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A BAROMFITENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület felügyelete alatt megjelenik minden vasárnap
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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

egyaránt szolgálja. Az utóbbiét, mert tudni fogja, hogy mit vásárol; a hústermelőét s az állattenyésztőét pedig any- nyiban, hogy az elhullott és beteg marha húsának árusításával, nem nyomhatják le az ö príma árujának értékét.A husvizsgálati szabályrendelet az állattenyésztők, a fogyasztók és a husipa- rosok érdekeinek szempontjából eltérö- leg bírálható el. Mi csak a gazdák és a fogyasztó közönség szempontjából kívánunk ahoz hozzászólani.A tervezet szerint, minden községben, hol jelentékenyebb húsfogyasztás van, közvágóhíd létesítendő. Szomszédos községek esetleg közösen építhetnek ilyen vágóhidat. Ott, ahol közvágóhíd van, az emberi fogyasztásra szánt szarvasmarha és ló csak a közvágóhídon vágható le. Ellenben az apróbb állatok, sertések, juhok stb. levágatása a közvágóhídon csak az illető helyi hatóság külön rendeletével tehető kötelezővé.Mi részünkről ezen utóbbi engedményt nemcsak fölöslegesnek, de határozottan károsnak tartjuk. Ha már van vágóhíd, legyen annak használata kötelező az ösz- szes közfogyasztásra szánt állatok levágására. Ezzel egyrészről megoszlik a költség, amely nem hárul majd kizárólag a marhahúsra. Másrészről azonban ezen apróbb állatok, nevezetesen a sertés húsával épp annyi, sőt talán még több betegséget szedhetünk magunkba, mint a marha húsával. Ott vannak a specziális sertésnyavalyák, a borsóka, a trichina, ezek a sertés levágásánál, a szarvasmarhánál gyakorlandó szigorú ellenőrzést teszik kívánatossá.A husvizsgálatot első sorban az állatorvosok lesznek hivatva végezni s ezek ott, ahol állatorvos nincs, u. n. huslátók fogják a feladatotteljesiteni.Huslátólehet első sorban az emberorvop, másodsorban oly egyén, ki a huslátói egy hónapos tan-

A húsvizsgálat rendezése.Hosszú vajúdás után testet öltött azon szabályrendelet tervezet, a melyet a föld- mivelési miniszter legközelebb az illetékes közgazdasági testületek megvitatása és elbírálása alá bocsát. Ezen szabályrendelet a nagy közönségnek rég időktől megnyilvánuló kívánalmait valósítja meg. Mert a fogyasztó közönség mindenkor nagy érdeklődést tanúsított a drága pénzen megfizetett husnemük miné- müsége iránt és koránt sem volt közönyös előtte, hogy marha helyett lovat őz helyett bikái, nyúl helyett macskát vásárol-e ? Sőt kíváncsisága még oda is kiterjedt, hogy természetes vagy erőszakos halálnemmel múlt e ki azon állat, melynek húsa közfogyasztásba került.Húsvizsgálat eddig is volt, és a nagyobb vágóhidakon, a hatósági állatorvosok ellenőrizték a levágandó állat és húsának minémüségét. Ezen ellenőrzés a nagyobb vágóhidakon elég megbízható is volt. De hogy mit tettünk a nem ellenőrzött kisebb községekben, és mit fogyasztottunk a vidékről behozott olcsó húsban, annak csak az illető szuró-vágó mesterember a megmondhatója.Egy ilyen husvizsgálati szabályrendelet létesítésére irányuló törekvés nálunk sem mai keletű. De mit ért volna egy ilyen szabályrendelet, a megfelelő hatósági ellenőrzés gyakorlásának lehetősége nélkül? Az ellenőrzés azonban csak egy, a kor színvonalán álló, szervezett és szigorúan fegyelmezett állatorvosi kar közreműködésével lehetséges. Nagyon helyes volt tehát, hogy a földmivelési miniszter előbb az állatorvosi közszolgálatot szervezte, és államosította, és csak ezután vette sorra a husvizsgálat rendezését. A földmivelésügyi kormány által készített ezen szabályrendelet - tervezet a termelő és fogyasztó közönség érdekét 

folyamot sikeresen végzi. Ezeket a község fizeti és most már csak az a kérdés, vállalkoznak-e majd ezen huslátói tanfolyamra és állásra elegendő számú megbízható egyének, mint a hogy pl. Németországban a husszemletörvény megfelelő végrehajtása éppen ezek elégtelen volta miatt ütközött nagy nehézségekbe. Lovat, szamarat, öszvért csak állatorvos vizsgálhat meg.A huslátók nagyobb vágóhidakon vágóhídi állatorvosok előadásai alapján képez- tetnek ki. Az ilyen huslátó a vágóhidakon, huspiaczon mint rendőri közeg szerepel, a fogyasztásra nem alkalmas vagy tiltott módon árusított húst lefoglalja és az esetről az illetékes hatóságnak azonnal jelentést tesz. Működését a törvényhatósági stb. állatorvos ellenőrzi. A huslátó véleményét az érdekelt fél az elsőfokú állategészségügyi hatósághoz fölebbez- heti, aminek persze aligha lesz sokhaszna, mert hiszen a kimérendő hús a 2-od fokú ítélet meghozataláig bizonyára legtöbb esetben meg fog romlani.Kényszervágástól eltekintve a szarvasmarha és a ló húsa még az esetben is hivatalosan megvizsgálandó, ha magánfogyasztásra vágatott le, — ellenben az ugyancsak magánfogyaszra szánt 4 hónap alóli borjura, ezen vizsgálat nem kötelező. A közfogyasztásra szánt állat levágása, a huslátónak a levágás előtt 6 órával bejelentendő.A szabályrendelet részletesen körülírja, minő állatok nem vághatok le közfogyasztásra. A levágás és a husvizsgálat körülményeit, a levágás és az ellenőrzés teendőit szigorítja és szabályozza a ló- huskimérést — nézetünk szerint tulszigo- ruan — mert hiszen a lóhus csak olyan egészséges táplálék, mint a többi füevő háziállatok húsa és mindenképpen fölösleges annak fogyasztását amármeglévő elö- itéleten túl,szabályrendeletilog is gátolni.

állattenyésztési gpi 
Tejgazdasági Sápok



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 11. sz.Ha azonban e szabályrendelet, a mészárszékekben csak a teljesen hibátlan hús elárusitását engedélyezi, másrészről a szabad székekről szóló rendelkezésével lehetővé teszi, hogy a csekélyebb értékű, esetleg beteg állatok húsa, a kellő fertőtlenítés után, olcsó áron hozassék a szegényebb fogyasztó közönség rendelkezésére. >És ez nagy sor! A vagyonosabb ember talán drágábban, de jó minőségben szerezheti be husszükségletét, mig a szegényebb ember csak olcsóbb húst vásárolhat. A finnyásabb közönség ezen másodrendű hús láttára talán az orrát fin- torgatja. Pedig csak az öreg és nem túl beteg állatoknak gondosan kiválasztott és sterilizált húsa fog szabad székekben elárusitásra'kerűlni. A szabad szék intézménye tehát arra való, hogy minden hús a maga nevén árusittassék és a szegényebb néposztály olcsóbb áron fedezhesse husszükségletét.A hús minőségének ellenörizhetését biztosítja a hús belföldi szállítására vonatkozó fejezet is, mely szerint közfogyasztásra szánt hús, idegen községbe csak lebélyegezve, vagyis a kellő hatósági igazolással szállítható.Helyes és okos intézkedés, csak szigorúan végre is hajtsák. Csakhogy tessék ezen intézkedést akülföldröl beözönlő hus- szállitmányokra is kiterjeszteni. Mert arra el lehetünk készülve, hogyha a tervezett élőállat-védvámok csakugyan életbelép- nek és a minden oldalról sürgető szerb állatbehozatali tilalom netán életbe lép
TÍIUZA.

Rovatvezető: Buday Barna*

Törökország állattenyésztése.A földmi velésügyi miniszter szaktud ősitója érdekes jelentésben számol be Törökország közgazdasági viszonyáról, s az állattenyésztési viszonyokat a következőkben ismerteti:Az állattenyésztés európai Törökországban nagyon kezdetleges és elhanyagolt állapotban van. Az állatlétszám nagyságára nézve megbízható adatok nincsenek, de azon körülmény, hogy úgy Bulgária mint Szerbia Törökország felé elég tekintélyes számban visz ki állatokat és az ázsiai részekből is van behozatal, mutatja, hogy daczára a nagy kiterjedésű legelőterületeknek és külterjes gazdaságnak Törökország állatállománya kisebb mintsem hogy a belszükségletnek megfelelhessen.A Törökországban tenyésztett lófaj a keleti jellegű, kis testű s rendkívül kitartó török ló, melynél gyakran az arabs vér befolyása nemesebb testalkat és a magasabb vér jelei által előtérbe jön. A lónak rendkívüli gazdasági jelentősége van ezen országban, hol a közlekedési utak hiányá

te ttetnék, az esetben a szerb állatfölösleg bizonyára vágott hús alakjában fog kon- kurrálni apiaczainkon.Erre már most kell hogy provideáljon a szabályrendelettervezet, melybe a külföldi hús vizsgálatára ugyanazon szigorú ellenőrző rendelkezések veendők fel, mint a mily szigorú vizsgálatnak a német husszemle-törvény veti alá a külföldről bevitt húsokat. Ámbár ezt voltaképen külön törvényben kell szabályozni.A szóban forgó husvizsgálati szabályrendelet-tervezet a termelő és fogyasztó közönségnek régóta hangoztatott ki vánal- mait teljesiti, s ha ezen szabályrendeletet erélyesen végrehajtják, azt ki- és befelé szigorúan alkalmazzák, úgy az egészséges és kifogástalan minőségű hús forgalomba hozatalát biztosítottnak tekinthetjük;___________________________________ M. T.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Bonyhádi tehenészet jövedelmező
sége, tinóneveléssel kapcsolatban.A bonyhádi tehenészet jövedelmezőségének kiszámításánál vagy csekélyebb tejhozamot számítunk a borzderesekével azonos takarmányozás mellett, vagy pedig azonos tejhozamot erősebb takarmányozással. Itt részemről egyszerűség okáért megmaradok az első számítási mód mellett, és tejhozamul a Tükrösmajorban tényleg elért 2200 litert veszem számításba. A mint a helyzetet ösmerem, hazánkban nem sok bonyhádi és szimmen- ban nagyon gyakran a lóháton való közlekedés az egyedüli lehetséges mód, s mert az ország nagy részében a ló mint teherhordó állat az öszvérrel és szamárral együtt az áruközlekedést egyedül közvetíti.Törökország lóállománya csekély s ép ezért a hadsereget sem képes lovakkal ellátni, miért is a rendes lovasság részére a remondák többnyire Magyarországból, a tüzérség részére Oroszországból szereztetnek be, mig egyes lovasezredek lovai és a tiszti lovak egy része Szíriából kerülnek ki. A vonatcsapatok fogatai pedig nagyobbrészt szinte Kis-Ázsiában nevelt nagy öszvérekből állnak. Azonkívül lószükségletének fedezésére Törökország évente nehány ezer lovat Szerbiából és Bulgáriából importál.A lótenyésztés emelésére európai Törökországban nem történik semmi, nincsenek is nagyobb császári vagy magánménesek, mint Kis-Ázsiában, melyeknek a köztenyésztésre befolyásuk lehetne, legfeljebb egyes jobb Szíriából importált ló befolyásolja üdvösen a köztenyésztést, melyek, mint a Keleten rendesen, méneknek hagyatnak meg. Pedig egyes vidékeken, különösen a tenyésztett lófaj magában igen jó és kevés gonddal s szakértelemmel nagyon javítható volna. A lótenyésztés 

tháli tehenészet dicsekedhetik ennél nagyobb tejhozammal. A mivel persze nem állítom, hogy erősebb takarmányozás és főleg helyes tenyészkiválasztás utján a bonyhádi tejhozama ne volna 25Ó0 vagy akár 3000 literre is ne lenne fokozható ; de ugyanily mérvben növekedő a borzderes tej hozama is még pedig aránylag csekélyebb eszközökkel, mert mint'kizárólag tejtermelő fajta, a borzderes mégis csak igénytelenebb a húst is termelő bonyhádinál.A fölnevelési költséget csak a testsúly arányában számítom többre, vagyis any- nyiban a 450 kilo átlagos súlyú borzderes üsző fölnevelése 277 koronába kerülsz 500kilós bonyhádiét 310koronára, a tehénállomány átlagos értékét 500X50 = 250 koronára, a mustrák értékét 500 X 40 — 200 koronára veszem föl.A bonyhádi tehenészet, a tükrösmajori gazdaságban tejtermelés szempontjából nem versenyezhet a borzderes jövedelmezőségével és csak tinóneveléssel kapcsolatban fizetheti ki magát. Nem osztom ugyanis Rákos Béla urnák e lapok hasábjain közzétett azon nézetét, hogy a nyugati tejelő tehenek erő állattermelésre abszolúte nem valók. Sőt ellenkezőleg én már innthali és sweiczi fajtából is neveltem igen jó jármos ökröt. Igaz, hogy a vöröstarka ökör, nem oly gyors és szabad mozgású, mint a fehér magyar ökör; de sokkal nehezebb és erősebb és 2 tarka ökör után akaszthatom azt a nehéz „Sack“ ekét, a mely elé közönségesen 4 magyar ökröt fogunk. Az is igaz, védelme érdekében, hogy t. i. az értéke s lóanyagazországbólki ne vitessék, atörök kormány a lovakra kiviteli vámot hozott be fejenkint öt török font (egy török iónt mintegy 223/4 frank) magasságban.Legújabban azonban a török kormány ezen a lovakra vonatkozó kivételes vámot beszüntette és csak a rendes érték után számítandó l°/o-os kiviteli vámot szedi.A szarvasmarhatenyésztés még rosz- szabb lábon áll mint a lótenyésztés és annak emelésére mi sem történik. Az európai Törökországban előforduló marhafajta legnagyobbrészt a podoliai fajtához tartozik, mint a szomszéd bolgár és szerb marha, azonban igen sok, a legkülönbözőbb fajtákkal való keresztezés nyomai is találhatók úgy, hogy egységes typüs- és határozott fajtáról szó sem lehet. Leginkább még a krimi vörösbarna marha nyomai találhatók, továbbá állatok, melyek színük és testalkatuk után a hollandus marhára némikép emlékeztetnek. Az állatok fiatal koruktól fogva rosszul gondozva, télen többnyire istálló nélkül vagy rozoga féltető alatt szalmán és tengeri száron tartva és korán nehéz munkába fogva, többnyire csenevészek és aprók maradnak, daczára a gyakran kitűnő legelőknek, azonban testalkatukhoz képest
I
 Legjobb szerkezet. Legnagyobb ....„, ■

munkabírás. Legkönnyebb haj- LEGJOBB FÖLÖZŰCÉP AZ ALFA'SEFARATOR. I
las. — Legtokeletesebb rolozes.____________________________________________________ __



1903. — 11. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3hogy a tarka tinóból sok nem válik be jármos ökörnek, de maga az ilyen tinó húsra is bőven megéri azt, a mibe fölnevelése kerül.A tükrösmajori gazdaságban tehát a bonyhádi tehenészet jövedelmezősége a tinóneveléssel kapcsolatban veendő számításba. Miként a borzderes tehenészetben 80 drb fejős és 10 mustra tehén ntán 72 borjut számitok,.ebből 6-ot elhullásra, 24 üszőt és 24 bikát fölnevelésre, 16 drb selejtes borjut pedig eladásra. A bonyhádi tehenészet jövedelmi előirányzata ezek után :
Tejhozam: 80 tehéntől á 2200 = 176.000

liter á 9 fill. ____ _______________ 15.840
Állateladásból: 10 darab mustratehén

a 100 kor. ______________________  2.000
48 drb választott borjú á 70 „ ... ... 3.360 
16 drb szopós borjú á 40 kor. ____ 480
Szükségből eladott 3 tehén és 3 dbr 
bőr ára ____ ________ ________ __  300

Javára 21.980 
Tökekamat, 80X250 — 20.000 kor. állat

tőke után 5°/o ____ _____ ________  1.000
Kamat és amortisatió 2000 kor. eszköz

tőke után 9V2°/o ________________ 180
Kezelési költség, mint a borzdereseknél 1.650 
Állomány pótlásra, 16 dbr előhasi üsző

á 360 kor. _ _  _ ... ..............   ... 4.960
Bikavételre évi ráta ____ ____ ... 200

Személyzet, mint a borzdereseknél____  3.000
Fogaterö, „ _ __  560
Munkabér, „ _ __  330
Takarmány, _  ...____ ..______ ... 12.189
Legélöbér ... ..._ _ _____ _______ ... 800
Só, petróleum, orvoslási, épületjavitás stb. 810

Terhére 25.670
Veszteség 3.690

Trágyaérték 10.200 mm. á 0.50 kor. ... 5.100
Haszon   1.410nagy munkaerővel és kitartással bírnak. A tehenek azonkívül csak keveset használtatnak tejnyerésre, mert a bivaly-, kecske- és juhtej sokkal inkább megfelel a lakosság Ízlésének. A városok vajszükséglete többnyire külföldről hozott szállítmányok által fedeztetik.Aránylag nagyobb szerepet játszanak a bivalyok, melyek tenyészete igen el van terjedve, s melyek a hiányos kezelés daczára sokszor erőteljes nagy állatokká fejlődnek ki. Ezek végzik a tehervonó állatok szolgálatát ott, a hol az utak a szekereken való közlekedést lehetővé teszik és erejök által a feneketlen utakon pótol- hatlan szolgálatot teljesítenek, azonkívül a bivaly mint tejelő állat is leginkább ked- veltetik.A legelterjedtebb állatfaj és a legnélkii- lözhetlenebb a birka, mely az egész országban el van terjedve s húsa, gyapjúja, teje s bőre által a török életszükségletek nagy részét fedezi. Leginkább el van terjedve a közönséges fehér s részben a fekete raczkajuh, milyen az egész Balká

A vállalkozási haszon tehát 22.000 K. tőkebefektetés után 1.410 K., vagyis csak 6%, egy liter tejtermelési ára 25.670— 6140= 19.530:176.000 lP/io fillér, a trágyatermelés értékét is beszámítva pedig 25.670-6.140 -j- 5.100 = 15.430 : 176.000 — 88/io fillér, a trágyatermelés értékétis leszámítva pedig 25.670—5.140 X 5.100 = 14.430:1760000 = 82/iofillér. A tej haszon tekintetében tehát a bonyhádi meszsze mögötte maradt a borzderes 15%-kos jövedelmezőségének. Nézzük most már, mi hasznot várhatunk a tinónevelés után:245 drb választott bikaborjuból, a 4 év folyamán 4 darabot számitok elhullás és kiselejtezésre, maradna tehát lekötésre 20 drb 4 éves tinó.
A fölnevelési költség :
24 drb választott borjú értéke á 70 korona 1.680 
Tökekamat 1680 K. után 5% ... ... _  84
Nyári takarmány 24 darabnak 160napra.’

á 1 kg. = 38.40 mm. zab á 11 K ... 442
á 0.5 kg. — 19.20 mm. korpa á 10 K. 192 
á 2 kg. = 76.80 mm. alomszalma á 1. K. 77

Téli takarmány 23 drbnak 200 napra:
á 0.5 kg. — 23 mm. zab á 11 K. _  253
„ 0.5 kg. — 23 mm. korpa á 10 K. ... 230
„ 5 kg. = 230 mm. 1. r. széna á 2.20 506
„ 3 kg. = 132 mm. alomszalma á 1 K. 132

Ápolás 1 havibér 6 hóra á 30, 6 hóra
á 15 K. _________________________ 270

Fogaterö: 540 mm. takarmány és alom
„ szállítás á 10 üli. ...................    54

Épületjavitás, sózás stb............. ... 100
Trágyaérték: 1000 mm. á 0.50 K. 500 
Eladásból, 1 drb borjú és ára 50
Kezelési költség, 1900 K. értékemelkedés

mint bruttójövedelem után 5°/o ... 95
Összesen az 1-ső évben ... 550 4115non található s mely a melegebb kiimában helyenkint kétszer is nyiratik. Azonkívül előfordul a finomabb gyapjúval bíró úgynevezett karnabat-fajta, mely Bulgáriában is előfordul és aBosporus közelében található a zsíros farkú juh is, mely Kis- Ázsiában a legelterjedtebb juhíajta honnan át is hozatott. Nagy faggyubősége folytán keresletnek örvend s Konstantinápoly piaczán többnyire ezen fajtához tartozó juhokat találni, azon kívül az ezen fajtához tartozó bárányoknak bőre szinte keresett kiviteli czikk. Ajuhon kívül a kecske is némely, különösen hegyes vidéken igen el van terjedve, melynek tejéből egy a nép által nagyon kedvelt sajt és szőréből durva szövetek készíttetnek.A sertés Törökországban nagyon keveset van elterjedve és csakis a nem mozlim vallásu lakosságnál található, amannak a sertés tartása a vallás által tiltva lévén, így sertéseket városba, a fogyasztási pia- czokra nem szabad élve, csak leölve szállítani. Az országban elterjedt fajta kezdetleges, tüskés szőrű, kevéssé hizé-

22 drb 14 hónapos tinó fölnerslési ára ... 3.565 
Tökekamat 3560 K. után 5% ...............  178
Legelöbér, 23 drb. után á 5 K..............  115
Álomszalma nyáron 80 mm. á 1 K. ... 80
Takarmányozásra 23 drbnak 200 napra :

á 10 kg. bevermelt csalamádé 460 mm. 
á 0.50 K.________________ _____ _ 230

á 5 kg. II. r. széna = 230 mm. á 1.60 K. 368 
á 5 kg. takarmány szalma = 230 mm.

á 1.20 K. . ............    276
á 5 kg. alomszalma = 230 mm. á 1 K. 230

Ápolás, 1 havibér 6 hóra á 30 K. 6 h.
á 15 K____ ____________ _____ ____ 270

Fogaterö 1230 mm. takarmány és alom
r szállítás á 10 fill. ...____ ___ _ 123

Épületjavitás, sózás stb. ......._ ___ 100
Trágyaérték 1700 mm. á 0.50 K.... 850 
1 drb bőr ára.............      ... 5
Kezelési költség 1200 K., értékemel

kedés után 5°/j ...... ...............  60
Összesen a 2-dik évben ... 855 5.595 

22 drb. 26 hónapos tinó fölnevelési ára... 4.740 
Tökekamat 4.740 K. után 5% ... ......... 237
Legelöbér 22 drb á 5 K .............  . 110
Nyári alom 80 mm. á 1 K..„ ............... 80
Takarmányozásra 22 drbnak 200 napra :

á 15 kg. csalatmádé= 660 mm. á 0.50 K. 330 
„ 5 „ II. r. széna = 220 „ „'1.60K. 352
„ 7x|2 „ takarmány szalma = 330 mm.

á 1.20 K................. ._.................... ... 396
á 5 kg. alomszalma = 220 mm. á 1 K. 220

Ápolás... .........  ... . . ...  ._ ............. 270
Fogaterö 1510 mm. takarmány és alom
, szállítására á 0.10 K. . . 151

Épületjavitás, sózás stb.... .. ................... 100
Trágyaérték: 1900 mm. á 0.50 K. 985
1 drb mustra eladás ... ... ... .... . 75
Kezelési költség, 1280 K. értékemel

kedés után 5% ..... ... 64
Összesen a 3-ik évben — 1.060 7.050

21 db 3 éves tinó fölnevelési ára ... ... 5.990 
Tökekamat 6000 K. után 5°/o ... ... .... 300 
Legelöbér 21 drb után 5 K.„. ... — ... 105 
Nyári alom 80 mm. 1 K. ..................  80kony, mely néhol angol sertéssel keresz- teztetik.A baromfitenyésztés eléggé el van terjedve, s különösen a pulyka nagy szerepet játszik. A baromfi- és tojás-kivitel utolsó időben nagyobb lendületet is vett.Állati ragadós betegségek gyakran fordulnak elő Törökországban. A keleti marhavész szórványosan mindég uralkodik, különösen Kis-Ázsiában, honnan azután áthurczoltatik, de újabb időben egy fran- czia állatorvos által feltalált és a konstantinápolyi állatorvosi főiskolában előállított marhavész-szerűm által sikeresen küzdenek ellene. Az mint gyógyitó-szer alkalmaztatik, a hol már kiütött a marhavész és az iskola bemondása szerint az el- hullási arány 80%-ról 20—30-ra lement. Egyéb állati betegségek, mint lépfene, szinte gyakran előfordulnak, a juhok pedig, különösen nedves esztendőben, néha nagy mennyiségben pusztulnak el egy „ külbas“ nevű betegség folytán, mely valószínűen a májnak elváltozása által áll be.

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

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETÉHEZ RUDAPESTEN. V. KÉR.
IVl------------- 1V1--------------------------- ----------------------------------- — I—J— Alkotmány-utcza 31.



4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 11. sz.
Ápolás nyáron 1 havi bér 6 hóra

á 15 K. .............      — 90
Fogatévá 80 mm. alomszállitás á 0.10 K. 8 
Épületjavitás, sózás stb. ____ ______ 50
Trágya érték 270 mm. á 0.50 K__  135
1 drb bőr ára ... ..._ _________ 5
Kezelési költség 540 K. értékemel

kedés után ___ _______ ... 27
Összesen a 4-dik évben... .......... 140 6.650 
20 darab 44 hónapos lekötött tinó

fölnevelési ára .. ... ......... _  6.510
20 darab 44 hónapos tinó húsértéke

á 6 mm. = 120 mm. X 60 K. _  7.200
Vállalkozási haszon ... 690

Egy darab 4 éves tinó fölnevelése tehát Tükrösmajorban 325V2 koronába kerül, míg annak húsértékét 360 koronára vettem föl. A nyereség tehát minden darabon 34% korona.Egybevetve a bonyhádi tehenészet és a tinónevelés tiszta jövedelmét, az 5% töke kamaton kívül a befektetett 22000 -j-15000 = 37.000 K. befektetési töke tisztajövedelme 1.410-[-690 = 2100 K. 
vagyis 6%, tehát még a tinóneveléssel kapcsolatban is hol marad a bonyhádi tehenészet jövedelmezősége a borzderes tehenészet 15%-os jövedelmezősége mögött!Az érdeklődő olvasó előtt, ki fáradságot vesz magának ezen számadatok revi- deálására, bizonyára fel fog tűnni, mily olcsó takarmány árakkal dolgozom, ellenben a trágyát magasan értékesítem, és a nyári szárazságban elkerülhetlen zöld takarmányozást figyelmen kívül hagyom. És ha ennek daczára egy tinó fölnevelése mégis 325 koronába kerül, hol van akkor a tinónevelésnél hirdetett nagy haszon, a midőn a legtöbb uradalom jóval drágábban termeszti az itt felsorolt áraknál takarmányát?A tükrösmajori gazdaságban tehátmég 9 filléres tejértékesitési árak mellett is sokkal jövedelmezőbb a borzderes tehenészet, a tinóneveléssel kapcsolatos bonyhádi tehenészetnél, ha t. i. csak a tejhozam mennyiségét vesszük számításba. Nagy kérdés azonban, hogy megtartja e a borzderes jövedelmezőségi előnyét akkor is, ha a tej zsírtartalmát,vajtermeléssel kapcsolatban értékesítjük ? Hiszen ha a bonyhádi tehén 2200 liter évi tejhozama után á 4% = 88 kg., a borzderes 2500 liter évi tejhozama után pedig á 3.5% = 87% kg. zsírtartalmat számítunk, már ezzel a bonyhádiak javára volna kiegyenlítve a vajtermelési értékesítés. Erről azonban egy más alkalommal. Matlaszkovszky Tádé-

Kiváló német hampshiredown-nyáj.Közép-Európában, de még különösebben Európa délnyugati részeibenaz angol húsjuhfajták közül tartósabb sikert csak a down-juhok értek el. Legelsőbben a Sussex grófságon végighúzódó mész- domblánczolat déli lejtői után elnevezett southdown-juh, ezen Elmann János (GR ndefarm), Webb Jónás és Henrik által Streethy - Hall) kialakított tenyészfajta, 

Ezt egyébb erősebb és ellenállóbb down- juhok követték, nevezetesen a sropshire- down, melynek kialakítása különösen Forsternek (Shrewsbury-ben) köszönhető, továbbá az oxfordshiredown, mely a southdown és hampshiredown-nak fehér fejű középhosszú gyapjas állatokkal való keresztezéséből létesittetvén, útját már Dél-Oroszországba is megtalálta.Nálunk ellenben legnagyobb kedvességnek örvend egy southdown-vérrel javított régi down-fajta: a hampshire- down, a melynek már hazánkban is van egy igen jó hirü törzstenyészete, a báró 
Biedermann Rezsőé Hobolban, Somogy megyében.Az európai szárazulaton a jó húsformákkal és kiváló átörökitö képességgel dicsekvő hampshir-ok nagyobbáraRussel Róbert (Horton farm), Futcher Tamás (Elmham-Hall), Lambert Henrik (Rabra- ham), Morisson A. (Tissbury), Deán József (Chitterue), Monay Albert (Chol. Debres), 
Pettey A. Vilmos (Zschicherlon) nyájaiból származnak.A hampshire-juhnak Németországban is van több hírneves tenyésztője, kik közül, többen nevezetesen Sattig Károly (Wörchwitz), Nonne (Heidau), Guradze (F őst), Viedner (Kniegnitz már) hazánkban is jó hírnévnek örvendenek; hol 1011 éppen a legjobbak egyike, a Bochman Hugó féle, névről is alig ismeretes nálunk; pedig annak deutschenborai törzsnyája majdnem 30 éves múltra tekinthet vissza.Deutschenborában (Szászkirályság) u.i. már a jelenlegi tulajdonos apósa létesített 1884-ben egy közvetlenül Angolországban összevásárolt 60 darabbal egy telivér hampshire nyájat, a melynek anyagát Rochmann 1896-ban vásárolt 20 darab igen kiváló egy éves jérkével egészített ki.A kosany ag nagyobbára Lambert Henry b abrahám i, Ky craft K. hampshirei, Monay Albertberbeshirei és Pettei William wills- hirei nyájából származik, mely nyájakból az időnkénti vérfelfrissitésre szolgáló kosok szereztetnek be. Bochmann egé- ezen angol elvek alapján gyors fejlődésre, korai érésre és gyors hízásra tenyészt, mihez képest a jerkék egyéves korukban bocsáttatnak kos alá és igy már kétéves korukban, rendszerint január, február havában hozzák világra bárányaikat. A mennyiben az anyák átlag 7 éves koruk'g maradnak meg a tenyésznyájban, általában hatszori ellésen esnek át.Ezután kihizlaltatnak és átlag 80 kg. súlylyal jutnak a húspiaczra. A jobban fejlett kosok 15 hónapos korukban 90-100 kg. súlyúak, a jerkék pedig ezen idő alatt mintegy 65 kg. súlyt érnek. Kos alá éven- kint 180—190 darab anyát bocsát a tenyésztő ; úgy hogy évenkint 70—80 tenyészkos juthat eladásra; még pedig az egyéves kosok 100—140 márka, az u. n. elitek 200 márka árban, mig az éves jerkék ára 80—100 márka.Nem hagyhatom felemlités nélkül, hogy 
Bochmann az angol tenyésztőkkel ellen

tétben a gyapjuminőségre is tekintettel van, azon nézetből kifolyólag, hogy a legjobb húsjuhokon is tenyészthető okkal- móddal hasznavehető gyapjú. Az állatokat évenkint kétszer (deczemberben és júniusban) nyírják és az elért nyirósúly a bárányok beszámításával fejenkint mintegy 7 kg. 44—50%-os rendement-al. A mindig zsírban nyírt gyapjú q-ja 1899-ben 110, 1900-ban 96, 1901-ben 82 márkán kelt. Végül még felemlítendő, hogy a kosok sem tartatnak mindig az istállóban, mint sok helyütt Németországban, hanem a közeli legelőre hajtatnak ki, de a mellett %—% kg. zabadagban is részesülnek. Nyáron át az anyafalka erőtakar mányban nem részesül; de a mesterséges herefü-keverék legelőn bőséges takarmányt talál. Télen [át széna és besava- nyitott ezukorrépaszelet-rendes takarmányuk, a mihez a bárányozás alatt és a szoptatási időszakban fejenkint és naponkint még % kg zabdara jár. Bochmann hampshire-nyája egyike a legjobbaknak Németországban, a melylyel csak Sattig gazdasági tanácsos würchwitzi nyáját hasonlíthatnám össze.
Dr. Rodiczky Jenő.

Az ivar képződését befolyásoló 
körülmények háziállatainknál.Mindezideig olyan biztos módozatok, melyek segélyével az utód ivara már előzetesen megállapítható volna smelyek segélyével arra már előzetesen befolyás gya- korható lenne, nem ismeretesek. A közéletben — balhiedelem alakjában — sokan magasztalnak ugyan egves eljárásokat, a melyek az utód ivarára befolyást gyakorolnának, e kérdés azonban nincs eldöntve, s valószínűleg nem is lesz, mert a természet titkainak mindentekintetbeni kifürké- szését az emberiség elérni soha se fogja. Némelyek szerintléteznek mégis némi támpontok, a melyekből bizonyos esetekben az utód ivarára következtetni, sőt azt befolyásolni is lehet.A tala.fi és égalji viszonyok pl. maguk is befolyásolhatják az utód ivarát, valószínűleg azonban csak a jobb, vagy rosz- szabb táplálkozás közvetítésével.Az ivarképződés állítólag az állat fajtája által is befolyásoltatik, de szintén igen csekély mérvben, s ez is valószínűleg a helyi viszonyokkal, nevezetesen a táp- láltatás mikéntjével van összefüggésben,A fogamzás évszaka is befolyásolja némelyek szerint az utód ivarát, állítólag úgy, hogy a nyáron fogamzott ébrény nagyobb számban himnemüek, ellenben a télen fogamzottak nagyobb számban nőneműek. Jobb táplálkozás esetén nőnemű, ellenkezőleg himnemü utódok születnek nagyobb számban, s innét van, állítólag, hogy nagy melegben, mely a táplálkozást alászállitja, inkább himnemü utódok születnek.A himnemü állatok életkora semmi befolyással sincs az utód nemére. Nincs befolyással az utód nemére a nemi ösztön élénkebb vagy kevésbbé élénk nyilvánu- lása s a termékenyítő mag kora is befolyás nélküli.A nőnemű állat kora azonban már befő- 

tala.fi


1903. — 11. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5lyással van, a mennyiben előhasuak, s általában fiatal anyak inkább nőnemű, idősebb anyák inkább himnemü utódot szülnek. E körülmény állítólag abban leli magyarázatát, hogy fiatal anyák rendesen jobban táplálják magzatjukat. A magzatnak az anyaméhben! tápláltatása oly módon befolyásolja annak nemét, hogy a jobban tápláló magzat nagyobb számban nőneművé, kisebb számban himnemüvé fejlődik és gyengébb tápláltatás esetén meg.ordítva.A tápláltatás mikéntjén kívül azonban egyéb, ez ideig még ki nem derített okok is kellenek, hogy befolyásolják az utód ivarát. a mire éppen abból lehet következtetni, hogy rossz tápláltatás mellett is születnek, bár kisebbszámbannőnemü utódok. Éppen, mert ez ideig kiderítetlen okok is befolyást képesek az utód ivarára gyakorolni, nem lehet az utód nemét bizonyossággal meghatározni, tekintetbe véve azonban az itt felsoroltakat sok esetben lehet arra következtetni, sőt azt némileg befolyásolni is. * Dióssy Imre.Közöljük a czikket avval a kijelentéssel, hogy alkalomadtán hozzászólunk.
Hogy nyújtsuk az erötakarmányt 

a sertésnek.Még ma is eltérők a nézetek abban a tekintetben, hogy mi előnyösebb: szárazon, egymagában adni-e a sertésnek az erötakarmányt, avagy nedvesen és keverékben.Egy bajor szaklapban A. Fertig a következő tapasztalatát közli: Mióta csak sertést nagyban tenyésztek, állataimnak a gőzölt burgonyát sürü kása alakban külön nyújtom s csak miután azt elfogyasztották, adom az erötakarmányt t. i. korpát és darát, csak éppen annyira nedvesítve hogy ne porozzon.Egy tenyésztő a könyvében ezt ajánlván, hogy forrázva és keverékben jobb nyújtani a korpát és darát, kisérletképen rászántam magamat az ilyen adogatásra, s ezt 8 napon keresztül folytatva láttam, hogy disznóim bélsarában a durva szemű dara mintegy felerészben emésztetlenül megy el. Áttérve megint régi metódusomra a bélsárban többé nem láttam emésztetlen darát. Ez bizonyára abban leli magyarázatát, hogy a nedves, lágy keveréket a sertésfajta nyeli de nem rágja, holott a külön adott száraz abrakot jól megrágja és erősen be is nyálazza. Ily állapotban nyújtani tehát az eleséget, kivált fiatalabb állatoknak bizonyára annál czélsze- rübb, mivel csak igy fejlődik ki erőssé a rágó-készülék s igy lesz az állat jó takarmány-értékesítővé. m. le.

Állategészségügy.
Rovatvezető: Dr. Rátz István.

Sertések heveny fertőző tüdő- 
gyuladása.Az oldenburgi herczegség területén néhány év óta a sertések között egy idült lefolyású fertőző betegség uralkodik, melyek 

természetéről ez ideig nem sokat tudtak. 
Greve a gazdasági kamara megbízásából tanulmányozta ezen betegséget, melyről vizsgálatai folyamán kiderült, hogy lényegében véve nem egyéb, mint fertőző eredetű idülten lefolyó hurutostüdőgyuladás. Idősebb sertéseknél lefolyása rendszerint kedvező, fiatalabb, gyengébb malaczoknál azonban halálos kimenetelű.A betegség fertőző eredetű és állatról- állatra terjed. A behurczolás többnyire beteg, köhögő sertések vásárlásával és az egészséges állomány közé való beállításával történik, a lappangási idő 10-14nap, ritkábban hosszabb, egészen 24 nap is.A betegség kezdetén az állatok kissé bágyadtabbak, étvágyuk csökkent, koron- kint köhögnek. A köhögés, mely főleg evés vagy felkeléskor észlelhető, erőteljes, gyakran görcsösjellegü. Belélegzés alkalmával az üvöltésre emlékeztető hang hallható. A lélegzés szaporább. Idősebb(8 -12 hetes) sertések a bántalom daczára jól híznak, a fiatalabbak,különösen a gyenge, kevésvérü, angolkóros malaczok leromlanak és utóbb el is pusztulnak.A betegség első időszakában a tüdő elülső lebenyeiben különböző nagyságú vörös, élesen határolt foltok vehetők észre, melyeknek metszéslapja husszerü, egyenletesen vörös ; az átmetszett hörg- ágakból sárgás, habos nyálka nyomható ki, a további lefolyásban is inkább az elülső tüdörészletekbentalálhatók képtelen, májasodott területek. Régibb esetekben borsó egész tyúktojás-nagyságú üregek is kerülnek észlelésre, melyeket szürkevörös, genyes anyag tölt ki. A mellhártya többnyire ép, csupán egyes esetekben homályosodott el az üregeknek megfelelően. A hörgkörötti nyirokcsomók duzzadtak, nedvdusak. A szív és szivburok a legtöbb esetben ép, úgyszintén a has- ürbeli szervek is egészségesek.A hurutos tüdögyuladás kétségtelenül fertőző eredetű, azonban a bántalom specifikus előidézőjét mindezideig nem sikerült a tüdőben talált nagyszámú baktérium közül elkülöníteni. A kitenyésztett baktériumok úgy a sertésre, mint házi- nyulra, tengeri malaczra és fehér egérre hatástalanoknak bizonyultak.A megkülönböztető kórisménél elsősorban az idült sertésvész jöhet tekintetbe, melyhez a tünetek igen hasonlók. Különbözik tőle azonban a lefolyása, a mennyiben az idült sertésvészben szenvedő állatok többnyire lassan elpusztulnak, mig ezen betegség kedvezőbb lefolyást vesz. Idülten lefolyó sertésvész mellett rendszerint néhány heveny sertésvészes elhullás is jelentkezik, mit Oldenburgban most nem találtak. A sertésvészes állatok rosszul híznak, gyakran a bőrükön is találhatók elváltozások, itt azonban ez nem észlelhető. Sárga, élesen határolt nekroti- kus góczok, sajtos elváltozások a nyirokcsomókban, melyek a sertésvészt kisérik, itt szintén nem fordultak elő.A beteg tüdőből nyert nedvvel történt 

oltások csaknem teljesen negatív eredményt adtak; a 9 beoltott fehér egér közül csak 2 hullott el a 3-ik napon, pedig az egerek a sertésvész iránt igen fogékonyak; a házi nyulak és tengeri malaczok közül is csak 1, illetve 2 hullott el, az oltás helyéről és a vérből apró gömb- baktériumokat, a mellbeli izzadmányból pedig apró pálezikaalaku baktériumokat lehetett kitenyészteni.A fertőző tüdögyuladás elleni védekezésnél leginkább a behurczolás meggátlá- sára kell törekedni. Áz újonnan vásárolt állatokat csak körülbelül 14 napig tartó megfigyelés után ajánlatos a többi állat közé bocsátani. A járvány kitörése esetén az egészségesek a betegektől elkülöniten- dök, az istállók ferötlenitendők.A beteg állatok kezelése szempontjából Greve az istállók és az ólak melegen tartását ajánlja, úgy azonban, hogy ennek daczára a levegő többször megujitassék, mert romlott, párás levegő még inkább hátráltatja a gyógyulást. Turfa- és szalmaalom jónak bizonyult, azonban a czement és kőtalajra ajánlatos még deszkát helyezni, hogy a fekvés alkalmával a hideg kővel ne érintkezzen közvetlenül a beteg állat teste. Jó időben szabadban is tarthatók a betegek. A gyógyszerek közül a kreo- zot-készitmények, nevezetesen a kreozot- tal és a kreozotvazogén ajánlhatók, melyek a köhögési ingereket is csillapitják és több állatnál előnyösen befolyásolták a betegség lefolyását. Z. A.

Tej gazdaság.
Rovatvezető.- Sierbán .János.

A takarmányértékesitö képesség 
kiderítésére irányuló tejelöverseny.Abból az alkalomból, hogy f. évi máj. havában a hamburgi egészségügyi tejellátást szolgáló kiállításon tejelötehénverseny rendezése is tervbe van véve, a „Milch-Zeitung“ f. évi 3-ik számában egy M. jegyű iró a következő érdekes fejtegetésbe bocsátkozik:A tejgazdaság azon nagy fontosságánál fogva, melyet kivált az utóbbi 25 év alatt elért s állásánál fogva, melyet a mezőgazdaság általános üzemébén elfoglal, a jövedelmezőség kérdésében kétségtelenül annál inkább számot tarthat, mivel minduntalan hallható és olvasható a panasz, hogy a tejet sokszor az előállítási áron alul is kénytelen a produezens átengedni. Ha ez utóbbi körülménynek igaz voltát tagadni nem is lehet, általában mégis megjegyezhető, hogy abból a mintegy 1625 millió márkából, mely a német birodalomban a tejelő marhatartás üzeméből befoly, egy bizonyos számú millió márka, mint haszon, a mezőgazda zsebében marad.A jövedelem nagysága az egyes gazdaságokban persze még akkor se egyforma, ha egyenlő viszonyok forognak fenn az üzem nagyságában és kiterjedtségében. 



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 11. sz.Mert eltekintve a tulajdonos intelligen- cziájától, mint főfaktortól, a helyi viszony és a tej értékesithetésének a mivolta, igen lényeges szerepet játszanak. Azok az üzemek, a melyek fogyasztó központok közelében léteznek, s a tejet, mint olyat frissében képesek eladni, jelentékeny előnyben vannak azon üzemek felett, amelyek erre képtelenek, vagyis arra utalvák, hogy e terméküket magánúton, vagy szövetkezés utján tejtermékekké feldolgozzák, s úgy értékesítsék.Akár az egyik, akár a másik ut áll most a termelő előtt, fődolog, lehető legértékesebb produktumot előállítani. A tej értékét legfőképpen a bennefoglalt zsír adja, de befoly annak egyéb szárazanyag tartalmának mennyisége, nevezetesen a czu- kor a fehérje és sótartalma is.Egy magas értékű tej tehát mindez anyagot nagy mennyiségben kell, hogy tartalmazza, s hogy tartalmazza-e valóban, azt megkell állapítani. E megállapítás azonban csak akkor igazán mértékadó, s értékes, ha az is kiderittetik, hogy meny
nyibe Icerült hátmindazon anyag. Migpe dig annak kiderítése, hogy milyen a tej, általános addig annak a konstatálása, hogy mennyibe került az, csak szórványos; az igazi jövedelmezőség tehát a legtöbbször ismeretlen. A főczél pedig a tejgazdaságot minél jövedelmezőbbé tenni. Ennek elérésére többféle faktornak kell közreműködnie, s első sorban szükséges, hogy a tulajdonos az iránt tisztába jöjjön, hegy mennyi értéket képvisel egyik oldalon 
a nyert tej, másik oldalon az annak meg
nyerésére igénybe vett takarmány. Ez ösz- szevetésböl kiderül, hogy az esetleges plusz fedezi e az egyéb költséget, s marad-e még haszon is, avagy minuszszal záródvánadolog, hol a hiba; nem-e egyes állatban, melyet szorgosabb figyelemmel kellend aztán kisérnie, a rábizonyulás eseténmint jövedelmet nem hajtót, kikel- lene selejtezni.Egy tehénállomány csak akkor igazán jövedelmező, ha minden egyes individuuma a tulajdonos által beléfektetett költséget, terményeivel kamatostól visszafizeti. S ezt a kamatozást minél magasabb nívóra emelni, a gazda fötörekvése. Hát az némely gazdaságban bizony akadályokba ütközik, hogy az efféle berendezkedést keresztülvigyék, s akadnak, akik ebben a berendezésben valami különös előnyt nem látnak, és ezértszükséges példákat állítani oda, s épp ezért üdvözölhető örömmel a hamburgi kiállításon a vállalkozás, erre vonatkozó példa statuálására.Ezen „ tejelő “ tehén versenyprogrammja szerint részt vehet abban 10 elismertebb nevű marhatenyésztő egyesület 5—5 drb tehénnel, amiből mindjárt meglátszik!, hogy tekintettel voltak e versenynél arra, hogy a takarmányértékesitö képesség különböző fajtájú állat mérkőzésében derüljön ki, s vessen némi világot az egyes fajták vagy törzsek jobb és rosszabb értékesítésére is.

Az eddigi ilyen versenyek Németországban csak a tejhozam mennyiségének és zsírtartalmának kiderítésére voltak rendezve; a Hamburgban májusra tervezett ellenben a szolgáltatást a szolgáltatással fogja összemérni, s ennek alapján fog díjazni, még pedig nem egyes állatokat, hanem 5—5 drbból álló kollekcziókat, de egyben az egyes állatok takarmányérté- kesitő képességét is kiderítvén azon czél- ból, hogy ekként még a legjobb tejelők közötti különbség is a takarmány értékesítésében kiderüljön. Ebben a módozatban tehát Dániában uzuális ellenőrző egyesületek példájának követése czéloztatik.Ennek a dolognak az előbbiekben ecsetelt előnyei mellett lagadhatlanul árnyoldalai is vannak, amelyeket némelyek szeretnek is hangoztutni.Az ilyen versenyek ellen mindenekelőtt felhozzák, hogy a szállítás annál inkább hátrányosan foly be a kipróbálandó állatokra, minél messzebb esik a verseny helyszínétől a tehenészet. Tapasztalt tehénkereskedők azonban a felöl biztosítanak, hogy ha az állatoknak útközben a szokásos ellátás lehetőleg megadatik, aránylag keveset szenvednek az ut fáradalmaitól. Felhozzák azt is, hogy a megszokott körülményeik közül ekként kiragadt tejelők takarmány felvételi képessége, s ennek folytán tejhozama is szenved. Ez nem is tagadható akkor, ha a versenyben pusztán a tej quantumáról és qualitásáról, s nem egyben a takarmány és tejhozamnak egymással szembeállított viszonyáról volna szó.Árnyoldalképpen tekintheti valaki azt is, hogy a dijatnyert, e körülményt indokolatlanul saját ja vára kizsákmányolhatja. Azonban ez a kifogás se tartható, ha meggondoljuk, hogy az ily versengnek nem az a czélja, hogy a nyertes törzset előnyben részesítse a többi felett, hansm hogy általában felvilágositólag, tanitólag hasson. S ez tulajdonképpen nem az eredményben, hanem az abból vont tanulságban, példában rejlik/mely példa itt kicsiben megadva, a gyakorlatban folytatást nyerjen és nagyban kiterjedten követőkre és üzésre találjon.A legjobb eredmény, amelyet a hamburgi tejelő verseny a tejgazdaság közös javára törekedve szolgáltathat, az tehát, hogy a jövedelmezőség ily módú kideri tésnek szükségét és alkalmas voltát bizonyítsa, s azt a tejgazdasági’üzemben általánossá válni segítse. Kívánatos hát, hogy az ige testet öltsön, a terv valósuljon.*E fejtegetések hazai viszonyainkra vonatkoztatva határozottan érdekesek, s konklúzióikban fontosak. Mertmindhiába, az dönt a jövedelmezőségben csakugyan mindenütt, hogy a feletetett takarmány értékét, mily tejértékkel szolgáltatja vissza a tejelő állat, s csak féleredmény az, hogy az állomány egészben jövedelmezőnek bizonyul abban, de az állomány egyes invididuumai kárt okozóknak tűnnek ki 

egy oly ellenőrző vizsgálat esetén, a milyenről itt szó esett.Minálunk bizonyára a legtöbb tejgazdaság tisztában van a felett, hogy haszonnal dolgozik-e egyáltalában, vagy nem ; de ke zés lehet tisztában avval, hogy melyek azon individuumai, amelyek a jövedelemben faktorok, s melyek azok, amelyek a károsodásban tényezők; vagyis: állataik igazi takarmányértékesitö képessége felett bizonytalanságban élnek. Erre minálunk is behatóbb világosságot deríteni ismert dániai és itt érintett német mintára, azt hiszem már ideje volna.
Monostori K.

Állatforgalom.
Rovatvezető : Dorner Béla.

Juhok szállítása Párisba.
(Egyúttal felelet több kérdezősködőnek.)Utóbbi időben több nagyobb franczia import czég fordul Magyarországba juhokért a párisi la-villetei vágóhíd számára- A francziák fővárosába most Argentina- és a franczia gyarmatok a múlt évi szárazság közvetkeztében jelentékenyen kevesebb juhot szállítanak és így a juhhúst kedvelő franczia piaczon birkahús hiány állott elő és nagy kereslet indult meg jó- minőségü hízott ürük után.A kinektehát értékesítő juhanyaga van, az közölje velünkczimét, anyagának minőségét s mi azt szívességből a franczia czég- gel tudatni fogjuk. Az elérhető árakat majd a franczia czég megbízottja lógja az ajánlkozókkal közölni és az eladást lebonyolítja.Az élő juhok elszállítása iránt a következő rendelkezések állanak fönn.A beviendő állatoknak állatorvosi bizonyítvánnyal kell ellátva lenniük, a mely bizonyítványban az állatorvos igazolja azt, hogy az illető állatok általa a származási helyen megvizsgáltattak és egészségeseknek találtattak. Az állatorvos aláírása ugyanazon hely hatósága által hitelesítendő. Azonfelül a hatóságnak bizo- nyitanitania kell azt, hogy az illető köz

ségben az állatok elszállítása alkalmával valamint az elszállítást megelőző hat hét 
óta a juhokra veszélyes ragadós betegség nem észleltetett. Az ilyen állatok a franczia belépő állomástól a la-villetei vágóhíd szanatóriumáig ólomzárral ellátott waggonokban fognak szállíttatni, a melyekben az állatok a francziaországba való bevitel alkalmával történő egészségügyi vizsgálat után azonnal lerakatnak.A juhok tőlünk leginkább a delle-i vámhivatalon át bocsájtatnak be Francziaországba.A juhok a szanatóriumba csak keddi és pénteki napon vétetnek föl és pedig októbertől márcziusig minden reggel 8 órától délután 4 óráig, az év többi szakában reggel 7 tői délután 5 óráig.Az eladás szerdán és szombaton délelőtt 11 órától délután 3 óráig van megengedve, de akár eladattak, akárnem — min
denesetre levágandók.

Leölt juhok Irancziaországba bevihetők ugyan, de miután a franczia vámtörvény szerint legfeljebb négy részre darabolva vihetők be az első és hátulsó negyednek



1903. — 11. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7egymással összefüggésben kell lenniök, és az első résztől a belső szervek el nem választhatók. Ez oly erős követelmény, hogy a szállítás csakis hideg időben, vagy refrigerator waggonban történhetne meg, hogy a romlékony hús, mely a belső szervek meghagyása által még romlékonyabbá válik - jó minőségben érkezzen meg a távoli piaczra. X.

Jövőbeni állatforgalmunk 
Ausztriával.Egyik legutóbbi számunkban ismertettük az Ausztriával kötendő vám- és kereskedelmi szövetség állatforgalmi részének a sertésforgalom lebonyolítására vonatkozólag tervezett intézkedését, a melyeknek érvényessége azon időtartamra szól, a míg: a sertésvész elterjedése folytán ezen betegség behurczolásának veszélye fenforog és ezen veszély ellen különleges elővigyázati intézkedések és fokozott hatósági ellenőrzés szükséges.Tekintve az állatforgalmi megállapodások nagy kihatását jövőbeni állatértéke- sitésünk alakulására, szükségesnek tart juk részletesen ösmertetni azokat, a megállapodásokat, a melyek a kölcsönös állatforgalomra általában s a vám- és kereskedelmi szövetség egész tartamára kiha- tólag létesültek.Ezen megállapodások közül leglényegesebbek azok, melyek meghatározzák azt, hogy a másik állam területére szállítandó állatok származási helye mikor lesz 

a jövőben vészmentesnek deklarálható.Ezidöszerint az uzus az, hogy a szállítmányok marhalevelein úgy a marhalevél kiállítója, mint az állatorvos igazolni tartozik azt, hogy a szállítmány származási helye, valamint a szomszédos községek 40 nap óta vészmentesek. A kölcsönös állatforgalomnak 1899. évben történt szabályozása óta azonban állandóan vitás és elvben eldöntetlen kérdés volt az, hogy a szóbanforgó 40 napos vészmentesség mely napon kezdődik. Az osztrák álláspontja az, hogy a vészmentesség a ragadós állati betegség miatt elrendelt zárlat hatósági feloldásának napjától számítandó. Ezzel szemben a magyar kormány elvi álláspontja az, hogy a 40 napba beszámítandó a törvényesen előirt és a zárlat feloldását megelőző úgynevezett megfigyelési időszak is.A két álláspont eltérése igen jelentékeny és messzemenő kihatását egy példával akarjuk illusztrálni. A sertésvész miatt elrendelt zárlat nálunk akkor oldható fel, ha már 30 nap óta a községben egy beteg állat sincs és a fertőtlenítés megtörtént. A magyar kormány elvi álláspontja szerint tehát a 40 napos vész mentesség a jelen esetben, a zárfeloldást követő 10 nap múlva igazolható. Ezzel szemben az osztrák kormány a fentjel- zett 30 napi megfigyelési időszakot figyelembe nem véve, azon álláspontra helyezkedett, hogy a 40 napos vészmentesség csakis a zárfeloldás napjától kezdve szá

mítandó ; a jelen esetben tehát a vészmentesség csak 70 nap múlva következik be.Minthogy a két állam közti állatforgalom csaknem kizárólag tőlünk Ausztria felé irányul, kénytelenek voltunk mind- ezideig, a szállítmányok elkobzásának veszélyét kikerülendő, a vevő Ausztria álláspontját a gyakorlatban elfogadni. Ezt a ránk nézve mindenképen hátrányos helyzetet az uj megállapodások a jövőben meg fogják szüntetni. Megállapodás jött létre t. í. aziránt, hogy a jövőben a 
vészmente>ség a zárlat hatósági feloldása 
napján beállottnak tekintendő. Ehhez képest a marhalevél kiállítójának és a szállítmány elindítása alkalmával közreműködő állatorvosnak a jövőben csupán azt fog kelleni igazolni, hogy a származási hely és a szomszédos községek tényleg vészmentesek. Ugyanaz vonatkozik természetesen a többi betegségekre is.Ezen ujabbi megállapodások folytán az állatforgalom minden egyes zárlat esetében több héttel előbb szabadul fel.Minthogy azonban a zárlat feloldását megelőző megfigyelési időszak a két államban egyik-másik betegségre nézve különböző, az egyöntetűség kedvéért a hosszabb megfigyelési időszak lesz mérvadó.Kivételt csakis a ragadós száj- és körömfájás fog képezni, a mely betegség megszűnése esetén, ezen betegség iránt fogékony állatok csakis a zárlat hatósági feloldását követő nyolczadik naptól kezdve lesznek a másik államba kivihetők. K.

Baromfi t eny észté s.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 
értekezlete.

(1903. évi márczius hó 11-én).A földmivelésügyi miniszter felkérte a Baromfitenyésztők Országos Egyesületét, hogy hallgassa meg a hazai baromfikiviteli czégeket és kereskedőket aziránt, mi felelne meg jobban a Németbirodalom általa közel jövőben életbeléptetni szándékolt élőbaromfi-zárlat végrehajtásánál, ha ezt itthon, vagy Németországban mondanák ki kötelezővé.E kérdés megvitatására megjelentek: 
Teleki Józsefné grófnő elnöklete alatt: 
Pirkner János ügyvezető alelnök, Sier- 
bán János, Polónyi Manó, Teleki József gróf, Szilassy Zoltán, Hreblay Lmil igazgató-választmányi tagok, a baromfikereskedelem részérői Kiinger Ignácz (Szeged), 
Feldmayer Lipót (Kecskemét) Hartmann 
és Conen czég (Szabadka), Zibser Lipót, Afedáfc József, Waclisberg Gusztáv, Politzer Lipót (Kecskemét). Az élelmiszer szállító részvénytársaság képviseletében Küszler Henrik (Budapest), Leitner Ignátz, Scliwáb Gyula, Aszódi Béla, Heller Jakab, Aszódi József (Kecskemét), Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkezete nevében 
Balogh Antal (Budapest) Feldmayerlgnácz, 

JJTic/tsóm/ Mór, Kovács Lajos (Kecskemét), Popper Alfréd (Nagy-Szenf-Miklós), 
Waclisberg Miksa, Lövy Gyula (Kecskemét) és Baruch Józsei (Budapest-Kelen- föld) baromfikereskedők, mint az értekezletre meghívottak.Előadó : Pirkner János ügyvezető alelnök. Jegyzőkönyvvezető : Hreblay Emil ig.-vál. tag. Jegyzőkönyv-hitelesítők Sier- 
bán János és Szilassy Zoltán ig.-vál. tagok.

Teleki Józsefné grófnő elnök üdvözölvén a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Pirkner János ügyvezető alelnök mint előadó bővebben és részletesen ismerteti a Németbirodalomnak azon intézkedését, hogy akülföldről oda irányított élőbaromfi- szállitmányokra a 8 napi megfigyelési vesztegzárt kimondja, s bár külügyi kormányunk a hazai baromfitenyésztést és kiviteli kereskedelmünket igen érzékenyen sújtó ezen intézkedés életbeléptetése ellen óvó szavát mindenkor felemelte, sajnos, a német birodalmi kormányt ezen szándékától eltéríteni nem lehetett és a mai értekezlet tárgya csupán azon kérdés megvitatására szoritkozhatik, hogy a Németország részéről állategészségügyi szempontból szükségesnek talált vesztegzár megtartása Magyarországban a kiviteli ezégek telepén, avagy Németországban a szállítmányok rendeltetése helyén volna-e megtartandó, miután az első esetben talán sikerülend a német kormánynak a szóban forgó intézkedése alól, a magyar eredetíí baromfi szállítmányokat kivonni. Tekintettel arra, hogy a német birodalmi kormányt ezen intézkedésre az bírta, hogy a múltban Ausztria-Magyarországból Németországba kivitt baromfiszállitmányok között több oly szállítmány volt, mely ragályos baromfibetegségekkel fsrtőzve érkezett, kétségtelennek látszik, hogy a szóban forgó intézkedések módja alól csupán oly állategészségügyi rendszabályoknak életbeléptével lehet kibontakozni, melyek Németországnak teljes garancziát nyújtanak arra nézve, hogy Ausztria és Magyarországból ily inficiált baromfiszállitmányok Németországba többé nem érkezhetnek.

Lövij Gyula kijelenti, hogy a vesztegzár életbe léptetése élőbaromfi kivitelünket feltétlenül tönkre fogja tenni.
Kovács Lajos: A kiskereskedő, a ki kis tőkével dolgozik, a vesztegzár életbeléptetésével okvetlenül el fog pusztulni, mert tőke hiányában, az élő baromfiak elhelyezésére szolgáló berendezéseket nem lesz képes felállítani Nézete szerint a szerbiai 

baromfit Magyarországban kirakni semmi szín 
alatt sem volna szabad, mert a baromfiragályok ezen szállítmányokkal kerülnek hozzánk.

Szilassy Zoltán szerint, de a közgazdászok és kiviteli kereskedők véleménye alapján is — kijelenti, hogy ő a baromfitenyésztést tartja azon egyedüli állattenyésztési ágazatnak, a melyetnálunk még nagy arányokban fejleszteni lehet Azt hiszi, hogy a német kormánynyal e tárgyban még lehet beszélni, mert a mi állategészségügyünk úgy van kezelve, hogy az garantiát nyújt a baromfibetegségek kellő ellenőrzésére is. Meg kell szüntetni okvetlenüla Balkán államokból a. baromfibehozatalt. Peticziót kell a kormányhoz in Azni, hogy a Németország részéről
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Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 11. sz.életbeléptetendő intézkedéseket, illetve azok kötelező erőre való emelését megakadályozza. A leölt baromfiak kivitelét előmozdítandó, létesítsen a kormány hütő házakat és hütő berendezésű kocsikat. Kéri ezen három indítványának határozatikig való kimondását, mely egyhangúlag elfogadtatott.

Küszler Henrik: A magyar baromfi-tenyésztés és kereskedelmi kivitel temetésére jöttünk össze, mert a vesztegzár, akár Németországban, akár itthon kelljen azt megtartani,a baromfikivitelt feltétlenül nagyon károsan fogja befolyásolni, jóformán lehetetlenné tenni. Ha már behozzák a vesztegzárt, akkor az legyen fakulativ. O is azt hiszi, hogy Németországnak más czélja nincs, minthogy a magyar baromfinak Németországba való kivitelét minden eszközzel megakadályozza, mert épen most kapott értesítést arról, hogy a leölt baromfiak husvizsgálatánál is oly intézkedéseket léptettek életbe, amelyek ugyancsak lehetetlenné teszik a vágott baromfikivitelt is. Még' egyszer ismétli, hogy Németország baromfitenyésztésünket teljesen tönkre . karja tenni.
Sierbán János : Küszler nézetével teljesen egyetért abban, hogy a német kormány megakadályozni akarja baromfikivitelünket. A kilépő állomásokon vágó- és hütőházakat létesítsen a kormány az oda- érkezettfertőző baromfiak értékesithetése végett. De ez se fog a bajon segíteni, — kényszerítve vagyunk újabb piaczok keresésére. s erre csak egy utunk van, a tengeri ut gyors hajó járatokkal Angliába.
Popper Alfréd : ha vesztegzárt kell tartani, akkor az itt nálunk tartassák meg, óhaja azonban az lenne, hogv a vesztegzár ideje 8 napról lehetőleg háromra legfeljebb öt napra leszállitassék. Hütőházak és kocsik felállítását okvetlenül szükségesnek tartja
Kovács Lajos : A vesztegzár behozatala esetén megfelelő élő baromfiszállitó vasúti kocsikat kér, mert ma nem állanak olyanok rendelkezésre, melyekben íelhízott baromfit szállítani lehetne.,
Hartmann Césár szintén azt látja, hogy a németek kizárni akarják a magyar baromfit. Hol tartassák meg a vesztegzár ? A ki élő baromfit szállít, hogy hizottan értékesítse Németországban, arra jobb, ha a vesztegzár Németországban tartható meg, mert élve hízott baromfit szállítani nem lehet, mert az útközben igen sokat vészit súlyából. A ki pedig sovány baromfit élve szállít, arra jobb, ha a vesztegzár itt tartatik meg A Balkán tartományok baromfitermékeit egészen ki nem zárná a hazai forgalomból, mert arra a hazai baromfikereskedőkn ek a téli hónapok alatt szükségük van, csupán nagy óvatosságra és szigorú védekezésre szorítkozna, hogy a betegségek behurczolása megakadá- lyoztassék.
Küszler Henrik: ismétli, hogy a vesztegzár facultativ jellegű legyen. Kérdi ki fogja az ezzel járó állatorvosi kifttségeket fizetni ?Aszódi Béla: szerint is a Balkán tartományokból az élőbaromfi-behozatal okvetlenül tiltassék meg.
Szilassy Zoltán : kérje fel az értekezlet a a kormányt, hogy a német kormánynál eszközölje ki kényszervá. ó helyeknek a 

kijelölését, a hová Magyarországból vesztegzár nélkül is küldhetők legyenek baromfi-szállítmányok.
Löwy Gyula: hozzájárul előtte szóló előterjesztéséhez és azt elfogadásra ajánlja.
Heller Jakab: ő is úgy értesült, miként Küssler, hogy Németországban a vágott baromfi-küldeményeket a „Fleisclibe- schau-Gesetz“-el akarattal durván és roszszulkezelik és ezáltal az árut teljesen tönkre teszik. Azt kívánja, történjen intézkedés aziránt; hogy a vágott baromfi egészségügyi szempontból itt vizsgáltassák meg és a nyert egészségügyi bizonylat alapján közvetlenül a rendelőnek küldhető legyen.
Pirkner János: bezárja az eszmecserét azon kijelentéssel, hogy az előadott véleményeket, javaslatokat és kifejezett kívánalmakat a Baromfitenyésztők Országos Egyesülete a földmivelésügyi minister ur ő excellentiájának azonnal 'tudomására hozza, mely alkalommal a kérdésben elfoglalt saját álláspontjának is kifejezést fog adni.
Polónyi Manó: kéri, hogy a B. 0. E. 

Darányi miniszter urnák azon lekötelező figyelméért, hogy egyesületünket ily fontos dologban intézkedés előtt meghallgatja, a megjelentek nevében mondjon köszönetét. (Helyeslés).Több tárgy nem lévén, gróf Teleki Józsefné elnök az ülésen résztvevőknek megjelenésükért köszönetét mond és az ülést bezárja.
Melyik a jó tojó?. A ki huzamosabb ideje foglalkozik baromfitenyésztéssel, s ez idő alatt több fajtát tartott, a magyar tyúktól kezdve a modern fajtáig, azt tapasztalhatta, a mit e sorok írója : t. i. Éazok a legjobb tojók, a melyeket észszerűen és jól takarmányo- zunk ; s viszont a legjobb tojóknak hirdetett olasz- és spanyolfajták sem hozzák meg még a rájuk fordított kiadást sem. ha kellő minőségű, változatos takarmányról nem gondoskodunk.Van egy tyuktenyésztő kollégám, akinek tyúkjai mesés tojóképességgel bírnak. Október végén hagyják el tojást s decz. középén már ismét megkezdik. S to nak megszakítás nélkül, a nélkül, hogy kotla- nának, egész éven át. Még a legnagyobb hidegben is a mikor tudvalevőleg a legjobb tojófajták is pihennek, akkor is tojnak. Ha 28—30° hideget mutatott a hőmérő a szabadban bent az ólban sohasem volt 8—10°-nál (0 alatt) kevesebb hideg, s őket ez sem zavarta. Megfagyott a tarajuk s mégis tojtak 1 Igazán mesebeli — s bizony magam sem hinném, ha személyesen meg nem győződtem volna róla.Ugyan milyen tyúkjai vannak ennek a szerencsés embernek ? A magyar tyuk ! No de talán legalább több évi gondos munkálkodás árán, nagy tudással, kiválasztás utján jutott ezekhez a kiváló egyedekhez? Nem ! Nem is költet csibéket, hanem a heti vásáron szedi össze a jobb kinézésű jér- ezéket,a levágásra szánt baromfiak közül. 0 maga is azt vallja, de magam is arra a meggyőződésre jutottam, hogy minden tisztán a kitűnő bánásmód, gondozás és rendkívül jó, változatos élelmezés eredménye. Valamennyi konyhahulladék ösz- szetört csont, hushulladék, mind az ő vályujokba kerül. Főtáplálékuk gyanánt 

mégis főtt burgonyát, forrázott korpával és árpadarával, és kukoriczát árpával vegyesen kapnak.Nagy gondja van azonban arra is, hogy zöld? akarmány, káposztalevélben és nyerstakarmány répában se szűkölködjenek. A főtt burgonyából annyit kapnak, a mennyit megesznek, a szemes eleség- ből pedig fejenként 35—40 grammot. A konyhahulladékot mindig az etetési idő be nem várásával — azonnal megkaphatják. Friss vizet legalább is 4-szer kapnak naponként s mindig langyosan. A viz befagyását melegítés által akadályozza meg. Az ólat kifogástalan tisztán tartja, s a szellőztetésről s az ól szegletében elhelyezett porfürdőről sem feledkezik meg.
K. I.

Mi előnyösebb a tojás produkálásra: 
tengeri, vagy egyéb abrak.Ismeretes, hogy a tojás produkálásra törekvő tyuktenyésztök között sokan el- itélöleg nyila tkoznak a tengerivel szemben s elönyössebbnek tartják ezen hasznosításra az egyéb abrak féléknek etetését. Egy hannoveri mezőgazdasági lap szerint ez irányban egy hollandi tyuktenyésztő gazda kísérletet végzett aként, hogy 56 drb olasz keresztezésü tyúkállományát 2 csoportra osztotta. Mindkét csoportnak reggeli eleségül forró vízben elkevert sózott árpa és husliszt keveréket adott, különben pedig az I. csoportnak tengerit, a II. csoportnak pedig árpa, zab és búza keveréket.A febr. 15-től junius 16 ig tartott kísérlet kezdetén állatait lemérte s annak drbja átlag 1875 grammot nyomott.Az I. csoport állatai hamarább kezdték el a tojást s tojtak a kísérleti idő alatt összesen 1472 tojást, a 11. csoportbeliek pedig csak 1345-öt. Az I. csoport drbja nyomott átlag a kísérlet végén2165grammot, a II. csoportban pedig 2210 grammot. Nem véve számitásbá a reggeli lágy eleség árát, került az I. csoport 12 frt. 10 kr., a II. csoport 16 frt. 45 krajezárba, vagyis e vizsgálat eredménye szerint a tengeri hatása fölött elitélöleg nyilatkozni nem indokolt Ha van ilyen, vagy ellenkező észleletünk, közöljük e helyen, hogy alkalomszerüleg hasznát vehesse annak a baromfi-tenyésztő. mi.

A pulykák megtermékenyítésének 
kérdése.A pulyka tenyésztés körül előttem ed- digösmeretlen,de városunkban Hódmezővásárhelyen a pulykatenyésztö parasztgazdák és tanyások előtt általánosan ös- mert jelenséget óhajtok köztudomásra hozni. Ugyanis Hódmezö-Vásárhelyen nem minden pulykatenyésztö tart pulykakakast, hanem ha észreveszik a tojón, hogy a párzási ideje megjött, (a mi felös- merhetö arról, hogy ha az ember, vagy a kakas közlekednek a tojó felé, ez a párzáshoz alkalmas helyzetbe ül le) akkor elviszik pároztatás végett a pulykához.



1903. — 11. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági L pok 9A pároztatás után a kotlásig tojt 16-18 drb tojás mind megtermékenyített, ennek biztos tudatában, valamint a kotló pulyka alá rakják és a tojásból rendesen valamennyi kis pulyka ki is kél.A méheknél találunk ehhez hasonló jelenséget, csakhogy az anyaméh párzás nélkül is képes olyan petéket rakni, melyekből here (hím) méhek kelnek ki, de csak párzás után tojnak olyan petéket, melyekből nőstény ivadék keletkezik.A pulykáknál tehát egyszeri pár zás, egy tojó időszakra elegendő arra, hogy a pulyka termékenyített tojásokat tojhasson. A méheknél be van az bizonyítva, hogy a kifejlett nőstény (anya) életében egyszer párzik a herével (him). Bonczta- nilag ki van mutatva, hogy ezen egyszeri párzásnál, a termékenyítés, a tojócsatornán levő, a tojócsatornába sarjadzó hólyagban fogja fel és egész életére eltartja. A tojócsatornában, ehólvag mellett elhaladó petét, az anya a szükséghez képest termékenyíti, ekkor a petéből nőstény ivadék fejlődik ki, vagy nem, mikor a petéből (him) here ivadék fejlődik ki.Nem akarom én azt állítani, hogy a pulykánál parthenogevezis állana fenn, hanem úgy vélem, hogy az anyaméh felhozott példája szerint, talán a nőstény pulykánál is található olyan termékenyítés felfogó hólyag, a miből a nőstény pulyka ez egyszeri párzásnál (bár többszöri tojózásnál) felfogott termékenyítéssel az egy tojó időszak alatt tojt tojásait megtermékenyíti.*)  Balta István

*) A leirt jelenségről volt tudomásunk, mert 
Németországból több ismerősünk hozatott tojó
pulykát azzal a kikötéssel, hogy az meg van ter
mékenyítve, s az itt lefolyt tojásokból keit is 
csibe. Az állatorvos urakat kérjük legyenek szí
vesek ezen kérdéssel behatóan foglalkozni, s 
tanulmányukat ne csaka pulyka, de a többi szár
nyasra nézve is — e szempontból kiterjesztem. 

Rovatvezető.

városi m. kir. állatorvos.

Különfélék.
A husvizsgálat országos rendezése.A földmi velésügyi miniszter még 1895-ben szabályrendeletet dolgozott ki a husvizsgálat országos rendezéséről, melyet akkoriban egy szakértekezlet mégis vitatott. A tervezetnek annak idején való megvalósulását az állatorvosi közszolgálat államosítása akadályozta csupán. Időközben az is létrejött, miért is Darányi földmi- velésügyi miniszter újból foglalkozik a a husvizsgálat országos rendezésével. E tárgyban márczius 20-án a földmivelés- űgyi minisztériumban az illetékes szakkörök bevonásával nemeskéri Kiss Pál elnöklete alatt tanácskozás lesz.
Az I. tavaszi luxuslóvásárra, a melyet márczius 22—26-ig rendez azOMGE. védnöksége alatta Tattersal, eddig több, mint 300 lovat jelentettek be, meb ek jegyzékét néhány nap múlva az érdeklődőknek kívánatra megküldik. Az élénk érdeklődésre való tekintettel bejelentéseket még egész márczius hónap 19-éig elfogadnak.

Méhészeti kiállítás Bécsben. Április elején nemzetközi méhészeti kiállítás nyílik meg Bécsben. Darányi Ignácz föld- mivelésügyi miniszter nagyobb termet foglalt le a magyar méhtenyésztés kollektív bemutatására.
Tenyészbikavásár Aradon. Arad vármegye gazdasági egyesülete karöltve a kerületi állattenyésztési felügyelőséggel, tenyészbikavásárt rendezett a melynek ünnepi megnyitója tegnap volt. A megnyitáson a földmivelésüg\ i miniszter képviseletében Pirkner János állattenyésztési főfelügyelő, Arad vármegye gazd egye sülete részéről Vásárhelyi László igaz- gató-elnöke, Kintzig János alelnök vettek részt. A vásárt Vásárhelyi, László gazdasági egyesületi elnök kérésére Pirkner -János állattenyésztési főfelügyelő nyitotta meg, beszédében elismeréssel adózva az Aradmegyei Gazdasági Egyesületnek, főleg akisgazdák érdekében folytatott nagy tevékenysége iránt. A megnyitás után a miniszter képviselője a rendező-bizottsággal együtt megtekintette a szép állatokat. Á vásár nagy élénkséggel indult meg, s 52 bika kelt el.
Allatdijazás. A Hevesmegyei Gazdasági Egyesület márczius hó 25-én d. e. Gyön

gyösön állatdijazással kapcsolatos bika
vásárt rendez.

Vasúti kocsik padlóinak homokozása. A magyar kir. kereskedelemügyi miniszter rendeletet intézett a vasutakhoz, hogy a vasúti kocsiknak akár a szarvasmarhák szállításánál előirt kötelező behíntése esetén, akár a szállító felek kívánatéra a vasutintézet által elvállalt behintések- hez elsősorban homokot kötelesek a vasutak használni. Salakot csak az esetben vehet igénybe e czélra a vasút, hogyha a megrakó helyen homok egyáltalán nem áll rendelkezésre. Nézetünk ebben az ügyben az, hogy a vasút gondoskodjék arról, hogy a marharakodó állomásai mindigei legyenek látva kellő mennyiségű homokkal, mivel a feladó megkívánhatja azt, hogy ha a homokolásért 2 koronát fizet, a jobb minőségű homokkal hintsék be a vasutak a padló felületét, mig a salakkal való behintésnél megtörténhetik — a miként volt is erre több eset — hogy az állat sérüléseket szenvedhet.
Értekezletek a lótenyészkerületek megalko

tása ügyében. A lótenyésztési kerületek megalakítására vonatkozólag a földmive- lési miniszter által összehívott harmadik értekezlet I. hó 5-én volt Szegeden. Az értekezlet elnöke Lossonczy Mihály miniszteri tanácsos, jegyzője báró Podmaniczky Gyula volt. Részt vettek az értekezleten : Arad, Bács-Bodrog, Békés, Csanád, Csongrád Heves, Krassó-Szörény, Pest, Torontál és Temes vármegyék, továbbá Szeged, Hódmezővásárhely, Szabadka, Baja városok küldöttei. Ez értekezleten is, mint a két előbbiben, azt hangoztatták a kiküldöttek, hogy a lótenyésztési kerületek megállapítását nem kívánják, csak az egyes vidékeken a talaj és gazdasági viszonyok által ki vánatos lófajták a helyes ménkiválasztás által fokozatosan vitessenek keresztül. Elfogadták, hogy a mének a törzsek után eddig dívott elnevezések 

mellőzésével nehezebb vagy könnyebbeknek osztályoztassanak az illető vidék tenyészirányának megfelelőleg. Kivétel a lipiczai, a mely törzs amúgy is a hegyes vidékekre szorul, valamint az arabsvé- rüek. A többiek soroltatnának mint angol vérüek alkalmazásukban párhuzamosan az angol teli vérekkel. Latinovics Pál, a Bács-Bodrog vármegyei lótenyésztési bizottság elnöke megyéje részére a tenyésztést, Fábry békési alispán pedig a kanczák bélyegzését illetőleg határozati javaslatot nyújtottak be. A negyedik értekezlet f. hó 10 én tartatott meg Kolozsvárott, a sepsi-szent-györgyi méntelep működési körébe eső vármegyék lótenyész- bizottsága elnökeinek, gazdasági egyesületek s törvényhatóságok kiküldötteinek részvétele mellett. Egyesek nézeteivel ellentétben legtöbben a tenyészkerületek rideg megalakítása e'len foglaltak állást. 
Vesselényi Béla báró a lipicainak az erdélyi részekben lokozottabb alkalmazását hangoztatta, mely keresztezve az angol vérrel, kitűnő eredményt mutat föl, miért is az itteni elfinomodott anyagra sokalta alkalmasabbnak véli a tömegesebb angol télvért. Kifejti, hogy az angol telivér után tenyésztett non iust angol félvérnek tekinti s a noniusok tenyésztésénél nagy haladást konstatál. Kipróbálta őket Zonkon a falka után. A részletkérdéseknél az értekezleten felszólalók nagy ellentétben voltak egymással, minthogy legtöbbje saját vidékük különleges érdekeinek érvényre jutását óhajtották. Többen állast foglaltak a községek kötelező ménlótartása ellen és fölpanaszolták a méneknek köztenyésztésre való bocsátása körül követett eljárás tidszigorát. Néhol 7000 kanczára, alig jut 30 mén. Többen a bilaki katonai csikólegelő áthelyezését sürgették, mivel oda rossz legelő miatt csak nagyobb csikókat vesznek föl. A kisebbek a legelő silány volta miatt nem fejlődhetnek ki a megkívánt mértékre.

Pestvármegye Gazdasági Egyesületének baromfitenyésztő szakosztálya Teleki Jó- zsefné grófné elnöklésével ülést tartott, a melyen a népies tenyésztés fejlesztése érdekében teendő munkálatokat állapították meg. Ezek szerint a szakosztály 17 körzetben a tenyészanyagés fajbaromfi-tojás kiosztását azonnal megkezdi, több tiszta- vérü és félvér-tenyészdét létesít a fajták gyakorlati tenyésztése s a tenyésztés megfigyelése végett. Czegléden tenyész-ba- romíi-kiállitást és vásárt rendez, melyre Kecskemét város tenyésztőit is közreműködésre kéri és egy népies baromfi-tenyésztési munkára hirdet pályázatot.
Magbeszerzés. A világhírű erfurti kerti magvak beszerzésére legjobban ajánlhatjuk Radvaner erfurti magkereskedését Budapest, V.Nádor-u 8., hol ezen magvak most 

porto és vámmentesen legjutányosabban beszerezhetők. Ügyanott kapható aranyéremmel kitüntetett egészséges harziwiadár- 
éleség is. Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve megküldetik

Uj tojásszövetkezet. A németszentpé- teri tejszövetkezet vezetősége elhatározta, hogy a már fennálló tejszö vetkezettel egyetemben tojásszövctkezetet létesít és csatlakozik a Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátási Szövetkezetének Tojás Központjához.
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Állatkereskedelem.

Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 
Lapoku eredeti tudósításai.

Budapesti vág-őmarhavAsőr. 1903. márcz. 12. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 1880 drb, csontozni 
való marha 251 drb, összesen 2131 drb. Ebből : ökör 
1378 drb, bika 8/ drb, tehén 576 drb, bivaly 72 drb, 
növendékmarha 18 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Irányzat: A vásár hangulata élénk, az árak jó minő
ségnél változatlan, közép- és rossz minőségnél 1—2 
koronával emelkedtek.

1903. márcz. 12 I. rendű II. rendű ! III. rendű

Magyar hízott ökör 64-72 56-62 48-54
Tarka hízott ökör . 64-72 ■56 — 62 48-54
Tehén ........................ 46—64 46-60 34-60
Szerbiai ökör . . . — 54-64 48—52
Bika........................... — 46-59 —
Növendékmarha . . ----- 40-56 —
Bivaly ....... — 34-46 1--------

Budapesti szuróuiarliavdsár. 1903. márc. 12- 
Fölhozatott: borjú 492 darab, bárány 2740 darab- 
Árak: Borjú I. oszt. kg.-ként 84—96 fi.ll., II. oszt- 
64—84 üli., bárány páronkint 6—16 kor.

Irányzat: A vásár hangulata elég élénk.
Budapesti lővűsAr. 1903. márc. 12. Főihajtatott : 

530 drb. Ebből jobb min. hátas ló drb, jukker 
16 drb, hintós 28 drb, igás 20 drb, fuvaros ló 60 
drb, parasztló 350 drb, alárendelt minőségű 56 db. 
Eladatott : 283 drb. Árak: drboukint kor. hátas ló
320—415, jukker 340—460, hintós 290—370, igás 
240—320, fuvaros ló 100—190, parasztié 36—110. 
Irányzat: A vásár hangulata közepes.

Budapesti juhvásőr. 1903. márc. 9. Fölhajta
tott: 299 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 48— középminőségti hízott ürü 
44------- , legelőn javított ürü — pár.-kint, javított
anya-------- , szerbiai raczkajuh-------- , kecske —
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata élénk.

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

Öreg 2 éven fölüli 108 f.-től 116 f.-ig, öreg 2 éves 
110—116 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 120—130 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 100—110 
fillérig. Irányzat: Élénk.

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

FEHÉR MIKLÓS gépgyár K 
részv.-társ.

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

A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.

A kőbányai sertéspiaci lieti forgalma. 1903. 
márcz.. 5-től 1903. márcz. ll-ig. Sertésállomány volt 
1903. márcz. 4-én. 21441 darab. Ehhez érkezett : magyar 
4593 drb, szerb 2008 drb, összes állomány 28042 db. 
Elszállittatott: 3477 drb. Maradt állomány 1903. márcz 11. 
24565 darab.

Budapesti íerenczvárosi sertés-zártvásár.

Napi árak fillérekben
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Irányzat: Vásár élénk. Árak emelkedtek.
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márcz. 6-án 104-106 100-106 108-112 104-110 94 - 104 99-104
106 100 110 108 104 104

márcz 12-én 110-113 104-113 116-117 110-116 94-110
107 104 110 108 104 ——...

Bízott sertésárak:
(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o levonással.)

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 124—128 fill. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 128—130 fill. 
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|olevonássalértendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 132—138 
fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 128—132 
fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 124—128 
fill. Szerb nehéz párja 160 kg.-on fölül 122—132 fill. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 120—124 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 120—122 fillér. 
Irányzat: Élénk.

A g-yőri sertéspiaca forgalmáról. — 1903. 
márcz. 5-től márcz. ll-ig. — 1903. márcz. 4-én volt 
állomány 19180 drb, ehhez érkezett 450 darab, összesen 
19630 drb. — Elszállittatott: győri fogyasztásra 64 drb, 
belföldre 55 drb, Bécsbe 295 drb, Csehorszigba 220 drb, 
Alsó-Ausztriába 54 darab, Felső-Ausztriába 16 darab, 
Szappanfőzőbe darab, összesen 1043 darab. — Maradt 
állomány márczius 11-én 18976 drb. — Árak 132.-134 K.

Bécsi juhvásár. 1903 márc. 12 Fölhajtatott : 1253 
darab. Árak: kg.-kint fill.-ben: angol húsos ürük 
-------- (---------- ), I. rendű hízott ürü 54—60 középmin. 
hízott ürü 46—52, kecske —----- bárány---------- .

Irányzat: Elénk.

RERENDEZ: ..--=
tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: ==
legjobb minőségű összes tejgaz-
dasági czikkekben. Költségveté
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk.A pozs nyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb ___________kitüntetés. ------ ! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

. - I - ,-S ...

Bécsi szűrő marhavásár. 1903. márczius 12. Föl
hozatal : 3814 drb borjú, 1949 drb sertés, 286 drb 
juh, 3335 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
98—120 (----------- ), borjú II. o. 84—96, hízott sertés
112—124, süldő sertés 110—116, hússertés 112—120, 
juh 76—100, bárány páronkint 12—30 kor.

Irányzat: Csendes.
Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. márczius 9. 

Fölhajtatott : hízott és legelőmarha 3573 drb, csontozni 
való marha 947 darab, összesen 4520 darab. Ebből 
ökör 3423 drb, bika 480 drb, tehén 455 drb, bivaly 
162 drb. Vesztegvásárra felhajtatott — drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték

ben fogyasztási adó nélkül.)
1903. febr. 3 | 1. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör . . . 
Galicziai hízott ökör. . . 
Tarka hízott ökör.... 
Bikák ...............................
Hízott tehén....................
Legelő marha....................
Csont oznivaló marha . . 
Bivaly...............................
Konzerváru (selejt) . . .

70-76
74-78
80-85
48—70
52-66

62—69
65-73
70—79

52—60
56—64
60-69

46-70
34—44

_____ —
Irányzat: Lanyha
Bécsi sertésvásár. 1903. márc. 10. Fölhajtatott: 

hússertés 5330 darab, zsirsertés 5137 drb, összzesen 
10467 drb. Ebből : magyarországi 5137 drb, galíciai 
4955 drb, egyéb 375 drb# Árak: kgrammonkint élő súly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 118—120 (kiv. 
121), elsőrendű közép magyar 108—114, könnyű magyar 
102—106, öreg nehéz magyar 108—114, szerémségi 
ihorvát) —----- , szedett sertés 102—106, galicziai süldők
76—96, galjcziai öreg , hússertések 76—96. Irány
zat : Kissé lanyha. —•---------

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet 

jelentése. Budapest, 1903. febr. 27.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

160—180, csirke sütni való hazai egy darab 180—260. 
Tyuk, hazai egy pár 260—380. Kappan hízott egy pár 
340—400. Rucza hízott la egy pár 450—500, rucza Hízott 
Ha egy pár 400—450. Lúd hízott la 1400—1700, lúd 
hízott Ha 900—1400. Pulyka hízott la 9000—1200, pulyka 
hízott Ha 700—1000 fill.

Vágott baromfiban és I. rendű szépen, 
tisztán kezelt hízott ludak kilója 1'48—1’54, vágott 
pulykák kilója 1-30—1-44 fill. kilónként, minőség 
szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 68—69, 
gyengébb minőségű 67—68, apadt —...—, meszes 
....—... koronát jegyzett eredeti ládánként.

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. . z
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lii

fTfiomassalaHot
chilisalétromot, stassfurti káliső- 

kat és kainitot, továbbá

= szuperfoszfátot =.
(kartellen kívül) legkitűnőbb minőségben 

l< golcsóbb árakon ajánl

KALMÁR VILMOS
Budapest, VL, Teréz-körut 3. sz.

WESTFALIA SEPARATOR
GÁL ÉS FODOR
V., Váczi-körut 44. sz.

IA legtökéletesebb szabadalmazott ■
„WESTFALIA” separatorok. |

A legújabban szabadalmazott tejelőme- 
legitők kizárólagos elárusítói. Tejszövet
kezetek, tejtelepek, vaj és sajtgyárak 
teljes berendezéséről erő és kézi hajtásra 
díjtalanul szolgálunk tervekkel és költ- 
■" ségvetéssel.     -

Tessék árjegyzéket kérni!

BUDAPEST,

Kwizda-féle Korneuburgi Állattáppor
Szer lovak, szarvasmarhák és ju" 
hók számára. Egy doboz ára 1 
korona 10 fillér- Fél doboz 70 fill- 
Valódi csakis ezen védjegygycl 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.

Főraktár:

Franz Joh. Kwizda
delmi udvari ----------

gyógyszerész, csász. és kir. osztrák
un. ‘v magyar, román királyi és bolgár feje-
szállítő KORNEUBURG, Wien mellett.-----------------------------------

Egy ilyen kövér disznót ■
csakis a

Barthel-féle takarmánymész |
| hozzátétele által leli t 11 hónap mnlva kapni MELZER J. |
Iur 1899. deczember 9-én ezt irj« : Az ‘ Öntől hozatott takarmány- m 

mészszel egy önnevmésü közönséges fajta 11 hónapos süldő ■ 
| malacznál liftg" 350 kiló hizlalási súlyt érhető |
Iel “ Barthel-féle takarmány mész a legolcsóbb szer h 

a csonttörékonység, csikó-, borjú-, és malaczbénasiíg elhárítása ■ 
| ellen a gulya felnevelésére, a tejjövedelem emelésére, farági s, 
Iganajléivás ellen, tyúkoknál a tojás élt mozdítására. Leirás ■ 

és véleményadás ingyen. 5 kilós próba 2 ko'ona postán.
[ Barthel M. & Tsa Becs, X., Kepiergasse 20. & 

® ssa m m m m ni ni ke rass bssi ni kss ke m ni m m on bb®

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

a £?> &
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jáangerhauseni gépgyár1
- részvény-társaság .......... -

Budapest, (Kíílgö Váczi-ut) C^iya-utcza 3.
____  WWs

Vasöntöde, gép- és rézgyár. É®g 

Special gépgyár szeszgyárak berendezésére.

flfT7JI fAC7 istállótrágya cmserváására és 
» * dl UöZl trágyázási czélokra. ========

HMÁGTtvdí ÍT1TÍ*  legfinomabb ca 9t°/o szénsavas 
lllvOaU í*§  Jf <• meszet tartalmazó mészkő iszt. 

ílvaniATlt flríncnr gazdasági épületek- és istállók 
V juvlll viliig^ íi építkezéséhez. -------------------

(Ismertető füzet kívánatra bérmentve.)

Magyar Thomassalak 
kitűnő minőségben ajánl tavaszi és őszi szállításra: 

SÁTORI MÓR 
erdélyi gipsz- és műtrágyaműveinek központi irodája: 

BUDAPESTEN, IX., Dandár-utcz 25. szám.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii^

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

szárított répaszeleteket tartalmaz,I lovak, tehenek, hízók, disznók, juhok | stb. egészséges erőben tartására nélkülöz- || 
hetetlen abraktakarmány.
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. j
A „Derby" abraktakarmány a legolcsóbb takarmány.
Ajánlva az összes szaklapok és szakértők által.

Budapest, IX. kér., Üllői-ut 117. sz.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü

photoczinkografiai müintézete */

v Budapest, VJII., Szentkirályi-u. 13. \/
KÉSZÍT: -------------------------------------------- W

y/ mindennemű nyomtatványhoz szükségelt y / 

X CLICHÉKET yf

.V.
V 

nyomtatványhoz szükségelt y/ 

.V/ „~*ŰHÉKET  V 
A(- Chemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- Af 
yf typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve-

KURCZ LIPÓT ÉS TÁRSA
.V,

\v/ ...
V zetek, alaprajzok photolithografiailag lég

ii szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak

Vidéki megrendelések pontosan és jutányosán eszközönéinek.

•••••••••••••••••••••

; Világhírű erfurti kerti magvak, j 
* gazdasági magvak, • 

aranyéremmel kitüntetett

@ harzi madáreleség {
A legjulányosabban kapható A

• RADVANER J
niagkere.sl«uiésében

Budapest, V.,Nádor-uteza8. sz.
•••••••••••••••••••••
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1902. évi forgalom: 26000 mm.

Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapju-aukcziókra

I melyek az év folyamán több sorozatban, nevezetesen 
jlllius és szeptember hónapokban tartatnak meg. Az 
aukcziókra 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.

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

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

mentve küldi

JENCS VILMOS > 
gyógyszerész,

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

ixÜJí g?
iI n fi®?
8H I1 a a

Uj “Victória” sor vetőgép jÁofherr és Sehrantz( tolókerék - rend ■ 
szer) legkönnyebb 
és l„egegyszerübb 
VETOGÉP.—.. H Budapesten, VI. kér, Váczi-körut 57. sz. 

||| Gí gazdasági gépgyára és vas- öntödéje Kispesten épültl900-ban
‘T’jánlja legjobb minőségű gazdasági gépeit 
J * és eszközeit jutányos árak mellett. ------

m
NI
CD
“5
3
CD-

Pj'
3_ 
pj’

Árjegyzék kívánatra mindenhová díjmentesen küldetik. — 
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; a fuvardijat oda és^az 
üres üvegekért vissza fizeti a Szt.-Ijiikácsfürdö liiít- 

vállalat. Budán.

Jerjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen

fVAWAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA® 

I A legjobb, legmegbízhatóbb, | 
r r . r ''J gazdasági, kertivetemeny es viragmagvak J 

S szerezhetők be (a volt Nöthling-féle 23 év í 
| — óta fennállott) most == >

f GOMBÁS JENŐ | 
j ujjonnan berendezett elsőrangú magkereskedésében. < 

| BUDAPESTEN, Kálvin-tér 9. szám. | 
I Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. | 
WAVAVAVAVAVAVAVAtyAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA*

A „Kronen Separator* 1 * 3 *
1901-ben az állami lefö öző-versenyiiél Budape ten, valamennyi 
gép között legélesbben fölözött Kapható 12 különböző nagy

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

sebb üzemek részére.
Szám 1 2 3 4
kéUoSég 5~6 10 15 25 lit.

K. 25 - 36.- 45 - 65.-

JURÁNY KÁROLY V.
Tejgazdasági gépgyár és tejgazdasági 

technikai iroda. Vezérképviselö :
DÉNES B., BUDAPEST,

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

e főhajtásra.

O 
“X 
< 
o v>

<’
P3;
O.

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű --------
Műtrágyáit a t. ez. gazdaközönség becses figyel- mébe. Ajánlatokkal készséggel szol- gál a Központi Iroda, Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. sz. -=
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Előjegyzést 
elfogad nemes baromfiak 
szállítására a m. kir. baromfi- 
tenyésztötelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn.

Aranyéremmel 
kitüntetett óriás pekingi 
kacsáimból kácsérja 7 kor., 
tojója 5 koronáért eladó, 
Tojás 20 fillér darabja. Dr. 
Magyar Károly, Nagybecs- 
kerek.

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

Csomag-jelzés : Hungárián Pro- 
duce Import Comp. Chéque- 
számla: A London City and 
Midland Banknál. Hungárián 
----------- Produce. H. ------------ 

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

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

Sárga orpington 
langsán, plimut és fekete 
hantám tojások kitűnő köl- 
tökosarak kaphatók Rácz 
Ödönné fajbaromfi tenyé
szetében, Kőbanya Kada-u. 
12/31.

Innthali 
monfavuoni tenyészbika 2 
drb s ép 2 éves eladó gr. 
Nádasdy Ferencz Fejérme
gye kápolnás-nyéki gazda
ságában. Tudakozódhatni 
ugyanott.

Fekete langsan 
kakasok drbja 8 kor., tyú
kok drbja 5 korona és az 
utóbbi tenyésztojásH dara
bonkint 20 fillérért bármi
kor kaphatók Hász Sán- 
dornénál Battonyán.

IZnltn+níaenlr 1 A segesvári baromfi-tenyész- 
i\UI lU lUJtloUIV . tési egyesület elad, első di
jakkal kitüntetett baromfiaktól tojásokat és pedig: 
Ezüst Wyandotte. sárga Wyandotte, fekete Langshán, 
világos Bráhma, sötét Bráhma, Óriási Pekingi kacsa, 
darabonként 40 fillér, Sárga Cochin darabonként 50 
fillér, Kendermagos Plimut, fehér Plimut, Erdélyi kopasz
nyakú, fehér és fekete Minorka, Dorking, darabonkint 
30 fillér. Egy fajból 6 darabnál kevesebbet nem adunk. 
Rendelések az egyleti elnökhöz Lingner ‘A. W.-hez 
Segesvárra intézendők.

Sárga orpington 
tyu > ok és ezek tenyésztojá- 

sai bármikor kaphatók: 
Králik Lajosnénál, Temes
váron.

Tiszta vérü 
kendermagos magyar tyú
kok tenyésztojásai kapha
tók drbonként 20 fillérért 
Szűcs Ferenciénél, Török- 
Szent-Miklós.

◄ ◄ ◄◄◄◄◄◄ .◄◄◄◄

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲AActien - Gesellschaft zűr Fabrikation
vegetab. Oele in Triest.

(Részvénytársaság növényi olajok termelésére Triest) 
aján pontos szállításra és évi kötés esetén franco szál
lítással ab rendelő állomására, a protein- és zsirtartaL m, 

valamint a tisztaság szavatolása mellet' 

sesam pogácsát,
Arachide (földidió) pogácsát. 

Lenmagpogácsát és Cokos pogácsát

► ► ►► ►► ►► ►► ►►

Szuper - foszfátot, kensavas - kálit, kensavas- 
ammont (dohánytrágyázásra), chilisalétromot, 
kanitot, 40%-os kálitrágyasót, kovasavas kálit és egyéb mütrágyaféléket elismert ’ kitűnő minőségben legolcsóbban szállít a 

r

“HUNGÁRIA”
műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ.
Budapest, V. kér, Fiirdő-utcza 8. sz.

ÍOJ i 
I

w

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége
Alakult 1900. erkölcsi támogatásával Alakult 1900.
--------------------------------------- Biztosítéki alap : ............................

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

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

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, ngyszintén az 
ember életére különféle módozatok szerint.

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

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

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

Ncs! Akkor nevelje fel a. 
fiatal baromfit Fattinger 
hnsrostos csirKeele- 
delével és adjon a tojók
nak a szokásos táplálé

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óla elsőrendű tenyésztők használják 
és az összes szakmüvekben és lapokban ajánltatnak. — Árjegy
zék és prospektus kívánatra ingyen küldetik FATTINGER t< h- 
bi állateledeleiről: baromfi, galambok, fáczánok, madarak, 

halak, kutyák stb. részére. Óvakodjunk utánzatoktól.
Raktárak Budapesten:

Geittner és Rausch, Andrássy-nt 8.

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

Magyar Élelmiszer-Szállító Részv.-Társaság
— Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám.

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

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

fi Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Alagott

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

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

Zá\
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Kis hirdetések ára:

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

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

A kis hirdetés legczélszerübben postautalványon rendelhető meg, II 
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 
BAUEB B. GYULA 
BUDAPEST, VIII. 
Kerepesi-ut 73. sz.

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

(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

tetlen. Kapható :

a “Hungária”
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaságnál

Budapest, Fíirdö-u. 8.

Költőtojások.
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 
Aranywyandott tyúkoktól 
származó tojások. Ugyan
ott az első két fajokból 
tenyészkakasok is kapha
tók drbonként 10 korona 
árban. Gondos csomagolás 
önköltségen.

Pliinut tyúkok 
és ezek tenyésztojásai kap
hatók bármikor: Otocska 
Gézáné-nMSopron-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- 
ködőek. Pozsony, 1902.
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni. 

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
Rerités-g'yára 

BUDAPESTEN, VIII. 
Üllői-ut 48. szám.

Pekingi kacsák, ma
gyar tenyész-

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

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

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

Pergament papiros 
vaj csomagolásra. Teker
csek vagy ivekben legol
csóbban kapható Othmar 
Tschóner-nél Innsbruck. — 
Próbatekercsek a) 5 kg. nettó 
1 korona 30 fillér kgként. 
Nagyobb megrendelésnél, 
jelentékenyebb árenged
mény.

A morvaországi szudeta 
hegyvidékről kuh'andi,berni 
és schönhengsti fajta, gümö- 
kórmentes tehenek, hasas 
üszők, hágóbikák valamint 
jármos és beállítani való 
ökrök mindenkor igen ju
tányos áron kaphatók.

Herrlich Ludwig birtokos és 
tenyészállatkereskedönél 

Ailhütten Stermberg mellett, 
Morvaország.

Kiállításokon 
kitüntetett fajbaromfiakra 
és ezek kellő tojásaira 
megrendelést elfogad kö
vetkező árakért: Fehér 
mexikói pulyka tojás drbja 
1 korona, Emden X Angol 
Emdenivel 1 kor 40 fill. 
Olasz óriás 1 kor. 20 fill. 
Fehér gyöngytyuk 80 fill. 
Sárga Orpington direk' 
Angolországból Holló Jó
zsef által I. rendű 2 kor., 
II. r<ndü 1 kor. 60 fillér. 
Sárga OrpingtonXmagyar 
sárga tyúkkal 40 fillér. 
Fehér gyöngytyuk kakas 
8 korona. Jó csomagolás 
biztosítva 1 koronáért 
Sármezey Antalné, Mezö- 
Kovácsháza.

Olcsó cs tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek gazdasági telepek 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Toviibbáaczél- 
tüskés keritéssodrony, 
valamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

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

Mérsékelt árak mellett egész 
éven át kaphatók: PISNY 
I8TVÁNN NÁL Battonyán, 
tisztavérü emdeni libák, pekingi 
óriás kacsák bronz pulykák, ply
mouth, orpington, langsan, erdélyi 
kopasznyaku fehér és fekete tyú
kok, kakasok. Fehér magyar 
tyúkok, kakasok fehér láb, fe
hér csőr. Ősszel finom pehely 
és toll is kerül eladásra, úgy
szintén télen át friss tyúktojá
sok is kaphatók. A kacsatojá
sokra előjegyzéseket már most 
elfogadok. Kacsatojás 1 db 10 kr.

Fajbaromíi
és tenyésztojás kapható a

„Délvidéki fóldmivelök 
gazdasági Egyesületénél “
Temesvár.

Hreblay 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 lapon 35 kép
pel ára 2 korona. A ba
romfitermékek értékesítése, 
150 lapon 11 képpel, ára 
2 korona. Egyszerre meg
rendelve a 4 munka cs k 
6 korona Kapható Buda
pest, VII., Csömöri-ut 5., 
II. em. 8.

Sárga orpingtoiiok 
előjegyzését őszi szállításra 
elfogad Hreblay Ferenczné, 
Kis-Körös.
Fiadó langslian 

tojások kaphatók darabon
kínt 20 fillérért Marton An- 
dornénál, Nagybecskere en.

Kitűnő szer!
baromfi-ólak fertözteleni- 
tésére cs 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.

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

küldetik.

Angol parokások
Bécsi, gráczi, klagenfurti, 
mistelbachi, legutóbb a 
pozsonyi orsz. mezőgazda
sági kiállításon díszoklevél 
és aranyéremmel kitünte
tett I. dijat nyert. Angliá
ból és Németországból 
importált szülök utáni 

angol parokások minden 
színben, még kékben is 
kaphatók Fekt Ferencznél, 
Eperjesen. Válaszbélyeg 
kéretik.

Hirdetéseket 
liiaclóliivatal 

= felvesz 
Budapest,

IX., Üllöi-út 25.

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

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselő SzUCS ZSIQIHOnd Budapest, VI., NsgymeZÖ-U. 68.
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ALAPÍTVA 1865.

GEITTNER.. RAUSCH
Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő

gyár. Háztartási, konyha és sport árn raktár.

BUDAPEST. =====
r ▼ v v ▼▼ v -ír ▼ ▼▼ v ▼ VT'^

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

A
A

A

„MEL0TTE“ a legkönnyebb járatú.
„MÉL0TTE“ a legtartósabb és legegysze

rűbb javítást nem igényel.
,,MÉL0TTE“ élesen fölöz. Szolid.

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

Árjegyzékkel és költségvetéssel úgy a tejgazda
sági, baromfitenyésztési, mint egyéb eszköze- g 
inkről és gépeinkről szívesen szolgálunk. ■

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


