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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Hussertéstenyésztésünkröl.A husserléstenyésztés, mezőgazdálkodásunk intenzivitásának fokozódásával, mindinkább jelentékeny mezőgazdasági tényezővé válik. Hazánkban ugyan a mon- golicza zsirsertéstenyésztés dominál, mely mint e tekintetben kiváló fajta, tel jesen megfelel a tengeri termesztő és meleg éghajlatú Alföld gazdálkodási viszonyainak. A zsirsertéstenyésztésnek azonban szintén meg vannak a maga határai és tekintettel a Németországban tervezett és már elfogadott magas véd- vámokra, a zsirsertések és azok termékeinek értékesithetése a jövőben valószínűleg csak az osztrák és magyar vámbelföldre szoritkozhatik.Zsirsertést tehát a jövőben csak korlátoltabb mennyiségben tenyészthetünk. Kétségtelen ugyan, hogy zsiradékra Németországban ezentúl is szükség lesz, de ez mégnem jelenti az állandó disznózsírimport föltétien szükségességét. A disznózsírt részben maguk a német gazdák kitermelhetik, részben pótolhatják fagy- gyuval, vajjal, margarinnal. Aminthogy sok helyt már pótolják is. Hogy azonban Németország a jövőben, a magas véd- vámok daczára is, tőlünk az eddigi mérvben födözze zsiradék-szükségletét, ezt remélnünk legalább is túlságos optimizmus volna.Magyarország sertéstenyésztése azonban még nemcsak nagy mértékben fokozható, de a közvagyonosodás érdekében okvetlenül fokozandó is, mert hiszen épp ez egyike azon csekély számú tenyész- ágazatoknak, a melyek üzeme ma még rentábilisnak tekinthető. Németország elzárkózása folytán azonban uj piaczok szerzéséről kell gondoskodnunk és ilyenül egyelőre csak Angliát tekinthetjük. Hogy Anglia piaczainak husfelvevö képessége folyvást emelkedik és hogy a brit anya

ország mily mértékben rászorult a külföldi bevitelre, azt legújabban igen érdekesen kitünteti dr. Rutkay Vilmos, Londonban tartózkodó hazánkfiának egy hazai napilap közgazdasági rovatában 
„Hús az anyol piaczon*  czim alatt megjelent közleménye, a mely szerint Anglia 1902. évi 17 millió angol mázsára rugó és kereken 39 millió font sterling értékű husbehozatalából, a brit gyarmatok csak 3’4 millió mázsa húst szállítottak 7 millió font értékben, tehát az összes szükségletnek csak 2O°/o-át,mig a többi 13’6 millió angol mázsa hús 32 millió font értékben a külföldről hozatott be, és hogy 1 angol mázsa (=51 kgr.) hús 51 koronáért értékesült.Azon a piaczon, hol az egész világ husfölöslege jövedelmezöleg értékesíthető, mi is elhelyezhetnök a mi aránylag csekély sertéshusfölösiegünket. Ámde Angliában csak az ottani Ízlésnek megfelelő príma minőségű húsáruval, jelesül pedig a szőke Yorkshir húsával versenyezhetünk, mert a csekélyebb minőségű húsáruval Argentína és az Angol gyarmatok az angol piaczokat úgyis elárasztják. Az immár korlátolt szükségletnek megfelelő mennyiségű zsirsertésállományon kívül tehát hússertést is kell tenyésztenünk mindenütt, hol az égalji és táplálkozási viszonyok kedvezők annak tenyésztésére.Hazánkban — miként a gyakorlat bizonyítja — a husseriés mindenütt sikerrel tenyészthető; mindazáltal a kukoricza- termesztö és extenziv üzemü alföldi gazdaságokban a mongoliczatenyésztés indokolt. Helyénvaló azonban a hússertéstenyésztés a Dunántúl belterjes kezelésű nagy birtokain, a stájer-osztrák, morva és galicziai határmenti vidékekenés hegységekben, Erdélyben és ezeken kívül mindenütt ott, hol a vajtermelő tejgazdaság meghonosult.

Hogy hússertéseink termékeivel az angol piaczokon sikeresen versenyezhessünk, nagy tömegben kell azt tenyésztenünk és szállítanunk. Az OMGE. annak idején mozgalmat indított egy kiviteli sertésvágóhíd felállítása és ezzel kapcsolatban a hússertés tenyészésztés érdekében. Ennek alapföltétele — kiindulási pontja — mégis a meglévő hússertésállomány ismerete volt, amelyről idáig nem rendelkeztünk biztos adatokkal. A földmivelési miniszter hamarosan segítette bajon. A tenyészállatszemlék alkalmával, az állami állatorvosokkal össze- iratta a hússertés állományt, mely összeírás, ha nem is teljesen precziz, mégis megközelítő áttekintést nyújt hússertés állományunkról.A földmivelési miniszter az OMGE. rendelkezésére bocsátván ez adatokat, e sorok írója összegezte azokat. Kitűnt ez adatokból, hogy hazánk hússertés állománya jóval nagyobb mint eddig hittük és hogy egyes vidékeken a hússertés, a köztenyésztésben is nevezetes szerepet játszik.Hazánk hússertés-állományát ezen hivatalos adatok alapján a túloldali táblázat tünteti elő.Ezek szerint egyes megyék(Máramaros és Hajdú) kivételével, mindenütt tenyésztenek hússertéseket. A legtöbb helyt szórványosan, egyes nagyobb uradalmakban, jobbára telivér fajtákat. De vannak vidékek, a hol már a köztenyésztésben is jelentékeny tényezőül tekinthető a hússertés-tenyésztés és ezek:1. Dunántúl, Sopron-, Vas- és Zala- megyéknek az osztrák és stájer határ mentén fekvő járásában, hol a kisgazdák jobbára Yorkshir keresztezésü sertéseket tenyésztenek. A keresztezett tenyész- koczák száma ezen 3 megyében körülbelül 7500 drb.2. Az osztrák és morva határtól kiin-
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dúlva, Pozsony, Nyitra, és Bars megyék egyes járásaiban. A jobbára szőke keresztezett tenyészkoczák száma itt körülbelül 6400 drb.3. A galicziai határ mentén, Liptó, Turócz, Trencsén, Árva, Szepes és Sáros megyékben. Az alap-tenyészanyag itt az u. n. lengyel sertés, mely mindenütt a Yorkshir és részben a meissenival kereszteztetik. A keresztezett tenyészkoczák száma ezen 6 megyében körülbelül 11,600 drb.4. Végül Erdélyben, Maros-Torda, Brassó, Fogaras, Szeben, Hunyad, Kis- és Nagy-Küküllö megyéknek jobbára a németség lakta vidékén. Az alaptenyész- anyagok itt jobbára a Berkshir keresztezésből származó báznai, azonban ma már ezt is többnyire Yorkshirral keresztezik. A tenyészkoczák száma Erdélyben 18,600 drb.Eltekintve tehát a galicziai határszéltől, hol ép a tengeri hiánya folytán zsir- sertések nem tenyészthetők, hússertéseket úgy Erdélyben minta Dunántúl, főleg a németség lakta vidékeken tenyésztenek. Nagyon is föltételezhető tehát, hogy a hússertés a kistenyésztésben is jövedelmező, mert a sváb parasztnak, ha szásznak hívják is, megvan a magához való esze. A köztenyésztés hússertés tenyész- anyaga tehát mint a föntebbiekből látható, nagyon változatos; Magyarországon inkább a szőke lengyel és Yorkshir keresztezés, mig Erdélyben a Berkshir keresztezés van elterjedve. Ma azonban már mindenütt Yorkshirral kereszteznek, tehát köztenyésztésünk a nyugoteurópai államok ízléséhez alkalmazkodik.Összes huskoczaállományunkezenösz- szeirás szerint 52,400 drb és ebből 3100 drb tisztavérü Yorkshir. Jóval több tehát mint eddig gondoltuk és minden esetre elegendő arra nézve, hogy az angolországi exporttal megpróbálkozzunk. 3100 drb Yorskhir kocza után, a tenyészszük- séglettől eltekintve 30,OOOdrb süldő köny- nyen exportálható és ez az angol Ízlésnek teljesen megfelelő húsárut szolgáltat. Ennél jóval nagyobb mennyiség volna liferálható a tisztán szőke angol keresztezésekből, amelyek husminösége szintén megközelíti atelivér Yorkshireit és a mely
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3.100 2.224 331 39 110 46.569 52.373Prágán és Ausztrián keresztül kerül hozzánk vissza prágai sonka és finomabb hentesáru alakjában.Tenyészanyag tehát elegendő van arra nézve, hogy saját termékeink helybeli megfelelő feldolgozásával a finomabb hentesáru külföldi behozatalát megszüntessük és az angol exportot bármely formában megindíthassuk. Ezen tenyészanyag azonban még nagyon kiegyenlítetlen, nem megfelelöminöségü,nem szerezhető be az angol export czéljaira egyes helyeken könnyen és elegendő mennyiségben. A felvidéki és erdélyi tenyésztők hussüldőit ezidőszerint külföldi (osztrák, morva, cseh stb.) kereskedők vásárolják össze. Ezeket bajos volna egy angol kiviteli export-társaságban egyesíteni és szerfölött változatos áruikkal bajos volna az angol piaczot, megfelelő kiegyenlített priina sertésáruival meghódítani.Hogy akár Budapesten, akár másutt egy megfelelő angolsertéskiviteli vállalatot létesülhessen, szükséges a megfelelő tenyészalap biztosítása oly tenyésztők kezében, akik föltétlenül megbízható minőségű árut, elegendő mennyiségben termelnének és azt ezen kiviteli vállalat rendelkezésére bocsátanák. Az ilyen tömeges és megfelelő hussertéstenyésztés azonban csak úgy válik lehetővé, ha egy
részről a megfeleld viszonyok között gaz
dálkodók biztos felvilágosítást nyernek az 
eddigi magyar hussertéstenyészetek főve 
delmezöségéröt; tájékoztatnak a meg telelő 
tenyészanyagbeszerzési forrásokról és az 
eddig nálunk leginkább kivált tenyésztési 
eljárásokról] másrészről pedig ha a tenyész
tők biztos tudomást szereznek arról, hogy 
hússertéseiket az angolországi exportban, 
ab locó mennyiért értékesíthetik.Ha ezen kérdések kielögitőleg megold- vák, úgy a megfelelő viszonyok közt gazdálkodók csakhamar föl fogják karolni a hussertéstenyésztést. Kívánatos tehát, hogy az OMGE. mint ezen mozgalom megindítója e tekintetben a szükséges adatokat mielőbb beszerezze és azokat mielőbb a gazdaközönség tudomására hozza, amit hogy megtessen, szükséges, hogy azok, kik ezt tehetik, az erre vonatkozó adatokat rendelkezésre bocsássák és a kérdéshez lehetőleg hozzászólj anak. M. T.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

A dishley-merinó Transzválban.Nem hiába tartja a diák közmondás: Nulla calamitas sola. Azon nagy csapások után, melyek a transz váli állattenyésztést az angol-búr háború kapcsán érték, most uj veszély fenyegeti az ottani juhtenyésztést. Igaz, hogy a mi az egyiknek szerencsétlensége, az lehet másoknak szerencséje; mint az ausztráliai juhnyá- jakat megtizedelt szárazság és a La Plata államok gyapjuminőségének megrontására vezető Lincoln vérkeverés végelemzésben az európai gyapjutenyésztöknek hasznára lehet.Újabban egy ilyen fajta vállalkozásról a franczia lapok nagy empházissal emlé- keznekmeg;akadt u. i. egy franczia nagy dáma, a ki elhatározta a burok juhtenyésztésének újjászületése czéljából részükre dishley-merinókat vásárol,amelyek kiválóságát documentálja azon tény, hogy az 1900. évi párisi nemzetközi kiállításon Delacour gouzangrez-i dishley-merinói az első dijat, tulajdonosuk pedig a franczia becsületrendet nyerte el! Mikor Bolha búr tábornok segédtisztje meglátta az említett juhokat, ezek annyira megtetszettek neki, hogy a franco-bur bizottságot is rábírta, hogy az általa gyűjtött pénzből nagyobb összeget fordítson dish- ley merinók beszerzésére, mihez képest 11 kost és 90 anyát meg is vásároltak Gouzangrezben, amelyek most már a Jóreménységfoka felé vitorláznak. A szegény buroknak igazi jóakarójuk csak ázt kívánhatja, hogy e szállítmány oda épségben meg ne érkezzék; vagy ha már partot ér, az éghajlat mielőbb megakadályozza, hogy ott uj hazát találjon.Ez különben valószínű is; mert hiszen azokat a feltételeket, a melyek mellett Francziaországban prosperálhattak: buja vetett legelőket és hatalmas ürüczombo- kat drága pénzen kereső párisi nagy szállodatulajdonosokat — ott valószínűleg nem fognak találni. Egy kényes természetű, húsa és nem gyapja miatt tenyésztett vérkeveréknek jogosultsága alig lehet oly országban, mely első sorban gyapjúhaszna végett tenyészti a birkát.Ha a francziák igazán jót akartak volna tenni a burokkal, akkor Tirrouin- Sorreau-féle rambouillet-ket, vagy akár chátillionnais birkát kellett volna a buroknak küldeni. Hogy gazdasági lapok is lelkesedhettek ezen a danaosi ajándékon, ezt csak az magyarázhatja meg, hogy a francziák nem csak a földrajzzal, hanem az a gazdasági viszonyok kellő mérlegelésével is hadilábon szoktakállani a minek másik bizonysága, hogy a románokat meg abba ugratták bele, hogy
I Legjobb szerkezet. Legnagyobb .. .. „ —— —|* lecjobb folozocep a alfa-separator. |



1903. — 12. sz. Állal tenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3Charmoise-termetbeli kosokat vásároltak gondolkoztak, hogy az öreg elnehezedett a dobrudsai juhtenyésztés fellendítésére, kant még fiatal koczák ^ugatására fölszerencsére, hogy hamar elbúcsúztak az Alduna árnyékvilágából, mielőtt nagyobb bajt okozhattak volna.
Dr. Rodiczky Jenő.

használhassák, baj nélkül. Baj nélkül I azért, mert nem annyira az erős kant, hanem a fiatal gyenge koczat érte baj a födözés közben. A németek tudvalevőleg a kényes, aránylag gyenge szervezetű Yorkshiret tenyésztik, s ezen fajtát már 5—6 hónapos korában bocsátják a kan alá, akkor tehát, mikor az egy 120—180 kilogramm nehéz Iliin állatot nem igen bir még el, és annál inkább nem bir el, mert a német sertés istállóban nevelődik, legelőn keveset jár, tehát nemcsak izomzata, de egész csontalapja gyenge, megtörtént tehát elég gyakran, hogy az öreg, nehéz kan, a gyenge koczát letörte esetleg a fölugrásnál medenczecsontját törte el, vagy pedig a magas kan nem volt képes be- bugni a kicsinytestü koczát stb.

Sertésbugató szekrény.

Sertésbugató szekrény,Az intenzív állattenyésztés azt is magával hozza, hogy az állat most már a párzás ideje alatt is emberi segítségre szorul. Hogy tényleg arra szorul,azt mutatja azon készülék (1. ábra), melyet a német gazda- ságiegyesületáltal m. év júniusban Mann- heimban tartott ki állítás alkalmával láttam. Kül nben ezen elmés készülék — mivel az állatoknak értékükben való megtartását, teeát elértéktelenedésüktől való megóvását, és viszontkülönbenelnehezedésük miatt már kimustrálandó apaállatok há- gatásra való további hasz- nálhatását biztosítja — 
ér tőkésítési szempontból is figyelmet érdemel. Mert csak nálunk különösnek tetsző dolog ez a készülék és az arra valógondolat, másutt azonban nem.Nem az különösen a németeknél, kiknek puha állatjai köny- nyen letörnek de meg márázért sem, mert az ottani tenyésztési viszonyok között a pároztatás is majdnem 

kézből történik. A készülék különben érdemes arra, hogy mi is figyelemmel kisérjük. A németeknél s az angoloknál a jó tenyészállatoknak elég magas az értéke, s azért egy jól födöző him állatot sokkal hosszabb ideig használnak tenyésztésre, mint mi. Mert csak mi soroljuk ki a különben még egészen megfelelő bikát vagy kant elneliezedés miatt, s ezáltal elég szép pénzt pocsékolunk el uj tényészapaállat beszerzésére, holott a meglevőt még bizonyos viszonyok között használhatnánk.Angliában vannak igazán öreg fedezőmének s tenyészbikák, melyeket hevederekkel húznak fel a befödözendő nőstényre, mert a rokkant lábak már nem bírják a szolgálatot. A német tenyésztő a jó him állatot szintén lehetőleg hosszú ideig óhajtja használni. Most azután ezen bugató-szekrény is tanúsítja, hogy azon

tel30drb legjobban gyarapodott állatra. Ezek átlagos 909 napos korukban nyomtak átlag drbon- kint 731'7 kgmot, a napi gyarapodás tehát átlag 0'80 kg. volt.Részletesen vizsgálva a napi gyarapodást az életkorhoz mérve, úgy találtatott, hogy 1098 napos állatok 808'8 kgmot nyom- Egy apoldai (thüringiai) gyáros bugató-1 lak, tehát ezek naponta csak 0'736 kg.-szekrényt szerkesztett, s elég elmésen állította össze. A kocza — mint a körvonalakból kivehető — ezen szekrénybe haj- tatik s mögötte az alacsony kis ajtót bezárják, hogy sem előre, sem hátra nem léphet. Akocza hasa alatt egy kenderheveder van alkalmazva, melylyel a kocza hátsó része íölebb vagy lejebb emelhető, a szerint, a mint a kan magassága követeli. Ezen heveder viszont a kocza lefekvését is megakadályozza. A szekrény a koczatest hossznságához képest hosszabbra vagy rövidebbre húzható, s viszont az ábrán látható emeltyűvel az egész szekrény hátulsó — tehát a koczának is hátulsó — része magasabbra emelhető. A kan most a bugatás alatt a kocza háta fölött levő tetőzetre (mely ki van párnázva) nehezedik s igy a kocza a kan testsúlyát egyáltalán nem érzi. Ezen tetőt — nyerget — szintén magasabbra, vagy mélyebbre lehet | 

állítani. Egyáltalán minden mód megvan arra, hogy két különböző nagyságú állat ■nemzőrészei érintkezésbe hozathassanak. A bugatás befejezése után a kocza előtt lévő rács lölhuzatik s a kocza a szekrény folyosóján távozik.Ezen készülék már igen sok helyen van alkalmazásban sgyakorlati gazdáktól kérdezősködve egész jó nyilatkozatokat hallottam felőle. Megjegyzendő még, hogy ilyen szekrény lovak s szarvasmarhák számára is készíttetik. Azt hiszem, hogy nálunk is alkalmazásba volna vehető adott esetekben. Dr.

Legjobb napi súlygyarapodások 
hizómarháknál.Az adatok vonatkoznak kiállításokon szerepelt angol hizó marhákra, s tekintet- 

mot gyarapodtak. 954 naposak súlya volt 768'7 kg., gyarapodtak tehát naponta 
0.806 kgmol. 707 naposak nyomtak 640'6 kgmot, napi gyarapodásuk volt tehát 0'906 kg. Azok végre, melyek csak 640 naposak voltak, 645'2 kg. súlyt értek el naponta, tehát 1'08 kgmot gyarapodtak.A tenyésztő és hizlaló ideálja tehát, hogy 1V-2—2 éves korig a hány napi, annyi kg., ez ulóbbi esetben eléretett s ezt a többi adattal összevetve újra is kiderül, hogy az életkor növekedésével a napi gyarapodás párhuzamosan csökken.Érdekes különben, hogy azt az ideális gyarapodást még a mi szürke primigenius marháink is egyes kiváló tenyészetekben megközelíthetik. Személyes tapasztalásból tudom ugyanis, hogy pl. a gróf Teleki- féle drassóiés a>S^eH;er-féleszt.-demeteri 

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

MAGYAR 1\/[EZÖGAZDÁK SZÖVETKEZETÉHEZ RUDAPESTEN, V. KÉR.
1V1--------------LV1---------------------------- -------------------------------------------- - LJ—........... ... . Aikotmány-utcza 31.



4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 12. sz.gyorsan fejlődő magyar marhák az első két évben majdnem annyi kilósak szoktak lenni, mint a hány naposak, nem is hizott állapotban, hanem csak kenyérkondiczió bán, s csak nemrég e lap tavalyi 51-ik számában képben is bemutattam egy ilyen tenyészbikát, mely 21/2 éves korában 745 kgmot nyomott.A tanulság ebből az, hogy az első és második évben kell azon lenni, okszerű táplálással, hogy állatunk súlyában minél jobban gyarapodjék, mert később különösen zsírban — sok súlyt rakhatunk ugyan még reá, de mégis jelentékenyen kevesebbet, minta test növekedésének a korszakában. Z.

Állategészségügy.
Rovatvezető: Dr. Ráíz István.

Védöojtóanyagok.Az ojtás idejének közeledtével aktuálissá vált a különböző ojtóanyagok kérdésének megvitatása. Nem czélom hosszú fejtegetésekbe bocsájtkozni,de mivel ezen a helyen két czikk is jelent meg, úgy azt hiszem a közérdeknek teszek szolgálatot, midőn az u. n. spórás lépfene elleni védőojtó- 
anyagról én is elmondom véleményemet, annál is inkább, mivel egyik tisztelt kartársunk, K. J. ur, annak nagy előnyét határozottan tagadja és másrészt annak az intézetnek, mely főként az uj ojtási eljárásoknak, egyebek közt a serumoknak hazánkba való bevezetése folytán úgy az állatorvosi kar, mint a gazdaközönség részérőljoggaltarthat számot támogatásra, érdemeit kellőképen nem méltatja.Én a Jenner-Pasteur intézet anyagaival, már 1901. óta mintegy 6500 állatot ojtot- tamj be és tudtommal számos ismerős kollegámisés mindannyian csakis elismeréssel adózhatunk az intézetnek, mivel úgy a lépfene, mint a sertésorbáncz elleni ojtó- anyagai kitünően be váltak és nagy fertőzött állatállományban vetettek végett a bajnak.

Ligeti múltkori czikkében is igy nyilatkozott e lapban s nagyon helyesen cselekedett, midőn K J. tévedését helyreigazította : de ő sem vette észrp, hogy a spórás oj tó anyagok‘kérdése tévedésből került a vitába. Ugyanis egyáltalán nem áll az, hogy a Jenner-Pasteur intézet spórás anyaga később jutna érvényre az állatokban, mint a Pasteur-Chamberland-féle.A Jenner-Pasteur intézet beszámolójában leírja ezen ajtóanyagot: ebből megtudhatjuk, hogy alepfeneellenes ojtóanyag 
a lépfenebacteriumokon kívül még spórát is 
tartalmaz, igy tehát védőképességét hosszú ideig megtartja ; tehát tartalmazza először is a baczillusokat, éppúgy'mint a Pasteur- Chamberland-íéle anyag, miért is rendes körülmények között éppúgy és akkorra fejti ki hatását mint amaz; a spóra az anyagban úgyszólván csak a biztosíték szerepét játsza, amennyiben rendkívüli ellenállóságánál fogva, a védelmet azon esetre is biztosítja, a mikor az ojtóanyag nem használtaik fel azonnal. Különben is, mint minden könyvben olvasható, a spóra nem 1—2 nap, hanem pár óra alatt csírázik ki és alakul át baktériummá. Górcső alatt mindenki meglátja, hogy ez 

tényleg igaz: tehát teoretizálás helyett az ehhez hozzászóló kartársak jól teszik, ha egyszer meg is nézik azt az anyagot, a — melynek nem gyakorlati eredményeiről, mert ennek elbírálására igen is ők vannak hivatva — hanem teóriás jóságáról akarnak véleményt mondani.Egyidejűleg, ha már e lap hasábjáin szóhoz juthatok, felhívom kartársaim figyelmét a gyógyító serumokra. Bevallom az intézet által forgalomba hozott sertésorbáncz elleni serumot először aggodalommal alkalmaztam. A szérumot olyan esetben használtam, mikor annak hatásáról döntőleg volt alkalmam meggyőződni. Egy 500 darabból álló falkában kiütött a a sertésorbáncz ; a mikor a délután sür- gönyileg megrendelt serum másnap délelőtt kezemhez érkezett, már 42 darab feküdt súlyos betegen. Az intézet utasítása szerint beojtottam a betegeken kívül még az összes egészségeseknek látszó állományt is Ezek között újabb megbetegedés 
nem fordult elő; a beteg állatok pedig 2 kivé
telével 3 nap alatt egytől egyig felépültek.A mint az intézét évi beszámolójában látom, az állatorvosok tapasztalatai az enyéimmel egyeznek, azért mig egyrészt felhívom kartársaim és a gazdaközönség figyelmét e kiváló szerre, legyen szabad remény.énünk, hogy az intézet hasonló közhasznú újításokkal a jövőben is szolgálatára lészen az állategészségügynek.

Báró Lipót 
m. kir. állatorvos.

A száj- és körömfájás kezelésének 
újabb módja.(*Francziaországban  ép úgy mint Németországban, ahol a ragadós száj- és körömfájás nem kis mértékben volt elterjedve, kiterjedt óvó és elfojtó intézkedéseket léptettek élétbe, de mindezideig eredménytelenül.

*) Le Pogrés vétérinaire, 1902. 16. sz.

Újabban dr. Lesieur*)  egy uj védő- ojtási módszert fedezett fel, mely egyrészt az egészségeseknek megvédésére, másrészt a megbetegedettek gyógyitásárairá- nyul. A védőoltásra szolgáló savóval 392 állatot oltottak be, melyek közölt 250 beteg volt, és ezek közül 239 rövid idő alatt meggyógyult, s valamennyi a betegség ellen mentessé lett.
Durieux balbecki állatorvos éidekes kísérletet végzett a savóval. Ugyanis egy ökröt és egy 20 hónapos üszöborjut 10— 10 gramm savóval oltott be, a minek sem láz,semmásutókövetkezménye nem volt. Azután száj- és körömfájásban megbetegedett állat friss, még fel nem repedt hólyagjából 30—40 csepp savót, 45 grm. langyos vizzel keverve, a torkolati vivő érbe fecskendezett, s hogy a fertőzés még könnyebben létrehozható legyen, beteg álfáiból származó 60 gramm nyálat etetett a kísérleti állatokkal. A fertőzés után kis láz lépett fel,'a mi azonban 36 óra múlva teljesen elmúlt, s a betegség legkisebb tünetét sem észlelte az állatokon.
Durieux e kísérletét annyival is inkább kedvezőnek tartja, mivel már 5 csepp a 

beteg állat hólyagjából származó savó 5 cseppjének a vivöérbe való fecskendezé- sével a betegséget minden esetben létre tudta hozni.Gyakorlati szempontból fontos volna tudni, hogy e mentesség mennyi ideig tart és e tekintetben csak az állandó vagy legalább is hosszantartó mentesség bir gyakorlati értékkel.
Bijusz Árpái.

Tej ga zdaság'.
Rovatvezető .• Sierbán .János.

Egy újabb erős versenyző a 
vajpiaczon.A rigai börze választmányának jelentése szerint, az orosz birodalom 1896-ban a vajexport terén 310,000 púd (á 16,379 kg.) mennyiséggel vett részt, 1901-ben pedigmár 1.968,000puddal,26millió rubel (104 millió korona) értékben. 1901-ben egyedül Rigából 600,000 púd vaj szállíttatott Angliába s 80,000 púd Németországba.Az orosz vaj-expoi tnak e gyors és roppant méretű fellendülése tulajdonítható először annak, hogy a szibériai vasút megnyíltával vajforrások tettek könnyű és olcsó utat a nagy kiviteli helyekre, kivált pedig Rigába, Libauba és Reválba, honnan kedvező konjunktúrák közölt továbbíthatók, aztán óriási mennyiségek- benkülönösen Nagy-Brittániába,a németbirodalomba sőt Dániába is.Hogy hat év alatt meghatszorozódott a kivitel mennyisége, arra kedvezően folyt be másodszor az a körülmény, hogy gyors járatú hajók és vasúti vonatok rendeztettek be lehelő kedvező tarifával; ezeret meghaladó hütött vasúti kocsik bocsáttattak rendelkezésre, s vasútállomásokon vajkonzerválására jégkészletek, hütöpinczék, csomagoló helyiségek állíttattak fel.A kivitelnek ezen erősen kedvező körülmények természetesen magukkal hozták a tehenészetek szaporodását, tökéletesbülését s egy óriási marha-importot különösen keleti Frieslandból, Angelnből s a Keleti-tenger más mellékterületeiről. Sőt nemcsak ilyen német marha lelt utat nagyszámban oda, hanem német szakemberek is utrakeltek és számos állattenyésztési felügyelő és tanító működik már ottan a tehenészetek berendezésében, az üzem vitelében, a vajgazdaság tökéletesbitésében.Ilyen faktorok művelték hát a csodát, hogy egy állam, amely a vajpiaczon fél évtized előtt alig nyomott valamit a latban, ma ott áll. hogy egyedül rigai állomására pusztán Szibériából hetenkint 5 vonat hozza a vajat á 25 = 125 vaggon- ban á 450 púd mennyiségben; ott áll, hogy mindez a jövőben csak nagyobb mérveket ölthet, de vissza nem fejlődhetik. Adja pedig vaját hordónkint 3V2 púd tartalommal 40 rubelért, tehát kg.-ját 



1903. 12. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5mintegy 244 fillérért, olyan árért tehát, amelylyel nem csekélység konkurrálni, tekintve azon lényeges előnyöket is, melyek ezt az üzemet ott ajelenben támogatják.Hol állunk mi a vaj értékesítés terén, szemben e példával ? S lehetséges-e egyhamar remélnünk, hogy legalább megállhatjuk a helyünket e téren ezen óriási konkurrens mellett elég szilárdan ? Nagy kérdés, amelyre lehetetlen e pillanatban felelni, de bizonyos, hogy az itt papírra vetett adatok méltók arra, hogy tudomásul vegyük, felettük gondolkozzunk is, szemünk elöl ne téveszszük és számításaink megtételénél ne feledjük. (=)
A tejszövetkezetekröl.Rendeltetése a tejszövetkezeteknek az, hogy a tej a városoktól legtávolabb eső helyeken is méltányos áron értékesíthető legyen. Távol a városoktól, falukon és pusztákon, igen sok kis termelővel találkozunk, kik a házi szükséglet fedezése után felmaradó pár liter tejüket — mert messze a városba vinni, vagy otthon feldolgozni s úgy értékesíteni nem jár elég haszonnal — kénytelenek haszon nélkül elprédálni.Ha összeszámítanék ama csekély meny- nyiségnek látszó tejnek*  csak egy évi értékét is, a mi haszon nélkül elprédáíódik, bizony számottevő összeget tenne, mely boldogulás és jóléthez segítené mindany- nyi szegény termelőt.Sokan tudják és érzik is annak a csekélynek látszó bevételnek a hiányát, de mert képtelenek rajta segíteni, tétlenül kell azt nézniük évről évre. Sokan azonban nem tudják s igy fogalmat sem alkothatnak maguknak a veszteség nagysága felől. Tanácsadójuk nincs a szegény kistermelőknek, ki figyelmeztetné a kárra s utbaigázitást és módot nyújtana nekik, hogy e veszteséget, mely anyagi jólétüket nagyban csökkenti, elkerülhessék.Éppen most volna ideje annak, hogy a szegény ember módot találhasson a megélhetésre, a mikor oly mostohák a viszonyok s a mikor semminek sincs értéke, a miből pénzt tudnánk szerezni. A vállukra nehezedett teher pedig oly nagy, hogy azt csak nyögve mint a nehéz beteg, tudjuk lépésről-lépésre elviselni.A legtöbb kisgazda állattartással s igy tejtermeléssel is foglalkozik kisebb-na- gyobb mértékben, és éppen ez ajoglalko- zás az, a mely által a szegény nép megélhetésén segítve lenne, ha a fent említett bajok és akadályok nem állanakutjokban.E bajokon csakis a szövetkezés, vagyis tej sző vetkezetek felállítása által le'het segíteni^ a legcsekélyebb mennyiségű tejet is méltányos áron értékesíteni.Tejszövetkezetet bárhol lehet állítani, olyformán, hogy egy község- vagy környékbeli-tejtermelők szövetkezve, tagokul beiratkoznak a szövetkezetbe s egyen- kint és együttesen kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy a termelt tejük azon részét, mely a háztartás szükségletének fedezésén kívül fennmarad, a szövetkezetbe szállítják értékesítés végett.Kiszámítják a szövetkezet felállításánál felmerülő összes költségeket sakkor hozzá

adják még a kezelési és egyéb költségek összegét sazt aránylagosan,a beszállítandó tejmennyiség szerint közösen fedezik. A megalakult szövetkezet választ elnököt és választmányi tagokat, kiknek feladatuk a szövetkezet ügyeit vezetni, ellenőrizni s az üzlet virágzását előmozdítani.Hogy mennyire üdvös és hasznos intézmény a tejszövetkezet, fényes beiga- zolást nyert azon vidékeken, hol tejszövetkezetek vannak, s melyek segélyével tisztességes haszonnal értékesítik a szövetkezeti tagok azt a tejüket, melyből azelőtt jóformán semmi hasznot sem láttak. Igyekezzenek azok, a kik erre hivatott- ságot éreznek, vidékükön ily szövetkezetei alakítani, melyek mikénti megalakítására vonatkozólag a legapróbb részletekig menő útbaigazítást és tájékozást nyújt az országos tejgazdasági felügyelőség.
__________ Árián Károly.

Egy tehenészet költsége.E lapok egyik olvasója kérdést intézett a szerkesztőséghez, váljon mi lehet a jövedelmezősége egy 80—100 drbból álló tehenészetnek, illetve mibe kerül a tehenészet utján produkált trágya métermázsája a gazdaságnak.Tapasztalati adataim alapján erre vonatkozólag a következőkben kívánok tájékoztatást nyújtani. — Az alább ösmerte- tendő tehenészetben van 90 tehén és két bika. Ezenkívül kizárólag a tehenészét czéljaira szolgáló 2 ló. Ezen állományhoz kell — miután a viszonyok meglehetős előnyösek, lévén az állomás 2% kméter- nyire a majortól, mely a gazdaság közepén áll— 12 tehénre egy gulyás, vagyis 7 cseléd, a 8-iknak már csak 6 tehén jut a keze alá, hanem ez gondozza a két bikát is, melyek közbe járomba fogva, az ember szabad idejében almot és takarmányt fuvaroznak az istállóhoz, illetve etetökamarához. Egy kilenczedik egyén kell a két lóhoz, melyek naponta a tejet szállítják az indóházhoz s ezenkivüli időben a járgányban dolgoznak, hajtván a szecska- s répavágót és darálót s ha éppen marad némi szabad idejük, segédkeznek a bikáknak az alom s takarmány bekészítésében. Ezen kívül egy felvigyázó, vagy gulyásgazda is van, ez a 10-ik személy, ki azonban noha mindenre felügyelni köteles, korántsem henyél, hanem segédkezik mindenütt ott, hol a legjobban kell és pedig fej, szekérre rakatja a takarmányt, almot, hűtésnél és fejősnél közreműködik stb.A gulyások havi bére 36 K. és lakás kis kerttel s kapnak évente 2 öl lágy fát úgy, hogy átlag egy belekerül a gazdaságnak 500 koronába s igy a 9 ember összesen 4500 K.-ba, a gazda pedig mintegy 700 K.-ba, a tiszti felügyeletet vegyük 
100 K.-ba igen enyhén számítva. Így a személyi járandóságok együtt 5800 koronára rúgnak. Az épülettöke 8.000 K. (istálló, kamra és jégvermek), ennek amor- tizationális kamatja, javítása, romlásra leszámítandó értékveszteség és biztosításra együtt 10% véve fel, kitesz 800 K.-t. 

A tehenek értéke, mert nem fajtiszta marha, hanem itt-ott vásárokon kis birtokosoktól vett tarka jószág, egyre-másra darabonként 320 K.; tehát a 90 drb értéke 28.800 korona; — ezen összeg után szinte számítandó amortizatió és kamat, valamint értékcsökkenés és rizikó, együttvéve 54-10-4-5 = 20% (mert hát a kimustrált vén tehén sokat vészit értékéből s nincs év, hogy egynéhányat kényszerlevágás utján ne kelljen értékesíteni, sőt 1—2 darab el is hull minden esztendőben); vagyis 5760 K.; ehhez a bikák és lovak értékvesztesége 240 K., együtt 
6000 korona.A tejeskannák, a fejökék, puttonyok, dézsák, sajtárok, a tej hűtőkészülék s egyéb berendezések a tejeskamrában és istállóban, valamint a járgány, szecska- és répavágó s a daráló, nemkülönben a tejszállitókocsi és 2 igáskocsi összesértékét igen olcsón számítva 2000 K.-ba kell felvenünk s ennek amortisatiója és kamatja valamint a javítások, értékcsökkenés és az elromlott anyag s tárgypótlás együttvéve szinte legalább 20% vagyis 400 korona. Orvoslásra és gyógyszerekre csak 100 koronát véve fel, most már csak az etetés költségeit kell hozzászámítani, hogy teljes legyen a kiadások jegyzéke.Kapnak fejenként 2'5 kg. tengeri darát (melyből esetleg 0'5 kg. olajpogácsával helyettesittetik), ennek értéke rendes viszonyok között á 10 fill.= 25 fill. [persze most több, de hát más évben ennyi is alig van, azért ezen átlagot vettem]; 20 kg. répát á 1201111. (ugyanis ennyiért vidékünkön lehet szép egészséges takarmányrépát értékesíteni bármikor, de tavaszszal még nagyobb ára van, p. o. ma is már 130, sőt 140 fill. pr. q. és májusban biztosan 150 fillér lesz; dehát a termelőnek magának is 110—120 fillérjében van ha mindent szigorú pontossággal felszámítunk, ezért nem tekinthető a fentirt ár tulnagynak csak átlagnak, mert hisz október 1-től május 15-ig ezt fogyasztják a tehenek) = 24 fillér. Május 15-töl októberig rendesen 20--25kg. zöldluczernát kapnak répa helyett, ennek értéke valamivel kevesebb, mondjuk 16—20 fillér úgy, hogy évi átlagul bátran lehet 20 fill.-t felvenni.Szalma, polyva,törek összevissza feltakarmányoztatik naponta fejen- kint 6 kg. mi 10 fillérbe számítható és száraztakarmány vagyis széna, sarju esetleg szárazhere, luczerna, esparzetta s zabos vagy árpás bükköny 4 kg., mi előállítási árban számítva is 12 fillér, ehhez jön 1 fillér sóra és 2 fillér alomszalmára, úgy hogy mindössze 70 fillérbe kerül egy marha napi tartása. Megjegyzem, hogy az alom olykor jóval többet ér 2 fillérnél, de viszont néha a takarmányok összetétele olyan, hogy a sózás redukálható, vagy egészen elejthető időközönként, máskor meg a takarmányszalma értéke kisebb a felvettnél, úgy hogy többévi átlagot véve számításaim alapjául mondhatom, hogy 70 fillérnél többe nem kerül 



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 12. sz.egy marha napi élelme s alomszalmája. Természetesen a takarmányelökészités, keverés és adagolás költsége itt tekintetbe nem jön, mert hisz a személyzeti kiadásban már számbavettük, a gulyások kötelessége lévén mindent behordani, fel- apritani, luczernát stb. kaszálni is, nemkülönben etetni, itatni.A lovak több abrakot, de kevesebb répát és luczernát kapnak, a bikák pedig tengeridara helyett zabot, de azért ezek takarmánya sem kerül többe, mint a teheneké s valamennyit, t. i. 94 darabot egy kalap alá véve kijön, hogy a takarmányozás s almozás egy év alatt 24.017 koronába, mondjukkerekszám24 ezerbe kerül.Még majd elfeledém a 400 szekér jégnek beszállítási költségét számításba venni, mi szinte 400 korona; meg kell itt jegyeznem, hogy a tej egy része a faluban, valami a bérlő s tisztje és alkalmazottjai háztartásában lesz értékesítve és az állomásrasemellett levő mezővárosba is adatik el tej, úgy hogy nem kell az egész kifejt mennyiséget lehűteni s a hűtésnél a tej már előzőleg kútvizzel lesz annak hőmérsékletéig lehetve s csak aztán használtaik a jég, ennek folytán a lehető legnagyobb jégkimélés alkalmaztatik s mig csak van hó vagy a közeli árkokban s gödrökben jég, addig a jégveremhez nem nyúlnak, de még azután is mindig napkeltekor — tehát a leghüvösebb időben hoznak jeget a vermekből, csakis ily gondos takarékosság és jó jégvermek mellett elégséges a 400 kocsi jég, n i circa 800 q.Mindent összevetve 37.000 koronát tesznek ki.Most már nézzük meg mi e tejgazdaság jövedelme ?Állag minden tehén 300 napon át lesz fejve, mert circa 50 napig meddő, midőn közeledik a leborjazása, 14—15 napig pedig borjú szopja, mely aztán el lesz adva. Az átlagos napi fejési eredmény fejenként 9 liter, tehát 2700 liter tehenenként, vagyis 90 tehén után 243.000 az egész évi mennyiség, mely 13 fillérrel értékesül; vagyis 31.590 korona jövedelmet hoz. Egy évben van átlagosan 80 borjú, mert hisz a nélkül nincs, hogy 1—2 tehén el ne vetélne, vagy'néha egyikmásik nem fogamzik meg s némelyik csak nagyon későn üzekedik, úgy hogy PAév múlva lesz újra borjas, azért több évi tapasztalat után csakis 80 borjú vehető számításba és ezek ára átlagosan 40 koronánál többre nem vehető, mert némelyik bizony nem valami kiváló, hanem igazi macska, melyért 30 koronát sem ad a kereskedő s habár sokat 50 koronáért vesz is a mészáros, az évi átlagár a 40 koronát ritkán haladja meg; e czi- men tehát 3200 Korona a jövedelem.A mustratehenek, vagy elhullott tehén- és borjubörök jövedelme itt figyelmen kívül esik, mert hisz a tehénlétszám állandó fentartását csakis ezen bevétel felhasználása mellett lehet, azon összegből effektuálni, mit a kiadásoknál e czi- 

men számításba vettünk. Marad tehát 2210 korona deficzit, jobban mondva ennyiben van a gazdaságnak a trágya- Minden tehén után számíthatunk, tekintettel arra, hogy majdnem folyton istállón vannak s csak néha lesznek a kifutókba eresztve (télen naponta 1 órára), nyáron pedig a legközelebbi tarlóra sétálnak ki 1—2 órára, hogy némi kevés mozgást végezzenek s friss levegőt szívjanak; l át- ran lehet 120 q-t, tehát 90 drb után— 10.809 q -t,ehhez a két bika trágyája— .200 q., a két lóé 50 q.Összesen 11050 q. vagyis 20 fillérbe kerül 1 q. trágya, mi oly olcsó, hogy bátran állíthatjuk, miszerint majdnem még- egyszer annyit ér a gazdaságnak. Sőt, ha a trágya összetételét veszszük s annak káli, nitrogén, mész és foszforsavtartal- mának értékét számítjuk, akkor minden bizonynyal mégsokkal több értékűnek fog a marhatrágya kitűnni. Az is megemlítendő, hogy tulajdonképpen nem 120, de 130, sőt némely tehén után 140 q trágyát is nyerünk egy évben.Különben ide kellene még számítani a tejesedények mosásából eredt szennyvíznek trágyaértékét, mely a compost-ra- kások és trágyatelepek öntözésére szolgál ; nemkülönben a tehenészetben alkalmazott 10 egyén s családjaik faecáliáit és ezen cselédség sertései utáni trágyamennyiséget, úgy, hogy hamindent összeszámítanánk és lemérnénk (ide értve conventiós fatüzelés eredményét képező hamut és kormot is) bizonyosan 12.600 q. vagy még ennél is több volna a trágyamennyiség.Mindebből az következik, hogy a tejgazdaságkifizeti magát és ha netán a tej ára 12 fillérre szállna, még akkor is kár volna felhagyni vele, mert a trágya még ez esetbenisolcsóbbvolnapr q=36—37 fillérrel, mintha szárított marhatrágya és műtrágyákkal pótolnék.E gazdaság újabban czukorrépát is termel s ennek folytán részben a tehenek takarmányozása is változást szenved, de azért a napi adag értéke most is csak annyi, mint mikor kizárólag takarmányrépát adagoltak, mert vegyük csak tekintetbe, hogy a friss czukorgyári répaszelet- böl igen keveset etetnek, mivel akkor még a répafejek, sőt még a répalevelek is pótolják azt; ergo majd minden szelet be lesz vermelve s mint savanyított kerül fogyasztásra; már pedig tudvalevőleg 2’2 esetleg 2‘5-szer annyi szeletet kell adni, mint takarmányrépát, hogy ugyanazon hatást érjük el. Tekintettel arra, hogy a friss szeletet a gyár 40 fillérjével váltja be, tehát ha átlag 2 35 kg. kell 1 kg. takarmányrépa helyett mi 94 fillérbe kerülne már a vasútállomáson,'de hát ehhez kell ám számítani a szállítást a majorba, a bevermelés költségét s azon nagy suly- veszteséget, mit a szelet szenved a feltakarmányozásig (nemcsak az által, hogy víztartalma egy részét elveszti, de kivált azzal, hogy a verem tetején, oldalán s 

fenekén a leggondosabb kezelés mellett is sok megromlik) úgy, hogy bizvást számíthatjuk 120 fillérbe azon szeletmennyiséget, mit 1 kg. répa helyett adagolunk a teheneknek, sőt néha még többre rúg a szelettel való takarmányozás költsége mint a takarmányrépávali etetése.Ha kevés a takarmánytermés, redukálni lehet a szénafélék adagolását azzal, hogy 0'5 kg. malátacsirát etetünk naponta s fejenként, de ezen változás a takarmányozás költségétnem emeli snem apasztja, az marad ez esetben is a fenti 70 fillér.Végül megjegyzem, hogy friss szeletetetés azért sem ajánlatos, mert több évi tapasztalat szerint a tej apad s napi átlag csak 8 liter lesz, úgy, hogy legjobb nem is etetni szeletet frissiben, hanem csak besavanyított állapotban, tehát mig nincs ilyen szelet, addig takarmányrépa vagy czukorrépafej és levél etetendő.
Fehér Zoltán.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

A római baromfikíállitás.A Vll. nemzetközi mezőgazdasági kongresszust f. évi április hó 19—23-ig terjedő időben fogják Rómáhan megtartani. Ezen időben az ottani Madár
tenyésztési egyesület nagyszabású haromfi- 
kiállitást is rendez, a melyre a föld- 
mivelésiigyi m. kir. minisztérium utján 
meghívták a hazai baromfitenyésztőket is, kérve, hogy minél többen részt vegyünk e kiállításban. A bejelentési határidő e hó végén lejár.A meghívást csak most vettük, tehát most hívjuk fel a tenyésztőket arra, határozzák el magukat e kiállításra s a BOE.-nél jelentkezzenek. Van nekünk már kitűnő anyagunk, ezzel kiálljuk a bárhol a versenyt. Kiállítani bármely fajta baromfit lehet 1 him és 2 nőstény állatot, de kiállítható 1 him és 1 nőstény is. A kiállítási dijak mérsékeltek, de az elnyerhető kitüntetések számottevők. Igen kívánatos lenne a kiállításban való részvétel. Mindennemű felvilágosítást e tárgyban a BOE. titkári hivatala Budapest, IX. Üllői-ut 25. ad. —Y—

A keltetögépek.Nap-nap mellett hallom tenyésztő társaim panaszait, hogy a kotlók megbízhatatlanok, adrága „koronás1,1 tény ész
tojásokat összetörik fele keltési időbe ott hagyják a fészket a kakas hivoga- tásra, stb. stb. — hát jó-e keltetögép ?Jó hát. Nagyon is jó, csak jól kell azt kezelni s nem szabad a szabályoktól ellérni. Nem szabad kapzsiságból a gépbe 100 tojás helyett 200 tojást beraktározni s nem szabad egyszerre lyuk-, lúd-, kacsa- és pulykatojást bele 



1903. — 12. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7helyezni, szóval tudni kell, meg kell tanulni azt kezelni, akkor ha azt tudjuk, jó bármely keltetőgép. Láttam pár évvel ezelőtt egy somogymegyei birtokon egy keltető masinát, a melyet egy vadőr készitett s a melyet meleg vízzel fütött (felöntögetéssel) s e gép az ö (a vadőr) kezelése alatt mint a parancsolat keltette a fáczán- és fogolytojásokat. Itt tehát ismét a gép ismerete, a fogások kitanulmányozása biztosította, a jó gép jelzőt. Gép nélkül nem képzelhetek 
modern baromfitenyésztést. A gép nem az egyedüli keltető eszköz, de csak segédeszköz. A géppel egyidejűleg kell 1—2—3 kotlót is megültetni, a melyek azután a kikelt csibéket vezetik.Hogyan kell a gépet kezelni ? Ezt leírni nem lehet részletesen e lapok hasábjain, de nem is szükséges, mert vannak erre nyomtatott utasítások, s a gépgyárosok szívesen betanítják azt, a ki gépet vesz náluk.Nálunk is többféle gépet ajánlanak de én csak az én kedves nBaby“ nevű 
Prairie-State rendszerű gépemnél maradok, a mely úgy dolgozik mint a parancsolat. Ezt a gépet a pozsonyi haromfi- 
kiállitáson láttam működni s nem fele dem el soha azt a jelenetet, midőn 
Frigyes föherczeg a gépből kelő apró csibéket saját fenséges kezeivel szedegette ki s a gép nagyszerű működése felett csudálkozott. A gép tényleg jó volt, mert szabadban (nyitott félszer alatt) állva pontosan keltett s nem egy de 4—5 gép is. A temérdek csibe ott hemzsegett a ház körül. Én is vettem egyet s egész télen át most is dolgozok vele 80—85, sőt 9O°/o eredménynyel.Megtanultam a gépetismerni s az engedelmeskedik, mint egy szelíd kotló. Használjunk keltetögépeket, szeressük a kel- tetögépeket, tanulmányozzuk s ismerjük meg a keltetögépeket s akkor soha sem leszünk megakadva kotló dolgában. Lesz jó pontos és szolid segédeszközünk a keltetésnél. Németh József né.

Tojó és kotlófészkek előkészítése.Itt az ideje ennek a munkának. Mert kell a tojó- és kotiófészkeket, a kosarakat vagy ládákat tisztogatni, kijavítani vagy újból készíttetni. Akár miből legyenek ezek készítve, okvetlenül forró lúgos vízzel jól le kell azokat, kivül-belül mosni, s azután, ha megszáradtak, mésztejjel, melybe egy-két kanál rézgáliczport kevertünk, kivül-belül be kell meszelni, s igy venni használatba. A tiszta fészkekbe azután tegyünk fagyai/otot, s ha ez nincs tiszta száraz szénát — legutolsó esetben a tiszta száraz szalma is jó.Ez utóbbit azonban okvetlenül rovar
porral be kell hinteni, melyet fele részben kénporral keverünk, de jó ezt a keveréket a más anyaggal bélelt fészkekre is használni. A rovarpor a rovarokat, férgeket, tetüket öli meg, a kénpor pedig a 

penész és egyéb gomba-féle ellenséget pusztítja el, s igy a tény észtojás kellő biztonságban lesz.Itt e czikk keretébe bemutatjuk a legújabb alakú tojófészket, a melyet lehet gyékényből, fűzfavesszőből, faforgácsból fonni, de legjobb, ha sodronyból van

fonva. Sodronyból fonva sem kerül többe2 koronánál, tartós, tiszta és szép.
Dedinai Adél.

A baromfitenyésztés irányítása.Hazánk közgazdaságában a baromfitenyésztés utóbbi időben oly tényezővé küzdötte fel magát, hogy most már azok a körök is kezdik belátni annak rendkívüli fontosságát, a kik a baromfitenyésztés iránt kevésbé lelkesültek, s a kik magok útjában állottak a nagybani termelésnek: a nagybirtokos osztály. Ama 65 millió korona vám külföldi bevételt, s merem állítani legalább is annyi értékű belföldi fogyasztásra igénybe vett anyagot maga a legszegényebb néposztály produkálta, de eddigelé csak sötétben tapogatózva, minden külső felkarolás nélkül, csupán önerejéből s a fogyasztó közönség valamint isten kegyelméből. A társadalomnak csak egy kis töredéke foglalkozott eddig behatóan a baromfitenyésztéssel, de most már a nemrég megalakult Baromfitenyésztők Országos Egyesülete helyes irányba tereli a baromfi tenyésztés ügyét s különös tekintettel van a haszonbaromfira, mint közgazdaságilag egyedül számbavehető tenyésztési ágra.Az uj egyesület tagjai, mindannyian lelkes tenyésztők, kik a földmivelésügyi kormány szolgálatában oly anyaggal fogjuk, azokat támogatni, melylyel hazánk baromfi-állományát biztos alaponalegna- gyobb sikerrel felújítani lehet. A földmivelésügyi m. kir. kormány a helyes irányt jelölte meg, a midőn alkalmas fajbáromfi him állatait osztotta ki vérfelfrissitésre, s a hazai tojó alanyokat hagyta meg a lapanyagnak. Ragaszkodnunk kell a hazai tojóanyaghoz, de aztmagátalaposankiválasztani kell s az egyformaságra s egyenértékűvé tételre figyelemmel kell lenni. A tenyésztő válogassaki magának a színre alakra, nagyságra s tojóhozamra nézve legmegfelelőbbeket, s állítson be egy az állam által ajánlott fajokból egy hímet, 

s gondoskodjon annak legalább 2 éven- kinti felcseréléséről.Figyelemmel kell lenni azonban leg- főképen arra, hogy mi egy erősen exportáló állam vagyunk, s respektálnunk kell a külföld erre vonatkozó igényeit, de számolnunk kell az erős versenynyel is. Nem elég az a törekvés hogy jó anyagot hozzunk a versenypiaczokra, hanem arra kell törekednünk, hogy a mienk mindig jobb legyen a másénál.A chalonsi, a brüsseli poulardok, a styriai kappanok speczialitások, ezeket nehéz leszorítani a világpiaczról. De nem is azt czélozzuk mi; a mi törekvésünk oda irányuljon : oly haszonbaromfit s oly tömegekben dobni a világpiaczra, mely nagyjában s általában felette áll az olasz és orosz haszonbaromfinak. Hogy ezt elérjük, az egész országban egyöntetűvé kell tenni a tenyésztést s keresztezési eljárást, mely utóbbinál pedig arra kell törekedni, hogy az erössebb s nagyobb him alkalmazása mellett az ivadék is aránylag nagyobb legyen, hogy húsban s súlyban értékesebbé váljon, mivel a nagykereskedelemben már általánosságban nem a darabszám, hanem a súly a domináló. A mennyiben általánosságban külföldön nagyobb kelendőségnek örvend a fehérhus s tetszetössebb is az ily baromfi hizlalt s tisztított állapotban, főleg a delikatesszekben s azt ekként jobban meg is fizetik, tudomására kell adni hazánk tenyésztő közönségének úgy a sajtó, mint a földmivelésügyi kormány vidéki hivatalos orgánumai utján, főleg alkalmasak erre a gazdasági egyesületek, az állattenyésztési felügyelők, valamint az állatorvosok is, hogy a sárgalábú s sárgabörü állatokat igyekezzenek kiküszöbölni s törekedjenek oly törzseket összeállítani, melyek a fentebbi követelményeknek megfelelnek.Köztenyésztésre pedig ajánltassék: a langsán, s azonkívül az orpington bármely válfaja a tyúkféléknél, mig a ludak- nál az emdeniek, a kacsáknál a pekingi, s a pulykáknál az amerikai bronz vagy franczia pulyka. Keresztezésre pedig ajánltassék a most említett fajok s fajták him állata. Hogy miért ajánltatik az „orpington" mint uj fajta, azt szükségtelennek tartom itt ismételni, arról már meggyőződtek a mértékadó körök, s maguk a tenyésztők sokasága is már nyilatkozott, legutóbb pedig a Gazdasági Lapokban annak f. é. 7-ik számában azokról egy figyelemre méltó leírás s közlemény jelent meg egy szakavatott tenyésztő tollából, — mely fölé emeli az orpingtont minden eddig ismert fajtának.Az orpington mihamarább uralni fogja a világpiaczot, Oroszország kizárólag az orpingtonokkal foglalkozik, s tömérdek mennyiséget importált Angliából köztenyésztési czélra, Amerikában rohamosan terjed, s nálunk van egy klikk, mely a plimut védelmében azt támadja.Ha majd 10 év múlva egy újabb jobb



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 12. sz.fajta fog feltűnni, félre fogjuk tenni az orpingtont s a másik ujjal, a jobbal fogunk friss vért állományunkba hozni s mindig a jobbal fogjuk kiküszöbölni a jót. Csakis igy s csakis ezen az irányban fogunk boldogulni a baromfi-tenyésztés terén. Polónyi Manó.

k székelyföld állattenyésztése.A székely akczió jó utón halad. A legutóbbi tények szerint az állattenyésztés a székely kérdésben megillető helyére került. Hogy ez időig miért nem fejlődött az Istentől is állattenyésztésre teremtett székelyföldön az állattenyésztés, ennek sok oka közül csak hármat említek.Első ok volt, hogy mi székhelyek bár éreztük az állattartás fontosságát, fejlesztése érdekében semmit sem tettünk. Álla- tainkattélenistállóztuk,hogy meg ne fagyjanak, takarmányoztuk, hogy éhen ne dögöljenek. Ennyiből állott az egészMásodik ok volt, hogy a kiknek módjukban állott volna az állattenyésztés fejlesztésének rögös útját megtörni, azok is a látszat kedvéért csak immel-ámmal tettek valamit minden kedv és kitartás nélkül. Ehhez járult, hogy a felsőbb intézkedések végrehajtását nem egy kinevezett, tehát felelősségre vonható szakemberre bízták, hanem tiszteletbeli kötelességévé tették o ly embereknek, kiknek idejük s erejük javarészét első sorban a mindennapi kenyér megszerzése vette igénybe. Innen maradt sok üdvös törvény csak Írott malaszt.Ezen a bajon a Székelyföldön is most segítve lett.Harmadik ok volt, hogy az állattenyésztést egyoldalúan fogták fel; mintegy elválasztották a szoros értelemben vett föld- miveléstől. Pedig szoros értelemben vett földmivelésnek az álattenyésztéssel karöltve kell haladnia a Székelyföldön is, s haladnia kell a mezőgazdálkodás mindazon tényezőinek, melyek közreműködésétől jövedelem előállítás függ. Ha megkérdezünk egy székely gazdát, miért nem tart jó állatokat, ezt feleli: ,,Tartanék uram csak volna mit adjak neki.“ Ma legtöbb községben az állattenyésztés a természetes réteken termő gyepszénára és szalmára van alapítva. A rétek absolute semmi gondozásban nem részesülnek, sok dús eredeti legkitűnőbb füvet termő rétet (ur völgye) nevezhetnék meg. melyeket ma vakondtúrások miatt haszáhii lehetetlen.Az is köztudomású, hogy a száraz éveket a természetes hegyi kaszálók érzik meg legjobban, kevés, szénát adnak. A székely gazdák legnagyobb része szántóföldöntakarmányt nem termeszt, de a mostani birtokviszonyok mellett nem is igen termeszthet, igy nincs biztosítva soha elegendő takarmánynyal. Innen származik, hogy aránylag nagy kiterjedésű legelők és kaszálók daczára a székelygazda csak kevés és silány állatot tart.Ezen állapoton első sorban czéltudatos- san megállapított, a helyi viszonyokhoz alkalmazott uj vagy legalább is reformált gazdálkodási rendszer segíthet.A három és két nyomású gazdasági rendszerek helyét a szabad gazdálkodásnak kell elfoglalnia. Meg kell szabadítani a székely birtokot a közösség nyűgétől. A tagosítás keresztülvitelétől állattenyésztésünk j övőj ét nem féltem, sőt ellenkezőleg.

A gabonatermelés megszorítandó, s a takarmány-növények termelése a szántóföldön kiterjesztendő, mivel a gabonatermelés jövedelmezőség tekintetében a Székelyföld legtöbb részén a takarmánytermesztést megsem közelíti, mig a szép jövőt ígérő állattenyésztés igy biztos alapon állana.Ma vadon tenyésző, kitűnő szénát szolgáltató füvek, a fümagtermelés felkarolását ajánlják. A Székelyföldön sablonszerű egy kalap alá szorított intézkedésekkel a gyakorlati élet számára tartós eredményeket elérni lehetetlen, annál is inkább, mivel a természeti viszonyok kiilönféle- ségéhez, csaknem minden egyes község más és más szokása, kívánsága, igénye, gazdálkodási módja stbbi járul Külömben mindezek illetékes helyen tudva vannak, s az a közvetlenség, melylyel a székely kérdés megoldásában találkozunk, lehetetlen hogy örömmel és reménynyel ne töltsön el bennünket.Azonban talpra kell állanunk nekünk is székely gazdatársaim, fogjunk munkához ki hogy tud, úgy segítsünk, hogy segittet- hessünk. Félre a kicsinyeskedéssel, és nemtörődömséggel, ne áltassuk magunkat azért, ha valakinek a Székelyföldön is akad jó dolga, mert ezek háta mögött is a nyomorgók egész tömege kiált segítség után.Most igazán rajtunk a sor. Méltó dolgot mivelünk a székely névhez, ha a felénk fordult jóakarat megbecsülésével és ránk fordított áldozatok gyümölcsöztetésével az anyagiak terén egy boldogabb jövő megteremtésén teljes erőnkből fáradozunk.
Szőke Mihály.

Különfélék.
Halálozás. Adler Mór, a 111. oszt, vas- korona-rend lovagja, a szerb királyi Ta- kova-rend középkeresztese, az első magyar sertéshizlaló r.-t. volt elnöke és örökös diszelnöke, kinek ezen intézmény megalapítása és felvirágoztatása körül nagy érdemei voltak s a közgazdaság terén egyáltalán igen eredménydus tevékenységet fejtett ki," f. hó 12-én Budapesten.elhunyt.
Kitüntetés. Őfelsége a király Rziha Artúr állategészségügyi felügyelőnek, buzgó és hasznos szolgálatai elismeréséül a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta. Rziha Artúr mint a földmive- lésügyi kormány bizalmi embere Bécsben teljesít szolgálatot s mint az ottani állategészségügyi kirendeltség főnöke a magyar tenyésztők érdekeit szolgálja és védi. A királyi kegy érdemes embert részesített kitüntetésben, a mely felett mi annyival inkább örülünk, mert a kitüntetett egyúttal lapunk buzgó munkatársa is.
Bölcsészettudor állatorvos. Zimmer- 

mann Ágoston m. kir. állatorvos, lapunk munkatársa, az állatorvosi főiskola ambu- latoriumának vezetője a budapesti kir. tudomány egyetemen a bölcsészet doktorává avattatott.
A juh- és sertéstenyésztés föllenditése. A földmivelési miniszter a felvidéken a 

juh- és sertéstenyésztés föllenditése érdekében kiváló akcziót fejt ki. így a szepesvármegyei gazdáknak ráczka-fajta tenyészkosokat és a magyar mangalicza, valamint berkshire tenyészkanokat juttat kedvezményes áron. A gazdák a tenyészállatokat a Szepesvármegyei gazdasági egyesület közvetítésével 30 százalék engedménynyel másfélévi törlesztés mellett kapják. Á múlt évben Frindt László állattenyésztési felügyelő 13 tenyészkant és 119 darab racka-fajta tenyészjuhot osztott szét.
Magas sertésárak. Nagy a panasz az ország minden részében, de különösen a budapesti piacon a sertésárak nagymérvű volta miatt, mivel kapcsolatban természetesen a húsárak is szokatlanul magasraemelkedtek. E'nagymérvü drágulásnak okát azzal magyarázzák, hogy egyrészt nagyon megfogyott a sertésállományunk, minek folytán csekély a felhajtás és nagy a kereslet,másrésztpedigahentesek azt is hangoztatják, hogy a tóvárosi sertésvásártéren fizetendő magas szállás - dijak, vágódijak és egyéb dijak nem csekély mértékben járultak hozzá a sertéshúsárak szokatlanul magasra történt felszökésében. Tény az, hogy Magyarország sertésállománya nagy mértékben megfogyatkozott, mert gazdáink a nagy vehemenciával fellépett sertésvész miatt a tenyésztést korlátozták. De nemkülönben igaz az is, hogy az érvényben lévő jelentékeny forgalmi korlátozásoknak is nem csekély része van a fölhozatalok csökkenésében, e mellett pedig gazdáink közül azok, a kik abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy jószágállományuk nincs forgalmi korlátozás alá vetve, a budapesti sertésvásártéren fennforgó számos kala- mitás miatt jószágukat inkább Bécsbe viszik, ahová a fölhajtás Magyarországból tényleg elég tekintélyes mérvű. Mindezek az okok együttvéve járulnak hozzá a felhajtás csökkenéséhez és az árak szokatlan mérvű felszökkenéséhez. A husdrágaság- nak megszüntetése, illetve a sertésárak csökkentése érdekében különböző javaslatokkal lépnek fel az érdekeltek, igy többek közt a fővárosi hentesek azt kérték, hogy a kormány engedje meg a román sertések behozatalát, a mely kérelem teljesítését azonban akormány'nagyonhelyesen kereken megtagadta, mert egyrészt az anyag nem felel meg a mi kívánalmainknak, másrészt pedig ez az expediens egyáltalán nem vezetne a kívánt eredményhez egyébként sem, mert bekövetkeznék minden valószínűség szerint ugyanaz az eset, a mi Bécsben bekövetkezett, hogy t. i. a román sertés behozatala csakhamar csődöt mondana. A szerényebb kereseti osztályok husszük- ségletének kielégítése czéljából felmerült a lóhus táplálkozási czélokra való értékesítésének a kérdése is s a földmivelés- ügyi minisztérium — hir szerint — fölhívást fog intézni a törvényhatóságokhoz, külön lóvágóhidak felállítása érdé



1903. — 12. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lopok 9kében. A magunk részéről kevés eredményt várunk ettől az expedienstől is, mert azt az előítéletet, a melyet — teljesen alaptalanul — még a szegényebb néposztály is a lóhus-fogyasztás iránt táplál, máról holnapra leküzdeni alig fog sikerülni, ellenben, különösen Budapesten a szabad székek intézményének létesítésével igenis lehetne legalább a szegényebb néposztály javára a fennforgó kalamitást enyhíteni. A normális helyzet akkor fog nézetünk szerint csak helyreállani, ha a tenyésztők egyrészt ismét kiterjedt mérvben fogják felkarolni asertéstenyésztést, másrészt hogy ha a sertésvész s a száj és- körömfájás miatti túlságos mérvű forgalmi korlátozások hatályon kívül fognak helyeztetni.
Szakülés. A Magyar Országos Állatorvos-Egyesület 1903. a múlt héten szakülést tartott, melyen Hutyra Ferencz dr, élő állaton és kórbonczlani készítményeken bemutatta a tyukpestis néven ismert s újabban hazánkban is észlelt tyuk-beteg- séget, Farkas Géza dr. pedig „Hypnosis- hoz hasonló jelenségek állatokon" czi- men tartott kísérletekkel egybekötött előadást, mig Vámos Jenő a máj-mételyeknek a tüdőbe való eltévedéséről értekezett bemutatások kapcsán.
Uj módszer a tej sterilizálására. A tej — a mint az ismeretes — forrpontig fölmelegitve jellemző izt vesz föl, a mely használati értékét befolyásolja és ilyen tejet lefölözni sem lehet. Ezen hátrányok elkerülésére a levegő elzárásával forral- tatik a tej, vagyis sterilizálva konzervál- tatik, a melyet Niels tökéletesít azáltal, hogy szénsav hozzáadásával a levegőt melegítés közben kiszorítja a tejből, a lehűtés után pedig sterilizált levegőt vezet a tejbe, Az igy kezelt tej ize nem változik, könnyen lefölözhető és azért a dán tejgazdaságokmárkísérleteznek ezen eljárással.
A vágási határidő kiterjesztése. A buda- pesi közvágóhíd igazgatója közzéteszi, hogy a m. kir. földmivelésügyi miniszter f. évi márczius 19-én kelt 17.700. sz. elhatározásával a Budapest székesfővárosi szarvasmarha-vásárról, a f. évi 3500 sz. rendeletben (288. sz. állategészségügyi értesítőben) megszabott feltételekkel, belföldre szállítható vágóállatokra nézve az eddigi három napos levágási határidőt öt (5) napra kiterjesztette. A vágási határidő ezen kiterjesztése köny- nyebbé teszi a vidékre való elszállítást.
Tenyészbika- és üszövásár Kassán. Az Abauj-Tornavármegyei gazdasági egyesület április 3-án és 4-én rendezi Kassán IX. tenyészbika- és üszüvásárját, mely már az előző években is Felső-Magyar- országlegkeresettebb tenyészállatvásárja volt. A jelen évben még nagyobbnak ígérkezik a vásár, melynek egyik oka, hogy a pinzgaui lisztavérü bikák ezen a vásáron kerülnek eladásra legnagyobb számban; másik oka pedig, hogy a száj- 

és körömfájás miatt az OMGE. által Budapesten tervezett tenyészállatvásár elmaradt, minek folytán az ottani beszerzés egy nagy része Kassán lehetséges. Szegényebb községek 15—20 százalék árengedményben részesülnek.
Baromfitenyésztési előadások Nógrád- 

ban. A Nógrádvármegyei gazdasági egyesület a Baromfitenyésztők Országos Egyesülete közreműködésével folyó márczius és ápril hó folyamán baromfitenyésztési előadásokat rendez kisgazdák részére. Az előadások márczius hó 15-, 25-, 29- és ápril 5-én Vadkert, Szügy, Nagy-Szé- csény, illetve Bérezel községekben fognak megtartatni és pedig a vármegyei gazdasági egylet tevékeny és kitűnő elnöke: Ibi Félix jelenlétében. Előadóként mind a négy helyen Nagy Dezső, a „B0E.“ igazg. választm. tagja fog szerepelni.
Szövetkezeti vajgyár. A Bácsmegyei 

Gazdaszövetség márczius hó 17-én Zombor- ban tartott értekezletén elhatározta, hogy a Buda és tsa ezég szabadkai vajtermelő gyárát a bácskai tejszövetkezetek részére megvásárolja. Az ülésen Sierbán János országos tejgazd. felügyelő elnökölt. Megnyitó beszédében utalt a vajkivitellel kapcsolatos egynémely üzleti mozzanatra és a gyártás fokozatos fejlődését gátló akadályokra, melyek a kivitel löllendülését megnehezítik. Megemlékezett Bülow német kanczellárnak a tejtermékek bevitelére vonatkozó és a magyar tejgazdaságot sújtó rendeletére, mely a földmivelésügyi kormányt arra indította, hogy a vaj részére Angliában teremtsen piaczot. Az ebbeli intézkedéseknek máris megvan az eredményük, a mennyiben a magyar vaj iránt nagy érdeklődés nyilvánul az angol piaczokon. A kivitel azonban csak akkor vehet nagyobb lendii etet, ha a vajgyártás egészséges módon, egy központi gyárban rendszeresen történik, mert az angol hatóságok csakis olyan vajnak adják meg az eladási engedélyt, melynek 16 százaléknál magasabb víztartalma nincs. Mihelyt ezt a százalékot túlhaladja, hamisnak tekintik és elkobozzák. Felhívja'tehát a tejszövetkezeteket, hogy a vajgyártást ne házilag végezzék, hanem szállítsák a tejszint a szabadkai központi gyárba, hogy egyöntetűséggel az áru fokozottabb minőségét és igy annak jobb értékesítését biztosítani lehessen. A vajgyárnak a szövetkezetek részére való megvásárlását helyesli ugyan, ezt megelőzőleg azonban az igazgatóságot véli megbízni azzal, hogy az ügyet beható tanulmány tárgyává tegye és a gyár tulajdonosaival tárgyalásba bocsátkozzék. Ennek megtörténte után pedig a szövetség közgyűlésének tegyen jelentést. Az értekezlet beható eszmecsere után magáévá tette az elnök álláspontját és a következő határozatot hozta: Mondja ki az értekezlet, hogy a vajtermelő központ átvételét a tejszövetkezetek javára kívánatosnak tartja; az erre vonatkozó előintézkedésekk el a szövetség igazgatóságát bízza meg és pedig olyképpen, hogy a szövetség igazgatósága tegyen számítást az iránt, hogy mily mérvű üzem szükséges ahhoz, hogy a központnak általános üzemköltségei fedeztessenek és a befektetett tőke kamatai biztosíttassanak 

és ezen üzem biztosításán felül gyártott vajmennyiség után — ha az átvétel a szövetkezetek által meg nem történnék, — milyen fokozatos nyereségrészesedéshez juttatnák a gyár tulajdonosai a szövetkezeteket, ha azok a termelés fokozásához, azáltal hogy többet termelnének és több olyan szövetkezet, mely a vajtermelő központot eddig föl nem kereste, oda csa- toltatnék s végül milyen ellenőrzési jogokkal ruházná föl a gyár a szövetkezeteket.
Baromfitenyésztők Országos 

Egyesületének postája.
F. F. urnák, Eperjes. A két reklamált szá

mot mi postára adtuk. Tessék utána nézni, 
talán ott tévedt el. Sz. J. urnák, Szolnok. 
A szállitó-doboz elküldése iránt intézkedtünk. 
A. J.-né úrnő. Tiribes. A tagsági dijat meg
kaptuk. Hirdetés szövegét jövö számunkban 
kívánsága szerint hozzuk. D. J. urnák, Kolozs
vár. Kakasokkal jelenleg nem igen szolgál
hatunk. Különben a beszerzésnél tessék figye
lembe venni lapunk hirdetési rovatát. A. S. 
urnák, Szolnok. A tojások a kívánt helyre 
lesznek elküldve. Máramaros m. g. e. A kér
vényt a kívánt helyre juttattuk. Előbbiekben 
kértek érdemleges elintézése sem fog sokáig 
késni. H. J. urnák, S.-Madaras. Levél megy. L. 
G. urnák, Makó. Lehet kapni, hogy milyen módon, 
arról majd tudósítjuk. F.N. L. úrnő, M.-Bály. 
Prospektusok mentek. Hirdetés jövö számunk
ban jönni fog. H. I.-né úrnő, Marócz. A cserére 
nézve még nem történt megállapodás, miként 
lesz az keresztül vive. Annak idején tudatni 
fogjuk. K. J. urnák, Sz.-Long. Forduljon az 
illetékes állattenyésztési felügyelőhöz. B. S. 
urnák Vácz, B. G. Gedeontanya. Alapszabályok 
mentek.



10 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. 12. sz.
Állatkereskedelem.

Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 
Tápok44 eredeti tudósításai.

Budapesti 'vííjsfómarliavfisár. 1903. márcz. 19. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2299 drb, csontozni 
való marha 361 drb, összesen 2660 drb. Ebből : ökör 
1724 drb, bika 103 drb, tehén 644 drb, bivaly 150 drb, 
növendékmarha 39 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

A kőbányai sertéspiaca heti forgalma. 1903. 
márcz.. 12-től 1903. márcz. 18-ig. Sertésállomány volt 
1903. márcz. 11-én. 24565 darab. Ehhez érkezett : magyar 
2514 drb, azerb 3187 drb, összes állomány 30266 db. 
Elszállittatott: 2563 drb. Maradt állomány 1903. márcz. 18. 
27703 darab.

Budapesti ferenezvárosi sertés-zártvásár.

1903. márcz. 19. I. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör 
Tarka hízott ökör . 
Tehén ...... 
Szerbiai ökör . 
Bika............... ...
Növendékmarha 
Bivaly . . , .

Irányzat: A 
és silányabb 
mmázsánként.

62-72
62—72
46—65

vásár hangulata lanyha, az árak közép 
minőségiteknél 1—2 kor. csökkentek

Budapesti szurómarliavíisár. 1903. máro. 19. 
Fölhozatott : borjú 772 darab, bárány 3249 darab. 
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 72—84 flll., II. oszt. 
60—72 flll., bárány páronkint 5—14 kor.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha.
Budapesti lóvásár. 1903. márc. 19. Fölhajtatott : 

352 drb. Ebből jobb min. hátas ló 8 drb, jukker 
— drb, hintós 20 drb, igás 44 drb, fuvaros ló 60 
drb, parasztló 190 drb, alárendelt minőségű 30 db. 
Eladatott : 197 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló
460----- , j ükkor------------, hintós 250—380, igás
200—340, fuvaros ló 105—150, parasztló 36—100. 
Irányzat: A vásár hangulata lanyha.

Budapesti julivásár. 1903. márc. 16 Fölhajta
tott: — drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü-------- , középminőségii hízott ürü
-------- —, 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 122—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.
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Bécsi szúró marhavásár. 1903. márczius 19 Föl
hozatal : 3789 drb borjú, 1966 drb sertés, 4270 drb 
jüh, 267 drb bárány. Árak: kg.-kint flll. borjú I. 0. 
102—126 (----------- ), borjú II. o. 88—100, hízott sertés
116—130, süldő sertés 100—116, hússertés 116—128, 
juh 76—100, bárány páronkint 12—28 kor.

Irányzat : Élénk.
Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. márczius 16. 

Fölhajtatott : hízott és legelőmarha 3753 drb, csontozni 
való marha 1058 darab, összesen 4811 darab. Ebből 
ökör 3390 drb, bika 559 drb, tehén 71'2 drb, bivaly 
150 drb. Vesztegvásárra felhajtatott — drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték-
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Bízott sertésárak:
(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o levonással.)

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 126—130 flll. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 130—132 flll.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|olevonássalértendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 128—138 
flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 130—138 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 124—134 
flll. Szerb nehéz párja 160 kg.-on fölül 124—134 flll. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 122—128 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 120—122 fillér. 
Irányzat: Élénk.

A győri sertéspiacz forgalmáról. — 1903. 
márcz. 12-től márcz. 18-ig. — 1903. márcz. 11-én volt 
állomány 18913 drb, ehhez érkezett 214 darab, összesen 
19127 drb. — Elszállittatott: győri fogyasztásra 51 drb, 
belföldre 17 drb, Bécsbe 1087drb, Csehországba 213 drb, 
Szappanfőzőbe darab, összesen 1368 darab. — Maradi 
állomány márczius 18-án 18759 drb. — Árak 140—142 K.

Bécsi juhvásár. 1903 márc. 19 Fölhajtatott: 2136 
darab. Árak: kg.-kint flll.-ben: angol húsos ürük 
-------- (---------- ), I. rendű hízott ürü 56—60 középmin. 
hízott ürü 50—54, kecske —-—- bárány —----- .

Irányzat: Élénk.

ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. febr. 16. 1. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör . . . 70—77 62—70 52—60
Galicziai hízott ökör. . . 74-76 66-73 56—65
Tarka hízott ökör.... 80-85 70—79 60-69
Bikák ............................... 44-68 — _____
Hízott tehén....................
Legelő marha....................

50—64 — —

Csontoznivaló marha. . 44—68 _____ _____
Bivaly...............................
Konzerváru (selejt) . . .

34—46 — —

Irányzat: j ó minőség elég keresett. Áralakulás hanyatló.
Bécsi sertésvásár. 1903. márc. 17. Fölhajtatott : 

hússertés 5142 darab, zsirsertés 4003 drb, összesen 
9145 drb. Ebből : magyarországi 4003 drb, galíciai 
4821 drb, egyéb 321 drb. Árak: kgrammonkint élő súly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 128—129 (kiv. 
130), elsőrendű közép magyar 120—126, könnyű magyar 
112—118, öreg nehéz magyar 120—126, szerémségi 
ihorvát)—■: , szedett sertés 112—118, galicziai süldők 
80—100, galicziai öreg , hússertések 80—100. Irány
zat : Élénk. -----------

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet 

jelentése. Budapest, 1903. márcz. 16.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

240—300, csirke sütni való hazai egy darab 24Ó—360. 
Tyuk, hazai egy pár 310—400. Kappan hízott egy pár 
400-500. Rucza hízott la egy pár 580—680, rucza nizott 
Ha egy pár 520—600. Lúd hízott la 1400—1700, lúd 
hízott Ha 1000—1600. Pulyka hízott la 1000—1400, pulyka 
hízott Ha 800—1200 flll.

Vágott baromfiban és *1.  rendű szépen, 
tisztán kezelt hízott ludak kilója 1-40—1 60, vágott 
pulykák kilója 1-30—1-44 flll. kilónként, minőség 
szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 59—60, 
gyengébb minó'ségü 57—58, apadt —...—, meszes 
....—... koronát jegyzett eredeti ládánként.

FEHÉR MIKLÓS gépgyár K 
részv.-társ.

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

Amáv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.

BERENDEZ: =
tejszövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: _... .
legjobb minőségű összes tej gaz
dasági czikkekben. Költségveté
sekkel és tervekkel dijmentesen 
szolgálunk.A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb 7 kitüntetés. -----! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. :
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GÁL és FODOR

Budapest, V, Váczi-körut 44. szám.
„Westfalia-Separator” müvek vezérképviselöi.

Telefon 13—41.

Kivonat a bécsi cs. kir. gazdasági egyesület utasítása folytán a Cen- 
trifugenwerke „Westfalia“ áltat (Bécs XIII/7. Einsidlerg 3.) bemutatott eredeti 
Westfália eröhajtásu és óránkint 1000 liter munkaképességű tejfölözö gép 

vizsgálatáról felvett je yzökönyvből.
A gép az aluliit bizottság által az alsó-ausfriai tejszövetkezet helyiségeiben 1902. évi november hó 4 és 8-ik napján 

vizsgáltatott meg. A gép hajtására egy névleg 4 lóerejü villamos motor alkalmaztatott, mely 110 Volt feszülségü áramot egy 
accumulator telepből nyerte.

A tejfölözőgép szépen és gondosan van kidolgozva. A dob a forgó orsóról levehető és csavarral hozzá erősíthető, hen- 
geralaku és kúpos levehető fedéllel van védve. A fedél és dob egymáshoz való szoros megerősítés egy lecsavarható zár- 
gyürűvel történik. A dob belső magassága fedél nélkül 140 m/m, belső átmérője 215 m/m, és belső falán 5 bordával bir. A 
fedél 90 m/m magas és 6 soványtej lefolyó csappal, és két tejfölcsavarral van ellátva. A dobbetét nikkelezett aczéllemezből 
készült csigából áll, mely 37 tekerületet mutat. A befolyó cső 4 széles léczezettel van szerelve és alul egy erős elosztóban 
végződik. Ezen elosztó kupakalaku, és a befolyó cső csatlakozásánál hasítékokkal b r, melyeken a feldolgozandó tej a léczek 
közt a csiga tekervényein vezettetik. A dob űrtartalma 3V-2 liter. A gép egy újszerű hozzáfolyás szabályzóval van ellátva, 
mely abból áll, hogy az áttört úszó az alul zárt s oldalnyitokkal ellátott közlöcsövön egy ahhoz alkalmazott hüvelyben fel- 
és lefelé mozog, s ezáltal a tejet oldalnyilásain a szükséghez képest bocsátja be. Minthogy az úszó a hüvelyre tetszés sze
rinti magasságban erősíthető, a tej behatolása az úszó ilyetén beállítása következtében tetszés szerint szabályozható.

A vizsgálat eredménye a, kövr'tkt'zö :
November 8. A dob fordulatszáma perczenkint 5600. 43 perez alatt 675 liter 34—36 G. fokra femelcgilett tej dől 

goztatott fel. A teljestej zsírtartalma 3-7°/o, a lefölözött tej zsírtartalma pedig a cs. kir. gazdasági vegykisérleti állomás lelete 
szerint 0.031°/o. A gép által felhasznált munkaerő 0.93 lóerőt tesz.

ItéAet: Ezen f röelhasználás mérsékeltnek nevezhető, a gép a jelzett munkaképességet 972 illetve 942 liter óránkénti 
eredménynyel eléri. A gép fölözöképessége (0.031%, 35 foknál) kitűnő, 8 minthogy a gép különben is szépen és solidan van bpitve, 
és könnyen kezelhető, ennélfogva a föíözőgépekhez fűzött követelményeknek teljesen megfelel, s kitüntetésül érte

a cs. k. Bécsi gazdasági egyesületi nagy ezüst érem
ítéltetik oda. Bécs, 1902 deczember 13. Jandera Lúd. mérnök, Dr. Winkler W. tanár, Rezek J. tanár, Háusler J. tanár, Hoff- 
mann F. az alsó-aistriai tejszövetkezet igazgatója.

fjfiomassataíiot
chilisalétromot, stassfurti kálisó

kat és kainitot, továbbá 

szuperfoszfátot 
(kartellen kívül) legkitűnőbb minőségben 

legolcsóbb árakon ajánl

KALMÁR VILMOS
Budapest, VI., Teréz-körut 3. sz. Ili
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, Egy ilyen kövér disznót
csakis a

Barthel-fele takarniánymési
hozzátétele által leh it 11 hónap múlva kapni MELZER J. 
ur 1896. deczember 9-én ezt Írja : Az ‘ Öntől hozatott takarmány- 
mészszel egy önnevezésü közönséges fajta 11 hónapos süldő 
malacznál UBBT*  250 kiló hizlalást súlyt érhető
el “ llarthel-féle takarniánymész a legolcsóbb szer 
a csonttörékenység, csikó-, borjú-, és malaczbénaság elhárítása 
ellen a gulya felnevelésére, a tejjövedelem emelésére, farágás, 
ganajléivás ellen, tyúkoknál a tojás előmozdítására. Leírás 
és véleményadás ingyen. 5 kilós próba 2 korona postán.

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

I 
B
B
B
B
B
B

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.
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^angerhauseni gépgyár
... ............: részvény-társaság :
Budapest, (Külpö Váczi-ut) Cpá^iga-utcza 3.

WMi Vasöntöde, gép- és rézgyár. g#

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

KWIZDA-féle Restitutionsfluid

Főraktár :

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

tételére képesíti.

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

bér
mentve.

cs. és kir. szab, mosdóviz lovak számára.

Valódi csakis ezen 
jegygyei ellátva.

Kapható minden gyógy
szertárban.

Franz Joh. Kwizda gyógyszerész, csász. és 
magyar, román királyi és bolgár feje

delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett.---------------------------------

kir. osztrák

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyi

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

szárított répaszeleteket tartalmaz,| lovak, tehenek, hízók, disznók, juhok | stb. egészséges erőben tartására nélkülöz
hetetlen abraktakarmány. e

A honvédlovassági laktanyában (Budapesten, az 1-sö = 
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“ abraklakarmány a legolcsóbb takarmány.

| Ajánlva az összes szaklapok és szakértők által. | 
| ERŐTAKARMÁNYGYÁRRÉSZVÉNYTÁRSASÁG I 

Budapest, IX. ker.? Üllöi-ut 117. sz.
ÖiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÜi

KURCZ LIPÓT ÉS TÁRSA

mi

photoczinkografiai müintézete

Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 13.
KÉSZÍT: -----------------------------------------------
mindennemű nyomtatványhoz szükségelt

CLICHEKET______ . y
Chemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- 
typia, fametszet stb.utján.Térképek, terve- \ 'fI Cilii V LOC.V l OIU. Cl VJ Cili. | VI ___

zetek, alaprajzok photolithografiailag leg
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak 

megrendelések pontosan és jutányosán eszközöltetnek.
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e_e_e.e_e.e_ 1902. évi forgalom: 260Í0 mm. -5s>s>^s)s>

Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra
melyek az év folyamán több sorozatban, nevezetesen 
jlll .'us 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-fele Magyar Restitutions-Fluid 
lovak és szarvasmarháknak. ~

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

mentve küldi

V JENCS VILMOS >
G>v gyógyszerész, n)
Budapest, II., Széna-tér 5. sz.

Főraktár : Dr. Egger Nándor 
gyógyszertára, Budapesten, 
VI. kér., Váozi-körut 17. sz.

és leggondosabb kivitelben készülnek
Egy- és többvasú aczélekék, rét- és szántótöEd-boronák, hengerek, a tavaszi szántás helyettesítésére újabban felkarolt mélyítő-és porhanyitó-eszközök, grubberek, exstir- 
pátorok továbbá legújabb szerkezetű egy- és töbfcsoros kapálóeszközök, dús választékban 

- KÜHNE E.XK.. MOSÓKBANúgyszintén osztályozó- és szeldö-rosták, trieurök, centri- 
fugeok stb., a1 " ' *szitésére, bevált, hírneves 55 tolókerekes és „Hungária Drill" meritökorongos SORVETÖ- 
GÉPEK. Uj! Tolókerekes szórvavetö- és lóhereszórógépek. 
Műtrágyaszorógépek. — Répatermeléshez: kétsoros chili- 

salétromszórók stb. stb.
„MOSONI DRILL“

Főraktár: Budapest, VI., Váczi-körút 57a. sz

WAVAVAVAVAVAVAVAWAVAVAWAVAVAVAVAVAVAVAVA*?

I A legjobb, legmegbízhatóbb, I 
J gazdasági, kertivetemény és virágmagvak | 
> szerezhetők be (a volt Nöthling-féle 23 év | 
| z—- óta fennállott) most >

I GOMBÁS JENŐ ! 
< ujjonnan berendezett elsőrangú magkereskedésében. < 

| BUDAPESTEN, Kálvin-tér 9. szám. | 
1 Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. | 
WAVAVAVAVAVAVAVAty AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA*

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

Műtrágyáit Ia t. ez. gazdaközönség becses figyel- 'VT<r $-♦ mébe. Ajánlatokkal készséggel szol- gál a Központi Iroda, Budapest,IV., Bécsi-utcza 5. sz. =====
I
I
I
I
I
I

Díszoklevél: Pozsonyban 1902. Aranyérem: Verseczen 1902.

= 'TEBFLEX" =
legújabb rendszerű szabadalmazó!

g- © "fc © XXX C © Q X 1 O © l?"
Ec-vszeri keresztiilbocsáj fással tetszés szerinti finomságú darÁvá 

vairv lisztté őrli az összes gabonanemüeket és a csutkásteníferit 
is. A tengeri csutkájából (torzsa) és a 
kóróból (kukoricza szára és levelei), 
szalmából, szénából finom korpát, friss 
burgonyából pedig moslékot készít. 
A “PERPLTX”-gépről leírást és ár
jegyzéket, valamint minta-őrleményt 
bérmentve küld:

I^öw Alfréd 
okleveles gépészmérnök 

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52 B.PATENT.

• 
I 
I
I 
I
II
I
I
I 
i
I

Weiser J. C. 8 ' y''’' 
| gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. | 
> Ajánlja: „Zala Drill* 1 hazánk legjobb ’ijij’ 

sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes 
' és több barázdás aczélekéit, és az 

összes talajművelő eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit || 

jutányos árak mellett.
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Ull

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas- 
ammont (dohánytrágyázásra), chilisalétromot, 
kanitot, 40%-os kálitrágyasót, kovasavas kMit és egyéb mülrágyaféléket elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállít a
“HUNGÁRIA”
műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ. íjj
Budapest, V. kér, Fiirdö-utcza 8. •• 9

Tenyésztő Ön? Kiváló eieil- 
ményeket kíván elérni?

Nos! Akkor nevelje fel a 
fiatal baromfit Fattinger 
húsrostos csirkeele- 
delével és adjon a tojók
nak a szokásos táplálé

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

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

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8.

◄ ◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄

Actien - Gesellschaft zűr Fabrikaüon
vegetab. Oele in Triest.

(Rés'.vény társaság növényi olajt k termelésér. * Triest) 
aján pontos szállításra cs évi kötés esetén francé szál
lítással ab rendelő állomására, a protein- és zsirtartal 

valamint a tisztaság szavatolása mellet

sesam pogácsát, 
Arachide (földidió) pogácsát. 

Lenmagpogácsát és Cokos pogácsát

ír,

► ►► ►► ►►► ►► ► ►

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, iiyy.zintéK. az 
ember életére különféle módozatok szerint.

Az üzleteredményben a biztosított tagok dijarányukban részesülnek 
és az 1901. évi üzletfoleslegből 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.

"a.ATTtH Jt nXwqafF

ehftYTON & SHUTTUEWORTH
BUDAPEST, Váczi-körút 63. szám

altat a irfjutányosabb aiak mellett a)áolta*rnk£ocomobil es gózcséplőgép-készletek 2>|s egísa 12 Ibartig. 

aialmakszalozók, jtrgány cséplőgépek. lóhere■cséplők. tisztító rosták, 
konkolyozók. kaszáló es ararógepek, szénagyüjtök. boronák. 

.COLUMBIA-DRILL~ legjobb sorvetogepek. Plánét jr. kapalók. 
szecstaavágók répavágók, kukorlcia morzsotók. darálók, 

orlo-malmok. egyetemei aczel-ek<k, 2- és 3-vaao J
ekek v» mindéi* egyéb gazdasági gépek

Részletes árjegyzéked kivágatta ingyen és bérmentve küldetnek

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

Magyar Élelmiszer-Szállító Hészv.-Társaság
— Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám. 
ÜZLETÁGAK: ...............— —. ...

Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és föze- 
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 eló'legeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 
hizott sertések bizományi értékesítését. ===========

Közelebbi értesitéseket a társaság igazgatósága ád.

i?

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, czélszmüen berendezett szál- 
lastelepeit, csatornázva, kitűnő vízzel bíró áitézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

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

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

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

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

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

Kínálat.

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

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

_______(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözne- 

tetlen. Kapható :
a “Hungária” 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaságnál 
Budapest^ Fürdö-u. 8.

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

Baroinfiszállitó 
kosarak kaphatók : Lampel 
Ödön kosárfonóim1, Újpest, 
Temelö-utcza 8.

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

megbízottaknál.

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

Pergament papiros 
vaj csomagolásra. Teker
csek vagy ivekben legol
csóbban kapható Olhmar 
Tschóner nél Innsbruck. — 
Próbatekercsek a) 5 kg. nettó 
1 korona 30 fillér kgként. 
Nagyobb megrendelésnél, 
jelentékenyebb árenged
mény.
A morvaországi szudeta 
hegyvidékről kuh antti,berni 
és schönhengsti fajta, gümő- 
kórmentes tehenek, hasas 
üszők, hágóbikák valam nt 
jármos és beállítani való 
ökrök mindenkor igen ju
tányos áron kaphatók.

Herríich Ludwig birtokos és 
lenyészállatkereskedönél

Allhütten Stermberg mellett, 
Morvaország.

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

küldetik.

Fajbaromíi 
és tenyésztojás kapható a 

„Délvidéki földmivelök 
gazdasáqi Egyesületénél” 
Temesvár.

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 megbi/ha’.ók s önmú- 
ködőek. Pozsony, 1902. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni.

Flimiit tyúkok 
és ezek tenyésztojásai kap
hatók bármikor.’ Otocska 
Gézáné-nal Sopron-Kövesden. 

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerités-g-yAra

BUDAPESTEM, VIII. 
Üllői-ut 48. szám.

Pekingi kacsák, ma
gyar tenyész- 
l>ikák9 

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

kaphatók.
Feliér laugsánok 
és ezek tojásai kaphatók 
Darányi Ferencnénél Kecs
keméten Kitűnő, bö tojó-, 
kivitel.- és diszbaromfi.

Tyuktenyésztés
II. átdolgozott és bő

vített kiadás.
90 képpel. Ara 3 korona. 
Nélkülözhetetlen minden 
baromfi tenyésztőnek, 200 
oldalon minden kérdési 
részletesen letárgyal és 
pontos útmutatást ad Ezen 
uj kiadás tárgyalja az uj 
orpington tyukfajtát, az 
amerikai keltető gépe
ket és az amerikai 

kappanozást.
Kapható 3 korona bekül
dése ellenében bérmentve 
Hreblay Emil 

állattenyésztési magy. kir. 
felügyelőnél, Budapest, 
VII. kér., Csömöri-ut 

5. szám, II. ni. 8.

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

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

— Kaphatók: —

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

Fajtiszta, szép sárga Orping*-  
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
II. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London 

W. C.
('Levelekre 25 filléres bélyeg 
ragasztandó és 25 fillér válasz

bélyeg beküldését kérjük.)

Mérsékelt árak mellett egész 
éven át kaphatók: PISNY 
ISTVÁNN NÁL Battonyán, 
tisztavérü emdeni libák, pekingi 
óriás kacsák bronz pulykák, ply
mouth, orpington, langsan, erdélyi 
kopasznyaku fehér és fekete tyú
kok, kakasok. Fehér magyar 
tyukolr, 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 I db 10 kr.

Költőtojások !
A segesvári baromfi-tenyésztési 
egyesület elad, első dijakkal 
kitüntetett baromfiaktól tojáso
kat és pedig : Ezüst Wyan- 
dotte, sArga WyaiKlotte, 
fekete EanigsliAii. vilA^os 
BrAhma, sötét ItrAhnia, 
ÓriAsi Pekingi kacsa, da
rabonként 40 fillér, SAr^a 
Cochin darabonként 50 Iliiéi', 
Kendermasros Plimnt, te
liét- Plimnt, Erdélyi*  k<>- 
pasznyakn. fehér és fekete 
Minorka, Dorking, darabonként 
30 fillér. Egy fajból 6 darabnál 
kevesebbet nem adunk. Kende
lések az egyleti elnökhöz, 
Eing'ner A. W.-hez Sejfes- 
vArra intézendök.

Tiszta vérii 
kende magos magyar tyú
kok tenyésztojásai kapha
tók drbonként 20 filléréit 
Szűcs Ferenc nénéi, Törok- 
Szent Miklós.____________

Kiállításokon 
kitüntetett fajbaromfiakra és 
ezek keltő tojásaira megrende
lést elfogad következő árakért: 
Fehér mexikói pulyka tojás db ja 
1 kor. Emdeni X Angol Emde- 
nivel 1 kor. 40 üli., Olasz óriás 
1 kor. 20 fill. Fehér gyöngytyuk 
80 fill. Sárga Orpington direkt 
Angolországból Holló József ál
tal 1. rendű 2 kor., II. rendű 
1 kor. 6b fillér. Sárga Orping- 
tonXmagyar sárga tyúkkal 40 
fillér. Fehér gyöngytyuk kakas 
8 korona. Jó csomagolás bizto
sítva 1 koronáért Sármezey 
Antftlné, Mező-Kovácsháza.
Sárga orpington 

tyu ok és ezek tenyésztojá
sai bármikor kaphatók : 

Urálik Lajosnénál, Temes
várom__________________

Innthali 
monlavuoni 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 tenyésztojás >i dari- 
bonkint 20 fillérért bármi
kor kaphatók Hász Sán- 
dornénál Battonyán.

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

= minden részükben elsőrendű aczéianyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselő Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezőm. 68,
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VAVAVAVAVAVAVAVA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK

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

Grand Prix.
VAVAVAVAVAVAVAVA

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

> z
A rjegyzekeket és költségvetéseket 

kívánatra díjmentesen küldünk.

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


