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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Lóvágóhid, lóhusfogy asztás.A lónak emberi eleségül való felhasználása bizonyára majdnem oly régi, a minő maga az emberi nem. Az ősember barlangjaiban egyéb állatok csontjai mellett ott lelhetők a ló felhasitott csontjai is, világos bizonyságául annak, hogy az ősember már lóhust és lóvelőt fogyasztott. Hogy ezt a történelem előtti idők vándorlovas népei is, ha máskép nem, hát szükségből megcselekedték, az a do- logtermészetébölönkéntkövetkezik, mert hiszen erre a mai modern korban is példát lelünk épugy, mint a történelmi idők legkezdetén és további folyamán.A Krisztus születését követő időkben leginkább ott tartotta magát a lóhus-fo- gyasztás, a hová a kereszténység nehezen, vagy éppen nem törhetett utat, pl. Ázsiában, s tudjuk pl. hogy a hunok, a germánok s magyarok is, a Krisztus utáni századokban is hosszasan ragaszkodtak még a lóhus-evéshez s igen nehezen, rendre-rendre hagyták el azt.Mintegy száz éve annak, hogy a lóhus- fogyasztásba némely nemzetek megint belekaptak,igynévszerintlegelöbb Olaszország, aztán Dánia, majd Franczia- és Németország, Schweiz és Ausztria, kezdetben szükség kényszeritette okokból, majd azok híján is.így Németországban a 40-es, Ausztriában és Francziaországban az 50-es években már engedélyeztetett is a lóhus kimérése s lóvágóhidak felállítása és ez az intézkedés ma is fennáll ez országokban.E fogyasztási czikknek terjedése azóta szakadatlanul és óriási mértékben fokozódik mindenütt, a hol a vágás és eláru- sitás szervezve van. Egymaga Wien város elfogyaszt évenkint a jelenben circa 20—30.0001ovat,Párismintegy40ezeret, Berlin circa 30—35 ezerets egyéb németországi nagyvárosok mintegy 50 lóvágó-

hidján levágnak circa 50—60 ezer darabot évenkint.Az itt jelzett időben Magyarországon legfeljebb titokban, s illetőleg nem tudva fogyasztottak az emberek valamely csekély mennyiségű lóhust, legtöbbet a nálunk összeszedett lovak húsából készített, ugynevezettbécsi virslikben, drágán fizetvén meg azt. Tejjel-mézzel folyó hazánkban csak az utolsó évtized súlyosbodó élelmezési viszonyai folytán emelkedtek hangok az olcsó lóhus fogyasztásának behozatala érdekében, de bár akadtak, jelentkeztek lóhus-kimérési engedélyért folyamodók, azok — bizonyára az országos közegészségügyi tanács tiltakozására, — a fővárosi tanács által elutasit- tattak.A 90-es években azonban mind sűrűbben emelkedtek fel azon bizonyos hangok a lóhus-kimérés mellett.Egyfelöl sürgette lóvágóhid emelését az OMGE., az Orsz. Állatvédő Egyesület, az Országos Állatorvos-Egylet, sőt maga az előbb ellenséges állást elfoglalt közegészségügyi tanács is. Egyben a földmivelésügyi minisztérium elrendelte, hogy husvizsgá- lati országos tervezet dolgoztassék ki, melyben a lóhus-kimérésre vonatkozó dolgok is benfoglaltassanak. Máig a székes-fővárosi tanács aztán be is állította költségvetésébe a lóvágóhidat, a jelzett husszemle-tervezet elkészült és elfogadtatott, ott állunk tehát most már mi is, hogy bizonyára rövid idő keretén belül magyar lóvágó-hidról és lóhust áruló helyekről adhatunk számot, illetőleg számot adhatunk arról, hogy végre beléptünk e tekintetben mi is az egészen modern államok sorába.A kérdésnek egy évtizeden keresztül történt meghányása-vetése kellett ahhoz, hogy idáig eljussunk. Vájjon megérdemelte-e az ügy, hogy érdekében annyit dolgozzanak ?

Hát micsoda szempontok is jönnek itt szóba ? Szóba jön mindenekelőtt a szegényebb sorsú népnek olcsó és mégis jó hússal való ellátása, aztán a lóhus-fo- gyasztásnak az állattenyésztés szempontjából vett fontossága, végre pedig az állatvédelem szempontjából.„A lóhus“ czimen 6 esztendő előtt megjelent müvemben bőven tárgyalom e szempontokat s oda jutok, hogy mind e tekintetben csak előnyös lehet a lóvágó- hidaknak felállítása és a lóhusnak bizonyos feltételekhez kötött kimérése. Ez a meggyőződésem a lefolyt idő alatt csak annyiban változott, hogy megerösbödött. Mert azóta mindinkább kitűnt az, hogy daczára pl. a főváros erőlködéseinek állatvásári, árucsarnoki s vágóhídi reformok terén, a húsárak egyetlen polturá- val sem csökkentek, sőt a szegény nép élelmezésében oly fontos sertéshús még jobb módú fogyasztó részére is alig elérhető magas áruvá lett, most tehát még indokoltabb mint valaha, hogy a lovak húsára is tekintetet vessünk, azt kon- zumba dobjuk oly minőségben persze, amely köz- és állategészségügyi tekintetekben kifogás alá nem esik, s oly áron, amelyet éppen a főváros és más nagyvárosok népességének ama bizonyos alsó százezeré jobban elbír, mint a mostani egyéb húsok árát.Czélom alkalmat keresni, hogy a jelzett szempontokat e helyen alkalmas időben kifejtsem annál inkább, mert ime időszerű s azért is, mert a 6 esztendő előtt fejtegetett dolgok bizony feledésbe mehettek. Ez alkalommal tehát csak érintvén e kérdést, a közérdekben magam is nagy hálával veszem, hogy a földmive- lési miniszter ur ö nagyméltósága a hus- szemle-ügyet immár rendezte, s ebben a tekintetben nem áll már útjában semmi annak, hogy lóvágóhidak és lóhus- mészárszékek keletkezhessenek és ha



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 17. sz.már 6 év előtt kifejezést adtam annak a meggyőződésemnek, hogy a székesfőváros idevágó jóindulatában és készségében kételkedni nem lehet, úgy most még bizonyosabbra veszem, hogy a szóban forgó intézmény létrehozatala igen rövid időnek a kérdése, vagyis az eszme mielőbb testet ölt. Egyik elévülhetlen érdeme lesz ez is a fővárosnak, melyhez bizonyára mindenki, a külföld is csak gratulálhat s melyért okvetlenül meleg köszönetét és hálát fog mondani Budapest u. n. alsóbb százezeré is.
Monostori Káro'y.

Egyröl-másról.
Védekezés a marhatuberkulózis ellen. — Milyen 
tehenészet tartása jövedelmező ? — A burgonya 
mint tejelő takarmány. — A különböző takarmá
nyok befolyása a tej- és vajtermelésre. — Aera- 
pin, uj rühirtó szer. — A malaczok agyonnyoma- 
tásának meggátlása. — Védekezés a sertésvész 

behurczolása ellen.Pasteur geniális tanát az erjedésről és ebből kifolyólag a legtöbb állati és növényi fertőző betegségeket okozó mikroorganizmusokról, a nagynevű tudós jeles utódai mind tovább fejlesztik és mindinkább érvényesitik a gyakorlatban, az emberiség véghetetlen hasznára. A veszettség, a sertésorbáncz, anthrax stb. után, az emberben és állatban oly rengeteg pusztítást okozó tüdögümökór leküzdését tűzték ki föfeladatul az emberiség tudós jóltévői. Koch tuberkulinja ugyan az emberen nem vált be, de sikeresen használ- tatik az állatok tüdővészes állapotának
TÁIUZA.

Rovatvezető : Ituday Barna.

Az angol fogyasztási piacz uj irányai.
György Endre, a földmivelésügyi miniszter londoni szaktudositója igen figyelemre méltó oly törekvésekre hívja fel az alábbiakban a magyar termelők figyelmét, a melyek bennünket, kik az angol piaczot, igyekszünk terményeink értékesítésére megnyerni, felettébb közelről érdekelliet- nek.Az angol élelmiszer-piacz elfoglalása tárgyában egymásután merülnek fel a legerőteljesebb térfoglalások minden oldalról.Ösmeretesek azok a lépések, melyek Oroszország részéről tétettek s a melyek a mostaninál is nagyobb szabású eredményre eddigelé csupán azért nem vezettek, mert a szállított áruk minősége gyakran nem találtatott megfelelőnek, s igy legújabban innen szándékoznak oda gyakorlati szállító üzletembereket kivinni; valamint közismertek azon bámulatosan fényes eredmények, a melyeket Dánia szövetkezeti utón szervezett s kormánytámogatásban részesülő exportja itt már el is ért.Az irlandi mezőgazdasági termelés szintén ez utón halad, s már eddigelé is, je

és hajlamainak megállapítására. Újabban dr. Bearing és tudós munkatársai, Römer és Rappel tettek közzé érdekes tanulmányt a marhatuberkulózis leküzdéséről. Sikerült ugyanis olyan tuberku- Jin kultúrát készíteniük, amelylyel beoltott állatok minden baj nélkül elviselték oly tuberkulín méreganyag beoltását, amely elpusztította a védőoltásban nem részesült állatokat. Most azt akarják további kísérletezés utján megállapítani, hogy mennyire érvényesül ezen védőoltás hatálya a természetes gümökóros megfertőzés ellenében. Ha Bearing ezen oltóanyaga beválik, úgy nemcsak az állattenyésztés sikere lesz nevezetes arányokban fokozható, de remélhetőleg az emberi tuberkulin védoltó anyag is rövid időn előállítható leend.*Míg ily módon egyes érdemes tudósok a tudományt iparkodnak a gyakorlati élet szolgálatában érvényesíteni, másokismét a gyakorlati élet tapasztalatait igyekeznek elméleti thézisekbe, illetőleg képle tekbe összefoglalni. Az «Oestereichisches Landwirtschaftliches Wochenblatt«-ban, K. Hildebrand gazdasági tanár a különböző tehenészetek jövedelmezőségének összehasonlító és előzetes megállapítására a következő módszert ajánlja :A különböző irányú tehenészetek jövedelmezőségének megállapításánál szerinte az irányadó tényezők: 1. a tej-bevétel, 2. a tehenek bevásárlási ára, 3. a tehenek eladási ára és végül 4. a borjú lentékeny eredményeket ért el, annyira hogy a walesi mezőgazdasági szövetkezetek is beléptek az irlandi eladó ügynökség keretébe.Újabban két uj mozzanatról nyertem értesülést. Az egyik az, hogy Olaszország itteni képviselete jelentékeny erőt fejt ki ezen a téren az olasz áruk versenyét fen- tartani. Egy angollá vált czég szerződést kötött a Great Eastern vasúttal, hogy Antwerpen és Harwichon át vasút gőzöseivel jelentékeny (állítólag teljes 55%- nyi) viteldij mérséklés mellett 7000 kocsira rugó élelmiszert fog szállítani a londoni piaczra, Bolognából indulva ki. Az olasz kormány közbenjárásával direkt kocsik, illetőleg egész vonatok fognak közlekedni Bologna és Antwerpen között e czélból, s az olasz kormány állítólag már megkezdette a tárgyalásokat arra is, hogy refigeratorokkal szintén ellátott gyorshajók közlekedjenek rendesen Génua és London közt vaj-, sajt-, baromfi-, gyümölcs és zöldségszállitásra. Még ennél is közvetlenebbül érdekel minket azon értesülés, hogy a szerb kormány szövetkezeti megbízottja, Abrámovics ur, itt keres egyenes összekötetést — tehát a magyar és osztrák 
közvetítő kereskedelem kizárásával — a szerb baromfi, tojás és vaj értékesítésére, lehetőleg az angol nagy fogyasztó szövetkezetek utján.

eladási ára. Az elsőt m (milch) a másodikat e (Einkauf), a harmadikat v (Verkauf) és a negyediket & (Kalbverkauf) betűvel jelzi. A keresett jövedelmi eredmény az x.Minden más tényező, u. m. ápolási költség, istállóbér, trágyaérték stb. ezen előzetes számításban mellékes, mivelhogy ezek a különböző irányú tehenészetekben körülbelül egyformák.
A takarmány és a legelőről azonban úgy 

látszik egészen meg feledkezik.
Az összehasonlitott tehenészeti üzemirányok : 1. a kifejő tehenészet vx, e± jelzéssel; 2. a borjueladással kapcsolatos tehenészet m2, v2, e2, k2 jelzéssel; 3. a tenyésztéssel kapcsolatos tehenészet m3, t>3, e3 és k3 jelzéssel. Ezek után a hozzávetőleges jövedelem a következőkép állapítható meg:1. A kifejő (üzleti) tehenészetben, a bevételi források a tej és az elapasztott (5—7 liter tej hozamnál) eladott tehenek ára; kiadás a bevásárolt tehenek ára ; e szerint az összehasonlító jövedelem

xt = m,! -j- Vi —2. A borjueladással kapcsolatos tehené sztt bevételi forrása a fentieken kívül a borjueladásból származó haszon, vagyis a jövedelem:
X2 = w2 —|— v2 -j- k — e23. a tenyésztéssel kapcsolatos tehenészetnél szerepel mind a három bevételi forrás, de elesik a tehénbeszerzési költség, 

mert hiszen azt magunk neveljük. E szerint a jövedelem:A3 = m3 -|- vs -P ^3-Mindezeknél még fontosabb azon mozgalom, mely a gyarmatok erősebb bevonására irányul.Az ImperialFood Supply-társaság főleg a gyarmati termények behozatalát czé- lozza a refigerator rendszer lelhaszná- lásával.Ugyanekkor az itteni kormánykörök teljes figyelmét akarja e kérdésre irányítani egy mozgalom, melynek czélja az, hogy oly társaság szerveztessék, a mely arra szorítsa a kormányt, mikép Anglia élelmiszerrel ellátásának kérdését háború esetén királyi bizottság utján vizsgáltassa meg.Ezen mozgalom már korábbi eredetű. Már két éve jelent meg Marvay kapitány müve e tárgyról és azóta — lehet mondani — állandóan napirenden van ez. Az ‘érvelés, a mint az összegezve van a Sut- herland herczeg és lord Stratheona, a ca- nadai High Commissioner által összehívott értekezlet emlékiratában, röviden az, hogy Anglia 41 millió lakosának több mint fele munkabérekből él, s a munka nagy része szünetelne háború esetén. Már most e lakosság élelmi szükségletének több mint háromnegyed része külföldről fedeztetik (ez az állítás például a hús tekintetében túlozva van) és az élelmiszerszállítást utoljára is meg lehet akadályozni; legjobb esetben is lehetséges a
A LEGJOBB FDLOZŰGEP AZ ALFA-SEPARATOR. |I Legjobb szerkezet. Legnagyobb 

munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb fölözés.



1903. — 17. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3Már most aszerint, hogy az X2, az X2, 
vagy az X3 jövedelmi eredménye a legnagyobb, bírálandó el, hogy melyik üzemirány alkalmazása lesz czélszerübb.Ezen képletek czélja tehát rövid előzetes számvetéssel képletszerüleg megállapítani, hogy milyen tehenészeti üzemirány követése lesz czélszerübb. Csak arról feledkezik meg az érdemes czikk- iró, hogy a tehénállomány pótlása, saját nevelés mellett is pénzbe kerül, tehát a saját tenyésztéssel kapcsolatos tehenészet X3 jövedelméből még le kell számítanom a beállított üszők, vagyis az e3 értékét. Tehát X3 == m.3 -j- V3 T Jc3 — e3. Csakhogy ha már az C3, vagyis a fölnevelt üszők fölnevelési áránál számításba kell vennem a takarmányozási stb. összes költségeket, mert hiszen különben a föl nevelési költséget sem állapíthatom meg, akkor már csekély fáradsági többlettel a többiről is részletes költségvetést készíthetek. De kell is készíteni annál inkább, hogy a különböző m-ek, ?;-k és £-k stb. megállapítása szintén alapos számítást igényel és hogy maga a szerző még vagy 8 és esetlegtöbb körülmény hozzávetőleges mérlegelését írja elő,mely mind fölöslegessé válik egy rendszeres jövedelmi számítás keretében.*Tehenészetről lévén szó, emlékezzünk meg Cornevus lyoni tanár kísérleteiről, ki a burgonyának tejelő takarmány értékét törekedett megállapítani. Ezen kísérletek szerint a fejős tehenek élősúlyuk szállitási dijak óriási emelkedése, a behozó államok tilalma és a szállitóhajók el- fogatása. Mindez valószínűvé teszi, hogy azon állítása a gabonatőzsdének, mikép európai háború esetén a búza ára háromnégyszeres magassága fog emelkedni, a mi lehetetlenné tenné a háború folytatását, nagyon is alapos. Anglia régen eleget termelt magának, mateljesen megváltozott a helyzet, lassanként, a nélkül, hogy alaposan készült volna hozzá. Az élelmiczikk hiányát nem lehet kitörni, mint azipar- czikkekét. és igy Anglia helyzete felette kényes. Ezért akarják a kormányt reá szorítani, hog/ alaposan foglalkozzék e kérdéssel, s ha egyszer tisztázta azt: akkor gondoskodjék a megfelelő orvosszerekről.E kérdés előtérbe állítása rendkívül kellemes hátterül szolgál a védvámos hajlandóságokra. Ennek az iránynak főszószó- ója,az agráriusok vezére, Chaplin, tagadja ugyan azt, hogy ez a két dolog összeköttetésben volna, de az bizonyos, hogy az áramlat ugyanaz. Anglia sokkal többet termelhetne, ez igaz, — ha a búza fizetne. A búza fizetne, ha magasabb volna az ár. 

7%-kát képesek burgonyából megenni, tehát egy 500 kilós tehén 35 kgrmot. Kizárólag burgonyát etetve, az emeli a tejhozamot, de az állat lesoványodik. Főtt burgonya —magában etetve— akéröd- zés és az emésztés gyengülését eredményezi. Legczélszerübbnek látszott a takarmány szárazanyagának felét burgonyában, felét abrak és szálastakarmányokban adagolni. A nyers burgonya a tejelő, a főtt a hizóképességet fokozza. A szárazanyag 25%-nál kevesebb burgonyaetetés nem fokozza a tejelöképes- séget. A burgonyaetetés csökkenti a tej casein és szárazanyag tartalmát, ellenben szaporítja a zsírt és az ásványi anyagot, tehát a vajtermelés szempontjából határozottan előnyös. Mindezek apróságok, de amelyeknek az értelmes gazda sok hasznát veheti. *Hogyakülönbözö takarmányok miként befolyásolják a tej- és vaj képződést, arról 
Malpeaux és Dores kísérleteik alapján a következőkben adnak felvilágosítást: A czukor és zsir, fölös mennyiségben etetve nem gyarapítják a tej zsírtartalmát. Lóhere és baltaczim jobb minőségű vajat szolgáltatnak, mint a luczerna. A zabos bükköny emeli a tejhozamot, de némileg csökkenti a zsírtartalmat, — az utána származó vaj puha, közepes minőségű. A zab fokozza a tej zsírtartalmát, de a tejelválasztásra nem hat oly kedvezően, mint a korpa, azonban a zababrakolás után kitűnő vaj származik. A hüvelyesekHa tehát valaki a csekély termelés szembeszökő veszélyeit hangoztatja élesen: az kedvező dallamot fuj akaratlanul is a védvámos irányzatnak. Már pedig Chaplin szerint igy áll a dolog: a krimi háború idején a lakosság száma volt 28 millió ; termesztett Anglia 16 millió quartert; most a lakosság 41 millió, a termés 8. A hiány volt akkor, 3 most 25 millió. Ez, szerinte, drága ár a free tradeért.De van még egy harmadik áramlat is, a melynek természetes kifejezője lord Strat- heona volt. A megoldást ő abban találja, ha az összeköttetés a gyarmatok és az anyaország közt szorosabb lesz. Ez volt Sir Launer óhajtása is, és ezer más irányban halad következetes erélylyel a kanadai kormány. Lord Stratheona közöltette a a lapokban azt az összeállítást, a melyben igyekezett azt bizonyítani be, mikép a kanadai praeferentialis vámok nagy j ótéte- ményt és előnyt adnak az angol kereskedelemnek, hogy azok hatása alatt emelkedett is oda az angol bevitel. Nagyon természetes tehát, hogy ők is törekednek tért foglalni Angliában, a minthogy nem is lehet tagadni, hogy a jelen szabad re- 1 

magvai a tejtermelést nem fokozzák és úgy látszik, hogy zsírszegény tejet eredményeznek. 2. Az olajpogácsafélék kevésbé jó tejelő takarmányok ; a gyapotmag- és lenmag-pogácsa jó minőségű vajat adnak, mig a repczepogácsa etetéssel esetleg megronthatjuk a tej és a vaj izét. Olyan takarmány azonban, amely- lyel állandóan fokozható volna a tej szárazanyag és zsírtartalma, — nem létezik. Ép ezért a vajtermelés fokozásának egyedüli módja a gondos és a tej zsírtartalmának megállapítására irányuló próba- fejéseken alapuló tenyészkiválasztása.*
Aerapin név alatt egy uj rüh-irtó szerrel kísérleteztek Poroszországban, melyet Fridrich Mayer & Co. elberfeldi festékgyáros hozott forgalomba. Az aerapin kén-cresol keverék, amelynek állítólagos előnyei: 1, hogy nem mérges.2. egyszeri fürdetés után biztos hatású,3. a gyapjút sem színében, sem minőségében meg nem változtatja, 4. a gyógyítási eljárás olcsósága. A porosz földmivelési minisztérium részéről közzétett, 1902. évi állategészségügyi közlemények szerint különböző eredményű kísérletek után a technikai bizottság, Regenbogen tanár végérvényes kísérletei szerint megállapította, hogy az aerapin a juhra nem mérgező hatású, hogy egyszeri négy perczig tartó fürösztés után 4 0/0-os és 30—35° hőmérsékletű oldatban, a rüh teljesen kivész, a belőle fej- gime mellett is hatalmasan emelkedik Ca- nada behozatala az anyaországba minden élelmiczikkre nézve.Mindezekből egy dolog látszik világosnak. Nevezetesen az, hogy — számos iró ellenkező állítása daczára — Nagy- británnia élelmiszer-behozatalra reá lesz utalva mindaddig, mig jelen lakossága nem fog jelentékenyen megcsökkenni. Ha nyer esetleg magtermelésében, megfelelő módon vészit állattenyésztésében. Ezen tényből pedig viszont világosan folyik az, hogy úgy az olcsó megélhetés, mint az olcsó ipari termelés czéljából aligha lesz hamar oly angol párt, a mely a megdrágítás ódiumát egy osztály érdekében magára vállalja.

így hát Anglia fogyasztási piacza szabad 
marad valószínűleg hosszú időre; a lázas tö
rekvések minden oldalról azon megjelenni, jo
gosultak; valamint igazolt az is, hogy mind 
az angolok rokons zenvénél, mind terményeink 
kitűnő voltánál fogva megfelelő szolid és ál
landó kezelés mellett egyik versenyző idegen 
ország sem bírna oly kedvező kilátásokkal e 
téren, mint a mienk. 

Erötakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 
moslék, szörplé stb* beszerzése végett forduljunk a 
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 17. sz.lődö kénes gőzök a birkának nem ártottak, ellenben zárt helyen a fürösztő személyeknél köhögést és prüszkölést okoz, minden egyéb komolyabb következmény nélkül; szabad vagy eléggé szellös zárt helyen azonban köhögési ingert sem okoz, csak éppen a fürösztök kézbőre válik attól valamennyire ripacsossá és szárazzá. Egy birkára az aerapin oldatból 2’5—3 liter számitható, 100—120 gramm aerapin tartalommal. 1 kilogramm ára 2'20—2’50 M. A fürösztés úgy történik’ mint más rühellenes fürösztésnél.*A malaczoknak az ellés utáni agyon- nyomatását meggátolandó, egy holsteini gazda, közvetlen az ellés után az első, 2-ik és esetleg a 3-ik takarmány-adagban 100—100 gramm glaubersó adagolását ajánlja. Szerinte ugyanis a leellett kocza nyugtalanságát és ezzel a malaczok agyonnyomatását a leellés alatt beálló emésztési zavarok okozzák és ezeket a hashajtószer mérsékelt adagolása megszünteti. Évek óta alkalmazza ezen eljárást és azóta nála sohasem fordult elő malacz-elgázolás. Elég egyszerű és plauzibilisnak Játszó eljárás; bárki megpróbálhatja.*Végül elég érdekesnek tartjuk itt fölemlíteni Dr. Ostertag berlini tanár azon tapasztalatát, hogy egyes tenyészetekben, hol már régóta lappang a sertésvész, a láthatólag egészséges állományból vásárolt sertésekkel megfertőzik a vásárló egészséges tenyészetét. Védekezésül ajánlja, hogy a tenyésztő az idegenből vásárolt sertéseket tartsa elkülönítve saját állományától és ez időre saját tenyészetéből verjen nehány mala- czot vagy süldőt a vásároltak közé. Ha ezek több heti együttlét után is egészségesek maradnak, összeeresztheti az egész falkát. M. T.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Távolítsuk el a kantárról a szem- 
ellenzöket.Nem lehet nyomára akadni, hogy mikor, hol és ki jött reá arra az agyafúrt gondolatra, hogy a lovak kantárjára egy oly készüléket (szemellenző, szem-elfödö) 

alkalmazzon, a mely mig egyfelől minden igaz ok nélkül súlyosítja és drágítja a kantárt, addig másfelől a leghatározottabban rontja a ló szemét s bizonyára okozza, hogy oly sok vak van ez állatok között, s oly kevés azon állatok között, melyek ily szemfedővel el nem láttatnak.Mikor ‘néhány esztendő előtt az országos állatvédő egyesület közgyűlésén aló- kantár ezen részéről beszéltem s nemcsak fölösleges voltát, hanem egyenes károsságát is bebizonyítani törekedtem, czélom volt odahatni, hogy ezt az állatkínzó és szemölö kantárrészt azok, akiket a dolog közelebbről érdekel, lefejtsék s többé fel se varrassák állataik kantárjára. Azóta az állatvédő egyesület valóságos küzdelembe bocsátkozott a szemernyö ellen, megragadva minden alkalmat annak eltüntetésére, s bárha az eredmény a kívánatos határig el nem jutott is, eredmény mégis megállapítható, ugyannyira, hogy mig nehány év előtt valósággal ritkaság számba ment a székesfővárosban a magánfogatok, fuvarosok, bérkocsik fogatain az ernyönélküli kantár, addig ma lépten-nyomon látunk már ilyeneket.Ez örvendetes állapotok felidézésében nagy része van nehány lótulajdonosnak, akik valósággal tüntetőén jártak elöl a jó példával. Mint ilyen, a legelsők között szerepelt a Központi tejcsarnok-szövet- kezet, a mely minden ernyőt eltávolított állatai kantárjáról; követte e példát a Dréher-féle sörgyár, a Cséri-féle fuvarozási vállalat, több nagyfuvaros, sőt egykét bérkocsi-tulajdonos is, igy pl. a 401. számú fiakker gazdája, aki maradi kollegáinak nagy csudálkozására, szemernyök nélküli kantárban járatjakét szép szürke arabs lovát.A mily dicséretre méltók azok, a kik ezt a káros eszközt eltávolítják, oly kárhoztatásra érdemesek azok, akik minden igaz ok nélkül, puszta rossz szokással kapcsolatos nemtörődömségből ragaszkodnak ahhoz, jobban mondva tovább is tűrik azt, meg nem fontolva, hogy az állatkínzástól eltekintve is, az ö káruk, hogy a szem ellenzős kantár 2—4 koronával drágább s hogy az ellenző nem csakhogy az elragadást meg nem gátolja, hanem, mert a lovat a tájékozódásban akadályozza, még fel is idézi a kitörést 
és elbokrosodást, a mellett pedig a szemernyő egy oly biztos, tökéletes szemrontó 

eszköz, hogy arra, mint ilyenre, akár szabadalmat lehet venni.Vegyen csak fáradságot magának bárki, s nézze meg pl. egy szeles poros napon néhány szem-ellenzös lónak a szemeit és azok környékeit. Teli vannak azok vastagon porral, piszokkal, mert azok az áldatlan ellenzők egyenesen visszatartják, felgyüjtik és a szemébe verik ezt a szemetet, mely a látókészüléket aztán folytonosan sérti, izgatja s megvakulásra vezeti.Tekintettel arra, hogy a szemernyöket a nagyközönség szolgálatára hivatott bérkocsis lovakon általánosan még ma is használják s evvel úgy a kocsiban ülő, mint a járkáló közönség biztonságát veszélyeztetik, mert a tájékozódó képessé
gétől megfosztott ló rohanó villamos kocsitól, automobiltól, szélhajtott papírdaraboktól, rikkancsok üvöltésétől stb. meg
ijedve, neki megy mindennek, felágaskodik, 
elesik, eb agad; rendőrileg kellene betiltani a szemernyők igénybevételét az ily jármüvek lovain, ha már a károkra, veszedelmekre való rámutatás nem elég egynémely bérkocsi tulajdonosának a jobb útra térítésére, s ha már nem elég az a tény se az okulásra, hogy százai a katonai, rendőri, csendőri s más háti és szekeres lovak szem-ellenző nélkül járnak- kelnek s hogy úgyszólván sohase etek, 
hanem mindig a szem-ellenzös bérkocsis 
és úri fogat-lovak azok,amelyek szerencsét
lenségeknek okozói.A magam részéről mégis újra kérem a bérkocsi- és fuvar-kocsitulajdonosokat, hogy ne várjanak mindig rendőri intézkedésekre, hanem tegyenek már saját elhatározásukból folyólag is valamit, ami nemcsak a közönség érdekében, hanem a maguk jól felfogott érdekében is üdvös és előnyös ; kövessék már haladék nélkül általánosan azon dicséretre méltó példákat, a melyeket a jelzett ló- és fogattulajdonosok elükbe tárnak. —i.

Tej gazdaság.
Rovatvezető .• Sierbán János.

Tejszövetkezetek 1902. évi kimu
tatása.Évről évre vaskosabbfüzetbenbocsátja közre a földmivelési minisztérium a tej- szövetkezetek évi kimutatását. A most megjelent füzetben 452 tejszövetkezet 
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A gazdálkodáshoz szükséges ösz- 
szes gazdasági gépek elismert 

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



1903. — 17. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5adatait találjuk meg, s ha a kimutatás végösszegeit mérlege jük, a szövetkezetek hiveit örömmel fogja eltölteni az újabban megnyilvánult fejlődés.Ha pedig figyelembe veszszük, hogy a tejgazdaság felkarolása és fejlődése egyértelmű a írezőgazdaság föllendülésével és fejlődésével, akkor méltán örvendhetünk, látva, hogy a tejszövetkezetek a magyar lakta vidéken is tért hóditanak.Normális viszonyok és mezőgazdaságilag fejlett államokban a tejgazdaság ott fejlődik ki a hol virágzik az állattenyésztés. Nálunk azonban a legtöbb vidéken éppen a tejgazdaság bevezetésével, illetve a tej szövetkezetek révén vagyunk képesek a kisgazdák érdeklődését az állattenyésztés iránt felkölteni és a tejértékesités folytán annak további fejlesztését biztosítani.A legtöbb esetben azttapasztaljuk hogy a tejszövetkezetek üzemének megindítása után, maguk a kisgazdák követelik, hogy a község jobb minőségű és megfelelő mennyiségben apaállatot szerezzen be. Azonnal kezdetét veszi a jobb takarmányozás, gondosabb ápolás, takarmánynövények termelése stb. Rövid idő múltával pedig módot keresnek, hogy az országos állattenyésztési alapból, vagy pedig valamely pénzinlézettől nyerendő kölcsönnel értékesebb tenyészanyagot, illetve teheneket szerezzenek be s csakhamar átalakul azegész község marha állománya s nemcsak számbelileg szaporodik de minőségben is rohamosan javul s a kisgazda anyagi jólétét biztosítja.Ezek nem frázisok, hanem tagadhatatlan tények, melyeket nem egyes kivételes esetekben, hanem ma már egész vármegyék területén szemléletiig is igazolni lehet, minélfogva csakis elismeréssel adózhatunk Darányi földmivelési miniszternek, hogy a szövetkezésnek ezen alakját oly lelkesen felkarolja és úgyszólván hivatalosan is szervezi. A tejszövetkezetek zöme vajértékesitésre vannak alapítva s míg né- hány év előtt csak két vármegyében működtek, a kimutatás szerint ma már 39 vármegyében van a 452 tejszövetkezet elosztva, és pedig:Abauj-Tornában 2, Arad 11, Árva 1, Bács-Bodrog 59, Baranya 77, Bars, 1, Békés 5, Brassó 1, Csanád 4, Csongrád 2, Esztergom 3, Fej ér 7, Győr 6, Háromszék 1, Hont 2, Hunyad 1, J.- N.- K.- Szolnok 1, Kis-Küküllő 1, Komárom 3, Krassó-Szö- rény 3, Maros-Torda 2, Máramaros 2, M oson 21, Nagy-Küküllő 1, Nógrád 7, Pest 5, Somogy 7, Sopron 9, Szeben 3, Szepes 1, Temes 29, Tolna 51, Torontál 43, Tren- csén 3, Turócz 2, Vas 27, Veszprém 24, Zala 10 és Zólyomban 14.Az elmúlt évben tehát újabb 11 vármegyében hódítottak tért a tejszövetkezetek, melyekből 3 az ország Erdély részeire esik.A szövetkezetek száma volt:

1897-ben____
Szaporodás.

__________ 34
1898-ban._ 70 -j- 36
1899-ben. .. . . 146 + 76
1900-ban. _ . . 246 4- 100
1901-ben . . . 376 4- 130

. 1902-ben... _ _ 452 4- 76A tagok és tehén-üzletrészek száma s az évi összes bevétel következőleg fejlődött:
tag-ok tehén-üzlet a szövetkezetek
száma részek száma bevétele K.-ban

1897-... 2,767 5,937 539,282
1898 ... 10,402 19,701 1.153,456
1899 ... 15,357 26,917 2.327,202
1900 ... 26,952 45,934 4.285,360
1901 ... 40,673 69.507 7.017,959
1902 46,344 80,871 8.325,528Vagyis rövid hat év alatt a tagok száma 19-szeresre, az üzletrészeké és a bevétel mintegy 15-szörösre emelkedett.A temesvári, szabadkai, veszprémi és dombóvári központokban beszállittatott összesen 3.314,100 kg tejszín, melyből 1.090,428 kg. vaj készült. A szövetkezeteknek kifizettetett a költségek levonása után 2.031,412 korona.A tekintélyes számokból kitűnik, hogy egyszerű eszközökkel is minő nagy eredményeket lehet elérni,de ha figyelembe vesszük, hogy tejgazdaságifejlődésünk tulajdonképen csecsemőkorát éh, abból azt a tanúságot vonhatjuk le, hogy kitartó és ezéiirányos tevékenységgel mivé leszünk képesek azt fejleszteni. Ha 80,871 tehénüzletrész révén 8.325.528 kor. jövedelmet biztosítunk a kisebb existencziáknak, milyen kilátást nyújt tízszer ennyinek tömörítése, pedig akkor még mindig az ország tehénállo.i ányának csak 1/25-dét vontuk az érdekkörbe mert nézetünk szerint az állomány jóval meghaladja a két millió drbot. I)e a pénzbeli eredményeknél is sokkal becsesebb azon kihatás, mely a mezőgazdaságiüzemnek belterjes irányba való terelését vonja maga után, s azon körülmény, hogy látván az elérhető ered- ménveket akisgazdák a tej sző vetkezetek keretében megalakítják a tojásgyiijtést, kölcsönös állatbiztosítást, állattenyésztési egyesületeket, szóval megindul a társadalmi tevékenység s visszatér az önbiza- lom, mely sok helyen már kialvó félben volt.Az imént ezéiirányos tevékenységet említettünk, s erre vonatkozólag azonnal megjegyezzük, miszerint e tekintetben megnyugvással vehetjük tudomásul, hogy a földmivelési kormányzat mindent elkövet, hogy a további fejlődés a tejtermékek kivitelének fokozása által biztosittassék.E czélból a tejszövelkezeteket lehetőleg központi rendszer szerintszervezi oly módon, hogy a tejszín egyes központokban összegyüjtetvén, ott egyöntetű minőségű vajjá dolgoztatik fel, s mint kivitelképes jó áru akadálytalanul értékesül a külföldön,megalapítván egyúttal a magyar vajnak jó hírnevét.Tudomásunk szerint két újabb központ szervezése folyamatban van.

Kiváló fontosságot kell tulajdonítanunk a központi szervezésnek annál is inkább, mert az egyes szövetkezetekben készült vaj csak gyors fogyasztásra alkalmas, de már kiviteli czélokra nem felel meg s tekintettel arra,hogy Németország, mely minden mezőgazdasági terményünk elől elzárkózni iparkodik, folyton újabb és újabb akadályokat gördít vajkivitelünk elé is, arra fog kényszeríteni, hogy vajunkkal távolabbi piaczokat keressünk fel, a mi mással mint központokban készült vajjal el sem képzelhető.Ma ugyan az egyes szövetkezetek még értékesíthetik a termelést a növekvő belföldi fogyasztás által és a közelebb fekvő osztrák, különösen pedig bécsi piaczon, de ha a németországi bevitel megnehe- zittetik, úgy nagyon természetes, hogy az osztrák termelés is otthon fog elhelyezést keresni, s kiszorítja a mi vajunkat, mely távol fekvő piaczra lesz utalva, pedig a vámterület kivitelének fokozása a mi termelésünk javára fog esni.A távolabbi piaczok közül Anglia jöhet számításba, ahol a vajfogyasztás állandóan emelkedik, s a hová a központokban termelt vajat versenyképes állapotban szállíthatjuk. Ha tehát jól termelünk, kivitelünk korlátlanul emelkedhetik s tejgazdaságunkat aggály nélkül fejleszthetjük.Ez alkalommal azonban nem hagyhat- jus megjegyzés nélkül azon körülményt, éppenatejszövetkezetek további fejlődése és megerősödése érdekében, hogy nagy nehézségeket okoz a vajtermelésre berendezett tejszövetkezetekben a lefölözött tejnek az értékesítése.Igaz ugyan, hogy a földmivelési kormány támogatásával e czélból Szabadkán a központtal kapcsolatosan a casein gyártás is felkaroltatott, de az leglöljebb a közelebb fekvő szövetkezetek fölöslegét lesz képes feldolgozni, s még mindig felmarad a nagy mennyiségű savó, melyet pedig éppen úgy, mint a lefölözött tejet, csakis hússertésekkel vagyunk Képesek megfelelően értékesíteni. Csakhogy köztudomású, miszerint a mi fogyasztásunk a zsirsertésekre van utalva s hússertések ezidőszerint csak korlátoltabb mennyiségekben helyezhetők el, s ha tejgazdaságunkat egészséges alapokon kívánjuk fejleszteni, meg kell a hússertés-értékesítés kérdését is oldanunk, mert e nélkül nem érhetjük el a kellő tejértékesitést.A hússertés értékesítésének kérdése nem képezheti e czikk feladatát, de az kétségtelen, hogy ezen kérdés kedvező megoldása nagyban hozzájárulna tejgazdaságunk további kedvező és gyors fejlődéséhez s éppen azért reá kellett arra mutatnunk, mert mezőgazdaságunk felvirágoztatásának előfeltételéül tekintjük a tejgazdaságot, evvel pedig szoros kapcsolatban áll a hússertés-tenyésztés, miután ez biztosítja annak jövedelmezőségét.Az első lépést megtettük, van már 452 
• J oL>l> ósmegbízhatóbb 51 ^VCx'VTVKAT

nem is ajánlhatunk, mint a minők 29 év óta

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



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 17. sz.tejszövetkezetünk és azokban körülbelül 65millió liter íölözötttej áll rendelkezésre,— hogy tehát.jövőbenhasonló és még nagyobb fejlődést biztosítsunk, — kérjük a hússertés tenyésztést a szövetkezetekbe bevezetni, de egyidejűleg az értékesítés kérdését is megoldani.Módunkban volt meggyőződni, hogy a íöldmivelési kormányzat mindenkor megtalálta a legjobb utat és módot, hogy mezőgazdaságunk érdekében a legnehezebb kérdéseket sikerrel képes megoldani és nem kétkedünk, hogy akkor, amidőn oly fényes eredményekkel számol be, e kérdésben is a leghelyesebb irányt fogja megjelölni és szükség esetén áldozatoktól sem fog visszariadni. — n.

Á llatf(irgalom.
Rovatvezető: Dorner Béla.

Hús- és zsirmizéria.Többször foglalkoztunk már mi is,— igy legutolsó számunkban is — a czim- ben foglalt kérdéssel, de foglalkoznak avval összes laptársaink is.Többek között a „Köztelekíf egyik legutóbbi számában is érdekes fejtegetés foglaltatik arról, hogy körülbelül mi az oka annak, hogy már nálunk is nagy a sertéshiány s evvel kapcsolatban feltűnő a húsnak, zsírnak drágulása is.Egy oknak a felemlitése elöl kész- akarva-e vagy véletlenül kitér a czikkiró t. i. nem említi, hogy része van, vagy része lehet abban a hazai vágóáru-kereskedelemnek és a húsiparnak is, amely 1. rendes körülmények között is oly per- czentekkel dolgozik a fogyasztóközönség rovására, amely egyenesen elviselhetlen- nek mondható; 2. bevásárlási áremelkedés esetén pedig kriminaliter felsrófolja a konzumárt s ezt árcsökkenés esetén is kiköpölyüzi a fogyasztón.Hogy mekknra az a perczent, amely- lyel pl. Budapesten a mészáros dolgozik, ki van mutatva az OMGE által végrehajtott próbavágások során s nekem nagy a gyanúm, hogy a hentes még magasabb perczentre dolgozik.Én nem kutatom azt, kutassák azok, akiknek az kötelességük volna, hogy kénytelenek-e vagy nem a fenforgó fővárosi terhek mellett a húsáru iparosok olyan roppant módon kipréselni akonzu- menseket, a mint tényleg kisajtolják, de annyit ki kell mondanom, hogy rettenetes beteg állapot az már, hogy szép Magyarország ma holnap még oda is eljuthat, hogy nemcsak, mint már megtörtént, a magyar szalonnát Bécsböl olcsóbban vásárolhatja, mint Budapesten, hanem még a disznóhust esetleg Berlinből jutá- nyosabban szerezheti be, mint itthon !A „Köztelek" jelzett czikkében leta- gadhatatlanul ki van mutatva, hogy ebben a produczens gazda csak nagyon távolról okozható, de igenis okozhatok egyéb kon- stellácziók s meggyőződésem szerint az itt éppen szóba hozott húsipari kapzsiság vagy aztán élhetetlenség is.

A legfőbb ideje volna jól köszörült késsel megoperálni végre azt a kinövést, a mely az egészséges fejlődésnek e tekintetben útját állja. Itt volna immár az ideje annak, hogy a jelzett próbavágások mintájára utána nézzünk a hentesipar üzemének is kiderítendő, hogy a produkáló gazda kapzsisága biztos-e hát ezen dologban vagy a hentes, vagy aztán a „nyomasztó körülmény“, mely a husiparost legyűri pl. itt a fővárosban a sárga földig és kikerülhetlenné teszi azt az árt, amit a konzumens egy-egy kiló husért, zsírért utolsó verejtékképen kiizzad.Hiszen igenis, egyék akinek nem telik drágára, olcsóbb húst I Ha milliói az embereknek juhhúson, ezrei lóhuson, százai kutya-, macska-, bázinyulhuson megélhet, mért ne élhetne meg pl. a czikk Írója is azon? Avagy minek eszik e czikk Írója egyáltalán húst is? egyék krumplit, lefölözött tejet, az elég olcsó.Szomorú, hogy a tejjel-mézzel folyó Magyarországban idáig jutottunk s nem vigasztaló, hogy pl. a hatalmas német birodalom földmivelésügyi ministere is konstatálja, hogy az ottani húsdrágulásban is nem a produczens, hanem legfö- képen a nagy állatkereskedö és husiparos testületek a ludasok, mert nem egyedül az állatárak, hanem majdnem kizárólag a husi párosok az okai annak, hogy a hús drága s a konzumens rövidet húz.Három elsass-lothringeni városra pl. a vásárlási és eladási ár imigy alakult 1898-tól 1902-ig:
Metzben.

Év Bevásárlási ár Eladási ár Külömbség
kg."M. kg. M. °/o

1898 ________ 1*26 1-48 17-5
1899 ________ 1 • 02 1-60 56-8
1900 -...........  0-90 1-48 64-4
1901 íl-02 1-48 45-0

tl-34 1-66 24'0
1902 l!‘2n 1-66 30-0

— ------- y.4O 1-80 28-0
Strassbut gban.

Év Bevásárlási ár Eladási ár Külömbség
kg. M. kg. M. °/o

1898 ... .... 1'20 1-52 26
1899 ..._____ 1*09 1-52 39
1900 ................ 0-97 1-36 40
1901 Jl-15 1-44 25

------ (1-40 1-60 13
1902 í1'2! 1 -68 31

-----  — U‘42 1-60 13
Miihlhausenben.

Év Bevásárlási ár Eladási ár Külömbség
kg. M. kg. M. o/o

1898 _____ ... 1-22 1-48 21-3
1899 1 • 14 1-52 33’0
1900 ..............  1-03 1-44 40-0
1901 Jl-12 1-44 28-5

|l-33 1 • 64 23-3
1902 Jl-27 1-62 27-7

-.......... - 11-28 1-68 21-7Pl. Metzre kiszámítva, átlag mintegy 38°/o-ra dolgoztak tehát a hentesek 1899 és 1900-ban 56—64-re is s ennek az uzsorakamatnak a fogyasztók itták meg a levét. Nem a mezőgazdában s illetőleg az állatprodukálásban, hanem a huske- reskedelem és ipar nem eléggé rendezett állapotában rejlik a hiba ott és rejlik mi- nálunk is.

Mert ne éljen senki abban a balga hitben, hogy minálunk holmi apróbb per- czentekkel dolgozik az állatkereskedö és husiparos. Meglehet, hogy az annyiszor hangoztatott fővárosi terhek is kényszerítik erre őket; de igy van-e vagy nincs ideje kideríteni és orvosolni, mert elvisel- hetlenül súlyos már ami egyfelől a gazdára, másfelől a fogyasztóközönségre e tekintetben nehezül.Hogy azok a fővárosi állatforgalmi, vágóhídi s ezekkel kapcsolatos terhek és viszonyok nem lehetnek valami rózsásak, tudjuk a számos feljajdulásból s látjuk abból is, hogy a produczensek, ha csak szerét, módját ejthetik, a külfölddel állnak inkább szóba, ami persze hogy megint a húsdrágulás egyik oka. De ez is csak arra int, hogy derítsük fel már végre egészen ez állapotot s ahhoz képest orvosoljuk. Most kell ezt tisztába hozni, mielőtt az őszi és téli nagy szezon beáll, most kell evvel dűlőre jutni, amikor ép a sertéshúsnak és zsírnak kevesebb lesz a kereslete s emiatt az árban is csökkenésnek lidérczfénye el vakíthat valakit; mert bizonyos lehet ugyan az, hogy sertésállományunk idei fokozott szaporulata valamit segíthet a bajon, de annak — mint az imént mondottakból látjuk, — a konzumensre nagy látatja alig lesz, a produczensre nézve meg éppen nem kecsegtető. (:)
Baromfitenyésztés.

Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
Bizottsági ülés. A B. 0. E. által az ősz folyamán A/fs&oZc?, Nagijeeskerek és 

Kaposvárott tartandó baromfikiállilások rendező-bizottsága Pírlmer János ügyvezető alelnök elnöklete alatt május hó 2-án d. u. 5 órakor a Köztelken ülést tart.
Választmányi ülés. A „Baromfitenyész

tők Országos Egyesülete* igazgató választmánya folyó évi május hó 4-én d. u. 4 órakor a Köztelken ülést tart a következő tárgysorozattal: 1. Múlt ülés jegyzőköny
vének hitelesítése. 2. Jelentés a múlt ülés 
határozatainak végrehajtásáról. 3. Jelen
tés az őszszel tartandó baromfikiálitások 
előmunkálatairól. 4. Tagsági ügyek, tagok 
felvétele. 5. Indítványok.

Figyelmeztetés. Azon tisztelt tagjainkat, a kik ez idei tagsági dijukat még be nemküldték, az alapszabályok 7.^értelmében e helyen is felkérjük a tagsági díjnak mielőbbi beküldésére, nehogy jogaik élvezetében hátráltassanak.
Csapófészkek.A csapófészek olyan kisebbméretü deszkaládából készített fészek, amelynek nyitott ajtaján keresztül atyuk bemehet, de amint ott bent a fészken tojás czél- jából elhelyezkedik, a tyúknak saját súlya 



1903. — 17. sz. ési és Tejgazdasági L ipok 7működésbe hoz egy egyszerű gépezetet, amely gépezet a feltámasztott ajtót leejti s így a tyúk fogva van. S fogva marad mindaddig, amig meg nem tojik s valaki ki nem szabadítja.A csapófészek segélyével ösmerjük fel a jó tojó tyúkokat. De nemcsak felismerhetjük, hanem azoknak tojásait is egész biztosan elkülöníthetjük a többi tyúkok tojásaitól. Következésképpen egész határozottan módunkban áll azok után a tyúkok után tenyészteni, amelyeket a legjobbaknak találtunk s így a továbbte- nyésztésre a legérdemesebbnek bizonyultak.Ha tekintetbe veszszükéskonczedáljuk azt az elvitázhatatlan tényt, hogy a sikeres és hasznothajló baromfitenyésztésnek egyik legfontosabb kelléke a tyúkok gondos kiválasztásában rejlik, be kell látnunk, hogy a csapófészek alkalmazása úgyszólván elkerülhetetlen. Mert ne higy- jük, hogy a jó tojó tyúkok kiválasztása és azok tojásainak elkülönítése olyan egyszerű dolog, amelyet minden különös eszköz nélkül sikeresen végezhetünk.Nem elég ám az állatokat szinök és alakjuk után ismerve, megkülönböztetni; nem elég egy vagy más iránybani meggyőződésünket holmi felületes, bizonytalan, legtöbbször elfogultságon alapuló megfigyelésekre alapítani; nem elég azt tudni, hogy ez vagy az a tyuk sokat, nagyokat s szép barnahéju tojásokat tojik, azokat megöltetlük és sok sok szép csibénk lett belőle, hanem mindezt biztosan, föltétien határozottsággal kell tudni.S hogy mindezt tudhassuk, hogy t. i. az egyes tyúkok hány és milyen súlyú tojást tojtak, mily időközönként s mily pihenőkkel tojtak, milyen volt a megtermékenyítés, hány tojásból hány csibe kelt ki slb., minderre csak a csapófészek használata mellett felelhetünk meg.Több módszer van a gyakorlatban elterjedve, .mint olyanok, amelyek segélyével a kiválasztást — mondjuk a jól tojó állatok felismerését tojásainak elkülönítését — akarják lehetségessé tenni. Nem mondom, hogy ezek semmit sem érnek, mert hiszen azokkal is czélt lehet érni, ha nem is olyan biztosan, mint a szóban forgó eszközzel, de ami az egyszerűséget és hozzá a feltétlen biztosságot illeti, párosulva a könnyű és legkevesebb utánjárást és munkát adó kezeléssel, ezekben a tekintetekben a csapófészekkel valóban egy sem versenyezhet.Mert bár tény az, hogy a szorgalmasan tojó és sokat tojó tyúkokat úgyis felismerheti a tenyésztő, ha azokat naponkint megvizsgáltatja, hogy van-e tojásuk, de az előbb említett egyéb követelményeknek vagy éppenséggel nem tud megfelelni, vagy pedig csak nagyon körülményes módon.Honnan tudja meg azt, hogy melyik tojás melyik tyúktól származik •? Hogy választja ki éppen a szorgalmas tojók

nak a tojásait a többi közül ? Avagy talán külön-külön fészkekbe rakja az egyes tyúkokat s leboritva addig tartja fogva, migmeg nem tojnak ? Ez radikális eljárás volna, de azonkívül, hogy nagyon sok fészekkel jár, még azzal a nagyon is számottevő hátránynyal is bir, hogy ilyenformán mindjárt reggel kellene rákényszeríteni a fészekre, pedig talán csak este felé fog megtojni. Tehát éppen a jól tojók lennének arra kárhoztatva, hogy életüknek felét rabságban töltsék.Azt viszont talán említeni sem kell, hogy 3—4 tyúknak a tojásait is alig lehet egymástól megkülönböztetni, még. kcvésbbé tehát 30—40—100 tyúkét. Arra tehát, hogy a tenyésztő megösmeri az illető jól tojó tyúkjának a tojását, semmit sem lehet alapítani, mert feltéve, de meg- nem engedve, hogy itt-ott megisösmeri, ez a manipuláczió csak a hiedelmen alapul, már pedig modern tenyésztő hinni csak a vallásban szokott s tudását pozitív alapokra kívánja fektetni. Éppen igy megbízhatatlan volna az a megint csak feltevésen alapuló körülmény, hogy a tyúkok egy és ugyanarra a helyre szoktak tojni. Igaz, de nem felejtendő az sem, hogy első sorban oda szeret tojni, ahol már tojást talál, tehát több tyuk jár egy helyre tojni.Á csapófészek hátránya gyanánt sokan azt a körülményt emlegetik, hogy a tyúkok nem szeretnek benne tojni s nem is szoknak bele. A dolog nem egészen igy áll!Mert rendezett tyukászatot tételezve fel, azaz olyat, ahol a tyúkok nem — mint a múlt század elején — a kazal tövébe, jászol alá stb., hanem az ólban, a fészkekben tojnak, az ilyen rendre, fegyelemre trennirozott állatokat már nem lesz nehéz a csapófészkekbe beszoktatni. Hiszen a csapófészek is csak olyan deszkaalkotmány, mint amilyen az qlöbbi jól ismert fészek volt, azzal a különbséggel, hogy három oldalról és felülről zárva lévén s az ilyenformán keletkező félhomályt a tojó tyúkok nagyon kedvelvén, ha nem is szívesebben, de legalább is ugyanolyan szívesen helyezkednek el benne, mint az egyszerű faládában.Az ellen pedig, hogy a leeső ajtó zörejétől a tyúkok meg ne ijedjenek — ami különben is csak eleinte fordulhat elő, mert később megszokják —nagyon egyszerűen úgy védekezhetünk, hogy az ajtót egészen vékony, könnyű, tehát kisebb zajt csapó deszkából készítjük és a küszöböket, ahova az ajtó esik, bőrrel vagy más puha hangfogó anyaggal vonjuk be. Lehet azonban magát az ajtót is vastag kéregpapirból csinálni.A beszoktatás úgy történik, hogy az ajtót rögzített állapotban pár napignyitva hagyjuk, hogy a tyúkok zavartalanul be- és kijárhassanak. Emellett csak arra legyen gondunk, hogy a fészekben mindig legyen egy tojás. A bátrabbak csakhamar megbarátkoznak az uj fészekkel. 

Később az önműködő szerkezetet is készenlétbe helyezzük s csakhamar meggyőződhetünk róla, hogy tyúkjaink előszeretettel keresik fel a csapófészkeket.Hogy azonban tiszta képet nyerhessünk, eleinte még valamennyi tyúkot meg kell mindennap vizsgálni, hogy van-e tojása, mert csak igy ellenőrizhetjük tyúkjainkat s igy tudhatjuk meg, hogy melyek nem tojnak még bele az uj fészekbe. Az ilyeneketbezárjuk afészkekbe s mindaddig fogva tartják, mig meg nem tojnak. Így aztán lassankint ezek is rászoknak a csapófészekre. K. I.

A baromfiak vérfelfrissitése.A vérfelfrissités, vagy vérfelujjitás a baromfiaknál akár tiszta fajtát, akár keresztezéseket tenyésztünk okvetlen szükséges eljárás. Alkalmazása főleg akkor elkerülhetetlen, ha a tenyésztett állatok közül egyesek, tulajdonaik, vagy külsejűk tekintetében hanyatlanak. Ezen körülményt a tenyésztő észrevéve, rögtön azon legyen, hogy ugyanazon vérrel, de a mely másutt tenyésztve a fentcmlitett hátránynyal nem bir, saját tenyészete vérét felelevenítse s úgy a testnek, mint tulajdonoknak előbbi alakulását helyreállítsa.A vérfelfrissités elkerülhetetlen különösen akkor, ha az éghajlati vagy a talajviszonyok s a takarmány-féleségek, melyekkel tyúkjainkat tápláljuk, ellentétesek a fajta lényegével. Ha e viszonyokon másként változtatni nem tudunk, akkor tenyészetünket vérfelujjitás által tarthatjuk csak fenn.Vérfelfrissités szükséges továbbá a netalán előállt tenyészhibák kiküszöbölése végett.A vérfelfrissitésnél a következők tartandók szem előtt. Ha a felfrissítés szüksége mutatkozik állatjainkon, úgy a tenyésztett fajta eredeti helyéről ezen fajta egyik kitünően kezelt törzséből himálla- tokat szerzünk be, amelyekkel a létesítendő változásokat leghamarább eszközölhetjük. A vérujjitó apaállatnak megkell felelnie a hozzáfűzött követelményeknek, bírnia kell tehát azon képességgel, hogy azon fajta hibás tulajdonait és alakját kiküszöbölje, saját helyes és a czélnak megfelelő alakulását és tulajdonait örökítve át azok helyébe. —e.

Különfélék.
A magyar juhtenyésztés múltja és jö

vője. Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" pályázatot hirdet a következő mű megírására: „Magyarország juhtenyésztésének múltja, jelene és a jövőben követendő irányáról." A munka 6—7 nyomtatott i vre térj edhet, a melyért nyomtatott ivenként 80 K. tiszteletdij fog kiadatni a biráló-bizottság által legjobbnak Ítélt müirójának és pedig az egyesület kezelésében levő Simunyák- féle alapból. A bírálatot az egyesület irodalmi szakosz



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 17. sz.tályából delegált bíráló-bizottság fogja megejteni. A pályázati munkák a szerző nevének és lakóhelyének megjelölésével 1903. évi szeptember 30-ig az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatóságához nyújtandók be.
A jásznagykunszolnokmegyei lótenyésztő 

bizottság Szápáry György gróf elnöklésével Szolnokon kimondotta, hogy rendszeres felügyelet alá veszi a fedeztetőállomásokat s tagjait az egyes állomásokra beosztotta. A bizottság Jászberényben és Tisza-Abád-Szalókon lódijazást rendez.
Tenyészállatkiállitás. Az Alsófehér vármegyei Gazdasági Egyesület május 4-én díjazással egybekötött tenyészállatkiálli- tást rendez Nagyenyeden. A díjazásra 46 különböző díj van kitűzve 1.000 korona értékben. A bejelentések a kiállításra Székelyhidy Viktor gazd. e. titkárhoz Nagyenyedre intézendök.
Lóárverés és lóvásár. A m. kir. állami lótenyészintézetek állományából eladásra kerülő számfeletti fiatal kanczák és heréitek árverése folyó évi április hó 30-án Budapesten a „TattersalP1 kerepesi-uti helyiségeiben, délelőtti 10 órától kezdő- döleg fog megtartatni.
A szarvasmarhatenyésztés fellendítése. Darányi földmívelésügyi miniszter körrendeletét intézett a vármegyei és a városi törvényhatóságokhoz, melyben rámutat a legutóbbi két év állatforgalmi adataira, szarvasmarha-tenyészanyagunk, különösen pedig tenyész tehén kivitelünkre, a melynek észlelhető emelkedése a mily örvendetes egyrészről, de a köztenyésztés érdekeit veszélyeztetheti,hacsakpárhuza- mosan gondoskodás nem történik arról is, hogy az ország némely vidékén, különösen kifogástalan tenyésztehén-anyag- ban jelentkező felesleg az ország határain belül e szarvasmarhatenyésztés tekintetéből hátramaradottabb vidéken elhelyezést nyerjen. A miniszter elismeri a törvényhatóságoknak a köztenyésztés emelésére irányzott munkájuk eredmé nyét, de felhívja a törvényhatóságokat, hogy az ebadó-alapot, valamint az állattenyésztési czélokra felhasználható tökét és annak évi jövedelmét a községeknek, sőt kisgazdáknak is tenyésztehenek vételére mérsékelt kamatozású és rövid lejáratú kölcsönökre adják. A miniszter, hogy a kisgazdák az okszerű állatnevelés tudnivalóit megismerjék, Tormay Béla miniszteri tanácsos által megiratta a legszükségesebb tudnivalókat s ezt 40.000 példányban szétosztatta.
Udvari lovak eladása Schönbrunnban. Mint minden évben, úgy most is április 25-én több lovat eladnak az udvari istállókból. Az udvari istállókból vett lovakat az udvari állatorvosi hivatal bizonyítványa alapján minden nehézség nélkül behozhatják.
Éves méncsikók vásárlása. Az állam minden esztendőben a tenyésztőktől egy

éves korú méncsikókat vásárol, melyeket a bukin-palánkai állami csikólelepen nevel három évig, azután tenyészczélokra kedvezményes áron oszt ki a községeknek. A gazdák ez évben szokatlan nagy számú, mintegy ezer csikót jelentettek eladásra. Ezek megszemlélése és vételére 
Darányi földmívelésügyi miniszter kilencz miniszteri vásárbiztost küldött ki. A vásárlások most vannak folyamatban s május 15-én fejeztetnek be.

Délvidéki gazdák kirándulása Tolna vár
megyébe. A délvidéki löldmivelők gazdasági egyesülete — számos kisgazda tagjával kirándulást rendez május 4-én Tolna- Högyészre, hol ekkor díjazással egybekötött tenyész-szarvas marha vásár lesz. A délvidéki gazdák nagyobb értékű tény észmarhát szándékoznak bevásárolni, mihez az egyesület 5 éves törlesztésre ÖVa százalékos kölcsönt ád a tagoknak.

A tavaszi II. luxusló-vásárra eddig 490 lovat jelentettek be, ebből 20 négyes fogat, 68 hintós kettős, 106 jukker és 60 hátas ló. A legutóbbi két év emelkedő luxusló-forgalma első sorban a külföld nagy érdeklődésének köszönhető. A külföldi vevők jóval nagyobb árakat fizet nek a lovakért s ez idő szerint luxuslóvásárokon eladott lovak nagyobb része a külföldre kerül. A vásár április 25 én kezdődik, a hivatalos megnyitás 26 án lesz. A biráló-bizottság április 27-én ítéli oda a dijakat. A bizottság elnöke gróf Andrássy Sándor, titkára Jeszenszky Pál, tagjai pedig Fenyvessy Adolf, Forster Géza, Kisfaludy Sándor, Kovács Sebestyén Endre, Lossonczy Mihály, Luczenbacher Miklós, Schiller György, Somssich Andor, gróf Szápáry Péter, gróf Széchényi Imre, csepei Zoltán Elek, Somssich Miklós, gróf Hoyos Miklós. A bizottság úgy határozott, hogy a földmi velési miniszter 1000 koronás tiszteletdiját az egész vásár anyagában legszebbnek talált luxuslónak Ítéli oda.
A székesfejérvári országosvásár. A híres székesfej érvári Szent-György-napi országos vásár a múlt vasárnapon nem volt megtartható, mert a szarvasmarha tölhajtása járványbetegségek miatt tilos. A fölhajtott lovakból nagy mennyiséget vásároltak össze Szerbia és Törökország részére. Belgrádból egy törzstiszt élén külön ló- vásárló-bizottság volt jeb n. A vásár csekély forgalmára való tekintetteltöbb iparos és kereskedő kérvényt adott be Havranek Józsefpolgármesterhez egy pótvásár megtartása végett.
Tejértékesités Fiúméban. Aki a magyar tengerpartot meglátogatta — Írja laptársunk a Köztelek — lehetetlen, hogy elkerülte volna figyelmét az a sajátságos körülmény, hogy a tengerparton felszolgált tej és tejeskávé teljesen élvezhetetlen. Van a tengerparti tejben mindenféle tejiz. Kiérzik a juhtej sajátos zamatja, látszik rajta a kecsketej átlátszó, hig volta, de legkevesebb benne a tehéntejből van. Ha tekintetbe veszszük hazánk tejgazdasági viszonyait és azt az országszerte kifejtett nagy mozgalmat, mely a magyar tej érté

kesítésére irányul, szinte csodálkozunk, hogy miként kerülhette el figyelmét a mozgalom vezetőinek a magyar tengerparti tejpiac.Miga székesfővárosbanugyszólva túlkínálat van tejben és tejtermékekben, addig az országnak egy jelentős piacza teljesen elhanyagoltatik. Erre a sajátos körülményre óhajtjuk felhívni a horvátországi és ezzel határos nagyobb birtokosok figyelmét. Fiume és környéke a tej- értékesitésre a száva-drávaparti nagyobb gazdaságoknak sokkal jobb piacz, mint a távol eső székesfőváros. A tengerparti tej- értékesitést tanulmányozni és a magyar tejgazdaságnak meghódítani, minden esetre hasznos leend, melyhez a jó közlekedési eszközök is szintén kínálkoznak.
Az állami ménesintézetek. Az állami ménekkel létesített fedeztető állomásokról, továbbá az egyes tenyésztők által kibérelt állami ménekről, valamint állami ménesekben felállított törzsménekről a földmi- velési miniszter 1903. évre részletes kimutatást adott ki. Ennek az adatai szerint a székesfejérvári, debreczeni, nagykőrösi és sepsiszentgyörgyi négy méntelep állományából 251 angol telivér, 1407 angol fajta, 47 arab telivér, 305 arab fajta, 512 Nonius, 214 Gidran, 170 lipiczai, 111 Kori, ossz, sen 3017 darab mén szét van osztva az egyes ledeztetési állomásokon. Bérbe ki van adva; 45 angol teli vér. 98 angol fájta, 2arab telivér, 5 arab fajta, 30Nonius, 3Gidran és31ipiczai,összesen 186 db mén. A fedeztetési dijak 2—10 korona közt változnak, inig az évi bérösszegek600—2000 koronaigrugnak-Az államiménesvktörzs- ménei következőképp vannak elhelyezve: Kisbéren van 16 db, ezek közül 2 bérbe van adva 3000 illetve 2000 koronáért. A kisbéri törzsmének kivétel nélkül angol telivérek, azelőtt valamennyi lóliirü versenyló volt, mint Bona Vista, Dunure, Kozma, Fenék stb. Fedeztetési dijuk 180—400 kor köztváltozik. A bábolnai ménesben 6arab telivér és 5 arab fajta törzsmén van. Fedeztetési dijuk 40—200 korona. A mező- heg.yesi torz-mének közül 6 angol teli vér, 3 angol fajta, 51 db Nonius és 2 Gidran. Itt is több híres versenyló van: Filou, André, stb. A fedeztetési dij 30—200 kor. Egy mén bérbe van adva. A 1‘ogarasi ménesnek 7 lipic; aitörzsméne van, a kolozsi ménesnek 2 angol telivér és 1 arab fajta, a gödöllői koronauradalmi ménesnek 1 angol fajta és 3 Nonius. Az állam tulajdonában tehát összesen 3307 különböző mén van, melyek túlnyomó nagy része a köztenyésztés czéljait szolgálja.
Akczió a Székelyföldön. Darányi föld- mivelésügyirtiiniszterszékelyföldi látogatása következtében a székelyföldi segitö- akczió örvendetes stádiumba kezd jutni. Nyugati és magyarfajta szarvasmarha, juh, kecske, baromfi, vetőmag, burgonya stb. a folyamodó községek lakói részére történt nagyobbmértékü adományozása és baromfi-telepek létesítésén kívül 

Háromszék-, Csik-, Udvarhely- és Maros- 
tórái vármegyékben a székely gazdasági egyesülelekjavaslatára$o£Z:óáséyóen min- 
talegelöket szakítottak ki s azokat jelentékeny állami segítséggel jókarba helyeztetik és megjnyittatják. A kijelölt községek



1903. — 17. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 9pénztár működését. E hírek folytán a hentes ipartestület elnöksége az érdekelt testületeket tanácskozásra kérte össze, a mely alkalommal az összes érdekeltek egyhangúlag ismét kifejezésre juttatták azon, már régebben elfoglalt álláspontunkat, hogy tekintve a marhavásárpénztár körül éveken át szerzett tapasztalatokat, semmi szin alatt sem tartják szükségesnek ily intézmény létesítését a sertésvásár-téren, mert az csakis hátrányára szolgálna úgy e termelő, fogyasztó, mint közvetítő kereskedelemnek. Elhatározta egyben az értekezlet, hogy a székesfőváros polgármesterét küldöttsé- gileg felkeresi és tudomására juttatja azon óhajtását, hogy a sertésvásártéren vásárpénztárt a főváros ne létesítsen. A mennyiben pedig a főváros az érdekeltség tiltakozása daczára ezen intézmény életbeléptetését mégis elhatározná, abban az esetben, mint elengedhetlen feltételt, követeli az érdekeltség, hogy a vásárpénztár bizományi üzlettel abszolúte ne fog- 
lalkozhassék. Az értekezlet említett, határozatából folyólag e hó 23-án Tolnay Lajos, a sertésh zlaló r. társaság elnökének vezetése alatt Forsbr Géza, OMGE. igazgató Jeszenszky Pál, OMGE. titkár, 
Küszler Henrik, a Magyar Élelmiszer Szállító Részvénytársaság igazgatója és Bitt- 
ner János, a Henles-lpartestület elnöke felkeresték Halmos polgármestert, előadván az érdekeltség fentemlitett álláspontját. A polgármester a küldöttségnek adott válaszában kijelentette, hogy jelenleg még egészen idöelöttinek tartja a vásárpénztári intézmény létesítését a sertésvásártéren s a maga részéről annak életbeléptetését egyáltalán nem tartja kívánatosnak, de a mennyiben azt a főváros mégis elhatározná, ö feltétlenül azon lesz, hogy a vásárpénztár ne megbízás . utján, hanem nyilvános pályázat utján létesittessék. A polgármester kinyilatkoztatta egyben, hogy okvetlenül figyelembe fogja venni az érdekeltség azon óhaját, 1 hogy a vásárpénztár létesítése esetén is ’ ennek szervezetéből a bizományi üzlet- . tel való foglalkozás kizárassék. Egyelőre . tehát a vásárpénztár létesítése a sertés- , vásártéren nem aktuális és hiszszük, hogy . a főváros illetékes körei végre is el fog- ; ják ösmerni azon álláspont jogosultságát, ; hogy amikor az összes érdekeltség tilta- . kozik egy oly intézmény felállítása ellen, . a melyről 5 évi tapasztalatok azt igazol- i ják, hogy nemcsak a termelők, de a fo- L gyasztók megkárosítását idézte elő, hogy . ily intézményt az érdekeltekre ráoktro- . jálni nem szabad. S ha a főváros illetékes körei erre az álláspontra fognak he- t lyezkedni, akkor hiszszük, hogy a sertés- . vásárpénztár létesítésének eszméje egé- . szén lekerül a napirendről.

r Ragadós száj- és körömfájás Buda-
- pesten. A fővárosi tanács jelentést tett r a földmivelésügyi miniszternek a Buda- j pesten uralkodott ragadós száj- ésköröm-- fájásról. Jelentésében elmondja, hogy a

mintalegelöinek fölülvizsgálása a vármegyékben a szakbizottságok által április hónap 15-én kezdődött és most Háromszék vármegyében folyik. A gazdasági intézők közül Hofer András mezöhegyesi (Csik vármegye), Szabó Károly alsó- szombatfalvi (Marostorda vármegye), 
Marosi Pál mezöhegyesi(Udvarhely vármegye) és Ruisz Antal minisztériumbeli gazdasági intéző vezetik a munkálatokat.

Kecskemét uj állategészségügyi be
osztása. Debreczen és Szeged városok után most újabban Kecskemét városát osztotta fel az Ausztriával való állatforgalom szabályozása tárgyában létrejött kiegyezési megállapodások értelmében kerületekre a földmivelési miniszter. Az eiröl szóló rendelet most jelent meg s e szerint Kecskemét város 872 négyszög kilométernyi területe következő 7 állategészségügyi kerületre oszlik : I. Belterület. II. Urrét Borbás, 111. Szentkirály Felsö-Alpár, IV. Alsó-Ballószög-Város- föld-Matkó, V. Felsö-Ballószög-Ágasegy- háza-Köncsög, VI. Talfája Nyir-Szarkás, VII. Bugacz-Monostor. A rendelet érvénye április hó 26-án lép érvénybe, ez időtől minden egyes kerület külön községnek tekinthető állategészségügyi szempontból.

Élő állatok szállítása Poroszországba. Élő állatoknak a vasúton való szállítását illetőleg Poroszországban április hó 1-vel uj tarifa lépett életbe. Mint lényeges újítások és kiegészítések a következők jönnek tekintetbe. Ha egyes állatok és marhák kizárólagos használatára külön kocsik követettéinek, akkor a rakfuvar — tenyészállatoknál a rakfuvar 70('/o-a — fogfelszá- mittatni. Ha egy szállítmány a tarifát illetőleg eltérőleg osztályozott állatokból áll, akkor a rak tételek, darabtételek avagy a tenyészállatokra nézve fennálló szabályzatok szerinti egyenkénti számításnak van helye, amennyiben a küldeményhez tartozó legmagasabban tarifirozott állatokra vonatkozó tarifa szerint a darabonkénti fuvar az összes állatokra nézve nem olcsóbb. Tenyészállatok ez esetben külön tarifaosztályba soroltatnak. A mérsékelt dijak a korra való tekintet nélkül lovakra, marhára, sertésre, juhókra és kecskékre korlátoztatnak. Tenyészállatoknak csakis a tervszerűen tenyésztett állatok tekintetnek, melyek saját nemüket fenntartani, avagy a tenyésztést javítani alkalmasak.
Sertésvásári vásárpénztár. A főváros egyik legutóbbi közgyűlésén Fenyvesi Adolf bizottsági tag interpellácziót intézett a polgármesterhez, azon kívánságának adván kifejezést, hogy a fővárosi sertésvásár-téren is léptettessék életbe a vásárpénztári intézmény, amelytől Fenyvesi egyrészt a vásári viszonyok javulását és a felhajtások erősbbödését reméli. Ezen interpelláczió képezte hír szerint alapját annak, hogy az illetékes ügyosztály ismét foglalkozik a sertésvásár-pénz- tár létesítésének eszméjével és állítólag megbízás fog adatni a marhavásártéri vásárpénztár igazgatóságának, hogy 

ideiglenesen egy évre, a sertésvásártérre is kiterjeszsze a marhavásártéri vásár

ragadós állati betegség a vágómarha-vásáron és a főváros környékén már hetek óta megszűnt. A minisztérium most vizsgálja a dolgot és a budapesti marhavásárt legközelebb föloldja a zár alól, úgy, hogy az április 30-án esedékes budapesti marhavásár már nyílt vásár lesz.
A székelyföldi minta baromfitelepek. A földmivelésügyi m.kir. miniszter a székelyföldi baromfitenyésztés feljavítását igen nagy arányokban s igen erélyes és gyors eszközökkel óhajtja elérni. Többek közt 5 mintaszerű baromfitenyésztö-telepet létesít, a melyek hivatva lesznek az okszerű baromfitenyésztést megismertetni. A legnagyobb, több tyúk és egyébfaju baromfival benépesített telep lesz Ma

rosvásárhelyen., a székely kormánybiztos székhelyén, a hol a város nagyobb összeggel járul a telep létesitéséhez. Ez a telep azonban csak az 1903-ik év őszén lesz megnyitható. Kisebb telepek lesznek 
Szckélykereszturon az ottani tanítóképző intézettel kapcsolatosan. Ide engedélyezve lett 2’8 langsántyúk, 1’5 pekingi kacsa, és 1’4 emdeni lúd. Sepsi-Szent- 
Györgyön a szeretetháznál lesz felállítva a telep, melyek benépesítésére engedélyezve lett 2’8 plimutés 1’5 pekingi kacsa. 
A kézdirásárlielyi szeretetháznál ugyancsak lesz egy minta baromfitelep s ide 2’81angsát, 1’5 pekingi kacsát, 1’4 emdeni ludat és 1'5 bronzpulykát küldtek. Végre a Csíkszeredái gazdasági iskolánál 2’8 langsán és 1 5 pekingi kacsából álló tenyészlörzset helyezett el a miniszter. A czél a telepeken az, hogy a telivér és félvér tenyész-baromfiak és tenyésztojások a Székelyföldön minél nagyobb mennyiségben kioszthatók legyenek s ez által a kistenyésztésben található baromfianyag javíttatnék. De czélja az is, hogy e telepek helyes és okszerű,- czélirányos és olcsó kezelésével a nép és a gazdaközönség a tenyésztési eljárásokat is elsajátíthassa.

A bécsi nemzetközi méhészeti kiállítás magyar osztályának tanulmányozására nemcsak egyes méhészek, hanem szakegyesületek testületileg s nagyobb csoportok is érkeznek. Magyarországból a kö
zönséges pozsonyvár megyei méhészeti egye
sület látogatta meg a kiállítást. A magyar méhészet elöhaladottságát biztosítani fontos mezőgazdasági érdek. Hazánkból Ausztriába 1902-ben 13,000 métermázsa méz és 1500 métermázsa viaszk került, holott csak 800 métermázsa mézet és 706 métermázsa viaszkot hozattunk Ausztriából. Tekintve, hogy a múlt évben gyönge méztermésünk volt, rendes termés esetén a méhészet nagy hasznára válik gazdáinknak és folyton fokozható.

lljabb tejszövetkezetek. A tejszövetkezetek egyre szaporodnak az országban. Újabban Bácsbukinban, Vámos- ladányban (Barsmegye), Máramaros- Szigeten, Boldogon (Pest vármegye), Bobdán (Torontálmegye), Ukkon (Zala- megyében) alakultak tejszövetkezetek.
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Baromfitenyésztek Országos 
Egyesületének postája.

Tapdynvii^ázás.Tagsági dijakat fizettek 1903. 
április 17-töí, április 22-ig, 1903-ra,: Mesteriek 
Aladár, Hanzély Gyula, JeZenísiic József, Meny- 
liárd Béla, Szikszay Béláné, Bartha Györgyné, 
báró Solymosy Jenő 8—8 koronát. 0. J. urnák, 
Fehértemplom. Igen kevés azok száma, a .kik a 
kérdezett fajtát tenyésztik. A megadott czimekre 
tessék Írni, azoknál bizonyára lesz eladó anyag. 
V. J. urnák, Jsztlászló. A tudósítást vettük s 
mint azt megfigyelhette, úgy lapunkban, mint 
a napilapokban is közzétettük. S. K. urnák, 
Zombor. A tagsági-dij évi 8 K., hivatalos lapunk 
az „Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok". 
Gy. A. urnák, Szempcz. A tojások végett szó
beli megbeszélésünk értelmében intézkedtünk. 
J/. Mezőgazdák Szőr. A hozzánk küldött leve
lekre közvetlen választ adtunk. V. 8. urnák. 
Szöcsény. Czimeket arra, hogy a kérdezi tt tojá
sokat hol szere heti be, szerdai postával kül
döttünk. K. J. urnák, Af.-Vásárhely. A jelzett 
czikl-eknek örömmel nézünk elébe. M. B. úr
nak, V-Pordány. A tagsági nyilatkozatot meg
kaptuk. B. K. urnák, V.-Namény. Tessék ké
résével egyenesen az illetékes állattenyésztési 
felügyelőhöz fordulni. H. Gy. urnák H.-Nánás. 
A szombathelyi állattenyésztési felügyelőségnek 
van még 20 drb. langsán kakasra szüksége, 
azért kérdeztük nem-e szerezhetnők be ezt 
önnél. M. G. urnák, Vámos. Tessék csak a 
kopasznyakuakat tisztavérben tenyészteni, ez 
jobban kifizeti magát. H. J. urnák, \ .T.-Árok- 
Szállás. A kérdezett miivek egyesületünknél is 
beszerezhetők. Jú <S. urnák, Kalocsa. Tessék 
20 - 25 drb szép tiszta fehér fehérlábú, fehér- 
csőrü s lehetőleg sárga héjú tojást tojó tyúkot 
összevállogatni s ezekre fehér, orpington kakas, 
használni, úgy meglesz a kívánt eredmény 
T. K. urnák, Ócsa. Nagyon örvendünk, hogy 
tetszését megnyerték. A többiek is mennek.

= Budapest=
Gyár: IX., Soroksári-út 11. sz.

Iroda: VII., Károly-körut 3. sz.

Lenmagot
Repczét
Gomborkát

Ricinusmagot

kSz állít

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot

Olajpogácsát 
Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenőcsöt 
Kocsikenöcsöt

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Szerkesztői üzenet.
P. Gy. Abony. A Hegelund-féle fejési eljá

rásra vonatkozólag beküldött sorait — észre
vételeinkkel együtt — jövő számban közölni 
fogjuk. - A kért 1 —14. számok már elfogytak 
s ezért nem szolgálhatunk velők.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Tápok44 eredeti tudósításai.
Budapesti lóvásár. 1903. ápr. 23. Fölhajtatott 

694 drb. Ebből jobb min. hátasló 6 drb, jukker 
— drb, hintós 20 drb, igás 80 drb, fuvaros ló 92 
drb, parasztló 430 drb, alárendelt minőségi! 66 drb. 
Eladatott : 398 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló
520----- -, jukker----------- , hintós 400—500, igás
210—370, fuvaros ló 170—260, parasztló 60—150. 
Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti szurómarhavásár. 1903. ápr. 23. 
Fölhozatott : borjú 280 darab, bárány 762 darab. 
Árak: Borjú I. oszt. kg.-ként 80—92 fill., II. oszt. 
68—78 fill., bárány páronkint 9—16 kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.
Budapesti vá^ómarliavásár. 1903. április 23. 

Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 19)4 drb, csontozni 
való marha 213 drb, összesen 2117 drb. Ebből : ökör 
1318 drb, bika 139 drb, tehén 554 drb, bivaly 38 drb, 
növendékmarha 68 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

19d3. április 2. I. rendű 11. rendű | III. rendű

Magyar hizott ökör 64-70 54—62 1 48-52
Tarka hízott ökör . 64 -70(74) 54-62 48-52
Tehén........................ 58-66 50-57 40-48
Szerbiai ökör . . . — 56-66 50-54
Bika........................... 58 -64 52—57 1 46-51
Növendékmarha . . —----- 51—62 —
Bivaly ....... — 34-48 1 —
Irányzat: A vásár hangulata lanyha,"azárak 1—2 koro

nával hanyatlottak.
Budapesti julivásár. 1903. ápr. 23 Fölhajta

tott : — drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hizott ürü-------- , középminőségü hízott üuü
----------- , legelőn javított ürü — pár.-kint, javított 
anya-------- ,' szerbiai raczkaj uh---------, kecske —
bárány---- -. Irányzat:

A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 1903. 
április 16-tól 1903. április 22-ig. Sertésállomány volt 
1903. április 15-őn 38689 darab. Ehhez érkezett : magyar 
2779 drb, szerb 1529 drb, összes állomány 42997 drb. 
Elszállittatott:----- drb. Maradt állomány 1903. április 22.
-----  darab.

Budapesti ferenezvárosi sertés-zárt vásár.

Irányzat: Vásár közepes.
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április 17-én 100-104 100-102 108-112 102-108 74 -102 80

április 23-án 100-102 96-100 106-110 98 -108 88-102 —

A gryőri sertéspiacz forgalmáról. — 1903. 
április 16-tól április 22-ig. — 1903. április 15-én volt 
állomány 19843 drb, ehhez érkezett 869 darab, összesen 
20712 drb. — Elszállittatott: győri fogyasztásra 69 drb, 
belföldre 15 drb, Bécsbe 1596 drb, Csehországba 40 drb, 
összesen 1720 darab. — Maradt állomány április 22-én 18992 
drb. — Árak 134—139 fill.

Hízott 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: Változatlan.

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

öreg 2 éven fölüli 108 f.-től 118 f.-ig, öreg 2 éves 
108—112 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 120—128 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 94—100 
fillérig. Irányzat: Változatlan.

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

Bécsi juhvásár. 1903 ápr. 23. Fölhajtatott : 26S8 
darab. Árak: kg.-kint fill.-ben: angol húsos ürük 
-------- - (-------- ), I. rendű hizott ürü 54—56, középmin. 
hízott ürü 46—52, kecske-------- bárány---------- .

Irányzat: Lanyha.

Bécsi szúró marhavásár. 1903. április 23. Föl
hozatal : 4011 drb borjú, 1695 drb sertés, 109 drb 
juh, 2352 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
102—120 (-----------), borjú II. o. 80—100, hizott sertés
108—120, süldő sertés 92—110, hússertés 101—120, 
juh 80—100, bárány páronkint 12—28 kor.

Irányzat : Lanyha.
Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. április 20. 

Fölhajtatott : hizott és legelőmarha 3792 drb, csontozni 
való marha 618 darab, összesen 4410 darab. Ebből 
ökör 3406 drb, bika 455 drb, tehén 416 drb, bivaly 
133 drb. Vesztegvásárra felhajtatoit — drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték

ben fogyasztási adó nélkül)
1903. április — 1. rendű Ii. rirdü III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 70-74 1 62-69 | 52—61
Galicziai hizott ökör. . . 74-76 66-73 ; 58—65
Tarka hizott ökör .... 80-84 70-79 | 60-69
Bikák ............................... 44-69 | —
Hizott tehén.................... 48—64 —
Legelő marha....................
Csontoznivaló marha. . 
Bivaly................. ...

44-60
36-48

—

_____ _____
Konzerváru (selejt) . . . — -------- 1 —
Irányzat: Elég elénk.
Bécsi sertésvásár. 1903. ápilis 21. Fölhajtatott : 

hússertés 3373 darab, zsirsertós 5544 drb, összesen 
8917 drb. Ebből : magyarországi 5621 drb, galicziai 
3131 drb, egyéb 165 drb. Árak: kgrammonkiut élő súly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 116—118 (kiv. 
120), elsőrendű közép magyar 101—106, könnyű magyar 
100—106, öreg nehéz magyar 108—115, szerőmségi 
vhorvát)-------- , szedett sertés 100—106, galicziai süldők
80—102, galicziai öreg----- , hússertések 80—102 Irány
zat: Lanyha.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet 

jelentése. Budapest, 1903. április 23.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

140—320, csirke sütni való hazai egy pár 220—340. 
Tyuk, hazai egy pár 300—420. Kappan hizott egy pár 
400 - 500. Rucza hizott la egy pár 480—500, rucza hizott 
Ha egy pár 440—460. Lúd hizott la 1400—1600, lúd 
hizott Ha 1200—1400. Pulyka hizott la 900—1000, pulyka 
hizott Ha 800-900 fill.

Vágott baromfiban és I.-rendü szépen, 
tisztán kezelt hizott ludak kilója 1-12—1’20, vágott 
pulykák Kilója l-UO—lTOfill. kilónként, minőség szerint.

A tojás üzleten la friss telt tojás 60—61, 
gyengébb minőségű 59—60, apadt  —, meszes 
-------- koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betsgségek állása Magyarországon.
1903. április 22-én.

A betegség neme

össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

be
co
N 

:O 
44 ud

va
r

több kevesebb

kö
zs

ég
ud

va
r j to o

N 
:O 
44

| ud
va

r

Lépfene —____ — ............ 9 9. '6 6
Veszettség ......... .... ........... . 73 73 —* I — 15 15
Takonykór .............  ... — 47 50 — —
Ragadós száj és körömfájás 99 219, 4 23 — —
Ragadós tüdőlob —............. — 1 —- 1 — — —
Juhhimlő._. .............— 4 12 2 2 — —
Ivarszerü hólyagos kiütés 42 9’j 7 19 — —
Rühkór ... _ ... .................. 519 996 43 31 — —
Sevtésorbáncz ........ ............. 54 96 14 23 — —
Bivalyvész _______ _____ — — — 1 — — —
Sertésvész .................... 241 —1 8 1 — — —

Vajpiacz.
Az <Alfa Separator* részvénytársaság jelentése.

Budapest, 1903. április 20. Teavaj centri
fugált 2’30—2-40, vaj, köpiilt 1'80—2’00 korona 
kgr-kint. Tehéntúró I-a-----32, tehéntúró Il-a
—28 fill. kgr.-kint. Irányzat: Csend s, é'et- 
t len forgalom.

Becs. 1903. április 19. Legfinomabb tea vaj 
2.20—2.30, finom teavaj 2’10—2-20, parasztvaj 
1'30—1’40, tehéntúró 0.30 kor. klg.-kint. 
Irányzat: Élénkebb..

Berlin, április 18. I. oszt, vaj 112—115, 
II. oszt, vaj 110 — 114 márka 50 kgr.-kint. (1 
márka = 120 fill.) Irányzat: Szilárd

Hamburg, április 18. I. oszt, vaj 111 —11411. 
oszt, vaj 107—110 márka kgr.-kint. (1 márka = 
120 fill.) Irányzat: Csendesebb.

London, ápr. 18. I. oszt, vaj 112, II. oszt, 
vaj 109 s pr cent 50 kg.-ként. (1. s— 120 fillér.) 
Irányzat: Csöndes.
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gépgyár K 
részv.-társ.

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

Amáv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ: -------

tejszövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: =---------

legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költségveté
sekkel és tervekkel dijmentesen 
szolgálunk.A pozs nyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb ........... . kitüntetés. ------! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve 1

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. :. 1 z

2?
Westfalia Separator
GÁL és FODOR BUDAPEST,

V.,Váczi-körut 44.
A legtökéletesebb szabadalmazott „WESTFALIA“ separatorok.

A legújabban szabadalmazott tejelő
melegítők kizárólagos elárusítói, 
Tejszövetkezetek, tej telepek, vaj és 
sajtgyárak teljes berendezéséről 
erő és kézi hajtásra díjtalanul 
szolgálunk tervekkel és költség

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni.

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

Magyar Élelmiszer-Szállító Részv.-Társaság
Jö

— Budapest, VII. kér., Kerepesi-ut 20. szám.
ÜZLETÁGAK: ....

11 Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és főze-
„ lékkiildemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra

jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállítmányo
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardijak, útirányok 

—stb.) készséggel nyújt fel világosi tást. ----
Kiviteli Osztály : A társaság berlini fiókja mindenféle élemi czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenezvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesitését. =====================

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

◄◄
◄◄◄◄◄◄◄◄◄

jSangerhauseni gépgyár
:— "".'z részvény-társaság z
Budapest, (Kűlgö Váczi-ut) C^Iga-utcza 3.

Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

Josef Steidl’s WAe, Wien, XVII/I., Jörgerstr. 41.

Lovak, szarvasmarhák és juhok részére.

Ajánlja szabadalmazott és 
kipróbált lőgyorsnyiró- 
ffépeit, melyek a cs. és 
kir. ntlv. istállókban, 
főrangúk, katonai 
parancsnokságok és 

ménesek 
istállóiban használatban 

vannak.

Nélkülözhetetlen gép minién tenyésztőnek.
E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbeli minőségükre hivat

koznak IO°/o árengedményben részesülnek.
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Tenyésztő On? Kiváló ered- ■ 

menyeket kíván elérni?
Ncs! 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 ajánlatnak. — Árjegy
zék és prospektus kívánatra ingyen küldetik FATTINGER t b- 
bi állatvédőiéiről: baromfi, galambok, fáczánok, madarak, I 

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

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8. |

Egy ilyen kövér disznót ■ 
csakis a

Barthel-féle takarmány mész |
| hozzátétele által leh 't II hónap nsulva kapni MELZER J. |
Iur 1896. deczember 9-én ezt Írja : Az ‘ Öntől hozatott takarmány- ■ 

mészszel egy önnevezésü közönséges fajta 11 hónapos süldő ■ 
| malacznál ^£3” 350 kiló hizlalást súlyt "“gM érhető | 

■ el “ Barthel-féle takarmánymész a legolcsóbb szer ■
• a csonttörékonység, csikó-, borjú-, és malaczbénaság elhárítása ■ 

| ellen a gulya felnevelésére, a tejjövedelem emelésére, farágas, | 
Bganajléivás ellen, tyúkoknál a tojás ele mozdítására. Leírás ■ 

és véleményadás ingyen. 5 kilós próba 2 korona postán.

g Barthel M. & Tsa Bécs, X., Keplergasse 20. |

lyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .

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

száritott répaszeleteket tartalmaz,
| lovak, tehenek, hízók, disznók, juhok I s stb. egészséges erőben tartására nélkülöz- = 

hetetlen abraktakarmány. 1
A honvédlovassági laktanyában (Budapesten, az 1-ső = 
és 4-ik honvédhuszá’’ezrednél, 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, lierg. ’víeternich Sándorné, gf. Károlyi Alajos 
és Sándor, gf. Zichy Nándor és Károly, gf. Wimpffen 
Siegfrid és számos uradalomban a legjobb eredménynyel 

= használatban van: =

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

vállatai, Budán.

Budapest, IX. kér., Üllöi-ut 117. sz.
lÖlllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllIIIIIIIIIIIHt

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Ala?^‘ott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
a „Hizla!da“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszerüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vizzel bíró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

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

BECK és GERGELY 
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. 
ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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e.e.e_e_e_(». 1902. évi forgalom: 26000 mm. .sjö-S-sjö-s
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziökra
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 Ki"
Budapest, V. kér., Erzsébet-tér 13. sz.

Jenes-féle Magyar Restitutions-Fluid 
lovak és szarvasmarháknak. —

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

mentve küldi

« JÉNCS VILMOS >
Gv gyógyszerész, ye)
Budapest, II., Széna-tér 5. sz. 

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

Uj “ Yietória” sorvetőgép
(tolókerék - rend - 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETOGÉP. =

| J^ofherr éS Sehrantz
|g JSudapesten, VI. kér, Yáezi-körút 57. sz.

Uj gazdasági gépgyára és vas- 
öntödéje Kispesten épültl900-ban

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

Xerjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen

ess

ü
a®
OS

Szivattyúk
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda

sági és iparczélokra.

Vas- és ólomasövak minden méretben. 
Kender és gummitömlök. 

Mérlegek, 
legújabb javított rendszerű tizedes, százados és híd
mérlegeit fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési, 
gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embermérlegek, 
mérlegek házi használatra, barommérlegek. 
Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. 

W. GARVENS 
I Wallfischgasse 14. wien SchwarzeHbergstr. 6.

■ Árjegyzék ingyen és bérmentve.

j A legjobb, legmegbízhatóbb, j
J gazdasági, kertivetemény és virágmagvak |
> szerezhetők be (a volt Nöthling-féle 23 év í 
| .. • óta fennállott) most — ■ |

| GOMBÁS JENŐ |
< ujjonnan berendezett elsőrangú magkereskedésében. <

| BUDAPESTEN, Kálvin-tér 9. szám. | 
| Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. |
WAVAVAVAVAVAVAVAX»AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA®

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



14 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. 17. sz.

KIS HIRDE

Fa,jbaromíi
és tenyésztojás kapható a 

„Délvidéki föld mi vei ő k 
gazdasági Egyesületénél" 
Temesvár.

Tenyésztojások.
Importált emdeni ludak, 
pekingi kacsák tojásai 

megrendelhetők: Blázsit 
Miháiy 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 díszoklevé léi 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, Do- 
mony, Pest-megye.

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

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

Príma tea-vajat 
bármily mennyiségben, ál
landóan vesz a onnali kész
pénz ellenében: Wenzel 
Suchomel Aussig.

Sárga orpington 
tyu tok és ezek tenyésztő)á- 

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”

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

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

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

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

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

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

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

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

SHomassatafi
(Thomasfoszfát)

a legkitűnőbb, foszíorsavas műtrágya, 
minden talajon fényes sikerrel alkal- 

mazhatö.
Hatása több évre terjedi 

KALMÁR VILMOS 
a Thomasfoszfátgyárak vezér képviselője 

Budapest, VI., Teréz-körut 3. sz.

◄◄◄
◄◄◄◄◄◄◄◄

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲a

Actien - Gesellschaft zűr Fabrikation ►
vegetab. Dele in Triest. ►

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

valamint a tisztaság szavatolása mellet

sesam pogácsát, >.
Arachide (földidió) pogácsát. ►

Lenmagpogácsát és Cokos pogácsát ►

SOK ■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■

Kwizda-féle Korneuburgi Állattáppor

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

ban kapható.

Szer lovak, szarvasmarhák és ju
hok számára. Egy doboz ára 1 
korona 70 fillér- Fél doboz 70 filh 
Valódi csakis ezen védjegygyei ellátva-

Főraktár:
FrílTIZ Toh Kwizdíl gyógyszerész, csasz. es kir. osztrák-

iclli/j Jvli. 1 vvicuu, magyar, román királyi és bolgár feje
delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett.-----------------------------------

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

ságban, óránkénti 40—2300 liternyi munkaképességgel.
Korona-vajköpiilők. Legújabb es legczélszerübb gép ki

sebb üzemek részére.

Tejgazdasági gépgyár és tejgazdasági 
technikai iroda. Vezérképviselő :

DÉNES B., BUDAPEST.
VI.. Váczi-körut 61. sz.

Berendez teljes gazdaságokat kéz- és 
erőhajtásra.

Szám 1 2 3 4
képesség 5-6 10 15 25 lit.

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

JURÁNY KÁROLY V.
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Kis hirdetések ára:

■linden szó 4 fill., kövér betűkkel 
minden szó 8 fill. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetések ről
csak akkor adunk felvilágosítást, ha 
k-'-rdósttevő 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.

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

Kínálat.

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

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

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

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

r.-társaságnál
Budapest, Fürdö-u. 8.

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

Baromfi szállító 
kosarak kaphatók: Lampel 
Ödön kosárfonónál, Újpest, 
Temetö-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- 
ködőek. Pozsony, 1902. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni.

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

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
Berités-g'yAra 

BUDAPESTEN, VIII. 
Üllői-ut 48. szám. 

Pekingi kacsák, ma
gyar tenyész- 
l>ikák9 

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

kaphatók.

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

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-tel epén 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 Angoi Emde- 
nivel 1 kor. 40 fill., Olasz.óriás 
1 kor. 20 fill. Fehér gyöngy tyuk 
80 fill. Sárga Orpington direkt 
Angolországból Holló József ál
tal I. rendű 2 kor., II. rendű 
1 kor. 60 fillér. Sárga Orping- 
tonXmagyar sárga tyúkkal 40 
fillér. Fehér gyöngytyuk kakas 
8 korona. Jó csomagolás bizto
sítva 1 koronáért Sármezey 
Antalné, Mező-Kovácsháza.

Fehér mexikói 
pulykatojás drbja 1 korona; 
emdeni óriási olasz ludak 
tojásai két évesektől 1’30 
fill., ideiektől 1-10 fill. 
(rázásmentes csomagolás 
1 kor.) Megrondelést el
fogad Ve nrich Lajosné, 
Battonya.

Angol parókások. 
Bécsi, gráczi, klagenfurti, 
mistelbachi, legutóbb a po
zsonyi orsz. mezőgazda
sági kiállításon diszoklevél- 
és aranyéremmel kitünte
tett, I. díjat nyert, Angliá
ból és Németországból im
portált szülők utáni angol 
parókások minden színben, 
még kékben is, kaphatók 
Fekt Ferencznél Eperjesen 
Válás zbélyeg kéretik.

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 tyuk fajtát, 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. m. 8.
Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

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

— Kaphatók: —

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

Két kölyök-agár 
jutányosán eladó: Návay 
Sándornál. Makó._________

Tej g’az d as ág-i 
Zsebnaptár 
az 1903. évre

IV. évfolyam. Szerkeszti és 
kiadja

Jeszenszky Pál 
„OMGE* titkár.

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

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

37512/11. sz.
Hirdetmény.A bábolnai m. kir. állami ménésbirtokon 

li darab részben há
rom, részben két- és 

egyéves 

rambouillet 
tenyészkos 
szabad kézből el

ad atik.Előjegyzéseket elfogad és felvilágosítással szolgál a m. kir. ménesbirtok igazgatósága Bábolnán (posta-, távírda- és telefonállomás)-.Budapest, 1903. évi április hó 17-én.
M. kir. földmiv. minister.

Fajtiszta, szép sárga Orping;- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a 
H. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

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

Herrlich Ludwig birtokos és 
tenyészállatkereskedőnél

Allhütten Stermberg mellett, 
Morvaország.

Egyvasu egyetemes ekék - - minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg-
Két és több barázdás ekék tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmondi Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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ALAPÍTVA 1865.

Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport áru raktár.

BUDAPEST,

A

A
A

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

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

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

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

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

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


