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A német vágóállat- és husszemle- 
törvény?

A német birodalom ezévi április 1-töl 
fogva ismét egy nagy kaput zárt be azon 
államok előtt, melyek eddig hozzá hús
féléket vittek be. A most életbelépő hus- 
szemle-törvény rendszabályai oly szigo
rúak, a német hatalom oly erővel nyilat
kozik meg a hozzá importáló államok 
ellenében, a husbehozatal oly sokféle erős 
föltételhez van kötve, és a visszautasí
tásra oly sokféle módozat van megálla
pítva, hogy ezek után valóban azt hihet
jük, hogy a jövőben a németországi 
leölt állat-, tehát husbevitel majdnem 
lehetetlenné van téve. Más szóval és 
helyesen : akkor ereszti be a német biroda
lom az idegen származéku húst, mikor neki 
tetszik.

Lehetnek esetek, midőn a mai viszo
nyok megváltoznak, azaz — például, 
hogy a törvényt reánk való vonatkozá
sában ismertessük — a mi húsáraink 
oly alacsonyok lesznek, a német piacz 
húsárai pedig oly magasak, hogy a hus- 
szemle-törvény korlátozó rendszabályai 
és a vizsgálatokkal járó költségek daczára 
mi oda húst bevihetünk; jöhetnek idők, 
midőn mi példáuloly nagyszerűen leszünk 
berendezve a husexportra, kereskedel
münk pedig olyan magas fokra fog jutni, 
hogy a husexportot oly preczize és oly 
kifogástalan módon fogjuk vezetni, hogy 
a németek egyáltalán nem fognak okot 
találhatni a mi husexportunknak a ha
táron való visszautasítására.

Ez mind megtörténhetik, de ezen 
esetek bekövetkeztére gondoskodott a 
németkormány egy másik kapuról, mely- 
lyel az idegen husbehozatalokat meggá
tolhatja, azaz az uj vámtarifáról, a mely 
oly magas behozatali vámokat állapit 
meg, hogy azokat az áru el nem bírhatja.

Ha tehát az idegen származék az első
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kapun még esetlegesen mégis bejuthatna, 
akkor bezárják a második kaput, hogy 
czéljukat: az idegen importnak teljes 
kiküszöbölését teljesen elérhessék.

A helyzetet nagyon helyesen karak- 
terizálja a következő kép: a német határ 
vámsorompójánál igyekeznek be kívülről 
idegen emberek, hátukon nagy batyukkal. 
A német csendőr az embereket átereszti 
a sorompón, de batyujokat visszadobja. 
Nagyon örülünk kedves idegen ha ben
nünket szerencséltetsz, de holmidathagvd 
csak künn.

Tekintve, hogy a nértTet husszemle- 
törvény most lépett teljes érvényében 
életbe, indokoltnak tartjuk annak lénye
gével olvasóinkat'megösmertetni. A né
met vágóállat- és husszemle-törvény
1900. évi junius 3-án kapott császári 
szentesítést azzal, hogy annak egyes §-ai 
a birodalmi tanács hozzájárulásával kü- 
lön-külön időpontokban lesznek életbe
léptetve.

1900. évi október 1-én életbelépett a 
törvény 12. §. 1. pontja, mely megtiltja 
a légmentesen elzárt dobozokban vagy 
edényekben zárt húsnak, kolbászféléknek, 
vagy vagdalt húsnak, húskészítménynek 
a német határra való bevitelét.

1902. október 1-én életbelépett a tör
vény 21.§-a,mely megtiltja az olyan hús
féléknek vagy húskészítménynek a bevi
telét, melyek oly anyaggal vannak ké
szítve, páczolva, konzerválva vagy kezelve 
(pl. vegyi szerekkel), melyek az emberi 
egészségre ártalmasak, vagy azok le
hetnek.

1903. április 1-én életbelépett a tör
vény teljes egészében.

Az 1900. október 1-én életbelépett 
tilalom bennünket, mivel huskikészitö 
iparunk fejletlen, gyenge, nem igen érin
tett. Érintett annyiban, hogy majdnem 
egyetlen ilyenféle számbaj övö export- 
czikkünk, a szalámi, a német beviteltől
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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

elesett. Érzékeny veszteség ugyan reánk, 
de van még más piacz is, melyet ezen 
czikknek megnyerni lehet, s igy ezt még 
kiheverhetjük.

Az 1902. október 1-én életbelépett 
tilalom bennünket szintén nem igen érint
hetett. Nálunk húst, húskészítményt vegyi 
szerekkel (bórsav, formaldehyd, salicyl, 
chlorsavas sók, kénsavas sók, fluorsav, 
alkaliák, karbonátok stb.) nem igen szok
tak konzerválni. Mi a húst csak frissen 
viszszük ki a határon, s igy az első két tila
lom fökép Amerikát érintette.

Annál fontosabb azoban a most ápril 
1-én életbelépett rendelkezés, mely a 
friss húsnak bevitelét szabályozza. A tör
vény 12. §-a kimondja, hogy friss hús a 
vámterületre csak egész állati testekben, 
és pedig marha, sertés csak kétfelé vágva 
vihető be. Az állati testtel a mell és has
hártya, tüdő, szív, vese, tehénnél a tőgy 
természetes összefüggésben maradjon.

Elkészített hús csak akkor vihető be, 
ha az elkészítés módja az emberi egész
ségre nem veszélyes (ennek megállapí
tása vegyvizsgálatutján történik). Páczolt 
hús (Pökelfleisch) csak 4 klgon fölüli 
darabokban vihető be. Sonka, szalonna 
és belek bevihetők.

Olyan hús, mely tartóssá tétetett s 
bizonyos kezelés által, de olyan maradt, 
mint a friss hús, vagy olyan elkészített 
hús, mely bizonyos kezelés után újra 
olyanná tehető, mint a friss hús, kiké
szített húsnak nem tekinthető. Ez vonat
kozik olyan húsra, mely gyengén páczolva 
vagy sózva lett, de a mely pl. mosás, 
áztatás után újra frissnek néz ki.

A 13. §. kimondja, hogy a behozatalra 
kerülő hús hivatalos vizsgálatnak vet
tetik alá a határnál. Külön megvannak 
határozva azon vámhivatalok, melyeken 
keresztül a hús bevihető.

Atörvényvégrehajtásirendeletei közöl. 
Az a) pont alatti kioktat a vizsgálatra 
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és egészségügyrendöri kezelésére a vágó
állatnak és húsnak, a öeZ/o/di vágásoknál;

a &) pont a husvizsgálók vizsgálati és 
oktatási módját szabályozza;

a c) pont a nem állatorvos husvizsgá
lók kioktatására vonatkozik;

a fi) pont a vámbelföldre bevitt hús 
vizsgálatát és egészségügyrendöri keze
lésének módját irja elő;

az e) pont a trichinavizsgálók eljárását 
irja elő;

az /) pont a belépő és vizsgáló vám
hivatalokat harározza meg.

A magyar gazdaközönséget még ér
deklő pontokról legközelebb bővebb 
ismertetést fogunk hozni. D. B.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Az ivar keletkezésének kérdéséhez.
il.

Ismét állattenyésztési szempontból ér
dekes megfigyeléseket tett Schlechter, a 
ki lovakra nézve azt találta, hogy az ivar 
keletkezésére a szülök életkora úgy abszo
lúte, mint relatíve, csakugyan lényeges 
befolyást gyakorol. Vizsgálata egy nagy 
ménes 2064 szülésére vonatkozik. Kan- 
czák, melyek 4—8 évesek voltak, 674 
kancza és 640 csödör csikót vetettek. Az 
arány tehát 100 : 95. Kanczák 9—12 éves 
korban 303 nőstény és 240 hím csikót 
szültek. Az arány eszerint 100:79’2. 
Kanczák 13—18 éves korukban ellettek 
102 nőstény és 105 hím ivadékot. Az 
arány tehát 100 : 103.

Csődörök 3—9 éves korban nemzettek 
582 kancza és 530 csödörcsikót. (Arány 
100 : 91’1) 10—15 éves csödörök csinál
tak 404 kancza és 363 ^csödörcsikót. 
(Arány 100:90’1) 16—22 éves mének 
nemzettek 77 kancza és 77 csödörcsikót. 
E szerint úgy a csödörök, mint a kanczák 
érettségük és erejük’ tetőpontján több 
nőstény mint hím ivadékot nemzettek.

Ha a csödör és a kancza egykorú volt, 
úgy 4—12 év között valamivel több nős
tény, mint hím ivadék esett; a 12 és 16 
év között azonban jóval több hím ivadék 
került.

A kanczánál 4—8 évvel idősebb csödör 
után több hím csikó, ennél idősebb csö
dör után több nőstény csikó eredt. Ha a 
kancza volt öregebb, mint a mén, úgy 
több nőstény ivadék keletkezett. Ha mind
két nemző állat fiatal (4—8 éves) volt, 
úgy az ivadékok ivarbeli aránya 100: 
: 100’1 re ütött ki; ha középidejü (8—12 
éves) volt, úgy az arány 100:80-ra szál
lott alá, öregebb korban pedig (12—16 
éves) 100:102’9-re emelkedett megint.

A fiatal és öreg korban tehát a hím 
ivadék, a közép korban a nőstény utód 
domináló.

A nemzők életkorának befolyását bizo
nyítja továbbá ugyancsak statisztikai ala
pon Schumann, de avval a vélekedéssel 
toldja meg, hogy minél nagyobb a nem
zőnek ivari képessége, annál nagyobb a 
befolyása is, melyet az ivar képzésre gya
korol. Ezen nemzöképesség, jobban- 
mondva, ezennemzésbeli erő az életkorra 
való tekintet nélkül is nagy befolyásúnak 
vétetik többek között Martegoute által, a 
ki abból ítélve, hogy franczia juhászai
ban a kos a hágatások kezdetén, mikor 
még nemzésbeli ereje nem volt megcsök
kenve, több hím mint nőstény bárányt 
csinált s később, mikor több anya üze- 
kedvén, rövid idő alattsokkal többethágott 
kevesebb him bárányt nemzett, mondom 
ebből ítélve Martegoute oda konldudál, 
hogy azivarképzödésa nemző állat nem
zésbeli erejétől, fölényétől függ.

E felfogással szemben több homlok
egyenest ellenkező felfogás, és észlelet lé
tezik, melyek közül megemlítem Wilhelm- 
nek Magyar-Óváron megejtett észleletét, 
mely szerint annál több bikaborju esett 
a bika után, minél rövidebb időközben 
követték egymást ahágások: s felhozom 
Düsing észleletét, mely szerint a német
országi ménesekben annál több him utód 
származott, minél több kanczát hágtak 
a csődörök.

Egyébiránt Martegoute felfogásátSette- 
gast&s Vilckens sem osztja, sőt egy észak
amerikai kísérlet annak teljes tarthatat
lanságát bizonyitja. Fiquet ugyanis 30 
tehénnel kísérletezvén, arra az ered
ményre jutott, hogy ha a bikát dúsan 
táplálvány, nagy erőben tartotta és há 
gásra kíméletesen használta, utána kivétel! 
nélkül nőstény ivadékok származtak a : 
mostohán tartott tehenektől ellenben1 
dúsan táplált tehenektől és mostohán tar
tott, hágásra kíméletlenül használt biká
tól, kivétel nélkül him borjukat kapott.

Jóllehet ez a kísérlet eredménye már 
15 év óta ismeretes, tudtommal nincs 
nyoma, hogy hasonló irányban más is 
kísérletezett és az eredményt publikálta 
volna.

'gén figyelemreméltó felfogást közölt 
15 év előtt Pflüger. Szerinte nem lehe
tetlen, hogy az ivarképzödésre az gyako
rol befolyást, hogy hány ondószálacska 
jut be a petébe. Kevesebb ondószál való 
szinüleg nőstény, több pedig him ivar 
keletkezésére szolgáltat lehetőséget. E 
lehetőséget bebizonyítandó, felhozza a 
többek között azon tényt, hogy ivarzás 
kezdetén a pete méga petevezetöben lé
vén, abba kevesebb ondószál juthat s e 
miatt nőstény ivadék keletkezik, holott 
az ivarzás végén több ondószál juthat
ván már a méh szarvában, vagy testében 
lévő petébe, him utód származik. Felhozza 
még, hogy először szülőknél azért több 
a nőstény mint a him ivadék, mert ezek

nek még ki nem tágult méhcsatornáján 
át kevesebb ondószál juthat a petébe és 
végre hogy idősebb apáknak azért több 
a fiúgyermekük, mert ezek ritkán közö
sülvén, nagyobb mennyiségű, sűrűbb, 
vagyis ondószálakban gazdagabb ondót 
ömlesztenek. E felfogástól Pflűgerkésöbb 
elállott, de úgy véledett, hogy az ivar 
a fogamzáskor már el van döntve s arra 
később semmiféle körülmény se gyako
rolhat befolyási.

Nem igy azok, a kik a vehemnek kez
detben való índiferens vagy himnös álla
potára tekintve úgy gondolkoznak, hogy 
az ivarnak a fogamzás után kell kelet
keznie.

Pakliké vizsgálódásai alapján már 
1825-ben kimondotta, hogy az emlős álla
tok embryoi fejlődésük legkezdetén, ivar
szerveiknek úgy belső mint külső szerke
zete tekintetében, teljesen egyformák s 
csak később válik el, hogy hím, vagy 
nőstény lesz-e az utód, más szóval az 
ivar minősége a fogamzáskor végleg el
döntve nincs.

Hasonló értelemben nyilatkozik Leu- 
ckart s vele igen számosán egyetértenek ’ 
úgy vélekedvén, hogy a vehem kezdetben 
közömbös ivari állapotot él át, a meny
nyiben mindkét ivar elemeivel felszerel
ten annak a képességnek van birtokában 
hogy hímmé vagy nősténynyé fejlődik ki.

Csupasz testű kétéltű állatok ivarszer
veinek fejlődését vizsgálva, Wittich úgy 
találta, hogy az állatok embryoi is az 
ivar tekintetében hosszabb ideig egymás
hoz hasonlók és illetőleg, hogy bizonyos 
fokban himnösek s Wa deyer ezt a leg
magasabb fokú gerinczes állatok em - 
bryoira nézve is megállabította, kijelent
vén, hogy az ivarképződés okozói való
színűleg, a fogamzás után érvényesülnek, 
azok tehát nem egyedül az ondóban vágy 
petében keresendők.

Ezzel szemben Mayihofler meg van 
győződve, hogy az embernek az ivara 
is nemzetik és pedig a fogamzás alatt és 
az után s nem az előtt. Szerinte számos 
tény csak úgy magyarázható,’ha felviesz- 
szük, miszerint a női pete minden körül
mények között azon van, hogy nőstény 
ivart, a hím ondója pedig hogy a hím
ivart juttassa győzelemre a közösen nem
zett ivadékban, igy tehát az az ivar győz, 
a mely a küzdelemben a másik fölé keve
redik, vagyis a mely erősebb.'

Ha már most áll az, hogy a vehem 
kezdetben indiferens, vagyis himnös, ék
kor érdekesés fontos volna tudnunk, hogy 
mi az oka, hogy később hímmé vagy nős
ténynyé fejödik és illetőleg, hogy himnös 
(hermafrodita) marad a mint olyan szüle
tik meg.

Láttuk, hogy már Aristoteles — bár ö 
a fogamzás alatt — befolyást tulajdonit a 
hidegnek s illetőleg a melegnek. Vájjon 

Legjobb szerkezet. Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb fölözés.I A LEGJOBB FÖLÖZŐCÉP AZ ALFA-SEFARATOR.
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nem ilyen külső hatányok hát azok, a 
melyek e tekintetben elhatározó tényező
képpen szerepelnek a fogamzás utón is? 
Erre vonatkozó felfogásoknak s megfigye
lésekből s tanulmányokból vont követ
keztetéseknek tényleg számos nyomát lel
jük az irodalomban.

így már 1835-ben Bailly egyszázévre 
terjedő születési lajstromot tanulmányoz
ván, kideritte egyfelől, hogy minél na
gyobb volt egyátalán a születések száma, 
annál nagyobb volt a fiuszám és meg
fordítva, rpásfelöl kiderítette, hogy fogam
zások a.délen legnagyobb számban a télre 
és tavaszra estek s északon a tavaszra. 
Ebből azt véli, hogy úgy a hideg, mint a 
meleg nagyfoka a fogamzások számát 
kevesbíti s hogy a mely okok ezt létesítik, 
azok egyben a fiulétszám kevesbedését 
is előmozdítják. Az ivar keletkezésére ha
tást tulajdonit még Bailly a táplálkozás
nak s.azt mondja, hogy úgy az élelem
drága .években, mint az évnek böjti 
szakában is a fogamzások száma a leg
kevesebb és úgy véli, hogy ebből folyólag 
a szülök erőbeli állapota is dönt az iva
dék ivarának a dolgában, még pedig úgy, 
hogy a jobb erőben lét a fiuk nagyobb 
számban való keletkezésének kedvez.

Mint láttuk, mások homlokegyenest 
ellenkező nézetben vannak s mint tüstént 
látni fogjuk, ismét mások egészen máskép 
fogják fel s igyekeznek, a megfejtéshez 
közelebb vinni ezt a kérdést.

Düsiny pl. Poroszországban 10 millió 
születést tanulmányozva kiderítette, hogy 
az év legmelegebb hónapjában a fogam
zások arányai a fiuk születésére nézve a 
középarány alatt maradtak, mig az év 
hidegebb hónapjaiban a középarány fölé 
emelkedtek. Különben szerinte a fiukban 
fölösleg akkor keletkezik, ha a fogam
zások száma kevesbedik s akkor mutat
kozik apadás, ha a fogamzások száma 
növekszik. Tehát egészen ellenkezője 
annak, amit Bailly állít, de megközelítő
leg ugyanaz, a mit Schlechter állít, a ki 
azt mondja, hogy lovak több bím csikót 
nemzenek a melegebb és kevesebbet a 
hidegebb évszakokban.

Érdekes, hogy még oly búvárok is van
nak, akik a tenger apályát és dagályát is 
közvetlen befolyással bírónak tartják s 
kimutatják, hogy a tenger magas állása 
egy bizonyos vidék azon évi fiuszaporu- 
latára kedvező volt.

Számosán vitatják még a táplálék be
folyását, majd arra a következtetésre 
jutva, hogy a dús táplálás a him, majd 
hogy az a nőstényivar keletkezésének 
kedvez, sőt vannak, akik az egy és több-
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nejüségnek is hatást tulajdonítanak, úgy 
nemkülönben, akik állítják, hogy a nö
vényevő állatok több him, húsevők több 
nőstény ivadékot nemzenek. De vannak 
persze ellenkező nézeten levők is. így 
pl. Wappaus, aki a kiima, fajta, táplálás 
hatását tagadásba veszi, de befolyást tu
lajdonit (mint annyian) az életkornak, 
megjegyezvén, hogy az európai államok
ban azért túlnyomó a fiuk száma, mert a 
férfi idősebb korban házasodik, mint a 
nő. Itt megjegyzendő, hogy e publikáczió 
óta lefolyt, mintegy negyven év óla ki
sült, hogy daczára a mondott házasodási 
körülménynek, az európai államokban 
valami csekélységgel több a nő, mint a 
férfi. Monostori K.

A sertések étvágyának növelése.
A sertések étvágyának növelésére egy

szerű és kitűnő hatású eljárásnak mondja 
Mahlert német gazda a sós vízbe áztatott 
zabot, amely bármilyen étvágynövelö 
pornál jobb és olcsóbb. Ezen étvágynö
velö anyagolyan módon készítendő, hogy 
edénybe rétegezetten berakatik a zab és 
a só úgy, hogy egy liter zabra egy ma
roknyi só jusson.. Ezután az egész keve
rék meleg vizzel leöntendő és amint a 
zab felszívta magába az összes sós vizet, 
készen van a sertéscsemege, amely kü
lönösen akkor tesz jó szolgálatot, ha a 
liizók már nem esznek jól. Ilyenkor min
den állatra egy kis maroknyit számítva, a 
vályúban hagyott takarmányra rászó
randó az igy elkészített zab, amelylyel 
együtt a sertések nagyon szívesen meg
eszik a takarmánymaradékot is. A sós 
zab nemcsak hogy nem ártalmas étvágy
növelő, hanem igen tápláló is és a ser
tések annyira szeretik, hogy amint több 
alkalommal adják nekik, a tapasztalatok 
szerint nagyon mohón várják azon etetési 
időszakot, amelylyel egyidejülegilyenza
bot is kapnak. A sós zabbal kevert takar
mányt beteg és teljesen étvágytalan ser
tések is megeszik. M. G. Sz.

Állategészségügy.
Rovatvezető: I>r. Rátz István.

A vágóállatok biztosításáról.
Az elmúlt évben a porosz képviselő

házban ismételten felszólaltak a vágóhídi 
állatbiztosítás érdekében. A porosz kor
mány elvben hozzájárult ezen kérdés sza
bályozásához; azonban az érdekelt körök, 
különösen ,a német gazdasági tanács a 
vágóállat-biztosítás ilyen fractionált, csak 
egyes államokra kiterjedő megoldását 

ellenzi. Utalnak ugyanis azon nehézsé
gekre, melyek annak következtében áll
nak elő, hogy Poroszországban egyes vi
dékeken csaknem kizárólag más német 
államokból importált állatokat vágnak, 
másrészről pedigPoroszországból is visz
nek ki vágóállatokat más országokba, hol 
a vágóállatbiztositás nincs meghonosítva 
és igy esetleg a tenyésztő gazdaközönség 
károsodik. A német gazdasági tanács egy
1901. évben hozott határozata értelmében 
minden eszközt felhasználni kíván, hogy 
Németország területén belül az állatfor
galmat megkönnyítse ; az állatkiállitások, 
díjazások stb. ügyét a német birodalom 
összes országaiban és tartományaiban 
egységesen kívánja szabályozni (ennek 
czélszerüségéhez azonban sok kétség fér
het), 1902. évben pedig a tanács oda nyi
latkozott, hogy az egész német birodalom
ban a vágóállat-biztosítást a birodalmi 
kormány által kötelező formában léptesse 
életbe. Kétségtelenül a vágóállat-biztosí
tásnak csakis ezen módja vezethet egy 
birodalom területén belül megfelelő, ki
elégítő eredményre; az alapvető, általános 
határozatoknak és rendelkezéseknek min
denesetre egységeseknek, ugyanazon el
veken alapulóknak kell lenniük, a spe- 
cziális helyi viszonyok azután az egyes 
államok, tartományok, stb. által megsza
bandó végrehajtási utasításokban vehetők 
figyelembe.

Dr. Kopp legújabban a vágóállatbizto- 
sitásról, annak jelentőségéről, szervezé
séről és végrehajtásáról érdekes füzetet 
adott ki, melyből a „Deutsche Thierárzt- 
liche Wochenschrift“ (1903. évf. 8. szám) 
nyomán a következőket közöljük.

Kopp, a metzi közvágóhíd igazgatója, 
kinek ezen kérdést behatóan és részlete
sen tárgyaló több dolgozata ismeretes, a 
városonként, illetve vidékenként alakuló 
magán biztositótársulatokat egy országos 
egyesületbe kívánná egyesitni. Felfogása 
és meggyőződése szerint ilyen lokális 
vágóállat-biztositótársulatokatlegczélsze- 
rübben a mészárosok és hentesek alakít
hatnának. A kormány feladata volna mind
azon városokban, melyek 10.000 lakost 
számlálnak, egy-egy vágóállat-biztosító 
társulatot szervezni; hasonlóképen több 
kisebb község, melyben a huslátást egy 
szakértő látja el, szintén alakítson külön 
társulatot. Ezen társulatok szervezésében 
leginkább a mészárosok és hentesek ven
nének részt: a társulat tagjai kötelesek a 
levágásra kerülő állatokat minden eset
ben a huslátást teljesítő szakértővel meg
vizsgáltatni. A vizsgálat alkalmával be
tegnek talált állatokat a biztosításból ki
zárják ; az otthon (nem közvágóhídon) 
vagy kényszerből levágott állatok szintén 
nem esnek biztosítás alá.

A biztosítás költségeit illetőleg teljesen 
mellékes, hogy a vevő vagy az eladó, a 
gazda vagy a husiparos viseli-e azokat, 
a mennyiben ezen összeget az adás-ve vés 

Erőtakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 
moslék, szörplé stb. beszerzése végett forduljunk a
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lebonyolításánál úgyis mind a két fél 
fogja figyelembe venni és végeredmény
ben mégis csak a fogyasztóközönség 
(melynek érdekét szolgálja a huslátás és 
ig.y közvetve a biztosítás is) fizeti meg.

Ha a levágás után valamely biztosított 
állat busa az emberi élvezetre teljes egé
szében vagy csak egyes részleteiben nem 
alkalmasnak bizonyul, akkor az a bizto
sitó társulat tulajdonába megy át mely azt 
a törvényes rendelkezések által megenge
dett módon értékesíti.

A biztosító félnek a társulat az állat 
vételárát téríti meg, úgyszintén meg
fizeti a vágatás körül felmerült költsé
geket is. Ha csak egyes részek vonat
nak ki a közfogyasztás alól, arra vo
natkozólag külön megállapodások intéz
kednek. Minden egyes vágóállat-biztositó- 
társulat pénz- és ügykezelése az eddig 
gyűjtött statisztikai adatok (a levágott álla
tok száma, a kifogásolt állatok száma stb. 
figyelembevételével) alapján történnek ; 
minden társulat önállóan működnék s 
így kizárható, hogv egyik a másik rová
sára nyerne vagy károsodna. A társulatok 
pénzkezelésénél a nyerészkedés, tőke
gyűjtés szintén kizárandó, ha valamely 
évben a biztosítási dijakleszállitandóu. A 
társulatok vezetőségében a kormány kép
viselőjén kívül részt vesz a helybeli állat
orvos, gazda, mészáros, hentes és állat
kereskedő. Az egyes társulatok területen
ként, ezekpedigismét országonként egye
sülnek. Kopp javaslataiban a legnagyobb 
ellenzésre bizonyára az fog találni, hogy a 
biztosítást nem általánosítja, hanem ki
zárja belőle az otthon vágott, valamint a 
kényszervágásra került állatokat. Mert 
habár kétségtelen, hogy számos kényszer
vágó t állat húsa közfogyasztásra nem 
alkalmas azért, mert tényleg oly állatok
tól származik, melyek nem számíthatók 
e husállatok közé (pl. beteg állatok stb.), 
mégis másrészről számosak azon esetek 
is, hol valamely külső ok teszi a kény
szervágást indokolttá és a mely esetekben 
az állat tulajdonosa a kényszervágott állat 
húsának legelőnyösebb módon való ér
tékesítése daczára is tetemes kárt szen
ved. Ilyeneket nem lehet és nem szabad 
a biztosításból kizárni, a vágóállat-bizto
sításnak általánosnak kell lennie (Edel- 
rnann). A kényszervágások hatósági fel
ügyelet alatt állnak, tehát megvan a ga- 
ranczia az iránt is, hogy esetleges vissza
éléseknek eleje vétessék. Bármily nehéz
nek tűnjön is fel, a kényszervágásokat is 
bele kell illeszteni valamely alkalmas 
módon avágóhidi állatbiztosítás keretébe, 
mert e nélkül ez megvalósulásra, elterje
désre és népszerűségre nem számíthat.

Zimmermann Ágoston dr.

Tejgazdaság.
Rovatvezető: Sierbán Jáuos.

A tejelöképesség fokozása.
A tehén tőgye valóban csodálatraméltó 

szerv. Annál csodálatraméltóbb, ha el
gondoljuk, hogy az elmélet és a gyakor
lat válvetett működésével sikerült egy fél 
évszázad alatt tej kiválasztó képességét 
majdnem a kétszeresére fokozni, még 
pedig nem pusztán oly fajtákon belül, 
melyeknek, mint kiváló jó tejelőknek ré
gebben is nagy volt a hírük, hanem oly 
fajtákban is, amelyekre a szakértők egy 
emberöltő előtt még azt állították, hogy, 
ezeknél a tejelés fokozására való törekvés 
hiú ábránd. Mai nap már nem tartozik hal
latlan csoda számba, hogy egy tehén na
ponta évi átlagban 5 kg. tejet és ebben 
mintegy 1'25 kg. szárazanyagot szolgáltat, 
amelynek tápláló értéke közel áll a húsé
hoz. Ha elgondoljuk, hogyja közepes minő
ségű marhahús 28—30% száraz anyagot 
tartalmaz, akkor nyilvánvaló, hogy 10 kg. 
tej 3—4 kg. húsnak felel meg. Ebből ki
folyólag a tejtermelés közgazdaságilag 
határozottan jelentősebb a marhahizla
lásnál, mely napi átlagban legfeljebb 1 kg. 
husszaporulatot eredményez. Az én fiatal 
koromban nagy híre volt a .fekete Jette“ 
nevű tehénnek, mint olyan állatnak, mely 
tejelöképesség tekintetében páratlanul ál
lott a világban. Ennek a tehénnek hirét el
homályosította Kuperusk. k. ellarssumi te
nyésztőnek,, Jautye I l/'nevü tehene, amely 
300 fejő napon 9526 kg. tejet, illetve 
305*8 kgr. vajat szolgáltatott gazdájának. 
Ezt az eredményt nagyon megközelítette 
Wil-ham R. gazdának „Fancy“ nevű Jer- 
sey-fajta tehenének zsirtermelése, mert 
jóllehet, hogy ezen állat 490 kg. élösúly- 
lyal csak 4938 kg. tejet adott, annak ma
gas zsírtartalmából kifolyólag vajhozama 
304'77 kg. volt. Ezen két adat is újabb 
bizonysága azon tapasztalatnak, hogy a 
tejhozam növekedéséből éppenséggel 
nem szabad párhuzamosan nagyobb vaj
kiválasztásra következtetni. Ezt illusz
trálja egy Észak-Németországban 1896— 
97. évben keresztül vitt próbafejés ered
ménye, amely 365 napig 247 db tehénnel 
folyt. Ezen tehenek közül adott pedig: 

kgr.147 darab 4000
103 „ 5000
62 „ 6000
25 „ 7000

5 „ 8000
1 „ 9000

tejmennyiség

904775 kg. 3'07 „ 277’9 kg.
8973'35 „ 3-33 „ 299’2 „
7952'61 „ 3-62 „ 287’8 „
7014-40 „ 4-05 „ 284-2 „

Tejben és zsírban a következő — Ke- 
let-Friz fajtájú — tehenek szolgáltatták a 
legnagyobb eredményt:

sorrend a 
zsír °/o zsiripeny vaj zsírra 

nyiseg- tekintettel 
4
1
2
3

kor.

4 éves
8 „

10 „
5 „

Látnivaló ezen összeállításból, hogy a
tejelöképességre nézve első helyen álló 
tehén, vajhozam tekintetében csak a 4-ik 
helyet foglalja el, ami mindenesetre in
telem olyan tehenészeteknek, melyek a 
tejet vajnyerés által értékesítik. Újabb 
észleletek minden kétséget kizárólag be
bizonyították, hogy ugyanegy termetbeli 
tehenek teljesen egyforma gondozás és 
takarmányozás mellett jelentékenyen kü
lönböző tej illetve vajmennyiségget szol
gáltatnak; úgy, hogy ez egyéni képesség
gel szemben minden egyéb a tejkiválasz
tásra ható körülmények háttérbe szorul
nak, elannyira, hogy minden erötakar- 
mány adagolás mellett is a sovány tejet 
szolgáltató tehén zsirelválasztó képessé
gét eredményesen javítani nem lehet.

Mind ez irányú fáradozásnál ered
ményesebbnek bizonyult egy intézmény, 
mely immár Dániában és Svédországban 
nagy elterjedésnek örvend és meghono- 
sult már Észak-Sziléziában, Bajorország
ban is, migOsztrák-Sziléziában, Salzburg 
és Karinthiában most próbálkoznak meg 
vele. Ezen „ellenőrzőegyesület" néven is
meretes intézmény abban áll, hogy egy 
bizonyos számú tenyésztő oly czélból lép 
egyezségre, hogy közös erővel szakértőt 
akalmaznak, ki teheneikkel a tejhoza- 
dékra, a tej zsírtartalmára és az állatok 
takarmányértékesitésére nézve megvizs
gálja. E vizsgálatokból kifolyólág minden 
állat, mely a követelményeknek meg nem 
felel, eltávolittatik. Ily módon vált lehet
ségessé, hogy egy ilyen egyesületben a 
tehenek átlagos évi vajhozamát 15 
kg.-ról 20 ra fokozták, a takarmányszük
ségletnek 25—35%-nyi csökkenésével. 
Egy másik szövetkezetben kiszámitották, 
bogy 1 kg. vajnak előállítási költsége maxi
mumban 3 64 korona volt, mihez ké
pest annak előállítása 1*16 kor. veszte
séggel járt; holott a legkedvezőbb eset- 

| ben 1'38 kor. termelési költség mellett 
1 kg. vaj előállítása 1' 10 kor. hasszonnal 
járt. Hogy ezen és hasonló észleletek 
mily eminens hatással lehetnek a tejgaz- 
daság fejlesztésére azt — úgy hiszem —
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Darálók. Szec ^kavágóte. Ekék.

Első Magyar 
Gazdasági Gépgyár 
részvény-társulat 

Budapest, VI., Váczi-ut 19. sz. 
Malomberendezésekre külön szakosztály.

A gazdálkodáshoz szükséges ösz- 
szes gazdasági gépek elismert 

kitűnő minőségben.
Szakba vágó kérdésekkel kérjük 
hozzánk fordulni. Részletes fel
világosítással és árjegyzékkel 
szívesen szolgálunk díjmentesen.
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nem szükséges hosszasan bizonyítgatni. 
Igen érdekes azon észlelet is, hogy 
mily nagy befolyása van a bikának nős
tény utódainak tejelöqualitásaira; mihez 
képest mind nagyobb ügyelettel kezde
nek lenni oly bikaborjaknak a további te
nyésztésre való kiválasztásra, melyek bő
ven tejelő és zsírban gazdag tejet szol
gáltató tehenektől származnak. Régibb 
észlelet ugyan, hogy valamely tehén tejé
nek átlagos összetétele az évek átlagában 
kevéssé változik ugyan, de az egyes nap
szakokban fejt zsírtartalma közt annál 
nagyobb a különbség, minél különbözőbb 
a két fejésközti pihenő. Tudvalevő külön
ben az is, hogy az első fejésü tehenek 
általában kevesebb tejet és vajat szol
gáltatnak, mint az idősebbek, amelyek 
tejhozadéka általában a 10 éves korig 
fokozatosan növekszik, bár a tejnek zsir- 
és szárazanyag-tartalma a haladó korral 
általában csökken. Ha valamely tehén 
napi fejéseredményét vizsgáljuk, azt 
fogjuk tapasztalni, — mint már emlitém 
— hogy a napszakok szerint zsírtarta
lomban nem lényegtelen különbségek ész
lelhetők.

Volt eset, hogy a déli 1 százalékkal, az 
estéli tej 2 százalékkal volt gazdagabb 
zsirban, mint a reggeli tej, a mennyiben 
éjjel a zsirkiválasztás hosszabb, mint 
nappal. Ha azonban a háromszor való 
napi fejés közt rendes nyugvási közöket 
tartunk be,a tejmennyiségészsirkiválasz
tás tekintetében csekély lesz a különbség. 
A tisztára való kifejés fontosságát leg
jobban igazolja azon tapasztalat, hogy 
vasárnapok és ünnepnapok után a tej 
általában zsirszegényebb, kapcsán a he
behurgyán végzett fejésnek és elsietett 
takarmányozásnak. Mint a csömört ki
kenő vénasszonyok régi mestersége a 
modern masszázásban uj éleire kelt és 
dicsőségre tett szert, úgy a svájczi fejők 
egy régibb gyakorlata: a tőgynek mint
egy masszáló gyömöszölése a Hegelund- 
féle fejési methodusban kezd mind szé
lesebb körben diadalt ülni. A dán állat
orvos fejő módszerét a dán kormány tá
mogatásával most már külön kurzusok
ban tanítják; mi több, már az osztrákok 
is rendeztek annak elsajátítása végett tan
folyamokat és nem ok nélkül, mert Dá
niában és Svédországban folytatott össze
hasonlító kísérleteknél a Hegeliind-fále 
fejés javára a tejtöbblet átlagban 3/4—1 
liter, Viscontinbanl/2 liter. Ez az eredmény 
valóban olyan, hogy érdemes lesz nálunk 
is a tulajdonképpeni fejés után az után- 
fejéssel és tisztára kifejéssel megpróbál
kozni, a mely Hegelund szerint a tögyfa-

lek, azután a tögynegyedek masszálásá- 
ból, végül szopós borjú lökésének után
zásából áll*). Podlokányi.

í Ilaí forgalom. 
Rovatvezető : Dorner Béla.

Leölt baromfiak kivitele Németországba,

Lapunkhoz többen fordultak azzal a 
kérdéssel, hogy a most április 1-én élet
belépett német vágóállat és husvizsgál iti 
törvény rendelkezései a leölt baromfiakra 
és vadhúsra kiterjesztettek-e ? A kívánt 
fölvilágositást a következőkben adjuk 
meg.

A német husvizsgálati törvény egyik 
czélja tudvalevőleg az is, hogy a német 
kormány idegen húsféléknek hozzávaló 
behozatalát korlátok közzé szorítsa. Az 
idegen húsfélék és levágott állatok csak 
megbatárosott vámhivatalokon keresztül 
vihetők be a német vámterületre, hol a 
meghatározott módon a vizsgálat is meg- 
ej tetik.

A törvény 14. §-a azonban világosan 
kimondja, hogy vadhús és baromfihús (le - 
ölt baromfi) nem esik a törvény 12. és 13. 
§ aiban foglalt korlátozás alá, azaz vad
hús és baromfihús csak akkor fog a többi 
húsfélékre előirt vizsgálatnak alávettetni, 
ha a törvény ezen pontjai ajbaromfiakra és 
vadra külön kilerjesztetnek.

Időlegesen azonban ilyen vizsgálat 
akkor is kiterjeszthető a nevezett hús
félékre, ha azon államban, melyből a be
vitel történik, akár a vadak, akár a barom
fiak között ragadós betegség (Seuche) fog 
kiütni.

Ezidöszerint azonban a leölt baromfiak 
a német területre vizsgálat nélkül vihe
tők be.

A vadhúsra vonatkozólag azonban a 
dolog már másképen alakult. A törvény 
kimondotta, hogy vadhúst szintén nem 
vesz a határon vizsgálat alá. Ezt azonban 
alnémet birodalmi tanács (agancsos vadak) 
és vaddisznó húsa szintén vizsgálatnak 
vettessék alá és pedig olyformán, hogy 
a szarvasfélék húsa oly módon vizsgál
tassák, miként az a szarvasmarhák húsára 
van előírva, a vaddisznó pedig úgy miként 
az a sertések húsára van előírva. Más 
egyéb vadhús, tehát (pl. nyúl, szárnyas) 
vizsgálat nélkül vihető be a német vám
területre.

Hogy ezen vizsgálat miként fog eszkö
zöltetni, arról más alkalommal tájékoz
tatjuk az érdeklődőket. D.

*) A Hegelund-féle fejésröl legközelebb rész
letes ismertetést fogunk közölni. Szerk.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető : Ilreblay Emil. 

Baromfitenyésztők Országos Egyesület 
választmányi ülése.

(1903. márczius 30.)
Jelen voltak : Pirkn&r János ügyvezető 

alelnökelnöklete alatt lovag Js&őíABéláné, 
HreblayExrel Monosíon Károly,NfcZcEdéné, 
Rausch Aladár, Rodiczky Jenő dr., Sierbán 
János, Szalaij János, Szilassy Zoltán igaz
gató-választmányi tagok, Jeremiás Rezső a 
Budapesti Hírlap fudósitója és Ágh Endre 
titkár. Az ülésről kimentették magukat 
Lippicli Gusztáv egyesületi alelnök, Kron- 
peclier Szilárd és Rácz Ödönné igazgató
választmányi tagok.

Pirkner János elnök üdvözölvén a meg
jelenteket, a tárgysorozat előtt örömmel 
jelenti, hogy a német birodalom által élet
beléptetni szándékozott baromfizárlat 
ügyében, a melynek érdekében egyesüle
tünk is értekezletet tartott, a földmivelés- 
ügyi miniszter részéről sikerült elérni azt, 
hogy baromfikivitelünk Németországba a. 
jövőben is lehetővé lesz téve. Ugyanis a 
tárgyalások során sikerült kieszközölni, 
hogy az eredetileg tervbe vett intézkedé
seket a német kormány nem lógja életbe
léptetni, hanem oly intézkedések fognak 
hozatni, melyek állategészségügyi szem
pontból teljesen kielégítik a német kor
mányt a nélkül,hogy kivitelünket teljesen 
megakadályoznánk. Az erre vonatkozó 
rendelkezés már a legközelebb meg is 
jelent, s ez úgy a helyi egészségügyi in
tézkedéseket, valamint a kivitelnél érvé
nyesülő állategészségügyi ellenőrzést sza
bályozni fogja. Az igazgató-választmány 
örömmel vette tudomásul a fenti rendelke
zést, sazilletőfaktoroknak köszönetét sza
vaz. Elnök a múlt ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítéséreSierbán János és Szalay János 
igazgató-választmányi tagokat kérte fel 
Titkár jelentést tesz a múlt igazg.-választ- 
mányi ülés határozatainak végrehaj fásáról.

Az egyesületnek a földmivelésügyi 
miniszter részéről adományozott 4000 
koronáért köszönő felirat intéztetett. A 
jóváhagyott alapszabályok 500 példány
ban kinyomtattattak, a múlt évre nem fize
tett tagsági dijak hátralékos tagdijak be
fizetésére félszólittattak. Az egyesület a 
Magyar Gazdaszövetségbe tagul belépett. 
Az igazgató-választmány a titkár által elő
terjesztetteket tudomásul vette és elhatá
rozta, hogy az ezideig be nem fizetett hát
ralékos tagdijakat a jövő hónap folyamán 
postai megbízás utján hajtja be.

Hreblay Emil a székelyföldi baromíi- 
akczióról számolván be, felemlíti, hogy a 
múlt igazgató-választmányi gyűlés abbeli 
határozatából kifolyólag, hogy a Székely
földön keltetés czéljábólsárgahéjutojások 
osztassanak ki, az egyesület fölterjesztési 
intézett a íöldmivelési miniszterhez, aki 
szives volt az egyesület kérelmét meghal-

•Jobb VILÁGI 2VI
nem is ajánlhatunk, mint a minők £29 év óta

csász. és kir. udvari magkereskedésében fFílOll Budapesten kaphatók.
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gatni,s elrendelte,hogy a Magyar Gazdák 
vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet utján a 
Székelyföldre 35.000 drb sárgahéju tojás 
szállittassék el, s ott 80 községben kis
gazdák közt osztassák szét. Az ig’azgató-vá
lasztmány tudomásul vette az előadottakat, 
s a fö'dmivelési miniszternek nagyfontos- 
ságu akcziójáért köszönetét szavaz.

Hreblay Emil az elmondottak kapcsán 
azon indítványt teszi, hogy kívánatos volna 
ha a fent írt módon tagjaink közül is töb
ben kaphatnának cserébe sárgahéju tojást 
és pedig a Magyar Gazdák Vásárcsarnok 
Ellátó Szövetkezete utján.

Szilassy Zoltán örömmel veszi tudomá
sul a íöldmivelési miniszter intézkedését, 
czélszerünek látná a csere eszközlését tag
jainkkal szemben is, a csere eszközlése 
azonban a tojások árát megdrágítaná ; a 
be- és elszállított tojás árkülönbözetétt 
kellene tehát valamiként biztosítani.

Szalay János kérdi hogy a kiosztandó 
tojások egyfajtának volnának-e, ami te 
nyésztési szempontjából szintén fontos. 
Kérdi egyúttal, hogy a szállítás 2—3héten 
belül megtörténhetne e?

Elnök-. Mindenesetre üdvösnek találná, 
ha tagjainknak ez utón is hasznot biztosít
hatnánk, a jó szállításra kiváló nagy súlyt 
fektetni és a csere, valamint elszállítás 
tekintetében kér megállapodásra jutni. Az 
egész üzlet lebonyolítására az időt nagyon 
kevésnek találja s azért kéri az igazgató
választmányt, határozna akként, hogy ez- 
időszerint csakis azoknak cseréltessék ki 
tojás, akik eziránt az egyesülethez fordul
nak. Az igazgatóválasztmány akként hatá
rozott, hogy fölszólítja és pedig két héten 
belül a nagyobb tenyésztőket, volna-e 
szükségük sárgahéju tojásokra, a jövőre 
nézve pedig egészében íölveszi az üg) et 
programmjába.

Titkár ezután a lagsági mozgalomról I 
számol be, jelenti, hogy a múlt igazgató-1 
választmányi ülés óta 41-en kérték tago
kul való felvételüket. Ezek: AGizella, I 
Bácsy Lászlóné, Bécsy Gedeon, dr. Dumit- 
rianu Ágoston, euesei Dorner Béla, Drágffy ; 
Sándor, özv. Ferenczy Józsefné, Ferenczy 
Elek, Fröhlich Frigyes, felsőeőri Gyetvay 1 
Andor, Gajáry Ödönné, Heiszler Manóné, i 
Hartman és Conen, Heller és Politzer, 
Haranghy Balázs, gróf Khuen-Héderváry 
Károlyné, Kiinger L., Kovács Lajos, Kreutz 
Józseíné, Kolonits Béla, Kratochwill Gyula, 
Kaál Józs f, László Ambrus, Jío/or Adolf, 
JlwZZer Sándorné,May Róbertné, Nick Ede, 
Nagel Károly, dr. Reusz Andor, Albert. 
Töröki Pál, Simon Pálné,Segesváry Ödönné, , 
Sebök Ernő, V. Tóth Antal, ÍFac/isóen/1 
Miksa, Zitás Bertalan, Zsilinszky Mihály, ' 
Sveiczer Antalné, Bosnyák Gézáné, Blancsok 
Gyula, Deutsch Jenő, Dorombig Józsefné, 
Reinisch Józsefné, Pánti István.

Felsoroltakat az igazgatóválasztmány a , 
tagok sorába felvette. Titkár ezután az át
iratról számol be. A Jászszentlászló és Vi- ■ 
déki Gazdakör augusztus hó 15. és 16-án i 
rendezendő baromfikiállitás érdekében 
támogatásra kéri fel az egyesületet, a kiál
lítás megnyitására Pirkner János ügyve
zető alelnököt kéri fel, valamint egy bíráló
bizottság kiküldését kéri s egyúttal cso
portos kirándulás rendezését Jászszent- 
lászlóra. Az igazgatóválasztmány felkéri 
Pirkner János alelnököt, hogy a kiállítás 
érdekében közreműködjék.

A máramaros vármegyei Gazdasági | 

Egyesület a földmivelési miniszterhez in
tézett folyamodványát küldi pártoló fel
terjesztés végett, hogy Mármarosvár- 
megye területén egy mintabaromfitelep ál- 
littassék fel. Az igazgatóválasztmány a 
felterjesztéstől eláll s tudósítani határozta 
a vármegyei gazdasági egyesületet, hogy 
mintabaromfitelepek ez idő szerint az or
szágban felállítva nem lesznek, mert ezek 
czélját tökéletesen betöltik az egyes na
gyobb tenyészetek. A Délvidéki Földműve
lők Egyesülete folyó évi április hó 13-ikán 
tartandó zászlószentelés ünnepélyére Ili vja 
meg az elnökséget. Az egyesület igazgató
választmánya íídvö ölni határozta az ün
nepélyt rendező egyesületet Elnök fölem
líti, hogy a rómában tartandó mezőgazda
sági kongresszussal egyidejűleg’ a római 
madártenyésztési társulat által rendezendő 
baromfikiállitásra az egyesület is meghi
vatván, képviseltetésiil Tormay Béla mi
niszteri tanácsos és dr. Rodiczky Jenő 
akad, igazgatót kérte fel az elnökség’.

Az ig’azgatóválasztmány ezt tudomásul 
vette s a képviseltetésért az illetőknek 
előre is köszönetét szavaz.

Hreblay Emil az őszszel rendezendő 
baromfitenyésztési kiállítások előkészítő 
bizottságának rendezési munkálatait kéri 
megkezdeni, egyúttal ajánlja, hogy a ren
dezendő kiállításokon, különösen a kis
gazdák között egyes baromfitenyésztési 
eszközök, szakkönyvek stb. kisebb emlék
tárgyak osztassanak szét.

Az igazgatóválasztmány a rendezés 
munkálatainak megkezdését az elnökségre 
bízza s Hreblay indítványához elvileg 
hozzájárul.

Pirkner János elnök köszönetét mond a 
tagoknak megjelenésükért s az ülést be
zárja. _______

A baromfitenyésztés szocziális 
jelentősége.

Egy csomó levél fekszik előttem. Egy 
részük Erdély hegyes-völgyes vidékeiről, 
más részök a Tisza parijáról, a Körös, 
Maros ^völgyeiből érkezett s mindmeg
annyi árról szól, milyen is a kisgazda 
élete azon a vidéken ? Hát, én Istenem, 
milyen ? Nyomorúságos, gonddal, búval 
telt, semmit érő élet, örökös küzködés, 
bánattal teljes.

Hogy éppen hozzám, illetve ahhoz az 
egyesülethez czimezték Írásukat, amely
nek ügye-baja vitelével bízattam^ meg, 
szerencsémnek tartom.

Az aprójószágnak szenteltem életemet. 
Érdekel a sorsa a baromfinak s a ma-; 
gamfajta szegény emberek búja-gondja 
is a szivemen fekszik. Hogy e kettőt igy 
együtt említem, nem olyan furcsa valami, 
mert hiszen kis embernek az élete job- 
bulásához nem sok kell; kevés haszon
ból is megél az. Ám ha e hasznot fo
kozni is lehet, mennyivel inkább kell 
azon lennünk, hogy az utat-módot meg
találjuk erre. A baromfitenyésztés fej
lesztése egy mód arra, hogy sok-sok kis 
embernek kenyeret adjunk és ha ilyen, 
első sorban bir szocziális jelentőséggel.

Világot járt emberek mondják, hogy 
egész Európában egy ország sincs, 
amelynek fekvése, égalji viszonyai any-

nyira kedveznének a baromfitenyésztés
nek, mint. Magyarországé. Ehhez hozzá
tehetjük még azt is, hogy nincs talán 
hely, ahol oly fontossággal bírna a ba
romfitenyésztés kiterjesztése, mint ná
lunk. Hogy miért? Hát azért, mert sehol 
sem oly nagy a száma a kis exiszten- 
cziáknak, sehol sincs oly földhöz, haj
lékhoz ragaszkodó ember, mint nálunk 
s mégis egy országból sem vándorol ki 
annyi tömérdek ember, mint tőlünk. Ön
ként tolul elénk a kérdés : miért ? Az el
múlt év őszén tartott kivándorlási kon
gresszusok megadják erre a feleletet; 
tömérdek okát tárták fel a kivándorlás
nak, mindezek azonban összegezve, a 
föld s főleg a hajlékról való csekély gon
doskodás mellett szólnak. A falusi haj
léknak egyik jövedelmi tényezője a ba
romfitenyésztés is. Foglalkozást nyújt a 
ház öregeinek, aprajának egyaránt, ke
vés a vele való gond, pár korona csak 
a befektetése, amellett cseppen, de csur- 
ran is belőle a fillér.

Bátran merem állítani, hogy szép ha
szon biztosíttatnék azok részére, akik
nek mindennapi kenyerük az éhezés, ha 
a baromfitenyésztés képezné egyik jöve
delmi forrásukat s el merem mondani 
azt is, hogy ha ez képezte volna régeb
ben sok vidék foglalkozását, úgy keve- 
sebbcsaládhagytavolnaodakis vityilóját.

Mert alap nélküli mende-monda az, 
hogy a baromfitenyésztés csak akkor jö
vedelmező, ha a tyúk, a lúd a szomszéd 
portáján él; ósdi felfogás, szükséges 
rosszat látni az aprójószágban. Igenis, 
megvan annak a haszna a bakterház ud
varán is. Meg, mindenütt. Az a mi ba
junk csak, hogy keveset törődünk hely- 

i lyel és emberekkel, hogy nem látunk túl 
azon a határon, amelyet szűk látkörünk 
felölel.

Egy levelet közlök csak itt a sok kö
zül. Talán senkit sem untatok vele, ha 
ide irom; rövid, de sokatmondó. íme :

„A Kőrös partján lakom. Én ma
gam, mert alkalmas helylyel rendel
kezem, kacsát is, ludat is tenyésztek, 
de csak közönségeset, mivel itt a kör
nyéken sehol sincs jövedelmezőbb ne
mes baromfi. Sok baromfit lehetne 
nálunk tenyészteni, de az itt való gaz
dáknak eszükbe sem jut az, hogy 
mennyi pénzt lehetne nekik a baromfi
tenyésztésből szerezniük. Ha valame
lyiküknek 10 vagy 20 hold földje van, 
akkor már azon lakik kint, de ott sem 
marhatenyésztéssel, sem baromfite-. 
nyésztéssel nem foglalkozik, csak 
szánt, vet meg szoczialistáskodik; 
szidja az urakat, hogy nagy az adó, 
rossz a termés, nem bir megélni. Igen, 
mert a bujtogatókfól nem hallotta, 
miképpen kellene a kis gazdaságot 
jövedelmezővé tenni s ő maga sem 
iparkodik valamit tanulni, hogy a mai 
viszonyokhoz képest gazdálkodjon. 
Itt, nálunk, ahol megvan a hely, nagy 
szükség volna arra, hogy a földmi-
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velésügyi miniszter valami segélylyel 
előmozdítaná a baromfitenyésztést, 
mert ez főfészke a szoczializmusnak 
s nálunk a község vezetői sem tesz
nek a falu érdekében semmit."
Eddig a levél. Egyszerű ember kere

setlen szavaival Írva, de sok igazságot 
mond. Mert igaz az, hogy nagyon sok 
hely van még olyan, ahol alig-alig foglal
koznak baromfitenyésztéssel. Sok olyan 
vidék, ahol meg van adva minden kellék 
a baromfitartásra, nevelésre, sőt értéke
sítésre is, s ahol mégsem ment át a 
köztudatba az, hogy ott baromfit haszon
nal is lehet tenyészteni. Nem tudom, mi 
az oka ennek, de hogy mindenesetre és 
gyorsan pótlandó hiba, az tény. Hiba 
közgazdasági szempontból nézve is. Mert 
hisz unos-untalan halljuk, hogy Magyar
ország nem képes a külföldi piaczi keres
letet kielégíteni baromfiakban s hallhat
juk azt is, hogy számos olyan vidék van, 
ahol csak igen kis mértékben tenyész
tenek czéliránvosan baromfit. Mindezen 
a bajokon segíteni kell. Segíteni, amig 
nem késő, amig van tenyésztő: a falu 
népe, a tanyák lakói. Azok várják a segí
tést, de ki tudja, ha elkésünk cselekszem, 
kibirják-e nagysokára várni? A baromfi
tenyésztés fontosságát a kisemberekre 
nézve beláthatja mindenki. A szocziális 
kérdés megoldásainak egyik hathatós 
fegyvere lehetett volna a múltban is ez 
állattenyésztési ágazat kiterjesztése min
den tanyán, minden faluban; ám hogy 
most is az, ki vonná kétségbe ezt?

Igaz, a tér nagy s a tennivaló tömér
dek. Sokat gondolkozni nincs időnk. 
Hogy hol s mit kell tenni, mintegy önma
gától kínálkozik, a fö az, kiterjeszteni a 
nemes és haszonbaromfitenyésztést az 
összes vonalakon s belevonni a kis exisz- 
tencziákat mind, akiknek csak egy kert
alja földjük van.

Hiszem, — hogy ha a jelek nem csal
nak, — ez az akczió kevés idők múltával 
megtermi gyümölcsét; a társadalom nagy 
része már megindult e cselekvésben, a 
gárda folyton szaporodóban van; adja 
az ég, hogy ténykedését siker koronázza.

Ágh Emire. \

Melyik a jó tojó tyuk?
Ez a kérdés állandóan napirenden van 

s tömérdek tintát pocsékoltak már el a 
tyuktudósok és tudósnök e kérdés alapos 
megvitatására. Most ismét felmerült e 
kérdés s egy német lapban a következő
ket olvassuk:

Sokan azt tartják és állítják, hogy a jó 
tojóképesség fajtatulajdonság s igy azt 
állítják, hogy a legjobb tojó tyúkok a 
plimut,langsán és a wiandott fajták közt 
találhatók. Ezek tojnak legtöbb és legna
gyobb tojást.

Ezt pedig állítani nem lehet, mert a 
tapasztalás azt mutatja, hogy tél idején 
a legjobb tojók azok a tyúkok, melyek 
márczius-áprilisi költésüek s őszre már

teljesen kifejlődtek, még mielőtt a zordo- 
nabb időjárás beállt volna. Egyébként 
külső jelekből is meglehet ismerni, melyik 
tyuk jó tojó s melyik nem. Minél skárlát- 
vörösebb az állat taraja, annál jobb tojó; 
a halványpiros taraju állatok tojóképes
sége rendszerint csekély. A tyúkól világos, 
szellös és tiszta kell, hogy legyen s lehe
tőleg védve a nedvesség s hideg északi 
szelek ellen. Jó tojó legfeljebb 4 évig lehet 
egy tyuk. Ezen időn túl mindig keveseb
bet s kevesebbet tojnak. Fontos továbbá, 
hogy a tojó oly takarmányt kapjon, mely 
ugyanazon protein- s ásványanyagokat 
tartalmazza, minta melyekből a tojás ala
kul. Ilyen takarmány mellett meghárom- 
szorosodik a tojásmennyiség. Tél idején 

i rendszerint kevés ásványanyag táplálék
hoz jut a tyuk, mivel a hó miatt homok
hoz s kőtörmelékhez nem jutnak; ezért 
ajánlatos faltörmeléket adni a tyúkoknak. 
Tanulság ebből az, hogy tenyésztörzs- 
nek mindenkor csak februáriusi csibéket 
tartsunk meg s a takarmányozásra nagy 
súlyt helyezzünk. ZZus-eledel-gyárnak 
hazánkba való felállítása ezért volna 
szükséges, hogy a baromfitenyésztők télen 
olcsó és jó hustakarmányhoz juthassanak. 
A B. 0. E. is felvette ezt programmjába, 
s hiszszük, találkozik vállalkozó, ki ily 
gyárat nálunk felállít.

Özv. Horváth J.-né.

Szétszedhető baromfiól.
Baromfitenyésztésünktől csak akkor 

várhatunk hasznot, ha először állataink 
egészségesek, másodszor fentartási költ
ségük csekély. Azon kell tehát dolgozni, 
hogy valami betegség be ne fészkelhesse 
magát tenyészdéinkbe, s ha mégis beke
rülne, azt még csirájában elfojtsuk. Éppen 
ilyen fontos tétel a másik, ami ugyan az 
egészséggel is összefügg, az t. i., hogy a 
tyúkok takarmányozása minél kevesebbe 
kerüljön.

Mindkettő függ a gazda szorgalmától, 
szakismeretétől és a berendezési czikkek- 
nek, s azok között elsősorban az ólnak 
czélszerü voltától.

Minden ól jó, ha jól van csinálva, de 
legjobbnál is jobb a szétszedhető ól. A szét
szedhető ól az, amelyet a baromfitenyész
tésben általában, de különösen a mező
gazdasági baromfitenyésztésben semmiféle 
más rendszerű ól nem pótol, s amely 
joggal a jövő óljának nevezhető.

A szétszedhető ól nemcsak azokat az 
összes előnyöket egyesíti magában, ame
lyekkel az eddig legjobbnak ismert és 
elfogadott óltypusok bírnak, hanem azon 
kívül még külön jeles tulajdonságai is 
vannak. Így: 1. Felülmúl minden más 
ólfajtát a tisztogatás módját illetőleg. 
Amig ugyanis más ólak csak nehézkesen, 
felületesen, sőt egyes hozzáférhetetlen 
helyeken csak rosszul tisztíthatok, s annyi 
bajjal, körülményességgel jár, hogy a 
munkás a tisztítási kötelezettséget bünte
tésnek tekinti, addig a szétszedhető ólt,

éppen ezen sajátos tulajdonságánál fogva 
a lehető legegyszerűbb módon s minden 
izében a lehető legalaposabban akár 
minden nap kitisztíthatjuk.

Oda állíthatjuk, ahol az — a különféle 
körülmények szerint legjobban megfelel. 
A földhöz ragadt ól csak egy bizonyos 
esetben, mondjuk egy évszakban foglal 
el helyes fekvést, a szóban forgó ólat 
pedig a szükséghez képest forgathatjuk, 
elöre-hátratolhatjuk, azaz a tyúkok szük
ségletéhez mérten helyezgethetjük. Hogy 
milyen fontos az, hogy a nap az ólat 
— különösen télen — érje, s hogy az 
ól viszont nyáron árnyékban álljon, azt 
senki sem tagadja. Éppen ilyen pótolha
tatlanul szükséges, hogy belsejét a nap
sugarakkal kisüttethessük, ami az ólat 
szétszedve, s az egyes alkatrészek belső 
lapjait a nap felé fordítva tökéletesen 
eszközölhető.

Amennyiben pedig nagyon szigorú te
lünk volna s a hideget mindent elkövetve 
sem bírnánk megzabolázni, a szétszed
hető ól az esetben is segítségére van a 
tenyésztőnek: beszállítható egy másik 
helyiségbe, ólba vagy esetleg a marha
istállóba is. S ez lehetséges, mert dara
bokban hordható be az ajtón.

2. Lényegesen hozzájárul a fentartási 
költségek leszorításához. A baromfite
nyésztésnek u. i. egyik sarkalatos felté
tele az, hogy az állatok az élelmük egy 
részét, még pedig javarészét maguk ke
ressék meg. Érvényesül ez bármely tenyé
szetben, de különösen a mezőgazdasággal 
egybekötött baromfitenyésztésben.

Alkalmat nyújtunk erre az állatoknak 
azzal, hogy nagy területen, szántáson, 
réteken, tarlókon barangoltatjuk őket. 
Csakhogy a baromfiak, de különösen a 
tyúk, — a mely éppen a leghasznosabb, 
eltéröleg más állatoktól, — az ö meg
szokott helyüket, az ól környékét nem 
igen hagyják el, vagy legalább is lénye
ges távolságra nem. A tanyában s annak 
környékén aztán csakhamar készen van
nak az elhullott kalászokkal, s a helyett, 
hogy messzebb menve, távolabb is föl
szedegetnék s megmentenék a kárba- 
veszéstől a kalászokat, bent a tanya
udvarban az asztag és a garmada körül 
pocsékolják a készet örökös bosszúsá
gára a gazdának.

Ha azonban szétszedhető ólak állanak 
rendelkezésünkre, akkor ezzel oda csalo
gathatjuk a tyúkokat, a hova tetszik. Az 
ugar közepére is odaállíthatjuk az ólat, 
s azzal a sok elpusztított féreggel, her
nyóval, álczával, kukaczczal nemcsak a 
saját gyönyörűségükre tömik meg a be
gyüket, hanem a gazda örömére is, meg
szabadulván sok káros rovartól a földje. 
A szétszedhető ólak mint általán tudva 
van, nagyon egyszerű szerkezetűek, és 
semmivel sem drágábbak, mint bármely 
más, jóravaló deszkaól, ép ezért ilyenek 
igénybevételétmelegen ajánljuk tenyésztő 
társainknak.
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Különfélék.
Kitüntetés. A király Dely Elemér állat

orvosnak buzgó szolgálatai elismeréséül 
a koronás arany érdemkeresztet adomá
nyozta.

Tudományos állatorvosi értekezés . A tu- 
mányos akadémia III. osztályának már- 
cziusi ülésén dr. Horváth Géza rendes tag 
terjesztette elő dr. Rátz István lapunk ro
vatvezetőjének értekezését a 'mételyféle 
férgeit egy uj neméről, melynek ez idő sze
rint 3 faja ismeretes; kettőt dr. Rátz 
talált Magyarországon, a harmadik pedig 
Észak-Amerikából Íratott le.

A székesfőváros marhavásár-forgal
mának szabályozása. Darányi földmive- 
lésügyi miniszter a székesfőváros marha
vásárán a hasított körmü állatok forgal
mának ideiglenes szabályozására rende
letet adott ki, mely szerint 1. a vásárra 
csakis vágóállatok hozhatók föl s ezek 
csakis levágásra adhatók és szállíthatók 
el. 2. A vásárról a vámkülföldre tilos a 
kivitel. Ausztriában az osztrák belügy
miniszter engedélye alapján közvetetlen 
levágás czéljából egyes vágóhidakra le
hetséges. 3. Belföldre csak oly helyekre 
lehet a vásárról szállítani, ahol közvágó
híd van és pedig vasúton, a legközelebbi 
vasútállomásig. A levágatást hatósági 
állatorvosnak kell ellenőriznie. 3. A fő
város környékére állatorvosi vizsgálat 
után ama helységekbe, a hol vágóhíd 
van, útközben való etetés és itatás kizá
rásával lábon is elhajthatók, az állatokat 
azonban öt nap alatt le kell vágni. 5. Ha 
az elszállított állatokon levágásig vagy 
levágáskor száj- és körömfájás állapít
tatnék meg, erről a fővárosi állatvásáro
kon szakszolgálatot teljesítő állatorvos 
értesítendő. 6. A nem budapesti fogyasz
tásra szánt állatokat azonnal el kell 
szállítani. *

Halak és egyéb élelmiszerek szállítását 
gyorsítandó uj árukezelést léptettek életbe 
a német vasutak egyes vonalain. Az újítás 
abban áll, hogy a fel- és leadást, illetve az 
ezzel járó kezelést egyszerűsítették. A fel
adás történhet bérmentve vagy anélkül; 
hogy azonban ezt könnyítsék, az illető 
helyeken mindenütt kifüggesztve tartják 
10 kg.-ként emelkedő súlyra nézve a díj
tételeket avonatkozóviszonylatban. A tize 
tést a fél nem pénzben, hanem a vasút 
által kiadott értékjegyekben rójja le. Fu
varlevél helyett a feladó által kiállított 
árujegyet használnak, amely a törzslapon 
ki vül két szelvénnyel bír. Az egyik a czim- 
zett értesítésére szolgál s e végből Írásbeli 
közleményekre is alkalmas, a másik pedig 
utánvétellel terhelt küldeményeknél alkal- 
maztatik. Ezen eljárás mellettfeleslegessé 
válik tehát a számolás s az egyéb írásbeli 
kezelés úgy a feladó mint a leadó állomá
sokon, minélfogva az áru késedelem nél
kül juthat a gyüjtőkocsikba, illetve azok
ból a czimzettek kezeihez. Kívánatos vol
na, hogy a nagyobb élelmi piaczokra szál
lítandó s különösen a gyors szállítást meg
kívántaié áruknál nálunk is hasonló áru
kezelés léptetetnék életbe.

Lóárverés. Am. kir. lótenyésztési inté
zetekből kisorolt számfeletti kanczák és 
heréitek árverése a budapesti 1 attersall- 
ban f. évi április hó 30-án fog megtartatni. 
Árverésre kerülnek a kisbéri ménesből 
négy heréit, a bábolnai ménesből 26 fia
tal kancza, a mezöhegyesi ménesből 17 
heréit s a székesfehérvári méntelepröl 
két heréit.

Baromfikivitelünk Németországba. Kül
földi lapok azt híresztelték, hogy április 
1 -töl kezdve a leölt és élő baromfi kivi
tele Németországba Ausztriából és Ma
gyarországból meg lesz nehezítve. Ez a 
hír nem igaz, mert a német husvizsgálati 
törvény nem rendelkezik sem az élő, 
sem a leölt baromfibevitel megszori- 
tásáról.

A sertésvész ellen való védekezés Ausz
triában. A kormány törvényjavaslatot 
nyújtott be a sertésvész ellen va'ó véde
kezés tárgyában. Ez a törvény a most ér
vényben lévő 1899. május 2-iki és 1900. 
szeptember 15-iki császári rendeletek he
lyébe fog lépni, mert ezek a rendeletek az 
azóta szerzett tapasztalatok szerint úgy 
állategészségügy-rendészeti, mint köz
egészségügy-rendészeti szempontból mó
dosításra szorulnak. Az uj törvényjavaslat 
lényege az, hogy fakultative engedi meg 
a sertések megölését sertés vész, vagy fer
tőzés vagy fertőzésnek gyanúja esetén, 
holott eddig az állat megölése kötelező 
volt ilyen esetekben. Erre nézve a törvény 
3. szakasza a következőket rendeli: Ha a 
fönnforgó körülményekből Ítélve fölte
hető, hogy a sertésvészben megbetege
dett vagy ettől a betegségtől megfertőz- 
tetett vagy ilyen fertőzés gyannujában 
álló sertések eltávolítása áltaí a járvány 
gyors kiirtása valamely területen elérhető, 
a tartomány közigazgatósági hatósága le- 
öletheti az ilyen sertéseket. A tartomány 
közigazgatási hatóságának erre vonatkozó 
rendelkezése ellen jogorvoslatnak nincs 
helye. Másik lényeges rendelkezése az uj 
törvényjavaslatnak a 4. szakaszban jut 
kifejezésre, a mely szerint a megölt serté
seknek, illetőleg egyes részeiknek emberi 
táplálkozásra való használata megenged
hető. Ez azonban csak az állatorvosi bizo
nyítvány alapján történhetik, a mely bizo
nyítvány kellékeire nézve kormányren
delet fog intézkedni.

Baromfikivitelünk érdekében. Darányi 
földmivelésügyi miniszter belátta, hogy a 
külföldről behozott baromfibetegségek 
virágzó baromfitenyésztésünketkomolyan 
veszélyeztetik. Hogy az ez utón fenyegető 
veszélynek eleje vétessék, Darányi föld
mivelésügyi miniszter körrendeletileg in- 
tékedéseket tett. Ezentúl vámkülföldről 
baromfi csak a belépő állomásokon hozható 
be, ahol azok megvizsgáltatván, csak 
akkor bocsájtatnak be, ha mindegyik 
darab egészséges s ha csak egy darabon 
ragadós betegség konstatáltatik, a szállít
mányt visszaküldik. Hogy baromfitenyész
tésünk jó hírneve biztosítva legyen, el
rendelte a miniszter, hogy az országból 
csakis oly baromfiak kerülhetnek vám
külföldre, amely helyeken nyolcz napon 
belül ragadós betegség nem volt. És ezt

a körülményt a községi elöljáróság iga
zolja. A vámkülföldre irányuló baromfi- 
szállitmányok mielőtt az ország határát 
átlépnék, állatorvos által megvizsgáltat
nak és csak akkor engedik ki, ha teljesen 
egészségesek. A rendelet kioktatja agazdá- 
kat a betegségek ellen való védekezés
ről s arról is, hogy mit kell a gazdáknak 
tenni.

Országos ebkiállitás és mükotorék- 
verseny. Az Országos Magyar Ebtenyésztő 
Egyesület április 11—13-iki kiállítására 
nagy számmal érkeznek a nevezések. 
Ujabhan Budapest székesfővárosa egy 
100 és egy 50 koronás tiszteletdijat ado
mányozott, azonkívül 15 értékes tisztelet
díj vár kiosztásra. Az eddigiekből ítélve 
a kiállítás nagy sikerűnek Ígérkezik. Kiál
lítási iroda Budapest, IX. Üllöi-ut 25. 
Köztelek.

A Balatoni Halászati Társulat a napok
ban tartotta évi rendes közgyűlését Keszt
helyen Dezsényi Árpád elnöklésével. 
Barics Gyula, a társulat igazgatója, hosz- 
szabb jelentésben számolt be a balatoni 
halászat állapotáról. A közgyűlés a tár
sulat elnökévé Széchenyi Imre grófot, al- 
elnökké Dezsényi Árpádot, igazgatóvá 
Barics Gyulát választotta meg.

Nemzetközi méhészeti kiállítás. Április 
hónap 4-én nyilik meg Bécsben a méhé
szek nemzetközi kiállítása, melyre Nevv- 
Yorkból is számosán jelentkeztek. A 
gödöllői állami méhészeti gazdaság a 
kiállításon nagyobb kollekczióval vesz 
részt.

Tenyészállatvásár Boroszlóban. Ezévi 
június hónap 12-én é> 13 án nagyszabású 
tenyészállatvásár lesz Boroszlóban. A 
résztvenni szándékozóknak az 0. M. G. E. 
titkári hivatala küld bejelentési űrla
pokat.

AII. tavaszi luxusló-vásár április hónap 
26-án kezdődik és bezárólag 29-ig tart. 
A bejelentési határidő április hónap 11. 
Ezen a vásáron a részt vesz az állami 
ménesek heréit lóanyaga is. Akiosztandó 
tiszteletdijak között szerepel a földmive
lésügyi miniszternek egy értékes aján
déka is. Itt említjük meg, hogy az elmúlt 
első tavaszi luxuslóvásár minden tekin
tetben jól sikerült. Nagy volt a felhajtás, 
szép és előkelő látogatottságnak örven
dett a vásár és ami a legfőbb, a felhajtott 
lovak 5O°/o-a értékesíttetett. Felhajtatott 
306 drb ló, eladatott 154 darab 138,820 
korona összértékben; egy ló átlaga 802 
korona volt.

Baromfitenyésztési előadások. A Ba
romfitenyésztők Országos Egyesülete által 
Nóyrád megyében rendezendő baromfi
tenyésztési előadások közül, ez ideig 
három helyen tartatott meg az előadás 
éspedigVadkertenmárcz. 15-én, Szügyön 
márcz. 25-én és Nagyszécsénvben márcz. 
29-én. Mindhárom helyen rendkívüli ér
deklődés mellett tartotta meg előadását 
Nagy Dezső a B, 0. E. igazgatóválaszt
mányi tagja.
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Állategészségügyi kerületek. Az „Állat
tenyésztési és Tejgazdasági Lapok“ 10. 
számában vczetöhelyen foglalkoztunk az
zal, hogy a 800—900 négyszögkilométer 
határral biió s igen nagy állattenyésztést 
folytató városok is a jövőben állategész
ségügyi kerületekre lesznek osztva. Mint 
ez már Débreczen város területére nézve 
megtörtént. Most Szeged osztatott fel 
ilyen kerületekre. Az erről szóló rendel
kezés a következő : Szeged törvényható
sági joggal felruházott város 815 □ kilo
métert kitevő határát az állatok, állati 
nyerstermények és ragályfogó tárgyak 
Ausztria és Magyarország közötti kölcsö
nös forgalmának szabályozása tárgyában 
létrejött kiegyezési megállapodások alap 
ján a földmivelésügyi miniszter az Ausz
triába irányuló állatforgalom szempontjá
ból f. évi április hó 1-én a következő hét 
állategészségügyi kerületre osztotta fel: 
1. kerület^ Szeged4*, 2. kerület „ Újszeged “, 
3. kerület „Szeged-Feketeföldek44, 4. ke
rület,, Szeged-Szatymaz", 5. ker.„ Szeged- 
Csengele44, 6. kerület „Szeged-Röszke“, 
7. kerület „Szeged-Átokháza44. Az 1. kér. 
határa a Tisza folyó jobbpartia és az innen 
kiinduló és ugyancsak ide visszatérő vá
ros körüli körtöltés, mely egyúttal Sze
ged város belterületének vámvonala. 
A 2. kerület határa a Tisza és a Maros 
folyó balpartja, valamint az ezek között 
levő torontálvármegyei Deszk, Szőregh 
és Ujszentiván községek határvonalai. 
A 3. kerület határa a városi körtöltés 
Tápé, Algyő és Sövény háza kö7 ségek, a 
Fehértó, a Matyéri csatorna és a marto- 
nosiármentesitö társulattiszai védtöltése. 
A 4. kerület határa a Fehértó, Sövény
háza, Sándorfalva és Dorosma községek 
határvonalai és a Szeged felsötanyai 
balástyai kapitányság határvonala. Az 
5. kerület határa a balástyai kapitányság 
határvonala, Sövényháza, Kistelek, Fél
egyháza, Jászszentlászló és Majsa köz
ségek és Kömpöcz puszta határvonalai. 
A 6. kerület határa a Maty-csatorna, a 
martoiiosi ármentesitö társulat tiszaivéd- 
töltése, Dorosma és Horgos községek ha
tárvonalai, valamint Szeged alsótanya, 
Zákány, Mórahalom és királyhalmi tanyai 
kapitányságok határvonalai. A 7. kerület 
határa a Szeged- aisótanya, Zákány, Móra
halom és Királyhalom kapitányságok ha
tárvonalai, Dorosma, Majsa községek 
Ötömös puszta és Szabadka város határ
vonalai. Ezen állategészségügyi kerületi 
felosztás alapelvét képező azonhatároz- 
mánynak, mely szerint az állatforgalom 
szempontjából minden egyes ily állat
egészségügyi kerület úgy tekintendő, 
mintha önálló község lenne, — folyamá- 
nyaképen a Szeged város területéről 
Ausztriába irányított állatszállítmányok 
származási helye a felosztás hatályba 
helyezésétől, vagyis ápril hó 1-től kezdö- 
dőleg nem csupán Szeged város, hanem 
a városnak azon állategészségügyi kerü
lete lesz, amelyből a szállítás történik,

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

Tagdijnyugtázás. Tagsági dijakat fizettek 1903. 
márcz. 26-tól ápril hó 2-ig 1903-ra: Zitás Ber
talan, Bombay Dezső, Blascsok Gyula, Pánti 
István, Lukácsy hnréné, Biehczky Károly, 
Kem°nu testvérek, KomáronyIstvánná, Retnisch 
Józsefné 8—8 K.-át. V. Gy. urnák Arokszállás. 
A hozzánk beküldött lojáscsomagolóládákal 
kiadtuk megvizsgálás végett szakértőnknek s az 
a napokban fog róluk véleményt mondani. — 
Arad m. g. e. A küldött tagot beiktattuk, kö
szönet. - K. D. urnák Té-a. Hivatalos lapunk 
a tagdíj fejében ingyen küldetik meg. L. G. urnák, 
Makó. A tojások küldéséről a napokban kap érte
sítést. S.D. urnák, K.-Kontáron. A kívánt törzsek
kel legszorgosabb utánjárással sem szolgálha
tunk. I)r. K. A. urnák, Nyitra. Megrendelést el
intéztük. M. R-né úrnő Zemplén. A kívánt faj
ták beszerzésénél utalunk lapunk hirdetési ro
vatára. V. I). urnák Boös. A tojások külseje 
után az abban fejlődő állat minőségére mi 
következtetést sem lehet vonni és ezért igen 
szükséges, hogy az ember azon tyuk tulajdo
nait ismerje, melynek tojásaiból szaporitani 
akar. — A legszebb tojásokból is, ha azok 
középszerű tojótól származnak, csak igen ki
vételesen származnak termékeny tyúkok. Es 
ezért csak oly fontos tudni a kiköltésre szánt 
tojások származását, mint a hogy szükséges 
ismerni azon tehén tejelőképességét, melynek 
borját jól tejelötehénnek akarjuk felnevelni. 
K. J. urnák Vácz. Tessék kérelmével a föld
mivelésügyi minisztérium IV. főosztályához for
dulni. H. M. urnák Ipolyság. Hogy ismerjük-e a 
Sz-ink tendencziáját ? Nem. Az egyszer igy, más
szor úgy beszél. Ma fehér, holnap fekete, azután 
meg verdi vörös tollazat mellett foglal állást. 
Egyszer, úgy lehet, még világraszóló ujjitással 
lép fel a tollazat tekintetében s állást foglal a 
szivárvány összes színeiben tündöklő baromfi 
mellett. Teljék kedve neki. lfj. S. J.-né úrnő 

M.-Vásárhely. Szives érdeklődését köszönjük. 
Czimeket tudattunk. P. Gy. urnák. Szabadka. 
Alapszabályok pénteki postával mentek. II. Gy\ 
urnák Saard. Utalunk igazgató-választmány, 
ülésünkről szóló tudósításunkra. B. D. urnák 
M.-Bánd. A kiállításokról részletes programúi 
még e hónapban fog megjelenni. Ifj. B. L. 
urnák M.-Sziget. Előadások megtartásának idő- 
pontját, ha. tudatni szives lesz, intézkedünk.

Á Hat kereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdaságé 

Lapol£“ eredeti tudósításai.
Budapesti vAgómurliavásAr. 1903. április 2. 

Fölhajtatott: hizott s legelömarha 1849 drb, csontozni 
való marha 333 drb, összesen 2182 drb. Ebből : ökör 
1462 drb, bika 117 drb, tehén 510 drb, bivaly 93 drb, 
növendékmarha — drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1903. április 2. I. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör 60-64 ‘ 54-58 48-52
Tarka hizott ökör . 62-66 56-60 50-54
Tehén....................... 50-54 45—48 42-44
Szerbiai ökör . . % 58-62 50—56 44-48
Bika.......................... 56-60 50-54 44-48
Növendékmarha . . —----- -------- —
Bivaly ....... 40—42 36-38 32-34
Irányzat: Aj vásár hangulata lanyha, az árak változatla

nok, jobb fiatal marháknál 1 korona áremelkedés.
Budapesti szurőmarhavásár. 1903. ápr. 2. 

Fölhozatott: borjú 608 darab, bárány 1713 darab. 
Árak: Borjú I. oszt. kg.-ként 72—80 fill., II. oszt. 
62—70 fill., bárány páronkint 6—16 kor.

Irányzat: A vásár hangulata elég élénk.
Budapesti lóvásár. 1903. ápr. 2. Fölhajtatott : 

844 drb. Ebből jobb min. hátas ló — drb, jukker 
10 drb, hintós 30 drb, igás 50 drb, fuvaros ló 100 
drb, parasztló 540 drb, alárendelt minőségű 114 drb. 
Eladatott: 495 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
----------- , jukker 400—480, hintós 310—440, igás 
240—400, fuvaros ló 100—220, parasztló 50—120. 
Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti juhvásár. 1903. ápr. 2 Fölhajta
tott: — drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hizott ürü —------, középminőségtt hízott ürti
----------- , legelőn javított ürü — pár.-kint, javított 
anya-------- , szerbiai raczkajuh  —, kecske —
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata élénk.

A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 1903. 
márcz. 26-tól 1903. április 1-ig. Sertésállomány volt 
1903. márcz. 25-én. 29813 darab. Ehhez érkezett : magyar 
3888 drb, azerb 3159 drb, összes állomány 36860 drb. 
Elszállittatott: 2469 drb. Maradt állomány 1903. április 1. 
34391 darab.

Budapesti ferenczyárosi sertés-zártvásár.

Nap

•

Érk.
waggon

Érk. 
darab

Sertés- 1 
közvágó

hidra | 
elszállit- 
tatött |

Eladat
lanul 

maradt

márc. 27—ápr. 2. 71 2536 2308 388

Irányzat: Kerelet lanyhulj. Árak sülyedtek.
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márcz. 27-én 106-110 106-110 116-122 112-120 102-112 92^96

április 2-án 108-112 104-108 116-120 102-116 96 - 102 —

A gryőri sertéspiacz f or^almaról. — 1903. 
márcz. 26-tól április 1-ig. — 1903. márcz. 25-én volt 
állomány 19327 drb, ehhez érkezett 887 darab, összesen 
20214 drb. — Elszállittatott: győri fogyasztásra 56 drb, 
belföldre 18 drb, Bécsbe 758 drb, Szappanfőzőbe 1 drb, 
összesen 833 darab. — Maradt állomány április 1-én 19383 
drb. — Árak 136-138 K.

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 130—136 fill.
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 130—136 fill.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.) 

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 132—140 
fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 132—140 
fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 128—136 
fill. Szerb nehéz párja 160 kg.-on fölül 132—140 fill. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 128—136 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 128—132 fillér. 
Irányzat: Változatlan igen élénk.

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

Öreg 2 éven fölüli 110 f.-töl 12Ö f.-ig, öreg 2 éves 
112—120 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 124—132 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 100—110 
fillérig. Irányzat: Igen élénk.

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

Bécsi szűrő marhavásár. 1903. április 2. Fel
hozatal: 3659 drb borjú, 1899 drb sertés, 16b drb 
juh, 4299 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
106-126 (----------- ), borjú II. a. 88-104, hízó t sertés
112—124, süldő sertés 90-108, hússertés 112-124, 
juh 76—100, bárány páronkint 12—30 kor.

Irányzat: Csendes.
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Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. márczius 30. 
Fölhajtatott : hizott és legelőmarha 3375 drb, csontozni 
való marha 678 darab, összesen 4053 darab. Ebből 
ökör 3038 drb, bika 434 drb, tehén 455 drb, bivaly 
126 drb. Vesztegvásárra felhajtatott — drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaőrték- 

ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. márcz. 30 !í I. rendű ]' li. rendű li III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 70-74 62-69 52—61
Galicziai hizott ökör. . . 74-76 66-73 56—65
Tarka hizott ökör .... 80 84 70 79 60- 69
Bikák ............................... 44—68
Hizott tehén.................... 50—64 — —
Legelő marha.................... — 1-------- —
Csontoznivaló marha. . 44-68 — —
Bivaly............................... 34—40 1-------- —
Konzerváru (selejt) . . . -----A.-- —
Irányzat:Élénk az előző hetinél 800 db.-bal kisebb fel

hajtás következtében.

Bécsi jnhvásár. 1903 ápr. 2. Fölhajtatott : 1512 
darab. Árak: kg.-kint fill.-ben: angol húsos ürük 
-------- (-------- —), I. rendű hizott ürü 56—60, középmin. 
hizott ürü 46—54, kecske-------- bárány---------- .

Irányzat: Szilárd.

Bécsi sertésvásár. 1903. márcz. 31. Fölhajtatott : 
hússertés 6362 darab, zsirsertés 5685 drb, összesen 
12047 drb. Ebből : magyarországi 5605 drb, galicziai 
6136 drb, egyéb 306 drb. Árak: kgrammonkint élő súly
ban flll.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 124—126 (kiv. 
128), elsőrendű közép magyar 116—122, könnyű magyar 
108—114, öreg nehéz magyar 116—122, szerémségi 
^horvát)-------- -, szedett sertés 108—114, galicziai süldők
70—92, galicziai öreg -----, hússertések 70—92. Irány
zat : Igen lanyha.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet 

jelentése. Budapest, 1903. április 3.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

260—340, csirke sütni való hazai egy pár 280—320. 
Tyuk, hazai egy pár 280—320. Kappan hizott egy pár 
400 - 500. Rucza hizott la egy pár 580—600, rucza hizott 
Ha egy pár 520—580. Lúd hizott la 1600—1700, lúd 
hizott Ha 1200—1600. Pulvka hizott la 1200—1400, pulyka 
hizott Ha 800-1200 fill.

Vágott baromfiban és I.-rendű szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója l-——1.10, vágott 
pulykák kilója !•----- 1.20fi.ll. kilónként, minőség szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás----- 56,
gyengébb minőségű 55—55, apadt —...—, meszes 
...—... koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
1903. április l-én.

A betegség neme
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Lépfene ._ _  ... _ ... 13 14
Veszettség ............ .;. 80 80 —. — 10 10
Takonykór ............ . ............. 36 39 1 2 — —
Ragadós száj és körömájás 100 203 5 30 II —. —
Ragadós tüdőlob ........ — .— — — —” —
Juhhimlő..................... _ .. 2 10 — — — —
Ivarszerü hólyagos kiütés 19 44 5 9 1 —
Rühkór 366 776 12 24
Sertésorbáncz ................... 31 54 1 7 19
Bivalyvész ......... .....  ......... 2 2 — _ 1 1

230 — 2 — II — —

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 tejgaz
dasági czikkekben. Költségveté- 
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk.

A pozsonyi II. mezőgazdasági országos 
kiállításon díszoklevél. A legnagyobb 
:=zz=zzzzz kitüntetés. -----

! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. .. . .. z

KWIZDA-féle Restitutionsfluid Josef Steidl’s W-% Wien, XVII/I., Jörgerstr. 41.

Főraktár :

cs. és kir. szab, mosdőviz lovak számára.
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 képesiti.

1 üveg ára 2 korona 80 fillér.
Színes Valódi csakis ezen 
arjegy- -----------------------------
zék in- jegygyei ellátva. 
gyen és

bér- Kapható minden gyógy
mentve. szertárban.
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Franz Joh. Kwizda
delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett.---------------------------------

Ajánlja szabadalmazott és kipróbált lóg'yorsnyiróg'épeit, melyek a cs. 
és kir. udvari istállókban, főraiig’uak, katonai parancs- 

nok'tág'ok és ménesek istállóiban használatban vannak. Nélkülözhetet
len gép minden tenyésztőnek.



1903. — 14. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok

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

IA legtökéletesebb szabadalmazott ■
.WESTFALIA" separatorok. | 

A legújabban szabadalmazott tejelöme- 
legitők kizárólagos elárusítói. Tejszövet
kezetek, tejtelepek, vaj és sajtgyárak 
teljes berendezéséről erő és kézi hajtásra 
díjtalanul szolgálunk tervekkel és költ- 
■.  ségvetéssel. —.............
Tessék árjegyzéket kérni

jjSangerhauseni gépgyár1
részvény-társaság ■---- ------

Budapest, (Kűlgö Váczi-ut) Űgál^IiJa-utcza 3,

Vasöntöde, gén- és rézgyár.

Special gépgyár szeszgyárak berendezésére.

JUci 
földjét szereti, 

vessen
►►►►►►►►►►►►

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiui

I „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-ső 
és 4-ik honvédhuszárezrednél, a magyar lovaregy'etnél, 
a nemzeti lovardában, Alagon a versenyisállókban, a 
Cséry-féle szemétfuvarozó r. társaságnál, a budapesti, 
bécsi, londoni és madridi omnibusz társaságnál, a gödöllöi 
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 
H használatban van: =

g Tehenek és hízók részére szecskával keverten. |
A „Derby" abraktakarmány a legolcsóbb takarmány.
Ajánlva az összes szaklapok és szakértők által.

KURCZ LIPÓT ÉS TÁRSA
photoczinkograflal müintézete

Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 13.
KÉSZÍT; -------------------------------------------
mindennemű nyomtatványhoz szükségelt ICLICHÉKET 5Z

Af - Chemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- Af . 
typia,fametszetstb.utján.Térképek,terve- \’XV

Vidéki

typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve
zetek, alaprajzok photolithografiailag leg
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak 

megrendelések pontosan és jutányosán eszközöltetnek.

■> •

Budapest, IX. kér., Üllői-ut 117. sz.
iiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllilllllllllillllllllllllllillllllllllllllll
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13718/11/1. szám.

A m. kir. állami lótenyészintézetek állo
mányából eladásra ' kerülő számfeletti fiatal

kanczák és heréitek
árverése

folyó évi április hó 30-án
Budapesten a Tattersall kerepesi-uti helyi
ségeiben délelőtt 10 órától kezdődőleg fog 
megtartatni.

A budapesti Tattersall részvénytársaság a 
fenti árverést megelőzőleg folyó évi április 
hó 26—28-ig luxusló-vásárt rendez.

A lovak leirását és részletes feltételeket 
tartalmazó árverési és luxusló-vásári jegy
zékek a postabélyeg beküldése mellett a 
»Tattersall« igazgat ságától kaphatók

Budapest, 1903. márczius hóban.

Magy. kir. földmivelésügyi miniszter.

ik'j

fjfiomassataíiot
chilisalétromot, stassfurti kálisó

kat és kainitot, továbbá 

szuperfoszfátot 
(kartellen kívül) legkitűnőbb minőségben 

legolcsóbb árakon ajánl

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

L Jía

I 
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csakis a

7 Barthel-féle takarmánymész
hozzátétele által lehet II hónap múlva kapni MELZER J. 
ur 1896. deczember 9-én ezt írja : Az ‘ Öntől hozatott takarmány- 
mészszel egy önnevczésü közönséges fajta 11 hónapos süldő 
malacznál 350 kiló hizlalási súlyt "3A9 érhető
el “ Barthel-féle taliarmánymész 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 Becs, X., Kepiergasse 20.

!• 
I 
I 
I 
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I 
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I 
I 
I •

BUDAPEST, Váczikörút 63. szám
által a irgjutinyosabb tvak mettett a)áolta*nal<>

Cocomobil es gózcséplógép-készletek 2’b égési 12 Kertig, 

eialmakazalozóte. Járgány cséplőgépek. lóhere-cséplők. tisztító - rosták, 
konkolyozók. kaszáló- ez eratögepek. szénagyOjtök. boronák.

.COLUMBIA-ORILI “ legjobb sorvetogepek. Plánét |r. kapalók. 
•zecakavágók. répavágók kukorkzatnorxsohók, darálók, 

k orlo-malmok. egyeteme* acxel-ek<k, 2- És 3-vaao J
ekek mindé* c£yct> gazdasági gépek

Készlete* árjegyzéket’ kívánná ingyen É3 bérmentve küldetnek

LiflYTON & SHUTTLEWORTH

I BECK és GERGELY
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. 

áW ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benziniokomobiljaikat 
4 és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny

vi nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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e_Q_e_e_e.e. 1902. évi forgalom: 26000 mm.
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra 
melyek az év folyamán több sorozatban, nevezetesen 
julius és szeptember hónapokban tartatnak meg. Az 
aukcziókra felküldött és „Gyapjuárverési vállalat 
Budapest, dunaparti teherpályaudvar” czimzett gyap- 
juküldemények a M. Á. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen raktározásban 
részesülnek. Bejelentéseket és mindennemű felvilá- 

— gositásokat elfogad: ......................

ELLER 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 
2.00 kor. beküldése után bér

mentve küldi

V) JENCS VILMOS
Gy gyógyszerész, 7Ö
Budapest, II., Széna-tér 5. sz.
Főraktár: Dr. Egger Nándor 
gyógyszertára, Budapesten, 
VI. kér., Váczi-körut 17. sz.

~ — - —— — — — —• a uiiciaj aiciisjei eiw , a. lavdbzi azaii"
tás ^helyettesítésére újabban felkarolt mélyítő-és porhanyitó-eszközök, grubberek, exstir-

és leggondosabb kivitelben készülnek

Egy- és többvasú aczélekék, rét- és szántóföld-boronák, hengerekj a tavaszi szán- 
...^. J..U-(iM. yruuutrrtK, EAÜ(II'-

patorok továbbá legújabb szerkezetű egy- és töbksoros kapálóeszközök, dús választékban 
és leggondosabb kivitelben készülnek ifiiniir ■- , . , , ....KOHNE E„.S,*SLMOSONBAN 

úgyszintén osztályozó- és szelelö rosták, trieurök, centri- 
fugeok stb., a vetőmag elké- ~ 
szitésére, bevált, hírneves yy 
tolókerekes és „Hungária Drill“ meritökorongos SORVETÖ- 
GÉPEK. Uj! Tolókerekes szórvavetö- és lóhereszórógépek. 
Mütrágyaszorógépek. — Répatermeléshez: kétsoros chili- 

salétromszórók stb. stb.

MOSONI DRILL“

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

I
I
I
I
I
I

Díszoklevél: Pozsonyban 1902. Aranyérem: Verseczen 1902.

legújabb rendszerű szabadalmazott

egyetemes őrlőgép,
Egyszeri keresztülbocsájfással tetszés szerinti finomságú darává, 

vae-v lisztté őrli az összes gabonanemüeket és a csutkásteng-erit vagy tiszte A tengeri csutkájából (torzsa) és a
kóróból (kukoricza szára és levelei), 
szalmából, szénából finom korpát, friss 
burgonyából pedig moslékot készít. 
A “PERPLEX.’’-gépről leírást és ár
jegyzéket, valamint mint a-őrleményt 
bérmentve küld:

ZjÖzkt Alfréd
okleveles gépészmérnök

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

• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

WAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA®>s
íí>I>
>
t
î

VAVAVAVAVAVAVAVA^AVAVAVA^AVAVAVAVAWAVAVA®

A legjobb, legmegbízhatóbb, 
gazdasági, kertivetemény és virágmagvak 
szerezhetők be (a volt Nöthling-féle 23 év 
=.. =-= óta fennállott) most ===

GOMBÁS JENŐ 
ujjonnan berendezett elsőrangú magkereskedésében. 

BUDAPESTEN, Kálvin-tér 9. szám. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

MA
VA

VA
VA

<

í í s>

| Weiser J. C. |
í gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. g
S Ajánlja: ,,Zala Drill** hazánk legjobb 
H sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes
S és több barázdás aczélekéit, ^és jiz ££ 
>5 összes talajmivelö eszközeit,
g valamint egyéb gazdasági gépeit || 

jutányos árak mellett. i|

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. 
Brassói kénsav- és műtrágya
gyára ajánlja legjobb minőségű 

mindennemű ——

Műtrágyáit
a t. ez. gazdaközönség becses figyel- 
mébe. Ajánlatokkal készséggel szol
gál a Központi Iroda, Budapest, 
IV., Bécsi-utcza 5. sz. —=
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Faj barom fi 
és tenyésztojás kapható a 

„Délvidéki foldmivelök 
gazdasáqi Egyesiileténér 
Temesvár.

Tenyésztojások.
Importált emdeni ludak, 

pekingi kacsák tojásai 
megrendelhetők: Blázsi < 
Miháy igazgatónál, Cson- 
grádon.

Őszi szállításra 
kaphatók a gödöllői magy. 
kir. baromfitenyésztő telep
ről származó tisztavérü 
törzsek után nevelt s a 
pozsonyi országos mező
gazdasági k állításon arany 
érem és díszoklevéllel ki
tüntetett óriási bronzpuly
kák. Lengyendi gazdaságnál, 
vasút, posta, távirda Nagy- 
Bátony (Hevesmegye).

Fehér mexikói

pulykatojás drbja 1 korona; 
emdeni óriási olasz ludak 
tojásai két évesektől 1’30 
fül., ideiektől 1-10 fül. 
(rázásmentes csomagolás 
1 kor.) Megrondelést el
fogad Veinrich Lajos ré, 
Battonya.

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas- 
ammont (dohánytrágyázásra), chilisalétromot, 
kanitot, 40%-os kálitrágyásót, kovasavas kálit 

egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő 
minőségben legolcsóbban szállít a

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

Hirdetések a kiadóhivatal
Ma ban felvétetnek

í&síésS;

8SW4

Budapest, IX., Üllöi-ut 25.

Tenyésztő Ön? Ki váló ered
ményeket kíván elérni?

Nos! Akkor nevelje fel a 
fiatal baromfit Fattingrer 
hnsrostos csirkeele
delével és adjon a tojók
nak a szokásos táplálé

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

halak, kutyák stb. részére. Óvakodjunk utánzatoktól.

Raktárak Budapesten:

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8.
SH

I

■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲■

◄ Actien - Gesellschaft zűr Fabrikation ►
◄ vegetab. Oele in Triest. ►

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

valamint a tisztaság szavatolása mellet

sesam pogácsát, >
◄ ■ Arachide (földidió) pogácsát. ►
◄ Lenmagpogácsát és Cokos pogácsát £ 

■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼VB

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Ala?y

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

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

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

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

— Biztosítéki alap s ■
Kormány hozzájárulásával........................... 400.000.— kor.
Alapitványok...................................................................... 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 jég-kár ellen, úgyszintén az 
ember életére különféle módozatok szerint.

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

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

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

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

ÜZLETÁGAK: ' gjjJ
—■ Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és főze-

lékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállitmányo- 
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardíjak', útirányok 
stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. ======================= 
Kiviteli osztály : A társaság berlini fiókja mindenféle elemi czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 

____ hizott sertések bizományi értékesítését. ■ ■ ------ - =■
— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

1^
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Kis hirdetések ára:
Minden szó 4 fill., kövér betűkkel 
minden szó 8 fill. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetések ről
csak akkor adunk felvilágosítást, ha 
kérdésttevő a szükséges postabélye
get v. válaszlevelezőlapot beküldi.

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

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

KináIat- *t Baromfi keltető és
Sovány és hízott 

sertéseket 
legjobban értékesít

BAUER B. GYULA
, BUDAPEST, VIII.

Kerepesi-ut 73. sz. 
Faj baromfiak 

állandóan kaphatók : l’lymouth, 
J Langshan, Bráhma, 'Gochih, 

Kopasznyakn stb. darabja bár
mely nemben 4 forint. Keltő-, 
tojások á 10 kr. Pekingrécze 

J 5 frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd" 6 
frt. Toj. 70 kr. Bronz és feliéi;

* pulyka 5 frt. Tojás 60 kr.. Ki- 
tüntetett törzsektől. Galambok. 
Keltőgép _ és nevelő. Vétel és

i csere 1 Árjegyzék. Brichta 
Kálmán Török - Bálint, 

•; (Pestmógye).

Foszforsavas mész
. baromfiak helyes takar

mányozásánál nélkülözhe
tetlen. Kapható:

a “Hungária” 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaságnál
Budapest, Fürdö-u. 8. 

Előjegyzést 
elfogad nemes baromfiak 

- szállítására a m. kir. baromfi
tenyésztőtelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn.

Baroinfiszállitó 
kosarak kaphatók: Lampel 
Ödön kosárfonónál, Újpest, 
Temető-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.. 
Alkotmá:.y-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

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

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

tetve.
Tessék prospektust kérni.

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

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
leéri tés-jfy ára

BUDAPESTEM, VIII. 
Üllői-iil 48. szám.

Pekingi kacsák, ma
gyar tenyész-

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

kaphatóké______

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

Nagyméltóságu ŐrgT’óf 
P AU E A VI Cl MI SÁM- 
DOR ur mindszent- 
algyői liitb. uradalma 
RA HBOV1LLET 
juhászaidban 

50 111 1-2- 3

van eladásra, felállítva.
Bőv. bb éríesitést nyújt 

alólirott
Csongrád - Sándorfalva, 

1903. márczius hó.

AV olf János
urad, föintézö.

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
kedem. Meg nem felelő 
anyagot visszaveszek. Ár
jegyzék kívánatra ingyen 

küldetik.

Kiállításokon
kitüntetett faj baromfiakra és 
ezek keltő tojásaira megrende
lést elfogad következő árakért: 
Fehér mexikói pulyka tojás dbja 
1 kor. Emdeni X Angoi Etnde- 
nivel 1 kor. 40 fill., Olasz óriás 
1 kor. 20 fill. Fehér gyöngytyuk 
80 fill. Sárga Orpington direkt 
Angolországból Holló József ál
tal I. rendű 2 kor., II. rendű 
1 kor. 60 fillér. Sárga Orping- 
tonXmagyar sárga tyúkkal 40 
fillér. Fehér gyöngytyuk kakas 
8 korona. Jó csomagolás bizto
sítva 1 koronáért Sármezey 
Antalné, Mező-Kovácsháza.

Tyuktenyésztés
II. átdolgozott és bő

vített kiadás.
90 képpel. Ara 3 korona. 
Nélkülözhetetlen minden 
baromfitenyésztőnek, 200 
oldalon minden kérdést 
részletesen letárgyal és 
pontos útmutatást ad Ezen 
uj kiadás tárgyalja az uj 
orpiugton 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. in. 8.

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek, gazdasági telepek 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Továbbá aczél- 
tiiskés keritéssodrouy, 
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 
H. 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 
tyúkok, kakasok fehér láb, fe
hér csőr. Ősszel finom pehely 
és toll is kerül eladásra, úgy
szintén télen át friss tyúktojá
sok is kaphatók. A kacsatojá
sokra előjegyzéseket már most 
elfogadok. Kacsatojás I db 10 kr.

Sárga orpington 
tyu <ok és ezek tenyésztojá

sai bármikor kaphatók : 
Urálik Lajosnénál, Temes
váron.

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

Herrlich Ludwig birtokos és 
lenyészállatkereskedőnél

Allhütten Stermberg mellett, 
Morvaország.

Költőtojások!
A segesvári baromfi-tenyésztés, 
egyesület elad, első dijakka- 
kitüntetett baromfiaktól tojásói 
kát és podig: Ezüst Wyanl 
dotte, sár^a Wyandotte- 
fekete Eanusliftn, világ'o- 
Bráhma, sötét Itihlima, 
Óriási Pekingi kacsa, das 
rabonként 40 fillér, Sárga 
Cochin darabonként 50 fillér, 
Kender magos Plimnt, le
li ér Plimnt, Erdélyi ko
pasznyaka. fehér és fekete 
Minorka, Dorking, darabonként 
30 fillér. Egy fajból 6 darabnál 
kevesebbet nem adunk. Rende
lések az egyleti elnökhöz, 
I.ingner A. W.-liez Seges
várra intézendők.

A Felső-Dobsza 
és Vidéke tejszövetkezet 
eladja az AIÍa-Separatortól 
vásárolt összes vajgyártás
hoz szükséges gépezeteit, 

melyek négyhónapig lettek 
használva. A fenti szövet
kezet igazgatósága a meg
venni szándékozónak levé- 
lileg bővebb felvilágosítást 
nyújt.

Feliér csőrü, 
fehér-lábu és fehér tolla
zatú magyar fajta tyúkto
jás darabja 20 fillérért 
kapható. Koperniczky János- 
nénál, Tiszaujfalu.

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselő Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő

gyár. Háztartási, konyha és sport áru raktár.

1 BUDAPEST. ===
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Az eredeti „MÉLOTTE“ tejfölöző gépek kép- 
============= viselete. ------- '— -■

A
A

A

„MÉLOTTE“ a legkönnyebb járatú. ------
„MÉLOTTE*' a legtartósabb és legegysze

rűbb javitást nem igényel.
„MÉLOTTE' élesen fölöz. Szolid.

fel

EElíTiJI

Több mint 100,000 eredeti „MÉLOTTE‘ gép
■■ = van használatban. —...... =

Árjegyzékkel és költségvetéssel úgy a tejgazda
sági, baromfitenyésztési, mint egyéb eszköze- 
inkről és gépeinkről szivesen szolgálunk. |

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


