39 óra, Hamburgig 48 óra, Drezda, München 50 óra, Braunschweig 70 óra, Cöln 76 óra alatt megérkezik.S még is mit tapasztalunk; azt, hogy Hamburgba, mint legtávolabbi rendeltetési helyre, előbb érkeznek meg eme czikkek, mint a félútra eső Münchenbe vagy Drezdába! Miért?! Mivel a M. Á. V.-nak sikerült a Zsolna—Oderbergi irányban a lehető legkedvezőbb vonatcsatlakozást létesíteni s biztosítani s ez, a mint ekletánsan reámutattam a romlandónak 50% szállítási időt takarít meg a többi irányokkal szemben.Ha majd sikerülni fog a M. Á. V.-nak — amit erősen hiszek, sikerülni is fog — a Zsolna—oderbergihez hasonló kedvező vonatcsatlakozásokat a Marchegg —Bruck—bódenbachi s a Marchegg—Bruck—Passau — simbachi viszonylatban s azon túl külföldre létesíteni, úgy a délnémetbajor forgalomban is az az óriási időmegtakarítás fog a kivitel előnyére szolgálni, a mint az most szolgál a kelet-német-magyar forgalomban Ber- lin-Hamburg felé.A kivitel fejlesztésének hathatós eszköze tehát a gyors szállítás, ezt pedig nagyban elősegíti a gyors rom-

lásnak alávetett élvezeti czikkek felszabadítása az irányítási kényszer alól. Általánosítani kell azoknak a legrövidebb időtartamú útirányon át leendő szállítását s egyúttal dijszabá- silag egy és ugyanazon közvetlen díj
tételben részesittetni. Ez esetben a fen forgó olasz és orosz versenynyel szemben igen fontos intézkedéseket tettünk s a kivitel forgalmának fejlesztése tekintetében kötelességet teljesítettünk.Most pedig, amidőn Németország beviteli korlátozásai minket szivén találnak s kérdésessé teszik, hogy pl. csak a 65 millió koronára rugó baromfitermékeinket künn továbbra is biztosítani, nem is említve azokat a megszámlálhat!an milliókat, melyek az egyéb élvezeti romlandó czikkek után befolynak, életbvágóan fontos a „hűtőkamra-közraktár"-szexü intézményt a főexport-állomásokon, kapcsolatban a M. A. V. liütökocsijai- val beható megfontolás tárgyává tenni, mivel ezek létesítése esetén megnyitjuk hazánknak abbeli produc- tumainak, mondhatom, egész Európát, de főleg Angliát. Ha Németország elzárja sorompóit eme czikkeink elöl, vagy pedig oly magas vámmal sujta, a mint sújtja is — mi a kivitelt lehetetlenné teszi — ott van Anglia, ez tárt karokkal fogadja a mi élvezeti termékeinket s jól meg is fizeti.A „hűtőkamrák s hütőkocsik" lerombolják egy csapással az összes akadályokat, fittyet hánynak a legnagyobb távolságnak, mivel ezek úgy raktározás-, mint szállitásközben a hütöhatásu levegő által kellően megvédve vannak a megromlás veszélye ellen s azzal a legfontosabb, de leghatásosabb lépést is megtettük a kiviteli forgalom biztosítása és
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fejlesztéséhez. Sőt mi több! Ez esetben egy újabb kereskedelmi s kereseti forrás dagad meg egy hatalmas folyammá, az élvezeti czikkek s főleg a baromfitenyésztés alapul fog szolgálni egy kiterjedtebb kereskedelemnek ; a szegényebb néposztály ép úgy, mint a mezőgazdasággal foglalkozók egész serege nagyban fogja úgyszólván gyárilag előállítani az élvezeti czikkeket, hatalmas termelés lészen következménye, melynek feleslege külföldön készpénzre felváltva nagyban fog hozzájárulni a nemzeti közvagyon s jólét emeléséhez.A „hűtőkamrák és hütökocsik“ forgalma mellett megnyílik eme czik- keinknek úgy a szárazföld, mint a tenger, Fiúmén átadva a hajóknak, ezek hűtőkamráiban elszállíthatok Angliába is stb. Továbbá a Pás de Calais-csatornán most tervezik s létesítik a nagy kompot, mely vasúti jármüveket, vonatokat átszállít Doverbe, s ez esetben hütökocsijaink egész Londonig vagy Liverpoolig is futhatnak átrakás nélkül.Hűtőkamrák ma már minden nagyobb fogyasztó helyen léteznek, Bécs, Drezda, Boroszló, Berlin, Hamburg, London, Liverpool stb. óriási hűtőkamra - közraktárak birtokában vannak. Ha nálunk Budapesten, Kecskeméten, Szabadkán, Szalontán, Orosházán stb., egyszóval a legnagyobb export-állomásokon a vasútállomással sinösszeköttetésben álló hűtőkamra-közraktárak létesittetné- nek, úgy ugyanott baromfihizlaldák is nyomban támadnának, ezek pedig kevés idő múlva csődbe kergetnék a német hizlaldákat, mert utóbbiak semmiképen nem versenyezhetnének a magyar hizlaldákkal, s ennek nyomán romlandó élvezeti czikkeink kivitele oly nagy arányokat öltene, hogy a termelők azonnal hozzálátnának a termelés fokozásához s ez már magában szüli az élelmiszerczik- kekkel való nagykereskedelmet.Ha létesülni fognak nálunk a hűtő
kamrák, egész más kép táruland a kereskedelem elé. Ma kap pl. a baromfikereskedö egy megrendelést vágott baromfira Hamburgból. Erre a kereskedő, ha nincs elég élő baromfikészlete raktáron, beszerzi azt a piaczon, elkészíti a megrendelést, jegbe csomagolja s feladja vasúton. Hogy a jég az első 24 órában, főleg nyáron a nagy melegben, elolvad, az iránt azt hiszem senkiben nem forog fenn kétség, s olykor még 2—3 napi ut van hátra. A rendeltetési állomáson számtalan esetben 

főleg nyáron, a czimzelt nem fogadja el az árut, kifogásolva, hogy az áru megromlott, melyet a feladónak rendelkezésre bocsájt. Ha ez 24 órán belül nem rendelkezik, az áru a vasúton elárvereztetik, ha pedig rendelkezik, hogy másnak adassék ki, vagy megegyezkedik az eredeti czim- zettel, mindenképen vészit az árun.Ha azonban lesznek hűtőkamráink, egész másként alakul a szituáczió. A kereskedő nem is várja be a megrendelést, hanem vásárol élő baromfit kedvezőbb konjunktúrák között a piaczon vagy tanyákon, azt otthon hizlaldájában feljavítja, levágja s a hűtőkamra-közraktárban bérelt fülkéjében raktároztatja s nyugodtan bevárja a megrendelést. Ekkor csomagolja a kifagyasztott husnemiit pergamentszerü papírba jég nélkül, s küldi a hütökocsiban a rendeltetési helyre. Ott pedig, ha kiváltási akadály forog fenn, azt nem árver^z- teti, hanem — ha nincs azonnal más átvevője — átutalja távirati rendelkezéssel Berlin, Hamburg, Lipcse, Drezda, Boroszló, Bécs, vagy akár Angliában London vagy Liverpoolba a hűtőkamra-közraktárban való tárolásra s szívesen fizeti érte a súly szerint megállapított néhány fillér fekbér-illetéket s nyugodtan bevárhatja, míg áruját egyébként nagyobb károsodás nélkül értékesitheti. Ez az, a mi a kereskedelemnek kiszámíthatatlan előnyt nyújt, a vállalkozási kedvet rendkívül élesziti s a kereskedelmet biztosabb alapra fekteti.
„HütőkTmrák*  nélkül nem leszünk képesek a külállamokkal a fennálló versenyt fentartani, már azért sem, mivel az oroszok — manapság legnagyobb versenytársunk — minden czélravezető eszközt megragadnak s ha mi velők legalább is nem tartunk lépést, elveszítjük magunk alatt a talajt. Tessék ezeket jól megfontolni s cselekedni azoknak, akiket illet. Még most nem késő!

Polónyi Manó.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Melyik a legjobb tejelő fajta
marha.Mindenik és egyik sem. Ellentétes mondás, de úgy van. Régebben a hollandira esküdtünk. Majd ezeket a tüdöbajok s hig tejük miatt kiküszöbölve, a bernit, azután a szimmen- 

tálit tartottuk annak és sokan ma is annak mondják. A legújabb időben pedig a borzderesek, az algaui, az inntáli, montafuni vannak felszínen. Végül, hogy nagyjában ki ne felejtsük, akárhányan a keresztezésekből eredő hazai tájfajtákat, a bonyhádit, vasmegyeit stb. tartják annak.Világos ezekből is, hogy a nézetek különböznek s változnak. Ugyanazon körülmények között is, egyik gazda nem tartja jónak azt, amit a másik és viszont. És tegyük hozzá ezek mellett még, miként kevés az a tejgazdasággal foglalkozó gazda, ki tehenei tejelésével megvan elégedve.Ennek oka egyrészt azon nagy várakozásban rejlik, melyet egyik vagy másik feldicsért fajta iránt táplálunk. Azt hiszszük elég csak egy bizonyos jónak mondott fajtát beszereznünk s egy csapásra felszaporodik tejprodukcziónk. Holott pedig sokszor rosszabbul járunk mint azelőtt.Hogy állandóan kielégítő tejelést érjünk el, az a gazda kezében van, melyhez sem a fajta, sem a takarmányozás nem elegendő; de czél- tudatos továbbtenyésztésre van szükség. Melyhez kitartás kell és a mi időbe kerül.Természetesen oly teheneket kell beszereznünk, melyeknek fő fajtajellege a tejelés, tehát nem az erőkifejtés vagy hústermelés. Hanem azután, hogy pirostarkák, borzderesek, fajtiszták, vagy keresztezések legyenek-e azok, azt nem tartom oly fontosnak, mint azt, hogy csakugyan jó tejelöegyedek legyenek. Mert akármelyik fajtában vannak jó tejelők és vannak rossz tejelők. Elég példát szolgáltatnak erre az importálások. Ugyanazon fajtából egyik szállítmány jó tejelöegyedekből áll, a másik rossz tejelőkből. Ezért is, nem tartom helyesnek, ha tejelőmarha beszerzése végett mindenáron a külföldre megyünk, még akkor is, ha itthon is találunk a kívánt fajtából tenyészanvagot s hozzá olyat, mely már meg is honosodott, kevesebbe is kerül és sokkal inkább módunkban áll megtudni, hogy miként tejelnek azok. A tisztán fajtá- hozi és importáláshozi ragaszkodásnak sok kárát látjuk. Akárhányszor a fajta czégje alatt a legrosszabb tejelőket sózzák nyakunkba. Vagy a friss fejősen vettek persze elég kielégítően tejelnek, de azután hamar leapadnak. Avagy az importált egye- dek elég jól tejelnek, de már a nem_ 
Legjobb szerkezet. Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb fölözés.

A LEGJOBB FÜLOZOCEP AZ ALFA-SEPARATOR.
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zedék tejelése rendszerint csökken. Amellett az importálásnak nyomában sok mindenféle baj, betegség szokott fellépni.Akár importálással, akár itthoni vétellel akármelyik fajtát szerezzük *be, ritka szerencsés eset az ma már, ha azok tejelésével állandóan meg vagyunk elégedve.*)  Azért tapasztalásból mondhatom, hogy ha csak türhetöleg megvagyunk teheneinkkel elégedve, ne változtassuk azokat, olcsón túladva, drágán újra beszerezve ; de tegyük a már meglevő ismerteket, meghonosodottakat jobb tejelőkké. Ezt pedig elérhetjük a választva tenyésztéssel, ha csak jó tejelő anyának és jó tejelő anyából származott apának ivadékát hagyjuk meg tenyésztésre, illetve tehenészetünk pótlására. így nem gyorsan ugyan, de biztosan czélt érünk. Különben, szerencsés esetektől eltekintve, bizonytalanságban vagyunk, folyton próbálunk, mindig elölről kezdjük a dolgo*,  ahelyett hogy haladnánk.

*) A tehenészetek szaporodásával mind
inkább nagyobb a kereslet s a jobb anya
got mindenki saját magának tartja meg.

Főbb vonásokban emlitve, magától értelőleg főkellék, miként a vett tehenek, vagy felnevelendő borjuk egészségesek legyenek, különösen tekintettel a már nagyon elterjedt tuberkulózis-veszedelemre. Valamint szükséges, hogy állatainkat megfelelő takarmány ozásban részesítsük. Ugyancsak, hogy oly fajtát tartsunk, mely klimatikus viszonyainknak megfelel.Természetesen a fentebbi nézetek oly tejgazdaságokra vonatkoznak, hol a saját nevelés általi pótlás a czél. Az u. n. milimáris tehenészetek, melyek akként vannak berendezve, hogy folyton friss fejős teheneket vesznek, valamint a tenyészállatok eladására alakítottak, más fejezet alá tartoznak. B. K.

Sertéselfogó-készülék.Sertéseken több oly műveletet szokás és szükséges végrehajtani, amit anélkül, hogy az állatot elfognánk és rögzítenénk, nem lehet eszközölni. Legalább is erős zavarással, nyug- talanitással, kifárasztással, de sokszor 

kínzással is kapcsolatos a falkából egyes állatoknak a hatalmunkba ejtése, akár akkor, mikor herélni, vagy miskárolni kell az állatot, akár pedig mikor, pl. a fülén meg kell bélyegezni, betegségre nézve meg kell vizsgálni s orvosolni, esetleg beojtani stb. szükséges.Szokásban van ily alkalmakkor pl. egy hosszú dorongra erősített vasfogóval az állat lábát elfogni s aztán földre teperni; vagy pedig puszta kézzel eszközölni ugyan ezt, rémitő erőfeszítéssel, hajhászással, ütéssel, veréssel, ordításokkal, s az emberre nézve gyakran veszéllyel is.Kerülendő az ilyen embertelenebb és veszélyes eljárást, azt a Részűléket vehetjük igénybe, amelyet az itt levő két rajzban bemutatunk.Ez a sertés-kalodának nevezhető készülék, mint az 1. ábrán látjuk, vaspántokkal felszerelt és olaszfal- szerüleg mindkét irányban összehajtható 4 deszkafalból áll, melyek mindegyike 50 cm. széles, 60 cm magas1—% cm. vastag s fogantyúval is el fin látva, hogy egy darabbá összehajtva kényelmesebben legyen szállítható és eltehetö.A falkából ezen deszkafalakhoz hajtott, vagy valamely eleséggel oda csalt egy vagy több állat oly módon zárható körül igen gyorsan e készülékkel, amint azt a 2. ábra feltünteti, és pedig anélkül, hogy a rendszerint szilajabb sertés az emberben valami kárt tehetne.Különben oly egyszerű és olcsón előállítható ez az eszköz, hogy házilag bárhol meg lehet csinálni.
Monostori Károly.

Vágósuly primitív és tenyésztett 
1 ajtóknál.Mint minden egyéb hasznosításban, a hús szolgáltatásban is nagy különbség van, ha a tenyésztés mesterségével tökéletesbitett állatot nem tökéletesítettél hasonlítunk össze. Ily adat kevés van, mert primitív marhák vágó súlyát kísérletesen megállapítani nem szokás. Rendelkezünk mégis egy adattal, mely a Fray ben- tosi Líebig - társaság vágó - hidjáról került s vonatkozik egyfelől ottani nehéz keresztezési produktumok, más felöl ottani primitív ökrök és tehenek élő- és vágósulyára. Ha az adatokat 

nyugoti állatok és a mi magyar marhának efféle adataival összevetjük, a következő képet nyerjük:
Amerikai Európai
primitív tenyésztett

kérész- ..... . ma- nyu-. . okor tehéntezes gyár goti
Élősúly 509-5 391’0 328'0 595'0 732’14 
Vágósuly o/o 43’8 38’4 43’9 54’7 45’42
Átlag: élősúly 407’16 595’0 732’14

„ vágósuly 42’03 54’7 55’42S hogy ez igy van, ered természetesen attól, hogy a primitív délamerikai állatok nemcsak hogy jelentékenyen kisebb élösulyuak, hanem egyben több csontuak, nagyobb emésztő szervüek, súlyosabb bőrűek.Érdekes különben, hogy ezen primitív állatok nőstényei nagyobb vágó súlyt adnak, mint ökrei. Ez a tenyésztett fajtáknál rendszerint fordítva szokott lenni, s nem lehetetlen, hogy az utóbbiaknál a tejben való hasznosítás nyomja le a mérleget s amott a nem fejés emeli azt. Egyébiránt, hogy a tenyésztés mesterségével még magasabb fokban nemesített marhafajták, pl. az angliai, amerikai, franczia husmarhák jelentékenyen nagyobb % vágósulyt, (fel 76.52%-ig is) adnak, az ismeretes s azt is tudjuk, hogy a jó magyar marhában is felmehet ez 59'30%-ig is, a súlyt mindenütt fagygyu nélkül értvén. (q.)

Állategészségügy.
Rovatvezető : I>r. llátz István.

A takonykóros fertőzés.A takonykor ál latról-ál latra legtöbbször a takarmány vagy a viz közvetítésével terjed át, ha azok a takonykóros váladékkal szennyezettek. Alkalomadtán azonban emberek is fertőzhetik magukat s az ebből eredő veszély azután különböző, aszerint, hogy hevenyes vagy idült takonykórban szenvedett-e a' ló, melytől a ragály származik. Ha idült takonykóros állatról van szó, úgy a ragály csak a kóros elváltozások helyén van meg és a kóros termékekben. Amikor ellenben hevenyes takonykórról van szó, akkor a vér, az izmok, csontok, látszólag egészséges szervek és szövetek, bizonyos élettani váladékok is ragálytvivők 
Erötakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsíra, szárított 

moslék, szörplé stb. beszerzése végett forduljunk a
]\7JAGYAR ]\/[EZÖGAZDÁK SZÖVETKEZETÉHEZ RUDAPESTEN, V. KÉR.
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 5. sz.lehetnek bizonyos fokig, igy tehát veszedelmes az azokkal való érintkezés.Annak megítélésére, hogy a takonykóros lovakkal, azok hulláival, vagy a ragályos váladékokkal szeny- nyezett tárgyakkal való foglalkozás milyen fokban veszedelmes az emberekre, mindenekelőtt azt szükséges tudni, hogy mennyiben juthat be a ragály a bőrön vagy a nyálkahártyákon keresztül a szervezetbe.
Gdltier idevonatkozó vizsgálatai szerint bizonyos,hogy a szem kötöhár- tyája még teljesen egészséges állapotban felszívja a takonykóros ragályt. Minél több baczillust tartalmaz a szem kötöhártvájára jutott anyag, pl. orrváladék, annál biztosabban létrejön a takonykóros fertőzés ; ebből értelmezhető tehát az is, hogy a báczillusok tiszta tenyészetének a kötöhártyára való kenése után bekövetkezik a betegség, mig ellenben a ragályos váladékból vagy a megbetegedett szervekből készitett hig fejettel való fertőzés után az eseteknek csak kis számában támad takonykor a kisérleti állatokban. Vízzel vagy jódvizzel való ismételt mosogatással megakadályozható a fertőzés, ha idejekorán, lehetőleg azonnal, vagy legalább is 5 perczen belül alkalmaztató az.Az egészséges bőr, épen úgy az állatok többé-ke- vésbé szőrzettel fedett bőre, valamint az emberé is, csaknem mindég ellenáll a ragályozásnak. Ellenben sebes felületeken gyorsan felszívódik a ragály. Lehetséges embereknél a ragályozás a fertőző anyag belehelése vagy lenyelése után is, mindannak daczára a fertőzés legtöbbször sebek vagy börrepedéseken át történik, vagy pedig a nyálkahártya valamely szabadon levő részén keresztül. Ajánlatos ennélfogva vizsgálatkor, ápoláskor vigyázni arra, hogy a ló tüsszentése vagy köhögése alkalmával váladék ne jusson az arczra vagy szembe s azonnal le kell azt mosni, ha oda jutott volna. Sebzésektől is óvakodni kell az ilyen állatokkal való bánásközben, s ha mégis megsebezzük magunkat, úgy a sebet ki kell égetni. Kezünkkel ilyenkor ne érintsük a szemünket s a vizsgálat után alaposan mossuk azt meg. (Journal de méd. vét. et de zotechnie, 1901, április 30.) Dr. R.

Tej gazdaság.
Rovatvezető: Sierbán János.

A fejés módja.A fejés módjának nagy befolyása van a tejhozamra, mert általánosan ismert tapasztalat, hogy á jó fejős sokkal több tejet képes a tőgyből kifejni, mint a rossz. Éppen ezért nem fölösleges összefoglalni mindazon támpontokat, amelyek a fejés leghelyesebb módjának megállapításánál figyelembe veendők.A fejősnek a tehénnel kíméletesen és türelmesen kell bánnia; durva, az állatokat ok nélkül zaklató embert nem szabadna tűrni a tehenészetben. A tőgyet ki kell használni a végsőig, hogy ne maradjon benne 

1. ábra. Sertéselfogó készülék.fejés után egy csöpp tej sem, mert e nélkül termelőképessége gyengül. A fejést úgy kell végezni, hogy a tehénnek ne legyen kellemetlen, sőt úgy, hogy szívesen hagyja magát fejni. A tögybimbókat a fejés alkalmával a tövüknél kell megfogni és végig simítani, nem pedig a végükön. Gyorsabb és erősebb kézmozdulatok csak akkor engedhetők meg, ha a tej már megindult. A fejést sohasem szabad félbeszakítani, mert minden ily megszakítás veszteség, a fejés alatt pedig az állatnak feltétlen nyugalomban kell lennie. A fejési időszakok pontosan betartandók. Az istálló világos, tisztalevegöjü legyen és minden eszközzel arra kell törekedni, hogy a tej a piszoktól megóvassék.
M. G. Sz.

A tej zsírtartalma.A tej zsírtartalma, mint tudjuk igen különböző, sőt még a nap különböző időszakaiban is változó. Hittcher vizsgálatai szerint hosszabb időn át nem fejt tőgyből több, de higabb, rövid időközökben fejt tőgyből kevesebb, de sűrűbb, illetve zsirdusabb tejet lehet fejni. Miután háromszori fejés esetén a különböző fejések között különböző időszakok vannak, a déli tej sok esetben 1, az esti pedig 2 százalékkal is zsirdusabb, mint a reggeli. Miután kétszeri fejés esetén — annak daczára, ha a két fejés között egyenlő időszak van — a reggeli tej sok esetben soványabb, mint az esti, Hittcher azt tétélezi fel, hogy a zsirkiválás a tőgyben éjszakán át gyöngébb, mint nappal.
Melegtej-automaták.A pénzért valamit szolgáltató Önműködő készülékeknek ma már nagy a száma s nyilvános helyeken cognacot s egyéb szeszes italt szolgáltató ily készülékeket is látunk az alkoholizmus terjedésének előnyére.Az alkoholizmus ellen sok helyen mindent kigondoltak már. Ezekhez járul újabb időben a meleg tejet olcsón szolgáltató automata, melyet először Stockholmban egy hölgy, névszerint Ulrich asszony állított fel a múlt év telén a város munkásnegyedének mozgalmasabb téréin. Ezek az automaták (szám szerint kettő) a 70 C°-ra hevített tej */*  literjét 5 öerért osztogatták s az első 4 hónap alatt több mint 4500 liter ily tejet adtak el, kivált oly munkásoknak, kik azelőtt azt a pár fillért pálinkára, rumos teára szokták adni.E sikeren buzdulva, újabb ilyen automaták felállítását vették ott tervbe, de a dolog persze nem megy könnyen, mert maga a készülék is drága, a kezelés, hevítés is sokba jön. E nehézségek leküzdését azonban remélik, s nincs kizárva, hogy ezt a jó példát máshol is követik, a tej értékesítés előnyére és jó fegyverül az iszákosság ellen is. Annyi bizonyos, hogy kivált nagy városok a maguk szegény munkás népességük élelmezésére és az alkoholtól való visszatartására való tekintettel, esetleges áldozatoktól se volna szabad hogy visszariadjanak. (:)
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Baromfitenyésztés.

Rovatvezető : I íreb íny Emil.

Baromfitenyésztők Országos Egyesülete.
Választmányi ülés.

— 1903 január hó 24-én. —Egyesületünk igazgató - választmánya január hó 24-ikén Pirkner János ügyvezető alelnök elnöklete alatt tartotta meg rendes havi ülését. Jelen voltak: Andrassovich Géza, Grasselly Miklós, Hreblay Emil Koppéig Géza, 
Nagy Dezső, Polónyi Manó, dr. Rátz István, Rubinek Gyula, Serfözö Géza, 
Szilassy Zoltán igazgató-választmányi tagok és Ágh Endre titkár. Kimentették magukat az ülésből: Hauer Béláné, Ivmiísí/A ladárné, Krom- 
pacher Szilárd, Rácz Ödönné és dr. Rodiczky Jenő.Az ülés első pontját a múlt igazgató-választmány jegyző- könyvének bemutatása és hitelesítése képezte. Jegyzőkönyv- hitelesitőkül kiküldettek: Gra
sselly Miklós és Nagy Dezső.Ezután a közgyűlés előkészítése következett. Ügyvezető alelnök jelenti, h gy a közgyűlés megtartására minden előkészület megtétetett. A tagok a hivatalos közlöny utján rendes időben meghivattak s az évi működésről szóló jelentést magában foglaló évkönyv is idején ellett minden tagnakküldve. Bemutatja a közgyűlés tárgysorozatát, végül felemliti, hogy a rendes nyolcz nap betartásával Kovács Ödön tag egy indítványt nyújtott be az elnökséghez, a melyet itt tárgyalás alá bocsát.Ügyvezető alelnöki konstatálja, hogy a javaslat három pontra oszlik. Az első azt kivánja, hogy abaromfitenyész- tésben egyöntet en takarmány ózzunk s hogy a külföldről behozott különféle baromfitápszerek idehaza állítassanak elő.A javaslat második pontja oly szakosztály létesítését czélozza, a mely a baromfiértékesités közvetítésével foglalkozna. Ezen javaslattal szemben megjegyzi a titkár, hogy a B. 0. E. már kezébe vette az értékesítés kérdését s csak a legutóbbi napokban nyújtott be egy memorandumot a föld- mivelésügyi minisztériumhoz, melyben kéri, hogy az állami bevásárlásokkal az egylet bizassék meg. Az értékesítés megkönnyítése pedig amúgy is leladata az egyesületnek, e czélból tehát külön szakosztály létesítése felesleges.A harmadik pont egy önálló lap kiadását látná szükségesnek. Tárgyalás alá bocsátani ezt sem látja szükségesnek, mert az egyesület egyelőre megállapodott a lap dolgában s a jelenlegi hivatalos orgánum bő alkalmat ad arra, hogy tagjai ott nézetüket s 

javaslataikat előadják. Különben is az egyesület anyagi ereje nem engedi meg egy önálló lapnak kiadását.
Koppéig Géza utal arra, hogy a külföldről beszerzett takarmányok Bécs- ből és Berlinbői jönnek, mert csak ott léteznek ilyen gyárak. Nézete szerint Magyarors ■ ágon is lehetne hús-, stb. hulladékokból ilyet készíteni, ez semmi esetre sem volna káros s a kérdéssel érdemes foglalkozni.
Nagy Dezső szükségtelennek tartja a mesterséges takarmánykészitést. Erre nálunk a közönséget nevelni kellene s felvilágosítani arról, hogy az igy készített takarmány jó és alkalmazható. Nem hiszi, hogy a mesterséges takarmánynyal jobban és olcsóbban érjük el a czélt s az egyesületnek nem’\lehet a czélja, hogy 

2. ábra. Sertéselfogó készülék.technikai gyárakat szolgáljon. A mi az értékesítést illeti, fel kellene világosítani az indítványtevőt, hogy ilyen szervezetünk is van.
Grasselly Miklós felemliti, hogy a baromfitápszerek közül pl. a Fattin- ger nagyon el van terjedve és alkalmazása előnyös is. Ennélfogva gondoskodni kellene mint pótolhatnék a külföldi tápszereket idehaza gyártottakkal és olcsóbban. A mi az értékesítést illeti, megjegyzi, hogy nagyobb tenyésztők nem igen szorulnak reklámra, de a kisebb tenyésztőknél a közvetítés kívánatos volna. Örömmei látja, hogy egyesületünk első évkönyvében az egyes tenyésztőknél eladandó állatok közölve vannak, igy kéri esetről-esetre szaklapokban is közölni.Dr. Rátz István: A javaslat a közgyűlés elé volna terjesztendő olyképen, 

hogy az igazgató-választmány javasolná, miszerint mind a három tárgyban még az indítvány megtétele előtt intézkedés történt s azok felett a közgyűlés napirendre térjen.
Rubinek Gyula a puszta napirendre- térést nem logadja el az első pontra vonatkozólag. Indítványozza, hogy adassék ki a javaslat első pontja az igazgató-válas talánynak tanulmányozás ez óljából, a másik két indítvány felett pedig a napirendre térést ajánlja.
Pirkner János ügyvezető alelnök kimondja a határozatot, hogy az indítvány első pontja kiadassák tanulmányozás végett az igazgató-választmánynak, a másik kett > felett pedig azok kellő indokolásával a közgyűlésnek a napirendretérést ajánlja.^
Pgyvezetö alelnök ezután az alapszabályok 11. §-a értelmében elrendeli a 20 igazgató-választmányi tagnak kisorsolását. Ez megtörténvén, kisorsoltalak: 

Brokes Ede, Darányi Ferenczné, A ittler Sándorné, Grasselly Miklós, dr. Huty a Ferencz, Lipthay Béláné, gróf Lónyay Gáborné, Ordódyné Majláth Gizella, Mar
ton Andor, Monostori Károly, 
Pálóczi Horváth István, Prőnay Mihályné, Polónyi Manó, Serák Károly, Serfőző Géza, Szalay János, 'zilassy Zoltán, gróf 
Teleki József, gróf Teleki Ar- védné és Tormay Béla. A kisorsolt iga zgató-választmányi tagok helyébe a közgyűlésnek megválasztatásra ’^ ajánltattak :I. Darányi Ferenczné, 2. dr. Fre- 
cot Menyhért, 3. GrasellyjjAÁk- lós, 4. Hauer Béla, 5. dr. Hutyra Ferencz, 6. Jókuthy Sándor, 7. Lipthay Béláné, 8. gr. Lónyay Gáborné, 9. Ordódy Majláth Gizella, 10. Monostori Károly,II. Nick Edéné, 12. Pálóczi Horváth István, 13. Polónyi Manó, 14. Rausch Aladár, 15. 
Ser főző Géza, 10. Szalay János, 17. Szilassy Zoltán, 18. gróf 
Teleki József, 19. Tormay Béla, 20. dr. Ybl Félix.

Számv izsgáló - b izo ttság i tag okú l pedig: 1. Andrássovich Géza,2. Székács István, 3. Zórád István.
Titkár ezután beszámolt a tagmozgalomról. Jelenti: hogy a múlt választmányi ülés óta tagokul kérték felvételüket :
Bászler István, Baruch József, Beller 

János, Blázsik Mihály, Bóna Sándor, Bé- 
keffy Elekné, Buzzi Géza Félix, Bolgár 
Dezsőné, Bottua Istvánné, Csőké György, 
Czecz Andrásné, Donáth Alajos, Dedinszky 
Béla, Dobos László, Dedinszky Gizella, 
Eusch Lajos, Fábián Lajos, Fiedler Etelka, 

| Figlár Júlia, Friendt László, Frenyó János, 
Geszthelyi Gyuláné, Gráf! Hermanné, Gott- 
schlig Adolf, Gyurkó Barna, Hungária mű
trágya r.-t., Hasek József, Hajdú József, 
Horváth Pálné, Hegedűs András, dr. Hege
dűs Aladár, Jekeli Károlyné, dr. Ybl Félix, 
Kovács György, Karátsonyi Andor beodrai 
uradalma,' Kok s István, Kelemen Mihály. 
Kemény testvérek, Klekner Ferencz, Kovács 
Sándor, Keszthelyi gazdasági tanintézet. 
Krebsz Tivadarné, Kecskemét th. város 
közönsége (alapitó), Krenedics Ferencz, 
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Lélek Gáspár, Lrsonczy Elemérné, Lampel 
Ödön, Liszkay Lászlóné, dr. Löte József, 
Lipovai tejszövetk' zet, dr. Lövy Lajos, 
Lövvy Gyula, dr. Mattá Árpád, Makó Kál
mán, M-itlaszkovszky Tádé, Nagy Miklós, 
Nt-medi János, Mezöörsi Nagy Lajos, Nagy 
Pálné, Nemesszeyhy Aladár, Nógrádvm. 
Gazdasági Egyesület, Nagy Lászlóné, Nagyné 
Orosz Gizella, Orosz Lajos, Ozvald István, 
Páll Béláné, Pest-Pilis-Soit-Kiskunm. G.-E., 
dr. Pécsi Dani, Pancsova th. város közön
sége, Rigó Antal, Ringler Zsigmond, Róth 
Lajosnó, Szigeti Oszkár, Sárközi Anna, 
Sui góth J-nö, Szemere Bálint, Sterba Gyula, 
Simon Jenöné. Szilassy Elemér, >zász Jó
zsef, Sümegi testvérek, Schovits Gyu- 
láné, Szemere Huba gróf Teleki Tiborné, 
özv. gróf Teleki Sándomé, Tormay Gyula, 
Trenovszky Józsefné, Tihanyi Sándor, Tóth 
Bá intné. Vancsó Béla, Walkó István. — 
Összesen 92 uj tag. Az elsoroltak az egye
sület tagjai közé felvétettek.

Titkár jelenti, hogy a most felvett tagokkal együtt a taglétszám 3 alapitó és 447rendes tag, összesen 450 tag.
Pirkner János al< lnök bejelenti, hogy az Évkönyvből az engedé yezetten felül még 500 példányt nyomatott, melyből 400 darabot a képviselőház összes tagjainak küldöttünk el, miután a képviselők nagy része nagyon érdeklődik a baromfitenyész és ügye iránt s ennek kapcsán tagokat is lehet szerezni. Az igazgató-választmány ezt helyeslőleg tudomásul vette.
Grasselly M klós a baromfibevásárlások iránt tesz kérdést. Igen sok tenyésztő óhajtaná már, ha az állami bevásárlás megkezdődnék, mert az állomány fentartása a takarmányok drágasága miatt nagy nehézségekbe ütközik.

Hreblay Emil kifejti, hogy a bevásárlást azért nem iuditották meg, mert az idő oly rossz, hogy élő baromfit szállítani, különösen tyúkokat, nem lehet. Megnyugtatásul felemlíti, hogy az intézkedések megtörténtek, úgy, hogy két héten belül a tenyészbaromfi- átvétel meg fog indulni az egész országban. Különben is úgy áll a dolog, hogy a baromfit valakinek kell tartani. A nagytenyésztő egészen másként van berendezve, mint a földmi- ves vagy a kistenyésztő. A bejelenteti anyagból a kistenyésztésre alkalmas egyedek okvetlenül megfognak vásároltatni.
Koppéig Géza: Eddigelé az állatállománynak átvétele tényleg úgy történt, mint a ftdszólalók kívánják, ügy látja, hogy a mostani eset kivételes. De egy intézkedés a minisztérium részéről figyelembe volna veendő, hogy t. i. a bevásárlásra vonatkozó hitel évről-évre előre engedé'yeztes- sék, hogy a bevásárlás idejekorán megtörténhessék.
Nagy Dezső: A tenyésztés szempontjából ő is kívánatosnak tartaná, hogy a nemes baromfiak, melyek összevásároltálnak és kiosztatnak, lehetőleg a tél bekövetkezte előtt rendeltetésük helyére jussanak. Ez felelne meg a tenyésztők igényeinek is.
Pirkmr János szakszempontból szintén hozzájárul ahhoz, hogy a tenyész anyag bevásárlásának és elhelyezésének november és deczember hóban 

kell lebonyolódnia, de a bevásárlásra szánt hitel e tekintetben sokszor megköti a bevásárló szakközegek kezét. Most is igy történt. A pozsonyi barom fik; állíts són a múlt évi hitel teljesen k merült, de a fejlett baromfiak is mind megvásároltattak és kiosztattak. A kiállításon kiviili legnagyobbrészt fejlettlenebb tenyészanyag bevásárlása tehát a folyó évre maradt.Az egyesület egyébként maga fogja a bevásárlási tervet jövőben megállapítani, hogy a bevásárlás az egész országban alkalmas módon történhessék. Az 1903. évre 90,000 koronát engedélyezett a miniszter. Ez mind az egyesület keretében lesz, kéri, hogy e tekintetben az összes érdekelt tagok nyugodtan nézzenek a fejlemények elé. Ezután a következő indítványt teszi: Miután az egyesület tagokban, szellemi és anyagi erőben növekedik s az érdeklődés nagy és a kedv mindinkább fokozódik, szükséges volna, hogy az ügyek is a legmegfelelőbben kezeltessenek. Indítványozza, hogy az igazgató-választmány kérje fel a számvizsgáló-bizottságot, hogy az ülés napjától számított egy hétre, vele, mint az egyesület ügyvezető alelnö- kével pénzügyi kezelés rendezése végett összejönnének, megállapítani, hogy miként volna óhajtandó a vagyon kezelése. Az igazgató-választmány ezt helyeslőleg tudomásul veszi.
Lgyvezetö alelnök kéri továbbá az igazgató-választmányt, hogy a titkár utasittassék, hogy a hátralékos tagsági dijak befizetését szorgalmazza s ha egyszeri felszólításra választ nem kap, postai megbízást küldjön.
Serföző Géza: Az egyesület elég fiatal, hogy idején szorgalmazza a tagsági dijak ügyét. írni kell levelet előre az illető tagnak, hogy postai megbízást fog kapni.
Hreblay Emil óhajtja, hogy az igazgató-választmány utasítsa a titkárt, hogy a lapban hetenkint nyugtázza a beérkezett tagdijakat. Az igazgatóválasztmány e szerint intézkedik.
Pirkner János ügyvezető alelnök előadja ezután, hogy a B. O. E. értesülést vett arról miszerint a Németország’ felé irányuló élő baromfikivitelünk a német kormány részéről foganatosítandó állategészségügyi intézkedések által jóformán lehetetlenné lesz t--ve, minek elkerülése végett hazai állategészségügyi rendszabályok fognak legközelebb életbeléptetni es hogy azokról az érdeklő kereskedők eleve tájékozva legyenek, a mai napra az érdekelt kereskedőket meghívta, hogy 

ezen alkalommal a baromfikivitel tekin
tetében hozandó intézkedésekről őket tájé
koztatta. Az igazgató-választmányt ezt tudomásul vette.

Berlini baromfikiállitás.A múlt év november havában tartotta a Cypria nevű berlini baromfitenyésztési egyesület, több más németországi baromfitenyésztési egyesülettel kapcsolatban kiállítását. Ez a kiállítás az eddigiekhez hasonlóan igen sike

rült volt s e kiállításon a legkülönfélébb baromfiak voltak láthatók.A kiállításon 70 dij volt, melyek közül az első az ezüst király-erem, melyet Hohenlohe-Ochring herczeg adományozott, a német tyúkok (falusi tyúkok) legjobb csoportjának díjazására, volt kitűzve.Ez érdekel minket a legjobban. Ez a tény igazolja a magyarországi jelenlegi baromfitenyésztési iránynak helyes voltát. A gazdasági haszon-baromfitenyésztés kell, hogy minden országban az első legyen s csak azután jöhet utána a disz s sport s egyéb czimii baromfitenyésztés. A gazdasági baromfijövedelemből él a nép, nem pedig a disz és híres fajta baromfi hasznából.Erre a tudatra, erre az igazságra ébred most — elég későn Németország baromfitenyésztő közönsége is, megelégelte a folytonos és meddő kisérletetezést az ezerféle idegen fajta baromfival — a melynek végeredményben semmi hasznát nem látja a gazda. Sőt ez a kapkodás és lejnélküliség még rossz hatással van a kisgazda szándékára is, mert nem tudja a sok közül mi a helyes, mit tenyészthet — bátran — a siker reményével.A nemes gondolkozást! herczeg tehát első di ának határozott kikötésével döntött a baromfitenyésztési irányban s a legelterjedtebb német fajtának legjobb példányait rendelte jutalmazni.Ez a mi felfogásunk is, és volt attól a pillanattól kezdve, midőn ezzel az ügygyei foglalkozni kezdtünk — 
a honi fajtákat i.ell felkarolni s okszerű 
tenyésztési eljárással fejleszteni, nemesi- 
ten!, javítani, hibáikat megszüntetni.A ki sportolni akar, az lelje abba gyönyörűségét és munkája czélját, hogy a magyar fajtából tenyészszenki 
tisztavérben, oly állatokat,' a minőket Amerika s Európa nyugoti államai megcselekedtek.Nagyobb, nemesebb tett lesz ez, mintha oly plimutokat tud valaki tenyészteni, aminők szili és alakban a legritkábbak.A német eljárás adjon nekünk erőt és kedvet a megkezdett utón való további, tántorithatlan haladásra. Akkor az eredmény sem fog elmaradni.

Bándi Sándor.

A kacsatenyésztésröl.A kacsatenyésztés a kis gazdára nézve mindenütt, a hol csak valamely folyó- vagy állóvíz van kétségtelen haszonnal jár, mert ezt a szívós, fertőző és egyéb betegségekkel szemben ellenálló, a helyhez alkalmazkodó szárnyast könnyen fel lehet nevelni. Jó gondozás és ápolás mellett gyorsan nő és 10—12 hetes korában piaczra kerülve számottevő bevételt biztosit. Víz hiányában és ólban tartva azonban alig érik meg a velük való veszödséget, mivel 



1903. — 5. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7falánkságuk miatt sokba kerülnek és víz nélkül egyáltalán nem fejlődnek.A jó kacsa 100 tojást, sőt többet is tojik, ha azt mindig elvesszük alóla és gondunk van arra, hogy az ólban rakja le tojásait, nem eresztvén ki onnan elébb, a mig meg nem tojt.Máskülönben elrejtett zugot keres a hol fészket készít magának s aránylag kévés tojást rakva, ezeket kikölti. A kacsatojás nagyon Ízletes, csak mocsaras és bö haltartalmu folyók vidékein van kellemetlen hal- zsir izük, azonban úgy főzés valamint sütésnél is kiadóbbak, mint a tyúktojások. A kacsa februárban kezd tojni és júniusig szorgalmasan kitart; ekkor pihen és elül. Két és négy éves kora között tenyésztésre a legjobb, azonban tiz évig is elél.A kacsatoll a háztartásban keresett czikket képez. A fehér tollak a ludtollakkal majdnem egyenértékűek; sőt a jó istállóban tartott peking és aylesbury kacsa tolla a közönséges szürke ludét felülmúlja.A kacsa 8—10 nap alatt hizlaló takarmánynyal való szorgos töméssel meghizlalható. Rendesen főtt burgonyát és lefölözött tejbe kevert tengeri darát adjunk neki; továbbá mindenféle zöldséghulladékokat, néha egy kis kenyeret s időnként jó friss vizet. A növendék-kacsák kihajtásnál zöldtakarmányt maguk keresnek. Télen gyakrabban adjunk nekik murokrépát, kelkáposztát, répalevelet stb. este 15—20 gramm gabonát szórjunk egynek-egynek elébe. A növést elősegíti, az apróra vágott, nyers vagy főtt hushulladék. Fiatal kacsáknak és tojóknak az eledelébe gyakrabban foszfortartalom meszet keverjünk, a mely fiataloknál a csont, öregeknél a tojás képződését mozdítja elő.Tiszta, puha fekvőhelyről gondoskodjunk. Egy gácsérra legfeljebb 6—8 tojót számítsunk. Gondoskodjunk vérfelujitásról s 6 évesnél idősebb gácsérokat ne tartsunk.A kacsa nagy kitartással ül a tojásán ha magára hagyják, de biztosabb az eredmény, ha a tojást kipróbált kotlótyuk alá teszszük.A kis kacsák 28—30 nap múlva bújnak ki. Akkor a tyuk alatt hagyjuk vagy pedig tollal kibélelt kosárban meleg helyre viszszük őket, a mig teljesen megszáradnak. Másodvagy harmadnap a kis kacsákat lehető nagy számban, ha száraz, meleg az idő, a szabadba eresztjük : itt szúnyogot és legyeket fogdosva sokkal gyorsabban fejlődnek és növekednek.

Eleinte kenyérmorzsa, csalánba kevert, vagdalt s keményre főtt tojás, túró, burgonya, tej, viz az eledelük.Három-négv hetes korukban keverjünk rendes eledelükbe kevés korpát, árpa- vagy kukoriczadarát. Finomra vágott, nyers vagy fölt húst, ami rendkívül előmozdítja növekedésüket s az ily eledel után mohón kapnak.Az első 2—3 hétben a nedvesség és hideg iránt nagyon érzékenyek. Eleinte jól érzik magukat kicsi pocsolyában is. Ha a tollak nőni kezdenek, nagyobb vízre kívánkoznak ; itt azután gyorsabban keresztül esnek a vedlésen is, élösdiek nem bántják őket s maguk is keresnek eledelt. Ha elég nagyok s eladás végett még jobban megakarjuk őket hizlalni, adjunk neki napjában többször a már említett hizlaló takarmányból.
A csontbajok gyógymódja.A csontpuhulás, a csontlágyulás (rochitis) szóval a csontbajok orvosolhatók. Elsősorban jó és fehérnve- dus takarmányozást feltételez. Zöld vagy szárított lóherelevél, korpa, árpa, dara, hús, huskétszersült (nem hushát) etetendök, burgonya, tengeri, takarmányrépa mellőzendők.A fenti takarmányokból összeállított lágytakarmányt naponta efzyik etetésnél minden baromfira számítva 1 — 1 kávéskanálnyi csontliszttel megszórjuk (foszforsavas mész is lehet). Inni vasgáliczos vizet adjunk a csontbetegnek.Igen jó hatással van a betegségre a fehér bor adagolás, melyben 2—3 hónapig vasszegek feküdtek. A beteg állat gyakori gyöngéd felállítása s megjártatása előnyös. Tiszta ól és tiszta friss levegő elősegítik a gyógyulást. __________

Egy gúnárhoz hány tojót adjunk?Az emdeni nehéz nagy gúnarakra egyenként 4—5 tojót, a félvér (emdeni X magyar) gúnarakra 5—6 tojót s a magyar gúnarakra 6—8 tojót lehet számítani. Az egy éves gúnarakra ezen számú tojók fele is elég.
A baromfiak bélhurutjának gyógy

módja.A bélhurutot következőkép gyógyíthatjuk. A beteg állatot konyhában meleg helyre tesszük, s ügy helyezzük el, hogy semmi ne zavarja, tehát lehetőleg elkerítjük valamely szögletbe. Inni 1/4°/o-vasvitriolos vizet kap. (1000 gramm vízre 25 gramm vasvitriol adandó.)Enni, ha tud, akkor vörös borban 

áztatott főtt rizst, vagy pohánkát kap. Ha nem tud enni, akkor tömni kell vörös borban áztatott zsemlyedarabkákkal. Kis golyócskát is készíthetünk részére zsemlyemorzsákból, 3 czentigramm tanninporból és kevés vajból összegyúrva, s ilyen babszemnagyságu golyócskát naponta2—3 annyit etethetünk vele, a menynyit szívesen lenyel. Gondos gyógykezeléssel 10—14 nap alatt a súlyos bélhurutot is lehet meggyógyítani.
A gumókor nem gyógyítható.A gümökor a baromfiak közt, különösen a tisztavérü plimut és langsánok közt — sajnos — igen elvan terjedve s különösen a 4—8 hónapos ivadékban visz véghez -- egyes tenyészetekben — iszonyú pusztítást. Gyógyítani ezt a betegséget nem lehet.

A baromfihimlő és gyógyítása-A mit mi baromfihimlönek nevezünk, az tulajdonképpen egy nagy és súlyos betegségnek a legutolsó stádiuma.A gregarinók által okozott difteri- tisnél az egyes állatok túl élik a bajt, de külsejükön, bőrük felületén ezenkívül a taraj, pofa és szakál- lebernyén, az orrnyilásokban és a szájban apró fekélyek támadnak, a melyek 2—3 nap alatt barna varrá alakulnak át. Ez az alakja a difteri- tisnek a tyúkoknál, de még gyakrabban a hosszú csörü és gyűrűs szemű galamboknál fordul elő.Gyógyítani lehet e betegséget és pedig ecseteléssel. A gyógyszer a következő összetételből áll: 2—4gramm kreozot, 5 gramm borsav, 15 gramm tiszta borszesz, 20 gramm gliczerin és 160 gralnm deslillált viz. Ez a keverék csak ecsetelésre való, de nem belső adagolásra.
A ludak korának felismerése.Minden ludszárny-hálón a nagy evezö-tollak közvetlen-közeiében két kis hegyes tollacska van; egy év leforgása után a nagyobbik toll szárán egy csatorna látszik. Minden további év elmúltával egy uj csatorna képződik; igy tehát a lúd korát e csatornák száma után lehet megismerni.

Kendermagos viandottok.A viandottok legújabb szinváltoz- ványa a kendermagos. Ugylátszik azonban ez nem terjed valami nagy gyorsasággal, mi annak a jele, hogy a kendermagos színben már van elég fajtánk, s ha csak ez az előnye, hogy uj szint kapott, akkor nincs miért érdeklődni utána.
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Állategészségügyi mizériák.Sokat hallunk állategészségügyi mizériákról. A gazdák körében, de meg a képviselőházban is sok szó esett már erről. Panaszkodnak az állategészségügyi törvény szigoru és tulszigoru végrehajtásáról és nevezik ezt állategészségügyi mizériának. Ha egy törvény avagy rendelet végrehajtását melynek czélja a közügyet szolgálni és a veszélyeztetett közérdeket megvédeni — mizériának , neveznek : sajnálatos jelenség. Essék szó állategészségügyi mizériáról ott, hol a veszélyeztetett állatállomány és az abban fekvő vagyon megvédésére nem történnek meg a szükséges és megfelelő óvintézkedések, a hol nem a közügy, hanem a magánérdekek nyomulnak előtérbe, hol a hatóság lanyhán jár el, hol az ellenőrzés hiá- nvos, hol az állategészségügy ellen elkövetett kihágások nem toroltatnak meg kellőképpen. Ezek lennének a közügyre nézve mizériák !De nálunk talán inkább ki van fejlődve az emberekben az önérdek és ha e tekintetben sértve érzik magukat, érzékenyebbek is, mint másutt. Es bizony, nem könnyű dolog az állategészségügyi hatóságok és közegek eljárása, a kiknek minden intézkedése támadás az egyesek érdeke ellen. Kisajátítás, az elrendelt forgalmi korlátozás, fertőtlenítés és stb. más, mindmegannyi sérti a gazda érdekét, önrendelkezési jogát.Az ..Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapok11 f. évi 2. számában Lintner Sándor ur is állategészségügyi mizériák czimén panaszolja el azon sérelmeket, melyeket az állategészségügyi intézkedések folytán el kellett szenvednie. Ezek a következők : Fertőtlenítés hiánya miatt nem lett a zár feloldva és lófogaton kellett a trágyát kihordani. A forgalmi korlátozás alatt levő ökrök cselédek szállítására nem voltak felhasználhatók. Vészkerületből sertések elszállítására engedélyt nem kapott. ítéljünk csak tárgyilagosan s a közérdek szempontjából! Az állategészségügyi törvény szerint a fertőtlenítés megtörténte előtt hivatalból jelentendő betegség miatt elrendelt zár nem oldható lel. És nem hiába! Hisz tudva van, hogy a legtöbb fertőző betegség, de különösen szá,- és körömfájás elterjedésénél mily jelentékeny szerepet játszik a közvetett utón való ragályozás. A méj nem fertőtlenített majorból, udvarból kikerült állatok, de még emberek js, magukkal vihetik a fertőző anyagot és széthurczolják a betegséget. A trágyát tehát mindeneseire ártalmatlanná kell tenni. Bajos elképzelni fertőtlenítő folyadékkal egy trágyatelep fertőtlenítését, a melynél nem tudjuk, melyik szalmaszálhoz tapadva húzódik meg a fertőző anyag. Igaz, hogy a száj- és körömfájás ragálya nem nagyon szívós természetű, de a fertőtlenítést a trágya fermentatiójára még sem lehet bízni. Bizonytalan a hatás és . különböző lehet az idő, mely alatt 

létrejön. Hogy két esetben sikerült veszély nélkül kihordafni az inficziált trágyát ökörfogatokkal, még nem jogosít fel bennünket arra, hogy ezt általában mindenkor megtehetjük. Ennek többszöri ismétlését ajánlani nem merném.A ragadós száj- és körömfájás, nemkülönben a sertés vész rendkívüli fertőzőképességii betegség, ellenük csakis a legszigorúbb óvintézkedésekkel lehet védekezni. Ez involválja a vészkerületek megalakítását! Nem is engedhető meg pl. veszély nélkül az, hogy száj- és körömfájás esetén a ragály észek közelében levő, ugyanazon uradalomhoz tartozó és talán fertőzésre gyanús ökrök szétmenjenek esetleg 8 — 10 község’be vagy pusztára a cselédek összehordására.
Lintner Sándor ur hírneves, jó gazda, ki az állategészségügyi törvény és rendeletekben tájékozva van, csakhogy azokat sajátságosán igyekszik magyarázni. Elismeri, hogy a járványok széthurczolását a legszigorúbban végrehajtott zárlat utján lehet megakadályozni, daczára még a főbb intézkedések szükségességét és jogosultságát is kétségbevonja.Nem e konkrét esetből akarok következtetést vonni, hanem általában úgy vagyunk — sit venia verbo. (Ha szómmal nem vétek !) — hogy a gazdák nagyrészt igen szükségesnek tartják járványok esetén a szigoru intézkedések legszigorúbb végrehajtását — másokkal szemben. Figyelembe kell azonban venni, hogy a nép a nagyobb birtokosok után igazodik, azokról vesz példát. Ha pedig az intelligens gazda az állategészségügyi törvény és rendeletek fontosságát kevésbe veszi azokat félremagya- rá'za: ne csodálkozzék senki akkor, ha a nép — mely szegény és tudatlan — azokat kijátszani törekszik. Ez vonja maga után az állati járványok nagyobbmérvü elterjedését.Tanítsuk a népet feltétlen törvénytiszteletre. És tudja meg mindenki, hogy a törvényeket — állategészségügyi törvényt is — megtartani a haza minden egyes fiának, polgári és hazafias kötelessége!

Adler Mór
járási m. kir. állatorvos.

Ijevélszekrény.

Kérdések.
6. sz. kérdés. Elég jó húsban lévő teheneimet körülbelül 3 —3J/2 hónap alatt szeretném levágásra felhizlalni. Van erre a czélra jó szénám, tavaszi szalmám, burgonya, répa, árpadara és pelyvám. Kérem t. gazdatársaimat, hogy a felsorolt takarmányokból, mennyit adassak darabonként, mennyi erőtakarmányt, hogy a hizlalás eredménynyel járjon. F. Gy.

7. sz. kérdés. Növendék szarvasmarháimat nyiratni szoktam. Kis kézi ollóval végzik ezt cselédjeim, de mivel a munka igen fáradságos és hosszadalmas, szaporább munkájú gépollót, vagy nyírógépet óhajtanék beszerezni. Kérdem a t. Szerkesztőségtől, hol és milyen utón szerezhetnék egy ilyen nyírógépet s mi szokott ezeknek napi munkaképességük lenni ? Sárháza. S. F.
Feleletek.

Tehenek hizlalása. {Felelet a 6. sz. 
kérdésre.) Bár kérdésttevö nem Írja milyen fajtájú és korú tehenek volnának felhizlalandók, az alábbiakban a takarmányozás menetét röviden jelezni fogjuk. Megjegyezni kívánjuk azonban, hogy ez a takarmányozás közepes korú és nyugati fajtájú, — a takarmányt jól értékesíteni tudó — teheneknél válik különösen jól be.A felsorolt takarmánynemüekről tehát naponta és 100 kg. élősúlyra(21/a—3 tehén)etessen: a következőképen

Takarmányrépa vagy burgonya Jó minőségű réti széna ............Buzaszalma és polyva ... ...Árpadara ............
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" O Ták i 1 0 g r a m m60 6030 3012 14—165--6 2—42--3 3—5Ezen takarmányozással a szervezetbe mintegy 23—24 kg. szerves anyag, 2’3—2’6 kg. fehérje, 12—14kg. szénhydrát és 0*3 —0’5 kg. zsir kerül 1:5—6 táparány mellett.A mennyiben burgonyát és répát egyszerre óhajt etetni, a burgonyából csak fele annyit vegyen számításba. Etethet tehát pl. 40 kg répát és 10 kg. burgonyát, vagy 30 kg. répát és 15 kg. burgonyát stb. A hiztalás elején szalmából és polyvá- ból többet is etethet 5 kg-nál az esetben, ha a szénával takarékoskodni akar: későbben a hizlalás 4—5 hetében azonban feltétlenül emelni kell a tápanyagokban gazdagabb takarmányok igy a széna és darának adagait és egyúttal csökkenteni a különben kevés táperövel biró polyva és szalma mennyiségét.A fenti összeállítás számadatai általánosságban megszabják a hizlalás menetét: mindenben teljesen megfelelő takarmányösszeállitást a viszonyok ismerete nélkül nem is adhatunk s azért függelékül a fentiekhez még csak azt jegyezzük meg, hogy az erötakarmány, nevezetesen 
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a dara etetésénél az adag mindaddig emelhető, a mig az állatok jól eszik s a próbamázsálások alkalmával a súly szaporulat a feletetett takarmányok értékével helyes arányban áll.Ajánlhatjuk kérdésltevönek esetleg repczepogácsának vagy más pogácsának a beszerzését. Ily módon a takarmány-keverék tápanyagokban gazdagabb s a szükebb táparány mellett a huslerakodás isnagyobb lesz. Az árpadara különben sem hizlal elég intenziven; a repcz'pogácsa, — 1000 kg. élősúlyra 2—3 kg. — nagyon jól bevált a tehenek felhizlalásánál.Marhasóból darabonként 30—50 gr.-ot adagoljon.

Jaskó Géza.

Irodalom.
Útmutatás a községi tenyészapa- 

állatok kezelése, takarmányozása és 
ápolása törül követendő eljárd-okra. A községi elöljáróságok számára irta 
Csíki Elek állattenyésztési m. kir. felügyelő. — Hasznos és hézagpótló kis füzet ez, a mely rohamosan fejlődő köztenyésztésünk továbbfejlesztésére is bizonnyára hatással lesz. A községi tenyészapaállatok kezelése, takarmányozása és ápolására ad útmutatást, a mely nem csekély kérdés ott, különösen ahol bizony még ma is mostoha elbánásban részesítik a község közös tulajdonát képező tenyészmént, vagy bikát, azon állatot tehát, melynek feladata a község állattenyésztését regenerálni. A községi állattenyésztő-gazdára van káros befolyással az, hogy a tenyészapa- állat, mondjuk durva elbánásban, rossz takarmányozásban részesitte- tik, a hiányos kezelés továbbá magára az állat használh tóságára is befolyással van, mert nagyon sok helyen a községi tenyészbika ezáltal alig egv-két évig használható, hololt ha okszerű kezelésben részesült volna, talán még egyszer oly hosszú ideig lett volna jó tény észállatja a községnek. Az elsoroltak kikerülését van hivatva biztosítani a hasznos útmutató. Elmondja a községi tenyészapaállatok okszerű kezelését s azon eljárásokat, melyek ez állatok takarmányozása és ápolása körül követendők. Községi elöljáróságok, tenyészapaállatokat kezelők, ápolók számára Íródott tehát első sorban, de hasznát vehetik sokan állattenyésztő-gazdáink közül is, mert reámutat mindazon téves és káros kezelési módokra is, melyek a tenyészapaállatok testi épségét, tenyész- képességét és czélszerü használhatóságát veszélyeztetik. Ajánljuk mind

azoknak, a kiket közelről érdekel a füzet. — e.

Az állatvédelem valláserkölcsi 
és gazdasági szempontból. Irta: 
Pákozdo László. — Nyomatott Hód- mezö-Vásárhelyen. 1903 — A szó- banforgó kis füzetet sok jóakarattal az állatvédelem nemes eszméitől áthatva irta meg szerzője. Bár korunk jelszava a humanitás, mégis azt látjuk, hogy az állatvédelem terén vajmi kevés történik. A közönyt megtörni, az állatok iránti szeretetet felébreszteni, az állatvédelem nemes eszméjét mint a vallásból, a hitből kifolyó kötelességet magunkénak ismerni óhajtja a mü írója.Mig a kis füzet első része a bibliából és a koránból kivett idézetekkel iparkodik azt bizonyítgatni, hogy már ősidőktől kezdve az állatvédelem terén még a vallásalapítók is jó példával jártak elől, addig a második rész felöleli mindazt, a mit a szerző az állatokkal való okszerűtlen s részben durva bánásmód és tényleges állatkínzás terén tapasztalt. Alaposak megfigyelései, stylusa magyaros és olvasmánynak annyira érdekes, hogy mindenkinek ki szereti az állatokat melegen ajánlhatjuk elolvasásra.Tartalmából kitűnik az is, hogy különösen az Alföldön rendszeresen dívó állatkínzások leküzdésére a hódmező-vásárhelyi gazdasági egyesület kebelében külön állatvédelmi szako-ztály alakult. Példáját talán az ország többi gazda-ági egyesületei is követni fogják. Függelékül a kis füzetben felsorolva találjuk az állatkínzások különböző eseteit s a hód mező vásárhelyi gazdasági egyesület állatvédelmi ügyosztályának rendszabályait.Ezen kis füzet a nevezett egyesület kiadásában jelent meg s kívánatra minden érdeklődőnek megküldi ingyen az Országos állatvédő egyesület (Budapest, VII., Nefelejts-u. 14.). 

J. G.

Különfélék.
Kiegyezési törvényjavaslatok. A kormány f. hó 28-án terjesztette a képviselöház elé az Ausztriával kötendő vám és kereskedelmi szövetségre, valamint a vámtarifára vonatkozó uj törvényjavaslatokat a rendkívül terjedelmes indokolások kíséretében. A javaslatoknak lapunkat érdeklő részét legközelebbi számunkban fogjuk behatóan méltatni.
A Baromfitenyésztők Országos Egye

sülete f. évi január hó 25-én tartotta rendes évi közgyűlését, melynek le

folyásáról részletes tudósítást lapunk jövő számában fogunk közölni.
Baromfitenyésztési előadások. F. évi február hó 1-én d. u. 4 órakor Hreblay Emil Néz^án (Nógrád vármegye), Ágh Endre Técsön (Máramaros vármeg\e) és ugyancsak zl^/i Endre február hó 2 án Máramarosszige'en és február hó3-án  Hosszumezön tartanak baromfitenyésztési előadást.
Áílatkiállitás. A kisvárda vidéki gazdakör márczius 8. és 9. napján Kisvárdán, a vasút mellett levő gazdasági majorban tenyészállat-kiállítást és vásárt rendez, a melyen községeknek alkalom kínálkozik arra, hogy apaállataikat minden közvetítés nélkül, esetleg a kerületi felügyelők részvétele mellett állami kedvezménynyel is megvásárolhassák.

A tojásértékesités országos szer
vezése. A Magyar Gazdák Vásár
csarnokellátó Szövetkezete tojásértéke- 
sitö központot szervezett, a minek czélja az, hogy szövetkezeti alapon az ország minden részében tojásgyűjtő állomásokat létesittessenek, s az így nyert tojást a vámkülföldre mint magyar szövetkezeti terméket exportálják. Annál nagyobb jelentősége van ennek mert eddig a mi körülbelül 40 millió koronányi tojásexportunkat Bécs közvetítésével bonyolítottuk le. Ez a kedvezményezés meg fogja könnyíteni, hogy a főváros által tartott tojásértékesitési anketten elhangzott kívánságok röviden meglegyenek valósíthatók, mert ez az értékesítő központ nemcsak a budapesti, hanem az egész hazai tojásértékesités irányitója lesz a maga berendezésével. A sikernek egyik feltétele^ hogy a főváros a vásárcsarnokok igazgatója által kitünően megszerkesztett szabályrendelet-tervezetet minél előbb érvényre emelje. Ez idő szerint a tojást gyűjtő és beküldő szövetkezetek száma a négyszázat meghaladja, s a meglevő szövetkezeti központok buzgólkodása folytán remélhető, hogy ez a hálózat jelentékenyen kibővül és éppen azokon a vidékeken, hol a tojásértékesités szervezetlensége miatt a kistermelők ezt a keresett terméket alig birják értékesíteni.

Élelmiszerkivitelünk fejlesztése. Abban a fontos ügyben, melyet vezető czik- künkben behatóan méltattunk, ugy- látszik komoly lépés történik abban az irányban, hogy élelmiszerkivitelünk a nyugati országokba rendszeres, gyors közlekedési vonal révén tisztes lendületet kapjon. Három nagyobb fővárosi szállitóczég közös akcziójára legközelebb egy mindennapi gyors tehervonatot indít a Máv. igazgatósága Budapestről Antwerpenbe, mely csupán romlandó élelmiszereket vesz fel a közbeeső nagyobb német és belga állomások részére, valamint Angliába rendelt árukat, 



10 Állattenyésztési es Teigazdasagi Lapok 1903. — 5. sz.melyeket a naponta Antwerpenből Harwichba induló gőzössel inditatnak London felé. Az élelmiszer-szállitó vonatnak beillesztése a sok idegen menetrendbe, a vámkezelési eljárás megállapítása s mindenekelőtt a szükséges uj szerkezetű kocsik elkészítése sok időt emészt s igy a mostani téli exportszezon már kihasználatlan marad. Remélhető azonban, hogy a vonatnak tervezett gyorsasága s a kocsik szerkezete lehetővé fogja tenni, hogy a szállítás még a melegebb időszakban is, tehát egész éven át, zavartalanul és bőségesen folyhasson. A menetidő Budapest és Antwerpen között 5 napra, Londonig 5 és fél napra vannak tervezve, vagyis any- nyira, mint rendes szállítási határidő Budapest és Fiume között teljes kocsirakományoknál. Angolországban az élelmiszer-szállító jvonatok régi intézmény, s úgy látszik, igen jövedelmes üzlet a vasutak részére is. Se szere, se száma a tej-, hús-, hal- és zöldségszállító vonatoknak, melyek éjjelente s reggelente Londonba, valamint a többi nagy városokba érkeznek. A vasutak ott annyira támogatják — persze az állam támogatása nélkül — az élelmiszerszállítást, hogy a halászvárosokból London felé közlekedő személyszállító gyorsvonatokhoz egyszerű gyorsáru-fuvar fejében hozzácsatolják a halaskocsikat. Egy hasonló intézmény nálunk is fennáll még Baross ideje óta. Ezek a déligyümölcs- szállitó vonatok, melyek hat kocsirakomány bejelentésére, illetve díjfizetéséért bárki rendelkezésére állanak, s melyek az utat Fiume és Budapest között 16—18 óra alatt teszik meg.
Selyemgombolyitó gyár Mohácson. A hatodik selyemgombolyitó gyárat Mohácson állítják fel. A tárgyalások már erre vonatkozólag annyira, előrehaladtak, hogy a tavaszszal az építkezés is megkezdhető lesz. Eddig Komáromban, Győrött, Tolnán, Pan- csován, Újvidéken vannak hasonló gyárak, a melyeket ranczia czégek tartanak üzemben, a tolnai selyemgombolyitó gyár kivételével, a mely állami üzemben lévén, arra szolgál, hogy a selyemiparban kellőleg kiképzett munkásokat és munkavezetőket neveljen.

Székelyföldi mintalegelök. A székelyföldi vármegyék községi és úrbéri legelőinek törzskönyvezése elrendeltetett. Addig is, mig ez a munkálat befejeztetik, intézkedés történt, hogy minden vármegyében néhány mintalegelönek alkalmas terület jelöltessék ki, melyek a tél folyamán megjavittatván, a rendszeres legeltetésre tavaszszal átadatnak. Ahol közös legeltetésre alkalmas területek nincsenek, ilyenek esetleg vásárlás utján fognak szereztetni.
Lóvásárok Berlinben. A földmivelés- ügyi ’ minisztérium berlini szaktudó- sitójának jelentése szerint Berlin városa elhatározta, hogy az ottani pia- czokon lóvásárokat rendez be pótlásul a megszűnt charlottenburgi vásároknak. Berlin városa a vásárokra kerülő lovak elhelyezésére istállókat és csarnokokat építtet. A vásárok minden hét keddjén tartatnak meg.
A kőbányai sertésszállás-birtokosok szövetkezete f. hó 28-án délelőtt tartottaközgyülését ifjabb Ratichbauer Károly elnöklésével. A szövetkezet az elmúlt évben átvett 15,752 fuvar- és 559 vaggon sertés-trágyát s ezt 2024 vaggonba rakva, 53,729 korona 59 fillérért adták el. A kiadások levonása után 47,887 korona 2 fill. tiszta haszon maradt. Ugyancsak az nap tartotta közgyűlését a kőbányai sertéskereskedök zsiradék- és szap- 

pangyár-szövetkezete is. A beterjesztett jelentés szerint 20,494 korona 30 fillér nyereség mutatkozik. Ebből 16,640 koronát osztanak föl a szövetkezeti tagok közt, a többit uj számlára viszik át. A közgyűlés a szövetkezet további fönnállását mondotta ki.
Bikavásár Deésen. A szolnokdobo- kai gazdasági egylet, hogy az erdély- részi községek erdélyi magyarfajta tenyészbika-szükségletüket beszerezhessék, márczius hó 2-án bikavásárt rendez. A legszebb bikákat 1000 koronával díjazzák.
A katonai lovak szavatossága. A közös hadügyminisztérium a hadsereg lóügyéröl szóló szabályzatot módosította. E módosítás következ

tében a hadügyi kormány az eladott 
lovak semmiféle hibájáért sem vállal szavatosságot. Az eladó-bizottság köteles közvetetlenül minden árverés előtt a megjelent vásárlóknak tudtára adni, hogy a hadügyi kormány nem 
szavatol semmiféle hibáért, akár fönn- állanak ezek már az eladáskor és észrevehetők, akár pedig később derül ki a hiba. Minden vásárló köteles ennek a .föltételnek elfogadását az árverési jegyzőkönyvben megerö- siteni. Váljon a törvényes föhibák alól is kiakarja vonni magát a katonai kormány, mint az eladásra kerülő lovak tulajdonosa?

Fejedelmi lovasok. Az uralkodók lovas-sportjáról érdekes dolgokat közöl egy szaklap. Királyunk tudvalevőleg egyike a legkitűnőbb lovasoknak. Aggkora mellett még ma is délczegen ül nyergében és különösen vágtatva szeret lovagolni. A nyolcz- vanas évek elején gyakran vett részt a parforsz-vadászátokon és nem volt az az akadály, amelyet át nem ugratott volna. A német császár szintén kiváló lovas és sokszor órákig ül nyergében. A czár azonban nem nagy hive a lovaglásoknak, ritkán látható lóháton és vadászatokon egyáltalán nem lovagol. Alfonz spanyol király sokat lovagol, de lovát gyakran változtatja. Kedveli az arab és régi spanyol telivért, az angol lovat nem szereti. Jó lovas Viktor Emánuel olasz király, de még nála is kitti- nőbb felesége, az olasz királyné, a ki már gyermekkorában lóháton járta be a montenegrói hegyeket és vakmerőségével nem egyszer ejtette rémületbe övéit. A portugál király is szeret lovagolni, de nagy testsúlya miatt már csak nagyon erős lovakra iiihet. Egyik ilyen lovát mindig magával viszi és Viktória királnyő temetésén általános bámulat tárgya volt a lószörnyeteg. Az angol király mérsékelten íizi a lovassportot és a rókavadászatot sem szereti. Igaz, hogy Angliában ez a sport a legfárasztóbb. Kedves lova egy arab póni. Alexandra királyné elsőrendű lovas.
Montenegró állatkivitele. Montenegró a múlt évben nagyon kielégítő 

rBECK és GERGELYBudapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzrostély! Köny- nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.L



1903. — 5. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 11eredményeket ért el a juhkivitellel. A tenyésztők és kereskedők most rendszeres tevékenységet készülnek kifejteni, hogy nemcsak juhokat, de szarvasmarhát is exportáljanak Máltába, Ausztriába, Magyarországba, Olaszországba és Törökországba.
Baromfitenyésztők Országos 

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

rovatot figyelemmel kisérni.)

Tagdíj-nyugtázás. Alapítványi és tagsági 
dijakat fizettek 1903. jan. 25-ig 1903-ra: 
Bírzeviczy Zsigmond, Blau és Pollák, lov. 
Biedermann Ottóné, Bartha Györgyné, 
Bászler István, Békeffy Elekné, Bolgár 
Dezsöné, Dulovics Makárné, Dedinszky Béla, 
Eugel Henrikné, Euscli Lajos, Fittler Sán- 
dorné, gróf Forgách László. Feliér Sándor, 
dr. Fischer Samu, Fiedler Etelka, Erényó 
János, Gesztliely Gyu'áné, Griiff Hermán né, 
Gottschlig Adolf Hauér Béla, Hauer Béláné, 
Hungária műtrágya r.-t., Hajdú József, 
Horváth Pá'né, Jekeli Károlyné. Králilc 
Lajosné, Kántor József, Kenéz Zolt-mné, 
Karátsonii Andor beodrai urad., Klekner 
Eerencz, Kovács Sándor 8-8 K., Keszt
helyi gazd. tanintézet 7'20 K., Krebsz Tiva- 
darné 8 K., Kecskemét th. város közönsége 
200 K. (alapítvány), Ludvig Győző, Liska 
Soma, Libi's Mihályné,, Latinovits Géza, 
L'huiller Istvánná, Liszkciy Lászlóné, dr. 
Löte József, dr. Lövy Lajos, Madarász 
Gézáné, <ir. Matta Árpád, Makó Kálmán, 
Magyar Kázmér, Némedi János, mezőeörsi 
Nagy Lajos, Nagy Pálné, Nemesszeghy 
Aladár 8—8 K., Nagy Lászlóné 4 K., 
Otócska Gézáné, Orosz Lajos, Pogány 
Ödönné, Pisny Istvánná, Páll Béláné, Fan- 
csova th. város, Rittinger Jánosné, Rudroff 
Béla, Sármezey Antalné, Szűcs Ferenczné 
8 — 8 K., Szabó Gusztáv 4 K.. Szabolcsm. 
gazd. egyesület, Szigeti Oszkár, Sárközi 
Anna, Sárgállt Jenő, Szemere Bálint. Simon 
.Jenöné, Sümegi testvérek, Scliodits Gyuláné, 
gróf Teleki Józsefné, Trenovszky Józsefné, 
Tihanyi Sándor 8—8 K., Vancso Béla 10 K.. 
Weinrich Lajosné 8 K. — B K. urnák. 
Diószegit. Az évkönyvet utánküldtük. — 
./. /.-né úrnő, B.-Mindszent. Sárga orping- 
ton tenyésztojások hol kaphatók, az lapunk 
hirdetési rovatából kivehető. — A.Gy. ur
nák Segesvár, F. P. u nak Horgos, G. K. 
urnák Rakamaz. Prosp ktust, valamint 
mutatványszámot 28-iki postával elküldöt- 
tük. — S. J. urnák, Igazfalva. Baromfitenyész
tés üzéséhez iparigazolványt váltani nem 
szükséges. — H. M. urnák, Hosszumező. 
Egyesületünk ezidei munkatervét megta
lálhatja évkönyvünkben. — V. S.-né 
úrnőnek. Csongrád. A fiatal gunár te
nyésztésre jobb mint az idősebb. — 
l. B. Zs. urnák, Sárospatak. Hirdetést és 
czikket vettünk. Intézkedni fogunk. — 
Többeknek. A baromfib. vásárlásokra vonat
kozólag tes-ék mai számunkban közölt 
igazgató-választmányi ülésben jelentetteket 
figyelemre méltatni. — F. Zs. urnák, 
A.-Nyáregyliáza. Tojások értékesítése vé
gett tessék g most szervezett Tojásfciviteli 
Központhoz fordulni Budapest, IX., Köz
ponti Vásárcsarnok. — H. J. urnák, Mis- 
kolcz. Belga husnyulakH Éder Oszkár tag
társunknál szerezhet be. Czim: Budapest, 
I., Avar-utcza 6. — Cz. F. urnák, Kará- 
csond. Igaz, hogy a gyakorlott, tenyésztők 
azt tartják, hogy a kacsák tojásait legjobb 
magukkal a kacsákkal kikeleszteni, de 
tudva azt, hogy a kacsák nagyon ritkán 

szoktak költeni, ennélfogva a szokás az, 
hogy kacsatojásokat tyúkokkal vagy puly
kákkal költetünk. — K. Z urnák. N.-Károly. 
Kérdéseire válasz levélben ment.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazda
sági Tápok44 eredeti tudósításai.

Budapesti vAg'őmarhavtisíír. 1903. jan. 29. 
E’ölhajtatott: hízott s legelőmarha 2423 drb, cson
tozni való marha 388 drb, összesen 2811 drb. Ebből : 
ökör 1925 drb, bika 147 drb,. tehén 627 drb, bivaly 
112 drb, növendékmarha — drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1903. január 22. I. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör 64-68 60-63 56-59
Tarka hízott ökör . 66-69 61—65 57-68
Tehén ........................ 58-64 50-56 42-48
Szerbiai ökör . . . 52-58 46-51 40-45
Bika........................... 56-62 50—55 44-49
Növendékmarha . . —.----- — —
Bivaly ....... 40—44 36-39 32-35

Irányzat: A vásár hangulata elég élénk, az árak 
általában 2 koronával, bikáknál 4—6 koronával 
hanyatlottak.

Budapesti g-azdaság'i lés tenyésziuarha- 
vásár. 1903. jan. 29. Fölhajtatott : I. rendű magyar 
járm. ökör -— drb, II. rendű magyar járm. ökör 
10 darab, III. rendű jármos ökör----- drb, tarka
növendéktinó----- drb, hizlalni való tinó-------drb,
bonyhádi tehén 46 drb, tarka fejős tehén 83 drb, 
jármos bivaly 20 drb, tenyészbika — drb, összesen 
159 drb. Árak : darabonkint korona értékben jármos 
ökör —— kor., bonyhádi tehén 220—320 kor., 
tarka fejőstehén 150—230 kor. páronként.

Irányzat : A vásár hangulata nagyon lanyha volt
Budapesti .juhvásár. 1903. jan. 26 Fölhajta

tott: 664 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 49—54, középminőségű hízott ürü 
46—------- , legelőn javított ürü-------- ——, javított
anya-------- , szerbiai raczkajuh---------, kecske —,
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti szuróniarbavásár. 1(103. jan. 29. 
Fölhozatott : borjú 199 darab, bárány 754 darab. 
Árak: Borjú I. oszt. kg.-ként 90—102 flll., II. oszt. 
76—88 üli., bárány páronkint 7—16 kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk, j
Budapesti lóvásár. 1903. jan 29. Főihajtatott : 

525 drb. Ebből jobb min. hátas ló — drb, jukker 
— drb, hintés — drb, igás 80 drb, fuvaros ló 140 
drb, parasztló 250 drb, alárendelt minőségű 55 drb. 
Eladatott : 308 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
------- :—, jukker  ——, hintós------- -—, igás 
200—300, fuvaros ló 110—170, parasztié 32-100. 
Irányzat: A vásár hangulata közepes.

Budapesti íerenczvárosi sertés-zárt vásár.
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Irányzat: Vásár élénk. Árak emelkednek.
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A kőbányni sertéspiacz heti forgalma. 
1903. jan. 22-től 1903. jan. 28-ig. Sertésállomány volt 
1903. jan. 21-én. 21749 darab. Ehhez érkezett : 
magyar 702 drb, szerb 1612 drb, összes állomány 
24063 drb. Elszállittatott : 2805 drb. Maradt állomány 
1903. jan. 28. 21258 darab.

Hízott sertésárak :
(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o levonással.)
Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 118—128 

flll. Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 118—128 fül. 
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással 

értendők.)
Magyar fiatal nehéz párja 30Ó kg.-on fölül 124—128 

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

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 
110—120 f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli 
süldő 94—100 fillérig. Irányzat: Élénk.

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

Bécsi szuróiuarhavásár. 1903. január 29 
Fölhozatal : 4208 drb borjú, 2417 drb sertés, 241 
drb juh, 1285 drb bárány. Árak: kg.-kint flll. borjú 
1. o. 94—116 (----------- ), borjú II. o. 80—92,' hízott
sertés 106—116, süldő sertés 90—108, hússertés 
100 —112, juh 64—100, bárány páronkint 12—28 kor.

Irányzat: Lanyha.
Bécsi juhvásár. 1903. jaD. 29. Fölhajtatott : 

1670 darab. Árak: kg.-kint flll.-ben : angol húsos 
ürük —— (-------- ), I. rendű hízott ürü 54—58,
középmin. hízott ürü 48—52, kecske-------- , bárány
-----—. Irányzat: Élénk.

Kécsi sertésvásár. 1903. jan. 27. Fölhajtatott : 
hússertés 5361 darab, zsirsertés 6499 drb, összesen 
11860 drb. Ebből : magyarországi 6513 drb, galicziai 
5187 drb, egyéb 160 drb. Árak: kgrammonkint élő
súlyban fill.-ekben : ■ elsőrendű nehéz magyar 
113—116 (kiv. 117), elsőrendű közép magyar 105—112, 
könnyű magyar 97—103, öreg nehéz magyaj 
105—112, szerémségi (horvát)-------- , szedett sertés
97—103, galicziai süldők 72—88, galicziai öreg 
------—, hús.értések 72—88. Irányzat: Vontatott.

Bécsi szarvasmarhavásár. 19Ö3. január 26. 
Fölhajtatott : hízott és legelőmarha 3430 drb, cson
tozni való marha 848 darab, összesen 4278 darab. 
Ebből ökör 3168 drb, bika -466 drb, tehén 592 drb, 
bivaly 52 drb. Vesztegvásárra felhajtatott — drb. 
Árak : (100 kilogrammonként élősúlyban korona

értékben fogyasztási adó nélkül.)

Irányzat: Az előző hetinél 400 drbbal kisebb fel
hajtás és a 8 napi szükséglet fedezése daczára, a. 
forgalom csendes változatlan árak mellett.

1902. jan. 19 1. rdndű 1 li. rirdü Ili, rendű

Magyar hízott ökör .. . . 72-74 | 62-71 52—60
Galicziai hízott ökör. . . 74-78 | 65—73 58—64
Tarka hízott ökör. ... ' 80-86 70—79 60-69
Bikák ............................... 48-70 _____ _____ ■
Hízott tehén.................... 52—66
Legelő marha.................... _____ _____
Csontoznivaló marha . . ■ 48-70 _____
Bivaly.......................   . . 1 36—48 —
Konzerváru (selejt) . . . | -------- 1 —

Ragadós állati betegségek állása Magyarországban. 
1903. január 29-én.

A betegség neme
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Lépfene _. _  _  _  ... 14 22 .. 2
Veszettség ......... ........... 53 53 1 1 — _
Takonykór ..................... 28 33 ~. —- —
Ragadós száj és köröm

fájás _  ... _  ..._ 222 19)9 62 300
Ragadós tüdőlob......... — — — — —
Juhhimlő .............  _ 8 29’ — — —
Tenyészbénaság ......... 5 6 — —
Riihkór ... _  ... ......... 107 360. — 5 40
Sertésorbáncz............... 51 138. — — 14
Bivaly vész ... .. ............. 7 18 — 2 6
Sertésvész .. .................. 352 — — — 44

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet 

jelentése. Budapest, 1903. jan. 29.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy 

pár 140—160, csirke sütni való hazai egy pár 
220—240. Tyuk, hazai egy pár 230—280. Kappan 
hízott egy pár----------- . Rucza hízott la egy pár
450—500, rucza mzott Ila egy pár 400—450. Lúd hízott 
la 1400—1600, lúd hízott Ha 1200—1400. Bu^rka 
hízott la 1100—1200, pulyka hízott Ha 1000—ll^rfill.

Vágott baromfiban és I. rendű szépen, 
tisztán kezelt hízott ludak kilója 1-12—1‘30, vágott 
pulykák kilója 1-00—1’30 flll. kilónként, minőség 
szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 100 db 6, 
gyengébb minőségű 88—88, apadt 84—88, meszes 
84—86 koronát jegyzett eredeti ládánként.

Kiadóhivatali üzenetek.
Gy. G. G. Boglár. 1-sö számunk elfogyott.. 

Ez el tehát már nem szolgálhatunk.
B. J. Nyitrazsámbokrét. A 2. és 3-ik szá

mot megküldölt'ik, az 1-sőt nem küldhet
jük, mert teljesen elfogyott.
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részv.-társ.

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

Siegena 
Fölozogép

Amáv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ : z---------- -- __tejszövetkezeteket, modern magán tejgazdaságokat.
ÁLLANDÓ RAKTÁR: =z_.legjobb minőségű összes tejgazdasági czikkekben. Költségvetésekkel és tervekkel díjmentesen szolgálunk.A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb zzzzzzzzzzzz kitüntetés. ------- -------! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lokomobilok és gőzcséplőgépek.Csereüzletek. Mindennemű gazdasági gépek.

V A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű -------- --- --------
Kwizda-féle Korneuburgi Állattáppor

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

Szer lovak, szarvasmarhák és juhok számára. Egy 
doboz ára 1 korona ”0 fillér- Fél doboz 70 fillér.

Valódi csákis 
ezen védjegy
gyei ellátva.

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

ban kapható.

FTBUZ lüh KwizdB gyógyszerész, csász. és kir. osztrák-
1 JUH. 1YVV1/7U.CL magyarj román királyi és bolgár feje
delmi udvari szállító K0RNEUBURG, Wien mellett.---------------------------------Iegolcsóbb 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. =—...............A szeméttrágya beszerzési ára, nagy belértéke daczára 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.
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Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra
melyek az év folyamán több sorozatban, nevezetesen 
julius és szeptember hónapokban tartatnak meg. Az 
aukcziókra felküldött és „Gyapjuárverési vállalat 
Budapest, dunaparti teherpályaudvar" czimzett gyap- 
juküldemények a M. Á. V. Összes vonalain tetemes 
dijkedrczményben, valamint ingyen raktározásban 
részesülnek. Bejelentéseket és mindennemű felvilá- 
—■ -— gositásokat elfogad: ' = 

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

| encs-fele Magyar Resti tutions-Fluid 
fJ lovak és szarvasmarháknak, zz■ •..... = Gazdaságban nélkülözhetetlen.

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

mentve küldi

V JENCS VILMOS > 
öv gyógyszerész, |ye) 

Budapest, II., Széna-tér 5. sz. 
Főraktár : Dr. Egger Nándor 
gyógyszertára, Budapesten, 
VI. kér., Váczi-körut 17. sz.
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Uj “Yictória” sor vetőgép
( tolókerék - rend - 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETOGÉP. — 1

| Mofherr Sehrantz
g J3udapesten, YI. kér, Váezi-körút 57. sz.Uj gazdasági gépgyára és vasöntödéje Kispesten épült!900-ban
TTjaalja legjobb 

és eszközeit
minőségű gazdasági gépeit 
jutányos árak mellett. -----

Jerjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen
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A „Kronen Separator"
1901-ben az állami lefö öző-versenynél Budape-ten, vahmennyi 
gép között legélesbben fölözött. Kapható 12 különböző nagy

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

sebb üzemek részére.
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Munka
képesség

K.

Tejgazdasági gépgyár és tej gazdasági 
technikai iroda. Vezérképviselő :

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

Berendez teljes gazdaságokat kéz- és 
erőhajtásra.

Szám 2 3 4

JURÁNY KÁROLY V.
5—6 10 15 25 lit.
25.— 36.— 45.— 65.—

:1

jSangerhauseni gépgyárrészvény-társaságBudapest, (Kűlgö Váczi-ut) C^á^iya-utcza 3.
Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

A
í m. kir. szabadalom 15,117. szám, számos I. dij.I\ Gépeink elösmert legjobb szerkezetűek, k szokatlanul nagy tétemcnykcpességüek se k mellett olcsók. Gabonatisztitógépek, szecskavágók, sorvetőgépek stb. stb.
| Jungen Sándor
í Budapest, V., Marokkói-utcza I. sz.
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KIS IIIR ■ >ETESSEK.

Tejgazdasági 
Zsebnaptár 
az 1903. évre.

IV. évfolyam. Szerkeszti és 
kiadja

Jeszenszky Pál
titkár.

Tejgazdasággal foglalkozók
nak nélkülözhetetlen. Meg
rendelhető az „Állattenyész
tési - s Tejgazdasági Lapok*  
kiadóim atilában. Budapest 

Köztelek, Űllői-út 25.
Ara (bérmentve és ajánlott 
küldéssel) 3 Kor. 70 fii 1.

Egy próbaköltetésre díjtalanul
küldöm.

„Ausztria*  költetőgé emet. 
Termékenyített tojásokból 
80—9G°/o csirkét költ ki. 
Eddig el nem ért ered
mény. Február hó elején 
több száz csirkét fog köt

tető gépem kikölteni, 
melyek olcsón eladók. Faj
ta tojásokat kiköltésre leg
olcsóbb feltételek mellett 
elvállalok. Ausztriában leg
nagyobb ojás költető há
zamban, ezidö szerint 1200 
tojás van költés alatt. — 
Prospectust küld G. Miieké, 
Wien, XV., Weinbergergasse 
13. sz.

Nagyméltóság u Orgrrőf Pallavicini Sándor 
úr mindszent-algyői hítb. uradalma magyar-alföldi 
guly tenyészetéből

14 darab 3 éves tenyészbika 
van eladásra felállítva. A bikák megtekinthetők a 
mindszenti gazdaságban; vasút- és postaállomás 
Mindszent ( songrádm.)

Csongrád-Sándorfalva, 1903, január hó.

Sárga és fehér orpingtonok 
a pozsonyi országos mező
gazdasági kiállításon az 
első díjjal „díszoklevél, 
aranyérem és 200 korona 
emléktárgygyal“ kitüntetve 
kapható : Polónyi Manó or- 
pington-telepén Kecskeméten. 
Fehér hús, barnahéju tea
tojás. Az állatok törzsköny
velve és lábgyüriizve van
nak. Faj tisztaságról kezes
kedem. Meg nem felelő 
anyagot visszaveszek. Ár
jegyzék kívánatra ingyen 

küldetik.

Hirdetések
felvétetnek

kiadóhivatalban
Bpest, Üllöi-ut 25.

Urad. Főinlézőségr.

PISXY ISTVÁNNÉNÁL
Battonyán, Csanádmegye, 
mérsékelt árak mellett 
egész éven át kaphatók, 
tisztavérü emdeni libák, 
pekingi kacsák, bronz puly
kák, plimut, orpington, 
langsan, fehér kopasznyaku 
tyúkok, kakasok, fehér ma
gyar tyúkok, kakasok úgy 
ez mint az erdélyi fehér- 
kopasznyakuak, fehér láb, 
fehér csőrrel. Fekete ko- 
pasznyakuak langsan ke
resztezéssel. Télen friss 
tyúktojás kapható. Ösz- 
szel finom pehely és toll 
kerül eladásra. Kacsatojá- 
sek darabja 20 krajezár.

Gödöllői
állami baromfitelepről szár
mazó kifejlett bronzpulykák 
törzsenkint í kakas 4 tojó, 
40 koronáért kaphatók 
Bezuk Istvánnál, Zsom
bolyán.

Tenyészbika eladás.
A békési uradalom tiszta magyar alföldi gulya 

beli 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. EMPERL ERNŐ,
uradalmi tiszttartó.

Tenyésztő Ön? Kiváló eredményeket kíván elérni? 
Nos 1 Akkor nevelje fel a fiatal baromfit 
Fattinger húsrostos csirKeeledelé vei 
és adjon a tojóknak a szokásos táplálékon 
kívül még Fattinger húsrostos baromfi ele
deléből. Ezen kiváló tápszereket évek óla 
e sőrendü tenyésztők használják és az összes 
szakmüvekben és lapokban ajánltatnak. — 
Árjegyzék és prospektus kívánatra ingyen 
küldetik FATTINGER többi állateledeleiről: 
baromfi, galambok, fáczánok, madarak, halak, 
kutyák stb. részére. Óvakodjunk utánzatoktól.

RaktáraK Budapesten:
Geittner és Rausch Andrássy-út 8. sz.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaSott

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 bíró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

Foglalkozik : szállások bérbeadásával, szemes és 
darált elesés 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 : 1 ------

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 elfog-ad tűz- és jég-kár 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 főze
lékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósit. A szállítmányo
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardijak, útirányok 
stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. =============== 
Kiviteli osztály : A társaság berlini fiókja mindenféle elemi czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja. Áz árukra előlegeket is folyósit. 
Sertésbizományi osztály : A ferenezvárosi sertésvásáron elvállalja 
hizott sertések bizományi értékesítését. =====

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, 
kénsavas-ammont (dohánytrágyá- zásra), chilisalétromot, kanitot, 
40%-os kálitrágyasót, kovasavas 
kálit és egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállít a «««««

99“HUNGÁRIA
műtrágya, kénsav és vegyi ipar r.-társ.Budapest, V., Fürdő-utcza 8.

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

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

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

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

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

Kínálat.

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

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

(Pestmegye).

Sárga orpingtonok 
már most és bármikor kap
hatók : Mathiász Jánosnénál 
Kecskemét, Katona - telep.

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

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

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

Ajánlja szabadalmazott 
baromfi keltető és ne
velőit, melyek könnyen 
kezelhetők, kevés égő
anyagot fogyasztanak 
s jó eredménynyel mű
ködnek. Úgyszintén szaba
dalmazott Acetylen gáz
fejlesztőit, melyek telje
sen megbízhatók s önmü- 
ködőek. Pozsony, 1902. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni. 

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!

Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fonat- ön 

lcerités-g-yííra

BUDAPESTEM, VIII. 
Üllői-ut 48. szám.

Pekingi kacsák, ma
gyar tenyész
bikák, 

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

kaphatók.______
Fehér langsánok 
és ezek tojásai kaphatók 
Darányi Ferencnénél Kecs
keméten Kitűnő, bő tojó-, 
kiviteli- és diszbaromfi.

Őszi szállításra 
kaphatók a gödöllői magy. 
kir. baromfitenyésztőtelep
ről származó tisztavérü 
törzsek után nevelt óriási 
bronzpulkák Lengyendi gaz
daságnál. Vasút pósta, 
távirda Nagy Bátony (Heves
megye.)__________ _____

Teljesen uj,
200 darab tojáshoz való „Prairie 
State“ költőgép eladó. Alábbi faj
baromfiak és azok költő tojá
saira megrendelést elfogadok. — 
Mexikói fehér pulyka, emdeni- és 
angol emdeni lúd, olasz óriási lúd, 
fehér gyöngytyuk, langsan kakas, 
sárga orpingtonok. — Kapható még 
80 métermázsa igen szép bur
gonya. Sármezey Antalné, 

Mező-Kovácsháza.

Feliér orpington 
tyúk és kakas megvételre 
kerestetik. Esetleg minden 
darabért felajánlok egy- 
egy franczia fekete puly
kát. Néhány plimunttyúk 

és jércze, meg plimut- 
langsan - keresztezett, de 
fekete szép tyúkokat, ol
csón ad Bogyay, Sárospa
takon.
Csomag-jelzés : Hungárián Pro- 
duce Import Comp. Chéque- 
számla: 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- 
tral, Leadenhall és a Covent 
Garden piaczokon. — Kiváló 
fajta, tiszta vérü tenyész-barom- 
fiaknak bevásárlását elvállalja

Tejgazdasági Napló 
kötve 3 korona 60 fillér 

Tehenészeti
Törzskönyv 

kötve 3 korona 60 fillér.
Megrendelhető : 

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

út 5., II. em. 8.

Olcsó és tartós drótkerítések
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek, gazdasági telepok 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Továbbá aczél- 
tüskés keritéSNodrouy, 
valamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

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

Emdeni óriási 
olasz gúnarak, darabja 10 
korona. Mexikói pulyka
kakas, darabja 11 korona, 
úgyszintén fenti fajok to
jásaira megrendelést elfo

gad : Veinrich Lajosné, 
Battonya-

Fajbaromíi
és tenyésztojás kapható a 

„Délvidéki földmivelök 
gazdasági Egyesületénél*  
Temesvár.

Baromfi szállító 
kosarak kaphatók: Lampel 
Ödön kosárfonónál, Újpest, 
Temetö-utcza 8.

Importált szülők utáni 
Sárga Orpington- 

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

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

magolás 1 korona.)

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

tetlen. Kapható:

a “Hungária”
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaságnál

Budapest, Fürdö-u. 8.

Plimut
jérczék és kakasok kapha 
tók 5—12 koronáig Kovács 
Ödönnél Budapest, Csömöri
üt 92. szám.
Arany éremmel 

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

Tojás 20 fillér darabja.
Dr. Magyar Károly, Nagy- 
Becskerek.

Keresek 
fehérlábú és csörü, tiszta 
felrr tollú kopasznyaku és 
magyar tyúkokat meg ka

kasokat megvételre. 
Ajánlatok “A.” jegy alatt 

kiadóhivatalba kéretnek.
Kitűnő szép 

emdeni ludak, mexikói puly
kák mindkét nemben da
rabonként 10 koronáért 
kaphatók: Hász Mariská

nál, Magyar-Bánhegyes, 
Csanádmegye. ________ 
Egyptomi Sirálygalamb 
Pozsonyi országos 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.)______
Fekete

langsántyukok és ezek te
nyésztojásai bármikor 

kaphatók: Králik Lajosné- 
nál, Temesváron^________

Kitűnő szer! 
baromfi-ólak fertőzteleni- 
tésére és baromfi-ólak me
szelésére a dr. Aschen- 
brandt-féle bordói por. A 
bordói por megrendelhető 
a Magyar Mezőgazdák Szö
vetkezeténél Budapest, V.. 
Alkotmány-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

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, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképvisoiö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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f^EITTNER ES UALISCtl
. AVAVAVAVAWAWAWAWAVAVAVAVAVAVÁ ■T^^VAVAVAVAVAVAVAVAV

királyi fensége udvari szállítója
i

Alapítva 1865.

■WAVAVAVAVAVAVAVAV

Í SSI 8i I
szám

Műszaki, gazdasági és szerszám nagy

kereskedés. Malomkőgyár. Háztartási, 

konyha és sportáru raktár. =

Budapest, Andrássy-ut 8.

VAVAVAVAWAVAVAVAAz 1900. évi párisi világkiállításon nyert kitüntetés:ALFA-SEPARATOROK Grand Prix.
Iroda, raktár és gyártelep:

Budapest, VI., Lomb-utca 11.

VAVAVAVAVAVAVAVA

Tejgazdasági gépgyár 
SZÁLLÍT mindennemű tejgazdasági eszközöket és gépeket a legjobb kivitelben, a legmodernebb irányban. BERENDEZ tejtelepeket, tejszövetkezeteket wav és mintatehenészeteket, ava
A rjegyzékeket és költségvetéseket kívánatra díjmentesen küldünk.

“Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai részvénvtá.r saság Budapest, TX., Tlllöi-ut 25. sz. (Köztelek).


