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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Állattenyésztési felügyelőségek.E lapok 22-ik számában Sierbán Jánosnak az OMGE. szakosztály ülésében tett indítványából kifolyólag Fehér Zoltán az állattenyésztési felügyelőségek működéséről sok jó akarattal megemlékezve oly irányú kijelentést tett, hogy a kerületek kisebbítése helyett inkább segédfelügyelök alkalmazását látja czélszerünek. A t. szerkesztőségnek egyenes felhívására mint a felügyelők egyike készséggel szólok a tárgyhoz.Az állattenyésztési felügyelői intézmény még nem oly régi, hogy el lehetne mondani, hogy az már egy tökéletesen szervezett változhatlanul megállapított munkakörü valami volna, fejlödikfokról-fokra, munkaköre bővül napról-napra, s e végett a szükségesség arányában kellett a kerületeket kisebbítve a felügyelők számát az eredeti 7-ről 21-re szaporítani.A közhangulat az érzett szükségesség által megnyilatkozásrakésztetve, ujabban ismét a felügyelőségek szaporítását kívánja. Oka ennek nem egyéb mint az, hogy a közönség nem látja kerületi felügyelőjét oly gyakran mint amily gyakran annak tanácsát kikérni szükségesnek — úgy egyesek mint a közre nézve hasznosnak — ismeri. A gazdaközönség úri osztálya, legyen annak a felügyelőre akár üzleti összeköttetés,akár szaktanács tekintetében szüksége, a felügyelöveli érintkezést könnyen ki tudja magának eszközölni, nem úgy azonban a szegény kisgazda, mert ö a felügyelőnek írni nem tud, sem pedig a második, harmadik vármegyében őt felkeresni nem képes, sőt ha nagyritkán megteheti is, akkor is csak félve kopogtat ajtaján, s szinte meglepetve látja a barátságos fogadtatást, a készséggel nyújtott tanács és útbaigazítást. De amint már emlitém — miután a felügyelő sok esetben a harmadik megyében lakik 

— csak kevesen vehetik igénybe. A felügyelőnek kötelessége ugyan az intelligens gazdaosztály ügyeivel is foglalkozni, de nézetem szerint még inkább hivatása a szegény nép érdekeit előmozdítani, a minek azonban csak úgy felelhet meg, ha módjában áll a néppel minél gyakrabban érintkezni, nagy nemzetgazdasági kárunkra, annak ma akadálya a kerületek nagysága, helyesebben a kerületekben fekvő községek nagy száma.A Fehér Zoltán által megpendített kérdésben való helyes ítélet formálhatása szempontjából szükségesnek véltem a felügyelők munkakörét röviden ismertetni.A felügyelőnek feladata „az állattenyésztés érdekében alkotott törvények és szabályrendeletek végrehajtásának az •ellenőrzése, községi apaállatok hivatalos szemléjén való jelenlét, feladatát képezi a járási mezőgazdasági bizottságok határozatainak minemü végrehajtását ellenőrizni, a községek által kérelmezett kedvezmény nélküli vagy kedvezményes áru apaállatok és a szarvasmarhatenyésztési alapból anyaállatok bevásárlása, kedvezményes díjtételre jogosító szállítási igazolványok kiadása, községi nyájak szemléje, legelőfelosztási kérvények véleményezése tenyészállatvásárok és állatdijázások ren- dezésbeni résztvétel, a törzskönyvelö bizottságok működésében való segítség, szakszerű előadások tartása, s számos felsőbb rendeletek teljesítése, melyek mellett még morális kötelessége — a gazdasági egyesületek működésének, a szövetkezeti eszme terjesztésének előmozdítása — nemkülönben úgy hatóságok, mint egyeseknek megkeresésére szakvélemény nyújtása.Hogy mindezen kötelmek teljesítése és lebonyolítása, továbbá a szükséges rend fenntartása szempontjából átlagosan 1600 ügydarab s több mint 2000 postai küldeményszám elintézése, iktatása beve

zetése valamint a nyilvántartási naplók vezetése, sok irodai munkát is okoznak, az könnyen belátható. A felügyelők a reájuk háramló munkák teljesithetése szempontjából évente átlagosan 150 napot oly kép töltenek utón, hogy 100 éjjelen át vasúti kupéban vannak, mert ha éjjeleiket nem áldoznák fel, az évnek nagyobb részét utazással kellene eltöl- teniök. Kérdés, hogy még igv is képesek-e feladatuknak megfelelni? En a magam részéről pirulás nélkül merem állítani, hogy nem, s nem is hiszem, hogy egy-két kisebbszámu községből álló kerület kivételével bármelyik kerület felügyelője megfelelni képes volna. Egy igen fontos és állattenyésztésünkre nagy befolyással biró része feladatunknak teljesittetlen marad, nevezetesen a néppeli sűrűbb érintkezés, úgy, amint Sierbán arra igen találóan rámutatott az 1894. évi törvényeink kellő végrehajtásának ellenőrzésével.Nagy kiterjedésű 3 vármegye állattenyésztésével 1—1 felügyelő, még ha a gépies irodamunkák alól felmenthető volna is, elég behatóan s a megkívánt czéltudatos következetességgel nem foglalkozhat, mert ahhoz kevés az, hogy 2, 3, sőt 4 évenként egyszer-egyszer jusson községeibe népe közé. Eltekintve tehát attól, hogy a felügyelők munkaköre a jövőben még okvetlenül bővülni fog, hogy a megkezdett és sikereket Ígérő munka növekvő arányaiban folytatható legyen a felügyelőségek szaporítása elöl elzárkózni már nem igen lehetFentiekre ily szokatlan terjedelemben azért kellett kitérnem, hogy a személyszaporítás szükséges voltának igazolása mellett megkönnyitsem a következtetést arra nézve, hogy váljon mi az előnyösebb, a kerületeket kisebbítve azok számát szaporitani-e, segédfelügyelőket a felügyelőségek mai székhelyein alkalmazni-e avagy a segédfelügyelöket a kerületek 



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 24. sz.félreesőbb törvényhatóságainak székhelyére tenni ?A felvetett kérdésben Fehér Zoltánnak a nézetét nem oszthatom, mert bár nem tagadható indokolásának helyessége, — hogy a segédfelügyelő a felügyelő mellett — hogy úgy mondjam egy megfelelő iskolába kerül, de ennek végzése csak úgy volna sikeres, ha hivatalos utaiban gyakran kisérné a felügyelőt, ez azonban nem segítene sem a kerületen, sem a felügyelőn. Másrészről ennek czélszerüsége ellen szól még egy körülmény, a melyet egy olyan példában mutatok be, melyhez hasonló a legtöbb, ma tulnagynak ismert kerületben van. Kerületemhez tartozik Bihar, Békés és Arad vármegye, Biharban 497, Békésben 27 és Aradban 217 községgel, ahivatal székhelye Nagyvárad. Ha nekem Arad vármegye valamelyik közepes részén csak 1 órai munkám van is, annak elvégzése 2V2—3 napomba kerül, mert az odautazás 1 napot s a hazautazás ismét 1 napot vesz igénybe. Ha tehát mellém Nagyvárad lakhelylyel egy segéd van rendelve, az egy órai munka ennek is 3 napi idő és költségébe kerül, mig evvel szemben ha a segédfel- ügyelö Aradra helyeztetnék ki, minden egyes aradmegyei kiszállásnál 2 munkanap volna megtakarítható. Ezen példa is igazolja, hogy a felügyelő mellé rendelendő szakközegeket czélszerübb volna a mai felügyelöségi székhelyektől t ávolabb
TÁIKZA.

Rovatvezető : Biulay Barna.

Az angol baromfipiacz.Igen érdekes füzetet irt Polónyi Manó e napokban a baromfitenyésztés irányításáról, vázolva benne többek között, hogy a ránk oly nagy fontossággal biró angol piaczot mi módon volnalehetséges baromfitermékeink elhelyezése czéljából biztosítani. A füzet ezen fejezetét a következőkben közöljük: 1901-benNémetország 227 millió, Anglia 1336 millió s igy ezen két állam együttvéve 1563 millió értékű tojást, vajat, baromfihúst s egyéb vágott friss húst importált. Eme horribilis 1’5 milliárd kor. összegből mi mezőgazdaságiállamcsupán 28 millió koronával vettünk részt, vagyis 1-8%-al, Ausztria65 millióval, azaz 4'2%-al, Oroszország 146 millióval, vagyis9'4%-al, mig az a kis Dánia 255,millióval, vagyis 16-3°/o-al, az Egyesült Államok pláne 561 millióval, vagyis 36’O°/o-al a legnagyobb szállító. A többi eloszlik egyéb európai államokra, Ausztráliára s az egyéb britt gyarmatokra!Ebből kitetszik, hogy nagyon is bő alkalom kínálkozik a versenyből részünket kivenni. Czikkek szerint importált ezen két állam vajból 418 millió korona érték üt, baromfihúst 69 milliót, vágott friss húst 840 milliót és tojást 236 milliót, összesen 1563 millió koronát. 

fekvő megyékbe kihelyezni, a minek még az is előnyét képezné, hogy úgy a kisgazdaközönség valamint a politikai hatóságok is közvetlenebbül érintkezhetnének a felügyelőséggel.A mai beosztás mellett alig van 7 kerület mely ilynemű segítséget nélkülözhetne 3—4 kerület azonban 2 segédfelügyelöt is igényelne, tehát legelőbb is 18 segédfelügyelőre volna szükség.Véleményem szerint még sem volna a legczélszerübb megoldás ennyi segédfelügyelőnek alkalmazása sem, mert habára felügyelői szolgálat gyorsan koptatja el az embert, azok előmenetele oly lassúvá vállnék, hogy lehetetlen volna ezen szolgálati ágra csupa kiváló erőt nyerni, avagy azokat megtartani. Minek figyelembe vételével ajánlatosabbnak tartanám a kerületek uj beosztásával azok számát 21-röl 28-ra emelni, e mellett 3 segédfelügyelöséget szervezni s a felügyelők idősebbjei mellé néhány gyakornokot alkalmazni. Pókay Dtzsö.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Fehér marha, — tarka marha.Az állattenyésztési szakirodalomban mindgyakrabban találkozunk e lapok 16. számában „Esztéka“ aláírással közölt czikkhez hasonlókkal, melyekben az irók A kiviteli forgalom biztosítása s fokozásánál szem előtt tartandók főleg a romlandó czikkeknél a) hogy a szállítandó anyag kifogástalan legyen, b) hogy az megromlás veszélye nélkül érkezzen rendeltetési helyére.A mi magát a szállítandó anyag kiállítását illeti, úgy külföldön el van ismerve, hogy a mi anyagunk, a fehér húsra való törekvés mellett, kitűnő, csupán a kereskedői tisztességen múlik, hogy azzal visszaélés el ne követtessék. Magát a visszaéléseket pedig az illetékes kormányoknak módjukban áll szigorú megtorlásokkal ha nem is megszüntetni, de kellően csökkenteni. A mi pedig a szállítandó anyagunknak a rendeltetési helyen megromlás veszélye nélküli megérkezését illeti, ittmár fontosabb, mélyrehatóbb intézkedéstétel szükséges. Itt igen fontos szerepet játszik a) a távolság, b) a szállítási időtartam, c) a szállítási eszközök. A megromlás s értékcsökkenés veszélye a távolság emelkedésével nő, úgy hogy a mai viszonyok között nyáron a húsfélék átlag 4—5 napon túl tartó szállítást nem bírnak ki s ez szab leginkább határt, korlátot a kivitel fejlesztésének. Ezt a határt átlépni, ezt a korlátot lerombolni czélozza jelen közleményem, miáltal elérhetjük azt, hogy ebbeli czikkeinknek megnyílik Anglia akár Németországon keresztül akár Fiúmén át a tengeren s ha figyelembe vesszük azt, hogy Ausztráliából2 hónapig

tartó hajójáratok szállítják a húst Liverpoolba az ottani. nagy hütőközraktárakba s az Egyesült Államok 14 napi hajójáratokkal 561 millió korona értékű húst szállítanak oda, úgy — ha tudunk téléül millió 798 ezer korona értékű pulykát szállítani Londonba, úgy nem látom át — ha rendelkezünk a megfelelő eszközökkel, miért ne tudnék mi ebbeli millióinkat hatványozni, kivitelünket ezen az utón hathatósan fejleszteni, ha a mezőgazdasági tényezők majdan a tulproductióval a nagykereskedelmet megfelelően támogatni fogják.A nemzetközi forgalom közvetítői, a nagy világczégek, mint Schenker, Sution, Perier alkalmat és módot nyújtanak a vasutakkal fennálló szerződéses kikötéseiknél fogva úgy a kereskedelemnek, mint a termelőknek, hogy Angliát Bécs- ből 5—6 nap alatt gyorsan romlandó czik- keikkel felkereshessék s maguk a szállítási illetékek is oly mérsékeltek, hogy a mellett a világversenyből részünket kive- hetjük. Egy métermázsa vágott kerül Bécs nyugati pályaudvartól Londonig 15 márka, vagy 18 koronába, Kecskemétről—Bécsig 3 kor. 77 fill., összesen 21 kor. 77 fillérbe. Ilyetén esik egy kilogrammra 22 fillér. Ha figyelembe vesszük, hogy a német vámtarifatervezet 24—40 márka között ingadozik a vágott baromfihús métermázsája után s Angliába vámteher nélkül érkez- hetik s kerül ugyanott értékesítés alá, már

régi, megállapodott tenyészirányok felhagyásáról adnak hirt; akárhányszor — mint a hivatkozott esetben is — vádolván az elpártoltakat, kitartás, sőt szaktudás hiányával s nemtörődömséggel a nemzeti traditiókkal szemben.Nehéz, komoly vádak ezek azért, mert egy vidék állattenyésztő gazdái a magyar szürke marha helyett a jövőben más, idegen fajtát óhajtanak tenyészteni. Erről a tárgyról szólván, nem szorítkozom csupán az aktuális Háromszék igyekezetére, hanem általánosságban óhajtok tárgyalni; mert a mit Esztéka ott szóvá tesz, ugyanazzal a jelenséggel találkozunk, ha megfigyeljük, az ország legtöbb szarvasmarhatenyésztő vidékén is nap-nap után.Magyarország az égalji-, talaj-, tenyésztési és értékesítési viszonyok szerint tudvalevőleg tenyészkerületekre van felosztva. A nagy fogyasztási góczponlokhoz közel eső, közlekedési vonalakkal bőven ellátott, s belterjesebb gazdálkodású Dunántúl és a felső Duna mente tarka marhát tenyészt; a távolabb eső, inkább gabonagazdálkodást folytató Alföld, továbbá a külterjesebb állattenyésztésre már domborzati és égalji viszonyainál fogva is inkább utalt Erdély és a hegyvidékek pedig az ősi magyar szürke vagy fehér marhát. Ezt az állapotot nem nemzeti törekvések hozzák létre, hanem a gazdák mindennapi megélhetési vágya. Tenyésztettek a mi módjukban volt, s 
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munkabírás. Legkönnyebb haj- A LEGJOBB FÖLÖZŐGÉP AZ ALFA-SEFARATOR. I
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1903. — 24. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3folytatják ma is, a mely iránynak több hasznát látják. Vájjon ki kárhoztatná pl. a mosonmegyei gazdák tarka fejősmarha előállítását czélzó igyekezetét, mikor azok tejszövetkezetekbe tömörülve, sokkalta több, jobb, értékesebb állatokat és termékeket hozhatnak forgalomba s tenyésztésük fejlődésével karöltve földmivelésük is előre halad : szóval megélhetésüknek szilárdabb, biztosabb alapot teremtenek, mint a múltban volt. Bizonyára mindenki csak úgy egyetért velők, mint a hogyan helyeselnünk kell a távolabbi, magasabb hegyvidékek igás-állat előállítását czélzó magyar marha tenyésztését.A nagy szélsőségeken tehát úgyszólván önmagától kristályosodik ki a rendszer, az érintkezési pontokra, átmeneti vonalakon pedig váltakozó az állapot. De változó csak addig lesz, a mig a körülmények hatása alatt a gazdák egyik vagy másik rendszer mellé elhatározóan csatlakozni nem kényszerülnek.Tessék megfigyelni egy vidéki vásárt, a melyre úgy fehér-, mint tarka marhákat hajtanak. A feltűnő szinü, fényes szőrű, gömbölyű tarka állatok hamar gazdát cserélnek, keresik őket a tenyésztők csak úgy, mint a kereskedők ; mig az ősi idők szokásaihoz híven rosszul tartott, pókhasu, nagy bundájú fehér jószágot bizony csak a legszegényebb elem vásárolja. Látja mindegyik tenyésztő, hogy a fél idős tarka Állatért gyakran több pénzt kap agazdája, magán a vámon is, melyet Angliába szánt küldeményeinknél megtakarítunk, mondhatni nyerne a kereskedő vagy a közvetlen szállító-termelő. Szóval, tekintve a német vámtételt a vágott baromfira, még mindig olcsóbbanjuthatvágotthus Angliában fogyasztásra, mint Németországban.Ha olcsóbb is az orosz baromfi, meg a canadai vagy akár a dán, a magyar baromfi finomsága, ízletessége kiegyenlíti az árkülönbözetet s főleg a delicatessek s jobb vendéglők nem néznek néhány penczenyi különbözedre, s szívesen veszik a magyar baromfitermékeket. Főleg az ez idő szerinti átalakítási s egyenértékűvé tételre való törekvés mellett alapos kilátás van arra, hogy a mi termékeink mint elsőrendű czikkek fognak kelendőségnek örvendeni.Óránként 60 kilométer alapsebességgel közlekedő gyorstehervonataink — kapcsolatban a' Schenker-féle kombinált ugyanily sebességű külföldi csatlakozó vonatokkal, — mint emlitém, 5—6 nap alatt lehetővé teszik az angol piaczon megjelennünk. A MÁV. díjszabási köny- nyitései s a Schenker-féle szállítási mód mellett a kereskedő meg fogja találni számláját s ha figyelembe vesszük, hogy a MÁV. folyton fegyverkezik úgy, mint az 

mint a mégegyszer annyi idős fehérért. Természetes, hogy ily tapasztalatok után könnyen megszületik az elhatározás, hogy jövőben mi is tarkát tenyésztünk. A jónak részese kíván lenni mindenki.A tenyészirány változásához, hogy az okszerű, gazdaságos legyen, az elhatározást kell hogy számítás, a viszonyok tekintetbevétele előzze meg, hogy megkímélhessük magunkat esetleges csalódásoktól.A fehér marhát tenyésztő községek egyik a másik után igyekeznek áttérni a színesre. Áttérési módozatuk rendesen a kereztezés. Vesz a község tarka bikát. A többé-kevésbbé kiállításra nevelt, jól tartott tarka állat kikerülvén a községhez bizony a legtöbbször csak olyan exten- ziv elbánásra talál, mint fehér elődje. A drágabikaelsatnyul. visszafejlődik, kevés és rossz borjuk esnek utána; amelyek ha felnevelődnek is, nem gyarapodnak kellőleg atalán elhanyagolt, savanyufüves legelőn. Kicserélik tehát a bikát. Ha ez még véletlenül a gümökort is betelepíti a községi falkába, nos akkor teljes a számolás nélkül való kísérletezés eredménye. Folyamodhatunk ismét erre-arra segélyért, hogy jó magyar bikát beszerezhessünk s várhatunk évekig, amíg ismét odafejlődnek az állapotok, ahonnan elindultunk a gyorsabb meggazdagodás kecsegtető útjára. Tudom, lesznek, kik tulsötétnek fogják e képet találni, pedig hogy igyegyes államok a hadsereg kérdésében : szüntelen azon van, fokoznia harczképes- séget, tulliczitálni másokat, mindenütt erősebb lenni s elől vezetni, terhet ró saját vállaira, hogy a közgazdasági czélt előmozdítsa : alapos kilátás van arra nézve, hogy a jövőben mindinkább s mindjobban ki fog fejlődni Angliába irányuló forgalmunk, mivel az illetékes tényezők, a MÁV. a kereskedelemügyi, valamint a föld- mivelésügyi m. kir. kormányok lesznek annak leghathatósabb támogatói és fejlesztői.Ám, hogy az angol piaczot vágott baromfi, friss hús, vaj, tojásstb. termékeink megromlás veszélye nélkül elérhessék, elsősorban szükségeltetik, hogy a hus- nemiiek s a vaj fagyasztott állapotban állíttassanak elő és szállíttassanak. Ezen czélra szolgálnak pedig a hűtőkamrák s hütőkocsik, amelyeket hazánkban a fő export-állomásokon sürgősen létesíteni kell s ebben a kereskedelemnek kell elsősorban előljárnia; a földmivelési, valamint a kereskedelemügyi m. kir. kormányok feladata pedig itt a kereskedelemnek erősen hóna alá nyúlni s ott, ahol kell, azt anyagi támogatással is istápolni.

van, a mindennapi élet szolgál az érdeklődőknek példákkal.A tarka marha tenyésztése megállja helyét mindenütt ott, hol úgy az állatok, mint termékeiknek állandó, biztos értékesítéséhez a piacz vagy önként kínálkozik, vagy ilyet teremteni lehetséges. Sikerrel fog járni, ha a nagyobb takarmány- és ápolásiigényeknek eleget tudunk tenni; ha a változás keresztülvitelére szükséges elég tőkével, tudással, türelemmel rendelkezünk. A mondottak igazolására nagyon alkalmas például szolgál a már említettem mosonmegyei tenyészirány. Ezen körülmények között feltétlenül a sokat és gyorsan produkáló, bár drága tarka marhának van létjogosultsága.Ez azonban nem zárja ki, hogy a magyar marhát is hasonló jó eredménynyel ne lehetne tenyészteni. Amennyire mél- tánylom a háromszéki és más gazdák abbeli törekvését, hogy jobb takarmányértékesítő, jobb tejelő, gyorsabban fejlődő, szóval értékesebb marhaállományuk legyen, mint talán a mostani; ép annyira nem látva be, miért kelljen e czélból akár a pinzgaui, akár más hasonlóan drága, igényes, nehezen honosodó, betegségekre hajlandó idegen fajtához nyulniok.Ott a magyar-erdélyi szürke marha. Avval a költséggel és fáradtsággal, a mivel egy uj fajta tenyésztésére való áttérés jár, elérhető a kitűzött czél ez ősi fajtával is és akkor még mindig megmarad tiszta nyereségként a mérlegen amaz óriási jelentőségű körülmény, hogy állatállományunk egészségi viszonyaihoz egyetlen idegen fajtáé sem lesz — a mint most sem — hasonlítható.Lehetetlen, hogy Erdélyben, hol a kis- tenyésztök a birtokukban levő tehénanyagot bizonyosan már ősidőktől fejik, — ne lehetne utánlátással jó fejős törzseket összeválogatni csupa tisztavérü magyarfajta egyedekböl. Megengedem, sőt belátom, hogy ha az összeválogatás- nál kizárólag a tejelőképességre leszünk tekintettel, sok küzdelmi hibával leszünk kénytelenek számolni ; ez akadályok azonban nem jelentik egyúttal azt is, hogy a hibás alakulásokat okszerű tenyészirány következetes alkalmazásával az utódokban enyhíteni és végtére egészen kiküszöbölni is ne lehetne.Inditványnyal, mely az érdekeltségek által tartandó fejő versenyről tárgyalt magyar tehenekkel, a díjazottak ismertető bélyegzésével, stb. már volt alkalmunk a szakirodalomban találkozni.
Erötakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 

moslék, szörplé stb. beszerzése végett forduljunk a
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 24. sz.Vegyük alkalmazásba a tanácsot, tegyünk próbát nagyban; a mi Sperkernek, Teleki grófnak, Ugronnak, stb. sikerült, bizonyára sikerülni fog az erdélyi gazdák nagy részének is. Ily irányú törekvésnek úgy a magán, mint a közgazdaságra messze kiható eredménye lesz. Ha ugyanis az egyes tenyésztőknek sikerülni fog az ország ez ősi állatfajtáját gyorsabb fejlödésüvé, jobb tejelővé átalakítani a nélkül, hogy egyúttal petyüdté, laza szervezetűvé is válnék; ez által módot nyújtanának oly vidékek szarvasmarháinak a javítására is, amelyek a maguk számára kamatoztathatnák.A magyar marha jövőjét illetőleg nincs okunk kétségbe esni. Az mint elsőrendű ígásállat, majd mint regenerátor elpuhult, enervált tenyészetekben, s végül javított formájában úgy is mint tejelő és huzó haszonállat különösen a kisgazdák kezén még beláthatlan időkig fontos tényezőként fog szerepelni. Habár a produkált termények csak közepes mennyiségüek, is, minőségére, az előállítási ár olcsóságára s különösen megbízható egészséges voltára nézve eredménynyel fogja a versenyt kiáJlani.Egyes vidékeknek más tenyészirányra való áttérése azokat, kik a magyar marha javításán már addig is,fáradoztak s eredményeket is értek el, — nem aggaszthatja. A magyar marha jövőjét biztositó körülmények ezáltal nemcsak, hogy nem csökkennek, sőt inkább növekednek, s az álhatatosan kitartók a kisebb konku- renczia előnyeit is élvezni fogják.Az idegen szarvasmarha-fajták tenyésztésénél akárhányszor nem az elérhető üzemi eredmény a döntő, hanem a tenyésztő, gyakrabban a birtokos egyéni tetszése. Tetszik a szemének a szép tarka jó formájú állat, az impozáns tejhozam, stb ; s ennek elérésére és fentartására nem sajnálják a gyakran luxusig hajtott elhelyezést, gondozást, bármibe kerül is.A kinek módjában áll a fényűzés e neme : igaza van. Azt azonban senki sem fogja elvitatni, hogy az esetleg hasonló körülmények közé helyezett marha az ö nemes, szilárd szervezetével, szép külsőjével, élénk véralkatával sokszorosan nagyobb tetszésére, kedvtelésére szolgálhat annak, ki a szépet ebben is meglátni s honorálni tudja és akarja is.A magyar szarvasmarhatenyésztés ügyét nem a kisbirtokos, hanem a na

gyobb anyagi és szellemi tudással rendelkező gazdaosztály fogja előbbre vinni, fejleszteni: hogy majd azután, a hol indokolt, a köztenyésztés is hasznát vehesse a kulturális fejlődés eredményének.
Horváth János.

Állategészségügy.
Rovatvezető: Dr. Rátz István.

Gümökór juhban.A londoni kórtani egyesületben Fouler- 
ton gümökoros juh szerveit mutatta be, a melyek egy közfogyasztás czéljából levágott juhból származtak. A husvizs- gálat alkalmával azt látta, hogy mind a két tüdőben gyuladásos góczok vannak, a melyekben számos gümő ismerhető fel, azonkívül a mellhártya is mind a két oldalon gümőktől borított volt, sőt a májban, lépben és a vesékben is látott gümöket. A lágyéktáji nyirokmirigyek az egyik oldalon tyúktojás mekkoraságára megduzzadtak és számos rojtos góczot tartalmaztak. Hasonló elváltozásokat mutattak kisebb-nagyobb fokban a többi nyirokmirigyek is, melyekben a gümök az elsajtosodás és elmerevedés különféle fokozatait mutatták.Két tengeri malacz, melyeket az elsaj- tosodott góczokból származó anyaggal oltott, a 28. illetve a 35. napon hullott el s bonczoláskor kifejezett gümös elváltozásokat talált, melyek gümőbaczillusokat tartalmaztak.Nagy-Britanniában a gümökór igen ritka. Az első esetet mintegy két év előtt 
Mc Fadyean irta le, melyben a gümökór bakteriológiai alapon is megállapittatott. Más államok vágóhidjain szerzett tapasztalatok szerint a juhok gümökórja nem olyan nagy ritkaság. Ezek a megfigyelések azonban nem egészen megbízhatók, miután a husvizsgálat alkalmával nem tesznek pontos különbséget a AocA-féle gümö- baczillus okozta megbetegedés, tehát a a tulajdonképpen való gümökór és azok között a többi betegségek között, a melyek a gümökórhoz teljesen hasonló elváltozások kíséretében folynak ugyan le és mégsem gümőkóros eredetűek. Ilyen mindenek előtt a Preisz és Giunard leírta álgümökórja (pseudotuberculosis') ajuhok- nak.A juhok valódi gümökórjának a ritkasága nem ezen állatok gümökór ellen való immunitásából vagyis ellenállásából

ered, miután éppen az adott esett is igazolja e betegség iránt való fogékonyságukat. Az egyedüli magyarázata ennek azokban a körülményekben keresendő, melyek között a juhok élnek. Életűknek legnagyobb részét a szabadban töltve, aránylag kevéssé vannak a fertőzésnek kitéve. Ugyanennek tulajdonítható az is, hogy azok a szarvasmarha fajták, a melyeket kevés ideig tartanak istállóban, mint pl. az aberdeenshire-i szarvasmarha, a mely legtöbbnyire a szabadban élt és a melyben állítólag sohasem láttak gümő- kórt, mentes volt ezen betegségtől, mig ellenben a zárt helyiségben, rosszul szellőzött istálóban tartott szarvasmarhák között e betegség igen el van terjedve. (Centralblatt f. Bakteriologie- Parasiten- Kunde undlnfektionskrankheiten, XXXII. Bd. No. 15.) Dr. R.

Tejgazdaság.
Rovatvezető; Sierbán János.

A hamburgi tejelöverseny.E lapok f. évi 11. és 21. számában foglalt hasonló czimü publikácziók kiegészítéseképpen talán nem'lesz érdektelen a következők közlése.Mintáz idézett közleményekben jelezve volt, a fősulyt a versenyben annak kiderítésére fektették, hogy a konkuráló tehéncsoportok közülmelyik adja alegkevesebb értékű takarmánytól a legtöbb értékű tejet.Az erre vonatkozó eredmény a követ-kezö
6 napi 6 napi 1 napi 1 kg.

Csoport Fajta hozam takarm takarm tej
kg. Márka Márka pt.

I. Jeverlandi 762-7 58’45 1-95 7-66
II. Nyug, porosz 667’4 35’24 1-17 5-28

III. Angelni 560’3 36’42 1-21 6’50
IV. Bereitenburgi 357’8 40’18 1’34 11-22
V. Holsteini p. tar. 634’8 46’15 1’54 7’27

VI. Kel. friez. lek. t. 595’7 41’06 1-37 6’88
VII. Holsteini p. tar. 730’5 45’48 1’52 6’22.Adott pedig az I—VI. csoport 1 kg. tejben 2 és 4% között ingadozó vajat, a VII. csoport pedig 4°/o-it meghaladó mennyiséget és ennek 1 kg. teje került 6 22 pfeningbe, úgy hogy olcsóbba 5’28 pf.-be csak a II. csoport teje került, de az mintegy 3'5% vajat szolgáltatott. A pályázó fajták között tehát ez esetben a pirostarka holsteini bizonyult legjövedelmezőbbnek, a nyújtott takarmányt legjobban meghálálónak, de feltűnő, hogy ugyanezen fajta (az V. csoport) 4-ik, illetőleg utolsó helyre szorult.

Járgány cséplőkészletek. | Elsőrangú hazai gyártmány! | Darálók. Szecskavágók Ekék.
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1903. — 24. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5Ez a két konkurrens csoport azonban két külön tehenészetből való s bár egy fajta, individumaiban ime nagyon eltérő, amiből ismét is az a tanulság, hogy a jó takarmányértékesitö képesség bizonyára és első sorban egyéni tulajdonság.A nyugati porosz fajtának is egészen szembeszökő az értékesítő képessége és épolv feltűnő másfelöla breitenburgi fajtának utolsó rendüsége ; ám e lap 21-ik számából már ismeretes, hogy épp ez a fajta gyarapodott a fejési verseny alatt testsúlyban a legtöbbet, t. i. 203 kg.-mot, a VII. csoport pedig csak 8 kg.-mot, tehát ez utóbbi igenis tejben, az előbbi azonban húsban hasznosított; mi több, a másik holsteini csoport (V) a kísérlet alatt súlyából 174 kg.-mot veszített s tejelésben is csak utolsó rendben hasznosított, tehát az első dij nyertesének fajtájához teljesen méltatlannak bizonyult. A nyugati porosz fajta csoport előkelősége eszerint annál bizonyosabb, mert az szállíttatott a legtávolabbról a kiállítás helyszínére s az egy kg. tej mibekerülésében mégis valamennyit és pedig nagy fölénynyel verte meg, tekintve, hogy az ö 5'28 pf.-ge a a legrosszabb 11-22 pf.-jével áll szemben s az első dijat nyerttel szemben is (6'22 : 5’28) egy pfenninggel olcsóbbban szolgáltatta a tej kg.-ját.Kár, hogy a laktáczió időszaka s még egyéb, a tej hozamra való körülmények e versenyben számításba nem vétettek. Nincs ugyanis kizárva, hogy az első nyertes kedvezőbb tejelési időben volt, mint a többiek. Az egész verseny azonban igy is igen tanulságos s feltevén, hogy a takarmányok értékének felvételénél helyesen, egyöntetűen jártak el — amiről szó nem esik — úgy világos az eredményből legalább is az a nagyfontosságu tény, hogy 
fel a duplájáig mehet a mibekerülési költség, nagyon megérdemli hát, hogy a tehenészetekben efféle kiderítéseket eszközöljünk s eléggé nem értékesíthető példányokon túl adjunk és lehetőleg csak minél jobban értékesítőktől neveljünk pótló anyagot. Monostori K.

í 11a ti*o r ga 1om.
Rovatvezető: Dorner Béla.

Sertések Ausztriába szállításának 
újabb szabályozása.Mint értesültünk, az utóbbi időben gyakran előfordultak olyan esetek, hogy osztrák részről kitiltott területekről szár

mazó sertéseket, a forgalmi szabályok kijátszásával szállították el Ausztriába. A forgalmi szabályokat egyes magyarországi és külföldi sertéskereskedők úgy igyekeztek kijátszani, hogy a lezárt területekről az állatokat olyan helyekre szállították, a honnan az Ausztriába való kivitel szabad volt s ott az egyes községekben pár nap alatt ismételten uj marhalevelet váltva, az állatok eredeti származási helyét elpalástolták s onnan mint a szabad területről származó állatokat vitték ki Ausztriába.Azt hiszem felesleges indokolnunk, hogy az ilyen eljárás különös színben tüntette fel állategészségügyi rendészetünk megbízhatóságát s nagyon is alkalmas arra, hogy a külföldnek állategészségügyi rendészetünk iránti bizalmát megingassa.A forgalmi szabályok ilyen módon való kijátszásainak az a káros hatása is volt, hogy bizonyos területek, sokszor egész járások indokolatlanul kerültek forgalmi korlátozás alá s hosszabb ideig indokolatlanul lettek az ausztriai szabad forgalomból kizárva. Ugyanis a forgalmi szabályok kijátszásával elszállított állatok eredeti származási helye ismeretlen lévén, ha ilyen szállítmányokkal valamely ragadós betegség lett Ausztriába behur- czolva, rendesen azok a járások lettek az ausztriai szabad forgalomból kitiltva, melyekben az állatok legutoljára megfordultak s igy egyesek nyerészkedése folytán egész vidékek szenvedtek indokolatlanul a hosszas forgalmi korlátozások miatt. Az állategészségügyünk jó hírnevét veszélyeztető s állatforgalmunkra igen károsan kiható ezen eljárást megakadályozandó, a földmivelésügyi miniszter körrendeletét bocsátott ki a törvényhatóságokhoz, melyben azokat e káros kihatású eljárásra figyelmezteti s utasításokat ad miképen kell a forgalmi szabályok ily módon való kijátszásának elejét venni.így a többek között felhívta a minister a törvényhatóságokat, utasítsák a marhalevél kezelőket, hogy a midőn sertésekre uj marhalevél kiállítása iránt felhivatnak, az uj marhalevél kiállítása előtt mindenkor szerezzenek maguknak alapos meggyőződést arról, vájjon az e czélból beszolgáltatott régi marhaleveleken kimutatott eredeti származási helyek nem-e az Ausztriába való szabad kivitelből kitiltott vagy egyébként forgalmi korlátozás alatt levő területeken vannak-e, a ■ 

mely esetben azuj marhalevelet belföldre való irányítással kiállíthatják ugyan, de amennyiben a fél hitelesen nem iga
zolhatná azt, hogy ezek a sertések a sza
bad területen már legalább 30 nap óta 
egyfolytában tartattak, az uj marhalevél felső szélére okvetlenül jegyezzék fel a légi marhalevél kiállításának helyét, napját és számát, valamint azt is, hogy az állatok Ausztriából kitiltott vagy egyébként is forgalmi korlátozás alatt álló helyről származnak.A marharakodó állomásokhoz szakértőül kirendelt állatorvosok, szintén utasítva lettek, hogy azon esetben, ha azt tapasztalják, hogy Ausztria részéről tilalom vagy forgalmi korlátozás alatt álló területekről tömegesen szállítanak sertéseket belföldi szabad területre és gyanú forog fenn arra, hogy ezen átszállítás a tilalom megkerülése czéljából történik, az ilyen szállítmányokról a rendeltetési helyre illetékes járási (városi) m. kir. állatorvost figyelmeztetésül táviratilag értesítsék.Végül felhívta a miniszter a törvényhatóságokat, utasítsák a marhalevélke- zelöket, hogy ha marhalevél beszolgáltatása nélkül kérnek tőlük marhaleveleket mint saját nevelésű állatokra a marhalevél kiállítása előtt okvetlenül győződjenek meg, hogy az állatok, melyre a marhalevelet kérik az illetőnek tényleg saját nevelése-e; továbbá, hogy a marhalevélkezelők, marhalevelet általában ki nem állíthatnak és nem irányíthatnak, mielőtt nincs biztos tudomásuk az állatoknak az illető községben létéről, egészségi állapotáról és arról, hogy az állatok az illető félnek már tényleg birtokában és jogos tulajdonában vannak és hogy mi módon jutott a fél az állatok tényleges birtokába.Hisszük, hogy a földmivelésügyi miniszter ezen újabb intézkedésével meg lesz akadályozható a fentebb ismertetett azon viszás eljárás, hogy pár nap előtt a szabad forgalomból kitiltott területekről, szabad területekre átvitt sertések mint onnan származók kerüljenek Ausztriába való kivitelre, s hogy ily módon a forgalmi szabályok kijátszassanak, s ez által állatkivitelünk állandóan veszélyeztetve legyen. Fontos ez, nemcsak állatforgalmunk biztosítása, hanem különösen á külföldnek állategészségügyi rendészetünk iránti bizalmának fentartása szempontjából. 44

A „TURUL44 permetező 
a jelenkor legtökéletesebb peronosporapermetezöje ================= Árak: ~

1—5 darab vételénél egy darab Ara ............... ....................... Irt 14.—
6—10 darab vételénél egy darab ára ......... ........................... frt 13.50

11—25 darab vételénél egy darab ára ____ __ ___ ____ ___frt 13.—
csomagolással együtt.

Hosszabbító cső magastörzsü fák permetezésére......... __ ..... ..... frt 1.—
Franczia szóró (kívánatra külön) ................................ ............. 75 krajczór.

IIAITIBEK ÖnÖX

Peronospora-pepmetező
— „DIADAL"...................

csiszolt, erős vörösréz pnttonynyal: frt 10.50.
Hosszabbító cső, magaetörzeü gyümölcsfák permetezésére. Ára frt 1.— 
Szőlészeti, boríiszati és gazdasági egyesületeknek, Valamint 
községeknek nagyobb mennyiségű permetező vétele esetén 

igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.

ma&kereskedése Budapesten.
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Baromfitenyésztés.

Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
Választmányi ülés.A Baromfitenyésztők Országos Egyesületének igazgató-választmánya junius havi rendes ülését 8-ikán tartotta meg 

Telek iJózseíné grófnő elnöklete alatt. Jelen voltak : Pirkner Jáno$ ügyvezető alelnök, lovag Asbóth Béláné, Andrássovicli Géza,

Berzeviczy Zsigmond, Hauer Béla, Hauer Béláné, Hreblay Emil, Koppély Géza, Nagy Dezső, Nich Édéné. Rausch Aladár Dr. 
Rodiczky Jenő, Polónyi Manó, Serfözö Gyula, 
Szilassy Zoltán, gróf Teleki József igazgató választmányi tagok és Ágh Endre titkár. Távolmaradását kimentette Krompecher Szilárd.

Teleki Józsefné elnök megnyitván az ülést, üdvözölte a szép számban megjelent tagokat s a múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szilassy Zoltán és Nagy Dezsőt kérte fel. Titkár számolt be ezután a múlt ülés határozatainak végrehajtásáról, nevezetesen a még múlt évi tagsági dijak befizetéséről és a Mátra-Verebélyen tartani határozott baromfitenyésztési előadás elhalasztásáról.
Hreblay Emil a rendezőbizottságnak az őszi baromfikiállitások érdekében tett intézkedéseit terjesztette az igazgató-választmány elé. E szerint úgy a Kolozsvár, va- 4 lamint Nagybecskerek és Aradon rende- zendő őszi baromfikiállitások a BOE.-vel karöltve rendezik és pedig a Kolozsvárit szeptember 5—8, a nagybecskerekit október 9—12-ig, az aradit pedig november 8—10-ig. A tervezeteket és bejelentési iveket az illető gazdasági egyes ületek bocsát

ják ki s övék a rendezés többi munkálatai is, a melyekbe azonban aBOE.is belefolyiA BOE. tulajdonában lévő udvarkerité- sek és ólak után szedett 30 kor. térdij a a BOE.-ét fogja illetni, valamint a 10% eladási százalékok fele is. Jelenti továbbá, hogy díjazásokra már eddig is szép ösz- szeget szavaztak meg az egyes gazdasági egyesületek, igy az erdélyi 1000 s az aradi si 1000 koronát. A BOE. részéről kéri egy szükebbkörü rendezőség kijelölését.
Pirkner János. Három-három tagú rendező-bizottság delegálását kéri elhatározni, a mely az illető gazdasági egyesületekkel a helyszínén tenné meg a szükségesintézkedéseket. Zoltán helyirendező-bizottság megalakítását proponálja.Az igazgató-választmány a gazdasági egyesületeket akként határozta felszólítani, hogy jelöljenek ki a maguk részéről szőkébb bizottságot, a mely aBOE. által e czélra delegált bizottsággal tenné meg a legközelebbi intézkedéseket.
Titkár jelentést tett a tagmozgalomról. A múlt ülés óta tagokul kérték felvételüket : Mátra- Verebélyi Gazdakör, Hanke Adám, Kubinyt Béla Magyar telepesek gazda

köre Temes-Rékás, Magyar Gazdák vásár
csarnok ellátó szövetkezete, Mihályi Caesar, 
Magyar Gazdaszövetség, Mosánszky Jenő, 
Neszméry Gáspár, Szecsányi Józsefné. gróf 
Szirmay György, Tokaji László, Varga Jenő, Zoltán József, gróf Andrássy Gyula, Báró Dániel Ernőné, gr. Bertalan,gr. Zichy József, gróf Széchenyi Domonkos gróf Pejacsevich Tódorné. A felsoroltakat az igazgató választmány a tagok sorába felvette.. Bemutatva az átiratokat titkár jelenti, hogy a Magyar Gazdaszövetség a BOE.-t tagjául megválasztotta és kéri, hogy a szövetség junius hó 17-ik közgyűlésére az igazgató-vál. két tagot kép- viseltetés czéljából kérjen fel. Az igazg. vál. Szilassy Zoltán és Koppély Gézát kérte fel. A földmivelésügyi miniszter abbeli leiratát, melyben szakvéleményt kér adni 
Kurtz C. maisseni gyáros baromfitakarmányáról az igazg. választmány úgy határozta elintézni, hogy az egyesület mintát kér a gyárostól kísérletezés végett, a melyet egyes tenyésztőknek szétoszt és a beérkezett eredményről tudósítani fogja a földm. minisztériumot.Az egyesület belügyei kerültek ezután tárgyalás alá nevezetesen Ágh Endre titkár állásáról való lemondása, a melyet az igazgató-választmány f. évi október 1-re elfogadott s uj pályázatkiírását határozta el. Ezzel az ülés véget ért.

A fehér viandott.A viandottok összes fajta-változatai ismeretesek nálunk, ha annyira nem is terjedtek el mint különösen Amerikában, és a nyugati országokban. Erős s a mellett egészséges állatoks ezért is sok barátjuk van.Hét különböző válfaját ismerjüka vian- dottoknak, u. m. az ezüst-, arany-, fehér-, fekete-, barna-, ezüstpettyes és fogoly- szinü viandottot. Az utóbb nevezett két válfajta csak a legutóbbi években terjedt el. A legelterjedtebb az ezüst- és aranyszínű viandottok és ezek tényleg a leg

szebb változatoknak is nevezhetők. Az alapszíne az előbbinek fehér, az utóbbinak az aranysárga minden tollúk azonban szélükön fekete sávval van ellátva.A fehér viandottok az ezüst szürkéből erednek és kb. 1872-ik évtől tenyésztenek tisztavérben. Standardjuk 1888-tól ismeretes s ezen időtől kezdve különösen Amerikában nagyban tenyésztik s ma már ott az összes viandott válfajok közül a leginkább van elterjedve s mint kereskedelmi baromfi az első helyet foglalja el. A fehér viandott kakas 4—41/2 kgr., a tyuk 3—3% kgr. tenyészkondicióban, igy tehát mint látjuk elég nagy testű. A tyúkok tojáshozama is nagy, s e mellett kitűnő kotlók és anyák. A csibék az idő viszontagságaival szemben ellentállók, gyorsan fejlődnek s az élelemkeresésben nagyon kitartók.Általában a fehér viandott Amerikában a zord éghaj lat alatt is kitünően bevált fajta s a New-York melletti farmok, Ízletes húsáért, az ottani viszonyok között kitűnő piaczi áruként nagyban tenyésztik.Egy nagybani tenyésztője ezen fajtának Horn Adolf, Dolgelidben New-York mellett, a ki a maga Auskerada Poultry Yards-án százával tenyészti a fehér viandottot. Bemutatott képünkön is egv innen származott kakas és egy tyuk van feltüntetve. — gh. —

A törpetyukok tenyésztéséről.A törpetyukok tenyésztésénél több olyan körülményt kell szem előtt tartanunk, a melyet más fajtánál nem annyira, így figyelnünk kell szimetrikus növekedésükre s arra, hogy kis termetüket megtartsák. E végből nem szabad azokat bármivel etetni. Hogy az állat törpe maradjon, csak a kései tojásokat keltetjük ki, vagy a mi még czélravezetöbb, ha a esi-



1903. — 24. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7békét oly takarmánynyal tápláljuk, a mely erösbbödésüket s húsúkat növeli, azonban a csontképzödésre nem foly be.A törpetyukok alól kikelt csibék táplálására igen jó a tengeri dara, a tej, a rizs, kis mennyiségben a zab-és búzaliszt, valamint egy kis zöld eleség is. Az etetési rendszer a kővetkező lehet: A csibéket a kikelés után három napig száraz zabdarával, főtt tojással és felaprózott kenyérrel kell tartani, azután lehet nekik reggelenkint száraz zabdarát adni, délelőtt száraz főtt rizst, este pedig ismét búzát. Délután ismét főtt rizst, este pedig ismét búzát adhatunk nekik, avagy fölváltva egy nap árpát, a másik nap búzát zúzva. Hat hetes korukig édes tejet is kell adni a csibéknek és gondoskodni kell friss ivóvízről, hogy abból ihassanak, a mikor tetszik nekik. Ez idő alatt heten- kint kétszer-háromszor egy kis főtt és felaprózott húst is kaphatnak; ha pedig megnőttek annyira, hogy a szemeleséget zuzatlanul is megeszik, akkor azt adunk nekik, bár a zabdarával való etetést továbbra is folytathatjuk.A csibék ezalatt azonban a gyepre is kijárnak, de csakis, ha már a harmat fölszállt, mert a korai megázás kártékony hatással lehet a gyenge csibékre. A csibéknek a gyepre azért is szükségük van, mert az a szemes eleség és különösen a rizs dugitó hatását ellensúlyozza.A fönt leirt módon a bantam csibék erősek és zömökek maradnak, még ha péppel vagy más hig eledellel tápláltat- nak, attól többnyire rendre hullanak, mert ezt nem bírják ki. A fönti etetés mellett a csibék egészségesek is maradnak és csontjuk nem durvul el.A törpetyuktojások kiköltéséhez nem szabad testes kotlót használni, hanem csak könnyebb fajtájút, de a mely mégis akkora, hogy az összes tojást betakarja.
Különfélék.

Útmutatás a ragadós száj- és köröm
fájás elleni védekezésre czimen, a föld- mivelésügyi minister 30000 példányban újból egy füzetet adott ki, amelybenigen hasznos tanácsokat ad a gazdáknak és állattartóközönségnek az iránt, hogy a ragadós száj és körömfájás ellen miként lehet eredményesen védekezni. A füzetben a betegség miben állásának és a betegség tüneteinek ismertetése után részletes útmutatást találunk a felől, hogy miképpen óvhatjuk meg az állatokat a betegségtől és hogy gyógyítsuk azokat, ha már a betegséget megkapták. Igen ajánljuk e kis füzetet a gazda és állattartó közönség figyelmébe, mert a ragadós száj- és körömfájás ellen csakis akkor lehet eredményesen védekezni, ha a gazda és állattartó közönség ezen betegség természetét és terjedési módját megismeri és a betegség fellépése után azonnal megteszi az előirt óvintézkedéseket. A 

földmivelésügyi minister a kis füzetet ingyen osztja szét a községi elöljáróságok, lelkészek éstanitóknak, úgyszintén mindazoknak, a kik egyszerű levélben a füzet megküldését kérik.
Tejkisérleti állomás. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Magyaróvárott m. kir. tejkisérleti állomást szervezett s annak ideiglenes vezetésével Újhelyi Imre gazdasági akadémiai tanárt, a moson megyei szarvasmarhatenyésztési egylet lelkes felügyelőjét, bízta meg. Az uj kísérleti állomásnak ügye tehát a legjobb és legmegfelelőbb kezekbe van letéve, igy méltán remélhetjük, hogy annak munkálkodása a köz javára áldásos eredményű lesz s ki fogja azokat elégíteni, a kik a tejkisérleti állomás szervezésétől sokat várnak.
A magyar lótenyésztés diadala Ausztriá

ban. Blaslcovits Ernőnek a legrégibb magyar istállótulajdonosnak Beregvölgy nevű hároméves gyönyörű ménje az osztrák Derbyben aratott fényes győzelmével nagy dicsőséget hozott a magyar telivér lótenyésztésnek. Blaslcovits Ernő második derbyjét nyerte Beregvölgygyel, előzőleg csak a világhirü Kincsem vitte színeit győzelemre, melynek dédunokája Beregvölgy idáig az egyetlen ló, mely a Királydijat, Alagi dijat és Derbyt nyert, nemcsak győzelmei révén legjobb lovunk, hanem véráramait is tekintve, egyike legszebben nevelt telivéreinknek. A versenyző vér ilyen arányos összeállítását kevés származási táblában találjuk meg. A híres mén Furcsának, Kincsem unokájának csikója eddig 340,876 koronát nyert szerencsés gazdájának. A legmagya- rabb sportért lelkesedek között a lóver- senyistállótulajdonosgyőzelme bizonyára minden körben örömet szerzett.
Bevitel Dél-Afrikába. Sűrített tej iránt ha azt úgy szállítanák Délafrikába mint az Angló-SwissCöndensedMilk Co., mely hat hónap múlva nagvobb refakcziát ad, élénk az érdeklődés. Ezen czég magyar szalonnát és sonkát is importálna, ha annak súlya, ize és csomagolása megfelelne az angol szokásoknak. Egy másik czég arról értesítette a konzult, hogy Dél- Amerikából 500 sertést hozatnak és magyar sertéssel is lehetne beviteli kísérletet tenni. Az ár G penny a levágott sertés angol fontjáért.
A fővárosi sertésvásár-pénztár létesí

tése ellen. A fő- és székváros az uj sertés- közvágóhidon is vásárpénztárt kíván létesíteni. E tárgyban legutóbb értekezletet is hivott egybe, amelyen azonban az ösz- szes érdekeltek, támaszkodva a marhavásárpénztárnál szerzett tapasztalatokra — ellene nyilatkoztak a sertésvásárpénz- tár létesítésének. Legtöbbet árt a pénztár a gazdaközönségnek. Ez okból az 0. M. G. E. több ízben kérte a fővárost, hogy a sertésközvágóhidon vásárpénztárt ne létesítsen, sőt e marhavásárpénztárt is szüntesse be, vagy pedig csinálja meg szövetkezeti alapon úgy, hogy az összes érdekelteknek része legyen benne. Az 0. M. G. E., miután a fővároshoz intézett 

minden kérése meddő volt, most legújabban a földmivelésügyi miniszterhez fordult s felterjesztésében beható indokolás kapcsán azt kéri, hogy ha a főváros a sertésvásárpénztárt úgy ahogy tervezi, minden ellenzés daczára létesíti, aminisz- ter ne hagyja jóvá az erről szóló szabályrendeletet,
A nagybecskereki országos baromfi

kiállítás ügyében értekezlet volt Nagy- becskereken, amelyenmegjelenta B. O.E. kiküldötte Hreblay Emil állettenyésztési felügyelő s megállapították, hogy a kiállítás október 9 ikén lesz a nagybecskereki kaszinó-kertben. A kiállítást, melyre nagyban folynak az előkészületek, Darányi Ignácz földmivelési miniszter fogja megnyitni.
Állatkiállitások és díjazások Fejér

megyében. A Fejérmegyei Gazdasági Egy. Abán, junius 14-én, Polgárdin junius 21-én és Lovasberénvben junius hónap 28 -án áll atkiálli tás t és j utal mazást ren dez. A kiállítások költségeire Darányi földmivelésügyi miniszter 500 korona állam- segitségetutalvánvozottagazdasági egyesületnek.
A budapesti tojáskereskedök egyesü

lete május hónap 29-én tartott közgyűlésén az egyesület vezetésére megválasztották : Grünwald S.-t elnökké Gescheit Ármint és Vámos Gusztávot alelnökké, Fischer Miksát pénztárossá, Plesz Mórt jegyzővé. Czélja az egyesületnek a jelenlegi visszás állapotokat megszüntetni, továbbá határozott üzleti szokások megalkotása a tojáskereskedelem részére. Az illetékes hatóságok az egyesület alapítóinak megígérték támogatásukat.
Dánia kivitele állaitermékekben. Élénk képet nyújt Dánia állattenyésztésének fejlettségéről a f. évi május haváról szóló kimutatás. Ebben a hónapban kivitelre került Dániából 168.103 hordó és 23.451 láda vaj; 60.683 bál szalonna; 2345 hordó füstölt sertéshús,679hordósózott marhahús; 36.480 láda tojás; 801.672 kiló friss marhahús ; 15.798 kiló friss sertéshús ; 2,201.070 kiló zsír, fagy gyű, bor stb.; 4Ö06 drb szarvasmarha és 1481 drbló; összesen 29,300.000 kor. értékben.
Borjuk felnevelése rizszsel. Manapság minden gazda arra törekszik, hogy termékeit a lehető legjobban értékesitse és igy a borjuk felnevelése teljes tejjel igen drágának mutatkozik. Ehelyett inkább édes soványtejet használnak, az észszerű táplálásnak megfelelő pótlékokkal. Pótszer gyanánt legtöbbször lenmagot használnak. Ez azonban sok helyen nehezen szerezhető be és ezért egy német gazda már évek óta selejtesebb minőségű rizst, úgynevezett rizstördeléket vett a sovány tejhez és ezzel táplálta a borjukat. A rizs könnyen emészthető és különben teljesen megfelel a táplálás igényeinek. A íelhasz" nálásugy történt, hogy a több napra szükséges mennyiséget péppé főzték és fokozatosan nagyobb adagokat az egyes borjuk részére külön-külön sovány tejben elkeverve adták az állatoknak, melyek ezt a tejet szívesen vették és emellett jól fej



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 24. sz.lődtek. Emésztési zavarok a német gazda prakszisában nem fordultak elő. Ezt a táplálást az illető gazda a borjuk 4 hónapos koráig folytatja és akkor más megfelelő takarmányokkal helyettesiti.
Az alföldi minta-rétöntözés. Darányi földmivelésügyi miniszter, hogy az Alföldön öntöző-müvek berendezésére ösztönözzön, a Békés-Csaba határában levő vad-szikterületet, a Borjú-gyepet öntözőteleppel látta el s azt szénatermelésre rendeztette be. A múlt évben az első kaszálás értékesítésével 3394 korona 20 fillér, mind a három kaszálás után pedig 8520 korona 50 fillér bevétel volt; ezzel szemben az idei első kaszálás értékesítése 6750 korona 20 fillért eredményezett, vagyis a múlt évi első kaszálás közel megkétszereződött.
Állatdijazás. Az Esztergom és Vidéki 

Gazdasági Egyesület május hő 28-án Párkányban igen sikerült tenyészszarvas- marha-dijazást rendezett. Díjazva lettek piros-tarka tehenek és 1—2 éves üszők, felhajtva lett 85 darab tehén és 73 darab üsző. A kisgazdák között 500 korona állami dij és 200 korona megyei dij lett kiosztva, melyet Horváth Béla főispán, mint elnök, szép szavak mellett adott át a kisgazdáknak, buzdítván őket állattenyésztésünk emelésére. A felhajtott állatok között különösen az üszők igen szép fajjeleget mutattak.
Baromfitenyésztők Országos 

Egyesületének postája.
Tagdijnyugtázás. Tagsági dijakat fizettek 1903. 

junius 5-röl junius 12-ig 1903-ra. Jászszent- 
lászlói gazdakör, Berkes Pál, Hanke Ádám, 
Varga Jenő, Heimler József. B. M. urnák 
V.-Sellye. A muta.ványszámot és alapszabá
lyokat elküldtük. — K. L. urnát Versecz. Ne
mes baromfiak cserekiosztásáért minden év 
junius hó 30-ig kell folyamodni. — P. L. ur
nák Szászváros. Levél ment. — V. K. urnát 
Debreczen. Sárgahaju tojást kaphat a magyar 
tyuk és orpington kakas ivadékai után is. — 
H. L urnák Ugod. Baromfihizlaláshoz való 
eszközöket beszerezhet Geitner és Rauschnál 
(Budapest, Andrássy-út 8.). — J. B. úrnőnek 
N.-Kár oly. Örömmeí töltött el bennünket be
cses levele. Önzetlen munkásságunk legköz
vetlenebb elismerése ez ; fogadja köszönetün- 
ket az agitáczióért is, a melyet azon vidéken 
kifejt, hol a baromfitenyé-ztésnek nagy jövője 
leend. — H. J. urnák, Pia-Szt-Antal. ígért 
közreműködésének előre is örvendünk. — 
H. J. u>nak, Bicske. Elhullott baromfiaiból 
egyet czélszerü lesz megvizsgálás végett az 
állatorvosi akadémiának beküldeni. Látatlanba 
mi csak azt a tanácsot adhatjuk, hogy az 
egészségeseket különítse el, nehogy azokat is 
baj érje. — D. E. urnuk, Bá’orkesz. Becses 
sorait elintézés végett a gödöllői baromfite
nyésztőtelephez tettük át, onnan rövidesen meg
jön a válasz. K. Sz. urnák R.-Csaba. Andalúziái 
tyúkok beszerzése végett tessék báró Gudenus 
Béláné úrnőhöz (Ivánda, Torontálmegye) for- 

- dúlni. — K. S. urnák, Harkacs. Félvér em- 
deni ludjait tenyésztőink körében értékesíteni 
nagy nehézséggel fog járni. Megkísértjük azon
ban s ha lesz rájuk jelentkező, azonnal tudó
sítani fogjuk. — J. R. urnák, Pta-Puó. A le
írásból nem tudjuk biztosan kivenni, milyen 
betegség pusztít baromfiállományában. Kérjük 

bővebben leírni s akkor készséggel adjuk meg 
a választ a közelebbi tennivalókra. — B. R.-ne 
úrnőnek, Naqy-Harsáuy. Szép langsán-tenyésze- 
tét csak tartsa fenn továbbra is. Ezeknek 
mindig akad jó áron gazdájuk. — V. M. urnák, 
B.-T^polya. Köszönjük szives érdeklődését. 
Üdvözöljük tagjaink sorában. — B. J. urnák, 
Temesvár. Levelére bő választ azonnal le
vélben adtunk. — M. Gy. urnák Győr. A 
mennyire leveléből kívehetjük, Ön egy oly 
baromfitenyészdét akar fölállítani, a mely nagy
ban s a külföldre exportáló árut állítana elő. 
Tojásra ajánlhatjuk a langsánt, de főleg a 
fehér magyar tyusot. — D. M. urnák, Zombor. 
Kéjük tudassa velünk azok czimét, akik egye
sületünk tagjai sorába belépni szándékoznak; 
mi készséggel küldünk azoknak alapszabályokat 
és nyilatkozatot is. Szivességeért különben fo
gadja e helyről is köszönetünk.

Szerkesztői üzenetek.
M. J. Pecska. Az ivar keletkezése tárgyában 

hozzánk intézett levelét nem közölhetjük. Azon
ban annak lényegével legközelebb foglalkozni 
fogunk lapunkban. Az időjárásra vonatkozó 
jóslatait figyelemmel fogjuk kisérni, de meg
jegyezzük, hogy a meterologiai intézetek a 
várható időjárásról végre megbízható prognos- 
tikonokat adnak közre. — B. E. Czikke nem 
közölhető.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Tápok44 eredeti tudósításai.
Budapesti sznróniarliavásár. 1903. .junius 10.

Í'ölhozatott : borjú 946 darab, bárány----- darab,
rak: Borjú I. oszt, kg.-ként 84—96 fill., II. oszt.

70—82 fill., bárány páronkint-------- kor.
Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Budapesti vág'óiuarhavásár. 1903. junius 10. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2409 drb, csontozni 
való marha 432 drb, összesen 2841 drb. Ebből : ökör 
1917 drb, bika 160 drb, tehén 580 drb, bivaly 144 drb, 
növendékmarha 40 drb.

1903.május 28. L rendű II. rendű III. rendű
Magyar hízott ökör 
Tarka hízott ökör . 
Tehén ........................

64—72
66 -74
57—62
63-70
66—72

56-62
58- 64
51— 56
55—62
59- 65
52- 68
40-52 

élénk, az 
melkedtek.

sertés-zár

50—54
52—56
46-50
46—53
52-58

Szerbiai ökör . . . 
Bika...........................
Növendékmarha . . 
Bivaly .......
Irányzat: A vásár 

minőségüeknél 1—2

Budapesti terei

hangulata 
koronával e

íczvárosi

árak jobb

tvásár.

Nap Érk.
waggon

Érk. 
darab

Sertés- 
közvágó- 

hidra 
elszállit
tatott

Eladat
lanul 

maradt

junius 5—10. 90 3541 3438 283

Nap

Napi árak fillérekben
öreg Fiatal

T?

gq

2 ti-,

, » CQ

O -0*0 t®
r-<

co

••0 c

tÉ

fi44

e bs 
b'S
:c O

junius 5-én 

junius 10-én
Irányzat:

90-100

94- 96
Vásár é

90-100

88- 94 
lénk.

96-102

96-100

88-100

90- 98

78- 88

82-90 —

Budapesti lóvásár. 1903. junius 10. Fölhajtatott: 
643 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
— drb, hintós 40 drb, igás 100 drb, fuvaros ló 150 
drb, parasztlő 300 drb, alárendelt minőségű 53 drb. 
Eladatott: 329 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
----------- , jukker------------, hintós 240—400, igás 
200—380, fuvaros ló 98—190, parasztló 32—90. 
Irányzat: A vásár hangulata-------- —

A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 1903. 
május 28-tól 1903. junius 3-ig. Sertésállomány volt 
1903. május 28-án 47166 darab. .Ehhez érkezett : magyar 
1613 drb, szerb 2257 drb, összes állomány 51036 drb. 
Elszállittatott: 4277 drb. Maradt állomány 46759.

Hizottsertés árak :
(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o levonással.)

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 108—116 ’ fill. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 108—116 fill.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 116—120 
fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 116—120 
fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 116—120 
fill. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 108—116 fill. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 108—112 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 108—112 fillér. 
Irányzat: változatlan.

Soványsertés árak :
(Az árak 40)0 levonással élősúlyban értendők.)

Öreg 2 éven fölüli 92 f.-től 98 f.-ig, öreg 2 éves 
92—98 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 100—108 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 84—88 
fillérig. Irányzat: változatlan.

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

Budapesti juhvásár. 1903. junius 8. Fölhajta
tott : 965 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 48—52, középminőségü hízott ürü 
40—47, legelőn javított ürü----- pár.-kint, javított
anya - ------- , szerbiai raczkajuh -------- , kecske —,
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata lanyha, el
adatlanul maradt 103.

Bécsi juhvásár. 1903. junius 10. Fölhajtatott : 1742 
darab. Árak: kg.-kint fill.-ben: angol húsos ürük 
-------- (---------- ), !• rendű hízott ürü 50—54, középmin. 
hízott ürü 44—48, kecske —— bárány-------- . Irányzat:
lanyha.

Bécsi sznróniarliavásár. 1903. junius 10. Föl
hozatal : 4388 drb borjú, 1205 drb sertés, 180 drb 
juh, 519 drb bárány. Arak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
108—124 (-----------), borjú II. 0. 88—106, hízott sertés
104—112, süldő sertés 92—112, hússertés 100—112, 
juh 80—100, bárány páronkint 12—28 kor.

Irányzat : lanyha, 4 fillér ársülyedés mellett.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. junius 8 
Fölhajtatott: hízott és legelőmarha 4059 drb, csontozni 
való marha 949 darab, összesen 5008 darab. Ebből 
ökör 3726 drb, bika 560 drb, tehén 392 drb, bivaly 
330 drb. Vesztegvásárra felhajtatott — drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték- 

ben fogyasztási adó nélkül.)
1903. junius —. 1 1. rendű | II. rendű III. rendű

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

70-72
70—75
76-81
56-74
50—68

60—68 |
61-68 ‘
64-74

50—58
54-60
54-62

Hízott tehén....................
Legelő marha....................
Csontoznivaló marha. . 50-74

36—48Bivaly........................
Konzerváru (selejt) . . . --------  ! —
Irányzat lanyha, 1—2 korona ársülyedéssel.
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Bécsi sertésvftsár. 1903. junius 9. Fölhajtatott : 

hússertés 5242 darab, zsirsertés 6602 drb, összesen 
11744 drb. Ebből: magyarországi 6606 drb galicziai 
4939 drb, egyéb 109 drb. Árak: kgrammonkint élő súly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 102—104 (kiv. 
89), elsőrendű közép magyar 94—100, könnyű magyar 
86—92, öreg nehéz magyar 94—100, szerémségi 
<horvát)-------- -, szedett sertés 86—92, galicziai süldők
80—98, galicziai öreg----- , hússertések 80—98. Irányzat:
érzékeny ársülyedések mellett igen lanyha.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. junius 11.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

120—230, csirke sütni való hazai egy pár 150—3—. 
Tyuk, hazai egy pár 240—4—. Kappan hízott egy pár 
----------- . Rucza hízott la egy pár------------ , rucza újdon
ság egy pár 3 5—. Lúd hízott la------------—, lúd
hízott Ha---------------. Pulyka hízott la-----------, pulyka
hízott Ha----------- fi.ll.

Vágott baromfiban és I.-rendü szépen, 
tisztán kezelt hízott ludak kilója 120—130, vágott 
pulykák kilója 1-00-— fill. kilónként, minőség szerint.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.
1903. junius7-éri.

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

A betegség neme

Össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

&0 O
N :© 

34 ud
va

r

több kevesebb

kö
zs

ég

ud
va

r

kö
zs

ég
 !

ud
va

r

Lépfene-------... —............ 42 50' 9 13
Veszettség _______ _____ 88! 88 7 7 — —
Takonykór ...............  ......... 54; 59 — — 6 5
Ragadós száj és körömfájás 97 533 5 85 — —
Ragadós tüdőlob .............. . — — — — _
Juhhimlő................................. 6 14 — _ _ _
Ivarszerü hólyagos kiütés 83j 225 □ 40 _ _
Rühkór ________________ 516' 1058 — — 35 63
Sertésorbáncz ..................... 183- 633 28 96 _ _
Bivalyvész ____ —............ 9 13 4 8 —- —
Sertésvész ........................... . 443! — 76 — —

Vajpiacz.
Az *Alfa Separator» részvénytársaság jelentése.

Budapest, 1901. junius 6. Teavaj centrifugált 
1'80—2'—, vaj, köptilt 1’50—1'60 kor. kgr-kint. 
Tehéntúró 1-a----- 80, tehéntúró 11-a —14 fill.
kgr.-kint. Irányzat: a forgalom nagyon nyárias.

Becs, 1903. junius 6. Legfinomabb teavaj 
2.20—2.30, finom teavaj 2'10—2'16, parasztvaj 
1'40—1'50, tehéntúró —.--------.— kor. klg.-
kint. Irányzat: változatlan.

Berlin, junius 6. I. oszt, vaj 95—98 
II. oszt, vaj 90—94 márka 50 kgr.-kint. (1 
márka = 120 fill.) Irányzat: lanyha.

Hamburg1, junius 5. I.oszt. vaj 88—95 II 
oszt, vaj 86—97 márka kgr.-kint. (1 márka — 
120 fill.) Irányzat: csöndes.

London, jun. 5. I-a vaj 98, Il-a vaj 95 s per
cent 50 klg. (1 s = 120 fill.) Irányzat: 
közepes.

Welser J. C.
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán.
Ajánlja: „Zala Drill11 hazánk legjobb 
sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes 
és több barázdás aczélekéit, és az 
összes talajmivelő eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

S
KURCZ LIPÓT ÉS TÍRSA

y,y,

Vidéki

photoczinkografiai müintézete

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

CLICHEKET
Chemigrafia, chromotypia,_photo- (auto)- 
typia, fametszet stb. 
zetek, alaprajzok j ’ 
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak 

megrendelések pontosan és jutányosán eszközöltetnek.

JIIIvLjr |JI A, jJllwlU y flu tuy 
;b.utján.Térképek,terve- 
photolithograíiailag lég- y
íbban sokszorosittatnak V

FEHÉR MIKLÓS gépgyár K 
részv.-társ.

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

A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ: —

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

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

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

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

„WESTFALIA" separatorok. | 

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

Krajnai sertés-tápli^zt 
doctor Trnkóczy-léle táp- és véd-por.

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

5 csomag 3 korona utánvét ellenében, csomagolással bérmentve.

Trnkóczy-féle gyógyszertár, Laibach, Etáin, Austria.
Köszönőiratok naponta érkeznek, kedvező eredményt jelentve beteg és egész

séges sertéseknél.

◄ ◄ ◄◄ ◄ ◄◄◄◄◄ ◄ ◄

Biztos sikerű

védő oltóanyag a serlésliimlő
(a nyári malacz veszedelme) ellen

kapható: Dr. Bácskay Béla nyilvános tehénhimlő 
termelő intézetében Aradon. Jótállás a fogamzásért. 
Ár adagonként — legalább 50 darabra történt megren
delésnél a szállítás költségeit is beleértve — 10 fillér 

használati utasítással.
Oltó eszköz, melylyel 1 óra alatt 1OO drb 
beoltható 2 K. 50 f. Referentiák kaphatók b. 
Königswarter Hermann úr csabacsüdi uradalmától és 
Haraszti testvérek décsi (u. p. Szarvas) bérgazdaságától.

►►►►►►►►►►►►

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

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

Siirgönyczim : Consum, Budapest. Telefon : 25—02

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

ÜZLETÁGAK: .

■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■
◄ ◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄

^angerhauseni gépgyár
" — részvény-társaság z

Budapest, (Kíilgö Váczi-ut) ^á^a-utcza 3.ssWá _______
WSS Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Special gépgyár szeszgyárak berendezésére.

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaSott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
a „Hizlaldává omás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadáftára alkalmas, czélszerüen berendezett szál
lástelepeit, cssatornázva, kitűnő vizzel biró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

Foglalkozik : szállások bérbeadásával, szemes és 
darált eleség beszer zésével, bizományi bevásár
lás és eladással, folyószámlára fizetéseket teljesit. 
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 rendszeri! saját gyártmányú benzinlokomobiijaikat 
és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség 1 Nincs tűzveszély! Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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e_e.e.e.e.e_ 1902. évi forgalom: 28,000 bál.
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra

I melyek idei első sorozata f. év julius hó 
8., 9. és lO-én tartatik 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 elfogadás mindennemű 
.............. ....... felvilágosítással szolgál: .------

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

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

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

mentve küldi

V JENCS VILMOS > 
gyógyszerész, ye)

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

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

tételére képesíti.

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

bér
mentve.

cs. és kir. szab, mosdóviz lovak számára.

Valódi csakis ezen 
jegy gyei ellátva.

Kapható minden gyógy
szertárban.

Főraktár :

Franz Joh. Kwizda „„ kir. osztrák
magyar, román királyi és bolgár feje

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

gyógyszerész, csász. és

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

Szivattyúk
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda

sági és iparczélokra.

Vas- és ólomcsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlők. 

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 Sciiwarzeibergstr. 6.

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabada má
zott és kipróbált 
lógyorsnyiró- 

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

ban, főrangnak, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbeli minőségükre hivat
koznak I0°/o árengedményben részesülnek.

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
úgy is mint a

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

Kormány hozzájárulásával........................................... 400.000.— kor.
Alapítványok...................................................................... 1,268.120.— kor.
Tartalékok........................................................................... 190.400.30 kor.

Összesen . . 1,858.520.30 kor.
Első évi fölösleg........................................................... 90.349.— kor.

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

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

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül vagy a képviselők köz
vetítésével. Nyomtatványnyal és felvilágosítással minden irányban kész
séggel szolgál az igazgatóság.
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’moVi /él: Pozsonyban 1902.

legújabb rendszerű szabadalmazott

egyetemes őrlőgép.
Egyszeri keresztülbocsájtással tetszés szerinti finomságú darává, 

vagy lisztté örli az összes gabonanemtieket és a csutkásteng-erit 
is. A tengeri csutkájából (torzsa) és a 
kóréból (kukoricza szára és levelei), 
szalmából, szénából finom korpát, friss 
burgonyából pedig moslékot készít. 
A “PERPLEX”-gépről leirást és ár
jegyzéket, valamint minta-őrleményt 
bérmentve küld :

Löw Alfréd 
okleveles gépészmérnök 

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52 BPATENT.

I I

UflYTON ót SHUTTLEWOKTH
BUDAPEST, Váczi-körút 63. szám (

altat a tegjutínyoMfcb *»s* mellett ajáolta’nak.

Eocomobil es gözcsépiőgép-készletek z>i, eg<?3112 raeroi*. 

walmak.zalozóta, JArgány sséptogApe*. lóhere ■ C3ép!3k. tisztító rosták, 
konkolyozók. kaszáló- et aratögepek. szeaagyQjtók. boronák.

.C0LUMBIA-0R1LL*- legjobb sonretagepek. fianel Jr. kapalók. 
•xecakavágók répavágóU. kukoricát toorisotók, darálók, 

orló-tnaimok. egyetemes acrel-ck^b, 2- é9 3-vaaü 1
eke* mindé** gazdasági gépek

Részlete* árjegyzékei' kiva«»’«a mgyeo és bénnentve küldetnek

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

• 
I 
I
I
I
I
I 
a 
a 
i
i
i 
a 
i

Aranyérem: Verseczen 1902.

hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában MOSÓMBAN
(ALAKULT 1856 )

elismert gondos kivitelben kaphatók:

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

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

Fűkaszáló- és ara tógépek 
lényegesen leszállított árban.

Bevált hírneves ‘Mosoni Drill* 
tolókerekes sorvetögépek.

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

LogePe^slyök különféle szerkezetben.

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

Pályázat.
A Baromfitenyésztők Országos Egye

sülete

titkári állásrapályázatot hirdet.A titkári állás évi 2400 korona fizetéssel van díjazva, mellékjövedelmek mérvéről az ügyvezető alelnök ad felvilágosítást.
Pályázhatnak okleveles gazdák kik több évi gazdasági gyakorlattal bírnak és a gazdasági szakirodalom terén kifejtett működést igazolni tudnak.Pályázatok 1003. évi julius hó 1-ig nyújtandók be a Baromfitenyésztők Országos 

Egyesülete elnökségéhez, Budapest, Köz
telek (IX., Üllői-ut 35. I. em, 10.) Az állás julius hó 15-én, legkésőbb azonban f. évi október hó 1-én foglalandó el.A titkár 1 évi időtartamra ideiglenesen lesz megválasztva.Budapest, 1903. évi junius hó 9-én.A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete igazgatóválasztmánya megbízásából

Pirkner János s. k., ügyvezető alelnök.
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Kis hirdetések ára:

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

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adunk felvilág-ositást, ha 
k' rdésttevő a szükséges postabélye
get v. válaszlevelezölapot beküldi.

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

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

Kínálat.

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

Faj baromfiak 
állandóan kaphatók : Plymouth, 
Langshan, Bráhma, Cochin, 
Kopasznyaku stb. darabja bár
mely nemben 4 forint. Keltő
tojások á 10 kr. Pekingrécze 
6 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 
KAlulán Török - Bálint, i

(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 
szállitásáraam. kir. baromfi- 
tenyésztötelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn.

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

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 megbizha'ók s önmü- 
ködöek. Pozsony, 1902. 
aranyéremm&l kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni.

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

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!

Haidekker Sándor
sodronyszövet-, fonat- és 

kerités-g'yííra

BUDAPESTEN, VIII. 
ÍUŐi-ut 48. szám.
Mérsékelt Arak mellett egész 
éven át kaphatók: PISNY 
ISTVÁNNÉNÁL Battonyáni 
tisztavérii emdeni libák, peking, 
óriás kacsák bronz pulykák, ply
mouth, orpington, langsan, erdélyi 
kopasznyaku fehér és fekete tyú
kok, kakasok. Fehér magyar 
tyúkok, kakasok fehér láb, fe
hér csőr. Ősszel finom pehely 
és toll is kerül eladásra, úgy
szintén télen át friss tyúktojá
sok is kaphatók. A kacsatojá
sokra előjegyzéseket már most 
elfogadok. Kacsatojás I db 10 kr.

Eladó telivér 
simmenlbali bikák, orszá
gos törzskönyvbe fe’véve, 
Fáy Zoftán Ecséd-i gazda
ságában.

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

megbízottaknál.

A pozsonyi 
„Orpington11 telepen külföldi 
kiállításokon és az idei 
budapesti baromfi kiállítá
son is kitüntetett fe'ér és 
sárga orpington tyúkok te
nyésztojásai kaphatók 1 
kor. 20 fillérért. Megren
deléseket elfogad Mala- 
tinszky Lajos áll tanító. 
Pozsony, rendező pályaudvar

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Fajtiszta 

bernáthegyi és daxli
(Tacskó) nyolcz hetes ku
tya kölykök eladók. Mad- 
zinyi Gézánénál, Jankovácz, 
Bácska.

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

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

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

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

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8.

Fajtiszta, szép sárga Orping’- 
tonokat mérsékelt árbau 

szállit a 
II. Produco Import Co.

.1. Holló
55. 56. Chancery Lane London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Lampel Ödön
kosárfonó

Újpest, Temető-utcza 8. ez.
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
téle keltető-fészkekeket 1 

koronáért.
Fajbarom íi

és tenyésztojás kapható a 
„Délvidéki földmivelök 

gazdasáli Egyesületénél* 
Temesvár.

Folyó évben
Holló J. utján Angliából 
hozatott sárga orpingtonok 
ivadékaira, tqvábbá angol 
emdeni libák s fekete ban- 

' tárnokra elöjeg. zéstelfogad 
| PurgárM.,Ruma(Slavonia). 

Olcsó cs tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czok, kertek gazdasági telepek 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Tovílbbil aczél- 
tÜHkés keritöNsodroiiy, 
valamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

Kollerich PálésFiaigyároso nál 
Budapest, IV., Ferencz 
József-rakpart 21. sz. 
Árjegyzék és költségvetések ingyen.

Fehér magyar 
tyúkok, fehér lábbal és 
csőrrel, kaphatók Popper 
Alfrédnénál, Nagy-Szt.-Mik
lóson. Darabja 4 korona.

88S8888888888888
Hirdetések fel
vétetnek a ki
adóhivatalban

Budapest, IX., 
Üllői-ut 25. sz.
8888888888888888

Egyvasu egyetemes ekék :  minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a lég
iiét és több barázdás ekék.......................................................tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörök. Árjegyzéket készséggel küldök.

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

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

BUDAPEST. '——
'▼"▼"▼"▼"'VT V V ▼ V

Az eredeti ,,MÉLOTTE‘ tejfölöző gépek kép
viselete.

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

rűbb javitást 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 szivesen szolgálunk.

9

VAVAVAVAVAVAVAWA

Az 1900. évi párisi 
világkiállításon 
nyert kitüntetés:

ALFA-SEPARATOROK 
Grand Prix.

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

VAVAVAVAVAVAVAVA

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

A rjegyzekeket és költségvetéseket kívánatra díjmentesen küldünk.
vállalat és nyomdai részvénytársaság Budapest, IX., Ullői-ut 25. sz. (Köztelek).


