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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

A sertéshiány.A budapesti és vidéki lapokban unta- lan hallható a panasz a magas sertéshúsár miatt. A fogyasztó közönség amiatt panaszkodik, hogy a sertéshús drágasága miatt annak élvezetéről a vékonypénzü közönségnek le kell mondania, mert a magas árakat nem bírj a megfizetni. A disznózsír, háj, szalonna-árak is oly magasra szökkentek, hogy már gondolkodni kezdenek arról,nem volna-e tanácsoszsir helyett margarinnal,olajjal fözniök,a husiparosok panasza viszont abban csúcsosodik ki, hogy az élösertés árak magassága miatt üzletük folytatása ütközik nehézségbe, de sertést alig is kaphatnak, mert nemcsak a fővárosi sértéspiaczon, de a vidékieken is megcsappant a fölhaj tás,—tehát 
sertéshiány állott be.Tény az, hogy ma nálunk elég hiány mutatkozik a conzumsertésekben. A külkereskedelmi statisztika is arról tanúskodik, hogy sertésbehozatalunk mellett sertéskivitelünk csökkent.Míg az 1901. évben sertésbehozatalunk 105,421 drb volt, addig 1902-ben az 137,506 drbra emelkedett; kivitelünk ellenben, az 1901. évi 611,375 darabról 603,459 drbra csökkent.Friss hús forgalmunk (melyben a leölt sertés és sertéshús egyik legfontosabb tétel) szintén ilyenformán alakult.Az 1901. évi 13.978 mm. behozatal 1902-ben 17,639 q.-re emelkedett, a kivitel azonban 112,457 q.-ról 110,432-re csökkent.Disznózsír-kivitelünk is az 1901. évi 146,980 q.-ról 1902-ben 127,958 q.-ra csökkent.Szalámi-kivitelünk pedig 13,693 q.-ról 12,646 q.-ra csappant meg.Szalonna-kivitelünk emelkedett ugyan (53,259-röl 54,757 q-ra), de ez a fölhalmozott készleteknek tudható be.

Sokkal nagyobb a csökkenés a folyó év első két hónapjában.Mig 1902. január-februárban kivittünk hízott sertést 68,670 drbot, félighizottat 113 drbot, soványsertést 26,667 drbot, összesen 95,450 drbot, addig 1903-ban hizottsertést 52,915 drbot, félighizottat 158 drbot, sovány sertést 11,387 drbot, összesen 64.460, darabot, tehát az idén 30,990 drbbal kevesebbet az első két hónapban.A mai sertésárak szokatlanul magasak. Ma kőbányai usance szerint 137—140 fillérrel veszik aprima hizottsertés kg.-ját. Ilyen magas árak csak 1874-ben voltak, de csak rövid ideig, és akkor is csak 132'0 fillérre tudtak emelkedni Kőbányán. 1870. évtől fogva legmagasabb kőbányai árak voltak ugyanis: 1874-ben 132 fillér, 1876-ban 121, 1880-ban 113*4, 1882-ben 115 fill., 1897-ben 116 fillér.A vásári fölhajtások nálunk általában gyengék. A kőbányai sertéshizlaló-tele- pen, — ha a szerb származékot nem tekintjük — a magyarországi készlet szintén gyenge. Tény tehát, hogy nemcsak kivitelünk ment vissza, hanem a piaczi kínálat is megcsökkent.A bécsi piaczra még mindig tekintélyes mennyiségű magyar sertés hajtatik föl ugyan, (hetenkint 4—5000 db, mert a forgótőkében gazdag bécsi piaczon az értékesítés még gyengébb árakkal is mindig jobb és biztosabb, mint a pénzszegény, túlságos érzékeny, tehát megbiz- hatlan budapestin), de a fölhajtás ott is gyengül, sőt mögötte marad a galíciainak.Ezek tények, melyet el kell ismernünk. A magyar gazdaközönség sem tagadja, hogy alegutóbbi évek viszonyainak gyors, kiszámithatlan és váratlan fordulata következtében a kereslet és fogyasztás oly 
nagy arányokban fejlődött, hogy ahoz a 
termelés ily rövid idő alatt alkalmazkodni 
nem volt képes, azaz ma a kínálat nem

képes alkalmazkodni a kereslethez s az a viszony, mely a kereslet és kínálat egészséges arányát és a kereskedelem lüktető lebonyolítását föltételezi, — rövid időre megzavartatott. — De csak rövid időre. Mert ha az idei malaczszaporulat piacz- képes állapotban kínálatra kerülhet, — és ha valami váratlan baj, vagy zavar nem lép közbe — akkor a mai sertéshiány nagy részben megfog szűnni.
Föltételeznünk kell azonban azt, hogy 

a magyar sertéstenyésztő gazdaközönség 
megértette a kor intő szavát, képes volt 
alkalmazkodni a viszonyok alakulásához 
és sokkal több magkoczát bugatott meg 
az őszszel, hogy sokkal több sertést produ
káljon az idei tavaszra, mint a múlt évben. 
Azután, hogy az idei nyáron a magko- 
czákat másodszor is malaczoztatva ismét 
gondja lesz arra, hogy az őszre ismét egy 
ivadékot hozzon létre, tehát a télre be
álló nagyobb sertésfogyasztás szükségletét 
elöállithassa.1895-ben volt nálunk 6,446,573 drb. sertés. Sajnos, ez volt a legutóbbi hiteles állatszámlálás és sajnos, ekkor a mag- koczák állománya külön fölvéve nem lett, tehát nem tudjuk,hogy milyen volt a nemi különbség aránya.Ha most sertésvész stb. okokból pusztulásra, állománycsökkenésre egy bizonyos nagy számot leszámítunk,ezenmennyiségnek csak 10%-át számítjuk is a mai időben szaporító anyagnak (anyakoczának), akkor ma gyenge számítással lehet circa 644,657 drb. magkocza. Ha most egy kocza 5 malaczot ellik átlagban, akkor lehet 3.223,272 darab sertés idei első és ugyanannyi második szaporulatra. Azaz az őszre — leggyengébb számítással — már circa 7 millió sertés 
kerülhet piaczra. A sertésvész is pusztít ugyan egy elég nagy °/o-ot, de ha ezt leszámítjuk ebből a 7 millióból, akkor viszont a magkoczák számát i,s többre kell vennünk, mert ennél a számnál, tehát



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 16. sz.650,000-nél bizonyára több is van (1901. évi tavaszi állatszemlénél találtak 797,000 darabot!), de tekintve az angol húsos szapora koczákat, a malaczozási arány is több lesz — még pesszimisztikus számításnál is átlag 5 darabnál.ügy áll tehát a dolog, hogy ha gazdáink eléggé előrelátók voltak, akkor ezen 7 millió sertést előállították; a mivel ugyan még nem igen sokat mozoghatunk, mert hiszen az évi fogyasztás (levágás, élő és húskivitel) közel 3’5 millió darabot szükségei rendes körülmények között, és még számítani kell a sertésvész adójára is.Mivel most a sertésszükséglet nagyobb, azsir- és szalonna-kereskedelem áruházai pedig üresek, előreláthatólag még nagyobb lesz az első időben — rendes körülmények között — a sertésszükséglet, illetve fogyasztás, mint eddig lenni szokott, tehát még a három és fél millió darabnál is több sertésre lesz szükség, annál is inkább, mert a nagyobb kereslet folytán a sertések nem lesznek teljesen 
kihizlalva és igy könnyebb sertésekből 
több kell pl. 100 q. zsír előállítására, 
mint eddig kellett a nehezekből. Ez pedig szintén a szükséglet darabszámát fogja növelni.A husiparosság a beállott sertéshiányt oda akarja magyarázni, hogy a „magyar 
sertéstenyésztés szolgáltatási k épessége 
kimerült* és így most már a husiparosok is követelik, hogy a szerb sertésbehozatal megkönnyittessék, (120 kgnál köny- nyebb anyagnak beengedése) és hogy a 
romániai sertések beengedése is elkerülhetetlen szükséggé vált.Jó lenne tehát, ha azon urak, kik a gazdaközönséggel a vidéken érintkeznek

TÁIUZA.
Rovatvezető: Buday Barna.

Plinius Secundus a baromfitenyésztésről.A XX. század olvasó közönsége előtt sem ismeretlen Plinius neve, a ki a Kr. sz. utáni 23. évben született és 79-ben életét vesztette a Vezúv azon kitörése alatt, a melynek hamuja és lávája többi közt a latin ó-kor két nevezetes városát Pompeit és Herculánumot eltemette volt.Gaius Plinius Secundus minden idők egyik legnagyobb kompilátora volt, a mennyiben nagy életrajzi müvében a „História naturalis“-ban több mint 2000 könyvnek előtte érdekesnek tetsző adatait hordotta össze. Mint polyhistor is számot tesz Plinius, mert nem pusztán a szorosabb értelemben vett természettudományi ismereteket, hanem az állattenyésztésre vonatkozó, sok tekintetben értékes dolgokat is összehordott.Házi szárnyasaink közül ösmerte a házi- és gyöngy tyúkot, pávát, ludat, galambot és kacsát. A kakasról felemlíti, hogy azt

— tehát állattenyésztési felügyelők és állatorvosok — a sertéstenyésztőket állományuk szaporítására és arra figyelmeztetnék, hogy a magas árak daczára az idei ivadék jobb koczaanyagának egy részét ne adják el, hanem tartsák vissza magnak, azaz szaporitónak, nehogyjogos- nak lássék azon állítás, hogy „a magyar sertéstenyésztés szolgáltatási képessége kimerült". D.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Uj irány Háromszék állattenyész
tésében.Az „Erdélyi Gazda1 hasábjain a magyar erdélyi szarvasmarha tenyésztését illetőleg újra magas hullámok verődnek össze. Arról van ugyanis szó, hogy a nyugati szarvasmarha saját tenyészkerületének határát átlépvén, hivatalos támogatást remél' e átcsapjon a szomszédba és a Háromszék magyar-erdélyi marha anyagának fenntartott legelőket ellepje. A szándék kifejezett s ha orvoslás ellene nem érkezik: úgy lehet, testet is fog ölteni.Ez a lehetőségnem kis ijedelmet kelt az erdélyi gazdatársadalomban, és pedig leginkább azokban, a kik mindez ideig a magyar erdélyi szarvasmarha éppen leg- productivabb erdélyi jellege iránt annyi gazdai szeretettel, ragaszkodással viseltettek; kiket e fajtához a rég múlt idők hagyományai mellett a gazdasági téren elért eredmények is fűznek.Talán rosszul fejeztem ki magam, mikor fennebb a nyugoti fajták tenyészkerüle- teik határán túl való „átcsapás‘á-rol szóltam. — Sajnos — az „Erdélyi Gazdában11 megjelent czikkek azt árulják el, hogy itt nem is annyira átcsapásról, mint háromszéki gazdáink óhajánakkifejezéséről van a természet azért alkotta, hogy az embereket uj munkára keltse és serkentse. A kakas nem pusztán ura az ő családjának, hanem a hatóságoknak is parancsolatokat ád. Tiltja valamely csata megkezdését és hirdeti a győzelem dicsőségét. A Görögországból Satiumba átszármazott kakasviadalokról is említést tesz Plinius, melyeknél a játékszenvedély a legőriiltebb fogadásokra bírta már az ő korában is az embereket. A házi tyúkról azt mondja, hogy vallási szokásai vannak. Összerázkódik a tojás után. Tojása pedig a gömbölyűbb végével ha 2 yj a el a tojó csatornát. A mi épp oly helyes észlelet, mint a minő még a mai korban is élő babona Plinius- nak azon állítása, hogy agömbölyded tojásokból jérczék, a hegyes végüekből kakasok kelnek ki. Azt mondja továbbá, hogy afiatalabb jérczéktöbbet tojnak, mint az öregek, de tojásaik kisebbek. Legjobb költésnek azt mondja, mely a tavaszi aequinoctium (vagyis márczius 21-ike előttjbuvik ki tojásából; ellenben asolisti- tiumbeli(vagyis junius 21-ike előtti) csibék nem érik el a kívánatos testnagyságot. Ki

szó, hogy „uj irányt“ választván, állattenyésztésük keretébe vigyék a tarkamarhát.Nagyon különösnek tetszik nekem e hirtelen elhatározás; különösnek tetszik pedig, hogy a régi tenyész-irány feladása, megváltoztatásának szándéka éppen ott jelentkezik, a hova e fajtát — ezer esztendőküzdelmei által létjogosultságotsze- rezve — a múlt idők mindenhagyományai kötik s éppen akkor jelentkezik, amikor a múlt idők erényeit mérlegelve az annyi időkön át küzdő székely séget, még anyagi áldozatok árán is, meg akarják menteni a magyar haza erősödésére.Háromszéki gazdáink ez intentiójában nem látom a székely munka, a székely szívósság, a székely kitartás jelét, de viszont nem látom a székely szaktudást sem, mikor a vele nőtt, jóban és rosszban vele fejlődött, ezer és száz éveken keresztül igényei szerint alakulni tudó magyar erdélyi fajtáját most, mikor kezd jó dolga lenni — mint a hirtelen meggazdagodott a régi összeköttetéseit — egyszerűen megtagadja.Nekünk, kik e fajta fejlesztését mindig figyelemmel kisérjük, gazdatársaink e ténykedése nagyon visszatetsző és fáj, hogy mikor más helyen a múlthoz viszonyítva a külföldi takarmány ozás. gondozás legcsekélyebb áldásában részesítve, e fajta jelentékeny fejlődését konstatálhatjuk: Háromszék gazdái az „uj irány1, felett való tanácskozásaik közepette ezt a fajtát eldobni akarják, vagy legalább nem kívánják megmenteni, s hidegen a felett vitatkoznak, vájjon a pinzgaui vagy a simrnen- thali legyen-e az, mely hirtelen boldoggá tegye Háromszék mezőit! ? Még ezer szerencse, hogy az állattenyésztési felügyelőség egyetértést hozott be a küzdők táborába, mert csak az ő „irányitó elvei alapján 
hajlott a közvélemény a pinzgauik tábora feléPHála azonban a gondviselésnek Háromszék megye gazdáinak nem az egészével van ezenközben dolgunk. Én látom ! Van- költésre legalkalmasabbaknak azokat a tojásokat vallja, a melyek lOnapnál nem idősebbek. A tojások pedig egyenetlen számban helyezendők a kotló alá, a mi szintén a mostani korig fennmaradt, alapjában babonás, de végelemzésben gyakorlati szokás, a mennyiben az egyenetlen számú tojások jobban helyezhetők el a fészekben.Arról is tud Plinius, hogy csak megtermékenyített tojásokból kél ki csibe, mely czélból azt ajánlja, hogy a kiköltés 4-dik napján a tojások meg világíttassanak, mikor is a meg nem termékenyítettek belseje tisztának mutatkozik. Plinius — bár csak felületesen, — megemlékszik az egyiptomiaknál dívott mesterséges kiköltésről is és egy rómainak erre vonatkozó újabb találmányáról; szól továbbá egy tyúkászról, ki minden esetben megösmerte, hogy melyik tojás melyik tyúktól származik; a mi elvégre nem boszorkányság, mert tényleg minden tyúknak meg van a maga tipikus formájú tojása; tehát felismerhető, mint a hogy a jó juhász is a laikus előtt egészen hasonló pofáju juhai között felismeri az egyes egyedeket. Nem érdekte- 
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1903. — 16. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3nak ott hátul csendes munka által lekötve olyanok, kik nem mozognak „uj irányok“ után, hanem velünk együtt igyekeznek kiismerni a magyar erdélyit s megbecsülve velünk együtt dolgoznak annak a javításán, melynek eredményeit a mint itt künn már sokan élvezik, ott benn Háromszék megye belterjesebb viszonyai között is bizonyára élvezniük kell, vagy legalább is rövid időn már élvezni fogják.< )k is már belátták, hogy a nyugati szarvasmarha fejlődésében nincs semmi titokzatosság! Az e térgn elért eredmények csak a belterjesebb tartós, helyes kiválasztásban lelik magyarázatukat. Ingadozásokat nem tűrő, kitartó munka teremtette meg ezt a pinzgaui ideált is, mely miatt sok helyen dobták már áldozatul magyar erdélyi fajtánkat a hirtelen meggazdagodási vágy molochjának.Hogy ezt a czélt a magyar erdélyivel is el lehet érni, s talán még sokkal ratio- náüsabban — szolgáljon támogatásul a következő tény. Van egy tenyésztőnk, 
Sperker Ferencz szentdemeteri birtokos ; híréből talán ismerik Háromszéken is, mert kifelé már sokat beszéltet magáról. Uradalmai nincsenek. Birtokának kiterjedése, mikor a magyar erdélyi fajta javítása körül az első lépésre határozta el magát, alig volt nagyobb 120 holdnál. De birtoka, meglehetős jó terrénum arra, hogy valakinek a tudását, szorgalmát és kitartását a végletekig kipróbálja. Ehhez hozzájárul, hogy távol fekszik a világtól, vasút, értékesítési piaczoktól, egy olyan ponton, mely legkevésbbé hivatott, hogy gazdáját belterjességre ambitionálja.Ilyen feltételek között (circa 25 éves dolgokról beszélek!) gabonatermelést háttérbe szorítva, állattenyésztésre még pedig magyar erdélyi fajta tenyésztésére határozta el magát. Ma már szinte nevetséges az a túlhajtott kritika, melylyel első productumait a kiállítások fogadták s az a tiltakozás, melylyel Sperker törekvését len azon kijelentése sem, mely szerint a felálló, esetleg rózsás taraj, a pirosas csőr és ötujjú lábak jellegzik a nemesebb tyúkfajtákat, holott a sárga csőrü és sárga lábú tyúkot a rómaiak mint nemtelent az áldozatokból is kirekesztették.A pávatenyésztés és hizlalással — Plinius szerint — (valószínűleg nagyban) legelőbb Marcus Aufidius Durco foglalkozott, kinek ebből 12.000 sestertius haszna származott. A gyöngytyúkról, vagyis a numidiai madárról Írottakból kitetszik, hogy Plinius korában annak több fajtáját ismerték, de egyben az is, hogy pecsenyéje nem volt kedvelt, mint a hogy a latin eredetű népeknél még újabb időben sem. Jólehet, hogy a Plinius utáni korban a római inyenczek a fiatal gyöngy tyúk pecsenyéjét — méltán nagyra becsülték.A milyen részletekbe menő Plinius a gyöngytyúknak ismertetésében, — a mely

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

elitélték.Szerencsénk,hogyő nem csüggedett ! Az első sikertelenségek nem kedvetlenítették el, tovább dolgozott. Az elért eredmények ma nagy sikert aratnak, híveket szerezve ez iránynak annyira, hogy ma már a Királyhágón túl sőt innen is nem csekély azoknak a száma, a kik a lelkesítő példán haladva számottevő eredményeket értek el.E fajta javításának más hívei tovább mentek s e fajta termelését speczializálva még külön tejelési irányban való fejlesztését is megkísérelték s ebben Lészai Ferencz gorbói, Br. Jósika Gábor szamos- falvi tenyészete követésre méltó irányt jelöl. Es még sokat tudnék felhozni, kiknek munkája által hanyatló erdélyi tenyészeteink alig 10—15 évek során mintegy uj vért kapva éledni kezdtek s a hagyományaiban az id. Gróf Wass-fele gulya mellé kezdtek újra felsorakozni. Lassan- lassan ténynyé vált hogy e fajta iránt az érdeklődés ma már nemcsak hiú lelkesedés, nem csak görcsös ragaszkodás az ősiekhez, az öröklöttekhez : minálunk ez ma már életszükség. Eletszükség, amely mellett mikor számításainkat megtaláljuk, további időkön biztos jövőt remélhetünk.Hogy e reményeink biztosságánakalapj a miben gyökerezik, azt ki e dologgal foglalkozik, jól tudhatja.E jövő reményében, pillanatnyi veszteségek és szenvedett károk révén is fenn vannak tartva és fejlődnek az elősorolta- kivül többi tenyészeteink, javíttatnak a régiek, keletkeznek újak s ha végig nézünk a téren e fejlesztés munkájában, Er- délymultjában számottevő, jövőjéhez számot tartó nagy nevek egész sora fűződik. Gróf Teleki Arvéd megteremti drassói gulyáját, Somogyi Albert héjasfalvi tenyészete eredményeivel igyeksz ikfelnyomulni Sperkeréi mellé, Gróf Teleki Géza örökösei gernyeszegi és uzdi szt.-péteri, Gróf 
Bánffy György bonczhidai Báró Bánffy Ernő kolozsborsai, Báró Kemény Kálmán nek pettyes tojásairól is szól, — oly keveset tud a kacsáról, mely az ő korában valószínűleg csak elvétve szerepelt, mint domesticált állat. Azt azonban elmeséli, hogy a kacsafiókokat kiköltött tyúk az el- szörnyüködés milyen lármájával kisérte a kis kacsáknak lubiczkolását. Annál nagyobb szerepe volt az ő korában a lúd- nak, melynek hizlalása is már nagyban dívott, nem hiába, hogy a római inyencz, különösen a fügével hizlalt ludak máját, nagyra becsülte. Egy a Gallia Belgicában lakott kelta törzsnél szerzett hidakat nagy csapatokban hajtották hizlalás czéljából az örök Rómába; de folyt a kereskedés lúdtollakkal is, a melyek fontjáért 5 dénárt fizettek. Ezen értékes toll Plinius szerint egy apró fehér lúdtól eredett, melyet a germánok Plinius állítása szerint„Ganzae ‘ névvel illettek. Plinius korában már a római harczosok is fejüket nem kemény 

vécsi, Gróf Teleki László Gyula hosszu- falusi és pagocsai, Báró Horváth Kálmán Zsudi, Gróf Teleki Arthur tancsi, Gróf 
Toldalagi László koronkai, Bélái László bodolai, Báró Bánffy-féle beresztelki, Báró 
Kemény-íéle szenterzsébeti, Báró Szent- 
kereszti-féle buzsi, Gróf Lázár Imre erkedi, 
Ugrón Zoltán fiátfalvi gulyái erről tesznek tanúságot. A Weselényi-íé\e gulya Zsibón ésObrázsán kezd újra éledni a Gróf Bethlen Márkus-féle híres tenyészet a radnóti gulyában visszatér régi formáiba, a Petki-tete királyhalmi tenyészet, Gáspár József tenyésztőnk kezében kialakul s a nagy mezőség széliében és hosszában kisebb és nagyobb csoportok verődnek jellegzetes tenyészetekké. Csak most jelent meg a GáZ-féle Örményesi gulya s Gróf Bethlen István — apja a korán elhunyt híres gazda és tenyésztő nyomdokát követve csak mostalapitott — válogatottjanyagbólMező- Sámsondon gulyát, mely törekvés végig a vonalon a múlthoz képest — fokozottabb és fokozottabb mértékben növekszik.Gazdasági egyleteink évkönyvei, kiállításaink kritikája, magán és hivatalos ellenőrzések e tényt megerősítik. Es ha kitekintünk : erdélyrészi országos vásáraink nem-e a jelleg diadalát hirdetik ? Kiste- nyésztők kezében levő anyag diadalát! Vájjon a marosvásárhelyi, szászrégeni, nyárádmenti, székelykereszturi, balázs- falvi vagy a nagy Mezőségünkkel határos részek vasárjai egy idegen szemlélő előtt ébreszti-e még a látszatát is annak, hogy erdélyi magyar szarvasmarha-állományunk gondozatlan, elhanyagolt, vagy éppen elhagyott volna ?Mikor ezekben gyönyörködve örülünk e fajta kimaradhatian jövője felett: ne legyen-e Háromszék „uj iránya“ villámcsapás a már mindnyájunk munkájával megépített e közös házba ? Nem, ezt megengedni nem lehet, nem szabad ! Ha azok, akik mind e mai napig küzdöttek érte, anyagi áldozatokat is hozván : ma mikor deszkán, hanem lúdpelyhes vánkoson kezdték pihentetni, a mely lukszus ellen Plinius dörgedelmesen kikel.Nagyban dívott már Plinius korában a galambsport. Felemlíti, hogy levélgalambokat Decimus Brutus híradásra felhasznált, a mikoron Antonius (Kr. e 44) Mutinát ostromolta volt. A galambászok nagy luxussal építették a columbáriákat és foglalkoztak a galambok leszármazásával, horrens árakat fizetvén egyes különösen nemesnek vélt galambpárokért. Erre nézve jellemző, hogy Lucius Axius egy pár galambért 400 dénárt fizetett.Plinius beszél a baromfibetegségekről is, mint különösen veszedelmeset említvén a „pituita“ nevűt, amelyben némelyek a pipet vélik felismerni, bár éppenséggel nincsen kizárva, hogy Plinius korában is nem pip, mint inkább diphteritis tizedelte meg a tyukállományt. Adácsi. 

Erőtakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 
moslék, szörplé stb* beszerzése végett forduljunk a
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 16. sz.ilyen eredményeket elérve a harczosok egész tömege áll a vonalon, az erdélyi magyar szarvasmarha tenyészkerületé- ből feláldozni egy talpalatnyit sem szabad. A pinzgaui ideálokat jól ismerjük ! Ezek előnyére több átengedni való területünk nincs.Erdély azon gazdaközönsége, mely kitartásával ez irányban áldozatokat is hozott, megkívánhatja, hogy hivatalos helyen ez a körzet ne szorittassék. E kívánság teljesitése, reméljük, — tenyészetünk fejlődött állapotánál fogva — nem ütközik nagy akadályokba.Éppen most, mikor ezeket irom, — szó van az Erdélyi Gazdasági Egylet 1903 őszén megtartandó tenyészállat-kiállitásá- ról. Őszintén mondva, Kolozsvár felől a szél ide a székely földre nagyon borzongató hireket hoz. Háromszéki példák — átszökve a nagy differencziákat — beugrottak Kolozsvárra, az erdélyi magyar szarvasmarha kerületének e központjába. Odafenn, (mert én ide lenn vagyok a székely szélen) arról tanácskoztak, hogy nevezett kiállítás régi jellegét megtörve tarka csoportot is vonjanak bele a kiállítás keretébe.Ha ez igaz, csak köszönet illeti Gróf Bánffy György elnököt, a kinek erős akaratán ez a törekvés bizonyára hajótörést fog szenvedni. Szenvedjen is hajótörést. Ehhez sok igaz öröm fog fűződni és sok fokozott munka, mert ha valóban megesnék, hogy a felvetett indítvány keresztülmenne : az eddig lelkes tenyésztők onnan a magasból a folyton fenyegető tarka inváziónak hivatalos támogatását érezvén, bizony e tudatban, meddő küzdelem reményében alighanem veszítenék el azt a kedvet, melyhez pedig az erdélyi magyar szarvasmarha sikeres fejlesztése, múltja és jövője fűződik.Ezért kérjük az Erdélyi Gazdasági Egyletet, hogy e helyen tartsa meg még ez alkalommal a régi uzust s ha tenyészeteink mostani megjelenése valóban mégérlelné az irányitó körök vélemény ét(?) akkor dobják el maguktól az eddig dé- delgetettet s fogadják emlőikre Háromszék mintájára a másikat úgy, ahogy az „Erdélyi Gazda “ idei 11. számában a Brassóból importált pinzgaui korcsokról van megírva.De én hiszem és remélem, hogy az intéző köröknek erre éppen most nem lesz oka, mivel az ott megjelenő tenyészetekről biztosan tudom, hogy egyaránt ki fogják érdemelni Erdély bérezés határai közt a buja legelőkön és az Erdélyi Gazdasági Egylet kiállításain is a souverénitást. Esztéta.

Mesterséges malaczoztatás.Malaczok mesterséges fölnevelésének szüksége beállhat legtöbbnyire akkor, ha a kocza s malaczai árván maradnak, A ma- laczoknak tehéntejjel való azaz mesterséges fölnevelése azonban nagyon kétséges eredményű és fáradságos dolog, de föltétlenül csakis 7—8 napos életkoruk után kezdhető meg.Kétséges eredmény íi azért, mert a kocza- tej összetétele erősen különbözik a tehéntej összetételétől s igy a malaczot az elmaradt koczatej helyett tehéntejjel nem vagyunk képesek kárpótolni és erőben tartani s igy a gyenge malacz hamar elpusztulhat még a leggondosabb ápolás mellett is.100 rész tej tartalmaz
koczatej °/o tehéntej °/o

vizet ....................____ 88-1 87-5
tejezukrot... 2-3 4-6
zsírt ... . . ... ... 1-0 3-5
(kazein) sajtanyagot._. 7-4 3-8
hamut. ... ._ ... 1-2 0’6

100-0°/o lOO-QO/oA koczatejben sok az anorganikus só, sokakazein,kevés a zsír,a tehéntejbenke- vés a malacznak oly fontos szervetlen só, kevés a kazein, sok a tejezukor s sok a zsir. A tehéntej hígításával sem érünk czélt, mert ezzel, ha a zsírtartalmat csökkentjük is, de éppen azon alkatrészeiben hígítjuk a-t, amiben amúgy is kevés ösz- szetétele s az arány még kedvezőtlenebbé válik.A malacznak éppen azért az első hetes korában feltétlenül koczatejet kell kapnia, egyrészt, hogy beleiből a „bélszurok“ kitisztuljon, másrészt, hogy amiyira erőhöz jusson, hogy a reánézve kedvezőtlen ösz- szetételü tehéntejből is fönn tudja magát tartani legalább addig, mig árpadara vagy más erőtakarmány evésére szoktatható a tej mellett.Németországban a mesterséges malacz- szoptatással sokféleképpen kísérleteztek. Újabban Backhaus tanár e czelra kétféle sertéslisztet készített, amelyik közül az egyik egészen fiatal állatok számára, a második a fejlődés előrehaladottabb stádiumában levő állatok számára való. Mind a két praeparatum a tehéntej fehérjéből készült, még pedig oly módon, hogy ehhez a megfelelő mennyiségű anorganikus só kevertetik. Egész fiatal sertések ezen praeparatumot zabliszttel keverve kapják hígított tehéntejjel föleresztve. A fejlődés előrehaladásával az anorganikus sók mennyisége fokoztatik és a zabliszt korpával lesz helyettesítve.Hogy ezen „mütakarmányok“ a valóságban hogyan váltak be és miképpen 

fizeti ki magát a velők való malacz- takarmányozás, arról nem tudok közelebbi adatokat. Nálunk értesülésem szerint a baltavári uradalom (Vasm.) ért el szép eredményt a mesterséges malaczneve- lés terén és igen helyesnek mutatkozó eljárását Szik óra Vilmos uradalmi gazdatiszt ur szives közlése alapján a következőkben ismertetem:Ha a kocza tulmalaczozik, azaz több malaczot ellik mint a hány csecsbimbója van, akkor a kiszorult malaczokat mesterségesen kell -szoptatni. Ily esetben a malaczok két rekeszben helyeztetnek el és pedig egyik felét az egyik, a másik felét a másik rekeszben. A kocza aztán 8 órát az egyik, 8 órát a másik rekeszben tölt, de közben 8 órai nyugvásra van szüksége. Ezen eljárás, a malaczok- nak egy hetes korukig tart, a mikor már a malaczoknak az anyatej nem elegendő. Tehát ekkor kell a malaczok mesterséges felneveléséhez fogni. Azoknak a malaczoknak, melyeknél az anya nincsen, fejenkint 04 liter frissen fejt tehéntej adatik (tehát langyosan), melyet először félve, de másnap és azután már mohón felszívnak. Ez eljárási mód 272 — 3 hetes korukig tart, a mikor már a tejet vályúból vagy bármiféle edényből megiszszák, ekkor pedig a tejbe kevés árpaliszt is kevertetik. Ha evéshez mutatnak hajlamot, kevés árpadara áztatva langyos vízzel adható elébök. Mig a kocza külön zárva nyugszik, ez alatt is ezen eljárás teljesítendő. Később vagyis 3 hetes koruk után a mikor már enni kezdenek, a tej mennyiség tetszés szerint fokozandó, attól függ milyen fejlettek és mennyit fogyasztanak Ily eljárás mellett gond nélkül nevelhetjük mala- czainkat, s érünk el eredményt, vagyis a milyen volt a fáradság, olyan lesz az elért eredmény.A szopókésziiléket házilag készítjük, mely áll egy kis 8 szegletes faedényből, melyre 8 facsecs szívócső van beosztva. Minden facsecs végén szivacscsal ellátva vége ruhadarabbal bekötve, mikor a szivacs tejjel megtellik, a malaczok azt könnyen szívják. Szivacs és ruha többször megújítandó, az edény tisztán tartandó. Feneke az edénynek domború, hogy a tej az edény széleire eloszolhasson/-Hogy ezen eljárás helyes és a gyakorlatban is beválik, azt mutatja az is, hogy nevezett uradalomban legalább egy York- shire kocza 17 darab jól ki ejlett, életerős malaczot fiadzott, melyek nagy gonddal mesterséges utón neveltettek föl 8 hetes korukig, midőn elválasztva, darabonkint 12—15 kg. súlyt értek el.
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szes gazdasági gépek elismert 

kitűnő minőségben.
Szakba vágó kérdésekkel kérjük 
hozzánk fordulni. Részletes fel
világosítással és árjegyzékkel 
szívesen szolgálunk dijmentesen.



1903. — 16. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági LapokFőgoud fordítandó arra hogy a tej langyos melegen adassék és az edény tisztán tartassék, nehogy a bennemaradt tej megsavanyodjon s hasmenést okozzon Azért jobbnak tartom a pléhből készült szoptató edényeket, melyek tejet nem vesznek magukba, mint a faedények s tisztábban is tarthatók.Jónak mondják pl.aZappa-féle edényeket, melyeknek oldalfalán úgy vannak a szopókák elhelyezve, hogy a lapos edény oldalsó falának közepe táján van a szívócső, végén agummiszopokával,de a szívócső belül az edény fenekéig haj ik le, hogy a tejet csak szívásra adja föl s az edény teletöltése esetén a tej magától ki nem folyik.(Ilyen edényt Geittner és Rausch Budapest, VI., Andrássy-ut 8. is szállít.) Mintapéldány után ügyesebb vidéki bádogos is elkészítheti.Figyelmeztetni kívánom a tenyésztőket még arra, hogy gümökóros tehéntől származó 
tejjel a betegség igen könnyen a malaczokra is 
érthető. Gümökóros tehéntől származó tej tehát használat, vagyis föletetés e'őtt pas- teurizálandó vagy megfelelő készülék és berendezés hiányában legalább is jól fölforralandó, hogy a gümőkór végtelen erős ellentállóképességü csirái a tejben elöles- senek vagy legalább is megkevesbbittes- senek. D B.

Tej gazdaság.
Rovatvezető: Sierbán János.

Hegelund-féle fejési eljárásról.
Hegélund dán állatorvos az utóbbi időben egy eljárást talált fel, melynek alkalmazásával a tehén alapos utánfe- jésénél a tejelő képességet^ tetemesen fokozni lehet. Az eljárás a következő: megtörtént fejés után puszta kézzel a tőgyet simogatva és nyomogatva egy újabb tejelválasztó munkásságra kényszerítjük és ezáltal a finom és szőkébb tejcsatornákban levő tejet a szélesebb kivezető csatornákba nyomjuk át, hogy az ott ö-szegyülemlö tejet az utófejés alkalmával ki lehessen fejni.Több ízben írtak az eljárás eredményéről és noha az utófejésnél nyert tejmennyiség nem volt nagy, mégis miután az igen magas zsírtartalommal bírt, az eljárás a gazdákat kezdi érdekelni. Nem állapították azonban meg ez ideig, hogy mily arányban áll a többlet zsirér- téke, annak előállítási költségéhez. Ebben az irányban történtek a múlt nyár folyamán kísérletek a „Madison“-i egyetemen. A kísérletezést 13 különböző nyájban 141 tehénnél végezték. Kétszeri fejősnél a fejési többlet tehenenkint 1 font (450 gm.) tej és abban 0’1 font vajzsir.

Minden utánfejés 3 perczig tartott; tehát naponkint minden egyes tehénnél a fejési többlet 6 pereznyi munkaidőbe került.Ha egy klg. vajzsir ára 2 márka (2 K. 40 f.), egy liter lefölözött tejé 3 pfennig (2*4 fillér) és 1 órai fejési munkát 20 pfennigbe (24 fill.) számítunk, úgy 2 pfennig ára munkával egy tehéntől kapunk vajzsirban 9 pfennigetlefölözött tejben 1’2 pfenniget — 10’2 pfennigetNemcsak a többlet munka értéket kell a legtöbbnél számításba venni, hanem azt is, hogy a többlet tej bizonyosan nagyobb takarmány fogyasztásba is kerül. Egy klgm. vajzsir előállításához az ösz- szes takarmányban található szárazanyagból 40 kg. kell. Egy jó tehén a takarmány szárazanyagának 2A-át használja fel tejképzére s 1/3-a kell a tehén élet- és sulyfentartásához. Ha ezt a számítást elfogadjuk, úgy a 40 klgm. szárazanyagból egy klgm. vajzsir előállításához 26 klgm. szárazanyag szükséges és így a többi fejésnél nyert 45 gm. vajzsir előállításához 1'17 kgm. szárazanyag. Hogy ez a számítás helyes legyen, még azt kell feltételezni, hogy a tehenek már oly jól lesznek etetve, hogy a mutatkozó tejtöbblet előállításához csak a számításba vett 1’17 klgm. szárazanyagot használják fel.Hogy kifizeti-e magát a Hegelund-féle eljárás, arra összehasonlító számítást kell megejteni, vájjon nem-e jövedelmezőbb az, ha a többi takarmánynemet a meglevő tehenekkel etetjük meg; hanem annak értékesítése végett több tehenet állítunk be. 1 tehén naponta 13 kgm. szárazanyagot fogyaszt el és igy minden 11 tehénnél egy tizenkettediket lehetne beállítani. A tizenkettedik tehén azon a számítási alapon, hogy 1 kgm. vajzsir előállításához 40 kg. szárazanyag kell 0’325 kg. vajzsirt adna naponta.A Hegelund-féle eljárásnál 11 tehénnél elért vajzsir-többlet 11X45 = 495 gm. a tizenkettedik tehén adna 325 gmmot. A Hegelund-féle eljárás javára esik tehát 170 gm. vajzsir. 1 tehénnél elért vajzsir- többlet 15*5 gm. =3’1 pfennig értékkel; ebből levonásba kell hozni a fejési időtartam értéket. 11 tehén utófejéséhez 66 perez idő kell, mig egy tehén kétszeri fejőséhez 18 perez, tehát a Hegelund-féle eljárás terhére 48 perez időt kell számítanunk, mi = 1’24 pfenniggel; javára kell azonban még számítani azt, hogy elesik a tizenkettedik tehén költsége; annak vételára illetve a vételári kamat, istálló, érték kamatja és ápolási dij.

Mint látható, e számítások igen sok feltevéseken alapszanak és igen nagy kérdés, hogy ezek a gyakorlatban hogy módosulnak.Számítás szerint a Hegelund-féle fejési eljárás jövedelmező, ha annak nagyon sok előfeltétele meg van és ezek közül elsősorban az, hogy csakugyan a fent említett takarmány-többlettel érjük el a tejtöbbletet. Igen nehéz kérdés az, hogy rendelkezünk-e oly fejőkkel, kik az utófejést kellő szakértelem és szeretettel végzik; mert ha ez nincs meg, ott ez eljárásról szó sem lehet. Nagyobb gazdaságoknál még mindig kétséges az eredmény, mert igen nehéz ez eljárás ellenőrzése, akkor is, ha az utófejést a rendes fejők végzik, akkor is, ha másokat alkalmazunk.Gyakorlati értéke sokkal nagyobb kis gazdaságokban, hol a fejőst a tulajdonos vagy hozzátartozói végzik. Mindenesetre alkalmazni lehet haszonnal az eljárást elöhasi teheneknél a tőgy elválasztási képességnek fejlesztésére ; mert ez esetben teljesen eltekinthetünk a többlet-takarmány értékétől és a reá fordított időtöbblettől.A Hegelund-féle eljárás főérdeme az, hogy felhívta a gazdák figyelmét arra, hogy mily fontos az, hogy kellő gondot fordítsunk a tehenek jó és alapos kifejé- sére. Sz. T.

Áll a tfor galom.
Rovatvezető: Doniéi Béla. 

Élőállat és nyerstermény- 
forgalijiunk.Az utóbbi évadban az élőállatok iránt megindult nagy kereslet következtében kivitelünk folytonosan emelkedett s élőállatkivitelünk — főleg vágóállatokban— 

darabszám szerint az előző évekről az 1901. év végéig erősen nagyobbodott. 1902-ben a viszonyok megváltoztak. A vágóállatkivitelünk darabszám szerint még az idegen behozatal emelkedése daczára is megcsökkent az egész vonalon. Külkereskedelmi mérlegünk azonban ennek daczára, azaz a növekvő behozatal és csökkenő kivitel mellett sem volt reánk kedvezőtlen, mert a darabszám szerint csökkenő kivitel daczára, az érték szerinti mérleg még aktív maradt s noha pl. 1902-ben élőállatban és állati nyersterményekben kivitelünk darabszám és súly szerint kisebb volt az 1901. évinél, azért a kivitel nettó értéke (a behozatal értékéből^. kivitel értékének levonásával) a
♦ Jol>l> óh megfc>iz;IiaMA( X Alt .Arr

nem is ajánlhatunk, mint a minők Ö9 év óta

Jlaiiílmei* Ödön csász. és kir. udvari magkereskedésében 
Budapesten kaphatók.



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 16. sz.magas árak miatt jelentékenyen nagyobb volt az 1901. évinél.Ez tagadhatatlanul kedvező reánk, mert ha kevesebb áruért több pénzt kapok az idén, mint kaptam a múlt évben több áruért, akkor jobban értékesítettem anyagomat, tehát üzleti hasznom is nagyobb lett.Most azonban a statisztikai adatok egy igen fontos és figyelemreméltó körülményre mutatnak reá. Előbb adjuk az adatokat s a tanulságot azután vonjuk le belőlük.Az 1903. év január-február havi statisztikai adatokból láthatjuk a következőket :
Szarvasmarhákból behozatalunk általában emelkedett, kivitelünk nem csökkent ugyan, de az emelkedés elég jelentéktelen.És pedig:

1902. (Jan.-febr.) 1903.
Behozatal

vágóökör ................ 4,709 5,988 drb
igás és sovány ökör 2 168
vágóbika ________ 77 113
tenyésztehén ... ... 21 56
vágótehén______  . 265 415
bivaly _ ... ... . . 6 28
növendék . . . . 12 107
borjú ... ............... 4 60 n

1902. (Január-február) 1903.
Kivitel

32,366 33,139 drb
260 328 5,

2,994 3,216 JJ
1,354 1,565
5,944 5,447

598 504
2,169 1,980

860 890 J?A sertéseknél a viszony határozottan kedvezőtlen.

Az idei év első 2 hónapjában kevesebb :

A behozatal volt hízott
Tavaly Idén

sertésnél . _______ 19,953 db 17,097 db
Kivitel
hízott sertésben (120

kg. fölül) ________ 68,670 „ 52,915 „
félig hízott sertésben

(60—120 kgrig)  ... 113 „ 158 „
sovány sertésben (60

kgrig) ----------------- 26,667 „ 11,387 „
Összesen 95,450 db 64,460 db

30,990 drbbal.Az állati nyersterményekben a szintén fölötte kedvezőtlen. mérleg
IdénKivitel volt: Tavaly

disznózsírban . . 26,059 q 18,871 q
hájban ... . . .. 854 q 304 q
szalonnában . 9,853 q 7,828 q
marhahúsban___ 1,047 q 700 q
borjúhúsban ..._____ 2,682 q 2,052 q
sertéshúsban ________ 25^517 q 13,044 q
elkészített húsban____ 1,784 q 1,365 q
sonkában ....... ... 219 q 96 q

A kivitel tehát minden czikknél jelentékenyen megapadt! A behozatal ellenben sokkal nagyobb mértékben emelkedett.A tanulság tehát, hogy rövidek legyünk, az, hogy kivitelünket még növekvő behozatal daczára sem tudjuk föllenditeni, azaz nemcsak hogy mi nem tudunk több 

idegen pénzt behozni kivitt áruinkért, hanem éppen ellenkezőleg mi adózunk idegen országnak fokozott mértékben a hozzánk behozott élelmi czikkekért.Az 1902. évi kivitelünk darabszám és súly szerint kisebb volt az előző évinél, de érték szerint nagyobb volt.Most csak az a félő, hogy ha kivitelünk csökkenése igy halad az idén tovább is, akkor a darabszám és súly szerinti kivitel majd oly nagy arányban marad mögötte az előző évinek, hogy azt az esetlegesen megmaradó magasabb eladási ár már többé értékében paralizálni nem lesz képes és igy mérlegünk nemcsak a darab s súlyban, de értékében is passzívvá válik.Ez pedig már nagy veszteség volna reánk! Fokozott és sürgős teendő tehát az állatállományunk szaporítása, mert ha az idei szaporulat marhában és sertésben csak annyi lesz, mint a tavalyi volt és nem sokkal több: akkor nagyon kedvezőtlen időknek nézünk elébe.
Baromfitenyésztés.

Rovatvezető : Ilreblay Emil.

A tojás tulajdonságairól és 
jelentőségéről.Dr. Zaitschek Artúr a Természettudományi Közlöny hasábjain a fenti czim alatt egy rendkívül érdekes tanulmányt tett közzé, melyettérszüke miatt sajnálatunkra teljes egészében nem közölhetünk ugyan, de amelyből egyes érdekesebb részeket a következőkben reprodukálunk:Az állati eredetű táplálékok közt a tojás kétségtelenül a legelterjedtebb és a legkülönbözőbb alakban elkészíthető táplálékok egyike. Leginkább a tyuk-, lúd- és kacsatojást fogyasztják; már kevésbbé a gyöngytyuk-, galamb- és pulykatojást, de számos vadmadár tojását, mint pl. a bibiczét is rendkívül becsülik az inyesek, tengerparti vidékeken pedig a tengeri madarak tojása volt a múltban és még sok helyen ma is igen fontos élelmi szer.A tojás nagyságátilletőleg úgy találták, hogy a tyúktojást átlag 5’8 cm. hosszú és 4*4 cm. széles, súlya pedig 56’7gr;a fiatal tyuk tojása kisebb, mint az idősé. Akacsa- tojás valamivel,alud-éspulykatojáspedig  jóval nagyobb a tyúktojásnál. A ludtojás átlagos súlya 156—159 gr. A vadmadarak tojása kisebb, mint az ugyanazon fajtabéli házi madáré; igy a vadkacsa tojását átlag 

5'5 cm. hosszúra becsülik, a házi kacsáé pedig 6—6’5 cm. hosszú.A tojás egyes részei olyképpen oszlanak meg, hogy a tyúktojás héja a tojás egész súlyának körülbelül ll°/o-át, a sárgájára 32o/o-át, a fehérje pedig 57%-át teszi. A fehérhéju tojásnak rendszerint könnyebb a héja, mint a színezetté. A kacsatojás héja a tojás súlyának körülbelül 14o/o-a, a bibiczé lOo/o-a.A tojás alkotó részei: aviz,fehérje,zsír, és ásványi részek. Szénhidrát a tojásban rendszerint nem csekély mennyiségben fordul elő, a tojás összetétele sokkal jobban egyezik meg a hús, sajt és tej, mint a növényi táplálékok összetételével. A tojás 

víztartalma közel áll a sovány hús víztartalmához s tápláló részeinek minősége és aránya mind arra'utal, hogy étkezésünk rendjében a hús helyét betöltheti amit évszázadok tapasztalata is bizonyít. A házi szárnyasok tojása mind közel ugyanazon összetételű, mint a tyúktojás; afőttés nyers tojás összetétele közöttis alig van különbség. Nagyon eltérő azonban a tojás fehérjének és sárgájának összetétele. A tojás sárgájában sok a zsír, a fehérje és az ásványi rész, a tojás fehérjében pedig sokkal kevesebb a fehérje, zsir alig van és kevés az ásványi alkotórész, ellenben a viz majdnem kétszer annyi, mint a tojás sárgájában. Természetesen valamint a tojásban, úgy általában minden táplálékban az egyes alkotórészek egymástól fizikailag élném választhatók, s épen ez alkotó részeknek egymáshoz való viszonya, és különösen a viz mennyisége szabja meg valamely táplálék szilárd, folyós, kocsonyás stb. állapotát.Az ételül használt tojástól megkívánjuk, hogy friss legyen, mert csak a friss tojásnak van jó ize. Mindazonáltal gyakran akad kezünkbe friss tojás is, melynek ize nem kellemes, minek az az oka, hogy a tojás izére nemcsak frissesége, hanem tö bb más körülmény is, még pedig első sorban atyukoktakarmányozása van nagy hatással. E részben úgy tapasztalták, hogy az olyan takarmány, melynek nagy a nitrogéntartalma, rosszabb minőségű tojást eredményez, mint az olyan, a mely szénhidrátokban is gazdag. A zöld takarmány minősége sem közönyös a tojás izére; igy összehasonlították olyan tyúkok tojásait, melyek takarmányukhoz kelkáposztaféléket kaptak olyanokéval, melyek hereféléket kaptak. Az előbbi tyúkok tojása nehe- kebb és száraz anyagtartalma is nagyobb volt, de az izök rosszabb volt, mint a herén tartottaké. Még jobban bizonyítja a takarmány hatását a tojásra az a kísérlet, hogy midőn több tyúk takarmányába kevés hagymareszeléket kevertek, a hagymaszag már két hét múlva érezhető volt a tojáson. Nagyobb mennyiségű hagyma etetésekor a toj ás hasznaveh etetlenné vált, ellenben egy héttel a hagymaetetés megszakítása után ismét a rendes izü volt.A szállítóeszközök tökéletesítésével lehetségessé vált a tojás szállítása távoleső helyekre is, minek következtében a tojás szállítására és eltartására szolgáló több módszer honosodott meg. Szállítására kizárólag a friss tojás alkalmas, melyet teljesen száraz és szagtalan anyagba kell csomagolni, mert pl. a dohos szalmába csomagolt tojás ize romlik és eltarthatósága csökken; kellemetlen vagy erős szagu anyagok mellett sem szabad a tojást hosszabb időre elhelyezni. így egy tojás- szállitmány, mely a hajón almarakomány mellé került, izének romlása miatt áráb ó veszített.A tojás frissességének megítélésére sok módszer van. A leggyakoribb a toj ás átvilágítása, ami olyképpen történik, hogy a tojást alkalmas kis készülékben a fény felé tartjuk; ha a tojás friss, csaknem átlátszó, ha pedig már költött, sötét folt látható rajta, mely a költés tartalmával arányosan nő. A romlott tojás sötét és átlátszatlan.A tojás korára a fajsulyából is következtethetünk, mert, minél idősebb a tojás, annál kisebb a faj súlya, vizének részleges 



1903. 16. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7elpárolgása miatf. A gyakorlatban oly módon végzik a fajsulymeghatározást, hogy egy liter vízben 90 g. konyhasót oldanak fel s ebbe a 9%-os sóoldatba teszik a tojást. Az egynaposTojás éppen a folyadék felszíne alá merül, a háromnapos pedig pontosan a folyadék felszíne alatt úszik; ha három napnál idősebb a tojás, már a felszínen lebeg, még pedig annál nagyobb része áll ki a folyadékból, minél régibb; ha a tojás kéthetes, már csak igen kis része merül bele a sóoldatba. A tojás megítélésére használnak vízzel töltött négyszögletes üveget is, melynek oldalfalára különböző helyzetekben van lerajzolva a tojás s minden ábra mellé oda van jegyezve, hogy ez a helyzet hány napnak felel meg. Ha a tojás friss, az edény fenekén marad fekve, ha ellenben valamelyik lerajzolt tojásalaknak megfelelően helyeződik el, erről leolvashatjuk, hogy a tojás hány napos.
A friss tojás fajsulyát 1-09-nak találták, 10 nap múlva a fajsuly 1'072, 20 nap múlva 1 053 és 30 nap múlva 1'035 volt. A viz, melyet a tojás állása közben vészit, a 17° C, hőmérsékletű szobában 10 nap alatt az összes víznek l‘6O°/o-ig, 20 nap múlva 3-16%-ig és 30 nap múlva 5°/o-ig emelkedett. A hőmérsék emelkedésével az elpárolgó viz mennyisége is emelkedik csekély mértékben.A tojás eltartására szolgáló módszerek két csoportba oszthatók, amennyiben egyrészt alacsony hőmérséklet alkalmazásával, másrészt védőszerek felhasználásá- valbiztositjákatojás|eltartást. Az alacsony hőmérséklet alkalmazása a mikroorganizmusok fejlődését megakasztja s így gátolja a tojás romlását. A tojás rendszerint április és május havában 0°-u raktárakban helyezik el s hetenként legalább kétszer forgatják meg. A bevonó szerek alkalmazása abban áll, hogy a tojást alkalmas anyaggal vonják be s úgy védik a mikroorganizmusok behatolása ellen. E végből a tojást zabba és korpába teszik, bevonják parafinnal, enyvvel, bemártják sós vízbe, saliczilisavval kevert gliczerinbe. viz- üvegbe, sellakba. kollodiumba, vizüveg- nek bórsavas oldatába, vaselinbe stb. Mindezek közül egyedül a vizüveg, enyv és vaselin alkalmazása vált csupán be; a vizíiveggel bevont tojás 3V2 hónap múlva is teljesen frissnek bizonyult s a legjobb eredményt oly keverék adta mely 1 rész szirupsürüségü vizüvegből és 10 rész főtt vízből készült.A friss tojásnak huzamos eltartása helyett Amerikában újabban a beszáritott tojás tojáspor alakjában kerül a forgalomba; főképpen a pékek használják, mert ily módon a nagy tojásárak idején a tojásvásárlástól megszabadulnak. A tojást magában vagy czukorral és sóval keverve, vákuumban vagy alkalmas készülékben 55° C. körül beszáritják, miáltal igen kevés helyet foglaló és jól szállítható anyag készül belőle, mely vízzel keverve, a friss tojás helyét tölti be.Tojáspótló anyagokat is készítenek a legkülönbözőbb anyagokból, még pedig főképpen lefölözött tejből és búzalisztből, továbbáállati és növényizsir,tojásfehérje, keményítő, liszt és festő anyagok keverékéből ; de vannak olyan pótló anyagok is, melyekkizárólagtöbbé-kevésbbésárga festékkel megfestett keményítőből készül

nek. Természetes, hogy ily anyagok nem helyettesíthetik a tojást, melynek kiváló érdeme éppen az, hogy sok és könnyen emészthető zsírt és fehérjét juttat a szervezetnek. —
Tanuljunk a bajoroktól.Mi a mi baromfi-tenyésztésünk a kis Bajorországéhoz képest? Beszéljenek a számok, s az az eredmény, amit az ottani tenyésztők összetartással elérni képesek voltak. Nálunk az átkos magyar szokás : 

széthúzni mindenben s a társulat és szövetkezés erejét semmire se becsülni, megássa mindenben sírunkat. Lapunkból olvastuk, mily halálos csapást vág ránk most a német birodalom élő baromfi-exportunk megnehezítésével. Meg fogja e szigorú megszorítást érezni a tenyésztő, mert sok kereskedő tönkre fog menni. Ha volna elég erőnk s akaratunk szövetkezés által segíthetnénk a bajon, mert a szövetkezeti utón összegyűjtött baromfitermékeket Fiúmén át tengeri utón gyorshaj ó- szállitmányként egyenesen Angliába vihetnénk, a hol a mi baromfitermékeink mindenkor kész piaczra találnak.De hogylehetily dologhoz reményünk, mikor nálunk nincs egy mákszemnyi szö- vetkezési szellem. Mert ha volna, azzal a nagy munkával és buzgalommal, nagy áldozatokkal, a melyet ez ügyben a kormány s a társadalmi faktorok évek óta tanúsítanak, már világra szóló dolgokat lehetett volna teremteni.No de lássuk, mit csinálnak e téren a 
bajorok ?

Az 1900. év deczember hó 1-én megtartott állatszámlálás szerintBajorország- ban 8.028,129 tyuk, 163,967 kacsa és 879,675 lúd volt. A feltűnő nagy gyarapodás ( a szaporodás 1897. évhez képest 2.300,962 vagyis 40’2 százalékú) világos bizonyítéka annak, hogy a mezőgazdák a baromfitenyésztés nagy fontosságát felismerték, hogy ebből a mezőgazdasági üzemágből a folytonosan növekedő baromfi- és tojásszükséglet folytán minden nagyobb jövedelmi forrásra tegyenek szert. De még magasabb jövedelem volna elérhető az okszerübaromfitenyésztéssel, ha a baromfitenyésztés emelése érdeké ben még nagyobbmérvü befektetéseket alkalmaznának a tenyésztők és ha az okszerű baromfitenyésztés fontos alapelveit— mint az állattenyésztés egyéb terein— általánosabb és behatóbb figyelemre méltatnák. A bajorországi baromfite- nyésztésnek immár nem jelentéktelen haladása főképpen az ottani baromfitenyésztési egyesületek állandó és együttes működésére vezethető vissza, a melyek programmjukba tűzték ki a baromfitenyésztés emelése czéljából baromfitenyésztő-állomások létesítését, tenyészto- jások kicserélését és az ide vonatkozó szakismeretnek írásban és szóval való terjesztését. Már eddig is számos baromfitenyésztési tanfolyam tartatott és az állami minta-baromfitelep létesítése már a közel jövőben várható.

Konstatáljuk tehát, hogy Bajorországban minden állami támogatás nélkül 3 év alatt a baromfi-állományt a gazdák 21/3 millió darabbal tudták felemelni, s nálunk megvannak már mindazon intézkedések, amelyeket a bajorok terveznek, s baromfi-állományunk nemhogy szaporodna, de oly kevés, hogy a múlt évben is kiviteli kötelezettségünk teljesítésre a déli államokból behoztunk 1.505,370 db élő baromfit.Kérdem, nem lehetne-e egy pár millióval többet teljesíteni, legalább azért, hogy a szerb, román, bolgár és olasz baromfit behoznunk nem kellene?Lehetne bizony, de a tenyésztők legnagyobb része nem olvas, nem tanul, s igy nincs is tájékozva arról mit, hogyan és mikor kell cselekedni?Bezzeg tudják ezt a dánok, a bajorok, a németek, de különösen az oroszok!
Szegedy János.

Hogyan lehetne rövid idő alatt egyen
letes baromfiárut tenyészteni?Be kellene osztani a baromfitenyésztésre alkalmas vidékeket kerületekre, s ezen kerületekben főleg ott, a hol gyüjtő- és a külföldre exportáló piaczok vannak, kiosztani díjtalanul csere utján oly kiváló fajta szárnyasokat, a melyek ama vidéken a legbiztosabb sikerrel tenyészthetők, s a meíyek kiváló minőségüknél fogva könnyen találnak jól fizető, fogyasztó piaczokat. Mindaddig, a mig a gyüjtö- piaczok kerületeiben nem egyöntetű fajta szárnyasokat tenyészt a gazdaközönség, a nagy fogyasztó világpiaczokon nem vehetjük föl a versenyt, s rendszeres szállítmányainkkal nem juthatunk el főleg a londoni piaczra, a hol pedig a magyar szárnyast nagyon sokan, — e nem

ben a világ legkiválóbb árujának tartják. A czéltudatos és tervszerű mezőgazdasági baromfitenyésztés fejlesztésével uj irányt, tágabb teret nyer a kiviteli kereskedelem is, a mely ma szintén örökös válsággal küzd.
Az egyöntetű baromfiáru a legértékesebb.Hazánkban alig találunk igazi nagy mennyiségben egyöntetű fajta szárnyast, egyenlő színben, súlyban, a zsírtartalom eloszlásában, szóval elsőrendű kész árút, amely a nagy fogyasztó, s legjobb árt fizető világpiaczok kívánalmának megfelel. Hazánk ugyan óriási mennyiségben exportál élő és leölt szárnyast a külföld piaczaira, de mivel a magyar szárnyas 
nem egyöntetű árú, nem egyenlő színben, súlyban és a zsír eloszlásában, a világpiaczokon mégis, mint középszerű árú szerepel. Nem az exportáló kereskedők hibája ez, akik ma már amennyire lehetséges, kiváló gonddal válogatják és csomagolják a szárnyast, hanem egyenesen a 
tenyésztő gazdaközönség hibája, amely minden újításnak ellensége, bármilyen csekély áldozattal jár is az.
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A sertésberakodásról rendeletet adott ki a kereskedelemügyi miniszter. Ugyanis tudomására jutott, hogy a sertések elszállításánál egyes állomásokon a felek azt a meg nem engedhető gyakorlatot követik, hogy a sertésszállitó-kocsik állandó felszerelését képező itató-etető vályúkat a berakás alkalmával leszerelik, illetve ezen berendezéseket rendszerint sodrony segélyével felkötözik, hogy ezáltal szállítmányaik részére nagyobb rak- területet nyerjenek. Ezen eljárás annál kevésbbé tűrhető, mert a felek ezzel nemcsak az útközben való itatás lehetőségét gátolják, hanem a szállítmányban is előre nem látható nagyobb károsodásokat idézhetnek elő. A vályúknak ily felkötése már azért is nagyobb veszélyekkel van összekötve, mert a sertések a kocsikban hagyott, esetleg lelógó sodronytól megsérülhetnek és a vályúk megerősítéséhez használt sodrony erősebb rázkódtatások- nál vagy tolatás közben könnyen elszakadhatván, a lezuhanó súlyos vályúk a sertések megsérülését, sőt elhullását is okozhatják. Felhívja tehát az igazgatóságot, miszerint állomásainak szigorúan meghagyja, hogy a sertésszállitó felek részéről máris kiterjedten gyakorlatba vett ilyen szabálytalan és meg nem tűrhető eljárást azonnal szüntessék be, azaz a jövőben semmi körülmények közt meg ne engedjék, hogy a felek élő sertések berakásánál ez etető-i tató vályúkat helyükről elmozdítsák, illetve azokat a kocsik oldalaira vagy bárhova felkössék.
„ Baromfitenyésztés/4 Állattenyésztő - sünknek a nehány év előtt még alig figyelemre méltatott baromfitenyésztési ága ma már igen nagy jelentőségre tett szert s állam és társadalom egyaránt buzgólkodnak annak fejlesztésén. Rohamosan tért hódit a baromfitenyésztést szolgáló irodalom is s azon orgánumok száma, melyek e tenyésztési ágat szolgálják, ismét megszaporodott egygyel: A húsvéti ünnepek alatt látott napvilágot a Hreb- 

layné Dedinszky Adél szerkesztésében megjelenő „Baromfitenyésztés^ czimü képes hetilap első száma, mely fel fogja ölelni a gazdasági és sportbaromfi- a galamb- éneklőmadár- és a házinyulte- nyésztési ágazatokat. E heti folyóirat előfizetési ára egy évre 8 korona, de a folyó évre csak 6 korona. Megrendelhető a lap kiadóhivatalában Budapest, VII., Csömöri-ut 5. sz. A magunk részéről szívesen üdvözöljüklaptársunkat azon a téren, melyet már mi több év óta kulti- válunk, mert azon meggyőződésben vagyunk, hogy minél több orgánum szolgál valamely ügyet, az annál inkábbválik magának az ügynek hasznára. És annál inkább üdvözöljük uj laptársunkat megjelenése alkalmából, mert mi azt nem tekintjük konkurrens vállalatnak a szó közönséges értelmében, miután lapunk baromfitenyésztési rovatának kezdettől

fogva rovatvezetője Hreblay Emil, aki főtámasza a neje szerkesztésében meg jelenő uj lapnak, egyúttal lapunknál továbbra is be fogja tölteni a rovatvezetői fontos tisztséget s így teljes mértékben számíthatnak lapunk t. olvasói arra, hogy lapunk ezen rovatának nívója megmarad az eddigi magas színvonalon.
Gyapjuvásár. A Miskolczi Hitelintézet Xl-ik évi gyapjuvásárját a f. évben jun. hó 17-én fogja megtartani Miskolczon. A Hitelintézet által rendezett ezen gyapjúvásárok évröl-évre nyernek jelentőségükben és azok látogatottsága is évröl- évre fokozódik. E vásárra tenyésztőink figyelmét most felhívjuk azzal, hogy a részletes feltételeket a Miskolczi Hitelintézet igazgatósága az érdeklődőkkel tudatja. Á vásáron, mint a múltban, úgy az idén is úgy a földmivelésügyi minisztérium, mint OMGE. képviseltetni fogja magát.
A bécsi nemzetközi méhészeti kiállí

tásról, a mely a magyar méhészetre fényesen zárult, lapunk előző számában már megemlékeztünk. A kiállítás bíráló bizottsága befejezvén működését, a föld
mivelésügyi magyar kir. minisztériumnak, mint a gödöllői állami méhészeti gazdaság rendezőjének a legnagyobb elismerést, az állami diszoklevélet ítélte oda, a 
gödöllői állami méhészeti gazdaságnak pedig az uralkodó ház egyik tagja : La
jos Viktor királyi herczeg ajándékát, egy asztali arany méztartó edényt. A magyar kiállítók közül kitüntetést kapott még: A'üAweFerencz, a Magyar Fémlemezgyár- 
Részvénytársaság, Tóth János, Ambrózy Béla br., Vdmoss?/ Mihály, Eibner József.

A moszkvai szarvasmarhakiállitás ki
tüntetései. Bizonyára sokan emlékeznek arra a gyönyörű kollekczióra, amelylyel földmivelésügyi kormányunk a moszkvai nemzetközi állatkiállitáson részt vett. A siker oroszlánrésze Pirkner János állattenyésztési főfelügyelőt illeti meg, akifelismerve annak nagy jelentőségét, hogy Oroszországgal kitűnő tenyésztésű állatainkat megismertessük leghíresebb tenyészeteink legkitűnőbb állatjait válogatta össze és küldte fel a kiállításra. Hogy mily kitűnő anyaggal vettünk a kiállításon részt, arról a kiállítás zsűrijének Ítélete tanúskodik, amely a kiállításon részt vett összes tenyésztőinknek elsőrendű kitüntetéseket Ítélt. Most az orosz czári kormány felkérte 
Darányi földmivelési minisztert, hogy a marhakiállitás okleveleit és kitüntetéseit juttassa el akitüntetettekkez. A szétküldés most történik. Az első díszoklevelet az első tiszteletdijról és a nagy arany- dijról Szélt Kálmán rátót-héraházai törzstenyészete nyerte el, József föher- czeg alcsuthi uradalma díszoklevelet, nagy ezüst és nagy bronzéremről szóló díszoklevelet kapott. Nagy arany dísz
oklevelet kaptak: Apponyi Géza gróf (Hö- gyész). Bernrieder József (Közép-Hidvég),

Festetich Vilmos gróf (Toponár). Nagg 
ezüst dijak okleveleit Bernrieder József, özv. Döry Vilmosné (Felsö-Leperd), báró 
Drasche Richard (Tolna), Orosz Antal (Üszög), özv. Ordódy Pálné (Bagota), 
Gaál József (Pamuk), Kelemen József kisgazda (Gyulajováncza), a mezőhegyesi 
és bábolnai kincstári uradalom, dr. Koh- 
ner Adolf (Szászberek). Bronzdíjasról 
szóló okleveleket: Kaposvári bérlő urada
lom, báró Drasche Richárd, Mária Teré
zia föherczegnö sasvári uradalma, Mik
lós Ödön (Alaska). Az orosz czári törvények szerint külföldieknek a dijat nem adják ki, csak a díjról szóló okleveleket. Az oldevelek díszesek, középen a czári czimerrel, orosz szöveggel, a földmive- lés emblémáival, a gazdasági egyesület titkárának és elnökének aláírásával.

Halászati tilalmak. Darányi földmivelésügyi miniszter elrendelte, hogy a halászati tilalmakra vonatkozó intézkedések alkalmas módon közhírré tétessenek. Junius hónap 15-ig tilalom alá esik a következő halfajok halászata : fogassüllő, kecsege, kősüllő, ponty, söreg, lepényhal. Aki a tilalmat megszegi, 200 koronáig büntethető.
A II tavaszi luxusló-vásár bejelentési határideje lejárt és eddig 377 lovat jelentettek be. Az élénk keresletre való tekintettel a vásár rendezősége ezúttal április 23-ig elfogad bejelentést, de ezentúl kétszeres bejelentési dijat kell fizetni. Az állami ménesintézeti lovak árverésére 49 lovat sorsoltak ki. Ez az árverés a vásár utolsó napján lesz. Az április 25-én kezdődő vásárra mar eddig is sok külföldi vevő jelentette be részvételét.
A köztenyésztés emelése. Érdekes statisztikai táblázat van előttünk arról, hogy a földmivelési miniszter a köztenyésztés emelésére mily összegeket fordít. A múlt évben 394.469 koronát költött a földmivelési kormány erre a czélra, ebből 4165 bika, 1749 sertés, 216 kos, 8031 baromfi szereztetett be és osztatott ki. A tenyészállatvásárokat 57,133 körű' nával segélyezte a kormány. A köztenyésztés emelésére fordított költségek egyébként folytonosan emelkednek. M'g 1889-ben összesen 6000 apaállat osztatott ki, a múlt évben már 14,061 apaállat került kiosztásra, mindazonáltal a költségek nem is egészen százezer koronával emelkedtek. A tenyészállatok vételárában nyújtott kedvezmények ösz- szege tavaly 335.336 korona volt.
Fajbaromfitenyésztés terjesztése. Da

rányi földmivelésügyi miniszter — mint azt már említettük — a Baromfitenyész
tők Orszáqos Egyesületének javaslata folytán elhatározta, hogy a Székelyföldön a jobb fajta baromfiak tenyésztésének mielőbbi és minél szélesebb körben való elterjesztése czéljából a Székelyföldön a délvidéki vármegyék nemes baromfi fajainak tojásaiból már a mostani költési idényre 130.000 darab osztassák ki a kistenyésztök között. A kiosz



1903. — 16. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 9tásnak az a czélja,hogy ilyenformán a fajbaromfiak hamarább terjednek el, mint baromfitörzsek utján, melyeknél csak néhány generáczió után érhető el akkora eredmény, mint a kiosztott tojások révén.
Méhészeti tanfolyamok. A gödöllői állami méhészeti gazdaságban az 1903-ik év folyamán nyolcz időszakitanfolyam fog tartatni a következő beosztás rflÖlett: május 1—20-ig a kisgazdák első tanfolyama; május 21-től junius 10-ig a kisgazdák második tanfolyama ; junius 15—28-ig tan- folyainalelkészekszámára;julius 1 - 21-ig a néptanítók első tanfolyama; julius21-től augusztus 14-ig a néptanítók második tanfolyama ; augusztus 16—30-ig tanfolyam nők részére ; sz ptember 2 —15-ig tanfolyam erdészeknek és szeptember 17—30-ig erdőőrök számára. Czélja ezen tanfolyamoknak a tanfolyamra felvetteket a méh- tenyésztés elméleti és gyakorlati ismereteibe bevezetni s lehetőleg megtanítani őket á méhkaptárak'iak és méhészeti segédeszközöknek házilag való elkészítésére is, hogy haszonnal méhészkedhes- senek Mindegyik tanfolyamra 20 — 20 hall gató vétetik fel. A pályázni szándékozók folyamodványaikat az illető tanfolyam kezdete előtt legalább 20 nappal a földmive- lésiigyi minisztériumnál nyújtsák be.
Sertéskiállitás Mohácson. A baranya- megyei gazdasági egyesület elhatározta, hogy Mohácson az év folyamán sertéskiállítást rendez.
A hidegvérű ló nevelése. A zalamegyei gazdasági egyesület Malatinszky György indítványára elhatározta, hogy állást foglal a hidegvérű lótenyésztés mellett és a törvényhatóságnak ezirányban fölterjesztett vármegyei szabályrendeletének jóváhagyását fogja kérni a földmivelési minisztertől.
Országos ebkiállitás. Folyó hó 11-én nyitotta meg Nemeskéri Kiss Pál föld- mivelésügyi államtitkár, az Országos 

ALagyar Ebtenyésztő-által Budapesten rendezett országos ebkiállitást, amely kitünően sikerültnek mondható s a magyar ebtenyésztés haladásáról tesz tanúságot. A kiállításra 150 rendkívül szép kutyát neveztek. Különösen remekek voltak a vérebek, a rövidszörü vizslák, a hatalmas bernáthegyiek. Elsőrangú példányokat küldött Esterházy M. Móricz gróf, Mailátli László gróf, Har- 
denberg gróf, Vépi Vogronics Ödön, 
Schmelz Károly, Bloch Róbert, Schifferkó József, Puchner báróné, Svetics Józsefné és Hieronymi Mariska. A bírálók név- szerint: Boppel Henrik Kannstadtból, 
Engler J. Lemgából, Kammerer Károly Bécsből, Rosmanith Alfréd lovag Bécs- böl és Suchanek Viktor lovag Brünnből. A következőknek Ítélték oda a díjakat: 
Prónaij báró, Fejérdy Gyula Erdélyből, 
Lukács Aranka, MadarászBétdoa főhadnagy, Esterházy Miklós Móricz gr., Mai- 
láth László gróf, Hardegg gróf, Vida Lajos, Kossá Miklós dc.Loósy József és Gyula és Fischof Jenő főhadnagy. A kiállítást állandóan nagy közönség látogatta.

Baromfikiállitás Jászszentlászlón. A 
Baromfitenyésztők Országos Egyesületé

nek erkölcsi támogatásával a jászszent- lászlói gazdakör f. évi augusztus hó 15. és 16-án baromfikiállitást rendez Jász
szentlászlón A kiállításon 50 tenyésztő közül 10 sárga orpingtont 10 orpington és hazai keresztezést, 10 plimutot, 5 erdélyi kopasznyakut, 10 emdeni ludat, 10 pekingi kacsát, 5 fehér magyar pulykát, 2 bronzpulykát, 1 gyöngytyukot állít ki 50—50 darabonként, igy tehát körülbelül 4—5000 baromfi lesz kiállítva. A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete által a folyó év őszén Miskolcz, Nagy- 
becskerek és Kaposváron rendezendő ba- romfikiállitások mellé méltán fog sorakozni a Jászszentlászlóiis, amelynek anyagából a bolgár kormány már ez idösze- rint is 100 orpington jérczét és 100 kakast rendelt meg darabonkint húsz kor. árban. A jászszentlászlói baromfikiállitás védnökéül gróf Teleki Józsefné, a BOE. elnöke kéretett fel s a kiállítást Pirkner János a BOE, ügyvezető alelnöke fogja megnyitni és az érdeklődő közönségnek bemutatni.

Kártalanítás száj- és körömfájás esetén. A hesseni kormány egy javaslatot dolgozott ki, mely szerint a-száj- és körömfájásban elhullott és hat hétnél idősebb marhák értéke négyötöd részével kártalanittatnak (egészen 400 márkáig), mig a hat héten aluli elhullott borjakért egyenként 20 márka kártérítés fizethető. A kártalanítás igényét a tulajdonos legkésőbb 24 órával az elhullás után a községi elöljáróságnál bejelenteni tartozik, mire a kiküldött szakértő az elhullás okát állapitjameg. A becslésnél a teljes ár jön tekintetbe, de a betegség következtében beállott leromlás szintén figyelembe vétetik. Nagyobb kiterjedésű járványok esetében nem minden esetben szükséges az állatorvos bonczo- Iásának eredményét bevárni, hanem elegendő a hatóság hiteles bizonyítványa, hogy az illető állat száj- és körömfájásban hullott el. A becslés egy héten belül a kerületi, innen pedig a tartományi hatósághoz felebbezhető.
Baromfitenyésztők Országos 

Egyesületének postája.
Tagdijnyugtázás. Tagságidijakatíizettek 1903. 

április 8-tól, április 16-ig, 1903-ra : Révai Samu- 
né Barcstelep, Predmerszky József Budapest, 
Bács-Bodrog vm. Gazdasági Egyesület, Roxer 
Jenőné Driethoma. 0. J. úrnak, Fehértemplom. 
A hollandiak beszerzési forrását tudattuk leve
lezőlapon. Dr. Y. J. úrnak Csesztva. Czim- 
változást keresztülvezettük. D. J. úrnak Mcdos. 
Tessék a különlegességet hozzánk beküldeni, 
érdeklődni fogunk iránta. B. A.-né úrnőBpest. 
A csere, ha csak lesz még elegendő anyag, sike
rülni fog. G. J. úrnak H.-Szoboszló. Az ingyen
tojások elküldésére már történt intézkedés. 
K. J. úrnak Csorna. A felküldött hizlalóketre- 
czek sorsa felöl tessék az illető helyen kérde
zősködni. F. E.-né úrnő Sirók. Czikke csak 
nagy átdolgozással volna közölhető. V. E. úrnak 
Kalocsa Az öreg nyulaknak minél több moz
gást engedjen a szabad levegőn, azután dör
zsölje meg hátsó lábait spirituszszal, ettől a 
baj el fog múlni. G. Gy. úrnak H.-Kémeti. Tyú
koknál a taraj lefüggése fajtajellegnek tekint
hető. Igaz, hogy közönséges házityukoknál is 
akadunk lecsüngő tarajuakra, de ezeknél ez 

•nem képez fajtajelleget. H. J. urnák Vácz.

Kérdésére levélben bőven válaszoltunk. T. B. 
urnák Szántó. Az ősszel tartandó kiállításokra 
a prospektus a napokban fog megjelenni. Cs.J.- 
né úrnő Szabadka. Alapszabályok mentek. H. M. 
úr Makó, P. J.-né úrnő Puttonya. Tojásszállitó- 
ládák elküldettek. S. L. úrnak Ogulin. Tessék a 
czikket beküldeni. Elolvasás után megmond
juk, közölhető-e ?

Vajpiacz.
Az *Alfa Separator* részvénytársaság jelentése.

Budapest, 1903. április 10. Teavaj centri
fugált 2’60—2-70, vaj, köpült 2-00—2’10 korona 
kgr-kint. Tehéntúró I-a------36, tehéntúró 11-a
—30 fill. kgr.-kint. Irányzat: Elénkebb.

Becs, 1903. április 10. Legfinomabb teavaj 
2.40—2.50, tinóm teavaj 2'20—2'30, parasztvaj 
1’50—l‘G0, tehéntúró —.— kor. klg.-kint. 
Irányzat r Élénk.

Berlin, április 11. I. oszt, vaj 117------ ,
II. oszt, vaj 113—115 márka 50 kgr.-kint. (1 
márka = 120 fill.) Irányzat: Az ünnepek 
miatt tetemes az áremelkedés.

Hamburg, április 9. I. oszt, vaj 112—11411. 
oszt, vaj 95—100 márka kgr.-kint. (1 márka = 
120 fill.) Irányzat: Igen élénk.

London, ápr. 8. 1. o. vaj 112—118, II. o. 
vaj 110—112 s pr cent 50 kg.-ként. (1. s= 120 
fillér.) Irányzat: Lanyha, lénk üzlet.

Gyár: IX., Soroksári-út 11. sz.
Iroda: VÍI., Károly-körut 3. sz.

ásúrol:
Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot

Lenmagot
Repczét 
Gomborkát

Ricinusmagot

Szállít:
Olajpogácsát 

Repczeolajat Petróleumot 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Carbolineumot
Towotte kenőcsöt 
Iíocsikenőcsöt

Állatkereskedeleiii.
Az „Állattenyésztési és Tejffazdasá&i 

Lapok“ eredeti tudósításai.
Budapesti lóvásár. 1903. ápr. 16. Fölhajtatott: 

710 drb. Ebből jobb min. hátas ló — drb, jukker 
— drb, hintós 20 drb, igás 80 drb, fuvaros ló 140 
drb, parasztló 400 drb, alárendelt minőségű 70 drb. 
Eladatott : 384 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló
----------- , jukker------------, hintós 420—480, igás 
200—380, fuvaros ló 110—198, parasztló 36—110. 
Irányzat: A vásár hangulata közepes.
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Budapesti szuróniarlmvásár. 1903. ápr. 16. 

Fölhozatott: borjú 433 darab, bárány 531 darab. 
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként-------- fill., II. oszt.
------- - fi.11., bárány páronkint —------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata elég élénk.
Budapesti vágómiirliavásár. 1903. április 16.

Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 1598 drb, csontozni 
való marha 132 drb, összesen 1730 drb. Ebből : ökör 
1262 drb, bika 91 drb, tehén 331 drb, bivaly 46 drb, 
növendékmarha — drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

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

Magyar hizott ökör 66-70 58—52 52-54
Tarka hizott ökör . 68-72 60-64 54-56
Tehén ........................ 60-66 54-58 48-52
Szerbiai ökör . . . 64-67 58-63 52-57
Bika........................... 60 -64 54-58 48-52
Növendékmarha . . —.----- ----- -— —
Bivaly ....... 44—49 39-43 34-38
Irányzat: A vásár hangulata élénk, az árak 2—3 koro

nával emelkedtek.
A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 1903. 

április 9-től 1903. április 15-ig. Sertésállomány volt 
1903. április 8-án 38221 darab. Ehhez érkezett : magyar 
1098 drb, szerb 2245 drb, összes állomány 41564 drb. 
Elszállittatott: 2875 drb. Maradt állomány 1903. április 15. 
38689 darab.

Budapesti ícrenczvárosi sertés-zárt vásár.

Nap Érk.
waggon

Érk. 
darab

Sertés- 
közvágó- 

hidra 
elszállit
tatott

Eladat
lanul 

maradt

április 10—16. 19 696 1156 17

Nap

Napi árak fillérekben
öreg Fiatal

iO
2
£

£ o 5 « 1O -1
, ■ m

ho
a 7-r
£4, ti

b.8 <s •® V 
:o 1 &0

tN

be 
ff ’S>
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április 10-én

április 16-án 96 - 102

96 -100

94 - 96

106-112

110-112

96 - 106

100-108

76 -100

90 - 102

80

Irányzat: Kis felhajtás mellett a vásár lanyha.
A győi'i sertéspiacz foi-grainiáről. — 1903. 

április 9-tól április 15-ig. — 1903. április 8-án volt
állomány 20237 drb, ehhez érkezett 557 darab, összesen 
20794 drb. ■— Elszállittatott: győri fogyasztásra 32 drb, 
belföldre 12 drb, Bécsbe 811 drb, Csehországba 96 drb, 
összesen 951 darab. — Maradt állomány április 15-én 19843 
drb. — Árak 136—138 fill.

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

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

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

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

öreg 2 éven fölüli 108 f.-től 118 f.-ig, öreg 2 éves 
110—118 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 124—134 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 98—108 
fillérig. Irányzat: Élénk:

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

Béesi szűrő marhavásár. 1903. április 16 Föl
hozatal : 2981 drb borjú, 1551 drb sertés, 122 drb 
juh, 1953 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
108—126 (----------- ), borjú II. b. 86—106, hizott sertés
112—120, süldő sertés 92—110, hússertés 108—120, 
juh 76—100, bárány páronkint 12—26 kor.

Irányzat: Lanyha.
Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. április 14. 

Fölhajtatott : hizott ős legelőmarha 3221 drb, csontozni 
való marha 804 darab, összesen 4025 darab. Ebből 

■ökör 2747 drb, bika 533 drb, tehén 516 drb, bivaly 
229 drb. Vesztegvásárra felhajtatott — drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaőrtők-

ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. április —. | 1. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör . . .
Galicziai hizott ökör. . .
Tarka hizott ökör.... 
Bikák ...............................

. 70-74
74-76
80—84
44-66
48—64

62-69
66-73
70—79

52—61
58—65
60-69

Legelő marha....................
Csontoznivaló marha. . 44-66

34—48
Konzerváru (selejt) . . . — —
Irányzat: Lanyha változatlan árak mellett.
Bécsi juhvásár. 1903 ápr. 16. Fölhajtatott : 1919 

darab. Árak: kg.-kint fill.-ben: angol húsos tirük 
-------- (—-—), I. rendű hizott ürít 58—60, középmin. 
hizott ürü 48—56, kecske-------- bárány---------- .

Irányzat: Lanyha.

Bécsi sertésvásár. 1903. ápilis 14. Fölhajtatott: 
hússertés 3640 darab, zsirsertés 4995 drb, összesen 
8635 drb. Ebből : magyarországi 4995 drb, galicziai 
3399 drb, egyéb 241 drb. Árak: kgrammonkint élő súly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 120—121 (kiv. 
122), elsőrendű közép magyar 112—118, könnyű magyar 
104—110, öreg nehéz magyar 112—118, szerémségi 
vhorvát)-------- , szedett sertés 104—110, galicziai süldők
76—100, galicziai öreg---- -, hússertések 76—100. Irány
zat: Vontatott.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet 

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

160—360, csirke sütni való hazai egy pár 280—360. 
Tyuk, hazai egy pár 360—400. Kappan hizott egy pár 
420—500. Ruoza hizott la egy pár 500—600, rucza hizott 
Ila egy pár 460—500. Lúd hízott la 1500—1800, lúd 
hizott Ila 1100—1400. Pulyka hizott la 1300—1400, pulyka 
hizott Ila 1000—1300 fill.

Vágott baromfiban és I,-rendű szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója 1'12—1'20, vágott 
pulykák Kilója 1'10—1.20fill. kilónként, minőség szerint.

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

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.
1903. április 15-én.

A betegség neme

össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

kö
zs

ég

ud
va

r

több kevesebb

kö
zs

ég

ud
va

r be o w N :O 44

1 ud
va

r j

Lépfene — ... ..... ..... ............ 15 15 2
Veszettség ......... ..... ............ 88 88 — — — —
Takonykór .................. ........ 47 50 7 7 — —
Ragadós száj és körömfájás 95 196 — 18 5 —
Ragadós tüdőlob ........   ... — — — •— ,—- —
Juhhimlő................................. 2 10 — — _ _
Ivarszerii hólyagos kiütés 35 77 7 23 — —
Rtihkór ... _ ..................... 476 965 49 76 — —
Sertésorbáncz ..................... 40 73 2 — — 1
Bivalyvész ......... ..... ........... 2 2 — — 1 1
Sertésvész ........................ 233 — — — 3 —

FEHÉR MIKLÓS gépgyár K 
részv.-társ.

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

Amáv. 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. -----! 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 elárusitói. Tejszövet
kezetek, tejtelepek, 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 Rcszv.-Társaság
— Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám.
ÜZLETÁGAK: —■■■.. .

i Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és föze- j 
lékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra I 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállitmányo- | 

" zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardijak, útirányok i
■wm stb.) készséggel nyújt felvilágosítást, r—r. . . . ....= |

— Kiviteli osztály : A társaság berlini fiókja mindenféle elemi czikkek
bizományi értékesítését elvállalja. Az árukra eló'legeket is folyósít. | 

—Sertésbizományi osztály : A ferenezvárosi sertésvásáron elvállalja I 
■■■ ■■■■■■» hízott sertések bizományi értékesítését. -------7—1 .....= |

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

^angerhauseni gépgyár
z részvény-társaság ......... ::

Budapest, (Kíilpő Váczi-ut) C^iga-utcza 3.
OWi 

fewi Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

ieW#' 
ísSk<ísW

tf-W-DíOt,

• a kiadóhivatal •

'’í'áéfeesTtí

Qliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

I „Derby“ meiasse |
| abraktakarmány |E a mely meiassets korpát és j E szárított répaszeleteket tartalmaz, h
| lovak, tehenek, hízók, disznók, juhok |stb. egészséges erőben tartására nélkülöz-
j hetetlen abraktakarmány.
= A honvédlovassági laktanyában (Budapesten, az 1-sö E
= és 4-ik honvédhuszárezrednél, a magyar lovaregyletnél, =
== a nemzeti lovardában, Alagon a versenyisállókban, a =

Cséry-féle szemétfuvarozó r. társaságnál, a budapesti, =
bécsi, londoni és madridi omnibusz társaságnál, a gödöllői =
koronauradalomban, gróf Andrássy Tivadar, gf. Szapáry =
István, herg. Meternich Sándorné, gf. Károlyi Alajos =

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

= használatban van: ==

| Tehenek és hízók részére szecskával keverlen. |
| A „Derby“ abraktakarmány a legolcsóbb takarmány.

Ajánlva az összes szaklapok és szakértők által.

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

Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabada'ma’ 
zott és kipróbált 
lóffyorsnyirö- 

gépeit, melyek a 
cs. és Kir. ud
vari istállók

ban. főrauguak, 
katonai 

parancsnoksá
sok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbeli minőségükre hivat
koznak IO°/o árengedményben részesülnek.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Alayi“ott

BUZDAZ’EST-lCŐBÁlTVJk.
Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 

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

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

ményeket kíván elérni?
Nos! Akkor nevelje fel a 
fiatal baromfit Fattinger 
húsrostos csirkeele
delével és adjon a tojók
nak a szokásos táplálé

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek 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 Ransch, Andrássy-ut 8.

I zjMÉgy ilyen kövér disznót I
n ( t Jhxí ' csakis a
| Mos Barthel-féle takarmánymész j
| hozzátétele által leint 11 hónap múlva kapni MELZER J. | 
Iur 1896. deczember 9-én ezt Írja : Az “Öntől hozatott takarmány- ■ 

mészszel egy önnevezésü közönséges fajta 11 hónapos süldő ■
| malacznál 350 kiló hizlalást 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.

I Barthel M. & Tsa Bécs, X., Keplergasse 20. í

LflYTON & 8HUTTLEW0RTH------------------------ - @)BUDAPEST, Váczi körűt 6X szám 
llta> a icgjutinyosibb «r»h mellett »|áolU'nak 

íocomobil es gózcséplőgép-készktek 3«lj égést 12 lőerőig, 
otalmakyzalozók, jírgán, cséplőgépen, tóbere ■ ceéplök. tisztító rostig, 

konkolyotok, kastilO- e. aratOgepelt, sienngyOJtök, boronik. 

.CÖLUMBIA-DRILl" legjobb sorvetogepek. Pianet |r. kapalók. 
stecakavágök. rtpavagök kukorlcta-tnorxaotók. darálok, 

k Őrlő malmok, egyetemes actel-ek^k, 2- és 3-vaso J
ekek mindet, egyéb gazdasági gépek

Részletei árjegyzékei- ki.ao»ua mgyen és bérmer.tve küldetnek

SHomassalafiot
chilisalétromot, stassfurti kálisó

kat és kainitot, továbbá

■=. szuperfoszfátot =
(kartellen kívül) legkitűnőbb minőségben 

legolcsóbb árakon ajánl

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

gíi

KWIZDA-féle Restitutionsfluid
40 év óta minden ménesuradalmi és egyéb nagy kato
nai és polgárt istállóban használatban nagy fáradtság 
utáni erő visszanyerés és eró'sités czéljából, az inak 
megbénulásánál stb. a lovakat kitűnő szolgálatok 

tételére képesiti.

Színes 
árjegy

zék in
gyen és 

bér
mentve.

cs. és kir. szab, mosdóviz lovak számára.

1 üveg ára 2 korona 80 fillér.
Valódi csakis ezen 
jegygyei ellátva.

Kapható minden gyógy
szertárban.

kir. osztrák
Főraktár:

Franz Joh. Kwizda
delmi udvari szállító KORNEUBURG,

BECK ésGERGELY 
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. 
ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benziniokomobiljaikat 

és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 

berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.

gyógyszerész, csász. és
magyar, román királyi és bolgár feje- 

Wien mellett.---------------------------------
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e.e_GLe.e_e. 1902. évi forgalom: 26000 mm. _9_9_9a>a>_9
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú - aukcziókra

I 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: =============

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

Jenes-fele Magyar Restitutions-Fluid 
lovak és szarvasmarháknak, zz

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

mentve küldi

V JENCS VILMOS >
Gy gyógyszerész, yö
Budapest, II., Széna-tér 5. sz. 

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

I
I
I
I
I
I
I
I
I
9
I
I
I

Díszoklevél: Pozsonyban 1902. Aranyérem: Verseczen 1902.

legújabb rendszerű szabadalmazott

egyetemes őrlőgép.
Egyszeri keresztülbocsájtással tetszés szerinti finomságú darává 

vagy lisztté őrli az összes gabonanemüeket és a csntkásteng'erit 
is. A tengeri csutkájából (torzsa) és a 

V\ /■ kóróból (kukoricza szára és levelei), 
AH « / szalmából, szénából finom korpát, friss

burgonyából pedig moslékot készít, 
ffl JífRj A “PERPLEX”-gépről leírást és ár-

* j jegyzéket, valamint minta-őrleményt
I \ u Á bérmentve küld :

I K JLlfrécL
okleveles gépészmérnök

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52 BPATCNT.

Szivattyúk
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda

sági és iparczélokra.

Vas- és ólomcsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlök. 

Mérlegek, 
legújabb javított rendszerű tizedes, százados és híd
mérlegek fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési 
gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embermérleg'ek, 
mérlegek házi használatra, barommérlegek. 

Commaudit-társaság szivattyu- és mérlesgyártásra. 

W. GARVENS 
I WallfiscligassG 14. wien SGawarzeabergstr. 6.

Árjegyzék ingyen és bérmenive. |

• 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Weiser J. C. 
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. 
Ajánlja„Zala DrillCÍ hazánk legjobb 
sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes 
és több barázdás aczélekéit, és az 
összes talajmivelő eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

^VAVAVAVAVAVAVAVAVAWVAVAVAVAVAVAVAVAVAWA* 

I A legjobb, legmegbízhatóbb, j 
| gazdasági, kertivetemény és virágmagvak j 

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

| GOMBÁS JENŐ | 

< ujjonnan berendezett elsőrangú magkereskedésében. < 
1 BUDAPESTEN, Kálvin-tér 9. szám, f 

| Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. J
WAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA®

ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű •
Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyel- mébe. Ajánlatokkal készséggel szol- gál a Központi Iroda, Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. sz.



Faj barom fi 
és tenyésztojás kapható a 

„Délvidéki földmivelök 
gazdasági Egyesületénél* 
Temesvár.

Tenyésztojások.
Importált emdeni ludak, 

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

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

Kitűnő tojó, 
óriás plimut tojás, (gödöllei 
törzsből) kapható á 20 fill. 

csomagolás 1 korona.
Segesváry Ödönné, Po- 
mony, Pest-megye.

Gr. Károlyi Lajos 
tótmegyeri uradalma keres 
megvételre I darab tiszta
vérü P/2—2 éves allgaui 
tenyészbikát.

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

Príma tea - vaj at 
bármily mennyiségben, ál
landóan vesz azonnali kész
pénz ellenében: Wenzel 
Suchomel Aussig.

Sárga orpington 
tyu <ok és ezek tenyésztojá- 

sai bármikor kaphatók: 
Králik Lajosnénál, Temes
váron.

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

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége

&

Alakult 1900. erkölcsi támogatásával Alakult 1900.
——---------------------------------- Biztosítéki alap : ------—1 ■—————

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

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

Biztosításokat elfogad tűz- és jég-kár ellen, ng-yszintén az 
ember életére különféle módozatok szerint.

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

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

KilIXE E.
hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában MOSONBAN

(ALAKULT 1856.)

elismert gondos kivitelben kaphatók:

czukorrépa-, kukoricza- és burgonya-miveléshez
legalkalmasabb és legújabb szerkezetű

kézi-, egy és többsoros fogatos kapáló
eszközök és töltögetök.

LÓgercblyek különféle szerkezetben.

Fűkaszáló- és aratógépek 
lényegesen leszállított árban.

Bevált hírneves “Mosoni Drill* 
tolókerekes sorvetögépek.

Kézi- és járványos cséplő
gépek ; különféle szerkezetű 
egy- és többvasú ekék, szántóföld- 
és rétboronák, mindennemű talaj
mivé ö eszközök dús választékban.

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

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲A

Actien - Gesellschaft zűr Fahrikation
vegetab. Oele in Triest.

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

valamint a tisztaság szavatolása mellet 

sesam pogácsát,
Arachide (földidió) pogácsát. 

Lenmagpogácsát és Cokos pogácsát

►►►►►►►►►►►►

◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■

i
KDRCZ LIPÓT ÉS TÁRSA

. j photoczinkog-raflai miiintézete i/

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

SZ CLICHEKET
AZ Chemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- AZ- 

typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve- \VZ 
y zetek, alaprajzok photolithografiailag lég- y

y szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak V

VlfléKi megrendelések pontosan és jutányosán eszközöltetnek.

[^************************************<
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Kis hirdetések ára:

linden szó 4 flll., kövér betűkkel 
minden szó 8 flll. beiktatásonként. 
A kishirdetések 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 □-czentiinéter 5 fillér.-------------------------

Kínálat.

Sovány és hízott 

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

Faj baromfiak 
állandóan kaphatók : Plymouth, 
Langshan, Bráhma, Oochin, 
Kopasznyaku stb. darabja bár
mely nemben 4 forint. Keltő
tojások á 10 kr. Pekingrécze 
5 frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd 6 
frt. Toj. 70 kr. Bronz és fehér 
pulyka 5 frt. Tojás 60 kr. Ki
tüntetett törzsektől. Galambok. 
Keltőgép, és nevelő. Vétel és 
csere I 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 
szállítására a m. kir. baromfi
tenyésztőtelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn.

Baromfi szállító 
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.

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

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

tetve.
Tessék prospektust kérni.

Plimut tyúkok 
és ezek tenyésztojásai kap
hatók bármikor: Otocska 
Gézáné-nál Sopron-Kövesden. 

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerités-gyAra 

BUDAPESTEN, VIII. 
íllői-ut 48. szám. 

Pekingi kacsák, ma
gyar tenyész- 

bikák. 
igásökrök, vetőmag
vak gr. Teleki Arvéd 
áras sói uradalmában, 
up. Koncza, állandóan 

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

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

küldetik.

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

Fehér mexikói
pulykatojás drbja 1 korona; 
emdeni óriási olasz ludak 
tojásai két évesektől l-30 
fill., ideiektől T10 fill. 
(rázásmentes csomagolás 
1 kor.) Megrondelést el
fogad Venrich Lajosré, 
Battonya.

Hirdetéseketa kiadóhivatal 
= felvesz

Budapest, 
IX., Üllöi-út 25.

Tyuktenyésztés
II. átdolgozott és bő

vített kiadás.
90 képpel. Ara 3 korona. 
Nélkülözhetetlen minden 
baromfitenyésztőnek, 200 
oldalon minden kérdést 
részletesen letárgyal és 
pontos útmutatást ad. Ezen 
uj kiadás tárgyalja az uj 
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. TovAbbA aczél- 
tüskés keritéssodrony, 
valamint csavart pánthuzal. 

— Kaphatók: —

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

Tejgazdasági 
Zsebnaptár 
az 1903. évre

IV. évfolyam. Szerkeszti és 
kiadja

Jeszenszky Pál
„0MGE“ titkár.

Tejgazdasággal foglalkozók
nak nélkülözhetetlen. Meg
rendelhető az.. Állattenyész
tési f s Tejgazdasági Lapok* 
kiadóhivatalában. Budapest 

Köztelek, Üllöi-út 25.
Ára (bérmentve és ajánlott 
küldéssel) 3 kor. 70 flll. 

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

Herrlich Ludwig birtokos és 
t enyészállatkereske dőnél

Allhütten Stermberg mellett, 
Morvaország.

Költőtojások!
A segesvári baromfi-tenyésztés, 
egyesület elad, első dijakka- 
kitüntetett baromfiaktól toj ásói 
kát és pedig: Ezüst WyanI 
dotte, sárga Wyandotte- 
fekete Eangshán, vilAgo- 
Bráhma, sötét BrAlnna, 
Óriási Pekingi kacsa, das 
rabonként 40 fillér, Sárga 
Cochin darabonként 50 fillér, 
Kendermagos Plimut, fe
hér Plimnt, Erdélyi ko
pasznyaku, fehér és fekete 
Minorka, Dórking, darabonként 
30 fillér. Egy fajból 6 darabnál 
kevesebbet nem adunk. Rende
lések az egyleti elnökhöz, 
Kensch János-hoz Seges
várra íntézendők.

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. 

Fajtiszta, szép sárga Orping- 
tonokat mérsékelt árban 

szállit a
H. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Egyvasu egyetemes ekék minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

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

gyár. Háztartási, konyha és sport ám raktár.

....... BUDAPEST. =====

zi----------- n

M
i

ALAPÍTVA 1865.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ »F 1F ▼ ▼ '

Az eredeti „MÉL0TTE“ tejfölöző gépek kép-
------.---- ----  — viselete. ==================

A
A

A

„MELOTTE“ a legkönnyebb járatú. — 
„MELOTTE“ a legtartósabb és legegysze

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

*1

SElílMt

a

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

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

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


