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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Állatállományunk apadásának 
okairól.

Múlt év vége felé aggályos hangok 
merültek fel amiatt, hogy állatállomá
nyukban az 1895-ik évi statisztikai fel
vételhez képest nagy arányú apadás 
állott volna be. Miután pedig nemzetva- 
gyonunk ezen részének nemcsak annyi
ban tulajdonítandó fontosság, hogy mező
gazdasági üzemünk forgó-tőkéjének leg
nagyobb részét képezi, hanem talajunk 
termőképességének fentartása szempont
jából is, nagyon helyeselhető, hogy föld
mi velésügyi kormányunk a járási állat
orvosokkal aló, szarvasmarha, serlés és 
juhállományt összeiratta.

Ezen állatszámlálás habár nem is lehet 
pontos, mindenesetre tájékoztató. Az 
egybegyüjtött adatok tudtommal még 
nincsenek feldolgozva s nem is tétetlek 
közzé, köztudatba ment azonban át, hogy 
szegényebbek lettünk, habár nem is az 
ország minden részében, de igen-igen sok 
helyen, főleg juh, sertés és szarvasmar
hákban. Sertések és juhokra nézve az 
apadás okai egyöntetülegáltalános érvé
nyűek s általánosan ismertek is, sajnos 
ezen okokra érvénytelenítő befolyást 
gyakorolni nincsen módunkban, azonban 
szarvasmarha állományunk apadását 
meggátolandó, még nagyon sokat tehe
tünk, mert annak okai sem világkereske
delmi conjuncturák, sem pedig a nagy
mérvű járványos elhullásban rejlők, 
hanem jobbadán olyanok, a melyek ellen 
a védekkezés ha nehéz is, — de legalább 
nem lehetetlen.

Szarvasmarha létszámunk apadásának 
okait sokan gazdálkodási rendszerünk 
megváltoztatásában, nevezetesen a le
gelő területek nagymérvű felszántásában 
és a nyomásos gazdálkodás megszűnté
ben, evvel az esetleges legelők elmaradá
sában keresik, — mások az erdők legelte-

tésének korlátozásában látják. Leggyak
rabban hangoztatott ok tehát, mert 
mindhárom említett körülmény azt látszik 
kifejezni a legelő fogyásában keresi a 
baj kutforrását.

Nézetem szerint habár hellyel-közzel a 
legelöterület apadása is hozzájárulhatott 
a szarvasmarhaállomány kevesbbitésé- 
hez, fö oknak azt el nem ismerhetem s az 
okokat véleményem szerinti fontosságuk 
sorrendjében az utóbbiakban kívánom 
ecsetelni.

1. Gazdaközönségünk szegényedése. Ha 
bármelyik faluban alaposan körülné
zünk, azt fogjuk találni, hogy a jómódú 
gazdának ma sincsen kevesebb mar
hája, mint volt ezelőtt 10 évvel, sőt a 
legtöbb, istent hálálva odanyilatkozik, 
hogy ma marhaállománya nagyobb érté
ket képvisel, s számra is több, mint volt 
annak előtte. Ezen jómódú gazdákkal 
szemben azonban a gazdák többsége 
adósságainak kamatfizetési nehézségei
vel küzdve, nemcsak hogy nem volt 
képes lOévelötti marhaállományátszapo- 
ritani, de még ha meglévő állatai értéke
sebbek is, azok száma kivétel nélkül 
kevesbbedelt. Ez nem is lehet másként, 
mert alig van gazda, akinek adóssága 
van, hogy ne érné olyan kamatfizetési 
terminus, amikor a fizetési határnapok 
valamelyikén ne állana avval szemben 
üres zsebbel. Ilyen esetben a gazd i nem 
tehet mást, mint vagy újabb kölcsönt vesz 
fel, vagy pedigelad valami jószágot, mivel 
pedig sertését elviszi a vész, a lován 
pedig alig képes túladni, hozzányúl azon 
tőkéjéhez, a melynek mindég meg van a 
viszonylagos ára s a melynek mindenkor 
akad vevője is, ez pedig a szarvasmar
hája. Így megy ki kisgazdáink istállójából 
kamatfizetésre a borjú, utánna a többi 
növendék, egyes esetekben már a tehén 
is és így marad sok gazdának adóssá
gokkal terhelt földje — 2—3 görhes lóval

mivelve — haszonállatok nélkül. Népünk 
eladósodásában rejlik a fö oka már 
csaknem későn észrevett - szarvasmarha- 
állománybeli apadásunknak. Százezrekre 
rúg azon gazdáink száma, kik takarék
pénztáraknál 8—10— 12%-os adósságaik 
végett szarvasmarhaállományukatleszál- 
litani voltak kénytelenek.

2-ik sorban figyelemre méltatandó oka 
szarvasmarhaállományunk apadásának, 
hogy népünk egyoldalú, csaknem tulnyo- 
mólag rablógazdálkodást üz, takarmány 
termelésre sajnálja a földet még a jobb
módú is, a szegény pedig nem meri meg
kezdeni sem, mert attól fél, hogy ha takar
mányt is termel földje egy részén, annyi
val kevesebb lesz eladó gabonája, a minek 
az árát pedig a legtöbb már nem nél
külözheti. El kell ismerni, hogy nem 
könnyű a kisgazdáknak az egyoldalú 
gabonatermelésről a nagyobb arányú 
takarmánytcrmelésre áttérnie, mert tény
leg ezen változtatás kezdő éveiben'keve- 
sebb jövedelme lesz, mint volt. Nagyon 
jólhangzik, mikor a gazdáknak magyaráz
zuk, hogy a takarmány termelés felkaro
lásával a talaj kíméletesebb használata, 
s a termelt takarmány révén gazdagabb 
trágyázása következtében magasabb és 
biztosabbterméseketfogadni, mint eddig, 
hogy tehát a gazdák majd kevesebbet 
vetve is többet fognak aratni, nemkülön
ben jól hangzik azon tétel is, mely szerint 
a termelt takarmány révén igásbarmunk 
munkaképesebb, tehenünk jobb karban 
bővebb tejelő, szebb és értékesebb borjut 
ellövé,növendékállatainkértékesebbekké  
válnak. Tényleg azonban úgy állanak a 
dolgok, hogy a mig a kis gazda a tiná- 
csunk szerinti rendszert elfogadva, ke
vesebb gabonát vet, annak arányában 
kevesebbet is fog aratni gabonából, tehát 
az első évben már kisebb bevétele lesz, 
evvel szemben azonban bizonyos takar
mány többlethez jut, mely takarmányér-
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téknek egy részét lesz csak kép s 3/í—1 
év múltán pénzzé átváltoztatni. Kisgaz
dáink legnagyobb része módnélkül rá 
van szorulvarendes évi bevételére, miután 
azonban mai vetörendjének okszerűbbé 
tételével a 2—3 kezdő évben pénzbeli 
bevételei nem fokozódnak el kell ismer
nünk, hogy bajaikból a kibontakozás 
nehéz. Gazdáinkat az egyoldalú gabona
termelésre az okszerütlenségre, kaszáló 
térségeik felszántására a nyomasztó vi
szonyok terelték, s hogy evvel a szarvas
marhatenyésztés apadása karöltve járt, 
azkétségbe nem vonható, mert atakar- 
mánynélküli állattenyésztés, a mihez né
pünk fokról-fokra hozzászokott sok gaz
dában azon téves meggyőződést keltette, 
hogy az állattenyésztés egyáltalán nem’is 
hoz jövedelmet, miért is azt mindinkább 
elhanyagolta.

3-ik  föoka szarvasmarha létszámunk 
apadásának a községi c's kö'birt okossági 
közös legelők elhanyagoltságában rejlik. 
1894-ik évi törvényeink intézkedései 
szerint a közös legelők használatára nézve 
községi szabályrendeletek alkotása ren
deltetett el. Sok vármegye községeiben 
meg is alkották az ilyen szabályrendele
tet, de nagyon sok községben már el is 
felejtették, hogy ilynemű szabályrendelet 
is van ; mondhatom, hogy nem is nagy 
kár érte, mert ezen szabályrendeletek 
csaknem kivétel nélkül azon nagy hibá
ban szenvednek, hogy a közös legelők

TÁ1MZA.
Rovatvezető : Bnday Barna.

Az ivar keletkezésének kérdéséhez.
A lapunk 10. 14 és 15. számában e 

tárgyról mondottakra M. J. olvasónk egy 
hozzánk intézett levélben reflektál, mond
ván, hogy a Ilim vagy nőstény ivadék tet
szés szerinti előállításának kérdését ő már 
rég megoldotta, mert mint írja: „ha én az 
állatokat úgy állitom fel a hágatásnál, a 
mint azt az én tudásom kívánja, akkor 
kívánatra olyan ivarulesz az állat amilyent 
akarunk.14

Felkéregyben minket arra, hogy eszkö
zöljünk ki ennek bebizonyítására alkalmat 
pl. a mezőhegyesi állami ménesben, akként, 
hogy engedtessék meg neki az ottani hága- 
tásoknál jelen lenni s azokat módszere 
szerint irányítani.

Jóllehet olvasónk ezen meggyőződését 
balhiedelemre építettnek tartjuk, publikál
juk azt, hogy a netán kísérletet tenni szán
dékozók vele érintkezésbe léphessenek s 
e czélból kívánatra czimét is tudatjuk.

Mint e lapok 14. és 15. számaiban kifej
tettük, mi nem hiszünk abban, hogy a 
tenyésztő befolyást gyakorolhat akár a 
hágatás formájával, akár egyébbel az iva
dék ivarának minőségére, abban pedig 
éppen erősen kételkedünk, hogy a liága- 
tandó és hágó állat bizonyos „felállításá
val44 erre elhatározólag hatni lehet 

védelme és ápolása tekintetében semmi
nemű intézkedést sem tartalmaznak. 
Községi legelőinknek talán nem is túlozok 
midőn azt állitom, hogy fél fütermőképes- 
sége vesz el azok ápolás tisztítás és vé
delme hiányában, könnyen belátható, 
hogy népies szarvasmarha tenyészté
sünkre az nagy visszahatással van.

4-ik  sorban figyelembe vehető okként 
említhető fel a legelők területbeli apadá
sánál, hogy e részben a magánbirtokhoz 
tartozó legelőket nagyobb arányszám 
érte. Községi és közbirlokossági közös 
legelők feloszlása és feltörése tudvalevő
leg 1894. év óta a földmivelésügyi mi
niszter engedélyétől van függővé téve, 
ezen időtől mondhatom, hogy csakis tel
jesen indokolt esetekben lesz a legelő 
letörése engedélyezve. Közös legelők vagy 
azok egy részének feltörését kérő folya
modványokat első sorban a járási mező
gazdasági bizottságok véleményeznek s 
feltűnő jelenség, hogy ezen bizottságok a 
legtöbb esetben támogatják az i'yen kér
vényeket a mely jelenség viszont támo
gatja azon meggyőződésemet, hogy le- 
gelöterületeink apadása noha ,-zintén 
egyik — de nem a Jéglény< gesebb — oka 
állatállományunk apadásának. Minél in
kább terjed a tarkamarhák tenyésztése, 
annál inkább azt tapa-ztallam, hogy 
apad a legelöhiány iránti panasz is, mert 
azon gazdák akik ezen térre lépnek, azt 
már annak tudatában teszik, hogy azt

Jártunkban, keltünkben ha lőttünk, lát
tunk, sőt könyvekben olvastunk mi is 
bizonyos eljárásokról, fogásokról, ame
lyekkel állítólag hatni lehet a leendő iva
dék ívarára, színére, jegyére s mi egyéb 
tulajdonságára is, de meggyőző kísérlet 
hijján ezeknek hitelt sohase adtunk s 
a balhiedelmek országába tartozóknak 
mondtuk.

Tudunk pl. lótenyésztőről, aki akár 
megesküdött volna arra, hogy ha az ember 
jobtj oldalról ugratja fel a Ilimet a nős
tényre, hát him, ellenkező esetben nőstény 
lesz az ivadék, épp úgy, ha az ember a 
közösül-s pillanatában a csődör, vagy 
kancza farkát jobbra, vagy balra ránczi- 
gdlja meg.

Más tenyésztő arra esküszik, hogy ha 
a hágatáskor a nőstény elejével lejtősen 
áll, hát him ivadékot fejleszt, ha pedig 
magasan áll, nőstényt. Azután hogy tarka 
lesz a csikó ha három fehér kendőt lobog
tatnak körülötte a hágáskor, s csillagot 
kap a homlokára, ha csak fehér ken
dőt lógatnak előtte. Persze pl. a kanczát 
tartó csikós fehér vagy kék ingének, a 
kalapjánál lengő fehér kocsagtollnak vagy 
árvalány hajnak már ily hatása nincsen, 
legalább erről nem szól a krónika !

Ám hát zavarban vagyunk mégis. Mert 
ki hitt volna egykoron pl. abban, hogy 
gép visszaadja valahaa belebeszéltemberi 
hangot évek múlva is ; ki hitt volna a tele- 
graíban, telefonban, fotográfiában, drót

állandóan jó kell tartani, mert tenyész
tésének sok oldalú előnyei csak úgy tart
hatók fenn, s a míg a magyar marha te
nyésztését tisztán a legelő, polyva, ten
geriszár és szalmára bazirozták, addig 
tarkajószáguknak legelöhiány mellett is 
megszerzik a szükséges táplálékot.

5-ik  okként felemlfthetö, hogy nincsen 
elég apaállat, meiy körülmény tis-tán az 
1894. évi törvényczikk s azok nem meg
felelő végrehajtásárak az eredménye. 
Annak előtte a községi csordákban a 
lakosság nem lévén befolyásolva olyan 
— többnyire olcsó bikákat tartott aminő 
nekik tetszett, vagy a minőt éppen sze
rezni tudtak, de volt bikájuk számra 
nézve elég, mert minden községben volt 
néhány gazdának növendék bikája is a 
csordán, melyek mint apaállatok szintén 
tettek szolgálatot. Idézett törvényes ren
delkezésre megalkottattak a vármegyei 
szarvasmarhatenyésztési szabályrende
letek, azóta tenvészigazolvány nélküli 
bikákat a csordára kihajtani nem szabad 
s mi lett az eredmény? Az első években 
a tenyészapaállat-vizsgáló bizottságok 
meglehetős lanyha eljárást tanúsítva ki
tiltották bár a csordákról a fiatal és al
kalmatlan bikákat, de nem vették szi
gorúan a szabályrendelet azon intézke
dését, hogy minden 60 tehénre legalább 
1 bika jusson, hanem megelégedtek az 
elöljáróság igazolta azon ténynyel, hogy 
annak előtte is csak 1 vagy 2 bikát tar

nélküli sürgöny váltásban s több efféle 
hihetetlennek látszó dologban, mely aztán 
kétségtelen ténynek bizonyult.

Itt az alkalom, tessék próbába bocsát
kozni !

Olvasónk az ivar tetszés szerinti előállí
tása nagy titkának nyitját ime ismerni véli 
s érdekes, hogy — mint Írja — az „időjá
rásra vonatkozólagis vannak tapasztalatai. 
Az esőzésekre pl. 3 hónappal előbb tud 
következtetni s májusban kelt levelében 
már is tudatja, hogy julius 10-ig csapadé
kot várhatunk, de 10-ike után „kevés44 
esőre van kilátás. E hó második felében 
azonban megint „kevés44 lesz. Augusztus 
első felében ismét „kevés44 lesz, de má
sodik felében bőségesen fog omlani, 
vagyis folytonos esőben lesz részünk 
e 2 hónapban, jó lesz tehát Water- 
proofrul vagy esőernyőről gondoskod
nunk s aratási és kaszálási vérmes remé
nyeinkről lemondanunk !

Nem alszik az ördög! Arra ébredhetünk, 
hogy üszők árasztják el tenyészeteinket, 
ha úgy akarjuk és kosok, kanok, csödö- 
rök, ha úgy kívánjuk, t. olvasónk kegyel
méből.

Ám hát egy-két idevágó próbáé világon 
semmit, de éppen semmit sem árthat.

Ismételjük: a nagy titok birtokában levő 
t. olvasónk czimével kívánatra szolgálha
tunk.

Monostori K. 
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tott a község s mert az akkor elég volt, 
hát nem intézkedtek többnek a beszer
zésével. Később a felügyelőségek szapo- 
dásával az apaállatvizsgálat jobban ke
zeltetvén, az apaállatvizsgálatok alkal
mával az elöljáróságok utasittattak a 
kellő számú bikák beszerzésére a nélkül 
azonban, hogy ezen rendeletek kellőleg 
végrehajtattak volna, mert a községek
nek vagy eg> általán nem volt pénzük 
az utasítások végrehajtására, vagy mert 
nem is bírtak megfelelő minőségű és 
számú bikákat beszerezni az anyag hiá
nya miatt. A gazdák persze nem egyszer 
zúgolódtak, hogy nincsen elég bika, te
heneik meddőn maradnak, a községi elöl
járóságok két tűz közé szorulva a mi
niszterhez fordultak segélyért s kaptak 
is a felügyelőségek utján 20--40% ár
kedvezménynyel bikákat, de mert a fel
ügyelők csak kifogástalan bikákat vehet
tek ezeknek még kedvezményes áruk is 
sokkal magasabb volt, mint amely árban 
a községek annak előtte vásárolták. Van
nak községek, melyek pótadóját az apa
állatbeszerzési számla hihetetlenül fel
emelte s mert időközben az állami ked
vezmény ”/o is apadt, ma már odafejlödöt- 
a dolog, hogy a gazdák maguk eltitkolják 
nőnemű állataiknak egy részét, nehogy 
nagyobbarányu bikabevásárlási költség
gel terheltessenek. Nem mondom, hogy 
ez mindenhol igy van, de hogy mindazon 
községekben, amelyekben a marhalét
szám apadt, egyúttal azon ok is közre 
játszott, hogy nincsen elég bika, az két
ségtelen. Hisz amely csordában kevés a 
bika, ott a tehenek egy része vagy egé
szen meddő marad vagy néhány hónap
pal tovább áll üresen, sem mint kellene 
és ez az évi borjazási százalékot minden 
esetre tetemesen apasztja.

Fentiekben vázolt főbb okokon kívül 
van még sokféle más kevésbbé fontos, 
részben általános érvényű, részben helyi 
körülményekben rejlő oka is szarvas
marhaállományunk számbeli apad isá 
nak, úgy felemlíthetem még a bérlő és 
újabban a birtokososztálynál is mind
inkább terjedő azon szükkebblüséget, 
melylyel alkalmazottaiknak a marhatar
tást megtiltják, mi nratt ma már sok 
ezer darab marhával van kevesebb, mint 
volt annak előtte a mikor a birtokos még 
a cselédjének is módot akart nyújtani 
némi kis vagyon gyűjtésére.

Különlegessége szempontjából végül 
kiemelni kívánom még, hogy némely 
esetben még a tenyészkerületi feszélye- 
zés is a fentebbi okokhoz csatlakozik; 
csak nemrég voltam egy községben, mely

ben a gazdák daczára, hogy több száz 
tehenük van, nem nevelnek fel borjukat, 
mert tejtermelési irányt követve jobba
dán csiramarhá' tartanak, a szabályren
delet azonban magyar bikák tartására 
kö'elezi őket s miután azt tapasztalták, 
hogy ezen bikák után jól tejelő teheneket 
nem tudnak tenyészteni, a borjukat mind 
a mészárosnak adják el.

ügy hiszem, hogy fentiekben eléggé 
rámutattam szarvasmarhaállományunk 
apadásának okaira s bárha meggyőződé
sem is, hogy állományunk értéke azért 
nem kissebbedett, mert szarvasmarha
tenyésztés terén haladásunk csaknem 
országszerte bebizonyítható, szükséges 
módját ejteni, hogy a számbelileg létre
jött hiány minél előbb pótoltassák, hogy 
azon sok ezer kisgazda, aki attól elesett, 
minél előbb ismét szarvasmarhatenyész
tővé és okszerű tenyésztővé vállhasson. 
Élvezhetjük ezt azáltal, ha a hátrányokat 
szülő okokat megszüntetjük s hogy ezt 
miként vélem elérhetőnek, azt legköze
lebbi czikkemben kívánom kifejteni.

Pókay Dezső.

Állattenyésztés.
Rovatvezető : Monostori Károly.

Az értékszámok szerinti állat- 
birálat.

ii.
Brödermann aggályai, az értékszámok 

szerinti bírálatot illetőleg jórészt alapta
lanok. A józan ész diktálja ugyanis, hogy 
bírálatra csak teljesen egészséges és át
örökíthető szervi hibáktól mentes állatok 
bocsáthatók. Furcsa kis jury volna, mely 
első tekintetre föl ne ismerné és rész
letes bírálat alá venné, a tenyésztésre ez 
okból alkalmasan állatokat.

A bírálat ugyanis úgy történik, hogy a 
jury lelkiismeretes tagjai, már a tulajdon- 
képeni bírálat előtt megtekintik a kiállí
tott állatokat, és kiválasztják a nekik leg
jobban tetszőket. Midőn aztán a jury 
megkezdi tényleges működését, együt
tesen jelölik meg az előzetes szemle 
alapján elővezetendő állatokat és a 
netán hibásakat visszaküldik. — Idá:g 
tehát föltétlenül a szabad bírálat érvénye
sül, és csak a részletes bírálatnál, amidőn 
a legjobbak közül a legeslegjobbat kell 
kiválasztani, alkalmazzák a poinlos rend
szert. Több kitűnő állat közül ugyanis a 
legeslegjobbat kiválasztani nem könnyű 
dolog; az egyik kiváló állat pl. testalko- 
lásra, a másik pl. haszonvételre látszik 

kiválóbbnak és igy a jury egyes tagjainak 
ítélete aszerint, hogy mire fekteti az egyik 
és másik a fősulyt, nagyon is eltérő lehet. 
Ilyenkor tehát, a szabad bírálat esetén 
csak hosszadalmas nézetcsere, illetőleg 
kapacitálás utján lehetne eldönteni az 
elsőséget. A pointos rendszer azonban 
ezen vitatkozást teszi elkerülhetővé, 
amenynyiben az, az illető állam vagy vidék 
tenyész-czélzatainakmegfelelőenállapitja 
meg az egyes tulajdonságokra megítél
hető legmagasabb értékszámokat, úgy 
hogy bár korlátozza a szabad, egyéni 
bírálatot, mégis a bizottság minden egyes 
tagja, egymástól függetlenül, számokban 
adhat kifejezést Ítéletének és igy utó- 
végre is a többség nézete érvényesül. 
Hogy tehát csak a legjobb állatok dijáz
tatnak, az a pointos rendszer mellett is 
föltétlenül biztos az esetben, hol a bírálók 
csakugyan szakértők. Ha pedig nem azok, 
úgy egyátalában nem hozhatnak teljesen 
megbízható Ítéletet.

Más kérdés azonban a bírálat iránya, 
mely ép úgy változhatik a szabad, mint 
akötött—pointos—bírálatnál. Ha, mond
juk egy vidéknek meg van a maga állandó 
és megfelelő jellegű szarvasmarhája, úgy 
természetes, hogy a bírálatban a téte- 
ményképességre kell a fösutyt fektetni, 
ha azonban a kitűzött czél egy uj faj 
meghonosítása, vagy pedig egy bizony
talan tájjeleg kifejlesztése, úgy viszont 
a testalkat és a fajta jellegek kifejlődése 
a mérvadó bírálati tényezők. így pl. a 
magyarországi simmenthali marha ma 
már meglehetős biztos jellegű, tehát a 
bírálatnál, — a tenyészczél szerint — a 
hizlalási vagy tejelési képesség elbírálá
sára kellene nagyobb súlyt helyezni, mig 
a ma még nem vérszilárd bonyhádi 
marhánál, inkább a fajtajelleg kifejlő
désére.

Nálunk a bírálat a szarvasmarhánál 
inkább a testalkatra, mig a lónál és a 
birkánál inkább a téteményképességre 
irányul. És ez természetes. A birkát a 
gyapja után Ítélik meg (ér;ve a gyapju- 
juhot,) a lovat tartása, lépése és futá
sáról. Ellenben a szarvasmarhát — elte
kintve a hizó és tejelő versenyektől — 
csak testalkata után bírálhatjuk el, mert 
hiszen jobbára fiatal tenyészállatokat 
állítanak ki, amelyeknél a később kifej
tendő tenyész- és tétemény-képességre is 
csak a testalkatból következtethetünk, 
de előre biztosat nem tudhatunk.

Most már, ha elfogadjuk Behmer rend
szerét, mely egyenlően értékeli a test
alkatot, a tétemény- és tenyészátörőkitö 
képességet, kérdem, hogyan fogunk elbi-

Erötakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárítottErötakarmányok, mint korpa, malomkonkoly, malátacsira, szárított 
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rálni egy simmenthali növendék-bikát? 
Az alkatban a korhoz mérten erősen ki
fejlett, arányos testet méltányoljuk és ez 
a hizómarha jelleg. A szorosabb értelem
ben vett legelő jelleg azonban többé 
kevésbbé csökkenti ezen nemes arányo
kat és úgy esetleg a tejelési képességre 
utaló jelleg előnyei lerontják az ideális sza
bályos testalkatban elbirálandókat. Mivel 
pedig pl. a simmenthali hizó és tejelő 
jellegűvé egyaránt fejleszthető, világos 
dolog, hogy az állata kijelentett tény ész
irány szerint bírálható el, mely esetben 
ismét az alakból következtetve a termelő
képességre, e kettőt egymástól elválasz
tani nem lehet és mert atéteményképes- 
séget nem ismerjük, az állatot csak a test
alkotás szerint bírálhatjuk meg.

A harmadik egyenrangú tényező volna 
Behmer szerint a tény észképesség. Mit 
ériünk ez alatt? Ha tulajdonképeni te 
nyész, pl. a bikánál a hágóképességről 
van szó, úgy ezt ismét csak az állat kü 
leméből, vérmérsékletéből, tehátvégered 
ménykép csak a testalkatból következtet
hetjük. Ha pedig az átörökítő képességet, 
a vérszilárdságot keressük, erről csak az 
országos törzskönyvezés nyújthat bizto
sítékot és ha ezt a harmadik egyenrangú 
tulajdonságképen 100-ból 33 pointtel 
értékeljük, úgy a nem törzskönyvezett 
állat egyáltalában nem versenyezhetne a 
törzskönyvelttel. Tehát vagy csak törzs
könyvezett állatokat, vagy csak egymástól 
elkülönítve bocsáthatnának versenyre 
törzskönyveiteket és nem törzskönyvel' 
teket; mindkét esetben a vérszilárdság 
teljesen figyelmen hagyandó. Vagy pedig 
ha azok együtt bocsáttatnak versenyre, 
úgy a vérszilárdság csak igen alacsony 
értékszámokkal mérlegelhető, miként azt 
Settegast is előírja.

Látni való tehát, hogy a növendék 
tenyész-szarvasmarhánál csak a testalka
tot bírálhatjuk el, mig a tétemény- és a 
tenyészképesség — mint egyelőre isme
retlen dolgok — a bírálatnál nem szere
pelhetnek. Viszont azonban ki fogna egy 
ügető vagy versenylovat a testalak szem
pontjából elbírálni ? Az a kérdés, hogy 
szalad az aló és ha különben egészséges, 
a futási rekordnak, a téteményképesség- 
nek ítéljük oda a dijat. Szintúgy a tejelő, 
hizó stb. stb. versenyeken, a hozamképes
séget és nem a testalkatot díjazzuk.

Mindezekből az következik, hogy a 
tenyészállat-Lirálatot általános szabá

lyokba foglalni nem lehet, és hogy Behmer 
3 tagra és Brödermann 2 tagba egyszerű
sített pointos bírálati rendszere egysze
rűen keresztülvihetlen. A bírálati rend
szernek esetről-esetre az állatfaj és a 
helyzet indokolta tenyészirányokhoz kell 
alkalmazkodnia és az ezen föltételekhez 
alkalmazkodó értékszám szerinti fölbe- 
csülés megkönnyíti és egyöntetűvé teszi 
a bírálatot. i. é.

Berlini próbavágások.
A berlini hizóállat-kiállitáson, mint 

tudjuk, évenkint, már huzamosabb idő 
óta próbavágásokat ejtenek, hogy eként 
a különféle hízott áru vágási perczent- 
jéröl tájékoztassák úgy a tenyésztőt és 
állatkereskedőt, mint a husiparost és 
fogyasztót.

Nálunk az efféle, sajnos, nem szokás s 
még akkor is igen nehezen megy az ilyen 
dolog, ha húsdrágulás esetén pl. ezrek 
meg ezrek óhajtanának tisztába jönni 
avval, hogy a drágulás oka mi, vájjon az 
élöáru drágasága, vájjon a husiparosok 
kapzsisága, avagy a súlyos körülmények, 
amelyek pl. itt a fővárosban a husipa- 
rosokat nyomják.

Hát volt nehány próbavágás nálunk 
is, de csak szarvasmarhára vonatkozó s 
elég épületes dolgok bizonyodtak be azok 
eredményéből; csak kívánnunk lehet, 
hogy az évenkénti próbavágásokminálunk 
is, mindenfaju állatokra nézve uzuálissá 
válnának, mert minden irányban becse
sek az igy kiderülő adatok.

Az idei berlini próbavágásokból pl. 
megtudhatjuk, hogy bárányok 6 hónapos 
korukig (7 próbából Ítélve) adnak zsír 
nélkül 57'73 és zsírral 61'79% vágósulyt; 
juhok 6—18 hónap között (szintén 7 
próbából Ítélve) adnak átlag 66'8% vágó
súlyt ;

18 hónaposnál idősebb juhok pedig 
(két próbából Ítélve) 661%-ot.

Frissen való eladásra szánt sertések 
(16 próba) adtak maximum 80'6 %-ot, 
minimum 71%, átlag 80'1 %-ot.

Trissen való eladásra és kolbászkészi- 
tésre valók(17próba)adtakmax.86'7%-ot 
minimum 80'7%, átlag 84’3%-ot.

Tartós készítményekre való sertések 
(14 próba) max.92 9%, minimum 84'3%, 
átlag 86'8%-ot.

Három borjú próbája átlag és zsírral 
együtt 65'08% vágósulyt adott.

Szarvasmarha (4 próba) szolgáltatott 

átlag zsír nélkül 61 '35%, zsírral 66'59% ; 
zsir nélküli vágósulyuk 58'59 és 64'55% 
között ingadozott.

Ez utóbbit összevethetjük osztrák, 
angol és hazai eredményekkel, mely 
utóbbiak persze nem kiállítási, hanem 
csak jobb vásári árura vonatkoznak.

És pedig:

Max.
Min.

Bpesten 
28 állat. 
59’30% 
49'60%

Berlin
4 állat.

64-552/0
58-59%

Becs 
12 állat. 
66-15% 
51-25%

Islington
64 állat. 

76-52% 
54-94 „

Meg kell jegyeznem, hogy a budapesti 
49'60% egy silány magyar tehénre vonat
koznak s hogy az islingtoni 76— 52% ered
mény unikum, s az angolok a maguk hí
zott marháik közép-vágósulyát66* 12%-ra 
teszik. Másodszor megjegyzendő, hogy a 
külföldi példák elsőrendű hús fajtákra, a 
hazai pedig magyar, szerb és nyugoti 
keresztezésü közepes példányokra vonat
koznak, vagyis a hazai kitűnő hízott áru, 
nevezetesen a nyugoti vérü, bizonyára 
nem marad el különösen az osztrák és
német mögött. De persze ezt biztosan 
— próbavágások hiányában — csak a 
mészárosok tudják, azok pedig, sajnos, 
véka alá rejtik. (Mi.)

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Ilreblay Emil. 

Hivatalos. 
Választmányi ülés.

— 1903. julius hó 13-án. —
A BOE. igazgató-választmánya f. hó 

13-án TeZefciJózsefné grófnő elnöklete alatt 
ülést tartott. Jelen voltak : Pirkner János 
ügyvezető alelnök, lovag Asbótli Béláné, 
Buclay Barna, Jeszenszky Pál, Koppély Géza, 
Krompecher Szilárd, Lacline Hugó, Nagy 
Dezső, Nick Ed éné, Rácz Ödönné, Rausch 
Aladár és gróf Teleki József igazgatósági 
tagok.

Tárgy : uj egyesületi titkár választása.
Pirkner János alelnök jelentést tesz a 

titkárt jelölő bizottság munkájának ered
ményéről. A beérkezett pályázatoknak 
tüzetes átvizsgálása után a három legjobb 
folyamodó kijelöltetett, ezek közül azon
ban, minthogy Matlaszkovszky Tádé, kinek 
a legkitűnőbb minősítése és bizonyítvá
nyai voltak valamennyi pályázó között, 
időközben visszalépett, két pályázót, ne
vezetesen : Horváth János oki. gazdatisz
tet és Winkler Jánost, az aradm. g. e. segéd- 
titkárátajánlja a bizottság megválasztásra. 
Jeszenszky Pál, Nagy Dezső, Pirkner János, 
Laéhne Hugó, Koppéiig Géza és gróf Teleki 
József hozzászólásai után az elnök a két 

Járgány cséplőkészletek. | Elsőrangú hazai gyártmány! | Darálók. Szecskaváeók Ekék

gőzcséplőkészlBi
és 100.000különféle kisebb 
gazdasági gép üzemben.

Első Magyar 
Gazdasági Gépgyár 
részvény-társulat 

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

Á gazdálkodáshoz szükséges ösz- 
szes gazdasági gépek elismert 

kitűnő minőségben.
Szakba vágó kérdésekkel kérjük 
hozzánk fordulni. Részletes fel
világosítással és árjegyzékkel 
szívesen szolgálunk díjmentesen.
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kandidált folyamodó felett szavazást ren
delvén el, az igazgató- választmány JFmAüer 
Jánost, az aradm. g. e. segédtitkárát 11 
szavazattal 2 ellenében ideiglenesen az 
egyesület titkári állására megválasztotta.

Napirend előtt Pirkner János egy Jász- 
szentlászlóra, az ott f. évi augusztus 15. és 
16-ikán rendezendő baromfi kiállítás meg
tekintésére baromfitenyésztési tanulmányi 
kirándulás rendezését proponálja, amit az 
igazgató-választmány egyhangúlag elha
tározott.

A svájczi tojásértékesitö szövet
kezet eredményei.

Aktuálisnak látom most, midőn a Vásár
csarnok Ellátó-Szövetkezet a tojásértékesi- 
tést szövetkezeti utón maga elé czélul tűzte 
és abban már eddig is figyelemre méltó 
eredményeket ért el, azon adatokat közzé
tenni, amelyeket a fenti czimü szövetke
zet jelentéséből olvasok ki.

Fenti szövetkezet 1902. évi január hó 
21-én Bernben alakult meg, működését 
pedig ugyanazon év márczius havában 
kezdte meg. A személyzet kezdetben a 
vezető igazgatón kívül, egy raktárosból 
és egy munkásnőből állott. A tojás vizsgá
latát, illetve annak megvilágítását maga 
az igazgató végezte s erre a czélra a 
Sartorius-rendszerü, kettős reflektora 
tojásvizsgáló használtatott. A vizsgálat 
gyorsan folyt le s óránként 7—800 drb 
tojás lett osztályozva és felülbírálva.

A szállitóktóli való bevásárlás súly sze- 
rinttörténik, ennek keresztülvitelénél bizo
nyos osztályozás az irányadó. Kezdetben 
öt osztály lett felállítva: az első osztály 
darabonkinti átlagsulya volt 70 gramm, 
a másodiké 65, a harmadiké 60, a negye
diké 53, az ötödiké 45 gramm. Az év vége 
felé az öt osztályt négyre redukálták s 
igy ma a következő sulyok szerint törté
nik az átvétel: 72, 62, 55, 47 gramm. 
Különben az igazgatóság későbben a tojás 
súlyának maximumát 80, minimumát pedig 
45 grammban állapította meg.

A tojás elárusítása Bernben a berni 
fensikon, Luzernben Montreuxben, Ley- 
sinben és Davosban történt.

tehát a tojásszámlának
bruttó bevétele . . . 11,602’55 frank.
A posta, vasút, telefon, irodai kiadások,

Készpénzért eladatott .
Számlára........................

14,670’31 frank
30,756’16 ,,

Kintlevő tartozások . . 6,144’30 „
összes eladás . 51,570 77 frank

Bevásárlás................... 52,811’69 frank
Eladás............................. 51,570-77 „
Bevásárlási maradvány 1,240’92 „
A tojás leltárértéke decz.

31-én........................ 12,843’47 frank
ebből leütve a bevásár-

lási maradványt . . 1,240’92 „

útiköltségek, hirdetések stb. 7038’79 fran
kot tettek ki.

Ezen adatokat átnézve, két momentumot 
kell kiemelnünk: magának a szövetkezet
nek megalakulását és az első évvel együtt 
járó nehézségeket.

Svájcznak nagy szükségletét a belter- 
melés távolról sem tudja fedezni s éven- 
kinti importjátbátranbecsülhetjük mindig 
növekedő irányzatával ma már 12—14 
millió frankra, ezen hiányban, ezen szük
ségletben, de magában a mezőgazdaság
nak azon törekvésében, hogy sokat ter
meljen és jól értékesítsen,kellezenszövet- 
kezésnek létalapját keresnünk s mert a 
kiindulási pont életrevaló és egészséges, 
biztosra vehetjük, miszerint ezen társulás 
nem fog visszariadni a kezdet nehézségé
től, hanem meg fog erősödni s ezzel mű
ködési körét is mind szélesebb terüle
tekre terjeszti majd ki.

Hazánkban is az élelmiczikkek szövet
kezeti utón való értékesítése nagyon nehe
zen volt szervezhető és ma is, kivéve a 
tojásértékesitést, amely a Vásárcsarnok 
Ellátó-Szövetkezettel kapcsolatosan meg
felelő módon szervezve van, azt lehet 
mondani, még mindig’ gyermekéveit éli.

A gyermekévek átküzdésében pedig a 
merkantil körök ádáz ellenségeskedése 
képezi a gyermekbetegségeket, melyek
ből sajnos, a tojás értékesítése szövet
kezeti utón való előmozdításának ügye 
sem szabadult meg eddig : pedig napnál 
fényesebben bebizonyosodott Pirkner 
János azon mondása „a tojásszövetke
zetek működésének létjogosultsága az 
árszabályozásban rejlik".

Ahol tojásszövetkezetek működnek vagy 
működtek, ott a tiszteséges kereskedelem 
nem ijedt meg, mert hiszen a szövetkezet 
sem adhat a folyó árnál nagyobb árt, 
ennélfogva a tisztességes polgári haszon 
megszerzése mellett bárki is foglalkoz
hat tojáskereskedeleromel.

Anuyittehátmi is mondhatunk, hogy ha 
nálunk szervezett tojásértékesitö szövet
kezetnek más haszna nem is volna, az az 
egy bizonyára meg van, hogy a tojás
kereskedők túlkapásait mérsékli.

És ez is valami. Egri Dezső.

Kötelező állatbiztosítás.
E lapok 26. és 27. számában megjelent 

közleményekre reflektálva, következőket 
óhajtom kifejteni: A kötelező állatbizto
sítás behozatala oly hatalmas előmozdí
tója lenne állattenyésztésünknek és állat
egészségügyi viszonyainknak, amilyen 
előhaladást e nélkülmég évtizedek múlva 
is alig leszünk képesek elérni. Azt min
denki elismeri, hogy az intézmény nagyon 
üdvös lenne, de kevesen vannak, akik 
annak a közel jövőben való létesülésében 
bíznak. Ily általános, az egész országra 

kitérj edő intézmény létesítéséhez hosszabb 
előtanulmány szükséges. Kételyek merül
nek fel az intézmény pontos végrehajtha
tósága iránt, kérdés, hogy kifizetnék-e a 
kezelés költségeit a mostani biztosítási 
dijaknál alacsonyabb dij ak. Mindenekelő tt 
tudni kell megközelítő pontossággal, hogy 
mennyi az elhullás évente a lovak és 
szarvasmarhák között, mert ezzel a vesz
teséggel kell arányba hozni a biztosítási 
dijak nagyságát.

Bizonyos, hogy az általános biztosítás 
behozataláig még évek fognak elmúlni s 
éppen ezért ezt az időt lel ke11 használni 
arra, hogy az évi állatveszteségekről meg
közelítőleg pontos adatokat kapjunk. Az 
évenkinti állatösszeirás adatai elég közel 
állanak a valósághoz, de egyáltalán nem 
ismeretes,hogy mennyi az elhullása lovak 
és szarvasmarhák között.

Igaz ugyan, hogy az 1888. évi VII. t.-cz. 
szerint az állattulajdonosok kötelesek a 
községi elöljáróságnak minden elhullást 
bejelenteni, de ez a legtöbb helyen csak 
papiroson van meg.

Sok vita lehet még az intézmény egyes 
részletei körül, de legyen is, mert annál 
több oldalról lesz megvilágítva és annál 
tökéletesebb lehet az intézmény. Különös 
megvitatást érdemelnek a következő kér
dések : 1. miként eszközöltessék a bizto
sítás felvétele, 2. miként történjék a kár 
megállapítása és kifizetése, 3. miként old
ható meg a fertőző betegségekkel!eni küz
delem a biztosítás keretén belül. Különö
sen a gümőkór elleni küzdelem sikeres 
megoldása lógja alapját képezni szarvas
marhatenyésztésünk gyors fellendülésé
nek.

Sokkal reálisabb alapon áll az állatbiz
tosítás eszméje az állatorvosi szolgálat 
államosítása óta, mert az államnak e téren 
oly szakemberek állanak rendelkezésére, 
akiknek közreműködése által mindiggyor- 
san, pontosan és hitelesen megállapítható 
a veszteség s akiknek működése ez intéz
ménynyel kapcsolatban a fertőző állati 
betegségek elleni küzdelmet is az eddigi
nél sikeresebben megoldhatná.

A kötelező állatbiztosítás mindenesetre 
oly fontosságú, hogy megérdemli, misze
rint az illetékes tényezők vele foglalkoz
zanak s az OMGE. mint legilletékesebb 
testület e kérdés megvitatása és gyakorlati 
javaslatok tétele czéljából e tárgyban pá
lyázatot írjon ki. Sterba Gyula.

Különfélék.
Az állatszámlálás. 1895. óta nem volt 

az országban rendszeres állatszámlálás 
s igy állatállományunkról csak hozzá
vetőleges képünk volt. Mivel az állatte
nyésztés és kereskedelem szempontjá
ból fölötte fontos állatállományunk pon

A „TURUL4* permetező 
a jelenkor legtökéletesebb peronosporapermetezöje

; . . —. ■' — Árak: ------
1—5 darab vételénél egy darab ára __ __ __ _________ — írt 14.—

b—10 darab vételénél egy darab ára ............. — írt IS.50
11—25 darab vételénél egy darab ára ..............  — írt 13.—

csomagolással együtt.
Hosszabbító cső magastörzsü fák permetezésére......... __  — — írt 1.—
Franczia szóró (kívánatra külön) ........ . ... ........................... 75 krajczár.

MAUTHXER ÖDÖN

Peronospora-permetező
— „DIADAL" >

csiszolt, erős vörösréz puttonynyal: írt 10.50.
Hosszabbító cső, magastörzsü gyümölcsfák permetezésére. Ára írt 1.— 
Szőlészeti, borászati és gazdasági egyesületeknek, valamint 
községeknek nagyobb mennyiségű permetező vétele esetén 

igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.

Budapesten.
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tos ismerése, a földmivelési kormány uj 
állatszámlálást rendelt el. Az állatszám
lálás, mint értesülünk, befejezést nyert s 
megerősítette azt a föltevést, hogy állat
állományunk apadt. Ez okból a földmi- 
lési minisztériumban olyan intézkedé
sek statuálásán dolgoznak, amelyek állat- 
s főképpen szarvasmarha- és sertésálllo- 
mányunk fölgyarapitására alkalmasak.

Állatdijazások. A muraszombati járási 
gazdakör a vármegyei gazdasági egyesü
lettel karöltve augusztus 6-án Márton- 
helyen szarvasmarha-, sertés- és baromfi- 
dijázást, továbbá szeptember hó 10-én 
Battyánban Jódijázást rendez. Bars várm. 
lótenyésztési bizottsága augusztus hó 
15-én délelőtt 9 órakor Oszlány község
béna földmivelésügyi miniszter támoga
tásával lódijazást rendez.

Ménlóvásárlás. A magyar királyi föld- 
mivelésiigyi miniszter fölhívja mindama 
tenyésztőket, kiknek birtokában három 
és fél évet betöltött, de a nyolczadik évet 
meg nem haladt korú ménló van és azt 
eladni óhajtják, hogy ebbeli szándékukat 
annak kitüntetésével, hogy a ménló mely 
vármegyében, mely városban, községben 
vagy pusztán áll, továbbá az eladási árt 
is egykoronás bélyeggel ellátott bead
ványban legkésőbb augusztus hónap 
10-éig a magyar királyi földmivelésügyi 
minisztériumnak jelentsék be. 165 czenti- 
méternél alacsonyabb mének nem vásá
roltatnak, kivéve, ha az egyed kitűnő minő
sége a megszerzést kívánatossá teszi.

Önkéntes lóárverés. Gróf Szapáry Pál 
ménesének számfeletti lovai 1903. julius 
hó 30-án reggel 9 órakor Sorok-Ujfalun 
(Vas megyében) önkéntes lóárverés utján 
fognak eladatni. Az árverésre megjelenő
ket, a kik eziránt az uradalom intézőségé- 
hez (Sorok-Ujfalu p. Kis-Unyom, Vasm.) 
fordulnak, a vasútnál kocsik fogják várni. 
Az árverésre kerülő 110 drb éves, két, 
hároméves és idősebb vérbeli lovak nagy 
része amerikai apától származik.

Német husszemle. Április havában 
lépett életbe az uj német husvizsgálati 
törvény, amely szerint a friss és elkészí
tett húsnak nagyrésze, mely eddig Német
országba akadály nélkül volt bevihető, a 
jövőben ez megszűnik és a bevihető hús 
a vizsgálati állomásokra szállittatik. A 
posta utján történő vadak és szárnyasok 
szállítása kivételt képez. A postakülde
mény tartalmának megvizsgálása a határ
beviteli hivatalnál történik, ha ezen hiva
tal egyszersmind vizsgálati állomás is. 
Ha a postaküldemény rendeltetési helyén 
vizsgálati állomás nincs, akkor a határ
állomás a legközelebb levő illetékes vizs
gálati állomást a postacsomagon feltün
tetni tartozik.

Tenyészállatdijazások Nógrádmegyé- 
ben. A nógrádmegyei gazdasági egyesü
let a m. kir. földmivelésügyi miniszter 
támogatásával julius hó 12-én fejezte 
be a tenyészállatdijazások ez idei soro
zatát. A földmivelésügyi minister 700 
korona, az egyesület részéről 375 ko
rona állván rendelkezésre, a díjazások 

a vármegye 4 külön helyén és pedig 
Nagy-Szécsény, Kis-Terenne, Nógrád, 
Veröcze és Vadkerten tartattak meg. 
Örömmel konstatálhatni, hogy azon 
helyeken, a hol a községi tenyészapa- 
állatok az állattenyésztési felügyelőség 
utján szereztetnek be, az állattenyésztés 
szembeötlöleg fellendült. Ebből láthatni, 
hogy lelkes földmivelésügyi miniszte
rünknek ezen korszakot alkotó intézke
dése mennyire bevált, amelynek keresztül
vitelében mindenesetre sok részük van 
a járási szolgabiráknak is, mert meg le
hetett győződni arról, hogy azon járá
sokban, a hol a főszolgabírónak szivén 
fekszik járása állattenyésztésének eme
lése, ott az eredmény elmaradhatatlan. 
Fel kell említeni, hogy legszebb anyag 
mutattatott be a nagy-szécsényi és vad
kerti díjazásoknál, mig ellenben Kis- 
Terennén oly kevés és hitvány anyag 
vezettetett elő, hogy a dijaknak csakis 
felette kis része volt kiadható.

Havasi gazdaságok fejlesztése. Kazy 
József miniszteri osztálytanácsos, a hegy
vidéki miniszteri kirendeltség vezetője a 
Schönborn gróf-féle hitbizományi urada
lomtól bérbevett havasi legelögazdaságo- 
kat a havasi flóra tanulmányozza. Az 
1200 négyszögöl területen ez évben be 
rendezett havasi kisérleli telepet s az ez 
évi havasi fölhajtás eredményét szemléli, 
hogy annak alapján a havasi gazdaságok 
továbbfejlesztése érdekében a még szük
séges intézkedéseket megtehesse. Á hegy
vidéki kirendeltség a havasi legelőgazda
ságok létesitésével kettős czélt kíván 
előmozdítani; egyrészt, hogy a legelő
területben szűkölködő községek állat
tenyésztését fellendítse, másrészt, hogy 
példát mutasson a havasi legelőnek, ez 
eddig itt még kihasználatlan természeti 
kincsnek okszerű kezelésére és haszno
sítására. A havasi legeltetés sikerének 
biztosítása érdekében a kirendeltség a 
havasokon itatóhelyeket rendeztetek be, 
hangyazsombékok irtása, kőszedés és 
fiimagkioszlással állandóan gondoskodik 
a termőképesség fokozásáról s az istállók
ban nyert trágya segítségével pedig a 
havasi telepek közelében levő legelő
részeket kaszálókká változtatja át, hogy 
kedvezőtlen időjárás esetén a felhajtott 
marhaállomány istállózás utján nyerhes
sen élelmezést. Ily tervszerű kezelés 
folytán a beregi havasokon ma már 6200 
kataszteri hold tápdus havasi legelő áll 
rendelkezésre, melyen a folyó évben is 
4200 darab nagy marha és mintegy 2000 
darab juh nyert mérsékelt fübér mellett 
három hónap tartamára elhelyezést. A 
havasi legelőre fölhajtott novendékmar- 
hák három hónapi évad alatt átlag mint
egy 45 kilogram súlygyarapodást érnek 
el, mi a havasi legelőkben rejlő nagy 
értéket fényesen igazolja.

Gyapjukaucziók. A múlt heti gyapjú
árverések harmadik és utolsó napján 
6215 zsákból 3200 zsák lett eladva. Az 
irányzat, valamint a fizetett árak az 

eddigiekhez képest változást nem mutat
tak. Másodrendű középminöségü gyapjú
ból nagy volta kínálat és ezekből számos 
tétel magas követelés folytán vissza
maradt Finom hátmosott szövetgyapju- 
ból emelkedő árakon minden elkelt, vala
mint az összes merinó posztógvapju és a 
kiállított néhány tétel czigájagyapju is.

Halélettani kísérleti állomás. A földmi
velési kormány által tervezett halélettani 
állomás életbeléptetésére nézve, illetékes 
helyen azt tervezik, hogy az állomás 
költségvetésének mai keretei mellett egy
előre a budapesti magyar kir. állatélettani 
és takarmányozási kísérleti állomással 
kapcsolatosan létesüljön, oly módon, hogy 
az azzal járó teendőket egy e végből al
kalmazandó egyén végezze Tamil Ferencz 
dr. és Rá>z István dr. á’latorvosi főiskolai 
szaktanárok vezetése alatt. Az intézmény 
függetlenitése, valamint tevékenységének 
a gyakorlat szempontjából szélesebb ala
pokra leendő fektetése pedig a szerzendő 
tapasztalatok nyomán meg fog történni. 
Működését a jelenlegi keretben is, csak 
az ez évi állami költségvetés jogerőre 
emelkedése után később kezdi csak meg.

A párisi juhpiacz és a magyar juh- 
kivitel. Franczi lországba irányuló juh- 
kivitelünk 1902-ben 34,500 darabról 
103,000 darabra emelkedett. Érték sze
rint a kivitel ehhez képest majd két millió 
frankkal nagyobb. A konzuli jelentés sze- 
rint.azon áruk közül, melyeknekFranczia- 
országba való kivitele különösen fejlődő
képes volna, megemlitendök az állati ter
mékek, nevezetesen sonka és füstölthusok. 
Mindezekkel igen magas árak érhetők el 
és megfelelő szállítási mód mellett Magyar
országra nézve is nagyon jövedelmezővé 
válhatnék; fejlődésképes továbbá a juh-, 
zsir-, faggyú-, nyersbőr-, bél-, szarv- és 
csontkivitelünk. Midőn konzulunk ily ked
vező kivitellel kecsegtetett, még nem lehe
tetttudomása az uj franczia husvámokról. 
A franczia képviselőház által elfogadott 
ujhus-ésállatvámokszerintaz élöjuhokra 
100 kilónként szedendő uj vámtétel 
maximálisan 40 frank, minimálisan 25 
frank. Az uj vámtarifa-tételek még nem 
törvényerejüek, mert előbb a franczia 
szenátus elé kerülnek. Mivel azonban a 
franczia törvényhozásnak mindkét háza, 
tehát ugv a képviselőház, mint a szenátus 
három hónapra elnapolta tárgyalásait, a 
szenátus csak ez év október havában jut 
abba a helyzetbe, hogy az uj vámtételek 
fölött szavazzon. Addig természetesen 
csak a mai vámtételek maradnak érvény
ben. Ha a szenátus is megszavazná a 
magas juhvámtételeket, ez elvágná újra 
a lendülésnek indult magyar juhkivitelt.

Állatkiáliitás Gurahonczon. Aradmegye 
gazdasági egyesülete nagyszabású díja
zással egybekötött állatkiállitást rende
zett Gurahonczon, a melyre az egyesület 
részéről megjelentek: Vásárhelyi László 
elnök, Laehne Hugó igazgató, Bakos 
István bíró és számosán az egyesület 
tagjai közül. A kiállításra fölhajtottak 
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170 tehenet, 53 üszőt s 36 bikát. Első 
dijakat nyertek: magyar faj marhákért 
Danicse Tógyer és Ankatyo Juon, nyugati 
fajtáért, Halin Péter aradmegyei kisgaz
dák. Díszoklevéllel tüntették ki: Az A. 
Cs. E. V. szatmári, Boros Béniné gura- 
honczi és Mera János honcisori gazda
ságát.

Magyar Olajipar

Gyár: IX., Soroksári-út 11. sz.
Iroda: VII., Károly-körnt 3. sz.

Vásárol:
Lenmagot
Repczét 
Gomborkát

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot

Ricinusmagot

Olajpogácsát 
Petróleumot 
Carbolinenmot 
Towotte kenőcsöt 
Kocsikenöcsöt

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

(E rovatban minden hozzánk érkezett levélre válaszolunk 
ennélfogva tessék ezt a rovatot figyelemmel kísérni).

V. J. urnák, Puszta-Vám. Ajánljuk a Geittner 
és Rausch czéget (Budapest, VI., Andrássy-ut 
8. szám). — M. S. urnák, Hegyfalu. A vándor
tyúkól méretei a következők lehelnek: ól ma
gassága 2 méter, szélessége 1’6 méter, mély
sége 3'2 m. Első kerekek magassága 0’50 m.. 
hátsó kerekek magassága 0'70 m. Fészkek ma
gassága 0’35 m., szélessége 0’40 m., mélysége 
0'37 m. Ajtó szélessége 0’70 m. Az ülőrudak 
0’40 méternyire lehetnek egymás fölött. — B. M. 
urnák, N.-Bodok. Levélben adtuk meg kérdezös- 
ködéseire a feleletet, — A. J. urnák, F.-Káld. 
Tessék az említett galambászati ügyben Jókuthy 
Sándorhoz (Budapest, VII., Zugló, Angol-u. 25.) 
fordulni. — Scli. J. urnák, Letenye. A sárga 
plimutokat a sárga kokin- és a sárga olasz- 
tyuk keresztezésének s ezen utódoknak ismét 
wiandottokkal való nemesítése által nyerték. — 
Sz. V. urnák, Kassa. A kolozsvári baromfikiálli- 
tás szept. 5—8-ig rendeztetik. — K. J.-né úr
nőnek, Nyíregyháza. A lúd korát a szárnytól lak 
csatornaképzödéséből is meg lehet ismerni. 
Minden ludszárny-hálón ugyanis a nagy evező
tollak közvetlen közelében két kis hegyes tol- 
lacska van; egy év leforgása után a nagyob
bik toll szárán egy csatorna látszik. Minden 

további év elmúltával egy uj csatorna képző
dik ; igy tehát e csatornák száma után lehet 
a korról Ítélni. — V. E. urnák, Szilágy-Cseli, 
M. Gy. urnák, Okány. A Lipcsében megjelenő 
«Geflügel Zeitung» előfizetési ára egy évre 6 
márka. Megjelenik minden héten csütörtökön. 
— J. B. urnák, Iklad. Múlt heti postánkban 
izentük meg, hogy szibériai ezüstszínű nyulat 
a gödöllői állami baromfi telepen, vagy Bagáry 
Kálmánnál Szegeden kaphat. — K. J. urnák, 
Kárász, E. I. urnák, Tárnok. Alapszabályokat 
csütörtöki postával küldtünk.

Ál latkereske delem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdaságai 

Lapok44 eredeti tudósításai.
Budapesti sziiróniariiavAsAr. 1903. julius 16. 

Fölhozatott : borjú 663 darab, bárány -— darab. 
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 78—86 flll., II. oszt. 
68—76 üli., bárány páronkint-------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata’ csendes, az árak hanyat
lottak.

Budapesti vágómarhavásár. 1903. julius 16. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 3446 drb, csontozni 
való marha 877 drb, összesen 4323 drb. Ebből: ökör 
2983 drb, bika 241 drb, tehén 912 drb, bivaly 177 drb, 
növendékmarha 10 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1903 julius 2. I. rendű II. rendű III. rendű
Magyar hizott ökör 64—72 58—62 54—56
Tarka hizott ökör , 66-74 60-64 56-58
Telién........................ 60-68 50-58 42-49
Szerbiai ökör . . . 61-68 52-59 43-50
Bika........................... 67—74 58-65 50-56
Növendékmarha . . —.----- — —
Bivaly ....... 36-48 —

Irányzat: A vásár hangulata élénk; az árak jó minősé- 
güeknél változatlan, középnél 2 K- silánynál 3—4 K. 
árcsökkenés.
Budapesti lóvásár. 1903. julius 16. Fölhajtatott: 

720 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
40 drb, hintós — drb, igás 60 drb, fuvaros ló 200 
drb, parasztló 360 drb, alárendelt minőségű 60 drb. 
Eladatott: 440 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
----------- , jukker 325—480, hintós------------ , igás 
250—400, fuvaros ló 110—220, parasztló 40—140. 
Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti ferenczvárosi sertés-zárt vásár.
Nap |

Érk. 
waggon

Érk. 
darab

Sertés- 
közvágó- 

hidra 
elszállit
tatott

Eladat
lanul 

maradt

julius 10—julius 16.| 89 3418 3490 182

Irányzat: Vásár közepes. Arak szilárdak.

Nap

Napi árak fillérekben
Öreg Fiatal

Si
lá

ny

I. r
en

dű
35

0 k
g.

 
fe

lü
l O

73 bD

N
eh

éz
 

30
0 k

g.
 

fe
lü

l
j köz

ép
 

22
0—

30
0 

i kg
.-i

a
kö

nn
yű

22
0 

kg
ig

julius 10-én 84-86 84-86 91-94 86-92 82-88 —

julius 16-án 90-92 89-91 91-95 85-95 86—90 —

A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 1903. 
julius 9-től 1903. julius 15-ig. Sertésállomány volt 
1903. julius 8-án 48379 darab. Ehhez érkezett : magyar 
998 drb, szerb 2361 drb, összes állomány 51738 drb. 
Elszállittatott: 3021 drb. Maradt állomány 48717.

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 104—108 flll. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 104—108 flll.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 108—112 
flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 108—112 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 104—112 
flll. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 104—112 flll. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 10(1—104 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 100—104 fillér.

Irányzat : Vontatott.
Soványsertés árak:

(Az árak 4°|o levonással élősúlyban értendők.)
Öreg 2 éven fölüli 88 f.-től 92 f.-ig, öreg 2 éves 

88—92 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 100—108 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 80—84 
fillérig. Irányzat: Változatlan.

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

Budapesti juhvásár. 1903. julius 13. Fölhajta
tott: 1184 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 384—, középminőségü hízott űrit 
469—, legelőn javított ürü 231 pár.-kint, javított 
anya-------- , szerbiai raczkajuh---------, kecske —,
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata élénk, az
árak változatlanok.

Bécsi juhvásár. 1903. julius 16 Fölhajtatott : 1305 
darab. Árak : kg.-kint flll.-ben : angol húsos ürük 52—56 

■ (58), I. rendű hízott ürü----- , középmin. hízott ürü 46—50,
kecske —, bárány —. Irányzat: Az üzlet igen lanyha volt.

Bécsi szúró marhavásár. 1903. julius 16 Föl
hozatal : 3180 drb borjú, 1099 drb sertés, 172 drb 
juh. 66 drb bárány. Árak: kg.-kint flll. borjú I. o. 
98—128 (----------- ), borjú II. o. 64—120, III. osztályú
100—110, süldő sertés 78—96, hússertés 72—94, 
juh 80—100, bárány páronkint 12—26 kor.

Irányzat: Az üzlet menete vontatott volt.
Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. julius 13. 

Fölhajtatott : hízott és legelőmarha 3268 drb, csontozni 
való marha 1288 darab, összesen 4556 darab. Ebből 
ökör 3172 drb, bika 752 drb, tehén 320 drb, bivaly 
312 drb.

Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték- 
ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. juliua 13. | 1. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 70—76 65-69 56-64
Galicziai hizott ökör. . . 74—78 67-73 62—66
Tarka hizott ökör.... 78-82 70—77 60-69
Bikák.......................  . . 46—74

54—70Hizott tehén....................
Legelő marha.................... _____ _____
Csontoznivaló marha. . — — _____
Bivaly ...............................
Konzerváru (selejt) . . .

36-48 — —

Irányzat: Az üzlet menete élénk volt és az árak 
átlag 1 K.-val emelkedtek.

Bécsi sertésvásár. 1903. julius 14. Fölhajtatott: 
hússertés 3988 darab, zsirsertés 6059 drb, összesen 
10047 drb. Ebből : magyarországi 6059 drb galicziai 
3864 drb, egyéb 124 drb. Árak: kgrammonkint élő súly
ban flll.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 98—100 (kiv. 
101), elsőrendű közép magyar 96—99, könnyű magyar 
82—88, öreg nehéz magyar 94—98, szerémségi 
^horvát)-------- , szedett sertés 82—88, galicziai süldők
76—98, galicziai öreg----- , hússertések---------. Irányzat:
Az üzlet menete vontatott volt.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. julius 17.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

90—1.80, csirke sütni való hazai egy pár 180—240. 
Tyuk, hazai egy pár 2.20—2.60. Kappan hizott egy pár 
-------- . Rucza hizott la egy pár 2.80—3.00, rucza hizott 
Ha egy pár 240—500. Lúd hizott la 8-------- 13, lúd
hizott Ha 8. Pulyka hizett la 1.30—1.40.

Vágott baromfi 90—110, és I.-rendü szépen, 
tisztán kezept hizott ludak kilója vágottpulykák 
Kilója — flll. kilónként, minőség szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 62-----
gyengébb minőségű 60—61, apadt----------- , meszes
-------— koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.
1903. julius 9-én.

A betegség neme

össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

boSD0Q N :o 
44 ud

va
r

több kevesebb

kö
zs

ég

ud
va

r bo MDCQ N :Q 34 ud
va

r

Lépfene ... ................. ............ 30 41 4 8
Veszettség _ _____ _____ 91 91 20 20 — —
Takonykor ........................ 60 64 3 2 — —
Ragadós száj és körömfájás 286 1965 44 255 — —
Ragadós tüdőlob ............... — — — — —
Juhhimlő...................... 8 17 — 1 1
Ivarszerü hólyagos kiütés 95 244 — 7 21
Rühkór ... _ ..................... 416 887 — 33 66
Sertésorbáncz ... „........... 362 1181 26 76 — —
Bivaly vész............... ............ 15 33 — 7 — —
Sertésvész . —................... 700 — 70 — —

r,

Vajpiacz.
Az *Alfa Sep arator* részvénytársaság jelentése.

Budapest, 1903. julius 11. Teavaj centrifugált 
2 00—2’10, vaj, köpült 1’40—1’60 kor. kgr.-kint. 
Tehéntúró 1-a----- 24, tehéntúró 11-a —12 fill.
kgr.-kint. Irányzat: Élénkforgalom, kielégítő 
hozatalok és megfelelő vételkedv mellett.

Becs, 1903. julius 11. Legfinomabb teavaj 
2.05—2.10, finom teavaj 1-95—2’00, parasztvaj 
1’10—1'20, tehéntúró 0.24-------- .— kor. klg.-
kint. Irányzat: Nagy fölösleg és lanyha 
üzlet mellett olcsó árak.

Berlin, julius 10. 1. oszt, vaj 100—101 II. 
oszt, vaj 97—100, III. oszt, vaj 90—9G márka 
50 kgr.-kint. (1 márka = 120 fill.) Irányzat: 
Szilárd.

Hamburg, julius 10. I. oszt, vaj 98—104 II. 
oszt, vaj 92—96 márka kgr.-kint. (1 márka — 
120 fill.) Irányzat: Szilárd.

Kopenhága, 1903. julius 10. I.o. vaj 82—84 
kor. 50 kgr.-ként. Irányzat: Hanyatlott árak.

London, jul. 10. I-a vaj 102, Il-a vaj 99 s 
percent 50 klg. (1 s — 120 fill.) Irányzat: 
Lanyha.
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z z
gépgyár K 
részv.-társ.

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

A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BE KÉM) EZ: ..._-------

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: _
legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költségveté
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk.

A pozsonyi II. mezőgazdasági országos 
kiállításon díszoklevél. A legnagyobb 
—.....  kitüntetés. -----

! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. z

Westfalia Separator
GÁL és FODüR SS
A legtökéletesebb szabadalmazott „WESTFALIA* separatorok

£*****************
A legújabban szabadalmazott tejelő- 
melegitők kizárólagos elárusítói, 
Tejszövetkezetek, tejtelepek, vaj és 
sajtgyárak teljes berendezéséről 
erő és kézi hajtásra díjtalanul 
szolgálunk tervekkel és költség

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni.

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas- 
ammont (dohánylrágyázásra), chilisalétromot, 
kanitot, 40%-os kálitrágyasót, kovasavas kálit 
és egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő 

minőségben legolcsóbban szállít a

“HUNGÁRIA”
műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ.

Budapest, V. kér, Fürdő-utcza 8. sz.

◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄ 
■▼▼▼▼▼▼▼V▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■

jüangerhausBni gépgyár1
: részvény-társaság "

Budapest, (Kíílpö Váczi-ut) (J^Iija-utcza 3.

Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

► ►►►►►►►►► ►►

rsvag

Siirgönyczim : Consum, Budapest. Telefon : 25—02

zállitó Rcszv.-Társaság
Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám. 

ÜZLETÁGAK: ■ ..........

Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és főze
lékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállítmányo
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardijak, útirányok 
stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. ................   - 1 ■ =
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. —
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BECK és GERGELY 
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-útl2. 
ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmotorjaikat Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavavavavavawa Tessék árjegyzéket kérni.

****** ***********^*í£££*^^*£^£££^£^ *

KURCZ LIPOT ÉS TÁRSA
photoczinkografiai müintézete

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

CLICHÉKET 
Chemigrafia, chromotypia, photo- (auto)- 
typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve
zetek, alaprajzok photolithograliuila^ leg
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak

megrendelések pontosan is jutányosán eszKözöllelnek.Vidéki

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaSlott

EUEJlEEST-ICÖEAlT'Jrjl.
Ajánlja a t. gazdaközönség: ek és sertéshizlalóknak a 

a „Hizlalda“-á..omás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadá ára alkalmas, czé'sz- rüei berendezett szál
lástelepeit, cssatornázva, kitűnő vízzel biró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárákkal, 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 legmessz bb menő előnyöket nyújtja és 
a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva van.

■ i-P ■Hlliill.1. II—. I. I>. W, 1. Wl

1 KOLOZSVÁRI KIÁLLÍTÁSOK: (1903, szeptember 5„ 6„ 7, és 8-án.) 
|| JL KTag-ym Eőldxxi. Miniszter -ár erkölcsi és anyagi, ■bárxicga'tása xnellett. 

| 1. XIV. Er délyr észi Tény észállatkiállitás. 
n Erdélyrészi tenyésztők részére. Díjak összege 12.000 korona. Áll. arany- és ezüst

érmek. Dicsérő oklevelek.

2. II. Erdélyrészi g*ép-, eszköz- és anyag- 
kiállítás, részt vehet minden magyarországi gyáros és iparos. Áll. aranyérem és ezüstér

mek. Díszoklevelek.

3. Országos baromfi-kiállitás.
Részt vehet minden erdélyrészi és magyarországi tenyésztő. Dijak 2000 koronáig. Dicsérő 

és díszoklevelek.
Bejelentési idő 1903. augusztus hó 10-ig.

|g/ Programrnokat és bejelentő íveket kévésre küld:

I Az „Erdélyi Gazé, Egylet" Titkári Hivatala, Kolozsvár. Petöfi-iitcza 7,
1
I
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Vj “Yictória” sorvetőgép
( tolókerék - rend - 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETOGÉP. ■

O
ÍX(«

Tfofkerr * Schrantz
J3udapesten, VI. kér, Vaczi-körút 57. sz.

Uj gazdasági gépgyára és vas
öntödéje Kispesten épültl900-ban

‘TTjánlja legjobb minőségű gazdasági gépeit 
jr * és eszközeit jutányos árak mellett. -----

Terjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen

A sárvári m. kir tejgazdasági szak
iskolánál újabban rendszeresített

sajtmesteri vizsgálatok
folyó évi julius hó 20-án veszik kezde
tüket Midőn e körül i;ény az érdekeltek
nek tudomására hozatik, egyben nevezett 
iskola igazgatósága az illetők figyelmét 
ama körülményre is fölhivni óhajtja, hogy 
a fennálló szabályzatok értelmében a sajt
mesteri vizsgálatok letételére a szakiskola 
kezelői tanfolyamának azon végzett tanulói 
bocsáttatnak, kik valamely mgyobb hazai 
vagy külföldi sajtodában legalább is két 
évig dolgoztak s evégből úgy eme körül
mény, valamint az is hiteles bizunyit- 
ványnyal igazolandó, hogy alkalmazta
tásuk helyén, illetve helyein mily sajt
féleségek előáll.tásával foglalkoztak.

Sárvár-Puszta-Láncz, 1903. julius 10.

A sárvári m. kir. tejgazdasági szakiskola 
igazgatósága.

88

◄◄◄◄◄
◄◄
◄ ◄◄

Biztos sikerű

védő oltóanyag a sorlósliimlő
(a nyári malacz veszedelme) ellen

kapható : l>r. Bácskay Béla nyilvános tehénhimlő 
termelő intézetében Aradon. Jótállás a fogamzáséit. 
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 csabacsüd; uradalmától és 
Haraszti testvérek décsi(u. p. Szarvas) bérgazdaságától.

► ►►►►
►►►►►►

■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼VI

*

Actien - Gesellschaft zűr Fabrikáljon
végetab. Oele in Triest.

(Részvénytársaság növényi olajuk termelésére Triest) 
|iján pontos szántásra és évi kötés esetén fianco szál- 
atássai ab rendr ’ állomására, a protein- észsirtartal 

valami a tisztaság szavatolása mellet 

sesam pogácsát,
Arachide (földidió) pogácsát. 

Lenmagpogácsát és Cokos pogácsát

m,

A „Kronen Separator"
1901-ben az állami lefö.öző-versenynél Budapesten, valamennyi 
g'P között legélesbben fölözött. Kapható 12 különböző nagy

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

sebb üzemek részére.
Szám
Munka
képesség _________________________ ____

K. 25.— 36.— 45.— 65.—
JURÁNY KÁROLY V.

1 2
5—6 10

3 4
15 25 lit.

Tejgazdasági gépgyár és tejgazdaság! 
technikai iroda. Vezérképviselő :

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

Berendez teljes gazdaságokat kéz- ős 
erőhajtásra.

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

vállalat, Budán.

m
NI 
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e_GLe_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 jiilius hó

8., 9. és lO-én tartatik meg.

Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárverési vállalat 
Budapest, dunaparti teherpályaudvar” czimzett gyap- 
juküldemények a M. A. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen raktározásban 
részesülnek. Bejelentéseket elfogad és mindennemű 
■ ■ felvilágosítással szolgál: =======

I

HELLER M. s TÁRSA 3TZS
Budapest, V. kér., Erzsébet-tér 13. sz.

i 
I 
I

(1:10,000 erős)
Dr. WINKLER WILLIBALD ur, a bécsi földmivolési főiskola tanára 

ellenőrzése mellett készitve.
Ára: Ó2 kg. 1 kor. 20 üli., 1 kg. 2 korona, 25 kg. 45 korona.

Poralakban (1 : 100,000 erős)
ára: li 0 gramm 3 kor. 50 flll., 200 gramm 6 kor. 50 flll., 500 gramm 
14 kor., 1 kg. 25 kor. 1 doboz á 50 por (1 por 50 lit. tejre) 1 kor. 50 flll.

— r'.'g'f-r* jjf a bécsi cs. k. általános élelmiszer vizsgáló intézet
1.Táltal vegyilegmegvizsgálva és engedélyezve. Ára: 

1 kg. 2 kor. 50 flll., Va kg. 1 kor. 25 flll.
A bécsi gyógyszerész-egylet tápszer és élvezeti 
czikk intézete által vegyelemezve és jóváhagyva. 

Ára: 1 kg. 4 kor., 72 kg. 2 kor.
Minden készítmény erőssége és tartósságáért jótállás. Nagyobb ren

deléseknél külön árengedmény. Csomagolás önköltségen számittatik, 
szétküldés naponta kétszer.

Franz Faznia, Apotliekei*
in 15 IJ IN IN íiiii Gebirg-e, bei W I E IN.

i

I

I

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

Lovak, szarvasmarhák és juhok részére.

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

ménesek 
istállóiban használatban 

vannak.

Nélkülözhetetlen gép min en tenyésztőnek
E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbéli minőségükre ivat

koznak 10% árengedményben részesülnek.

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. 
/A Brassói kénsav- és műtrágya

gyára ajánlja legjobb minőségű 
mindennemű zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Műtrágyáit
<3 a t. ez. gazdaközönség becses figyel- 

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 gummitömlök. 

Mérlegek,
legújabb javifott rendszerű tizedes, százados és híd
mérlegeit fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési, 
gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embermérlegxjk, 
mérlegnek házi használatra, baromniérlegek.

Commandit-társaság szivattyú- és mérlegrgyártásra.

W. GARVENS
L Wallfisckgasse 14. wien Schwarzealjergstr- 6.

''MM Árjegyzék ingyen és bérmentve.

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

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.

Főraktár:

Franz Joh. Kwizda magyar, román királyi és bolgár feje
delmi udvari szállító KORNEUBURG, Wien mellett. ————————————------

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 elfog-ad 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 kaptak.

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül vagy a képviselők köz
vetítésével. Nyomtatványnyal és felvilágosítással minden irányban kész
séggel szolgál az igazgatóság.
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Jenner -Pasteur intézet 
Budapest, VIII., Rock Szilárd-utcza 20. 
Az állatorvos urak gyakorlatára ajánljuk az alábbi ojtóanyagokat, melyek elismert tudományos módszerek szerint, saját labora' 
tóriumunkban készülnek I>r. Pertik Ottó egyetemi tanár felügyelete alatt. Az ojtóanyagok hatékonyságukra, tisztaságuk!a 

mindenkor előzetesen kipróbáltalak.

Lépfene ellenes ojtóanyag
állandóságra. Az anyag eltarthatósága. Az ojtó
anyag tisztasága. A kiváló védőkég esség.

Tuberkulin ojtásra kész, hígított állapotban. 

Gyógyító szérumok.
orbánezban megbetegedett sertéseket — ideje
korán alkalmazva — néhány óra alatt biztosan meg
menti a veszélyből. Hirtelen járvány esetén alkalmazva védö- 
ojtás czéljából azonnal immunizál. A vész tovater
jedését megakadályozza.

Sertés Orbáncz ellen
1. A finomabb sertésfajok jobban tűrik, mint a Pasteur- 

féle anyagot. Nem okoz utólagos megbetegedést.
2. Előnyösen használható a 6 hónapnál idősebb 

sertések beojtására, amelyek különben Pasteur anyaggal 
kezelve kellemetlen utókövetkezményeknek vannak kitéve.

II. Pasteur-re.idszerü ojtóanyag. Alkalmas a 
durvább fajtákra és a 6 hónapnál fiatalabb sertések 
beojtására.

Ojtóanyag serczegö üszők folyékony ál
lapotban, ojtásra készen.

Feltűnően jó . F[|tWell j
miwk! gyorshatasu (Rapid) szérumaink nw.

Lépfene elleni védőojtás : 1 szarvasmarha beojtása 24 fill. 1 ló beojtása 24 fill. 1 birk . beojtása 12 fill. 
Sertésorbáncz elleni védőojtás: 1 sertésre való Pasteur-féle ojtó anyag 12 fillér. 1 sertésre való 

szérumos ojtóanyag 50 kilóig 24 fill.
1 sertésre való gyógyító szérum 50 fill. 

Tuberkulin: 1 drb szarvasmarha részére 2 éven alul 30 fill. 1. drb szarvasmarha részére 2 éven felül 45 fill. 
Serczegö üszők 1 szarvasmarhára való 20 fill.

A Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, Budapest, V., Alkotmány-utcza 31.

ÁRAK:

és

Lóárverési hirdetmény.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 

rendeletére a mezőh< gyesi m. kir. állami 
ménesintézetben kiselejtezett lóanyag 

folyó évi julius hó 21. és 22-én 
árverés utján

pedig:
(102
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a helyszínén eladásra kerül
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3 éves heréit, 
anyakancza,
4 éves kancza, 
fiatalabb kancza, 
különböző korú haszná
lati nyerges és iyás ló, 
kiselejtezett igás és 
különböző korú ló

ménesbirtoktól.helybeli
Az árverés kezdete naponta reggel 

órakor.
Az árverési feltételek a helyszínen fog

nak a közönségnek tudomására hozatni.
Mezőhegyes, 1903. julius 9.

M. leír, állami ménesparancsnokság.

B

■ -V

szakiskola

Sárvár-Puszta-Láncz, 1903. julius 10.

A sárvári m. kir. tejnazúasaoi szakiskola
igazgatósága.

augusztus hó első felében több tanuló W 
végzi. Akiknek tehát tejgazdasági készült- ® 
séggel biró ®

gazdasági munkafelügyelökre • 
vaj- és sajtmesterekre, eset- I 
lég főtehenesre -------- : f

szükségük van, forduljanak eziránt íjk

folyó évi julius hó 20-ig

nevezett iskola igazgatóságához.
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Kis hirdetések ára:
diriden szó 4 fül., kövér betűkkel 
minden szó 8 flll. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adunk felvilágosítást, ha 
kérdésttevő a szükséges ppstabélye- 
get v. válaszlevelezőlapot beküldi.

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

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

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 nembon 4 forint. Keltő
tojások á 10 kr. Pekingrécze 
5 frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd 6 
frt. Toj. 70 kr. Bronz és fehér 
pulyka 5 frt. Tojás 60 kr. Ki
tüntetett törzsektől. Galambok. 
Keltőgép, és nevelő. Vétel és 
csere I Árjegyzék. Brichta 
Hú lm Au Török - Bólint, 

(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.

Kiállításokon
kitüntetett fajbaromfiakra és 
ezek keltő tojásaira megrende
lést elfogad következő árakért: 
Fehér mexikói pulyka tojás dbja 
1 kor. Emdeni X Angoí Emde- 
nivel 1 kor. 40 flll., Olasz óriás 
1 kor. 20 flll. Fehér gyöngy tyuk 
80 flll. 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. 

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. Ugyszmtón szaba
dalmazott Acetylen gáz
fejlesztőit, melyek telje
sen megbizha ók s önmü- 
ködöek. Pozsony, 1902.
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni.

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!

Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fonat- és 

kerités-gyára 

BUDAPESTEM, VIII. 
Üllői-iit 48. szám.

Mérsékelt árak 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 1 db 10kr.

Eladó telivér 
simmenthali bikák, orszá
gos törzskönyvbe felvéve, 
Fáy Zoltán Ecséd-i gazda- 

Iságában.

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.

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

Fajtiszta, szép sárga Orping- 
tonokat mérsékelt. árban 

szállít a
II. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Novak Mihály és Társánál 
igen olcsó baromfi
keltető gép kapható, 
mely mindenféle tojáshoz 
alkalmas és igen kevés égő 
anyagot fogyaszt. Egysze
rűsége folytán rendkívül 
olcsó. Száraz keltetés, na- 
gycn könnyű kezeléssel. 
Krassó-Szörénymegye, Igaz- 
falva-Rakita.

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

! Purgár M.,Ruma(Slavonia) 

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek, gazdasági telepek 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Tovílbbfl aczél- 
tiiskés lreritéssodrony, 
valamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

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

Lampel Ödön 
kosárfonó

Ujped, Temeiö-utcza 8. sz.
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Itácz Ödönné- 
léle keltető-fészkekeket 1 

koronáért.

Hirdetések fel
vétetnek a ki
adóhivatalban

Budapest, IX., 
Üllői-ut 25. sz.

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymező-u. 68. 
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eK

Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő

gyár. Háztartási, konyha és sport ám raktár

BUDAPEST. ....

rí—. r;

ALAPÍTVA I86S.

▼ ▼ ▼"V’T"T’,V,V '▼ ▼ ▼ ▼ V ▼

Andrássyútd

l A
Az eredeti ,,MÉL0TTE“ tejfölöző gépek kép- 

= viselete.

'i

„MEL0TTE“ a legkönnyebb járatú. 
„MEL0TTE“ a legtartósabb és legegysze

rűbb javítást nem igényel.
,,MÉL0TTE“ élesen fölöz. Szolid.

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

Árjegyzékkel és költségvetéssel úgy a fejgazda
sági, baromfitenyésztési, mint egyéb eszköze
inkről és gépeinkről szívesen szolgá'unk. i

VAVAVAVAVAVAVAVA

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

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

VAVAVAVAWAVAVAVA

Tejgazdasági gépgyár 
SZÁLLÍT mindennemű tejgaz
dasági eszközöket és gépeket a 
legjobb kivitelben, a legmoder
nebb irányban. BERENDEZ 
tejtelepeket, tejszövetkezeteket 
vav és mintatehenészeteket, ava

A
N. rjegyzekeket és költségvetéseket 

kívánatra díjmentesen küldünk.

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


