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Kéziratokat a szerk. nem ad vissza

Jövőbeni sertésforgalmunk 
Ausztriával.

A monarchia két állama közölt 
végbemenő állatforgalom tudvalevő
leg 1899-ben szabályoztatott az akkor 
kötött állategészségügyi egyezmény 
által azon elv alapján, hogy az egyik 
államból származó állatok, állati 
nyerstermények és ragályfogó tár
gyak a másik államban nem kezel
hetők másképen, mint a saját terü
letéről származó hasonló szállítmá
nyok. Majd négy éve, hogy a két 
kormány által az emlitett elv alap
ján egyetértőleg kiadott végrehajtási 
rendeletek szabályozzák az állatfor
galmat, volt tehát módunk meggyő
ződni a ról, hogy ezen intézkedések 
általában beváltak, de viszont ta
pasztalhattuk azt is, hogy az érvény
ben álló intézkedések részleteikben 
imitt-amott hiányosak, pótlásra és 
kiegészítésre szorulnak.

Leginkább igényelt reformot a ser
tésforgalom szabályozása, még pedig 
mindkét állam érdekében, mert a 
most fennálló szabályok nem nyúj
tanak elég biztosítékot a tekintetben, 
hogy azokat egyesek ki ne játsz- 
hassák, aminek következtében a le
folyt 3V2 év alatt tényleg nem egy
szer behurczoltatott tőlünk a sertés
vész Ausztriába, minek folyománya
ként az ország nagyrésze Ausztriá
val szemben sertésbeviteli tilalom alá 
került. Ezen tilalmak súlyos követ
kezményeit természetesen leginkább 
azok érezték, kiknek érett, hízott 
sertéseik voltak, melyekkel Ausztria 
fogyasztó piaczairól úgyszólván tel
jesen ki voltak zárva. Viszont pedig 
Ausztria azáltal jutott sérelmes hely
zetbe, hogy az időközben törvényes 
utón kötelezővé vált sertésvészirtást

az általunk odavitt sertésekkel állan
dóan behurczolt sertésvész sikerte
lenné tette.

A sertésvészbehurczolások majd
nem kizárólag továbbtartásra kivitt 
soványsertésekkel történtek s csak 
jelentékeny csekély számban vágó 
sertésekkel. S minthogy hizó- illetve 
vágósertéseink kivitele azonfelül nem
csak számra, de különösen értékre 
nézve aránytalanul felülmúlja a to
vábbtartásra szánt soványsertések 
kivitelét, elsősorban a leölésre szánt 
vágósertések kivitelét volt szükséges 
szabadabbá tenni és egyutal bizto
sítani.

Ennek megfelelőleg lényeges kü
lönbség tétetett a továbbtartásra 
szánt úgynevezett haszon- és tenyész- 
sertések és a leölésre szánt úgy
nevezett vágósertések között.

Hogy a soványsertéskivitel követ
kezményeiben mennyire veszélyez
tette és akadályozta szabad sertés
kivitelünket, azt igazolják a követ
kezők. Az úgynevezett haszon- és 
tenyészsertések, melyeknek legna
gyobb kontigensét a soványsertések 
név alatt ismert fiatal sertések ké
pezték, többnyire vásárokon szedet
tek össze, a hová az egész környék
ből, sokszor távolabb eső járásokból 
sőt más megyékből is hajtattak fel 
és összecsapva egy szállitmánynyá, 
többnyire a vásártartó község által 
kiállított uj közös marhalevéllel szál
líttattak Ausztriába. Az ily szedett 
soványsertések között, köztudomá
súlag elég gyakran akad olyan, mely 
a sertésvész csiráit már magában 
hordja, bár a vétel és szállítás alkal
mával még látszólag egészséges.

Ha már most az Ausztriába vitt 
sertéseken egynéhány nap, esetleg 
egy-két hét múlva kitör a sertésvész,

osztrák részről sertésbeviteli tilalom 
alá helyeztetik nemcsak azon járás, 
melyben a marhalevelet kiállított 
vásártartó község fekszik, de kiter
jesztetik ezen tilalom mindazon já
rásokra és vásárokra is, melyek az 
említett községtől tiz kilométernyire 
vannak. Jgy megtörtént számos eset
ben, hogy egy ily vészbehurczolás 
folytán több járás és város került 
hosszú ideig fennálló sertésbeviteli 
tilalom alá. Sőt volt rá eset szám
talanszor, ' hogy sertéskupeczek a 
már kitiltott és fertőzött járásokban 
olcsó pénzen összeszedett sovány
sertéseket, először osztrák részről 
szabad járásokba irányittalták és 
ott váltott uj marhalevelekkel — a 
tilalom ily módon való kijátszásá
val — ezen szabad és vészmentes 
területekről szállították Ausztriába. 
Ha az ilyen száll itmányban fertőzött 
sertés volt, ismét csak az utolsó 
marhalevelet kiállított község illetve 
járás és a szomszédos járások ke
rültek tilalom alá, holott az egész 
szállítmány eredetileg az ország más 
részéből származott és a marha
levelet kiállított községben esetleg 
csak nehány óráig vagy napig 
időzött.

A kitiltott vidéken a legfőbb kárt 
természetesen az szenvedte, akinek 
leölésre kész hízott sertése volt, 
melyekkel most már alig tudott 
megmozdulni és kitiltva a szabad 
forgalomból, kénytelen volt a kész
árut úgy ahogy, de mindenesetre 
veszteséggel eladni.

Mindezen körülmények tényleg 
szükségessé tették, hogy a sovány, 
illetve haszon- és tenyészsertések 
Ausztriába irányuló forgalma meg
felelő ellenőrzésnek vettessék alá; 
amely kivánalom azuj egyezményben
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érdekeink teljes épségben tartásával 
oldatott meg, még pedig a követ
kezőképen :

Haszon- és tenyészsertések Magyar
országból Ausztriába és viszont Ausz
triából Magyarországba csakis az ille
tékes központi hatóság — tehát 
magyar származású sertésekre nézve 
a magyar földmivelésügyi miniszter — 
előzetes külön engedélye alapján 
csakis vasúton lesz lehetséges és 
pedig előzetes 35 napi megfigyelés 
után. Ha tehát valaki ily továbbtar- 
tásra szánt haszon- és tenvészser- 
téseket óhajt Ausztriába szállítani, 
ezen szándékát bejelenti a földmive
lésügyi minisztériumnak, amely ha 
vészmentes a származási .hely és a 
szomszédos községek, és a kérdéses 
sertések az állategészségrendészeti 
követelményeknek megfelelően elkü
löníthetők, — a 35 napi megfigyelés 
foganatba vételét megengedi. A ser
tések állatorvos által megvizsgáltat
nak, nyilvántartásba vétetnek és pon
tosan megjelöltetnek, a 35 napon 
belül a kijelölt helyen tartandók és 
idöközönkint is egészségi állapotukra 
nézve megvizsgálandók. A megfigye
lési idő vége felé kikérendő a föld
mivelésügyi minisztertől a szállítás
hoz szükséges külön engedély. Ennek 
elnyerése után a sertések újból meg- 
jelölendök és a legközelebb cső 
marhar.ikodó állomásra vészmentes 
utón elhajtandók. Ha a marharakodó 
állomás oly távol fekszik, hogy a 
sertések ugyanaznap oda el nem 
hajthatók, akkor kocsin szállitandók 
a vasúthoz, mert útközben sehová 
be nem állíthatók. Ezen sertések a 
vasútra felrakáskor ugyanazon állat
orvos által vizsgálandók meg, ki által 
a megfigyelés eszközöltetett és kizá
rólag csakis azon ausztriai rendel
tetési helyre szállíthatók, ahová a 
külön engedély szól.

A továbbtartásra szánt haszon- és 
tenyészsertések kivitelére vonatkozó 
ezen szigorú eljárással szemben lé
nyeges könnyítés biztosíttatott a le
vágásra szánt sertések kivitelére 
nézve. Mig ugyanis eddigelé a levá
gásra szánt hízott sertések csakis 
osztrák részről tilalom vagy forgalmi 
korlátozás alatt nem álló vészmentes 
helyről voltak Ausztria bármely he
lyére elszállíthatok, mely jog ezentúl 
is teljes érvényben marad, azon 
messze kiható könnyítés is biztosít
tatott, hogy tilalom vagy forgalmi 
korlátozás alatt ál!ó területekről is, 
sőt fertőzött községek elkülönített, 
vészmentes udvaraiból (szállásaiból) 
is származó vágósertések Ausztriá-

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

nak később közhírré teendő körül
belül 260 közvágóhidjára és kon- 
zumvásáraira külön engedély nélkül 
el lesznek szállíthatók és ott csak 
nyolcz napon belül levágandók. 
Olyan ausztriai községekbe pedig, 
ahol közvágóhíd nincs, a jelzett 
könnyítés mellett szintén szállíthatók 
vágósertések, de csak osztrák bel
ügyminiszteri külön engedélylyel és 
ott már három napon belül levá
gandók.

Ezek az intézkedések remélni en
gedik, hogy az utób' i években száz 
meg száz esetben ismétlődött ser- 
tésvészbehurczolások tetemesen gyé
rülni fognak, a sertéskivitel pedig 
biztos alapon és nyugodt mederben 
fog végbemenni, mert a sertéste
nyésztők és hizlalók nem lesznek a 
gyakori tilalmak folytán beállott hát
rányos esélyeknek kitéve, melyek a 
sertéskivitelünkre jelenleg oly béni- 
tólag hatnak és fel fog lendülni ál
talában a sertéshizlalás, mely egyúttal 
a hizlaláshoz szükséges takarmány- 
czikkek kedvező áralakulását fogj t 
maga után vonni. K.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

A tehénállomány pótlása.

E lapok f. évi 3. számában tár
gyaltam azon kérdést, hogy érdemes-e 
a 9 filléres tejértékesités mellett 
igényesebb, tehát abrakolandó tehe
neket tartani és akkor kimutattam, 
hogy a tükrösmajori gazdaságnak 
— itt már többször ismertetett — 
körülményei között, a 2500 liter évi 
tejhozamnál borzderes tehenek tar
tása, az abrakolás daczára is jóval 
jövedelmezőbb, mint volna az igény
telen és olcsó fölvidéki teheneké 
abrakolás nélkül.

Ennek megállapítása után vissza 
kell térnünk az eredeti kérdésre, 
hogy t. i. az adott körülmények kö
zött mi lesz jövedelmezőbb és czél- 
szerübb : vásárlás avagy saját tenyész
tés utján pótolni a tehenészeti állo
mányt?

Ezen kérdés elbírálásánál, a be
vásárlás mellett a következő előnyök 
hozhatók fel:

1. Hogy a vásárolt tehenek — 
legalább darabszámra — mindig ol
csóbbak a sajáttenyésztésü tehe
neknél, és igy csekélyebb a jószág
állományba befektetett tőkeérték és 
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kevésbbé nagy a tömeges elhullás 
vagy pedig a száj- és körömfájás 
felléptével bekövetkezhető veszteség 
okozta rizikó ; 2. hogy ép ezen töme
ges elhullás stb. esetén sokkal köny- 
nyebben pótolhatjuk tehénállomá
nyunkat bevásárlás utján, mint az 
utóvégre is korlátolt számú üsző
állományból ; 3. hogy a bevásárlás 
utján tehenészetünk állományát a 
tejértékesitési viszonyokhoz képest, 
tetszés szerint emelhetjük vagy csök
kenthetjük ; 4. hogy nem kell nagy 
számú üsző-gulyát tartani és ezzel 
úgy a befektetés, valamint a rizikó 
is jóval csekélyebb.

Ezzel ellenlétben a saját nevelés 
előnyei a következők:

1. hogy a saját nevelésű üszők 
termelőképessége, okszerű tenyész
tési eljárás mellett általában jóval 
nagyobb, mint a bevásároltaké; 2. 
hogy nem kell azok bevásárlására 
készpénzt k'adnunk és hogy az üsző
gulyával sok olyan 11. rendű takar
mányt jól értékesíthetünk, a melyet 
a tehenészetben már bajos volna 
előnyösen ldhasználnálnunk; 3. hogy 
a sajáttenyésztés mellett sokkal 
kevésbé vagyunk kitéve a ragályos 
száj- és körömfájás stb. behurczolá- 
sának, mint a bevásárlás esetén.

Nagyjában ezen két üzemirány 
előnyei kiegyenlítik egymást és a 
rentabilitás kérdését főleg az dönti 
el: a bevásárlás vagy a tenyésztés 
utjáni üsző-beszerzés tekinthetö-e 
jövedelmezőbbnek ?

Hogy az üszönevelés mennyibe 
kerül, az mindig a helyi viszonyoktól 
és a fölnevelendő fajta igényeitől 
függ. Általános érvényességű számí
tást itt felállítani nem lehet. Monostori 
fölhozott példái szerint, Németország
ban 4 különböző tenyésztő számításai 
szerint 1 üsző fölnevelése 366, 402, 
433 illetőleg 438 koronába, Rákos 
Béla szátnitásai szerint Csongrád- 
megyében 1 tarka üsző fölnevelése 
360, a kérdéses dunántúli gazdaság
ban pedig 292 koronába, ugyancsak 
ezen gazdaságban az én számításaim 
szerint 1 borzderes üsző fölnevelése 
277, egy tarkaüszöé pedig 360 koro 
nába kerülne, mig végül a felföldön 
150—360 koronáért lehet vásárolni 
egy kistestü, de aránylag elég jó 
fejős tehenet. Ezen látszólag rend
kívül nagy számítási eltérések láttára 
veti .fel Monostori a kérdést, hogy 
tulajdonképpen hol is van itt az 
igazság, és hiteles számadatok köz
lésével megállapittatni kívánja, meny
nyibe is kerülhet voltakép egy üsző 
fölnevelése ?



1903. — 7. sz. Állattenyésztési és Tej gazdasági Lapok

Én részemről azt hiszem, hogy az 
adott körülmények között mindegyik 
számítás helyes lehet és hogy tény
leg a felvidéki parasztnak riska üszője 
csakugyan 160 koronába kerül, mig 
a németországi tenyésztőé 360—440 
koronába. Csakhogy a 300 kg. élet- 
sulyu és 1500—1600 liter évi tej- 
hozamu riska tehén még 160 korona 
fölnevelési ár mellett is drágább 
lehet, mint a német tenyésztőnek 
400 koronába kerülő, de 600—700 
kilogramm élösulyu és 3—4000 liter 
tejhozamu üszője. Hogy azonban 
voltakép melyik tenyészirány köve
tése czélszerübb, az mindig a gazdál
kodási viszonyoktól függ- Az inten
zivebb gazdálkodást lehetővé tevő 
takarmánytermelési és értékesítési 
körülmények között a nagytestű, 
nagy termelő-képességű, de egyúttal 
igényes nyugati hegyi vagy lápmarha, 
ellenkező esetben pedig esetleg ép 
az igénytelen riska marha tartása 
lesz helyénvaló.

A darabszámra kiszámított föl
nevelési költség tehát nem nyújt 
biztos támalapot a különböző fajták 
és egyedek értékének összehasonlitha- 
fására és nagyon czélszerünek látszik 
Kovácsy Béla közvetítő indítványa, 
ki métermázsa-számra ajánlja meg
állapítani a fölnevelési költségeket. 
E szerint a felvidéki riskának méter-

160 mázsája -y- = 52 koronába, a né

met tenyésztők pedig =

= 60—73 koronába kerül és ha 
számításba veszszük, hogy a riska 
élősúlyban, mint vágómarha csak 
40—50 koronáért, ellenben a fejlett 
nyugati fiatal marha 70—50 koro
náért értékesíthető, a hústermelés 
tekintetében a nyugati gyorsan fej
lődő nagytestű szarvasmarha tenyész
tése határozottan előnyösebb, mint 
az igénytelen kistestü riskáé.

Csakhogy egy fejösállat haszná
lati értéke sok esetben eltérő annak 
üszökorában elérhető húsértékétöl. 
Hiszen én szívesen elismerem azt, 
hogy a 3 — 4 éves simmenthali marha 
fölnevelése, a jóval nagyobb pénz
beli költségek daczára is sokkal jutá
nyosabb, mint a borzderes marháé, 
addig t. i. mig a husérfékesitésröl 
van szó. De nagy kérdés, hogy ezen 
jövedelmezőségi előnyét megtartja-e 
mint fejős állat is, hogy t. i. nagy 

igényeihez mérten csekélyebb tej
termelő képessége nem billenti e 
a gyengébb hústermelő fajták javára 
a mérleget? A „Köztelek" múlt évi 
számában lefolyt vita, majdnem két
ségtelenül a borzderesnek előnyét 
bizonyította addig, a mig csak hus- 
és tejértékesitésröl van szó, és csak 
a tenyészállat-nevelés és eladás az, 
mely esetleg a telivér szimmenthali 
tehenészeteknek a rentabilitásban 
némi fölényt biztosíthat.

Miként azonban emlitém, a külön
böző tenyészirányok megválasztásá
nak helyessége mindig a körülmé
nyektől függ. Itt azonban egy oly 
gazdaság tehenészeti üzeméről van 
szó, a hol a takarmány termelési, 
értékesítési és legeltetési viszonyokat 
apróra ismerjük és a hol a tenyész
tési költségeket épp ezért pontosan 
kiszámíthatjuk. Mivel pedig számos 
gazdaság tart fenn tehenészeteket 
hasonló körülmények között és igy 
ezen számítási módozatokat szintén 
alkalmazhatja, legközelebb rövid ki
vonatban közölni fogom azokat.

M. T.

Az u. n. tartós henteskészit- 
mények és a mangalicza.

Állatkivitelünk: különösen sertés
exportunk kákáján is csomót kereső 
külföldi „jóakaróink" reá kiáltottak 
már idők folytán sertéseinkre minden 
létező és nem létező kígyót, békát, 
úgy hogy elmehetnénk maholnap e 
tekintetben „jeget aszalni", ha e jó
akaróink gyomra nem volna nagyobb 
ur, mint szája, a mely kiábál, de 
szerencsére rágni is akar. Egyebek 
között sok helyen Németországban 
örülnek mint a gyerek a mézes 
bábnak s fizetnek mint a köles a 
mi sárga földig lehurrogatott mangali- 
czánk láttára, más helyeken pedig 
trombitálják tele tüdővel, hogy nem
csak betegségekben rejlő veszedel
meket hurczol be az a mi sörtés 
gunyáju állatunk, hanem még olyan 
semmirevaló húst, szalonnát is ad, 
hogy abból ugyan semmi germán 
ember becsületes, tartós árut produ
kálni nem képes.

Hát mi itthon bölcsen tudjuk azt, 
hogy a mi kondor disznónkban amúgy 
átlagban bizony több a zsir, mintáz 
egyéb anyag, de azt is tudjuk, hogy 
evvel a zsírral jóságban sem veteked- 

hetik a világ Semmiféle sus scrofája s 
mindent szívesebben elárulnak a mi 
külföldi jóakaróink mint azt, hogy ők 
is igy vannak meggyőződve. Lerán
tanak bennünket minduntalan a sárig 
s egyben lesik, keresik, hirdetik betű
ben is, hogy veszünk mangalicza 
terményeket a legmagasabb árban 
és korlátlan mennyiségben.

De hogyne is! Hát mije van, mije 
nincs akár az osztráknak, akár a 
németnek. Mindkettőnek van pecsme- 
gelve tenyésztett, mivoltából mester
ségesen kiforgatott olvadékony husu, 
olajos zsiru sertése, a mi bizony 
jó a friss fogyasztásra, de a mi 
bizony holmi hurka, kolbász alakban 
el nem áll hosszasabban se tűzön, 
se vizen, se jégén, ha csak meg 
nem toldják valami jó konzerváló 
szerrel.

Ohó! Hát a prágai sonka? Hja, 
az egészen más! Mint Bengali Trilby 
felett, úgy uralkodik némely — sajnos 
sok — ember felett a hiedelem, 
hogy nem is sonka, ha nem prágai. 
Pedig az ízlelő kelyheknek elíinyáso- 
dása az és nem egyébb, hogy a 
mangaliezának jő magyar, pl. kassai, 
debreczeni módra kikészített sonka 
formáját valaki jobbnak ne találja, 
mint azt a teljesen Íztelen, szemre 
tetszetős, Ínyre undorító prágai csinál- 
mányt, amelyet a cseh hentes magyar 
disznó teteméből rontott el a Trilbyk 
suggerált izléséhes képest s melyet 
sajgó szívvel, de elront imigy már 
a hazai hentes is, csakhogy a prágai
val konkurálhasson.

Le vagyunk főzve mi fogyasztók 
e tekintetben is lépten-nyomon s 
mi vagyunk okai, ha derék hente
seink erre vetemednek, mert nekünk 
kellene azt mondani, hogy jó magyar 
sonkát adjatok, a prágai aztán egye 
meg, ha tudja a magáét, a mely 
drágább is, de rosszabb is mint a 
miénk, a melyet ahhoz értő iparos 
annak való, arra alkalmas magyar 
disznó-tetemből készített.

De hát a komikum nemcsak 
ebből áll, hanem abból is, hogy 
itt vásárolja össze a cseh a nyers 
anyagot -nálunk, s megkapja tőlünk 
a négy sonka és a karbonádli áráért 
majdnem az egész tetemet! Hja! 
nekünk magyaroknak 'van miből 
eként dobálóznunk s mellé még van 
türelmünk zsebre rakni az örökös 
hurrogást, amit magyar sonkát, ma

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

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETÉHEZ RUDAPESTEN, V. KÉR.
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gyár zsírt kivivő s ide visszahozva ránk 
sózó idegenek zúdítanak fülünkbe 
és egyben egzisztencziánkra mind
untalan súlyos csapásokat mérvén.

A komikumnak van aztán még 
más oldala is. A német hentesek 
pl. jajgatnak, hogy ti német tenyész
tők, állítsatok már elő sertést, hazait, 
a melyből „dauer waarét" lehet 
csinálni, de addig ne agyarkodjatok 
a magyar disznó-áru ellen, mert ha 
igaz is volna az, hogy az sem alkal
mas arra a bizonyos „tartós" készít
ményre, de alkalmas, de égetően 
szükséges arra, hogy a ti folyton 
kiabáló szátokat betömje, egyre hús 
után korgó gyomrotokat megtöltse 
jól s ami fő — olcsón.

Hát hogy még legyen egy fokozata 
a komikumnak, fogja magát egy 
német eredetű ember, aki még ma 
is német honos, de Budapesten je
les hentes üzletet vezet és Stutt
gartban kiállít romlásnak legeröseb 
ben kitett hentes árukat magyar 
disznó anyagból s talán gondolja, 
vagy mondja is, hogy: ide nézzetek, 
eláll ez a magyar áru kétszer annyi 
ideig is mint a tiétek. A német 
nézi is — nem hisz a szemének — 
Trilbynek véli magát, akit Svengáli 
hatalmába ejtett; kollegájuk egy 
karlsruhei hentesáru gyáros azonban 
fülibe kiábálja az ámulóknak, bogy: 
bizony magam sem hittem volna 
soha, hogy a zsíros magyar sertés
ből ilyen hentes árut lehessen készí
teni, de hát lehet, az tény, s az a 
budapesti gyárvezető és tulajdonos 
méltán hozta is el ide az arany 
érmet, a legnagyobb kitüntetést, mert 
bebizonyította, hogy akarni és érteni 
kell s akkor megy a dolog.

Hát mit is magyarázzam én a 
magyarnak a mangalicza „tetem" 
jóravalóságát, a magyarnak, akinek 
egyi téli disznóölésétől a másik 
téli disznóölésig mindenféle házilag 
előállított „disznósága" van a kamrá
jában, padlásán, pinczéjében, sőt 
gyakran a szobája mester gerendáján 
is! Hát az talán a kimondhatatlan 
nevű, nemes külföldi sertésekből való? 
Dehogy, való bizony a mangaliczá- 
ból, a mely konyhai löcsedéken, 
egy kis tökön, korpán, burgonyán, 
majd tengeri darán szedett magára 
jó féle zsírt is, de aztán jártában- 
keltében jóféle, tömött, egy kicsit 
rágós, de nagyon tartós húst is, 
melyből jut egész évre órja, sonka, 
kolbász, kenyérhez való szalonna stb.

Bizony holmi halakon, vérliszten, 
vágóhídi undokságokból kivontszeme- 
ten, makkon, s mi több effélén 
„végzett" sörtés-állat nem ad se 
magyarnak, se semmiféle nácziónak 
„tartós" dolgokat s mindenféle pan
csolással se lehet a hentes mű

helyben sem ilyenné tenni azt. Ha 
egyébből nem, az aranyérmet nyert 
budapesti hentestől annyit megtanul
hatnak hát végre a mi külföldi jó
akaróink, hogy sok egyéb között ez 
a vádjuk is a mangalicza ellen tart
hatatlan s hogy a mikor a magyar 
tenyésztési és tartási formára a 
német tenyésztők kezdenek áttérni, 
nem azért teszik, mert nem ad 
„tartós" árut, hanem azért, mert 
hentesczélra alkalmasabbat ad, mint 
a legtöbb német tenyészet állatja.

Végre, mert unalmasságig ajánl- 
gatják már kivált újabb időben, a 
mangalicza mellőzését, s a külföld 
kedvéért a más fajtákra való áttérést, 
bátor vagyok, nem is tudom hányad
szor, de újra is hangoztatni, hogy: 
lassan ebben is a testtel, hiszen 
éppen az van a külföldön nagy 
számban, a mire az áttérés ajánl- 
tatik, s az nincs, a miben Magyar
ország valósággal speczialista, t. i. 
minden irányban háladatos sertés elég 
mennyiségben s aránylag olcsón.

Csak előny lehet az, ha sertés- 
kinálatunk anyaga változatos, de 
nem lehet előny, kiönteni a régi 
vizet a tálból, mielőtt biztosak vol
nánk a felöl, hogy jutunk más víz
hez ; elítélendő könnyelműség volna 
kivált ott szakítani, modern jelszók 
után vakon indulva a mangaliczával, 
ahol az a „rögnek teremtménye", 
ahol nemes külföldi fajták kívánal
maira való tekintettel elfogulatlanul 
kénytelenek vagyunk kimondani rájuk, 
hogy: itt nincs számotokra hely.

Monostori Károly.

Tej gazdaság*.
Rovatvezető: Sierbán .János.

Fejők versenye.

Egy németalföldi közlés szerint az 
overijssel-i gazdasági egyesület múlt 
év deczember havában díjazással 
egybekötött fejöversenyt rendezett, 
hogy a szakértelmes fejés elterjedé
sét ezzel is előmozdítsa s az ottani 
fejők ügyessége közötti különbséget 
kiderítse és bizonyítsa.

A verseny szemlélésére sok érdek
lődő verődött ott össze s magában 
a fejés versenyében 16 egyén (több
nyire nők) vett részt.

Ki volt tűzve 3 pénzdíj s korlát
lan számú elismerő oklevél. A ver
senyben résztvevők magukkal kellett 
hogy hozzák a fejőstehenet és a 
fejő eszközöket.

A biráló-bizottság a tejgazdasági 
felügyelőből, egy tenyésztőből és egy 
állatorvosból állott.

A bírálás a következő beosztású 
értékszámadás alapján történt:
A) 1. a tőgy és bimbók elő

zetes kezelése ..._ 2 point
2. az első tejsugárnak a

földre csorgatása  2 „
3. kezek s fejörocska tisz

tasága ... ... ...  4 „
B) 4. ülés módja s rocska

tartása ... ... 5 „
5. fejés módja, ujjak tar

tása ................ ... ... 9 „
6. szabályos, erőteljes fe

jés s a tejsugarak mi
nősége ...  .......... 9 „

C) 7. jó kifejés ................ 5 „
8. kifejés időhossza 3 „
9. a tehén-otthagyás 1 „

Ahhoz képest aztán, hogy a jury 
kitűnőnek, igen jónak, középszerű
nek vagy rossznak találta az egyes 
műveletet s illetőleg tételt, a ver
senyző értékszámait 5, 4, 3, 2-vel 
szorozta meg. Legjobb esetben tehát 
200 pointet kaphatott valamely fejő. 
Ennyit azonban egyik sem kapott, 
hanem az első dijat 15 forintot egy 
fejöasszony 164 pointtel, a 2-ikat 
(10 frt) 150 s a 3-ikat (5 frt) 137 
pointtel szintén egy-egy asszony 
nyerte, azok pedig, akik a 200 point 
2/s-át elérték, elismerő oklevelet 
kaptak.

Egyébiránt az összes résztvevők 
egy-egy, a jó fejés mibenlétét tár
gyaló füzetet kaptak s a verseny 
elnöke beszédet mondván kiemelte, 
hogy a legjobban takarmányozott s 
gondozott legjobb fajta tehéntől is 
csak úgy várható igazán szép tej- 
hozam, ha a fejést avatott kezek 
végzik. A fejés nem is oly közön
séges munka, amit kicsinyléssel le
hetne lenézni, hanem az egyike a 
gazdaságokban a legfontosabb mű
veleteknek.

Én nem tudom, de azt hiszem, 
hogy ilyen csekély jutalomdijjak mi- 
nálunk is kitüzhetök volnának ilyen 
versenyekre, egyes tejgazdasági köz
pontokon, gazdasági egyesületek, 
gazdakörök stb. által, bizonyára az 
ügy jelentékeny hasznára. .

Kísérlet fejősteheneknél, szök
és tágarányu takarmányozással.

Dániában, a tejgazdálkodás terén 
ezen elsőrangú államban, 1902. évi 
deczember hó 1-seje óta egy érde
kes kísérlet folyik a következő ter
vezet szerint:

Az országkülönféle vidékein, gazdák 
13 kisebb-nagyobb majorjában, a jö
vedelmezőség kimutatására irányuló 
takarmányozási kísérlet ejtetik 3 cso
portba osztott tehénállományon. Az 
első csoportba osztott majorok kí
sérleti állománya állandó mennyiségű 
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fehérjét, de változó mennyiségű szén- 
hvdrátot és zsírt kap. A 2-ik cso
portban állandó mennyiségű szén- 
hydrátot és zsirt, de változó meny- 
nyiségű fehérjét kapnak az állatok. 
A 3-ik csoportban végre, mely két 
alcsoportra oszlik, kap az egyik ál
lomány maximális quantumban fehér
jét és minimális mennyiségben szén- 
hydrátot és zsirt, a másik állomány 
pedig minimális mennyiségű fehérjét 
és maximális quantumba szénhydrá- 
tot és zsirt.

Bizonyos idő eltelte után, vala
mennyi majorban megváltoztatják 
aztán a takarmányokat, úgy, hogy 
mindegyik csoport keresztül menjen 
valamennyi takarmányozási formán ; 
e takarmánycsere előtt azonban egy 
ideig valamennyi kísérleti állatot 
egyformán takarmányoznak.

A takarmánykeverékek úgy állít
tatnak össze, hogy azt a praxisban 
bárhol alkalmazni lehessen s ez ele- 
ségben az alaptakarmány tápláló 
aránya egy és ugyanaz marad, a ter
melő takarmány táplálóaránya azon
ban különböző lesz.

A kísérlet tartama alatt 5 napon
kint próbafejések ejtetnek, s az álla
tok élősúlya a kísérlet kezdetén és 
végén kiderittetik.

*
E kísérleti sorozat nyomán több 

érdekes és a jövedelmezőség szem
pontjából fontos tény és körülmény 
derülhet ki, nem csoda hát, hogy a 
gazdák nagy érdeklődéssel tekinte
nek az eredmény elé, melyeket ha 
publikálnak, mi is ismertetni fogunk.

— m. —

Az „eidam“-i sajt készítési módja 
és termelése Hollandiában.

Ismeretes dolog, hogy Hollandia 
északi tartományaiban a tejet nagy
részt sajtnak dolgozzák fel, még pedig 
az u. n. eidami sajtot készítik. Ren
desen gyárak foglalkoznak ezzel. 
Mintegy 65 gyár 118.000 tehén tejét 
dolgozza fel.

Naponta feldolgoznak 2—5 ezer ki
logramm tejet; aszerint, hogy mily 
nagy szabásuak. A felállitási költsé
gek aránylag nem drágák, 6000— 
10.000 K. közt váltakoznak. Leggyak
rabban névtelen társaságok kezében 
vannak, vagy szövetkezetek, néha 
magánosok kezében.
' A tej rendesen 2-9,°/o, zsirt tartal

maz. Az esti fejésből a tejföl egy ré
szét a gazda visszatartja, úgy azonban, 
hogy a reggel elszállított tej zsírtar
talma nem kevesebb 2'4—2-5°/o-nál.

Ezen sajt készítésénél ma kétféle
képen járnak el: a régi vagy az uj 
eljárás szerint. Utóbbi mindinkább 
tért hódit és a régitől csak abban 
különbözik, hogy egy tiszta baktéri
umfajt (Streptococcus hollandicus) 
használnak a tej átalakítására. A régi 
eijárás szerint egy hasonló hatású 
önkéntes erjesztő kovászt alkalmaznak 
és állandóan szaporítanak, mint akár 
a szeszgyártásnál. De ezen eljárás 
nem oly biztos, mint a tiszta, tenyé
szet alkalmazása.

A sajtkészitési eljárás a következő : 
a tejet gőzzel hevíthető, kettősfalú 
kádakba öntik, l°/o erejesztő anyagot 
és 3% vörös festőanyagot adnak hozzá 
és az egészet körülbelül 28° C.-ra me
legítik fel. Ezután hozzáadják a ke
reskedésbeli oltóanyagot, melynek 
ojtóképessége körülbelül 10.000. Ebből 
30 cm3-t használnak minden 100 1. 
tejre. Egy fél óra alatt a sajtanyag 
kiválik. Alkalmas kanállal időnkint a 
megtisztult savót lekanalazzák a sajt
anyagról. Két órai ilyen mivelet után 
a kád tartalmát 32° C.-ra hevítik és 
15—20 perczig üllepitik. Eközben fél
retesznek egy kis részt anya érj esztőül 
(flámand nyelven: ,,lángé wei“-nak 
nevezik) és lassan kihűlni hagyják. 
Eközben az egész nyúlóssá válik az 
erjesztő anyag befolyása következ
tében. Ezután külön választják a savó 
nagy részét és a sajtanyagot tovább 
kidolgozzák szokott módon.

Miután a savót lehetőleg eltávolí
tották és a sajtokat formákba hozták, 
3 napon át szárazon sózzák, aztán 
ismét 3 napig sós vízzel áztatják. In
nen a légszárítóra kerül. 14 nap eltel
tével a mutatkozott fehér penészt le
törlik s azután egy hétig ismét a lég
szárítóra kerül. Ezzel kész a sajt a 

forgalom számára. Elküldése előtt még 
csak megmossák.

A savó rendesen 0 3—O'4°/o zsirt 
tartalmaz. Ezt két napi állás után 
nagyrészt lefölözik és belőle másod
rendű vajat készítenek.

Ily módon *62 gyárnak átlagos ada
tai szerint 100 kg. tejből 7’4 kg. saj
tot és 0’07 kg. vajat készítenek és 
100 kg. tejnek ily módon való feldol
gozása — a nyersanyagot nem szá
mítva — körülbelül 1 K és 04 f-be 
kerül. (Journ. d'Agric. prat.)

Áll a tf orgiáio in.
Rovatvezető: Borner Béla.

Dán takarmányvásárló 
szövetkezetek.

A dán gazdák fő jövedelme régi 
időktől az állattenyésztésből eredeti. 
A múlt század közepéig lovat és 
szarvasmarhát tenyésztett a dán 
gazda azon földön, mely gabona
termelésre nem volt alkalmas. A lo
vat is, marhát is élve exportálta 
német piaczokra. A ló a vásárokról 
német városokba és gazdaságokba 
került fuvaros- és igáslónak, a marha 
pedig mint vágómarha került messze 
városok vágóhidjaira.

A legtöbb állat távoli vidékeken, 
Jtitland és Schleswig üde legelőin 
nőtt föl és került forgalomba. Később 
azonban a schleswig-holsteini háború 
lezajlása után, midőn a dánok 
Schleswig-Holstein herczegséget a 
németeknek voltak kénytelenek át
engedni és az ottani kitűnő legelő
ket elveszítették, az állattenyésztési 
viszonyaik is megromlottak. Legelő
területeik megkevesbedtek és igy az 
állatokat inkább istállózás mellett 
tartották.

Daczára, hogy a gabonával beve
tett területet csökkentve sokkal több 
takarmányt termeltek, mint azelőtt, 
azért az aránylag óriási állatállo
mány tartására a meglevő legelő- és 
takarmánytermö-terület és a belföl

Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiyi

I PESTI HENGERMALOM-TÁRSASÁG |
= Őrleményei a legkitűnőbb minőségben megbízhatóan mindig egyformán
E szállíttatnak, a miért is általában a legnagyobb kedveltségnek ör-
= vendenek.—A Pesti Hengermalom takarmányczikkei mindig kifogás-
= tálán tiszták, egészségesek és igen táplálékonyak. — A Pesti Henger"
= malom valóságos sp cziálitása a 9. számú finom korpája, melynek
= gyártására a legnagyobb gond fordittatik és mely igen keresett ta- 
= karmány különösen tejgazdaságok számára. — A Pesti Hengermalom 
= darált konkolya igen erőteljes, kedvelt takarmány, szintén főképen
5 tejgazdaságok számára. — A Pesti Hengermalom G jelű nagyszemü
5 durva korpája czélszerü erőtakarmány lovak és szarvasmarháknak. A Pesti Hengermalom 8-as sz. takarmánylisztje igen egészséges || 

kiadó, hústermelő és tejképző kitűnő erőtakarmány. Igen alkalmas keverési czélokra, más takarmányok föl javítására.

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

■ma BUDAPESTEN. 
Magyarország legelső mümalma. 
Minden kiállításon a melyen részt vett, a 

legnagyobb kitüntetéseket nyerte el.
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dön produkált takarmánymennyiség 
nem volt elegendő. Nagy kereslet 
indult tehát meg takarmányanyagok 
után és a takarmányanyagok beho
zatala óriási módon megnövekedett.

Rövid idő alatt a dán mezőgazda
sági termelés lényegesen átalakult. 
A gazdák gyök- és gumósnövénye
ket, lóherét, luczernát kezdettek ter
melni a gabonanemüektöl elvont 
szántóföldeken. Mindez azonban még 
nem volt elegendő és állati takar
mány-anyagokat kénytelenek voltak 
külföldről importálni. A kényszer
helyzet és az élénk forgalom egész 
seregét termelte olyan kereskedői 
házaknak, melyek csupán csak takar
mányanyagok importálásával és el
adásával foglalkoztak.

A kereskedők urai - voltak a hely
zetnek. A gazdának szüksége volt a 
takarmányra és kénytelen volt a 
kereskedők által diktált árakat ak- 
czeptálni.

Eközben történt az, hogy a tej
szövetkezetek létesitésével a sertés
tenyésztés öltött azelőtt nem ismert 
méreteket. A gazdák a tejszövetke
zetbe beszállított tej után vissza
maradt tejhulladékkal sertéseket 
kezdtek hizlalni és miután búcsút 
mondtak a német piacznak és ser
téseiket levágott állapotban az angol 
piaczra vitték, a jó értékesítési vi
szonyok folyománya volt az, hogy a 
sertéstenyésztés évről-évre nagyobb 
méreteket öltött.

Ebből folyt azután az, hogy a 
takarmányszükséglet még nagyobb 
lett és ilyen takarmányfélék behoza
tala még nagyobb méreteket öltött, 
az élénk takarmány-kereskedelem és 
a vele járó nyereség elbizakodottá 
tette a takarmány-kereskedőket és 
és 1896-ban a nagy kereskedői házak 

„uniót" alkotnak és kar- 
tellszerüen szövetkezve diktálni akar
ják a gazdáknak az árakat. A dán 
gazda azonban elég okos és elég 
ellentálló erővel bir arra, hogy ma
gát lenyomni ne engedje.

Midőn az „unió“ nyomása és a 
takarmányárak magassága kényel
metlen lesz nekik, 1898-ban viszont 
a gazdák lépnek sorompó elé, hogy 
érdekeiket az „unió“ ellen megvé
delmezzék. Jütlandban 3000 gazda 
(26,000 drb tehén birtokosa) összeáll 
és megalakítja „a jütlandi gazdák 
takarmányvásárló szövetkezetét*, köte
lezve magukat arra, hogy az állatállo
mányuk tartására szükségelt takar
mányt csakis a szövetkezet utján 
szerzi be ; a szövetkezet jó minő
ségű takarmányt, nagyban szerezte 
be a külföldön, tehát sokkal olcsób
ban juttathatta tagjainak mint azelőtt 
a kereskedőktől vásárolták.

A szövetkezet ma már 106 helyi 

szövetkezettel működik Jütlandban, 
tagjainak száma 5000 és körülbelül 
50,000 drb tehén van birtokában, 
évi forgalma 12.500,000 dán korona 
értékű takarmány és volt eset, hogy 
évenkénti tiszta nyeresége volt 30 
egész 33,000 korona, melyet a vá
sárolt takarmány arányában a tagok 
nak visszatérítenek.

A szövetkezet ma már Aarhúsban 
központi irodát tart fönn és a takar
mányt raktárakban és a szénafélé
ket 95,000 koronáért vásárolt telken 
épített pajtákban tartja.

A kereskedők puskája tehát vissza
felé sült el és a gazdáknak hasz
nára vált.

Hogy a dán takarmánybevitel mily 
hatalmas arányokba növekedett meg, 
az kitűnik a következő adatokból :
A bevitel volt 1875-ben 1885-ben 1895-ben 

millió font
Zabból 12-1 75-0 42-0
Árpából 11-8 30-0 167-0
Rozsból 85-0 180’0 200-0
Tengeriből 51-3 124-0 619-9
Olajpogácsából 23 • 9 57-6 229-7
Korpából 40-4 125-6 146-8

Pedig hozzá kell vennünk: még
két dolgot. Először azt, hogy a mo
dern gazdálkodás mellett ma ugyan
azon területen sokkal több takar
mányt (magvat és szálasat) termel 
a dán gazda, mint azelőtt és az ex
portja takarmány-czikkekben vissza
ment, a »talajjavító szövetkezetek« 
működése óta pedig a mocsaras, 
lápos, dünés legelöterületek közűi 
óriási területtel gazdagodott a szántó
föld és ezen uj területnek legna
gyobb részén szintén szénát, zabot, 
tönkölyt, répát és lóherét termel az 
okos dán mezőgazda, hogy minél 
kisebb pénzzel adózzon a külföld
nek olyan czikkekért, mit saját föld
jén termelni tud.

Dorner Béla.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető : llreblay Emil.

Orpington tyúkok a magyar 
tenyészetben.

London, 1903. febr. 1.

Amikor a B. 0. E. a magyar 
baromfitenyésztésnek üzletszerű ala
pokon való fejlesztése érdekében 
mozgalmat indított, sokáig képezte 
vita tárgyát, hogy mely ösmert 
baromfifajta volna a legajánlatosabb 
a köztenyésztés, a kereskedelmi ki
vitel czéljaira? Szerény vélemé
nyemmel én is azokhoz csatlakoz
tam, akik a plymouth rocks-fajtát 
jelölték meg, mint olyant, mely ha
zánkban is a legeredményesebb si
kerrel volna tenyészthető. S az én 

állásfoglalásomnak indokolása volt: 
öt évnektapasztalata London piaczain, 
ahol sohasem láttam még,' nagy 
mennyiségben a piaczra hozva, a 
canadai plymouth rocks-fajta csirké
nél egyöntetűbb, becsesebb és kere
settebb szárnyast.

Ám tudnunk kell, hogy a plymouth 
rocks Ganadában, a farmer gazda
ságoknak rendszeresen tenyésztett 
házi tyúkja, s hogy annak üzletszerű 
tenyésztését évenként mintegy 400 
ezer korona jutalomdij kiosztásával 
támogatják és segítik elő ama nagy 
vállalatok, amelyek évek óta uralják 
szárnyas baromfiszállitmányaikkal Li
verpool és London huspiaczait. Cana- 
dában tehát — bár annak területe 
óriási kiterjedésű s éghajlati viszo
nyai is változók — gyakrabban hideg 
és szeles napok követik egymást, 
kemény hideg tél után — mégis 
könnyű volt meghonosítani a köz
tenyésztésben az eljárás egyöntetűsé
gét, mert a termelő- és értékesitö- 
piaczok úgyszólván kizárólag az angol 
piaczok részére gyűjtenek, s annak 
a kívánalmait elégítik ki, hosszú évek 
tapasztalatai után alaposan megös- 
merve piaczain a fogyasztó közön
ség ízlését és kívánalmait. S miután 
minden államnak, — mely gazdasági 
kultúrájában odáig fejlődik, hogy 
gazdasági állati termékei fölös szám
ban tenyésztetnek, — oda kell töre
kednie, hogy termékeinek a legjobb 
piaczot biztosítsa; s miután vélemé
nyünk s tapasztalataink szerint is — 
a magyar szárnyas baromfinak Anglia 
volna a legjobb piacza, indokolt 
volt tehát ama véleményünk, hogy 
hazánkban a köztenyésztés czéljaira 
a legalkalmasabb baromfifajta a ply
mouth rocks volna.

Mielőtt azonban e.véleményt tel
jesen magukévá tették volna a szak
emberek, — az ezen időközben a 
Pozsonyban rendezett országos ba
romfi-kiállításon egy uj fajta tűnt 
fel — kiválóan szép, erős, edzett, 
egyöntetű tollazattal, egyenlő nagy
ságú testtel biró, fehér husu, fehér 
csörü és lábú szárnyasok : az orping- 
tonok. Aki a fajtatenyészetet ismeri 
s főleg aki gyakorlatilag is rendsze
resen foglalkozik a baromfitenyész
téssel, az tudhatja, hogy minő kiváló 
gondot és figyelmet igényel egy faj
tát a maga eredetiségében megtartva 
felnevelni, hogy annak ivadékai is 
megtartsák és átörököljék fajuknak 
minden - kiválóságát. Akik azt a fá
radságot méltányolni tudják, nagy 
örömmel nézhették a pozsonyi kiál
lítás gyönyörű orpingtonjait.

E sorokban is elismerés illeti 
Polónyi Manó kecskeméti tenyésztőt, 
aki ezen kiváló s becses baromfi
fajtát hazánkban meghonosította és 
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terjesztette. Ám az orpingtonok ter
jesztésével megállítottuk természetes
— bár végtelenül lassú — fejlődé
sében az üzletszerű tenyésztést, 
amelynek fő czélja kell hogy legyen 
a köztenyésztésben az egyöntetű el
járás meghonosítása mellett oda tö
rekedni, hogy az egész országban — 
főleg a kivitelre dolgozó körzetek
ben, egyöntetű fajta terjedjen el. A 
kísérletezések korszakát fel kell hogy 
váltsa a czéltudatos munkálkodás: 
meg kell tehát határozni azokat a 
kereteket, amelyben munkálkodnia 
szükséges mindazoknak, akik rend
szeresen és üzletszerűen kivannak 
a baromfitenyésztéssel foglalkozni. 
A tenyésztéssel foglalkozó gazda
közönség lássa be végre azt, hogy 
a baromfit amit tenyészt, kétszeres 
áron adhatja el, ha olyképen te
nyészti, amint azt a fogyasztó pia- 
czok kívánják. Áldozatok árán bár
— de minden évben uj, friss te- 
nyészanyagot szerezzen be, — annak 
ivadékai uj vért, uj erőt kölcsönöz
nek a degenerált fajnak és soraikban 
nem fog pusztítani az egymást nyo
mon követő fertőző betegségek so
kasága. Az orpington, amelyben 
egyesül 3 kiváló fajtatyuknak min
den kiváló kvalitása, legföképen 
volna a jelen körülmények között 
ajánlatos hazánkban a köztenyésztés 
czéljaira, anélkül azonban, hogy 
csökkentenénk a köztenyészetben 
való elterjedését a plymouth rocks- 
nak, amely minden időben és viszo
nyok között is meg fogja tartani fajá
nak kiváló nemességét és jóságát s 
elterjedésével mindig csak javítani 
fogja az országnak tenyészanyagát 
Mindazok, akik manapság az orping
tonok tenyésztésével kísérleteznek, 
meg fognak győződni arról, hogy a 
köztenyésztésbe olyan fajta szárnyast 
vittek be, mely a magyar tenyészet
nek kiváló díszére, a kiviteli keres
kedelemnek pedig folytonosan foko
zódó hasznára fog válni, s fáradsá
guk és munkásságuk nem marad 
eredmény nélkül.

London óriási husárucsarnokaiban 
a világ összes termelő nemzetei ver
senyeznek, s ki-ki ide küldi mező
gazdasági állati termékeinek dús fölös
legét. S ezekben az óriási raktárak
ban, amelyek a világ legnagyobb, 
legtöbbet fogyasztó nemzetének ké
pezik kifogyhatatlannak látszó élés
kamaráját, nincs áru, amely hirdetné 
fejlődöttségét a magyar szárnyas
tenyészetnek, nincs áru, amely fel
tüntetné haladottságát a magyar 
mezőgazdasági állattenyésztés ki
válóságának s nincs semmi, ami 
hirdetné, hogy Magyarország egy 
áldásdus földje a kontinensnek, amely 
legalább állati produktumaival igényt

tarthat, hogy a törekvő, a komoly, 
a nagy exportáló nemzetek erős ver
senytársnak ismerjék el itt, a sza
bad versenynek — legszabadabb 
terén. Ifj. Holló József.

Orpington-tenyésztök egyesülete 
Németországban.

Az orpingtonok tenyésztését ugyan 
már több év óta űzik a német gaz
dák, mégis csak 1900 óta karolták 
fel nagyobb mérvben, mikor az or
pington-tenyésztök egyesületét is meg
alkották. Az utolsó 3 év alatt az or
pingtonok tenyésztése azonban any- 
nyira elterjed, hogy a régi egyesület 
tagjaihoz és az egyesületen kívül álló 
összes német tenyésztőkhöz most egy 
felhívást bocsátott ki azon czélbóí, 
hogy az egyesületet újra szervezzék 
s az uj szervezettel az oly jónak 
bizonyult fajta terjesztésétfokozottabb 
erővel és hatékonyabban propagál
hassák.

A felhívás végszavai reánk nézve 
a következő nagyjelentőségű dolgot 
hangoztatják: „Az összes német or- 
pington-tenyésztökhöz fordulunk fel
hívásunkkal 1 Álljanak körénk és se
gítsenek nekünk megoldani kitűzött 
czélunkat és megvalósítani tenyésztői 
és nemzeti feladatunkat: hogy az 
orpington-tenyésztés felkarolásával és 
terjesztésével legalább egy részét ment
hessük meg azoknak a millióknak, 
amelyek ma még külföldre vándorolnak 
a behozott baromfikért és baromfi-ter
mékekért. «

Ez a felhívás elég ékesen szóló 
bizonyítéka annak, hogy az orpington- 
Zíte-nak nevezett s nálunk is feltűnt 
uj irány nem jár rossz nyomokon — 
és hogy az orpingtonok nagyon is 
megérdemlik azt a figyelmet és pár
tolást, amiben egyes magyar tenyész
tők és B. 0. E. is részesíti. A kísér
let és a gyakorlati tapasztalatok dön
tik el az igazságot. Mi nyugodtan 
nézünk ez ítélet, elé, mert elvünk: 
győzzön a jobb ! N. D.

Tollevés.
A tollevés igen kellemetlen baj, 

mely ha azonnal megakadályozva 
nem lesz, rövid idő alatt az összes 
tyúkok tollevökké válnak. Azzal lehet 
ezen baj elterjedését megakadá
lyozni, hogy a tollevést kezdő egy 
vagy néhány tyúkot a többi közül 
kiválasztjuk s ha értékesek, külön- 
külön rekeszbe téve, arról helyes 
takarmányozással leszoktatjuk, de ha 
értéktelenek, az ilyeneket jobb le
vágni.

Á többi tyúkot azután bőven 
etetjük zöldtakarmánynyal és lágy 
eledellel, melybe konyhasót teszünk. 
Nem feledkezünk meg azonban a 

faltörmelékröl sem, vagy pedig a 
foszforsavas mészröl. Arra is vigyázni 
kell, hogy az állatok tetvesek ne 
legyenek, mert a tetves tollat a leg- 
hamarább kezdik tépni. A tetü ellen 
1/4 rész friss tetüpor. és 3A rész 
kénvirágporból álló keverékkel lehet 
akként védekezni, ha az összes 
tyúkokat egy héten át naponta be
porozzuk. Ettől minden tetü hamar 
elpusztul. Egyszeri behintés több 
hónapra elégséges. Az ivóvízbe lite
renként 1 gramm karlsbadi sót tenni 
igen czélszerü. Újabban a lágy
takarmányba a marhavér bekeveré
sét is ajánlják s azt állítják, hogy 
ez is jó hatással van e rossz szokás 
megszüntetésére.

Piaczi tojások csomagolása.
Mióta Budapesten a vásárcsarno

kokat megnyitották, azóta a kisebb 
gazdák is küldenek tojást a fővárosba. 
Elmondhatjuk tehát, miként kell a 
tojást csomagolni, hogy a küldemény
ben kár ne essék. A csomagoláshoz 
jó erős ládát kell venni. Az aljára 
egy réteg fagyapotot rakunk, erre jön 
egy réteg tojás, melynek sorait fa
gyapottal választjuk el. Ezen rétegre 
ismét fagyapot-réteget teszünk, majd 
egy réteg tojást és igy tovább, mig 
a láda meg nem telt. 4 réteg tojás
nál több egy ládába nem tehető. A 
tetejére ismét fagyapot-réteg kerül. 
Az egésznek oly szorosnak kell lennie, 
hogy a láda tetejét kissé nehezen 
lehessen rányomni és megerősíteni. 
Ilyen módon a szállításnál, ha a 
kellő óvatossággal bánnak útközben 
a ládával, nem esik kár a tojásokban.

Faverolles-fajta tyuk.
Múlt évben a franczia baromfi

tenyésztők országos egyesülete által 
Párisban rendezett nagy kiállításon 
a Faverolles-tyukok nagy feltűnést 
keltettek. A Faverolles-fajta még nem 
régi. A Gambai-i baromfitenyész
tési iskolában hozták létre dorking 
és hoúdon czéltudatos keresztezé
sével. A czél pedig az volt ezen 
fajta előállításánál, hogy a belga 
brackel-fajtának egy versenyző faj
táját állítsák elő, azt a gyorsan fej- 
lödésü fajtát, amely kizárólag arra 
alkalmas, hogy korai csirkék tenyészt
hetők utánuk, amelyeket a nyugat 
nagy városai jó pénzen vásárolnak.

A francziák azt állítják, hogy ezt 
a czélt a Faverolles-okkal elérték s 
hogy a Faverolles egy korán tojó, 
gyorsan keltő fajtává fejlődött, amely 
a korai tenyésztésnek teljesen meg
felel és még húsának kiváló ízletes
sége által is kitűnik.
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Állategészségügyi miseriák.

Tekintetes Szerkesztő Ur! Engedje 
meg kérem, hogy lapjában röviden 
reflektálhassak Adler Mór m. kir. 
áll alorvos urnák „Állategészségügyi 
miseriák" czimü czikkemet illető 
válaszára.

Az igen tisztelt orvos ur úgy 
állít engem oda, mint a ki jártas 
vagyok ugyan az állategészségügyi 
törvényekben, de azokat sajátsze- 
rüen magyarázom és mintegy ma
gamra nézve óhajtanám nem kőtele
zőknek tekinteni. Ezen állításra nézve 
ki kell jelentenem, hogy az teljesen 
ellenkezik az én czikkem alapeszmé
jével és azt olvasva csak félreértés
ből vádolhat engem valaki törvény
tiszteletlenséggel.

Én azt mondottam fenti czikkem- 
ben, még pedig elismerőleg, hogy 
az állategészségügy terén az utóbbi 
időben nagyon sok történt, de a 
sok rendelet között van olyan is, 
melyen meglátszik, hogy a zöld 
asztal mellett készült, mert nem 
számolt a gyakorlati élet követelmé
nyeivel. Czikkem folyamán azután 
kifejtettem, hogy különösen a száj- 
és körömfájás járvány utáni fertötele- 
nitési eljárás körül tartalmaz a 
Bethlen-féle rendelet oly kívánalma
kat, a melyek a gyakorlatban a magán
jog súlyos megsértése nélkül végre 
nem hajthatók. Ezen kívánalmak 
egyike gyanánt feltüntettem a fertöt- 
lenitési eljáráshoz csatolt trágya
kihordási kötelezettséget, a mit az 
általam kifejtett okok alapján ma is 
kivihetetlennek kell nyilvánítanom, 
és hogy ismétlésekbe ne essem, most 
is felhívom az általam nagyrabecsült 
állatorvosi kart, hogy keressen egy 
oly olcsó anyagot, a melynek segélyé
vel a trágya kihordásának forcirozása 
helyett azt alaposan fertőtleníteni 
lehessen. Gyakorlatból beszélek, mi
dőn ilyen anyagul alkalmasnak tar
tom a 6Q/o-os kénsavoldatot, vagy az 
elég tömény mésztejet, ezek elég olcsó 
anyagok és könnyen alkalmazható 
nagy mennyiségükkel okvetlenül irtó- 
lag hatnak a száj és körömfájás 
anyagára vagy baczillusaira.

Megemlékeztem még czikkemben 
a zárlatokra nézve fenálló rendelet 
azon intézkedéséről, mely járvány ese
tén az élőállatok forgalmát szabá
lyozza és ennek kapcsán azon néze
temnek adtam kifejezést, miszerint 
feleslegesnek tartom a rendelet azon 
részét, mely köröm és szájfájás jár
ványa miatt vészkerületben fekvő 
egészséges pusztáról egy szinte ezen 
járvány miatt lezárt, de más tövény- 
hatóság területén fekvő egészséges 
pusztára sertéseknek vasúton való 
szállítását annyira korlátozza, hogy 
ezen meglehetősen homályosan fogal

mazott szakasz alapján a belépő 
törvényhatóság első tisztviselője a 
sertésszállitást meg is tagadhatja. 
Ez a rendelet ebben a formában 
rendkívül bénitólag hat a forgalomra 
és gyakran meggátolja a konjunktú
rák jö kihasználhatását, anélkül, hogy 
a járvány helyhez kötésében valami 
jelentékeny szerepe volna.

Semmiféle ember alkotta törvény 
nem örök és időről-időre revisióra 
szorul, ha a gyakorlat kimutatta 
annak hiányait; igy van az az állat
egészségügyi törvényeinkkel is; ennek 
a gyakorlati élet által feltárt hiányait 
épen állatorvosi karunk volna hivatva 
orvosolni az által, hogy azokat a 
kormányzattal megismerteti; de 
semmi esetre sem szabad egy honfi
társunkról, a ki egy szerény czikk 
keretében erre vállalkozott, a leg
kisebb önzést is feltételezni.

Legyen meggyőződve Adler ur, 
ha mindenki oly törvénytisztelő 
volna mint csekélységem, akkor 
minden járvány még csirájában el
fojtható lenne, habár elégteleneknek 
tartom a mai zárlatoknál alkalmazott 
eszközöket és más nézeten vagyok 
a vészkerületek megalakításánál divó 
eljárással szemben is.

Régen az volt a fölfogás : minél 
nagyobb vészkerületeket alakítani. 
A gyakorlat másra tanított, ma 10 
ember közül 9 meg van arról győ
ződve, hogy minél kisebb térre szorít
juk a zárlatot és azt valóban drákói 
szigorral hajtjuk végre, annál ered
ményesebben küzdünk a járványok
kal szemben. Ma a törvény szerint 
5 kilométernyi körzetben minden 
község és a hozzájuk tartozó néha 
15—20 kilométernyire fekvő puszta, 
major, lezáratik; de hogyan ? A 
terhelt községen átfutó főbb közle
kedési vonalak szájához oda állítunk 
egy-egy őrt azon szigorú utasítással, 
hogy gátolja meg minden a ragá
lyozásra fogékony állat ki és be
csempészését; de nem gondoljuk 
meg, hogy ez a néhány ember kép
telen a kertek alatti csempészést 
meggátolni. Nem-e volna sokkal 
czélhoz vezetőbb csupán a terhelt 
községet, pusztát, majort vészkerü
letnek nyilvánítani; de azután való
ban hermetice elzárni a külvilágtól, 
természetesen ezen esetben nem az 
esetleg nyomorult és szegény kis 
község viselné egyedül a zárlat 
terheit, hanem akár valamely törvény
hatósági állami alap; az intézkedés 
közérdekű lévén, nem volna méltá
nyos annak összes költségeit egy 
kis község nyakába varrni.

Igen nagy és zsibbasztó nyomástól 
mentené meg állattenyésztésünket 
illetve állatforgalmunkat, ha a vész
kerületekre vonatkozó rendelkezés 

ilyen értelemben módosíttatnék és 
nagy hálával fogadná a gazdaközön
ség, ha Adler ur tudását és jó tollát 
ily értelemben bocsátaná az ügy 
szolgálatába.

Lintner Sándor.

Ijevélszekrény.

Kérdések.
8. sz. kérdés. A mezőhegyesi állami 

gazdaságban az összes felnevelésre 
szánt borjuk fülükben vörösnyomatu 
festékbélyeggel jegyeztetnek, mely a 
felnőtt szarvasmarhánál évek múlva 
is tisztán kivehető. Miután ezen 
bélyegzést czélszerünek tartom, kérek 
útbaigazítást: mily módon és milyen 
bélyegzővel és festékkel történik ezen 
bélyegzés ?

Katalinfalva. Solt. M.
9. sz. kérdés. Szíveskedjék a Derby- 

Melasse nevű erőtakarmány megbíz
hatóságáról és adagolási módjáról 
tájékoztatást nyújtani.

Belényes. E. L.
10. sz. kérdés. Nemes baromfiaim 

takarmányozására rendelkezésemre 
áll: árpa, zab, tengeri és vegyes 
takarmány és czukorrépa. Tenyész- 
állatjaimnak adagolok naponként két
szeri etetésre reggel és este : Nyáron 
tyúkoknak: 5 gramm vegyes árpa és 
tengeriből álló szemes eleséget. Puly
káknak : nyáron 10 gramm zabot. 
Libáknak : nyáron 125 gramm vegyes 
árpa és zabból álló szemes eleséget. 
Kacsáknak : 8 gramm vegyes árpa és 
zabból álló szemes eleséget, délben 
pedig minden fajtának apró koczkára 
vágott répát, a mennyit elfogyasztani 
bírnak. Télen szintén naponként és 
fejenként kétszeri, reggel és este 
etetésre : Tyúkoknak : 7 5 gramm árpát 
és zabot. Pulykáknak : 15 gramm zabot. 
Libáknak: 190 gramm árpát és zabot. 
Kacsáknak : 12 gramm árpát és zabot, 
délben pedig répát, mint előbb ad 
libitum. Vájjon a fenti mennyiség 
megfelel-e a kívánalomnak, nem-e 
kevés, — tekintetbe véve, hogy az 
állatok nagyok, másrészt nyáron 
nem-e sok, miután jó füves legelő ál^ 
rendelkezésre. (Viz csak ásott gödör
ben fürdésre.) Nem-e volna jobb a 
répát megfőzve és darával vagy kor
pával keverve adagolni, miután igy 
a fehérnye könnyebben lenne emészt
hető. Hreblay könyvében hol igy, 
hol úgy mondja.

Ny.-Zsámbokréth. B. I.
11. sz. kérdés. Kérem mindazokat, 

a kik tejfeldolgozással foglalkoznak, 
szíveskedjenek oly tisztességes vaj
kereskedők czimeit tudatni, a kik vaj 
átvételére — előleg biztosítása mellett 
— szerződni hajlandók volnának. 
Kérek esetleg útbaigazítást arra is, 
mily árat szoktak jó minőségű vajért 
ab feladóállomás fizetni.

Zsablán. Ifj. K. J.
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Feleletek.
Nyírógép. {Feletet a 7. sz. kér

désre.} Czéljára a Hauptner-féle 
gyorsnyirógép fog legjobban megfelni, 
mely ezidőszerint a legjobb ilyfajta 
gép és különösen egyszerű, könnyű 
kezelése, szép és gyors munkája 
által tűnik ki. Munkaképessége ter
mészetesen a kezelő gyakorlottságá
tól is függ. Öránkint átlag három 
darab szarvasmarhát lehet megnyirni. 
Ezen gépet Dreher Ignácz és fia czég 
árusítja (Budapest, IV., Kossuth Lajos- 
utcza 14.) Ára teljesen felszerelve 
170 korona. M. N.

Szarvasmarhák fülbélyegzése te
toválással. (Felelet a 8. sz. kérdésre.} 
A tetoválás tényleg igen czélszerü 
bélyegzési mód, mert — hajói csinál
ják — tartós és a mi a fő, az 
állat bőrét, illetőleg ennek értékét 
nem rontja. Humánusabb is, minta 
sütöbélyeg, mivel az állatnak csak 
csekély fájdalmat okoz. Egyedüli hát
ránya, hogy messzebbről nem lát
ható és leolvasása, kivált a szilaj 
marhánál sok kellemetlenséggel jár. 
A tetováló eszköz egy fogóalaku 
szerszám, a melynek fogós végébe 
éles szegekből összeállított betűk 
vagy számok illeszthetők. Ezen szeges 
jeleket a fogó összeszoritása által 
nyomjuk az állatok fülének belső 
csupasz felületébe. Az igy az éles 
szegek által okozott vérző nyomokba 
festéket dörzsölünk, mely a sebbe 
benyomulván, ennek gyógyulása után 
a bőr alatt megmarad és a jeleket 
állandóvá teszi. Festékül kormot 
(kinrusz), vagy czinóbert szoktak 
használni, melyet borszeszszel vaj- 
sürüségü péppé kevernek. Ezen pépet 
jó erősen kell a friss sebbe dörgölni 
s a tetoválás helyén kívül is vékony 
rétegben a bőrön száradni hagyni, 
mig magától le nem pereg. Úgy a 
fogót, mint a hozzávaló festéket 
(fekete,' vörös vagy kék), a hasz
nálati utasitássai együtt, Dreher 
Ignácz és fia műszerész ezégtöl lehet 
beszerezni (Budapest, IV., Kossuth 
Lajos-ulcza 14.) Murányi Nándor.

Derby-melasse. {Felelet a 9. sz. 
kérdésre.} A „Derby-mellasse“ abrak
takarmány, összetételénél fogva jó, 
és már sok helyen állandó haszná
latba vett erőtakarmány. Van benne 
40% melassz, 40% buzakorpa és 
20% szárított répaszelet. A Derby- 
melasse etetés megkezdésénél az 
állatok kisebb adagokban kapják és 
pedig a rendes takarmányhoz egy 
maréknyit, lassanként pedig foko
zandó ez az adagolás a rendes 
mennyiségig és pedig lovaknak 3 kg., 
más állatoknál minden 500 kg. élő
súlyra számítva, teheneknél 2%—3 
kilogramm* hizómarhánál 3 kg., sül

dőknél 3 kg., hízósertésnél 4 kg., 
juhoknál 3 kg. A Derby-melasse ára 
ab Budapest vaggonrakományoknál 
10 korona pro métermázsa, 50 méter
mázsán alóli rendeléseknél 11 ko
rona.

Különfélék*
Elmaradó tenyészállatvásár. Abuda- 

pesti marhavásártéren fellépett száj- 
és körömfájás miatt a székesfőváros 
területe zár alá helyeztetvén, az 
OMGE. folyó évi márczius hó 7- és 
8-ikánt a „Budapesti TattersalU istál
lóiban megtartani hirdetett tenyész- 
állatvásárját nem fogja megtartani. 
Hogy azonban az egyesület módot 
nyújtson azoknak a tenyésztőknek, 
a kik a fővárosban minden év tava
szán megtartani szokott tenyész 
állatvásáron fedezik tenyészállatszük
ségletüket, illetve számfeletti tenyész
állataikat szokták eladni, az OMGE. 
elhatározta, hogy a folyó évi tenyész
állatvásárját megfelelő számú beje
lentés esetén a székesfehérvári mén
telep istállóiban fogla megtartani. A 
ki e vásáron résztvenni szándékozik, 
az legkésőbb február hó 16-áig kell, 
hogy résztvételi szándékát az OMGE. 
titkárságánál bejelentse. A gép- és 
eszközkiállítás, melyet az OMGE. a 
budapesti tenyészállatvásárral kap
csolatosan szándékozott megtartani, 
elmarad.

Baromfitenyésztési előadások Pest
megyében. A Pest vármegyei gazda
sági egyesület meghívására a B. O. E. 
f hó 10-én baromfitenyésztési előadást 
tartott Dunapatajon. Az. előadás meg
tartására1 kiküldött Ágh Endre előadá
sát a városháza nagytermében tartotta 
meg közel kétszáz főnyi közönség 
jelenlétében. Az előadás főleg arra 
szorítkozott, mik az okszerű baromfi
tartás és értékesítés feltételei. Az elő
adás után a gazdakörben a löldmi- 
velésügyi miniszter által kiadott népies 
irányú füzetek oszlattak ki a közön
ség közt. A Pestmegyében rendezendő 
előadások másodika Halason .og meg
tartatni február hó 22-én.

Debreczen állategészségügyi beosz
tása. Darányi Ignácz földmivelés- 
ügyi miniszter Debreczen városának 
956'9 négyszögkilométeres határát 
az állatok, állati nyerstermények és 
ragály fogó tárgyak Ausztria és Ma
gyarország közötti kölcsönös forgal
mának szabályozása tárgyában fenn
álló kiegyezési megállapodások alap
ján, az Ausztriába irányuló állat 
forgalom szempontjából febr. 15 ével 
kezdödöleg a következő 9 állat
egészségügyi kerületre osztotta fel: 
1. Hortobágyi kerület. 2. Elep-he- 
gyesi kerület. 3. Ondódi kerület. 4. 
Macsi kerület. 5. Városi kerület. 6. 

Cserei kerület. 7. Erdöségi kerület. 
8. Bellegelöi kerület. 9. Szepes-ebesi 
kerület.

T ejszövetkezeti akczió Nyitramegyé- 
ben. Turcliányi Ödön érsekujvári fő
szolgabíró a napokban tejszövetke
zeti értekezletre hozta össze Nagy- 
Surány és vidéke gazdáit és kisgaz
dáit. Az értekezleten a tejszövet
kezet gazdasági jelentőségét Szily 
Tamás tejgazdasági felügyelő, mi
niszteri kiküldött ismertette. Az elő
adás után a jelen volt intelligens és 
kisgazdák számos kérdéssel halmoz
ták el az előadót és Tőig Gyula állat
tenyésztési felügyelőt, melyekre ezek 
a legnagyobb készséggel adták meg 
a felvilágosítást. A terv ez idő sze
rint az, hogy Nagy-Surányban köz
pontot létesítenek s ebbe belevonják 
a szomszédos községeket. Az érte
kezlet megalakította a taggyüjtö bi
zottságokat és a további teendők el
látására a Nyitramegyei Gazdasági 
Egyesületet kérte fel, melyet Velcsey 
József egyesületi titkár képviselt.

Baromfitenyésztési előadás. F. hó 
8-án Mátraverebély nógrád vármegyei 
községben tartott Hreblay Emil állat
tenyésztési felügyelő nagy közönség 
előtt baromfitenyésztési előadást. Almássy 
Tstván földbirtokos kérte fel erre 
Hreblayt, a ki szívesen ment ki a 
helyszínére, mert látja, hogy a nóg- 
rádvármegyei gazdaközönség úgy az 
úri, mint a polgári osztály az utóbbi 
időben igen érdeklődik a baromfi
tenyésztés iránt s azt fejleszteni 
óhajtja. Az előadást nagy érdeklődés
sel hallgatták a gazdák és különösen 
a gazdaasszonyok s nyomban el is 
határozták, hogy baromfi- és tojásszö
vetkezettel is kifogják bővíteni az ottani 
fogyasztási és értékesítő szövetkezet 
működését, mely az első Nógrádban. 
Elhatározták egyúttal azt is, hogy 
Almássy Istvánné elnöklése és veze
tése alatt életre fogják hívni a vidéki 
baromfitenyésztési kört is. A tanulságos 
előadás után megalakult a verebélyi 
gazdakör 60 taggal, melynek elnöke 
Almássy István lett.

A dunai halászat. Magyarország és 
Románia között a dunai halászat 
gyakorlására nézve egyezmény jött 
létre, melynek a Duna halkincsének 
megóvása a czélja. Az egyezmény 
megkötését hosszabb tárgyalások 
előzték meg s a két kormány meg
bízottai a múlt év nyarán Budapesten 
a földmivelésügyi minisztériumban 
jutottak megegyezésre. Az egyezmény 
aláírása most történt meg, ugyancsak 
Budapesten s ez alkalommal is érvé
nyesült az az elv, hogy nem közös 
ügyekben a magyar állam önállóan 
jár el. A szerződés aláírására a ma
gyar király Krisztinkovich Ede föld
mivelésügyi miniszteri osztálytaná
csost és Landgraf János országos 
halászati felügyelőt hatalmazta 1 öl; 
a román király Cuciureanu Viktor 
követségi tanácsost, főkonzult és dr.
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Gergely romániai országos 
halászati felügyelőt küldötte ki. A 
kiküldöttek meghitelő okmányaik ki
cserélése után a törvényhozási jóvá
hagyás fönntartása mellett aláírták a 
két állam szerződését, a melynek 
beczikkelyezése iránt a földmivelés- 
iigyi miniszter a közelebbi időben 
törvényjavaslatot fog előterjeszteni.

Katonai lóvásárok lesznek február 
16-án Tamási, 17-én Högyész, 18-án 
Bonyhád és ugyanaznap délután 
Szegzárd tolnamegyei városokban.

A szarvasmarhatenyésztés föllenditése. 
Darányi földmivelésügyi miniszter a 
vasmegyei Gazdasági Egyesületnek 
jó tejelő tehenek vételére s a kis
gazdák között való kiosztására 30,000 
korona kölcsönt engedélyezett.

Budapesti lóvásárok 1903-ban. A 
Tattersallban tartandó idei lóvásárok 
határnapjait a következőkben álla
pították. meg: Márczius 15—16-án 
Józsefnapi országos lóvásár, 22-én 
és 26-án tavaszi első luxus-lóvásár. 
Április 25. és 29 én tavaszi második 
luxus-lóvásár. Május 15-én angol 
telivér csikók és anyakanczák ár 
verése, 20-án díjlovaglás és díjugra
tás, 24. és 25-én másodnapi orszá
gos lóvásár. Augusztus 24-én angol 
telivér csikók és anyakanczák árve
rése, 30. és 31-én Jánosnapi orszá
gos lóvásár. Szeptember 26—30-ig 
őszi luxus-lóvásár. Október 2. és 3-án 
állami ménesintézeti lovak árverése, 
7-én angol telivércsikók és anyakan
czák árverése, 11—13-ig lóvásár. 
November 8—9-éig Lipótnapi orszá
gos lóvásár.

A katonai kincstári korpa. A bihar- 
inegyei gazdasági egyesület kezdé
sére Darányi földmivelésügyi minisz
ter közbenjárására a hadügyminiszter 
akként intézkedett, hogy az élelmezési 
raktárnál eladandó korpa a kiskükiillő- 
megyei és biharmegyei gazdáknak 
adassék el. Nagyváradon a korpa ára 
métermázsánkint 5 korona 62 fillér.

Szarvasmarha-kiállítást rendezett a 
sárosmegyei gazdasági egyesület 
Bártfán és Hanusfalván. A bártfai 
díjazáson Beke Imre állattenyésztési 
felügyelő a földmivelésügyi miniszter 
képviseletében megjelent. 82 jutalomra 
érdemes állatot vezettek föl. Bilovszky 
József, Gazsi József lakosok nyerték 
az első jntalmakat. A hanusfalvi díja
zásra 62 darab állatot vezettek föl, 
az első jutalmat Hilboki János girálti 
lakos nyerte el.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

Tagdijnyugtázás. Tagsági dijakat fizettek 
1903 február 5-töl február XO-ig 1903-ra: 
Balhauser Ottó, Tóth János, gyulai Gaál 
Gaston,&zandóier Ágostné,ZmesAd/Istvái né, 
dr. Oláh Béla, Artner Lajos, Pillér Kálmán, 
Ferenczi Edéné, dr. Drucker Jenő, Monos
tori Károly, Szászy Józsefné, Nick Edéné, 
Boér Olivérné, Varga Lászlóné, Mészáros 

Mihályné, Bagossy Gábor, Bagáry Kálmán, 
Ordódyné Majláth Gizella 8—8 K.-át.

S. E. urnák, Igazfalva. A költögépek 
beszerzésére nézve utasítást levélbenadtunk.
— B. M. B. urnák, Orosháza. Egy évi tag
sági dijunk 8 K. — 0. L. urnák, Mozsgó. 
A kacsák Sárvárról 10-én fel lettek adva. 
Reméljük meg lesz velők elégedve. — Tej
szövetkezet, Levél, G. K. urnák, Rakamaz. 
Nyilatkozataikat vettük. Üdvözöljük tagjaink 
sorában. — Dr. B. L. urnák, M.-Sziget. 
Leveleit vettük, a kérvény érdemleges el
intézése nem fog sokáig késni. — B. J. 
urnák, Ny.-Zsámbokrét. A megvásárolni 
szándékolt baromfiak iránt kérdést tettünk 
több tenyésztőnkhöz, hogy hol tudnánk 
ennek megfelelő anyagot kaphatni. — P. J. 
úrnőnek, Billéd. A bejelentetteket elője
gyeztük. — H. K. urnák, Mokrin. Nyom
tatványok, valamint mutatványszám m nt.
— M. K. urnák, Nasicze. A kiigazítást ke
resztül vezettük. — T. ,7.-né Gödöllő. Köz
leménye lapunk egyik következő számában 
jönni fog.

Állatkereskedelein.
Az „Állattenyésztési és Tejgazda
ság! kapok44 eredeti tudósításai.

Budapesti vág-ómarhavásár. 1903. febr. 12. 
Fölhajtatott: hizott s legelőmarha 1720 drb, cson
tozni való marha 218 drb, összesen 1938 drb. Ebből : 
ökör 1289 drb, bika 69 drb, tehén 471 drb, bivaly 
97 drb, növendékmarha 12 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Irányzat: A vásár hangulata élénk, az árak 2—3 
koronával, több esetben 4 koronával is emelkedtek.

1903. február 12. I. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör 66-70 58-64 48-56
Tarka hizott ökör . 66-70 58-64 48-56
Tehén ........................ 46—64 44-60 44-60
Szerbiai ökör . . . 52-64 — 46—51

_____ 46-68 _____
Növendékmarha . . ------- 44-56 —
Bivaly ....... — 34-46 —

Budapesti szurómarhavásár. 1903. febr. 12. 
Fölhozatott: borjú 90 darab, bárány 1773 darab. 
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 82—94 flll., II. oszt. 
72—80 fill., bárány páronkint 7—16 kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.
Budapesti .julivásár. 1903. febr. 9 Fölhajta

tott: 100 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hizott ürü-------- , középminőségü hizott ürü
44------- , legelőn javitott ürü — pár.-kint, javitott
anya -------- , szerbiai raczkajuh---------, kecske —,
bárány ——. Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti lóvásár. 1903 feb 12. Főihajtatott : 
730 drb. Ebből jobb min. hátas ló — drb, jukker 
40 drb, hintós 22 drb, igás 4 drb, fuvaros ló 218 
drb, parasztló 311 drb, alárendelt minőségű 135 db. 
Eladatott: 395 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
........ .—, jukker 200—300, hintós 320—460, igás 
216—fuvaros ló 240—310, parasztié 120—235. 
Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti íerencz városi sertés-zárt vásár.
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Irányzat: Vásár lanyha, felhajtás csökkent, árak 
sülyedtek.
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A kőbányai sertéspiacz heti forgalma.
1903. febr. 5-től 1903. febr. 11-ig. Sertésállomány volt
1903. febr. 4-én. 21018 darab. Ehhez érkezett :

magyar 310 drb, szerb 2528 drb, összes állomány 
23856 drb. Elszállittatott : 310 drb. Maradt állomány 
1903. febr. 11. 20546 darab.

Hízott sertésárak:
(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o levonással.)
Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 120—130 

flll. Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 120—126 flll. 
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással 

értendők.)
Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 126—130 

flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 122— 128 
fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 118—122 
flll. Szerb nehéz párja 160 kg--on fölül 118—122 fill. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 116—120 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 112—120 fillér. 
Irányzat: Élénk.

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

Öreg 2 éven fölüli 100 f.-től 108 f.-ig, öreg 2 éves 
110—116 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.

A győri sertéspiacz forgalmáról. — 
1903. február 5-től febr. 11-ig. — 1903. febr. 5-én 
volt állomány 20656 drb, ehhez érkezett 800 darab, 
összesen 20456 drb. — EÍszállittatott: győri fogyasz
tásra 83 drb, belföldre 47 drb, Bécsbe 741 drb, 
Csehországba 250 drb, Morvaországba 52 darab, 
összesen 1173 darab. —■ Maradt állomány február 
11-én 2083 drb. — Árak 130...132 K.

Bécsi szúró marhavásár. 1903. február 12 
Fölhozatal : 3609 drb borjú, 2170 drb sertés, 207 
drb juh, 1510 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú 
I. o. 102—120 (----------- ), borjú II. o. 88—100, hizott
sertés 112—120, süldő sertés 96—108, hússertés 
104—112, juh 64—100, bárány páronkint 14—32 kor.

Irányzat: Elég élénk.
Bécsi juhvásár. 1903. febr. 12 Fölhajtatott : 

2720 darab. Árak: kg.-kint fill.-ben: angol húsos 
ürük-------- (---------- ), I. rendű hizott ürü 54—60,
középmin. hizott ürü 48—52, kecske-------- , bárány
--------- . Irányzat: Szilárd.

Hécsi sertésvásár. 1903. feb. 10. Fölhajtatott : 
hússertés 5298 darab, zsirsertés 4996 drb, összesen 
10294 drb. Ebből : magyarországi 5056 drb, galicziai 
5160 drb, egyéb 78 drb. Árak: kgrammonkint élő
súlyban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 
116—118 (kiv. 119), elsőrendű közép magyar 110—114, 
könnyű magyar 104—108,’ öreg nehéz magyar 
110—114, szerémségi (horvát)----- —, szedett sertés
104—108, galicziai süldők 74—90, galicziai öreg 
---- -—, hússertések 74—90. Irányzat: Élénkebb.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. február 9. 
Fölhajtatott : hizott és legelőmarha 3536 drb, cson
tozni való marha 758 darab, összesen 4254 darab. 
Ebből ökör 3153 drb, bika 549 drb, tehén 464 drb, 
bivaly 88 drb. Vesztegvásárra felhajtatott — drb. 
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban korona

értékben fogyasztási adó nélkül.)

Irányzat: Elég élénk, változailan árak mellett.

1902. febr. 3 j 1. rendű ll, rendű III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 72-74 62—71 52—61
Galicziai hizott ökör. . . 74—78 66-73 58—65
Tarka hizott ökör.... 82-87 72-81 62-71

48 70
55 66

Legelő marha.................... _____ —
Csontoznivaló marha. . 46—70 — —
Bivaly............................... 36-48 — -- ------
Konzerváru (selejt) . . .

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet 

jelentése. Budapest, 1903. febr. 13.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy 

pár 140—170, csirke sütni való hazai egy drb 
50—160. Tyuk, hazai egy pár 220—280. Kappan 
hizott egy pár 360 -400. Rucza hizott la egy pár 
450—500, rucza nizott Ila egypár400—450. Lúd hizott 
la 1000—1400,- lúd hizott Ha 900—1000. Pulyka 
hizott la 1000—1100, pulyka hizott Ha 800—1000 fill.

Vágott baromfiban és I. rendű szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója 1'10—1’20, vágott 
pulykák kilója 1-15—1'20 fill. kilónként, minőség 
szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 85—88, 
gyengébb minőségű 80—84, apadt —...—, meszes 
_ —.... koronát jegyzett eredeti ládánként.

Szerkesztői üzenetek.
B. Zs. Szívesen adunk helyet minden 

közérdekű felszólalásnak s azért közöltük 
az Ön czikkét is. Amit kihagytunk belőle, 
az a felfogásunk szerint a lényegen mit 
sem változtatott. Amint látni méltóztatik, 
helyt adunk e tárgyban mások, felszólalá
sainak is.
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FEHÉR MIKLÓS gépgyár K 
részv.-társ.

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

Sieqena
A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.

BERENDEZ:. . .. ___ -I

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: = "..

legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költségveté
sekkel és tervekkel dijmentesen 
szolgálunk.

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek.

A pozsonyi II. mezőgazdasági országos 
kiállításon díszoklevél. A legnagyobb 

. ~~ kitüntetés. —

! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Egy ilyen kövér disznót
csakis a

Barthel-féle takarmánymész
hozzátétele állal lehet 11 hónap millva kapni MELZER J. 
ur 1896. deezember 9-én ezt Írja: Az “Öntőt hozatott takarmány- 
mészszel egy önnevezésü közönséges fajta 11 hónapos su o 
malac znál ydK 350 kilő hizlalási súlyt "^Wl u c 
el “ Barthel-íéle takarmánymész a legolcsóbb szer 
a csonttörékenység, csikó-, borjú-, és malaczbenaság elhari ása 
ellen a gulya felnevelésére, a tejjövedelem emelésére, farágás, 
ganajléivás ellen, tyúkoknál a tojás előmozdítására Leírás 
és véleményadás ingyen. 5 kilós próba 2 ko ona postán.

Barthel M. & Tsa Becs, X., Kepiergasse 20.

MnMMMHnHMH
)f:r’fc ’dr ’fc

“ HIRDETÉSEKET FELVESZ "
• a kiadóhivatal •

Budapest, IX., Üllői-ut 25. sz.
Wjp
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A „Kronen Separator”
1901-ben az állami lefö öző-versenynél Budape-ten, valamennyi 
gép között legélesbben fölözött. Kapható 12 különböző nagy

ságban, óránkénti 40—2300 liternyi munkaképességgel.
Korona-vajköpülők. Legújabb cs legczélszerübb gép ki

sebb üzemek részére.
Szám 1 2
Munka- r o . n 
képesség

3 4
15 25 lit

K. 25.- 88 - 45.- 65.—

JURÁNY KÁROLY V.
Tejgazdasági gépgyár és tejgazdasági 

technikai iroda. Vezérképviselő :
DÉNES B., BUDAPEST,

VI.. Váezi-körut 61. sz.
Berendez teljes gazdaságokat kéz- és 

erőhajtásra.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.

| ^angerhauseni gépgyár j
| részvény-társaság| Budapest, (Kíil^ö Váczi-ut) Csá^lija-utcza 3. |

Vasöntöde, gép- és rézgyár.

= Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére, j 

iTlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

egolcsóbb és leghatásosabb trágyázás. A Cséry-féle szemétfuvarozási és feldolgozási részvény
társaság által a fővárosi területén összegyűjtött rostált és compostirozott szeméttrágya előnyös 

vegyi összetétele és dús nitrogén, phosphor és kálitartalmánál fogva úgy a gabonafélék, 
mint pedig szőlők trágyázására kiválóan alkalmas. Az eddigi kísérletek eredményei bizonyít
ják e trágyaszer rendkívüli előnyeit. : ..........:1..." .......  ' . . ... . =

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

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

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy!  

| „Derby“ melasse | 
| abraktakarmány | 
| a mely 40% melasset, 40% korpát és 20% |

szárított répaszeleteket tartalmaz,

| lovak, tehenek, hízók, disznók, juhok |
H stb. egészséges erőben tartására nélkülöz- 
e hetetlen abraktakarmány.
E A honvédlovassági laktanyában (Budapesten, az 1-ső = 
= és 4-ik honvédhuszárezrednél, a magyar lovaregyletnél, = 
== a nemzeti lovardában, Alagon a versenyisállókban, a = 
= Cséry-féle szemétfuvarozó r. társaságnál, a budapesti, = 
= bécsi, londoni és madridi omnibusz társaságnál, a gödöllői = 
= koronauradalomban, gróf Andrássy Tivadar, gf. Szapáry = 
= István, herg. Meternich Sándorné, gf. Károlyi Alajos = 
= és Sándor, gf. Zichy Nándor és Károly, gf. Wimpffen == 
= Siegfrid és számos uradalomban a legjobb eredménynyel = 
= használatban van: =

| Tehenek és hízók részére szecskával keverten. | 
| A „Derliy“ atiraktakarmány a legolcsóbb takarmány. | 
| Ajánlva az összes szaklapok és szakértők által. |

V
V A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.

Brassói kénsav- és műtrágya
gyára ajánlja legjobb minőségű 

mindennemű ............ .........

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

| Budapest, IX. kér., Üllöi-ut H7. sz. | 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíü

Kwizda-féle Korneuburgi Allattáppor

Valódi csakis 
ezen védjegy
gyei ellátva.

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

ban kapható.

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

Főraktár :

Franz Joh. Kwizda
delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett.---------------------------------
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1902. évi forgalom: 260C0 mm. _9_9_9_9-9-9
Fölhívjuk a t. c. gazclaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukeziókra
Jenes-fele Magyar Restitutions-Fluid 

lovak és szarvasmarháknak, zz
— Gazdaságban nélkülözhetetlen.

melyek az év folyamán több sorozatban, nevezetesen 
jul.'us és szeptember hónapokban tartatnak meg. Az 
aukeziókra felküldött és „Gyapjuárverési vállalat 
Budapest, dunaparti teherpályaudvar” czimzett gyap- 
juküldemények a M. Á. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen raktározásban 
részesülnek. Bejelentéseket és mindennemű felvilá- 
--.  ........ gositásokat elfogad: ========

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

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

JENCS VILMOS > 
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 “Vietória” sor vetőgép
( tolókerék - rend ■ 
szer) legkönnyebb 
és Legegyszerűbb 
VETOGÉP. —...

J J^ofherr és Sehrantz
U J3udapesten, VI. kér, Yáczi-körút 57. sz. 
W

Uj gazdáig1 gépgyára és vas- 
öntödéje Kispesten épültl900-ban

‘TT’jánlja legjobb minőségű gazdasági gépeit 
J és eszközeit jutányos árak mellett. ~

yerjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen
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m. kir. szabadalom 15,117. szám, számos I. dij.

Gépeink elösmert legjobb szerkezetűek, 
szokatlanul nagy téteményképességiiek s e 
mellett olcsók. Gabonatisztitógépek, 

szecskavágók, sorvetőgépek stb. stb.

Jungen Sándor
Budapest, V., Marokkói-utcza I. sz.
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flf <r£l f AC7 istállótrágya c mserváiására és 
A 1 <•! Vdju trágyázási czélokra.

0*V£l legfinomabb ca 9 .°/o szénsavas 
l’lvOlill Ug y d meszet tartalmazó mészkő iszt. 

Ílvamantírincrr gazdasági épületek- és istállók 
VjLiVlllvlllgipaZi építkezéséhez. —

(Ismertető füzet kívánatra bérmentve.)

Magyar Thomassalak 
kitűnő minőségben ajánl tavaszi és őszi szállításra: 

SÁTORI MÓR 
erdélyi gipsz- és műtrágyaműveínek központi irodája: 
BUDAPESTEN, IX., Dandár-utcza 25. szám.
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Árjegyzék kivána'ra mindenhová díjmentesen küldetik. — 
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; a fuvardijat oda és az 
üres üvegekért vissza fizeti a Szk-LnKácsfürdő Kwt- 

vállalat, Budán.
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I< I Sí
Tejgazdasági 
Zsebnaptár 
az 1903. évre.

ÍV. évfolyam. Szerkeszti és 
kiadja

Jeszenszky Pál 
„OMGE* titkár.

Tejgazdasággal foglalkozók
nak nélkülözhetetlen. Meg
rendelhető az „Állattenyész
tési fs Tejgazdasági Lapok* 
kiadóhn atilában. Budapest 

Köztelek, Űllői-út 25.
Ara (bérmentve és ajánlott 
küldéssel) 3 kor. 70 fi 11.

Sárga orpington, 
langsan, plimut es fekete 
bántám tojások kitűnő köl
tőkosarak kaphatók Rácz 
Ödönné fajbaromfi tenyé
szetében Kőbánya, Kada-u. 
12/31.

Hirdetések 
felvétetnek 

a 

kiadóhivatalban
Bpest, Üllöi-ut 25.

Nagyméltóságu Orgróf Pallavicini Sándor 
úr min tszent-algyöi hítb. uradalma magyar-alföldi 
gulyatenyészetéböl

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

Csongrád-Sándorfalva, 1903, január hó.
Urad. Főintézöség.

Angol parókások.
Bécsi, gráczi, klagenfurti, 
mistelbachi, legutóbb a po
zsonyi orsz. mezőgazda
sági kiállításon díszok
levél- és aranyéremmel ki
tüntetett, I. dijat nyert, 
Angliából és Németország
ból importált, szülők utáni 
angol paritások minden 
szinben, még kékben is, 
kaphatók Fekt Ferencnél, 
Eperjesen. — Válaszbélyeg 
kéretik.

Első dijat nyert 
óriás emdeni ludak tojásai 
drbja 1 k. 60 fill. Arany
éremmel kitüntetett pekingi 
kacsák tojásai 30 fill. Sárga 
orpington tojások darabját 
50 fillérét szállit saját talál
mány u cs imagoló ládák
ban, Illés Antal, Sárvár.

Fekete 
langsántyukok 5, kakas 6 
k' rónáért és ezek tenyész- 
tojásai 20 fillérért darabja 
kaphatók, Balogh Jánosnál, 
Magyarpécskán.

Kende Zsigmond ur czégényi gazdaságában
21 kétéves
12 hároméves
3 négyéves

magyar faja tenyészbika eladó darabonként 400-tó 
800 koronáig, Fehérgyarmat állomás félóra u. posta 
Zsarolyán, (Szatmármegye). Sürgöny: Fehérgyarmat.

Lovassy Antal, megbízott gazdatiszt.

Battonyán, Csat ádmegye, 
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. Ősz
szel finom pehely és toll 
kerül eladásra. Kacsatojá
sok darabja 20 krajczár.

Gödöllői
állami baromfitelepről szár
mazó kifejlett bronzpulykák 
törzseni-.int 1 kakas 4 tojó, 
40 koronáért k%] halók 
Bezuk Istvánnál, Zsom
bolyán.

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

Raktárak Budapesten:

Geittner és Rausch Andrássy-út 8. sz.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Alagott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
a „Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszeriien berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vizzel biró áitézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

Foglalkozik : szállások bérbeadásával, szemes és 
darált eleség beszer zésével, bizományi bevásár
lás és eladással, folyószámlára fizetéseket teljesít. 
A sertések kényelmes elhelyezése mellett ügyfeleinek igen 
mérsékelt árakon a legmesebb menő előnyöket nyújtja és 
a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva van.

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége
Alakult 1900. erkölcsi támogatásával Alakult 1900.

...... ........ Biztosítéki alap s —
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.

Biztosit ásókat elfogad tiiz- és Jégkár ellen, ugj-szintén 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-O8 díjvisszatérítést nyernek.

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

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

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

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

Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

NI Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit,
nn kénsavas-ammont (dohánytrágyá-

zásra), chllisalétromot, kanitot,
40%-os kálitrágyasót, kovasavas
kálit és egyéb mütrágyaféléket el- sí
ismert kitűnő minőségben lég-

CQ olcsóbban szállit a ««««■«

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

Budapest, V., Fürdő-utcza 8.
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Kis hirdetések ára:
Minden sző 4 flll., kövér betűkkel 
minden szó 8 flll. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

Hirdetésekről
csak akkor adank felvilág-ositást, ha 
k rdősttovö a szükséges postabélye
get v. válaszlevelezőlapot boküldi.

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

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

Kínálat.

Sovány és hízott 

sertéseket 
legjobban értékesít

BAUER B. GYULA 
BUDAPEST, VIII. 
Kerepesi-ut 73. sz.

Faj barom fiák 
állandóan kaphatók : Plymoutfi, 
Langshan, Bráhma, Oochin, 
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. 
Keltögép és nevelő. Vétel és 
csere ! Árjegyzék. Rricbta 
Kálniíln Török - Raliul, 

(Pestmegye).

Sárga orpington 
tyu ok és ezek tenyésztojá- 

sai bármikor kaphatók :
Králik Lajosnénál, Temes
váron.

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

Költő tojások.
Tiszta fajú, többször díja
zott törzsekből költőtojá
sok darabja kapható 30 
fillérért gr. Seitern Ferencz- 
féle uradalomnál. Gross- 
Lukow, Holleschau mellett, 
Morvaországban kaphatók. 
Minorka, (legjobb tojótyú
kok), Dorkingok (legjobb 
hustyukok), Handau és 
Aranywyandoit tyúkoktól 
származó tojások. Ugyan
ott az első két fajokból 
tenyészkakasok is kapha
tók drbonként 10 korona 
árban. Gondos csomagolás 
önköltségen.

Plimut tyúkok 
és ezek tenyésztőjásai 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 eredmenynyel. mű
ködnek. Úgyszintén szaba
dalmazott Acetylen gáz
fejlesztőit, melyek telje
sen megbízhatók s önmü- 
ködöek. Pozsony, 1902. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni. 

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerités-g;yííra 

BUDAPESTEM, VIII. 
Űllői-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. baromfitenyésztötelep- 
röl származó tisztavérü 
törzsek után nevelt óriási 
bronzpulkák Lengyendi gaz
daságnál. Vasút posta, 
távirda Nagy Bátony (Heves
megye.)__________________

Teljesen uj.
200 darab tojáshoz való „Prairie 
State“ költögép 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, 
sárgaorpingtonok. Kapható még 
80 métermázsa igen szép bur
gonya. SArmezey Antalné, 

Mezö-Kovácsháza.

Itaroiiifiliizlaló 
ketreczek a pozsonyi nagy 
hizlaldából kaphatók, mig 
készlet tart, Kokas István
nál, Csornán. Tőkével ren
delkező gazdasszony is ke
restetik.

Baromfiszál litő
kosarak kaphatók: Lampel 
Ödön kosárfonónál, Újpest,
Temetö-utcza 8.
Csomag-jelzés : Hungárián Tro- 
duce Import Comp. Chéque- 
számla: A Ilondoii City aiid 
Midland Banknál. Hungárián 
----------- l’roduco. H. -----------

.1. Ifollö,
55. 56. Chancery Laue W. C.

London.
A magyar élelmiszer áruk el
adását közvetiti a londoni Cen- 
tral, Leadenhall és a Covent 
Garden piaczokon. — Kiváló 
fajta, tiszta vérü tény ész-barom
fiaknak bevásárlását elvállalja

Tejgazdasági Napló 
kötve 3 korona 60 fillér 

Tehenészeti
Törzskönyv

kötve 3 korona 60 fi lér.
Megrendelhető :

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

üt 5., II. em. 8.

Olcsó és tartós drótkerítések
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek gazdasági telepek 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. TovAbbíi aczél- 
tüskés keritésNodrouy, 
valamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

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

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

gad : Veinrich Lajosné, 
Battonya-

Faj barom fi
és tenyésztojás kapható a 

„Délvidéki földmivelök 
gazdasági Egyesületénél** 
Temesvár.

Hrcblay Emil 
munkái: Tyúktenyésztés 200 
lapon 90 képpel, II. kiadás, 
ára 3 kor. Pulykatenyész
tés, 100 lapon 31 képpel, 
ára 2 kor. Lúd és kacsa
tenyésztés 137 lapón 35kép- 
pel ára 2 korona. A ba
romfitermékek értékesítése, 
150 lapon 11 képpel, ára 
2 korona. Egyszerre meg
rendelve a 4 munka csak 
6 korona Kapható Buda
pest, VII., Csömöri-ut 5., 
ÍI. em. 8.

Foszforsavas mész
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

tetlen. Kapható :

a “Hungária”
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaságnál

Budapest, Fürdö-u. 8.

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.
Egy próbaköltetésre díjtalanul

küldöm.
„Ausztria* költetögépemet. 
Termékenyitett tojásokból 
80—90% csirkét költ ki. 
Eddig el nem ért ered
mény. Február hó elején 
több száz csirkét fog köl

tetö gépem kikölteni, 
melyek olcsón eladók. Faj
ta tojásokat kiköltésre leg
olcsóbb feltételek mellett 
elvállalok. Ausztriában leg
nagyobb tojás költetö há
zamban, ezidö szerint 1200 
tojás van költés alatt. — 
Prospectust küld G. Miieké, 
Wien, XV., Weinbergergasse 
13. sz. _____
Sárga és fehér orpingtonok 
a pozsonyi országos mező
gazdasági kiállításon az 
első díjjal „díszoklevél, 
aranyérem és 200 korona 
emléktárgygyal“ kitüntetve 
kapható : Polcnyi Manó or- 
pington-telepén Kecskeméten 
Fehér hús, bamahéju tea
tojás. Az állatok törzsköny
velve és lábgyüriizve van
nak. Faj tisztaságról kezes
kedem. Meg nem felelő 
anyagot visszaveszek. Ar- 
ieqyzék kívánatra ingyen 

küldetik.
Orpington-tojás !
Hófehér orpington-tojás 

darabja 50 fillér. Sárga 
orpington-tojás darabja 40 
fillér. Magyar X orpington- 
tojás darabja 20 fii'. Meg
rendelhető : Maurer János 

j nál, Kecskemét.

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 kenöszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartós
ságot biztosítanak. Különlegességek rétmüvelö-eszközökben. Boronák, kapáló- és 

töltögetőgépek, porhanyitók, rögiörök. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviseiö Sziics Zsigmondi Budapest, VI., Nagymezö-iL68.
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G-EITTUEBaHAUSCH
Műszaki, gazdas. nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport árn raktár.

----- BUDAPEST. =====

ALAPÍTVA 1865.

Az eredeti „MÉLOTTE“ tejfölöző gépek kép- 
= .... — viselete. =—==-=====;.■ ...

A „MELOTTE“ a legkönnyebb járatú. = 
A „MÉLOTTE“ a legtartósabb, javítást nem 

igényel. ===================
A ,,MÉLOTTE“ élesen fölöz. Szolid.

Több mint 100,000 eredeti „MÉL0TTE“ gép 
== van használatban. =====

Árjegyzékkel és költségvetéssel úgy a tej gazda
sági, baromfitenyésztési, mint egyéb eszköze
inkről és gépeinkről szívesen szolgálunk.

VAVAVAVAVAVAVAWA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:ALFA-SEPARATOROK
Grand Prix.

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

VAVAVAWAVAVAVAVA

Tejgazdasági gépgyár
SZÁLLÍT mindennemű tejgaz
dasági eszközöket és gépeket a 
legjobb kivitelben, a legmoder
nebb irányban. BERENDEZ 

tejtelepeket, tejszövetkezeteket 
vav és mintatehenészeteket, ava

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

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


