
III. évf. Budapest, 1903. április 12. 15. szám.

Állattenyésztési esn 
Tejgazdasági Sápok

A BAROMFITENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület felügyelete alatt megjelenik minden vasárnap

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Egész évre........................ 10 kor. — fül.
Félévre............................. 5 < — «
Negyedévre........................ 2 « 50 <

EGYES SZÁM ÁRA 20 FILLÉR

SZERKESZTŐ-TULAJDONOS

JESZENSZKY PÁL
AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET 

TITKÁRJA

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
Budapest, IX., Üllői-ut 25. szám. (Köztelek) 

HIRDETÉSEK DÍJSZABÁS SZERINT 

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Hizott sertésárak nálunk és Német
országban.A német gazdák, mint termelők és a városi közönség, mint fogyasztók között, erős érdekellentétek merültek föl, a külföldi állat-és husbehozatalt megnehezitö védvám, husszemle-törvény megalkotása és az élőállatok bevitelének, állítólag ál- lategészégügyi szempontból való korlátozása alkalmából. A német földmives osztály és a szocziálisták küzdelme ez elsősorban, amelyben jelenleg az agráriusok kerültek fölül.A német agráriusok azzal érvelnek, hogy erőteljes vámvédekezés stb. nélkül a német mezőgazdaság nem prosperálhat, s miután a termelés csakhamar fö- dözni fogja a fogyasztást, az árak is a termelés költségeihez képest méltányosan ki fognak egyenlitödni, hogy a birodalomnak a gyarmati kivitelre dolgozó és igy remélhetőleg a jövőben is erőteljesen fejlődő iparos nemcsak, hogy kibírja az élelmiszerek ezen csekély mérvű drágulását, de meg is kell hoznia ezen áldozatot a német mezőgazdaság fentartása érdekében.A német városok közönsége—és pedig első sorban a szocziálisták tömegét alkotó iparos munkásosztály ezzel szemben nem tartjaa német mezőgazdák helyzetét any- nyira nyomasztónak, hogy azon csak a külföldi termékek teljes kizárásával lehetne segíteni és inkább a földmivelő osztály túlságos önzéséből eredőnek véli ezen szélsőséges irányzatot; nem hiszi, hogy a német mezőgazdaság a folyton emelkedő szükségletet állandóan kitermelje és a már törvényerőre emelkedett elzárkózási intézményekből az élelmi szerek oly mérvű megdrágulására következtet, mely lehetetlenné teszi az ipar további fejlődését, holott szerintük csak az ipar hatalmas föllendülése eredményezheti a

német nemzet erejének és hatalmának teljes kifejlesztését.A szocziálisták aggodalmaitmegerösi- tenilátszott a tavalyi rendkívüli husdrága- ság, amelyet a tervezett és akkor már részben végrehajtott elzárkózó intézkedésekkel hoztak okozati összefüggésbe. A német birodalmi városok akkor egymásután sürgették az osztrák határzár mégszüntetését és a magyar élösertések bevitelének engedélyezését. A földmive- lési miniszter ekkor a düsseldorfi kiállításon akként nyilatkozott, hogy a német termelés csakhamar födözni fogja a szükségletet és hogy különösen a sertéshús ára rövid időn alászáll. Ezen árcsökkenés tényleg bekövetkezett és a porosz „urak- házának“ f. évimárczius 31-én megtartott ülésében Pod/ne/s/íÁföldmivelési miniszter az 1902. évi húsdrágulásról lényegében a következőleg nyilatkozott:A tavalyi sertéshús-drágaság idején előre megjósolta, hogy a sertéshús ára csakhamar csökkeni fog. Ez bekövetkezett és ma a sertéshús Berlinben30—32 fillérrel olcsóbb, minttavaly szeptemberben volt. A sertéshús árának csökkenését az okozta, hogy a németországi sertésállomány létszáma, az utolsó két év alatt 16°/0-kal emelkedett. A tenyésztés tehát kielégítette a szükségletet. A sertéshús ára annyira leszállóit, hogy a német gazda ma 34 márkáért árusítja az élősúly mázsáját (50 kiló), tehát oly alacsony áron, mely kétségessé teszi a tenyésztés rentabilitását. Ma a külföldön sokkal magasabb a sertéshús ára, mint Németországban, úgy, hogy sertések szállítása Németországból Bécsbe jóformán jövedelmező volna. A marhatenyésztés a keleti államokban nehéz válságon ment keresztül és ínséges években, 141 ezer db. marhát adtak el. Ezen állomány apadás teljesen még nem pótoltatott, mind- azáltal a hatóságok által összegyűjtött

adatok alapján bizonyithatja, hogy a húsdrágulást nem a termelők, hanem a nagykereskedők, a mészárosok és hentesek okozták. Az elzárkózás eredménye, hogy a húsárak kiegyenlítődtek, a sertéstenyésztés föllendült és úgy a sertésvész, mint a száj- és körömfájás majdnem teljesen megszűnt. A németországi állatállomány csak az eddigi intézkedések szigorú betartásával védelmezhető meg a ragályok pusztításától és ép ezért a határzár továbbra is szigorúan fenntartatik.A porosz földmivelési miniszter tehát az összes jelenleg mutatkozó előnyöket az elzárkózás javára írja. És tényleg, látszólag igaza van. Nálunk az idén volt sertésvész és száj- és körömfájás is. Tavaly azonban Németországban volt száj- és körömfájás, mig Magyarországon e bajtól mentesek voltunk. Hát akkor is tőlünk hurczolták be a veszedelmet? Az is igaz, hogy a németországi húsár csökkenéssel szemben, nálunk a sertéshús és zsiradék eddig hallatlan mérvben megdrágult. Bécsben a sertés élősúly métermázsájáért 1902. végén 23 koronával fizettek többet, mintáz év első napjain. Azóta az élősertés ára még további 20 koronával és csak a legutóbbi vásáron is 9 koronával emelkedett. Az elsőrendű hizott sertés mmázsája 127— 130 korona (tavaly ilyenkor 99 kor.), a disznózsír 50 kilója 77—79 kor. (tavaly 53—56 kor.) a szalonna 70—72 kor., a tavalyi 51—52 koronával szemben. Hallatlan árak, amelyekhez megközelítőket csak egy 1882. évi téli vásáron fizettek. Hogy pedig a pesti árak lépést tartanak a bécsiekkel, azt talán fölösleges bizonyítgatnunk. Mi — fogyasztó közönség — eléggé meg- érezzük azt.Ha már most a sertéshús drágulási okaitkérdezzük, az első’,felelet, hogy nincs felhajtás. És miért nincs felhajtás ? Mert nagyon rossz volt a kukoriczatermés



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 15. sz.és igy kevesen hizlaltak. Amerikában 1901-ben, nálunk tavaly volt rendkívül rossz tengeritermés, aminek következtében annak ára 40—5O°/o-kal magasabb a tavalyinál — mivel pedig mi — különösen kiviteli sertés hizlaldáinkban — jóformán kizárólag tengerivel hizlalunk, ezen hizlalás anyagával egyenlő arányokban emelkedett a hizlalt sertés ára.Németországban pedig nem tengerivel, hanem burgonya, árpa és egyéb náluk megtermö vagy könnyen beszerezhető erő takarmányokkal hizlalnak, amelyek ott az idén is normális áron voltak bevásárolhatok. Németországban tehát aránylag olcsón hizlaltak és részben, mert az utóbbi években sertésvész ott nem pusztított, ezzel az állomány szaporodott, a tavalyi magas árak következtében igen sok német gazda a rendkívül jövedelmezőnek ígérkező hizlalásra adta fejét: — bizonyos mérvű túlkínálat következett be és mert a német sertést Ausztriába importálni még a mai abnormis árak mellett is kétes sikerű vállalkozás, olcsóbb áron kellett a sertéshúst értékesíteni.A körülmények ezen véletlen összetalálkozása okozta a németországi sertéshúsár csökkenést és nem mint a német földmivelési miniszter mondja, az elzárkózás árkiegyenlitő hatása. A 16% állomány emelkedés 2 év alatt nem sokat jelent; szaporaságánál fogva emelked- hetik az pár év alatt 50%-kal is, de csökkenhet is ugyanannyit valamely járvány vehemens föllépte esetén, mely a sertés

nél teljesen soha el nem hárítható. Mindazonáltal a német gazdaközönség a sertésszükségletet nagy átlagban állandóan kitermelheti, mert hiszen a sertés tetszés szerint szaporítható; de mert átlagban oly olcsón nem hizlalhat, állandóan sokkal drágább lesz a német hízott sertés a magyarországinál és ezt végeredményében csak a német fogyasztó közönség fogja megfizetni. Ez a körülmény azonban még sem fogja azt eredményezni, hogy a németek megnyissák határaikat a mi kivitelünk előtt és sertést belátható időben mi többet Németországba vinni nem fogunk. M. T.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly*

Az ivar keletkezésének kérdéséhez.
m.Amint az eddig közölt adatokból kivehető, idők folytán egymással homlokegyenest ellenkező felfogások és nézetek szálltak síkra egymás ellen s ezek közé oda keveredett számos oly nézet, amely már a priori felettébb hihetetlennek sőt nevetségesnek látszik. Látjuk különben, hogy egy-egy felfogás egy előbbi nézetnek változott vagy változatlan kópiája.Legújabban is, egy névtelenül megjelent közleményben*) a következők foglaltatnak:„Sokfiziológus és állattenyésztő egyet

ért abban a felfogásban, hogy az ivar a fogamzás pillanatában már végleg el van döntve. Az az állat, amely az átörökítés erejét tekintve fölényben van a másik nemző állat fölött, nem a maga ivarát ülteti át. így ha a him áll fölényben, az ivadék nőstény, ha pedig a nőstény áll fölényben, a magzat him lesz.Erretüzetes adatokléteznek lóranézve. 1887-ben a porosz gazdaságügyi minisztérium az állami ménesek fedeztetési lajstromából megállapittatta, hogy minél jobban igénybe volt véve, vagyis minél többször hágott egy bizonyos idő keretén belül a csödör, annál jobban érvényesült a lcancza ivarátörökitő ereje, vagyis annál több lett a him ivaru csikó. Naponta egyszeri hágás esetén az arány volt 91'6 him és 100 kancza csikó, s ha kétszer hágott naponta a csödör, az eredmény 100 kancza és 102’4 csődör- csikó volt.Ha e szerint bizonyos számú kanczát a csödör 3-ik hágásával, más kanczákat 1-sö és 2-ik hágásával termékenyítünk, ez utóbbiak 200 drbjánál mintegy 101 nőstény és csak 99 him csikó keletkezik, az előbbiek 200-ánál ellenben csak 94 nőstény és 106 him utód. Eként tehát elérhető, hogy mintegy 7 drb csödör- csikóval több keletkezzék 200 kancza után.Ez, mint látjuk, Wilckens-nek már az 5-ik pontban említett kijelentésével homlokegyenest ellenkezik. De a névtelen iró tovább is megy s azt mondja, *) „111. Landw. Zeitung" 1903. 13.

TÁRCZA.

Rovatvezető: Buday Barna*

A chicagói vágóhidak.Három dologban viszi Chicago városa a vezető szerepet az Egyesült Államokban: ez a friss és szelenczézett hús s mel- lék-termelvényei; a gazdasági magvak elevátorai és a talán túlsók department Store- okban (nagy áruházak).Chicagónak jóformán kellő közepétfog- lalja el a Stock Yards, körülbelül 300 hold terjedelemben, számos vasúti fel- és lerakodó helylyel. AStockYards-oktulajdonképen körülbelül 13 „Packer“ — pakoló társaság — összesége. Ezek a társaságok most már minden valószínűség szerint sutytyomban egy társaságot képeznek, de azért a különböző társaságok telepein saját neveik alatt, s elkülönítve dolgoznak. A legnagyobb pakoló társaság az „Armour & Co.“, mely nevet valószínűleg csak a legújabb bevándorlottak nem ösmerik még, de a legészakibb Cana- dától Alaska és Yuukóntól kezdve Amerika legdélibb csúcsáig majd mindenki ösmeri az Armour czéget.Érdemes a Stock Yardokat megnézni, a hol a lemészárolt állatok minden ize és része praktikusan fel lesz használva. Az öreg Európa legtöbb helyén levágatván

az állat húsa, bőre és szarvai használtatnak fel, mig itt e mindent kiaknázó élelmes világban nem vész el az állatnak sem szőre, sem csontja. A husgyár előállítja a legdurvább juh mosószappantól kezdve a legfinomabb toilette-szappant, a vér felfogatván festékké dolgoztatik fel, — egy általán itt nincs semmi kivetni való rész a vágómarhában.A So. Halsted és 42-ik utczánál impozáns kőkapuzat emelkedik, melyen keresztül haladva bejutunk a Stock Yardnak területére. Hogy némi fogalmunk legyen a Stock Yards-ok által lebonyolított üzletek nagyságáról, nem érdektelen megemlíteni, hogy egyedül az Armour & Co czég irodájában egyezernyolczszázan vannak alkalmazva. Oly szám, a mely egy európai nagyhatalom összes minisztériumai személyzeténél nagyobb!Elérvén a kapuhoz, a társaság e czélra tartott emberei a kapumenetben elhelyezett padok egyikén helyet foglalni felkérik az érkezőket. Rövid időn 20—25 látogató gyűl össze, kiknek mindegyike, hol mini- atur emlék sonkát, hol ezüstös nyárfalevelet kap emlékül és ekkor megindulnak egy vezetővel a körútra.Először a sertésekhez vezetik a látogatókat, még pedig az épület hetedik emeletére. Itt fekszenek ezrével és ezrével a nagyobbára fekete szőrű mangaliczák,

nyugodtan fújtatva, mig tőlük 20 lépésre a forgó kereken ölés alá kerülő társaik sikongatnak. Mig Európában mindenütt a földre teperve szúrják le a hízót, itt egy 4 yard átmérőjű és a falba épített fakereket használnak e czélra, melyen 8 darab 1 és fél láb hosszú láncz van szabályos távolságban megerősítve s e láncz szabad vége egy pontosan záródó kapocs, a mibe kapcsolják az oda hurczolt sertés hátulsó ballábát. A folyton forgó kerék körülbelül 5 másodpercz múlva a levegőbe emeli — természetesen fejjel lefelé a sivitó mangaliczát, s a kerék ez oldalánál álló mészáros 2 láb hosszú vékony késével szivén szúrja az állatot. Most a második-harmadikat, s ez igy megy folytonosan. Ketten az élőt kapcsolják a kerékre, egy leszúrja őke( és ketten a kerék másik oldalán már elvérezve leérkezet- teket akasztják le.Egy keréken napokint hétezer sertés öletik, s valóban bámulatos, hogy a mészárosok mily biztonsággalszurjáksziven az állatot. Egy ember nem képes 20—25 percznél hosszabb ideig szúrni; többen váltakozva végzik e véres munkát.A kerékről levett kivérzett sertés újabb rövid láncz kapcsot kap hátsó lábaira, a melynél fogva71áb magasságbanlevő sínen futó kis kerékre kapcsolják s lódítva rajta, beszalad a tetem a következő terembe,
Legjobb szerkezet. Legnagyobb .. ..1 s LEG™ folozocep AZ ALFA-SEPARATOR. |



1903. — 15. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3hogy de la Tellais, franczia tenyésztő megfigyelése szerint, ez szarvasmarhánál is igy van. Erős tehenek, mint mondja, gyenge bikákkal pározva túlnyomó számban bikaborjut szülnek és megfordítva gyenge tehenek erős bikákkal tulnyomó- lag üsző borjakat adnak. így van ez szerinte a szárnyasoknál is. A fáczán pl. aként tenyésztetik, hogy egy kakas alá 8—10 tojó számittatik. Ha a nőstények száma ezt a mennyiséget meghaladja, nagyobb lesz a kakasivadék száma, mint gazdaságilag kívánatos volna. Paraszt tyukászatokban is előfordul, hogy 50 sőt 100 tojóra egy-két kakast alkalmaznak. Az eredmény, hogy feltűnő nagy a him-ívadékok száma."E közlemény is, mint látjuk, csak más nézetekkel ellentétben, a bizonytalanságok számát szaporítja s nem lehet egyebet tennem, mint megmaradnom azon meggyőződésem mellett, melynek legelőször, 9 év előtt, a „Köztelekében, majd 7 év előtt az „Erdélyi Gazdádban kifejezést adtam, a következőképen :1. Semmi kétség sem forog fenn ma már azt illetőleg, hogy a termékenyülés emlős házi állatainknál abban áll, hogy a petesejt átalakult magja (a női mag) az ondószálacskákból alakult maggal (him mag) összeolvad egy maggá. Ez a folyamat úgy megy végbe, hogy amikor az ondószál a petébe jut, a petesejt magja a sejt felületéhez vonul s egy-két u. n. iránytestecskét lökvén ki magából, eként redukálódva megint visszavonul a sejt hol forró vizbe mártva a harmadik terembe szalad a kerék a terhével, a hol szőrétől és körmeitől tisztítják meg.Ez megtörténvén egy újabb teremben felbontják az állatot teljesen, nagy hordókba gyűjtik a májat, tüdőt, külön a beleket és a disznó különböző részeit. Innen aztán a külömböző feldolgozó helyekre kerül. Itt óriási tömegben fekszenek a hátulsó sonkák, amott a zsírnak szánt szalonna, itt a hús, oldalasok az első sonkákkal, amott a disznófejek. Es minden munkát mindig ugyanazok végzik, ezáltal oly tökélyre vive azt, hogy a munka mintegy géppel véghezvittnek látszik.Innen akolbász-csinálókhoz jutunk, hol hosszú nehéz tölgyfa-asztalokon a húst villanyosság hajtotta gépek aprózzák, mig más helyen azt a különböző vékonyságú kimosott belekbe — a kolbász minőségéhez képest — különböző gépek tömik a már preparált hustömeget.A mellék-terembe érve a füstölt sonkák birodalmában vagyunk. A füstölendő sonkák óriási füstölő teremben kapják a füstöt, a hol is 3 nap alatt lesz készen s onnan a ezégjegyző terembe jutnak. Végtelen 

közepére s képezi ekkor az átalakult 
petemagot. Erre a már előbb bejutott ondószál ezen uj petemag felé közeledik, középrésze egyszerű képletté, az ondó
maggá duzzad s mint olyan a pete magjával egyesül.2. Tekintve azt, hogy léteznek állatok, amelyek nemi közösülés nélkül is szaporodnak, bizonyosnak mondható, hogy a nemző sejtek magjában úgy a him, mint a női ivar csirái benne vannak s igen valószínű, hogy a petéből kilökött u. n. irány teste cskékkel a női ivarcsirák löketnek ki s ezek az ondóanyag és'ille- töleg pete magcsirái által pótoltatnak.3. Ebből következik, hogy a fejlődésnek induló vehem him-nös s csak a fejlődés további folyamán válik el, hogy hímmé, avagy nösténynyé lesz, bizonyára a szerint, amint benne a him vagy nőstény ivarképzö anyaga és ereje vergődik túlsúlyra.4. Az apa- és anyaállat ivarénak csirái, hogy valóban bejutnak a közös éb- rénybe, mutatja az, hogy a megszületett magzat esetleg maga is him nős, vagyis hermafrodita s mutatja az, hogy rendes körülmények között is a megszületett himmagzatnak durványos csecse, a nősténynek pedig durványos hímvesszője (csiklója) van.5. Valószínűleg éppen azért keletkezik olykor hermafrodita állapot, mert az egyik ivarcsira a másikat felülmúlni képes nem volt, s azért keletkezik rendesen megközelítőleg egyforma számban sor állványon egyenkint fekszenek itt a füstölt sonkák. A terem közepén 4 láb átmérőjű gömbölyű asztal áll forgó lappal és 12 háromszögletű részre felosztva. Ezek mindegyike egy sonka felvételére van szánva, hova azok a lábcsonttal a központ felé lesznek elhelyezve. Ez asztal felett 2 lábnyira egy fújtató gázláng van, a mi a vasból öntött ezég-nevét vörös izzóvá hevíti. 6—7 sonkát egyfolytában „stempliz“ meg a bélyegző és 4 embernek nehéz munkát ad, mig oda és visszaviszi a sonkákaf.Hogy mily mennyiséget dolgoz fel a Stock Yards évente, elég annyit felhozni, hogy az Armour & Co. ezég egyedül tizennyolez millió drb füstölt sonkát (csak a hátulsó sonka lesz e czélra felhasználva) bocsát forgalomba évenkint!A zsírolvasztó helyre jutunk innen, hol óriási üstökben serczeg a szalonna, s ugyanitt vannak elhelyezve a gépek, a melyekkel hidegen préselik ki a szalonnát zsírrá. E hely összeköttetésben van a pakolóval, hol bádogtartályokba mérik a zsírt bádogszelenczékbe rakják el a finom sonka-liust és a különböző konzerveket. 

him és nőstény ivadék külön-külön, mert a két nemző állat ivarcsirájának a keletkezésre irányított ereje, végeredményre nézve és váltakozva, végre mégis egyformán érvényesül.6. A nemző sejtek magvainak összeolvadásakor tehát a vehem ivara el van döntve, de három eset lehetséges a további fejlődés folyamatán t. i. a hímivar, a nőstényivar és a hermafroditizmus.7. Hogy ezek közül melyik vergődjék teljes kifejlődésre, az a nemző sejtek magjainak molekuláris alkatában már szintén adva van és annak megváltoztatása nem áll hatalmában semmiféle további körülménynek és viszonynak, leg- kevésbbé pedig a tenyésztőnek.8. Hiába való tehát minden beavatkozás, meri az ivarképzödés menni fog a maga, természet által kiszabott utján mindaddig, míg a nemző sejtek molekuláris alkata a mostani marad, s az — 
mert a nemző sejtele a fajnak ivarban és 
egyensulybanvalófentartására hivatnák— a mostani fog maradni mindaddig, mig az igy szaporodó állatok egész nagy csoportja egyébb okok miatt ki nem hal. Erre pedig semmi kilátás nincsen.

Monostori Károly.

A szarvasmarha testsúlya és takar- 
mányértékesitési képessége.A szarvasmarha testsúlya és takar- mányértékesitö képessége közötti összefüggésre vonatkozólag A. Kraemer meg-Százan és százan dolgoznak itten, kér- dezősködés nélkül megyen a munka, az előbbi helyek véres, zsíros padozatát itt tisztaság váltja fel, minden ragyog itt a tisztaságtól, kezdve a szelenczéktől, végezve a munkásokon és munkásnőkön.Hogy mily súlyt fektetnek itt a tisztaságra, semmi sem mutatja jobban, mint a minden lépten-nyomon szembeötlő feliratok, melyek azt mondják: Az alkalmazottakat figyelmeztetik, hogy aföldre esett husrészeket az erre hivatott tisztviselőknek mutassák be és adják által. Az ilyen hús többé nem használtaik. A ki ez ellen vét, elbocsátják.E helyen már a földszinten voltunk, s újra az 5-ik emeletre kell mennünk a szappanfőzéshez. Itt egy teremben 11 vasüst áll a padozaton, mindegyike öt yard átmérőjű. E terem alatti helyen vannak a 4 láb hosszú, 4 láb széles és egy láb vastag faminták, a mikben a felső teremben elhelyezettüstökből lenyúló vascsövekből engedik a szappant. A következő óriási teremben a már kihűlt és megülepedett 400 fontos szappandarabokat egy igen elmésen szerkesztett aczélhuros gép vágja 

Erőtakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 
moslék, szörplé stb. beszerzése végett forduljunk a
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 15. sz.figyelései alapján a következő szabályt állította fel:Könnyű állatoknak életük fentartására aránylag több takarmányra van szükségük, mint a nehezeknek, de a takarmány tápanyagait sokkal jobban ki tudják használni, sokkal igénytelenebbek a takarmány minősége tekintetében és köny- nyebben hizlalhatok, mint a nehéz állatok.Testükben az anyagcsere sokkal élén- kebb és ezzel kapcsolatos a nagyobb tejtermelő képesség is, de a nehéz állatoknak meg nagyobb a hajlamuk a hus- és zsírlerakódásra, tehát fázékonyabbak, erősebbek, ezek azonban lassabban is mozognak, mint a könnyebb állatok.Ha tejtermelő állatra van szükségünk, akkor könnyebb vagy közepes testsulyu, — ha azonban ezenkívül a hús- és erőtermelés is kívánatos, közepes súlyú és nehéz állatokat válaszszunk, de természetesen ez esetben sem szabad egyéb tényezőket figyelmen kívül hagyni, mert a termelőképesség nagyon is a fajta és egyéni tulajdonok szerint változó. Minél kedvezőbbek a gazdaság természeti és föképen takarmányozási viszonyai, annál helyénvalóbb nehéz, — minél kedvezőtlenebbek, annál helyesebb könnyű állatokat választani termelésre és tenyésztésre. így tehát előbbi a nagytenyésztök- nél, utóbbi a kisgazdáknál lesz indokéit.
M S. Sz.

Állategészségügy.
Rovatvezető: Dr. Rátz István.

Orbánczravonatkozófigyelmeztetés.Nemsokára abba az évszakba jutunk, a melyben járványosán lép fel egyéb fertőző sertésbetegségek mellett az orbáncz.Eszembe jut, hogy 23 esztendő előtt, mint gyakorló állatorvos, egy észleletet tettem, melyet akkor közöltem is, de nem tudom hogy hol. Vonatkozik ez az észlelet egyfelől arra, hogy mi mindenféle utón juthat be e betegség fertőző anyaga a szervezetbe, s másfelől, hogy mi mindentől kell hát védekeznünk, hogy ebbe a betegségbe sertéseink bele ne essenek.Sárpatak nevű, Nagy-Küküllö vármegyei községben lóvizsgálatot ejtve, egy jómódú román paraszt gazda meginvitált leánya lakodalmára. Dolgomat végezve, be is állítottam a kalákás házba d. e. 11 óra tájt, mikor javában folyt még a különféle eledeleknek a készítése. Világosan emlékezem, hogy jóval a nagyböjt ideje után voltunk, talán május hó közepe táján.Jó meleg idő volt; az udvaron levő pocsolyában 2 kocza 9 malaczczal fetren gett. A malaczok mintegy 3—31/2 hónaposak lehettek. A csűrben fel volt állítva baklábakra egy széles deszka, azon egy fél disznó-test feküdt, melyet két asszony eldarabolt, s cseberben lemosogatott. A véres mosóvizet kiöntötte aztán az egyik asszony a földre. A koczák s malaczok 1 fontos darabokra, mit azután 3 tuczat leány pakol kettős papirburkolatba. A terem másik részén kis üstöknél vegyitik és csinálják a finom toilette-szappanokat, miknek illata betölti az egész helyet.Újra lejutva a földszintre egy különálló épülethez értünk, hol csak ajtók voltak — ablakok sehol, — s figyelmeztetve lettünk, hogy begombolkozzunk, mert a hütőházba megyünk. Egy lábnyi vastag, pléhtalu ajtó kinyitása után szemünk villanyvilágnál végtelen sorát látta felakasztva a fél disznóknak. A padozat három hüvelyk vastagon fürészporral van behintve, a netáni lehulló vércseppek felfogására, s végig haladva ez ötven yard- nyi hosszú hűtőn, örültünk, hogy a dermesztő hideg után kevésbbé hideg levegőre jutottunk.Elvégezvén a mangaliczák halál utáni pályafutásának látványát, a marha vágó- hidra mentünk. Itt az első teremben a menyezetnél vezető karzatról néztük az ölést.A marhát behajtják egy szűk rekeszbe, a hol egy oldalon 3 láb magas pádon sétál az ölő, kinek kezében egy yard hosszú nyelű és csak két fontos kalapács van, tompa kúp alakú véggel. Ezzel a semminek látszó fegyverrel és egyetlen jól irányzott homlokközepi csapással leüti a marhát.A leütött állatot innen becsusztatják a bonczoló terembe, hol hátsó lábait összekötözve csigán oly magasra húzzák, hogy feje két yardnyira van a padozattól. Itt egy mészáros átvágja az állat nyakát, a

mely szörnyű rángatások között adja le vérét. Hárman, négyen seprik a mindenünnen folyó vért a levezető vályúkba és már három-négy perez múlva tovább lódítják az elvérzett állatot, a hol is bon- czolás alá kerül.A marhavágásnál a hússal a további eljárás sokkal egyszerűbb,, mint a sertéseknél, itt nincs sonka, kolbász, zsír készítése, itt külön szedik a faggyút a művaj készítéséhez és azokat a részeket, melyek a szappanfőzéshez használhatók. A bőr lefejtése kés és féltompa bárdokkal történik, s a szarvak is a felbontásnál leszedetnek.Elkábulva a meleg vérszagtól, zsir és szappangőztől, marhabőgéstől és sertés- sivalkodástól, örvendve mentünk a szabadba, hogy megnézzük a vasúti kocsikat, mikben 14 napig áll el a friss hús romlás nélkül. E kocsik belül zin-pléh falu 8 hüvelyk átmérőjű jégszekrények, a mikbe felső tető nyílásokon sülyesztik a jeget, s a jég a padozat alatt és a tetőn is helyet talál.Kifelé menve a Stock Yards-okból — késő délután lévén már az idő — ki volt függesztve már a napi bulletin, hogy e napon leöltek 33.000 sertést, 11.000 juhot és 18.000 szarvasmarhát, oly számtömeg, minőt Európa egyetlen nagyobb városában sem találunk. És igy természetes, hogy Chicago vezet a hússal, láthatjuk termékeit Európa minden piaczán, látjuk Ausztráliában, Dél-Afrikában és a Csendes Oczeán szigetein. 

odarohantak és a löcsedéket az utolsó cseppig felhabzsolták.Denique az esküvő végbement, dudás se hiányzott, a menyasszonyi tánezban szép kis summa pénz is összegyűlt, a lakoma is, a fiatal fél disznó testével, jó volt, járta valami hitvány lőre is, de annál jobb mézespálinka s annyi volt a szívélyes parolázás, hogy a tényerem már majdnem megvert rostélyossá vált s bizony estére hajlott már az idő, mikor Sárospatakból szabadulva Szászkeresz- turra értem, a hol másnap, felmerült orbáncz miatt, sertésvizsgálat volt tartandó.Nos és konstatáltam, hogy egy ottani hentes disznói közt az orbáncz kiütött; mi több, kiderült, hogy az a sárpataki pecsenye is innen került. Hogy én ezt hamarább nem tudtam!Elmúlt vagy 5—6 nap, a mikor jön Sárpatakról a fuvaros, hogy menjek, mert döglenek a malaczok. Hát a lakodalmas háznál bizony két malacz hullát és 3 beteget találtam. A baj „előirás“ szerinti orbáncz volt.Nem tehetek róla, minden más egyébnek a kizárásával, azt a lemosásra használt véres vizet vettem gyanúba, a melyet a kaláka napján a sertések felhabzsoltak. Abból kellett hogy felvegyék az orbáncz ragályanyagát, mert aközelben vész nem volt, helyt Sárpatakon se volt, és sikerült azt a vészes udvarra szorítani.Ha meggondoljuk, hogy télen a vidéki emberek nagy részeamagasertésétvágja le és fogyasztja, nyáron pedig a mindenünnen vásárló hentesárujára szorul, alig szabadulhatunk a gondolattól, hogy e körülménynek is szerepe van az orbáncz terjesztésében s épen e miatt is uralkodik ez abetegségjóval kiterjedtebben nyáron, mint télen. Nagyon indokolt tehát legalább is annyi, hogy ha már sertések birtokában levő emberek hentesáruhoz nyúlnak annak a mosogató vizét és egyéb hulladékát ne öntsék sertéseik elébe, ne tegyék moslékjukba, mert ime nem tudhatják, hogy nem járnak-e úgy, mint a sárpataki román, a kinek bizony csak a két koczája és egy malacza maradt meg a 11 darabból. A
Tejgazdaság.

Rovatvezető: Sierbán János.

Szibéria tejgazdasága.Az a rendkívüli fellendülés, amelyet a szibériai vajtermelés a múlt évben elért, a mikor is 2.000,000 púd (660,000 mázsa) 20.000,000 rubel értékben szállíttatott külföldre, az orosz kormány figyelmét ráirányította a szibériai mezőgazdasági ipar ezen uj ágára. Ez év januar havában a földm.ügyi minisztérium kebelében egy bizottság alakíttatott a szibériai vajtermelés elhelyezését illető rendszabályok megbeszélésére.A kidolgozott rendszabályok hivatva vannak a szibériai vajipar fejlődését előmozdítani. A tárgyalások során többek- 



1903. — 15. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5között a földmivelésügyi minisztérium egyik képviselője kiemelte, hogy a szibériai vajipar mai irányzata mellett az áru- czikk tökéletesitése és finomabb előállítása lehetetlenné vált, miután a vajgyárosok arra törekednek, hogy az áru minőségé nek rovására csekély költséggel jussanak termékhez, amivel természetesen ártanak a külföldi piaczokon a szibériai vaj hitelének. A szibériai vaj ipar e kedvezőtlen helyzetén csak maguknak az állattenyésztő birtokosoknak cooperativ szövetkezetekbe való egyesítése segíthet. Már az első nyugatszibériai cooperativ szövetkezetek keletkezésénél a földmivelési minisztérium támogatásban részesítette ily egyesületek alakítását, oktatókat küld- vén ki és jelenleg a minisztérium speczi- ális alapszabályokat dolgoztat ki részükre. Ezeket a rendszabályokat hivatalossan megerősítik; a szövetkezetek jogi személyek hatályával ruháztatnak lel, miáltal hitelük biztosittatik és tekintélyük emelkedik. Az oktatók részéről a szövetkezeteknek nyújtott támogatás a szövetkezetimozgalom elterjedését illetőleg nem járt kielégítő eredménynyelatejgazdaság’- gal foglalkozó gazdák között. Ez a körülmény az oktatók sokoldalú elfoglaltságával van összefüggésben a kik nincsenek abban a^helyzetben, hogy teljes erejükkel a szövetkezetek ügyét szolgálják. Ez ipar érdekében azonban kívánatos volna, hogy a magánkezekben levő majorok szövetkezetek kezelésébe jussanak. A kormány teendője volna, hogy nagyobb hitelt engedélyezve épületek emelésére s a vállalatok vezetésére kezébe venné ily tejgazdasági szövetkezetek alapítását.A földmivelési minisztérium képviselőjének eme javaslatai hatása alatt a bizottság elhatározta, hogy a tejszövetkezetek felállításának és . igazgatásának szervezetét fogja indítványozni s hogy erre a czélra a földmivelési minisztérium s a birodalmi uradalmak rendelkezésére kisérletképen 3 évre évenkénti 7000 rubelnyi összeg bocsáttassék. Ez intézmény a minisztériumnak, mint központnak, lenne alárendelve. A bizottság javasla tait a kormányzati körök jóváhagyták, a a kért hitel engedélyeztetett s az intézmény vezetését Nyugatszibéria Kourgan helységben Ba'aksin Sándor kezébe tették le.A vezetőség hatáskörébe tartozik: 1. Szövetkezetek alapításának önálló kezdeményezése. 2. A szövetkezetek könyvvezetésének berendezese, azok támogatása működésűkben s a felmerülő félreértéseknél. 3. A felállítandó tejgazdaságok építkezésének vezetése, gépeket és tejgazdasági czikkeket szállító czégek ajánlásra, ez utóbbiak s a szövetkezetek közti közvetítés, technikai vívmányok terjesztése. 4. Tejgazdasági személyzet félfogadása és ajánlása. 5. A szövetkezetek és vajkereskedő czégek közti közvetítés. 6. 

A szövetkezetek és vajkereskedő czégek közt támadt vitás ügyek rendezése. 7. Az állami és magán hitelintézetek és magánvállalatok részéről adandó hitel megszerzésének elősegítése. 8. Egyes szövetkezetek külön ügyeiben közbenjárás. 9. Az állami hivatalok részéről történt különböző tudakozódásokban való eljárás s ezek elintézése. 10. Kimutatás az árakról, s azon czégekről, melyek vajat vásárolnak és tejgazdasági czikkeket szállítanak stb.-ről. A tejgazdasági ipar fejlődésének a szibériai viszonyok meglehetősen útjában állanak. Tudvalevőleg a parasztság nagyobb falvakba tömörül. A tanyarendszer sehol sincs kifejlődve. A föld mindenütt közös birtok, ami évenkint a férfilakosságnak fejenkint kiosztatik. Egy emberre átlag 16 ha (15 desjatin) jut s 2 — 3 család lakik együtt egy udvarban. Ezekre átlag 3 tejélő tehén jut. A tehenek átlag 700 1. 4—5°/o zsírtartalmú tejet szolgáltatnak évenként, a hol a tehenek télen meleg helyen tartatnak, ott a tejhozam évenkint 1400—2000 l.-re emelkedik Egy falu nem szolgáltat elegendő tejet a tejgazdaság részére Minthogy azonban a falvak nem ritkán 10 kmnyire vannak egymástól, a rossz utak miatt az együttes munkálkodás nagyon meg van nehezítve. Rendesen több falu (3 — 10) működik együtt.A szövetkezeti tagok, a kik a tejgazdaság területén laknak, beszállítják a tejet a központba tejszín-állomásokra. Ennek megftdelőleg nagy terjedelemben órán- kint 450—700 1.-t szolgáltató separatorok is alkalmaztatnak a feldolgozó telepeken. A szibériai tejgazdasági ügy fejlődésének legnagyobb akadálya a termelés szabálytalanságában keresendő. Ha péld. valamely szövetkezet évenként 100,000 litert dolgoz fel, ebből nyár idején havonkint 20.060 liter, télben havonkint csak 2000 1. szállitatik. A szibériai te’gazdasági ipar további egészséges fejlődése érdekében még ki kell tanítani a szibériai parasztságot, hogy télre takarmánykészletet gyűjtsön és a zord hideg időben teheneit meleg istállóban tartsa. — gh.

Á llatforgaloin.
Rovatvezető: Dorner Béla.

Baromfiak forgalomba hozatalának 
feltételei.A baromfi-betegségek elleni védekezés az országban ez ideig szabályozva nem lévén, abaromfitenyésztöknek maguknak kellett, úgy a hogy tudtak, a ragadós betegségek ellen védekezni.A földmivelésügyi miniszter 1894-ben felhivtaugyana törvényhatóságokat, hogy a baromfitenyésztés ügyét karolják fel s 

állategészségügyi szempontból kellő védelemben részesítsék, s a baromfi-betegségek elleni védekezés tárgyában alkossanak szabályrendeletet,tudtommal azonban a hatóságok részéröl ez ügyben nem igen történt intézkedés.A külföldről való baromfi-behozatal sem lévén szabályozva, megtörtént, hogy a külföldről behozott baromfiakkal a ragadós baromíibetegségckis behurczoltat- tak, miáltal virágzó baromfitenyésztésünk komolyan veszélyeztetve lett.Szükségessé vált ennélfogva, hogy a baromfibetegségek ügyében az egész országra kiterjedő egyöntetű intézkedések tétessenek, mert csak ezáltal lehetett remélni, hogy fellendült baromfitenyésztésünket a nagy veszedelemtől megmenthetjük. A földmivelésügyi miniszter is belátva a baromfi-betegségek elleni védekezés szükségességét, a törvényhatóságokhoz ez ügyben körrendeletét intézett, amelyben a külföldről való baromfi-behozatalt, a vámkülföldre való baromfikivitelt szabályozza, s a baromfi-kolera fellépése esetén teendő intézkedéseket írja elő.A rendelet értelmében élő baromfi a vámkülföldről csak akijelölt m. kir. belépő-állomásokon keresztül jöhet az országba behozatalra vagy átvitelre. A belépő-állomásokon a baromfi-szállítmány állatorvosi vizsgálat alá vétetik, s ha abban valamely ragadós betegség állapitta- tik meg, az egész szállítmány visszautasítandó. Ily eljárás mellett a lehetőségig ki van zárva, hogy valamely ragadós baromfi-betegség az országba behurczoltas- sék; ajánlatos azonban ennek daczára mindenkor, hogy a vásárolt idegen baromfit ne engedjük azonnal a vétel után a többi baromfiak közé, hanem tartsuk azokat 7—8 napig elkülönítve megfigyelés alatt, s csak akkor engedjük ki azokat szabadon, ha a megfigyelési idő alatt egészségeseknek bizonyultak.A külföldi baromfi-behozatal szabályozásával kapcsolatosan, szabályozástnyert a vámkülföldre való baromfikivitelünk is.Ezután a vámkülföldre baromfi csak oly községből szállítható, amelyben 8 nap óta ragadós baromfibetegség nem fordult elő. Az ilyen vámkülföldre szánt baromfiszállítmány a községi elöljáró által kiállított igazolványnyal látandó el, mely- benigazolni kell, hogy az aközség, amelyből az állatok kivitelre kerülnek, 8 nap óta mentes ragadós baromfi-betegségtől.Az ilyen baromfi-szállítmány az ország határát csakis vasúton és csak a megfigyelő állomások vagy am. kir. belépő-ál
Jobb ('s mcgbizhatóbb M AG V AK AT

nem is ajánlhatunk, mint a minők év óta
ww csász. és kir. udvari magkereskedéséhen
vl«lll I IllK I' dOIl Budapesten kaphatók.



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 15. sz.lomások valamelyikén lépheti át, a hol a szállítmány állatorvosi ellenőrző vizsgálat alá vétetik, s a vizsgálat eredménye, illetve a szállítmány vészmentessége a szállítmány igazolványain és a fuvarlevelén igazolandó.Ha az ellenőrző vizsgálat alkalmával az ilyen vámkülföldre szánt baromfiszál- litmányban ragadós baromfi-betegség állapittatik meg, a baromfi-hulla az összes hulladékokkal együtt azonnal megégetendő, a többi állat pedig, amennyiben a szállító 48 órán belül azok értékesítése iránt nem intézkedik, a feladó állomásra visszaküldendő. A szállítmány a feladási helyen az illetékes m. kir állatorvos felügyelete mellett elkülönítve helyezendő el.Baromfi-kolera fellépése esetén, a baromfiak belföldi forgalma is korlátozva van, nehogy a betegség a fertőzött helyről széthur- czoltassék. A baromfi-kolerával fertőzött udvar ugyanis „baromfikolera “ felirati figyelmeztető táblával látandó el, s a fertőzött udvarba baromfi be nem vihető. A fertőzött udvarból egészséges baromfi csak leölt állapotban és a hatósági állatorvos előzetes engedélyével, tojás pedig csak szódaoldattal való gondos lemosás után vihető ki.Ha a baromfi-kolera valamely községben nagyobb mértékben elterjedt, a II-od fokú hatóság a betegség széthurczolásának megakadályozása végett a zárlatot nemcsak a fertőzött udvar szomszédaira, de a község illető fertőzött részeire, sőt a község egész területére is elrendelheti.Különös indokok esetében aII. fokú hatóság egyes községek vagy az egész járás területére is elrendelheti, hogy a kereskedelmi forgalomba kerülő baromfi közutakon csakis oly berendezésű szekereken, ketreczekben, kosarakban vagy egyéb szállító-eszközökben szállithas- sék, amelyből az ürülék vagy alom ki nem hullhalik.Az ilyen szállitó-eszközökminden szállítás előtt fertötlenitendök.Végül nehogy a baromfiszállitásra használt vasúti kocsik legyenek a ragadós ba- romfi-betegségekterjesztöbelrendeltetett, hogy az ilyen vasúti kocsik épen úgy, mint

más állatok szállítására használt vasúti kocsik, minden szállítás előtt fertőtleni- tendők.
Baromfitenyésztés.

Rovatvezető : Hreblay Emil.

Mezei tyuktenyésztés.Többször irtunk már a mezei tyuká- szatról, de e tárgy olyan, hogy erről sokat írni, azt folyton hangoztatni sohasem elég. Fontos az, hogy egyszer nálunk is a gazdák felismerjék a baromfitenyésztésben azt a nagy kincset, a melyet eddig értékesítés nélkül elvenni engedtek.Az angolok és az amerikaiak már e téren 50—100 évvel előbbre vannak s a mezei tyukászat és a tömeges termelés

Flock A. baromfifarmja Grotonban.ben mesterek, vannak ismereteik és fogásaik, amelyek apáról fiúra szállnak s vagyont érnek.Nálunk szintén kezdenek már a gazdák a mezei tyúktenyésztéssel foglalkozni s nem megvetendőeredményeketértekel.A mezei tyuktenyésztésnél képes a tulajdonos legelőit, mezőit, tarlóit a káros rovaroktól, a gyom és egyéb magvaktól megtisztítani, semellettazállatokat mindig egészséges állapotban tartani, mert csak elhihetö, hogy a tágas legelőkön levő baromfi mindig egészségesebb lesz, mint a zárt udvarban összezsúfolt.Amerikában, ahol a tengeri igen olcsó, (Az idén nem az. Szerk.) mert bár nem egyszer a köszénsztrájk idejében, szén helyett tengerit égetnek a gazdák, mégis a mezei tyukászatot űzik nem annyira a a takarmánymegtakaritás, mint inkább 

a baromfiaknak egészségügyi szempontjából. Képünkön bemutatjuk Fl,ck A. ur fehér leghorn (olasz) tyukászatát, mely baromfitelep(Farm) (Jroton- bán van. Kérdem, mi akadályozza a magyar gazdát abban, hogy szintén nagyban tenyészszen baromfit?
A vállalkozási széliem hiánya, semmi egyéb. Ismerek számtalan birtokost, a kinek volna kedve az ily vállalathoz, de csak úgy, ha az állam 10—15 évre szerződésileg előre biztosítaná a baromfiak 

horribilis áron való átvételét.A fejenként kevés, de sok állat utáni haszon nálunk nem kecsegtető s magunk utána nézni a dolognak, restelünk. Hiába, magyarok, lóra termett nemzet vagyunk s inkább megyünk tönkre, mintsem ősi hírnevünkhöz hűtlenek legyünk.Pedig a kor szellemének útját nem vághatjuk, mindenki jogász, tudós, tanár nem lehet, kell kereskedőnek, iparosnak s tanult gazdának is lenni e hazában. A baromfitenyésztés iparilag űzve, oly jövedelem, amiről mi álmodni sem merünk., Nézünk csak az amerikaiakra s gondol
kozzunk avok fényes eredménye 
fölött. Bálintfy J.

Egy angol levél.
(Az angol baromfitenyésztésről.)Lapunk utján már értesültek t. tenyésztőink, hogy baromfitenyésztésünk iránt az angol gazdák oly érdeklődést mutatnak, melynek eredménye az, hogy a magyar és kopasznyaku tyúkokra már is több megrendelést kaptunk s azt le is bonyolítottuk.J. W. R. Seolt tenyésztőnek egy törzs fehé.r tollú, fehérlábú és csőrü idei tyúkot küldtünk, mire az alábbi levelet kaptuk:„Kedves Uram! Nagyon lekötelezett az ön előzékenysége a baromfiügyben, valamint szives levele is. Az általa küldő' t baromfiakon a nehéz ütném mutatott semmi hátrányt, s a csomagolása bámulatos volt. Igen szépen köszönöm önnek. Különösen a kakassal vagyok megelégedve : az egy pompás ficzkó. A tyúkok tiszta fohértollu, fehér lábú és csörüek, s leginkább az itt tenyésztett fehér leghorn tyúkokhoz hasonlítanak, de valamivel terjedelmesebbek, nagyobnak és nehezebbek. Hasonli-

Járgány cséplőkészletek. | Elsőrangú hazai gyártmány! | Darálók. Szec’kavágók. Ekék.
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hozzánk fordulni. Részletes fel
világosítással és árjegyzékkel 
szívesen szolgálunk díjmentesen.



1903. — 15. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági L ipok 7tól származott tojásokat czélirányosan lehet a teljesen elmaradott vidékek tyuk- állományának megjavítására fordítani, elfogadta s a székelyföldi kormánybiztos Sándor János főispán kérelmére a 4 székely vármegye összes községei részére egyelőre 130.000 félvér tenyész- tojást cserébe engedélyezett s ezen aktió lebonyolításával atojásértékesitő szövetkezetek budapesti központjának intéző- 
ségét, a Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezetét és dr. Ladányi György felügyelőt bízta meg.Ennek az intézkedésnek kettős jelentősége van. Az első az, hogy a délvidéki gazdák illetve gazdaasszonyok ezután a sárga héjú tojások termelésére még nagyobb súlyt fognak helyezni, mert most már valamivel magasabb áron fogják tenyésztésre eladhatni, másik pedig az, hogy igy egy év alatt a székely földön mindenütt oly tyukállomány lesz, amely a külkereskedelemnek megfelelő sárga szinü tojást termeli, de nemcsak sárga színűt, de nagyobbat is. Ez nagy jelentőségű dolog, mert ime ott oly hitvány a baromfiállomány s igy az efféle termékek is, hogy e miatt oda kiviteli kereskedőt telepíteni nem sikerült.Egy-két év alatt elválik, megjavul-e az állomány annyira, hogy oda nem fog kelleni telepíteni kereskedőt, de az magától fogja a jó és egyminöségü termel- vényeket felkeresni. A tény észtojások kiválogatása, vizsgálata, csomagolása s elszállítása valamint kiosztására igen nagy gond lesz fordítva s így remélhető, hogy csak igen kis százalék fog a tenyésztésből kimaradni. Egy-egy gazdaasszony legfeljebb 13 db tojást kaphat, igy tehát circa 10.000 gazdaasszonyt fog a miniszter oly helyzetbe juttatni, hogy 13 db cseretojás árán teljesen uj s jobb fajta tyukállományhoz juthasson.Ha ez az uj intézkedés beválik, jövőben a lehető legnagyobb alapokra fektetve lesz folytatható.A székelyföldön kívül igen sok hely van még, a hol ily nagyszabású s messze elható intézkedéssel lehetne baromfiállományunkon hamar, rövid utón alaposan segíteni. Vásárhelyi Oltó.

tanak azonban némileg a fehér wyandot- tokhoz is. Mindkét jércze ugyanazon egy fajtából való? Egy a kettő közül kevéssel nagyobb, mint a másik, s egyiknek valamivel nagyobb a taraja. Nem vagyok-e önnek terhére, ha kérdezem, rokonságban van-e a kakas és a tojó ? és megmondhatná-e nekem, azok milyen idősek? Igazán sajnálom,hogy önt ezekkel terhelnem kell, s szívességét igénybe vennem, de hogy észszerűen tenyészthessek, tudnom kell ezen dolgokat.Mi itt leginkább az aylesbury, pekingi és az aylesbury X indiai futó-kereszte- zésü tenyészt jük. Tyúkfélékből:az ezüst wyandot és az anconaiakat. Mi előbbieket tekintjük (wyandottakat) általánosan jó baromfinak, mint jó tenyész- baromfit, jó tojót és kitűnő asztali baromfit ismerjük.Az anconaiak edzettebbek, jó tojók,kevéssel beérők, de nem kotlók. Különös tulajdonságuk, hogy jó tojók. Volt-e önöknek Magyaron-zágon tojótyukversenyük ? Nálunk tartanak ilyeneket, s amihaszon- baromfi-clubjaink téli tojóversenye most leit megtartva. Az uj délwalesi tojóverseny szerint legjobb tojók a fekete orping- tonok lettek; ez bizonyára érdekli önt — ám azt mondani, hogy a fekete orpington a legjobb tojó — ahsurdum, a tojóképesség, mint ön is tudja, inkább tulajdonság, mint fajta jellegzetesség.| £Az én ezüst wyandottjaim oly törzsből valók, melyek a nemzeti téli tojóversenyben oly tojás-recordot értek el, mely nem lett ott felülmúlva. Ha szolgálatára lehetek önnek baromfidolgokban itt, legnagyobb szívességgel teszem. Biznak-e még Magyarországon a vizgözzel működő költőgépekben? Mi az amerikaiakkal lassan- kint áttérünk a nedvesség nélküli száraz levegőj ü költőgépekhez. Remélem az önök baromfi-kiállításaik nem olyanok mint a mieink, hol dijjakat adnak tollazat után, és sport-baromfinak, melyek nincsenek vonatkozással a qualitásra.Nekem vannak néhány ezüst wyandottjaim, melyek eme hideg novemberi éjjeleken künn aludtak lombtalan fán. Ha egyike ama elkényezteteltbaromfiaknakigy künn hálna oly hideg éjjelen, másnap reggel hulla volna!Újra megköszönve szívességét, kérve bizalmát stb. + J. W. R- Scott.Sok érdekes kérdést vett fel az angol kollega, s mi nem fogjuk elmulasztani, hogy jövőben is állandó összeköttetésben legyünk a világ legelső baromfitenyésztők országával. Bándi Pál.

135.000 tenyésztojás a székelyföldi 
baromfitenyésztés megjavítására.A földmivelésügyi miniszter a BOE. azon javaslatát, miszerint a délvidéki tojásszövetkezeteknél összegyűjtött s túlnyomó részben sárga héjú, tehát a lang- sán- vagy plimut-kakasok s a különben is híres jó tojó magyar tyúkok ivadékai

Baromfitenyésztési tapasztalatok.Általános a panasz, hogy a csirkenevelés mily bajjal jár, ha a tyuk idejekorán kis fiait elhagyja és csirkevezetés helyett fészket keres, ahol tojásait újra lerakja. Több évi tapasztalás után ezen a bajon úgy segítettem, hogy40—50 csibét két tyuk alá csaptam és a két tyúkot, hogy csibéik össze szokjanak, együtt tartottam. Egy hét leforgása után az egyik tyuk helyébe egy kappant helyeztem a csibék mellé. A tyúktól megtanulja a kappan, hogy kell a kis csibékkel bánni, összehívni, kaparni, maga alá szedni stb. úgy, hogy midőn a másik tyuk is csak hamar elhagyja a csibéket, az egész sereg a

kappan gondjaira van bízva, a melyik oly hü vezető, hogy a kicsikéket mindenféle ragadozó állattól megvédi. A csibék pedig egészen fejlett korukban is még mindig ragaszkodnak hozzá.A kappant estére szoktam a csibékhez tenni, úgy hogy reggel fölébredve, mostoha fiai között találja magat. Némelyik makacsabb állatnak egy kávés kanálnyi szeszt kell beadni, de erre ráérünk, ha látjuk, hogy a csibékkel rosszul bánik. Három-négy napig zárt helyen kell tartani, hogy a csibék hozzászokjanak. Ez a kis fáradság később igen meghálálja magát, mert mint már emlitém, a kappan, ha beválik, lelkiösmeretes jó vezető.
Koperniczky Jánosné.

Csirkék eledele.A csirkék első eledele: meleg tejben duzzasztott köles vagy finomra összemorzsolt száraz fehérkenyér, hozzátéve egy kevés tojást, keményre főve és finomra összeapritva; 5—6 nap múlva: Áztatott és kipréselt kenyér, huslében vagy tejben megnedvesitett buzakorpa, száraz dara és köles, kevés túró, főtt és aprított csalán és paraj, egy kis adag csontliszttel, hasmenés alkalmával főtt rizs. így olvastuk ezt egy szaklapban megjelent czikk- ben, mely a csirkék táplálásáról ,szólt. Eczikkre válaszolva Heussenstamm Ágnes grófné, a hírneves „Columbia" baromfi- tenyészdének tulajdonosnéja D/m. Melk- Matzleindorfban a következőket Írja: Mennyi időre volna szükség naponta, ha ezen utasításnak megfelelően, csak 60 csirkét akarnánk felnevelni. Áz etetésre használt eledelt naponta amugyis 5-ször kell elkészíteni, ezen munkát tehát lehetőleg egyszerűsíteni kell; ha sok mindenféle eledel keverendő össze, akkor a keverés nem mindig sikerül egyformán, a mi hátrányos a csirkék fejlődésére. A hol csak alkalom kínálkozik, lebeszélni törekszem a tenyésztőket az adogatni szokott keverékek használatáról s arra ösztönzőm őket, hogy a csibék etetésénél 3—4 héten, keresztül használják a Fattinger-féle húsrostos csirkeeledelt főeteléskép. Nevezett grófné azt hangoztatja, hogy a ki komolyan s haszonnal akar baromfit tenyészteni, annak az általa javasolt csirkeeledelt kell alkalmaznia. A konyhahulladék fő eledelkép nagyon is változékony s a csirketenyésztéshez j ó készített eledel kívánatos.
Rácsetetö baromfiaknak.A baromfiaknak különösen télen nagy szükségük van zöld takarmányra. Sokféle módon és alakban adjuk ezt nekik. Főzve, összevagdalva, nyersen szeletelve, leforrázva, stb. Adhatjuk azonban egy darabban is, pl. takarmányrépát, tököt stb. Nagy élvezettel csipegetik az ilyen nyalánkságokat.Ha vályúba teszszük eléjük az ilyen csipegetésre szánt takarmányt, akkor, —- ha nem elég nagy darabok, — azonnal, de ha eredetileg nagy darab volt is, a csi- pegetéssel kisebbedvén, rövid idő múlva kihúzzák a vályúból a földre, a hol aztán bepiszkolódik/Apró darabokban pedig éppenséggel nem is tudják elfogyasztani,



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 15. sz.mert kis súlyúak lévén, a csőrrel való vag- dalásnaknem állnak ellen tovább gurulnak.Legalkalmasabb erre a czélra rácsetetőket használni. Kisebbített alakban olyanokat, mint a juhetetésnél használatos rácsok. Ezek lefelé szűkülök lévén, a fogyás által megkisebbedett répadarab le- jebb esik és ha még olyan kis darabbá is zsugorodott össze, még mindig tovább szabdalhatják, vagdalhatják a tyúkok, mert még mindig megszorul. A répa beszennyezése tehát ki van zárva.Egy ilyen rács elkészítése olyan egyszerű, hogy azt bárki is eszközölheti. Aki pedig a fűrész és kalapács kezelésében annyira járatlan, hogy ilyesmit sem tud megcsinálni, annak elkészíti az asztalos egy méteres hosszbanöO—70krért. A méretei nemlényegesek; mégis megjegyzem, hogy körülbelül 1 m. hosszú, 30 — 35 cm magas és fent 15—20 cm kiugróval bírhat. Az egyes léczek között elég, ha 2—3 cm. réseket hagyunk, úgy azonban, hogy ez a rés kifelé szélesedjék. Ezt az által érjük el, ha a rácsrudakul szolgáló léczeket háromszögletesre gyalu juk.A legjobb volna ezt is egészen vasból készíteni, hogy időközönként alapos tisztogatás végett kiizzithatnók. Vashiányában azonban fából is megjárja. Használat czéljából a rács az ól falára erősítendő, még pedig csak oly magasan, hogy a legkisebb tyuk is elérhesse. Ti. J.
Különfélék.

Képviseltetés. A római nemzetközi mezőgazdasági kongresszuson a kormányt Tormay Béla miniszteri tanácsos és Rodiczky Jenő dr. akadémiai igazgató képviselik, a kikf. hó 9-én utaztak el Rómába, egyúttal a Baromfitenyésztők Or
szágos Egyesülete képvseltetében is.

Országos Magyar Ügetöversenyegylet. Budapesten április végére a megalakulás stádiumába jut az Országos Magyar Ügetőverseny egylet, mely az Urkocsisok Szövetkezete átalakulása révén fog létrejönni. Ez uj egyletbe felvételre bármely tisztességes ember jelentkezhetik az egylet titkárságánál (Eszterházy utcza 22.) az évi tagdíj mindössze 30 K., melyért az összes tagsági jogok élvezete jár. Azon általános érdeklődés, melylyel a sportközönség ily nagy ügetőegylet keletkezését várja, igazolja e mozgalom létjogosultságát. Az alapszabály-módosítást az urkocsisok felterjeszttették a belügyminisztériumhoz s igy semmi akadálya sincs a belépésnek. A kiküldött bizottság fáradhatatlanul dolgozik a tagok gyűjtésén és részjegyek jegyeztetésén, kívánatos, hogy fáradozásukat siker koronázza. A menynyiben a polgárság kellő számban jelentkezett, az április végén tartandó közgyűlésen az uj egylet végleg megalakul s már ekkor megállapítják alegközelebbi ügető- meeting határnapjait, úgy hogy még ez évben alkalmunk lesz nagy stylusban rendezett ügetőversenyeket látni.
Juhturó-kivitelünk.Juhturó-kivitelünk örvendetesen fellendült. Sokfelé fölhívták erre a magyar speciálitásra a figyelmet és igen jól értékesül nemcsak a kontinensen, de a tengeren túli országokban is. 

Darányi földmivelésügyi miniszter arra 

való tekintettel hogy Krassó-Szörényben a julituró-gyártás okszerű módját a nép nem ismeri, intézkedett, hogy a juhturó és sajtkészités okszerű módjának ismeretei terjesztessenek és intézkedett, hogy a hegyi népnek valamikor jövedelmes gazdálkodási ága tért foglaljon újra, azért több kárpátmenti hegyi községnek, továbbá Erdélyrészen, a hol a juhtenyésztés megokolt, — kedvezményes árontenyészállatokat osztat ki a kisgazdáknak.
Szerbia baromfikivitele egyre csökken. Februárban 75.987 kgr. élő- és 89.678 kg. leölt baromfi vitetett ki. Az élő jobbára a monarchiába, a leölt pedig jobbára Németországban és részben belga és fran- czia piaczokra ment. A tojáskivitel most indult meg; februárban 96.519kg. (januárban 40.365 kg.) vitetett ki és pedig 90.285 kg. Németországba és 4626 kg. Párisba.
Békéscsabai lóvásár. A f. évi április ló 24-én Békéscsabán tartandó katonai és luxuslóvásár szép sikerűnek ígérkezik. A földmivelésügyi miniszter a vásár sikerét előmozdítandó 800 koronát adományozott a Békésmegyei Gazd. Egyletnek, hogy a külföldi reklám is minél szélesebb mederben legyen megindítható. Kilátás van arra, hogy a vevők a múlt évinél nagyobb számban jönnek el a vásárra.
Nemzetközi lóvásár. A nyitramegyei gazdaságiegyesületáltalrendezendöXXI. nemzetközi nagy lóvásár Érsekújváron mint minden évben, úgy a folyó évben is, május hó első hétfőjén s az előtte való vasárnap délután, a f. 1903. évben, tehát május hó 3-án délután és május 4 én fog megtartatni. Ezek lóvásár legélénkebb lóvásárja Magyarországnak, mert alig van hazai és külföldi kereskedő, ki ezt föl nem keresné. Ezen már 20 éven át tapasztalhatták, hogy itt lovak mindenféle használatra nagy választékban kaphatók. Lakások és istállók az érsekujvári rendőrkapitányi hivatalnál rendelhetők.
Tehénvásár Högyészen. A Hőgyészen 1903. 

április hó 7-én megtartott országos tehénvá. 
sárra felhajtatott: Lefejésre szánt öreg tehén 
30 drb, friss fejőstehén 34 drb. tenyésztésre 
szánt fiatal tehén 107 drb, üsző 136 drb. Árak : 
lefejésre szánt öreg tehénnél drbként 150 K.-tól 
300 K.-ig, friss fejőstehénnél 270 K.-tól 420
K.-ig, tenyésztésre szánt fiatal tehénnél 240 
K.-tól 480 K.-ig, üszőnél 120 K.-tál 540 K.-ig 
terjedtek. A vásár hangulata eléggé élénk volt. 
A legközelebbi országos tehénvásár 1903. évi 
májusban lesz megtartva.

Vajhamisitások. A berlini vajkereskedők egyesülete legutóbbi ülésén a vajhamisi- tásokról tárgyalt és ennek folytán kiderült, hogy a vaj hamisítása növényi zsiradékokkal rendkívüli arányban elharapódzott. A margarinnal való hamisítások ellen hatóságilag elrendelt vizsgálatok a jelen esetben hiábavalók, mert a növényi zsiradékokkal hamisított vaj a legtöbb esetben természetesnek tűnik fel. Az egybegyűltek megegyeztek abban, hogy a tisztességes kereskedelem érdekében és a fogyasztó-közönség védelmére gondoskodni kell olyan vizsgálati módról, melylyel a növényi zsiradékok éppen úgy kimutathatók legyenek a vajban, mint az már a margarinnal eszközölhető ; azonkívül a birodalmi egészségügyi hivatal és a rendőrség ez újabb fokozodó hamisításokról íelvilágositandók.

Tejgazdasági gépkiállítás Argentiniában. A kereskedelmi miniszter londoni szak- tudósitójától vett értesítés szerint Buenos- 
Ayresben f évi szeptember 15-től 23-ig tejgazdasági gépekből kiállítást rendezőnek. Argentinja tejgazdaságának rohamos emelkedéséről többször volt szó e lapok hasábjain s erről tesznek bizonyságot az ott rendezett tejgazdasági kiállítások is. A legutóbbi hasonló kiállításon 523 separa- tor volt ott kiállítva. A mostani kiállítást az argentiniai gazdasági egyesület rendezi.

Angol törvény a vajkereskedelemrői. Az angol alsóházban most került első felolvasásra a vajkereskedelemről szóló törvényjavaslat. Eszerint a 20°/o-nál több vizet tartalmazó vaj eladása teljesen eltil- tatolt ; a 16—20% vizet tartalmazó vaj csomagján „hamisított vaj11 felirat alkalmazandó, hacsak az aladó kétségtelenül nem igazolja, hogy a kérdésben forgó vaj természetes.
Magyar Méhészet Bécsben. F. hó 5-én nyitották meg Bécsben a nemzetközi méhészeti kiállítást, melyen a magyar méhészet is képviselve volt, még pedig fényesebben, mint bármikor ezelőtt, a párisi kiállítást sem véve ki. A kiállítás magyar osztályát Saárossi-Kapeller Ferencz földmivelésügyi miniszteri osztálytanácsos intézkedései szerint Kovács Antal orsz. méhészeti felügyelő és Binder Iván orsz. méhész-egyleti titkár rendezték s ez a kollektió általános érdeklődés központja volt. Ki volt állítva többek között a gödöllői állami méhészeti gazdaság kicsinyben, mindennek, ami a gazdaságban található. Ezek mellett az egyes méhesek kedves modelljei, topábbá kaptárok és eszközök, az ott termelt fölséges mézek és ott készült kinálatos mézes sütemények, mézes italok, mindmegannyi dicséretei az intézet életrevalóságának és hasznos irányú működésének. A Magyar Országos Méhészegyesület, továbbá egyes magyar méhészek termékei is méltó helyet foglaltak el a kiállításon. A Magyar Országos Méhészeti Egyesület régi magyar méh- köpüket is állított ki, többek közt egyet a múlt század első feléből. A magyar méhészetre nézve annál jelen’ösebb ez a kiállítás, mert ez az első eset, hogy gödöllői intézményünkkel a nemzetek közös versenyén részt veszünk. A megnyitáson a magyar földmivelésügyi minisztert Saárossi-Kapel'er Ferencz osztálytanácsos képviselete.
Lóvásár és kiállítás Nyíregyházán. A Szabolcsmegyei Gazdasági Egyesület Nyíregyháza várossal karöltve ez év június hó 8-án és ezután minden évben a Medárd napját magában foglaló hét hétfőjén kiállítással és díjazással egybekötött 

lóvásárt rendez Nyíregyházán. Szabolcs vármegye lótenyésztése különösen megérdemli, hogy az arra hivatott tényezők pártfogásban részesítsék és lehetővé tegyék azt, hogy a vevők közvetlen a tenyésztőktől szerezzék be a lovakat. A kiállításon és lóvásáron csak legalább három éves hátas, kocsi és igavonó-lovak fognak előállittatni és ezen három csoport szerint dijaztatni.
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Védekezés a baromfibetegségek ellen. Említettük lapunk közelebbi számaiban, hogy a földmivelésügyi miniszter, nehogy a külföldről behurczolt baromfibetegségek virágzó baromfitenyésztésünket komolyan veszélyeztessék, rendeletet adott ki, amely a baromfikolera ellen való védekezés módját és részleteit szabja meg. A rendelet fontosabb intézkedései a következők: Ezentúl a vámkülföldről baromfi csak a belépő állomásokon hozható be, ahol azok megvizsgáltatván, csak akkor bocsáttatnak be, ha mindegyik darab egészséges s ha csak egy darabon ragadós betegség konstatáltatok, a szállítmányt visszaküldik. Hogy baromfitenyésztésünk jó hírneve biztosítva legyen, elrendelte a miniszter, hogy az országból csakis oly baromfiak kerülhetnek vámkülföldre, amely helyeken nyolcz napon belül ragadós betegség nem volt. És ezt a körülményt a községi elüljáróság igazolja. A vámkülföldre irányuló baromfiszállítmányok mielőtt az ország határát átlépnék, állatorvos által megvizsgáltatnak és csak akkor engedik ki, ha teljesen egészsége-ek. A rendelet kioktatja a gazdákat a betegség ellen való védekezésről, arról, hogy mit kell a gazdáknak tenni, azért óhajtandó, hogy a legtágabb körben tegyék közhírré a községekben.
Nemzetközi tejgazdasági kongresszus 

Brüsszelben. A belga tejgazdasági társaság 1903. szeptember havában nemzetközi kongresszust szándékozik rendezni. A kongresszus tárgyai: 1. A tejtermékek meghamisítása elleni nemzetközi megállapodás. 2. A tej és terményei egészségtana. 3. Nemzetközi tejgazdasági assocziacziónak létesítése.
A halászati társulatok köréből. A kettős

körösi halászati társulat Békésen Emperl Ernő 
elnöklete alatt ülést tartott, melyben a társulat 
vizterületét hat évre bérbeadták. A társulat 
ivadékszerelö csatornát ásatott s mellé őrt 
alkalmaz. A kubikgödrökben rekedt halak kiha 
lászására is nagyobb gondot fog a jövőben 
fordítani a társulat. — Az érsekujtári halászati 
társulat szintén bérbe adta a halászati jogot — 
Az Olt folyómenti érdekeltség most már har- 
madizben gyűlt össze a társulat megalakítására. 
Több községi elöljáró beismerte, hogy az Oltón 
és a Nagyküküllön dinamittal halásznak, azaz 
kiölnek minden állatot. A halászati jogot jobbára 
községi elöljárók bírják s ez az oka, hogy az 
okszerű halgazdaság vitelétől húzódoznak. Két
ségtelen, hogy a kényszer-bérbeadást elrendelik 
s mindent el fognak követni a hatóságok, hogy 
ez a rablógazdaság megszűnjék. Már is alig van 
hal az Oltban, amit éppen a dinamittal való 
halászás idézett elő.

Bikavásár. A beszterczebányai állattenyésztési felügyelőség f. hó 2-án és 3 án 1 urócz-Szt-Mártonbanés Stubnya-fürdőn i retndezett. A vásárra összesen128 drb részint tisztavérü, részint félvér pinzgaui bika lett fölhajtva. Megvásároltatott 11b drb. A bikák legnagyobb része Trencsén vármegyébe szállíttatott; azonkívül v ásároltatottmég Turócz- és Zólyom- megye részére is. A 116 drb bika közül 30 drb vásároltatott nagyobb birtokostól, a többi 86 drb kisgazdáktól szereztetett be. A bikák összvételárakitett 30290 K.-át, egy bikára eső átlagár kitett 262 kor. 

Megjegyzendő, hogy igen sok 1 éves bika is kelt el, azért oly alacsony az átlagár. Ha tekintetbe vessszük, hogy csak körülbelül 10évvel ezelőtt kezdődött a pinzgaui fajta tenyésztése és ez csak 98-óta, az állattenyésztési felügyelőség létesítése óta űzetik rendszeresen, ha továbbá tekintetbe veszszük, hogy Turóczmegye a2 ország legkisebb megyéjének egyike, nyilvánvaló, hogy ezen megye állattenyésztése az utolsó pár év alatt óriás haladást tett.
Tenyészállatvásár Kassán. Az Abauj- Tornamegyei Gazdasági Egyesület április 3-án díjazással egybekötött tenyészbikavásárt és üsződijazást tartott a közeli és távoli vidék gazdaközönségének szokatlan nagy érdeklődése mellett. Felhajtatott 109 bika, ebből 50 darab pinzgaui jellegű, 50 darab simmentháli tisztavérü és keresztezés. Eladtak 72 bikát. Díszoklevelet nyertek a következő nagytenyésztők: simmentháli tenyészetükért gróf Zichy Rezsőné Enyiczke, gróf Hadik János Nádaska, báró Schell Gyula Nagy-Ida, pinzgaui tény észetért pedig Widder Mór Abauj- Széplak. A földmivelésügyi miniszter által üsződijazásra adott 500korona államdíjból kisgazdákat díjaztak. Az eladott bikák nagy részét a kassai és lipótszent- miklósi állatiéin észtési felügyelőség vásárolta meg községek részére.
Baromfitenyésztők Országos 

Egyesületének postája.
Tagdijnyugtázás. Tagsági dijakat fizetlek 1903. 

április 2-től, április 8-ig, 1903-ra: Boda Jenő, 
Kovács György, Lőcsey Károly, Berán Ignácz, 
Kégl Dezső, Kégl Dezsöné, Endre Zsigmondné, 
Marton Istvánná, Krompeclier Szilárd, Segesváry 
Ödönné, Szalag János, Koszits Pálné 8—8 K-át. 
H. D. urnák, Ittvarnok. Tagdijat nem vettük, 
kérjük a postán utána nézni, talán eltévedt? 
G. és R. urak, Bpest. A dobozok elküldéséért 
köszönet. Bács m. g. e. Lapunkat czimükre 
megindítottuk. D. 1. urn ik, Tótvárad. Tojások 
küldhetéséről levélben ment tudósítás. A. 
B-né úrnőnek, Gödöllő. Lapunkhoz intézett kér
désre levélben adtuk meg feleletünket. A. M. 
urnák, Szegzárd. A tyúkólak füstölése és fehérre 
meszelése az apró marhákra igen jó hatású. 
A füstölés legjobban végezhető következőkép: 
egy vasserpenyöbe, vagy rossz vasedénybe 
rakjunk izzószenet; ezt a tyúkólba vive hint
sünk rá kéndarabokat, zárjunk be az ólon 
minden nyílást, s a tüzes szenet tartalmazó 
edényt tegyük le a padlózatra. A füst hadd 
fejlődjék szabadon és hagyjuk bezárva a nyí
lásokat pár óra hosszáig, mely idő az élösdiek 
kiölésére elegendő. Végül nyissunk ki ajtót, 
ablakot s csakis a tökéletes szellőzés után 
ereszszük be az aprómarhát. K. J. urnák, Csorna. 
A hizlalóketreczek hovaforditásáról kérünk szi
ves útbaigazítást. B. K. urnák államvasuti 
felvigyázó. Kérjük pontos czimét velünk tu
datni, hogy válaszunkat megadhassuk. V. J. 
urnák, Jász-Szt.-Laszló. A kiállításról szóló tudó
sítást várjuk. B. K. úrnőnek, Pinnyéd. Alap
szabályok mentek. C. A. wnak, Siska. A kér
dezett tyúkok beszerzési forrásait tudattuk s 
itt még utalunk lapunk hirdetési rovatára. 
R. ö-né úrnőnek, Kőbánya. A küldött czimért 
köszönet. V. Gy.-né úrnőnek, Szeged. A plimut- 
csibék ivarát kicsi korukban könnyen lehet 
felismerni annak, ki azon fajtát tenyésztette. 
Midőn a csibék tollasodnak, akkor a kakasok 
rendszerint világosabb szintiek, mint a jérezék, 
_  oly sötétszinü kakasok, mint a tyúkok szok
tak lenni, igen ritkák. Tehát ha az ön 3 drb 
P. csibéje egyforma szinü, akkor vagy 3 kakas, 

vagy 3 jércze lesz belőlük, — amint t. i. szí
nezve vannak. A sötét kendermagös szin jér- 
ezékre, a világos kakasokra vall. Ezenkívül a 
kakasok magasabb állásúak és vastagabb láb
száruk is van, mint a jérezéknek. Ebből talán 
tájékozva lesz ön csibéi ivara felöl; ha netán 
a színárnyalat iránt kétségei lennének, tessék 
egy néhány tollat beküldeni s az ivart ezután 
megállapitjuk. H. D.-né úrnőnek, Veresmart. 
15 tyúkból álló állományára 100 m2 területű 
kifutó elégséges lesz. K. J. urnák, Pta. Horgos. 
Tessék kérdésével a földmivelésügyi miniszté
rium IV. főosztályához fordulni. D. S. urnák, 
Boős. Levél ment. Tudósításáért köszönet. G. 
Gy. urnák, Szempcz. Örvendünk, hogy a ka
kasnak az általunk ajánlott orvosság használt. 
M. J. urnák, Almakerék. Annak, ki állat
állományát javítani akarja, sohasem szabad 
felednie, hogy a legjobb eredményt csak úgy 
érheti el, ha akár másoktól vásárolt, akár 
saját maga által tenyésztett, illetőleg nemesí
tett álla'ait bőv.bben takarmányozza és jobb 
gondviselésben részesíti, mint közönséges álla
tait részesitni szokta. J. Gy. urnák, Sárke- 
resztur. Erről a témáról lapunk 12-ik számá
ban elmélkedtünk. H. Zs. urnák, T. Terebes. 
A czikket előbb olvasnunk kell, csak azután 
mondhatjuk meg, közölhető-e? Tessék be
küldeni. B. D. urnák. Fenti üzenet önnek 
is szól.

Állat kereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapok44 eredeti tudósításai.
Budapesti lrtvíísíir. 1903. ápr. 9. Föíhajtatott: 

659 drb. Ebből jobb min. hátas ló — drb, jukker 
30 drb, hintós 20 drb, igás 40 drb, fuvaros ló 140 
drb, parasztló 360 drb, alárendelt minőségű 69 drb. 
Eladatott: 411 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
-----------, jukker 310 -500, hintós 300—450, igás 
230—450, fuvaros ló 100—200, parasztló 50—125. 
Irányzat: A vásár hangulata élénk.
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Budapesti szuróiuarliavásár. 1903. ápr. 9. 

Fölhozatott : borjú 846 darab, bárány 6658 darab. 
Árak: Borjú I. oszt. kg.-ként 74—84 flll., II. oszt. 
60—72 flll., bárány páronkint 4—17 kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.
Budapesti vág-ó marha vásár. 1903. április 9. 

Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 1523 drb, csontozni 
való marha 232 drb, összesen 1755 drb. Ebből : ökör 
1148 drb, bika 94 drb, tehén 407 drb, bivaly 106 drb, 
növendékmarha — drb.

Árak : (100 kilogrammon ki n t_ koronaértékb e n.)
1903. április 2. I. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör 62-66 54—60 50-52
Tarka hízott ökör . 64-68 56-62 50-54
Tehén ...................... 54—56 48-52 44-46
Szerbiai ökör . . . 58- 62 52-56 48—50
Bika........................
Növendékmarha . . 
Bivaly...................

58—62 52-55 46-50

42-44 36-40 32-34
Irányzat: A vásár hangulata élénk, az árak 2—3 koro

nával emelkedtek.
A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 1903. 

április 2-tól 1903. április 8-ig. Sertésállomány volt 
1903. április 1-én 34391 darab. Ehhez érkezett: magyar 
2955 drb, szerb 4130 drb, összes állomány 41476 drb. 
Elszállittatott: 3255 drb. Maradt állomány 1903. április 8. 
38221 darab.

Budapesti íerenczvárosdjiertés-zártvásár.
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április 3-án 100-108 100-108 116-118 106-116 96 -106 94-104

április 9-én 100-107 100-107 107-112 100-107 76 - 100 —
Irányzat: Vásár lanyha. Árak állandóan stilyednek.
A győri sertéspiacz forgalmáról. — 1903. 

április 2-tól április ’8-ig. — 1903. április 1-én volt
állomány 19383 drb, ehhez érkezett 1258 darab, összesen 
20641 drb. — Elszállittatott: győri fogyasztásra 39 drb, 
belföldre 7 drb, Bécsbe 300 drb, Csehországba 58 drb, 
összesen 404 darab.— Maradt állomány április 8-án 20237 
drb. — Árak 136—138 flll.

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 128—132 flll. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 128—130 flll. 
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 128—136 
flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 128—136 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 124—132 
flll. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 124—132 flll. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 124—132 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 120—124 fillér. 
Irányzat: Élénk.

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

Öreg 2 éven fölüli 110 f.-től 120 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: Élénk.

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

Bécsi szuréinarhavásár. 1903. április 9 Föl
hozatal : 5932 drb borjú, 1666 drb sertés, 143 drb 
juh, 21705 drb bárány. Árak: kg.-kint flll. borjú I. o. 
110—130 (---------- ), borjú II. o. 92—108, hízott sertés
112—124, süldő sertés 96—110, hússertés 112—124, 
juh 76—100, bárány páronkint 12—35 kor.

Irányzat : Élénk.
Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. április 6. 

Fölhajtatott : hízott és legelőmarha 3646 drb, csontozni 
való marha 883 darab, összesen 4529 darab. Ebből 
ökör 3458 drb, bika 405 drb, tehén 529 drb, bivaly 
137 drb. Vesztegvásárra felhajtatott — drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték-

ben fogyasztási adó nélkül.)
1903. április —. i 1. rendű ll. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör . . . 
Galicziai hízott ökör. . . 
Tarka hízott ökör....

70—74
74-76
80-84
46-68
50—64

62-69
66-73
70—79

52—61
56—65
60-69

Legelő marha...................
Csontoznivaló marha. . 46-68

34—48
Konzerváru (selejt) . . . — —
Irányzat: Lanyha.
Bécsi juhvásár. 1903 ápr. 9 Fölhajtatott: 1804 

darab. Árak: kg.-kint flll.-ben: angol húsos ürük 
--------(--------- ), I. rendű hízott ürü 56—60, középmin. 
hízott ürü 48—54, kecske--------bárány--------- .

Irányzat: Lanyha.

Bécsi sertés vásár. 1903. ápilis 7. Fölhajtatott : 
hússertés 5192 darab, zsirsertés 6127 drb, összesen 
11319 drb. Ebből: magyarországi 6127 drb, galicziai 
4971 drb, egyéb 221 drb. Árak: kgrammonkint élő súly
ban flll.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 118—120 (kiv. 
89), elsőrendű közép magyar 110—116, könnyű magyar 
102—108, öreg nehéz magyar 110—116, szerémségi 
ihorvát)--------, szedett sertés 102—108, galicziai süldők
72—94, galicziai öreg----- , hússertések 72—94. Irány
zat: Igen lanyha.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet 

jelentése. Budapest, 1903. április 10.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

160—340, csirke sütni való hazai egy pár 260—360. 
Tyuk, hazai egy pár 280—360. Kappan hízott egy pár 
400 — 500. Rucza hízott la egy pár 500—600, rucza hízott 
Ila egy pár 480—501. Lúd hízott la 1000—1400, lúd 
hízott Ha 1100—1200. Pulyka hízott la 1000—1100, pulyka 
hízott Ha 750—1000 flll.

Vágott baromfiban és I.-rendü szépen, 
tisztán kezelt hízott ludak kilója 1’20—1'30, vágott 
pulykák Kilója l-10—1.20flll. kilónként, minőség szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 57—58, 
gyengébb minőségű 56—57, apadt-------- , meszes
--------koronát jegyzett eredeti ládánként.

Vajpiacz.
Az *Alfa Separator* részvénytársaság jelentése.

Budapest, 1903. április 4. Teavaj centri
fugált 2’50—2'60, vaj, Röpült 1’90—2’00 korona 
kgr.-kint. Tehéntúró 1-a 30—36, tehéntúró 11-a 
26—28 fill. kgr.-kint. Irányzat: A felhozatal 
kicsiny, a vételkedv sem jó.

Becs, 1903. április 3. Legfinomabb teavaj 
2.20—2.30, finom teavaj 240—2’16, parasztvaj 
1'40—1’50, tehéntúró —.— kor. klg.-kint. 
Irányzat: szilárd; árak fogyasztás emelkedik.

Berlin, április 4. I. oszt, vaj 112—114, 
II. oszt, vaj 109—112 márka 50 kgr.-kint. (1 
márka = 120 fill.) Irányzat: Szilárd.

Hamburg, április 3. I. oszt, vaj 107—115 II. 
oszt, vaj 104—106 márka kgr.-kint. (1 márka = 
120 fill.) Irányzat: Szilárd.

London, márczius 30. I. o. vaj 112—118, II. o. 
vaj 110—112 s pr cent 50 kg.-ként. (1. s = 120 
fillér. Irányzat: Lanyha.

gépgyár K 
részv.-társ.

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

A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ: -------

tej szövetkezeteket, 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 ...  ......... kitüntetés. __ zzz! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek.
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WESTFALIA SEPARATOR
GÁL ÉS FODOR
Budapest, V., Váczi-körut 44. sz,
IA legtökéletesebb szabadalmazott ■

-WESTFALIA- separatorok. | 

A legújabban szabadalmazott tejelőme- 
legitök kizárólagos elárusítói. Tejszövet
kezetek, tej telepek, vaj és sajtgyárak 
teljes berendezéséről erő és kézi hajtásra 
díjtalanul szolgálunk tervekkel és költ- 
■ ségvetéssel. "■
Tessék árjegyzéket kérni

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

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

ÜZLETÁGAK: —..

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

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád.

Josef Steidl’s W*e, Wien, XVII/I., Jörgerstr. 41.

jSangerhauseni gépgyár1
- részvény-társaság z
Budapest, (Kíilgö Váczi-ut) C^lya-utcza 3.

Síg® 21___

WJw Vasöntöde, gén- és Fézgyár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.
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Ajánlja szabadalmazott és kipróbált ltig'yorsnyiró-g'épeit, melyek a cs. 
és kir. udvari istállókban, fórang-uak, katonai parancs- 
nok>ágok és ménesek istállóiban használatban vannak. Nélkülözhetet

len gép minden tenyésztőnek.

yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyi

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

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

hetetlen abraktakarmány.
== A honvédlovassági laktanyában (Budapesten, az 1-ső eh
= és 4-ik honvédhuszárezrednél, a magyar lovaregyletnél, EE
= a nemzeti lovardában, Alagon a versenyisállókban, a = 
== Cséry-féle szemétfuvarozó r. társaságnál, a budapesti, 

bécsi, londoni és madridi omnibusz társa-ágnál, a gödöllői = 
koronauradalomban, gróf Andrássy Tivadar, gf. Szapáry 
István, hcrg. Meternich Sándorné, gf. Károlyi Alajos

EE és Sándor, gf. Zichy Nándor és Károly, gf. Wimpffen 
Siegfrid és számos uradalomban a legjobb eredménynyel

= használatban van: EE

| Tehenek és hízók részére szecskával keverlen. | 
A „Derby“ abraktakarmáiiy a legolcsóbb takarmány. 
Ajánlva az összes szaklapok és szakértők által.

e

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

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AIa?p“ott

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

Foglalkozik: szállások bérbeadásával, szemes és 
darált eleség1 beszer zésével, bizományi bevásár
lás és eladással, folyószámlára fizetéseket teljesít. 
A sertések kényelmes elhelyezése mellett ügyfeleinek igen 
mérsékelt árakon a legmesebb menő előnyöket nyújtja és 
a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva van.
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Tenyésztő Ön? Kiváló ered

ményeket kivan elérni?
Nos! Akkor nevelje fel a 
fiatal baromfit Fattingrer 
húsrostos csirlteele- 
delével és adjon a tojók
nak a szokásos táplálé

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óta elsőrendű tenyésztők használják 
és az összes szakmüvekben és lapokban ajánltatnak. — 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.

^®Egy ilyen kövér disznót
csakis a

Barthel-féle taka.rmánymész
hozzátétele által leint 11 hónap múlva kapni MELZER J. 
ur 1896. deczember 9-én ezt Írja : Az “Öntől hozatott takarmány- 
mészszel egy önnevezésü közönséges fajta 11 hónapos süldő 
malacznál 250 kiló hizlalási súlyt érhető
el “ Barthel-féle takarmánymész 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., Keplergasse 20.

<• 
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ICi-aJiiíii ^ertés-tápl 
doctor Trnkóczy-féle táp- és véd-por.

Étvágygerjesztő, gyarapítja a húst, zsírt, előmozdítja a fejlődést s fenntartja az 
egészséget. — Egészséges se téseknek elégséges hetenkint egy kanálnyi táppor a 
takarmány közé keverve. — Egy csomag 50 fillérért minden kereskedőnél kapható. 

5 csomag 3 korona utánvét ellenében, csomagolással bérmentve.
Trnkóczy-féle gyógyszertár, Laibach, Krain, Austria.
Köszönőiratok naponta érkeznek, kedvező eredményt jelentve beteg és egész

séges sertéseknél.

Kwizda-féle Korneuburgi Állattáppor
Szer lovak, szarvasmarhák és ju
hok számára. Egy doboz ára 1 
korona "0 fillér- Fél doboz 70 fill- 
Valódi csakis ezen vcdjcgygyel ellátva-

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

ban kapható.

<4-

I SHomassataíiot
chilisalétromot, stassfurti kálisó- 

kát és kai ni tót, továbbá 
| = szuperfoszfátot =■ ÍJ (kartellen kiviil) legkitűnőbb minőségben 

l< g öles óbb árakon ajánl

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

Főraktár:

Franz Joli. Kwizda gyógyszerész, csász. és kir. osztrák
magyar, román királyi és bolgár feje

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

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

vállalat, Budán.

í BECK és GERGELY
.4* Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. 

ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély 1 Köny-

5) nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
Jr berendezések, vavavavayavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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<Le_e.<L<Le. 1902. évi forgalom: 26000 mm. J-S-S-S-S-S 
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-féle Magyar Restitutions-Fluid 
lovak és szarvasmarháknak. zzz

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

mentve küldi

« JENCS VILMOS > 
gyógyszerész, ye) 

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

Uj “’Yietóriá’ sorvetőgép
(tolókerek - rend - 
szer) legkönnyebb 
és. legegyszerűbb 
VETOGÉP.í'j

| Kofherr és SehrantzHPlg Budapesten, VI. kér, Váczi-körut 57. sz.
U-í £azdasági gépgyára és vas- 
öntödéje Kispesten épültl900-ban

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

Jerjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen

Szivattyúk!
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda

sági és iparczélokra.

Vas- és ólomcsövek minden méretben. I 
Kender és gummitömlök. i 

MérlecekJ 
legújabb javított rendszerű tizedes, százados és híd
mérlegek fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési, 
gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Emberniérlegek’ 
mérlegek házi használatra, barommérlegek.
Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. ss 

W. GARVENS| 
I Wallfiscligasse 14. wiem SciiwarzeBbergstr- 6. S

Árjegyzék ingyen és bérmentve. - B||

WAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA®  

í A legjobb, legmegbízhatóbb, | 
J gazdasági, kertivetemény és virágmagvak | 

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

I GOMBÁS JENŐ ! 
< ujjonnan berendezett elsőrangú magkereskedésében < 

| BUDAPESTEN, Kálvin-tér 9. szám. I 
| Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. | 
wavavavavavavava^avavavavavavavavavavavaÍ

ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű -------
| Műtrágyáit 

a t. ez. gazdaközönség becses figyel- 4^2 mébe. Ajánlatokkal készséggel szolgál a Központi Iroda, Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. sz. -

B
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KIS Hl R I) E TÉSEK.

Fajibaromfi 
és tenyésztojás kapható a 

„Délvidéki foldmivelök 
gazdasági Egyesületénél" 
Temesvár.

Tenyésztojások.
Importált emdeni ludak, 

pekingi kacsák tojásai 
megrendelhetők: Blázsi k 
Mihály igazgatónál, Cson- 
grádon.

Őszi szállításra 
kaphatók a gödöllői magy. 
kir. baromfitenyésztő telep
ről származó tisztavérü 
törzsek után nevelt s a 
pozsonyi országos mező
gazdasági kiállításon 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 T30 
fill., ideiektől P10 fill. 
(rázásmentes csomagolás 
1 kor.) Megrondelést el
fogad Venrich Lajosné, 
Battonya.

kanitot, 40%-osés egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállít a
Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas-
ammont (dohánytrágyázásra), chilisalétromot, (fi 

kálitrágyasót, kovasavas kálit ín 

0 
“HUNGÁRIA” j

Föraktár: Budapest, VI. kér., Váczi-körut 57/a.

műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ.

Budapest, V. kér., Fürdó'-utcza 8. sz.

hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában MOSONBAN 
(ALAlilLT 1856.)

elismert gondos kivitelben kaphatók: 
czukorrépa-, kukoricza- és burgonya-miveléshez 

legalkalmasabb és legújabb szerkezetű 
kézi-, egy és többsoros fogatos kapáló 

eszközök és töltögetök.
Lógereblyék különféle szerkezetben. 

Fűkaszáló- és aratógépek lényegesen leszállított árban, 
Bevált hírneves „Mosoni Drill44 tolókerekes sorvetögépek. 
Kézi- és járványos cséplőgépek; különféle szerkezetű 
egy- és többvasú ekék, szántóföld- és rétboronák, mindennemű 

talajmivelö eszközök dús választékban.

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

Fehér 
Orpington tojás! 
Angolországból behozott 
— fehér vagy sárga — 

eredeti tenyésztörzs 
tojásai drbonkint 2 kor. 
MagyarxOrpington 
darabonkint ... 50 fill. 
Szétküldés a rendelések 
sorrendjében történik. 
Gondos csomagolás ön
költségen számittatik. 
Rendeléseket elfogad: 
Maurer János, 

Kecskemét.

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

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

...- ................. Biztosítéki alap: 
Kormány hozzájárulásával 
Alapítványok . ...... . .
Tartalékok .........................

400.000.— kor.
1,268.080.— kor.

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 dijvisszatéritést nyernek.

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

vegetab. Oele in Triest. 
(Részvénytársaság növényi olajok termelésére Triest) 
ajánl pontos szállításra és évi kötés esetén franco szál
lítással ab rendelő állomására, a protein- és zsírtartalom, 

valamint a tisztaság szavatolása mellet 

sesam pogácsát, 
Aracbide (földidió) pogácsát. 

Lenmagpogácsát és Cokos pogácsát

A „Kronen Separator" 
1901-ben az állami lefölöző-versenynél Budapesten, valamennyi 
gép között legélesbben fölözött. Kapható 12 különböző nagy

ságban, óránkénti 40—2300 liternyi munkaképességgel.
Korona-vajköpülők. Legújabb én legczélszerübb ' 

sebb üzemek részére.
12 3 4

5—6 10 15 25
Szám
Munka
képesség ________________

K. 25.- 36.- 45- 65.—

JURÁNY KÁROLY V.
Tejgazdasági gépgyár és tej gazdasági 

technikai iroda. Vesérkép viselő :
DÉNES B., BUDAPEST.

VI.. VAczl-körut *1. az.
Berendez teljes gazdaságokat kéé- éa 

a főhajtásra.

gép ki-
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Kis hirdetések ára:
■ linden szó 4 fi.ll., kövér betűkkel 
minden szó 8 fill. beiktatásonként. 
A kishirdetégek dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
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 □-czentiméter 5 fillér. ---------------------------

•

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

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

tetve.
Tessék prospektust kérni.

Plimut tyúkok 
és ezek tenyésztojásai kap
hatók bármikor: Otocska 
Gézáné-nál Sopron-Köves d e n. 

Baromfitenyésztókfigyelmébe 
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
Kerítés-gyára 

BUDAPESTED, VIII. 
Üllői-ut 48. szám. 

Pekingi kacsák, ma
gyar tenyész
bikák, 

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

kaphatók.

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

Kínálat.

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

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

(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

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

r.-társaságnál 
Budapest, Fürdő-u. 8.

Előjegyzést 
elfogad nemes baromfiak 
szállításáraam. 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.. 
Alkotmány-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

Nagyméltóságu Őrgróf 
PAEEAVICIDI SÁV
DOB ur mindszent- 
algy Ői hitb. uradalma 
RAMBOIILIET 
juhászatában

50 * 1-2-3 
éves tenyészkos 
van eladásra felállítva.

Bővebb értesítést nyújt 
alólirott

Csongrád - Sándorfalva, 
1903. márczius hó.

AVolf János
urad, főintéző.

JSárga 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, barnahéj u tea
tojás. Az állatok törzsköny
velve és lábgyürüzve van
nak. Fajtisztaságról, kezes
kedem. Meg nem felelő 
anyagot visszaveszek. Ár
jegyzék kívánatra ingyen 

küldetik.

Kiállításokon
kitüntetett fajbaromfiakra és 
ezek keltő tojásaira megrende
lést elfogad következő árakért: 
Fehér mexikói pulyka tojás dbja 
1 kor. Emdeni X Angol Emde- 
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 Sürmezey 
Antalné, Mező-Kovácsháza.

Tyiiktenyésztés 
II. átdolgozott és bő

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

kappanozást.
Kapható 3 korona bekül
dése ellenében bérmentve 
Hreblay Emil 

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

5. szám, II. in. 8.
Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

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

— Kaphatók: —

Kollerich Pál és Fiai gyárosoknál 
Budapest, IV., Ferencz 
József-rakpart 21. sz. 
Árjegyzék és költségvetések Ingyen.
Fajtiszta, szép sárga Orping- 
tonnkat mérsékelt árban 

szállít a 
H. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London 
L W- Cl
(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 1 db 10 kr. 

A morvaországi szudeta 
hegyvidékről kuhlandi,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 
tenyészállatkereskedőnél

Allhütten Stermberg mellett, 
Morvaország.

Költőtojások!
A segesvári baromfi-tenyésztés, 
egyesület elad, első dijakka- 
kitüntetett baromfiaktól toj ásói 
kát és pedig: Ezüst Wyanl 
dőlte, sdrg-a Wyandotte- 
fekete Lang-shftn, vilíigo- 
Bráhma, sötét Bríihma, 
Óriftsi Pekingi kacsa, das 
rabonként 40 fillér, Sftrga 
Cochin darabonként 50 fillér, 
Kendermagos Plimut, fe
hér Pliinnt, Erdélyi ko
pasznyaku, fehér és fekete 
Minorka, Dorking, darabonként 
30 fillér. Egy fajból 6 darabnál 
kevesebbet nem adunk. Rende
lések az egyleti elnökhöz, 
Lingner A. W.-liez Seges
várra intézendők.

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

tyuKok és ezek tenyésztojá
sai bármikor kaphatók: 

Králik Lajosnénál, Temes
váron.____________________

Fehér 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 : Bacher 
„D“-jegyü javított szerkezetű eketaligája, teljesen pormentesen csukott agyakkal 
önműködő kenőszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartós
ságot biztosítanak. Különlegességek rétmüvelö-eszközökben. Boronák, kapáló- és 

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö SzUCS ZslCjmOtllI Budapest, VI., NágymeZŐ-U. 68.
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ALAPÍTVA 1865. Andrássyút
Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport ám raktár.

BUDAPEST, 1 ... .—
V"V"W ▼ V T r V V T T V ír V V V 'V ♦' V V V VI

Az eredeti „MÉL0TTE“ tejfölöző gépek kép
viselete.

„MÉLOTTE“ a legkönnyebb járatú.
„IYIÉLOTTE“ a legtartósabb és legegysze

rűbb javítást nem igényel.
„MÉLOTTE^ élesen fölöz. Szolid.

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

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

VAVAVAVAVAVAVAVA

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

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

VAVAVAWAVAVAVAVA

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

tejtelepeket, tejszövetkezeteket 
vav és mintatehenészeteket, ava

A rjegyzékeket és költségvetéseket 
kívánatra díjmentesen küldünk.

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


