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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Szarvasmarhaállományunk apadá
sának megakadályozása.Előző czikkemben feltárni kívántam az okokat, melyek szarvasmarháink számbeli apadását előidéztéks tettem azt azért, hogy rámutathassak azon’módraés teendőkre, melyek segítségével a lefelé való haladást megakadályozhatjuk.Említettem, hogy népünk szegényedése illetve eladósodottsága, egyoldalú tulosan gabonát termelő gazdálkodási rendszere, a közös legelők meg nem védése és elhanyagolása, a természetes hiány s több helyi jelentőségű körülmény képezik az apadás föokait. Miután pedig csakis ezen okok káros hatásának enyhítése s részbeni megszüntetésével remélhető a helyzet jobbulása, ám lássuk, mik volnának a sürgős teendők és kire háramlik a segély sürgős feladata.A gazdatársadalom nyomasztó anyagi helyzetén — adósággal való küzdelmén segíteni nagyon nehéz, a mennyiben annak csak 3 módja van, nevezetesen: vagy könnyíteni kell közterhein, apasztani kell adósságának kamatait, vagy fokozni kell munkássága jövedelmét. Az elsőre nincsen remény, utóbbit csakis az állattenyésztés felvirágzásától lehet remélni, miért is érdekében a lehetőt elmulasztani, kerüljön az bármi nagy munkába is, vétek volna. Tanítani szükséges gazdáinkat,hogy az okszerű állattenyésztési elvekkel megbarátkozzanak, tenni kell ezt minden kínálkozó alkalommal: népszerű előadásokban, olcsó vagy ingyenes, népies irányban irt olvasmányokkal, gyakoribb állatdijázások s ami talán még jobban hat, tanulságos és oktató kirándulásokkal.Lehetővé kell tenni — s ha a társadalom erre nem képes, államsegélylyel ls — hogy a legszegényebb gazda is hallgathassa az előadásokat, hogy olvas-

mányhoz jusson és hogy részt vehessen tanulságos kirándulásokban. A fáradság és költséggel fukarkodni, ha népünket szerencsétlenségében kivándorolni vagy aszocziálizmus karjaiba dőlni hagyni nem akarjuk, nem volna szabad.Igen fontos népünk hitelügyének rendezése is. Igaztalan volnék, ha el nem ismerném, hogy ez irányban már sok üdvös dolog történt és van folyamatban, de tudva azt, hogy mennyi millió korona értékű parasztváltó van magánosok és a pénzintézetek fiókjaiban, melyek mindannyi után ma is a 8°/o törvényes kamat s 1—4°/0 megengedett kezelési költség követelhető shajthatik be, az eredménynyel megelégedve lenni nem lehet.Tudom, hogy a törvényes maximális 8-as kamatnak egyszerre mondjuk 6-ra történő leszállítása kiszámithatlan ráz- kódtatás nélkül nem volna eszközölhető, de hogy miért ne volna lehetséges ezen kamatlábat fokról-fokra s a kezelési költségek czimén szedni szokott 1—4%-ot egy félre leszállítani, azt én belátni nem tudom.Kisgazdáink egyoldalú üzemrendszerére hatni szintén igen nehéz s úgy hiszem, hogy főleg csakis az oktatás és felvilágosítás révén lehet, mely mellett talán nem volna lehetetlen serkentésül bizonyos czélszerü módon alkalmazott jutalmazással, továbbá takarmánynövénymagvaknak kamatmentes hitelre való kiosztásával segíteni. Ezen czélt szolgálják némi tekintetben a jól vezetett parasztmintagazdaságok is.Nagyot lendíthetne állattenyésztésünk ügyén, ha a községi és kisbirtokossági közös legelőkre vonatkozólag az 1894-ik törvények értelmében alkotott szabályrendeletek átdolgoztatnának oly módon, hogy azokba a legelők védelme, ápolása és tisztántartására vonatkozó intézkedések is felvétessenek.

Nem vitatható nagy hatása volna an - nak is, ha az 1894-ik évi törvények inten- tióinak megfelelöleg a községek a szükséges számú bikák beszerzésére szorit- tatnának. Mivel pedig azon községek, melyek ma bika nélkül vannak, vagy aránylag kevés bikát tartanak, azt leg
inkább nagyfokú szegénységük miatt teszik — bikák közvetítésénél engedélyezendő volna, hogy a felügyelőségek nagyobb kedvezményszázalékot adhassanak. Elégségesnek tartanám az ez irányú igények kielégítésére az átlagos 40%-ot. Átlago- gosanévenkint, hogy a szükséglet fedezve legyen a felügyelőségek utján 8000 bikának a kiosztása volna szükséges, ez á 500 korona 4 millió koronát tenne ki, melyből 40%, vagyis 1.600,000 korona nem térülne vissza az állampénztárba.Szarvasmarhaállományunk apadásának több helyi jelentőségű okaira nem terjeszkedvén ki — azt hiszem, hogy a fentiekben vázoltak megvalósítása esetén aránylag rövid idő alatt fokozódna és fellendülne szarvasmarhatenyésztésünk. Igaz ugyan, hogy ehhez az államkincstár hatalmas anyagi hozzájárulása is szükséges — miután anélkül kellő eredmény el nem érhető — a költségvetés tételeinek fokozásától azonban ismert közállapotaink között minden tényező irtózik, miért is nagyon indokoltnak találom, ha egyúttal a fedezetről is lesz gondoskodva. Földmivelésügyi kormányunknak ez önként kínálkozik, oly intézmény létesítésével, mely különben is kelléke a fellendült állattenyésztésnek s ez az állami állat
biztosítás, a melynek a fillérekből összegyűlendő milliónyi nyeresége nemcsak mint egyenes segély adható vissza a köznek az apaállatok kedvezményeivel, de lehetővé teszi az állattenyésztési felügyelők kellő számú szaporítását, a kik szakmájukban a népnek bizonyára a leg- hivatottabb oktatói. Pókay Dezső.
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Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Nyári hizlalás.Egy előfizetőnk a következő kérdést intézte hozzánk. Legelőn javított fiatal ökörket 4—6 heti időtartamú nyári hizlalásra le akarnék kötni. Takarmányozásukra rendelkezésemre áll: széna, tengeri és korpa. Mily takarmányozás mellett érhető el a kellő eredmény? — A feltett kérdésre az utóbbiakban adunk választ:Ha másnak is szeretnök abbeli véleményét tudni, hogy mikép állapítsuk meg a hizlalandó állatok takarmányát, természetesen csak akkor számíthatunk arra, hogy az a másik talán hasznavehetö tanácsot fog nekünk adni, ha kellően tájékoztatjuk ötét arról, hogy milyen marhát fogunk hizlalni s hogy körülbelül mit és mennyit etethetünk vele. Ellenben ha egyszerűen csak azt kérdezzük attól a másiktól, hogy széna, tengeri s korpával mily takarmányozás mellett érhető el a legjobb eredmény s ha a hizlalandó állatokkal is csak annyit mondunk neki, hogy legelőn javított fiatal ökröket fogunk lekötni, akkor tárt kaput nyitunk a találgatásnak s özönével várhatjuk a reczepteket, mert az említett négyféle takarmányt úgyszólván végtelenszer kombinálhatjuk úgy, hogy más-más viszonyok között mindegyik megállja a helyét, de a mi viszonyaink között csak az egyik válik be. Ilyen helyzetben vagyunk most mi is, mert nekünk is özönével kellene areczepteket szórnunk, hogy a véleményünket óhajtó ur azt válassza ki közülök, mely hizlalandó állatjai s takarmányviszonyaival legjobban összeegyeztethető. Miután azonban e lap kerete nem engedi meg, hogy feleletünk túlterjedjen benne, el kell a reczeptezéstöl tekintetünk s ezért csak annyit mondunk, hogy a kérdéses esetben kétféle takarmány áll rendelkezésre, u. m. szálas és abraktakarmány. E kétféle takarmány táplálóanyagai nem egyenértékűek, hanem az abrakban hatásosabbak azok, mint a szálasban, amiből az következik, hogy az abraktól gyorsabban hízik a marha, mint a szálas takarmánytól; csakhogy az abrakban drágábbak is a tápláló anyagok, minélfogva mértéket kell azzal tartanunk. De minő mértéket tartsunk vele ?Itt kezdődik reánk az igazi nehézség, mert az abrak legczélszerübb mértéke több körülménytől függ, melyeket azonban mi nem ismerünk. Ilyen először az állatok fajtája, testalkata, konditiója s kora, amennyiben ugyanis az egyik marhafajta hálásabb az abrak iránt mint a másik, továbbá a jól alkotott husostestü állat hálásabb iránta, mint a csenevész s kevés husu állat stb., amiből az következik, hogy nekünk úgyszólván látni kellene a 

marhát, hogy megmondhassuk, mennyi abrakot tanácsos vele etetni. Másodszor számolnunk kell az abrak piaczi árával is, mert ha valamely ahrakféle aránylag olcsón kapható, akkor többet fogunk belőle etetni, mint eltérő esetben. Harmadszor az sem közönyös, hogy kinek s minő áron tudjuk hízóinkat eladni, mert pl. az a hizlaló, akinek biztos és jó vevői vannak, több abrakot költhet állatjaira min t az, aki csak a falusi mészárosnak adhatja el azokat. Végre szálas takarmányunk mennyisége és jósága is dönt az etetendő abrakmennyiség fölött, mert ha a szálastakarmánynak nagyon fölöslegében vagyunk s ha szerencsés talaj s időjárási viszonyok között nyertük azt, szóval ha szálastakarmányunk sok is, de jó is, akkor esetleg annak az etetését fogjuk erőltetni s kevesebb abrakot adunk a hízóknak. Ezen felsorolt tények döntő befolyásának tulajdonítható az, hogy a lát- tatlanban adott takarmányozási reczipék úgyszólván értéktelenek, mert csak maga a hizlaló s a viszonyaiba beavatott mondhatja meg azt, hogy így vagy amúgy czél- szerübb-e a marhát hizlalni. Ellenben mi mint be nem avatottak csak egy tanácscsal szolgálhatunk, nevezetesen azzal, hogy annyi takarmányt etessünk a hízókkal, a mennyi beléjük fér, mert a marha teljesen megegyezik a luddalabban, hogy a hizlalást akkor fizeti meg legjobban, ha annyi takarmányt tömünk bele, a menynyit meg tud emészteni.
Állategészségügy.

Rovatvezető: Dr. Rátz István.

Sertésorbáncz néhány esete.
(*)  Tempel*  chemnitzi állatorvos egy olyan sertést bonczolt, amely 8 hetes korában orbánczban megbetegedett és 16 hetes korában elhullott. A bonczolás alkalmával a halál okául a szív belső hártyájának felrakodással járó gyuladá- sát állapította meg. A gyuladás a bal szívben, a kéthegyü billentyű közelében, a pitvar, a gyomorocs és az aorta-ér billentyűi között lépett fel.

* Deulsche Thierárztliche Wochenschrift, 
1902. 52. sz.

A félholdalaku billentyűk megbetegedése folytán az aorta-ér szájadéka csaknem teljesen elzáródott s helyén csak egy kis rés volt látható, úgy, hogy még erőteljes szívműködés mellett is kevés vér juthatott a testbe. Tempel esete különösen a törvényszéki állatorvostan szempontjából bir fontosággal, tehát arra nézve, hogy a szív megbetegedése mennyi idő alatt fejlődik annyira, hogy az állat elhullását okozza. Ugyanazon állományban négy darab 8 hetes sertés is meg

betegedett, három orbánczban, egy or- bánczos csalánkiütésben.Kettő az előbbiek közül a megbetegedés második napján, a harmadik nyolcz héttel a fent leirt szív belső hártyájának gyuladása következtében hullott el, mig a csalánkiütésben megbeteg^ dett életben maradt és jól meghízott, ellenben a szív belső hártyájának gyuladásában megbetegedett a fejlődésben erősen visszamaradt.
Tempel eseteiből a következő tanulságot vonja le : 1.) A csalánláz vagy csalánkiütés kóroktanilag a sertésorbánczczal azonos, mint azt Jensen, Lorenzés Lupke vizsgálatai is megerősítik. 2.) A sertésorbáncz lefolyása közben fellépő szív belső hártyagyuladás fiatal sertéseken már a betegség lefolyása után nyolcz hét múlva is kifejlődhet és halálra vezethet. 3.) A sertések éven aluli korukban is megbetegedhetnek orbánczban. 4.) Gazdasági szempontból az olyan sertés, amely a kiállott betegség után 4—6 hét múlva testsúlyában nem gyarapszik, vagy éppen lesoványodik, okvetlenül levágandó. z

Bajusz Árpád.

Tej gazdaság.
Rovatvezető: Sierbán János.

Néhány adat a Hegelund-féle 
fejéshez.

(Válasz a „Köztelek" 51-ik számában meg
jelent közleményre.)Örömmel olvastam a „Köztelekben11 fenti czim alatt megjelent közleményt, mert éppen azon gazdaságnak tehenészetéből származó adatokra hivatkozik, ahol énnekem is alkalmam volt az Állattenyésztési 

és Tej gazdasági Lapok 22-ik számában a Hegelund-féle fejésről közölt megfigyeléseimet szerezni s mivel kissé gúnyos modorban szollal meg a czikkiró ur s egyáltalán nem sokat érőnek tartja ezen fejési eljárást, ezért legyen szabad nekem e közleményre vonatkozó szerény észrevételeimet megtennem.A gerber acidbutyrameterjével végzett tejzsir meghatározásra tudatni kívánom azt, hogy igenis — daczára annak, hogy ,,egyszerűen mosolyt csal annak ajkára, a ki tudja hogy ezen műszerrel csak 9°/o zsírt lehet leolvasni11 — mégis lehet nemcsak 9 és fél, hanem 14—16°/o-ot tartalmazó tejet is vizsgálni, akképpen, hogy 50% hígítást végzünk a vizsgálandó tejjel, mely eléggé pontos lesz ha úgy a tejnél, mint a víznél vigyázunk arra, hogy az 15 Celsius hőmérsékletű legyen; ha pedig ezen vizsgálati mód nem lenne eléggé pontos, akkor azt tejgazdasági szakiskolánkban nem használnák s nem tanítanák.Az e fejési eljárásnál alkalmazott le- dörzsöléseket pedig nemcsak azért végezzük a fej és előtt, hogy az előidézett inger folytán a tej a bimbó-csatornába toluljon, hanem azértis, hogy a vérkeringést, helyesebben a vér odafolyását, illetve a tőgy
I
 Legjobb szerkezet. Legnagyobb ....„,

munkabírás. Legkönnyebb haj- A LEGJOBB FÖLÖZQCÉP AZ ALFA-SEFARATOR. I 
tas. — Legtokeletesebb tolozes. .



1903. — 30. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3vérereinek (vénáinak) megtelitődését ez által is elősegítsük, mi viszont a nagyobb tejmennyiségelőállásátvonja maga után.A mi e fejési mód kivihetőségére vonatkozó azon észrevételt illeti, hogy az nehézségekbe ütközik az élénkebb vérmérsékletű marháknál — hát szerintem az sem fog nagy akadályt képezni a gyakorlatban — mert ha azt nem durva kézzel végzi a fejő ember, úgy az állat nyugodtan áll. E tekintetben különben tegyen próbát bárki is, hogy tipegő vagy nyugtalankodó tehenét más gulyás által fejesse s meg fogja látni, hogy az a nemdurva kézzel végrehajtott masszírozás alatt egyáltalán nem fog nyugtalankodni, vagyis a fejőgulyás helytelen kézíogá^a volt oka annak, hogy nem állt nyugodtan a tehén. De meg mindenesetre van akármelyik fajtánálegy-egy élénkebb vérmérséklettel biró állat, mely a rendes fejésnél is tipeg s még a legszelidebb teheneinknél is észre vehetjük, hogy a borjú szopása alatt nyugtalanul áll s mozog is kevéssé, mi mindenesetre az erősebb szopási műveletnek (vagy nevezzük durva fellökéseknek) az eredménye, ez megint csak azt igazolja, hogy a helyesen végrehajtott kézfogások nem fognak nyugtalanságot előidézni teheneinknél. Még azt sem lehet a fej és ellen felhozni hogy talán a fellökések ártanának a tőgynek valamiképpen, mert megfigyeltem több helyen a borjú szopását s bizony sokkal többször s nagyobb erővel löki fel a borjú az anyja tőgyét, mint a fejő ember a Hegelund-féle kézfogások végzésével.Azt írja az említett közlemény Írója, hogy az utótej zsírjának „nagyobb részéta kézfogások következtében szétesett sejtek alkotják, amit a tejképződés és az okszerű fejés elvére támaszkodva igen valószínűnek tartok”. Nem osztom e feltevését sem, mert szerény véleményem szerint nem lehet a Hegelund-féle kézfogások alkalmazásával a sejtek szétesését elősegíteni, hanem igenis ezen kézfogások végzésével a vérnek odatódulását(minta felhámsejtek tejjé feldolgozandó nyersanyagát) segíthetjük elő némileg, mert a masszírozott tőgyben éppen az erőmüvi inger folytán nagyobb lesz a vérodafolyás. Téves tehát az az állítása, hogy a felhámsejtek szétesését elősegítjük e fejési móddal mert hiszen ezen feltevésen az élettannal foglalkozók csakugyan „mosolyognának”, amennyiben mi külső inger által semmi körülmények között sem befolyásolhatjuk az állat testében végbemenő valamely anyag termelését, hanem csakis az előállítandó nyersanyag odajutását segíthetjük elő. Szerény nézetem szerint még a tőgy idegeinek az izgatását is elősegítjük e fejés által s ha van a tejképzésre ezen itt előforduló idegeknek befolyása, úgy mindesetre előmozdítjuk ezáltal is a bővebb tej elválasztást, amint azt Claude 

Bemard, Eckhard, Röhrig s másoknak kísérletei után alkalmuk volt észlelhetni,Nézzük azonban miként vagyunk mi a tejelválasztással, vagyis miképpen képződhetik a tej a tej mirigyben ? 1 Az állat által felvett táplálék az állat szervezetében vérré dolgoztatik fel, mely aztán egyrészt a test fentartására, másrészt a tej előállítására fordítódik. Ezen vért pedig a vénák utján nyeri a tejmirigy s bent a tejmirigy- hólyagcsákban és a kisebb tejutakban megy végbe a tejképzés és pedig annak legfontosabb szöveteleme a mirigyhólyag- csákat és kisebb tejutakatkibélelő felhámsejtek végzik azt.Ezen sejtek, amint már minden kétséget kizárólag bebizonyittatott (Brünn, Heiden- 
liain, Kitt, Langer) csak egy rétegben bélelik az említett tejutacskákat és mirigy- hólyagcsákat és soha több rétegben nincsenek ezen felhámsejtek elhelyeződve.Ami a felhámsejteknek szerepét illeti, régebben az a nézet uralkodott, (amit a közlemény Írója is állít) hogy e hámsejtek egészükben zsírosán elfajulnak s miután a mirigyhólyagcsáknak és tejutaknak üregeibe kidobattak, itt szétesnek s képezik a tej alkotó elemeit, vagyis a hámsejtek folyton újra képződnének : ezt vallotta 
Wirchow, Nasse és Will. Mások viszont nem kisebb tekintélyek, mint Bizzazero, Vasaié, 
Benda, azt vitatták, hogya zsir a sejtekben képződik ugyan s a mirigy üreges részébe dobatik ki, de ezen kiküszöbölésnél a sejt protoplazmája a maga teljes egészében marad meg akképpen, hogy az egész tejelési időszak alatt egy és ugyanazon hámsejtek végzik a tejképzést. Hai- 

' denhain szerint pedig a sejtek zsircseppe- ket képeznek s ennek kilöketésével a sejt protoplazmájából is egy csekély rész, sőt néha a sejtmag is kilöketik a mirigy- hólyagcsa üregébe.
Winkler, Rauber azonban igyekeztek meggyőzni bennünket arról, hogy a hámsejtek csakis átbocsátják a tej alkotórészeit, illetőleg csak a fehér vérsejteket, melyekből aztán a tej egyes alkotó elemei képződnének. Végül a legutóbbi elmélet szerint a tejképzésnél a hámsejtek tulajdonképpen aktív és pasziv szerepet végeznek, mivel a tej részben a hámsejtekből, részben pedig az általuk a vérből átbocsátóit fehér vérsejtekből képződik (Barfürtli) s valószínű, hogy ez utóbbi nézet a helyes. 

Szabó József hazánkfia érdekes vizsgálódásainál ugyancsak bebizonyítva látta azt, hogy a tejmirigyek ugyanazon hámsejtjei végzik a tejelés egész ideje alatt a tejtermelést.Az eddigi kutatók nézetei szerint a tejelés ideje alatt a hámsejtek egy bizonyos elváltozáson mennek ugyan át — de tönkre nem mennek — mivel kissé csak megnagyobbodnak s a mirigyhólyagcsa ürege felé megnyúlnak vagy többször henger, kúp, vagy bimbóalakot vesznek e sejtek fel. Továbbá a sejt protoplazmájában zsir- 

cseppek képződnek, melyek eleinte kicsinyek, de később összefolyva nagyobbodnak, miközben a sejt kerületéhez közeledve áttörik azt s a hólyagosa üregébe bejutnak; mi mellett bizonyít az akörülmény is,hogy közvetlenül a zsircsepp kiküszöbölése után a protoplazma sokkal világosabb mint volt azelőtt s csak később lesz megint sötétebben szemcsézetté azaz sűrűvé. Feltehető, hogy a sejt-protoplazma egy kis része a zsircseppel együtt elszakad a kijutásnál, mig ellenben a sejtmag semmi elváltozást nem szenved. A különböző felfogások szerint a bevándorolt fehér vérsejtek is részt vesznek a tejképzésben, melyeknekbeván- dorlása azért látszik lehetségesnek, mert a mirigyhólyagcsák saját hártyája bizonyos körülmények között alakelemek számára is átjárható.Az elmondottakból következik, hogy a tejmirigy nem sziirőszerv, hanem egy különleges, meglehetősen komplikáltan működő (mert sokféle anyagot termelő) mirigy, mely éppen komplikált voltánál fogva kizárja azt a feltevést, mintha „csakis” a takarmány adagolása lenne működésére befolyással, hanem igenis talán amellett bizonyít, hogy a takarmányozáson kívül valami más módon a tökéletes fejés alkalmazásával nyerünk mi nagyobb tej- mennyiséget s a „fokozott számú szétesett sejteket” pótolni nem szükséges újakkal (amennyiben szétesésről, tehát a felhámsejtek elpusztulásáról nem lehet szó), ezért azt hiszem, hogy a takarmány számba- vehető emelkedése nélkül is elérheti a gazda anagyobb tejtermelést, mivel csakis a tej alkotó részeinek előállítására szükséges a takarmány. Különben e sejteknek szétesését támadja a boneztannak azon tanítása is, hogy a felhámsejtek itt mindég egyrétegüek, holott ha azok szétesését vagyis tönkremerését tételezzük fel, úgy bizonyára több rétegben kellene, hogy elhelyezve legyenek, amennyiben folytonos tejtermelés folytonos sejttönkremenést feltételezne. Bizonyos pedig az, hogy kevesebb „körzeti fehérjére” van az állatnak szüksége akkor, ha a tönkrement sejt ujjáképzésére nem kell egy részt fordítani, hanem csakis mint egy a sejt feldolgozó anyagaként szerepel (a test fentartására szükségelt mennyiség mellett) a takarmány.
Voit s mások is legnagyobb súlyt a tejmirigy fejlettségi fokára s csak azután a takarmányra helyeznek, mert a legdusabb táplálék.semjcépesrosszulfejlődött tejmirigyet bő tejtermelésre bírni. Elégtelen táplálkozásnál is csak azért csökken a tej mennyisége, mert ekkor első sorban a tejmirigy nem tápláltatván eléggé, mintegy sorvadásnak indul s a táplálkozásnak újbóli megjavítása csak egy idő múlva jutathatja érvényre hatását, a midőn’a mirigy márismét elég erőssé és nagygyá vált a megfelelő tejtermelésre. A gazda pedig azért nyer több tejet ugyanazon takarmá-

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

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETÉHEZ RUDAPESTEN, V. KÉR.
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 30. sz.nyozás mellett, mert azon tápanyagot, mely talán mint felesleg eddig zsirképzésre for- dittatott volna az állatunk által — azt a kifejlődött tejmirigy következtében feldolgozza, kiválasztja s igy a gazdának hasznára bocsátja, lévén régi igazság az, hogy kövér tej elő-állaton nincs haszna a gazdának.A Hegelund-féle fej és által fejleszteni tudjuk a tejmirigyet — ez a tulajdonképpeni főelőnye — s nem szükséges a nagyobb vagyis dusabb takarmány feletetése és én ma is azt állítom, hogy az az 1—2 liter tejtöbblet előállítása czéljából — melyet e fejési móddal — (mely még zsaroló fejősnek sem nevezhető) nem kell jobban táplálni teheneinket, mert pl. bármely tehenészetben megfigyelhetjük azon sajátságos körülményt, hogy ugyan egyforma takarmányozás mellett némely tehén 2—3, sőt több literrel ad nagyobb mennyiségű tejet mint egy másik azért mert jól fejlődött tejmirigygyel bir s nem pedig azért, mert több tápanyagot vesz fel.Végül pedig egy dologra óhajtom felhívni a közlemény Írójának figyelmét s ez az. hogy gondolhatja-e azt valaki, hogy ha ezen fejési mód nem lenne megfelelő, nem hasznot hozó, úgy megtette-e volna a dán földművelésügyi kormány azt, hogy ezreket költsön ezen fejési mód megtanítására? s tenné-e azt, hogy tanfolyamokon résztvevőknek bizonyos dijakat fizet ottlétük alatt, ha ezen fejési eljárás megfelelő nem lenne ? I S daczára a hazai szaksajtóban elő-előbukkanó, talán némelykor nem egészen helyes alapokon nyugvó nézetekkel szemben, én csak kívánom, hogy nálunk is minél elébb elterjedjen e fejési mód, annál inkább, mert sajnosán van alkalmam tapasztalni, hogy hazánk gazdáinak igen nagy részénél a fejés tekintetében a legkezdetlegesebb állapotok vannak, sőt meg merem koczkáztatni azon nézetemet is, hogy a tej szövetkezetek e fejés általános elterjedésénél sokkal, de sokkal jobban tudnának prosperálni s jobb árakat tudnának tagjaiknak fizetni, a mi minden bizonnyal csak kívánatos lenne. Pátz Pál
földmiv.-isk. gazd. segéd.

Állatforgalom.
Rovatvezető: Dorner Béla.

csok kirakataiban szinről-szinre láthatjuk ezen anyagot és olcsó áránál fogva (kilóját 35—40 krajczárért mérik) a köznép azt sűrűn is fogyasztja.Szocziális szempontból nem lehet kifogásolni azt, hogy az ily zsiradékok hozzánk idegenből behozatnak,kereskedőink által árusittatnak, mert a szegényebbsorsu lakosságnak meg kell adni a módot arra, hogy ha a magyar termelésű disznó zsirhoz a magas árak miatt nem juthat, úgy vehessen legalább olyan anyagot, mely ahoz hasonló és igy háztartásának, élelmezésének rendes menete meg ne akasztassék.A német mezőgazdaság ma már 3/4 részben tejtermelésre és vajprodukczióra van alapítva; a dán mezőgazdaság legtöbb jövedelmét a vajexport révén nyeri és mégis azt láthatjuk,*hogy  a margarin behozatalát sem a németek, sem a dánok nem akadályozzák, de azt maguk gyárakban produkálják. Pedig nyilvánvaló, hogy az olcsóbb margarin nagy versenyt támaszt a tehéntejből készült vajnak, mert a szegényebb nép inkább veszi az olcsóbb margarint, mint a drágább — de hasonlithatlanul jobb — vajat. Azon kárral azonban, a mit a vaj- értékesités tekintetében a margarin okoz, sem a németek, sem a dánok nem sokat törődnek és a mesterséges zsírok és a margarin elterjedésének eszük ágában sincs gátakat vetni. Nem vetnek a németek és nem a dánok külön-külön okokból. A sűrű népességű és erős szocziális érzéssel telitett német ipari munkásnép és az „alsó tizezer“íölzudulna, ha a mesterséges zsiradékokat ott nem volna szabad árusítani és csak a drága vaj fogyasztására volna szorítva. Táplálkozásában a német nem ismer tréfát és megkövezné a gazdákat, ha arra kényszerítené, hogy az ő vaját vegye meg és fizesse meg drágán.A német vajfogyasztást a német mező- gazdaságsaját’erejéből pótolni nem képes és igy a szegényebb néposztályra való tekintettel — tehát szocziális szempontból is — a margarin gyártásának és behozatalának szabad tért engednek. A dánok viszont azért engedik meg a margaringyártást és behozatalt, mert ők amiál több vajat exportálhatnak jó árakkal Angliába és a hazai fogyasztás minél nagyobb vájni ennyiség'inegmozgatását tegye lehetővé, vagyis minél kevesebb odabennprodukált vajat kössön le. Az okok tehátitt is, ott is másfélék. Anémetgazdáknemnézik sanda szemmel a művaj terjeszkedését, mert a hazai fogyasztást úgy sem képesek saját termelésükből kielégíteni, tehát a vagyonosabb osztály az ő vajuknak még sokáig biztos fogyasztója és vevője lesz. A dánok meg maguk protegálják a margaringyár- tást és importot, mert az nekik kitűnő ex
A cocus-zsir.Az elmúlt télen a tulmagas disznóhus- és disznózsirárak idejében egyes lapokban gyakrabban volt olvasható a „fözöolaj“ és a „cocus-zsir11 reklámja, mint a disznózsírt potoló háztartási czikké. Ma már itt a fővárosban a piaczon és a külvárosi szató

portkereskedelmük révén — sehogysem árthat.Kérdés azonban, hogy nem támadna-e föl a német mezőgazdaság a mesterséges vaj terjeszkedése ellen és nem tiltatná-e meg valami czimen annak árusítását, ha annyi vajat tudna termelni, a mennyi a belfogyasztást képes volna kielégíteni? nem tiltakozna-e a dán mezőgazdaság a margarinbehozatal és ipar ellen, ha londoni és lancastershiri export utai hirtelenül elzáratnának és a vaj az ő nyakán maradna? vagyis,ha az ő általa produkált vajat nem tudná értékesíteni, mert a „nép‘; a margarinfogyasztáshoz hozzászokott ? vagy annyiért volna kénytelen elkótyavetyélni, a mennyiért a margaringyáros a margarint adja ?Ilyen kérdések tolulnak önkéntelenül előtérbe, ha az ember itt a fővárosban a cocus-zsir és főzőolaj rohamos elterjedését látja. A főzőolaj nagyobb befészkelődésé- től nem kell tartanunk. Délvidéken lakott, tehát az olajjal való sütés-főzéshez hozzászokott előkelő úriemberek állítják, hogy ha itt a fővárosban gyomrukat a disznózsír megrontotta, akkor évenkint egy- kétszer pár napra ismét az „olajkosztra“ térnek át és meggyógyulnak. Az olajat a gyomor sokkal könnyebben megemészti, de hát az étel ize, szaga mégis más, mint a disznózsírral készített ételé.Mindamellett mégis a disznózsírhoz pártolnak át, főleg a hideg időszakban, talán a kiima behatása következtében. A mi népünk a főzőolaj használatára tehát nem igen fog áttérni, még oly magas disznózsírárak mellett sem.Veszélyesebb azonban már acocus-zsir közgazdasági szempontból. Mint a cocus- pálmából készült — tehát növényi — zsiradék, könnyen emészhető, friss állapotban színe fehér, ize szelíd, mogyorószerü, szaga különös, de kellemes, egyszóval, lia friss, úgy 
a finom disznózsírtól alig lehet megkülönböz
tetni. Mint hallom, a vegyészek a cocus- zsirhoz kevert disznózsirtnem tudták még vegyvizsgálat utján sem megkülönböztetni, sem a keverési arányt megállapítani. Ez pedig elég veszélythozó lehet, zsirke- reskedelmünkre és exportunkra. (Egyetlen hátránya, hogy könnyen megavasodik s ilyen állapotban szagakelemetlen csípőssé, ize pedig karczossá válik.)Nemcsak ezen jó tulajdonságai miatt okoz a cocus-zsir a mi disznózsírunknak nagy versenyt, hanem óriási árkülömb- sége miatt is. Midőn egy klg. finom disznózsírt adtak egy forintért, akkor a cocus- zsirt mérték 35—40 krajczárért. így még olyan háziasszony is a cocus-zsirt vette meg, a ki a disznózsírtól nem is akart elpártolni.
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Budapest, VI., Váczi-ut 19. sz. 
Malomberendezésekre külön szakosztály,

A gazdálkodáshoz szükséges ösz- 
szes gazdasági gépek elismert 

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



1903. — 30. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági LapokFélő, hogy ezen idegen termék versenye disznózsir-kereskedelmünkön rövid idő alatt érzékenyen megérezhető lesz. Miután nálunk a viszonyok nem olyanok mint a németeknél, a dánoknál és miután a mi disznózsirkerekedelmiink még sokkal gyengébb, disznózsír-exportunk pedig sokkal szervezetlenebb, mintsem egy pár ez er m éterm áz sa i degen z s irány agbeözön- lése kereskedelmünket meg ne károsítaná és zsirsertés értékesítésünket meg ne rontaná : lehetetlen,- hogy bizonyos aggodalommal ne nézzünk ezen uj importczikk felé, mely a „hazai termelés1 föllendülésének vethet — eléggé respectábilis — gátakat.Nincsenek momentán kezeimnél megbízható statisztikai adatok, de azt hiszem, hogy nemsokára — hacsak az állapotok meg nem változnak — már a behozatal adatai isigazolni fogják az aggodalmakat. (A legtöbb anyag Ausztria felől jön hozzánk, éppúgy mint 1898. és 1899-ben az amerikai zsir és disznóhus !)Különben jobb félni, mint megijedni. Kell, hogy a védekezés lehetőségeire is gondoljunk. Azt, hogy a háztartáshoz szükséges ilyen anyagokat a nép ne vásá- solja, megtdtani már szocziális szempontból sem lehet addig — mig a dizsnózsir ára magas. Arról azonban a hatóságok kötelessége gondoskodni, hogy az ilyen élelmiszerek hamisítottak, vagy az emberi egészségre ártalmasok ne legyenek. A védekezés egyik módjául kínálkozik az élelmiszerek hamisításáról kiadott törvények igénybevétele és alkalmaztatása. Meg kell vizsgáltatni az ily készítményeket és ha hamisitottnak, vagy az emberi egészségre ártalmas szerekkel kevertnek bizonyulnak — akkor az eláru- sitását betiltani. A másik védekezési mód azutánmáragazdák kezében van. Gondoskodni kell arról, hogy ahazaiállattenyésztés elég erős legyen a hazai fogyasztás ellátásában és idegen — nagyrészt ismeretlen — anyagok be ne férkőzhessenek hazai piaczainkra. Azaz legyen annyi zsirsertésünk, hogy a szegényebb sorsú magyar is hozzájuthasson a hamisítatlan finom magyar disznózsírhoz és a külföld piaczaira is juthasson abból a tisztessé- . ges kereskedelem által.Okos dolog volna, ha akár a „gazdák vásárcsarnok szövetkezete11 venné erősen kezébe a magyar disznózsirkereskedelmet, vagy egy külön „sertészsír értékesítési I szövetkezet11 alakulna a termelők köréből. ! A dán gazdák nehány forinttal alakították a ,,Smörpakkeriet“-jüket és tisztán a jó 
anyagnak köszönhetik, hogy mamár milliókat forgalmaznak vele.A jó magyar dizsnózsir pedig, a mi páratlan mongolicza sertésünkből eredő, páratlan a maga nemében. A ratibori és breslaui gyáros biscuitre keni azt azon

frissen és csemegének íogyasztja. Csak egy kis összetartás volna bennünk és csakhamar kiszoríthatnánk idegen országok zsiradékjait nemcsak a mi — hanem a külföld piaczairól is. Dm.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay "Emil.

Hivatalos.
Baromfitenyésztésitanulmányi kirándulás.

A Baromfitenyésztők Országos Egye
sülete a jászszentlászlói gazdakör állal 
f. évi augusztus hó 15— 16-án rendezendő 
baromfikiállitás alkalmából Jászszent- 
lászlóra baromfitenyésztési tanulmányi 
kirándulást rendez. Azon tisztelt tagjain
kat, kik ezen kiránduláson részt venni 
óhajtanak, felkérjük, hogy ebbeli szánd - 
kukat legkésőbb f évi augusztus 5-ig 
egyesületün k titkári hivatalánál bejelenteni 
szíveskedjenek. Részletes programm, vala
mint a kirándulás pontos ideje jövő 
számunkban lesz közzétéve.

Keltessünk-e julius hóban?Azt mondják, hogyajunius hóban kelt csibéket nagyon nehéz felnevelni, azok nagyrészt elpusztulnak még a legnagyobb gondozás mellett is. Sok, nagyon sok helyen tényleg így van s ennélfogva nagyon sok gazdaasszony nem is keltet junius hóban, hanem csupán julius hóban, a midőn már elviritott a rózsa s elviritott 
a rozs.E két növény viritásával hozzák ugyanis kapcsolatba a júniusi és késő májusi csibék elhullását, a miben én semmi összefüggést nem látok, de tapasztaltam, hogy a junius s a későbbi csibék elhullásának legfőbb oka az, hogy ezen apró állatkákat a nagyobbakkal együtt etetik és zárják el s igy a csepp állat kénytelen egész magvakat felcsipegetni, amit nem tud megemészteni, kap bélhurutot s ha ebben el nem pusztul, hamarosan agyongázolja, összetiporja őt a nagyobb csibe s más állat. Lehet-e csudálni, ha a júniusban és júliusban még gyenge csibe 9O°/o-a elhull? Bizonyára nem! A baj orvoslása igen egyszerű. Az apró gyenge csibéket kifutóbban kell tartani, nevelni, megfelelő takarmánynyal etetni s fel is nevelődnek épp úgy, hanem sikeresebben, mint a zimankós időben, meleg helyen tartott korai csibék.Ami pedig azt illeti, vájjon érdemes-e fajtabaromfit is keltetni julius hóban, határozott válaszunk igen. Példa erre a 

folyó év a midőn még most is keresnek és pedig elég gyakran, fajbaromfiakat tenyésztésre. Ez évben már áprilisban nem volt fajbaromfi eladó — ha neveltünk volna tavaly júliusban és később is fajbaromfiakat, most is lenne 9—11 hónapos ivadékunk eladó. Hogy jövőre is ily nagy lesz-e a kereslet a fajbaromfiakután, az más kérdés, de ha nem is lesz oly nagymérvű a kereslet — azért indokolt dolog tenyészteni, jobb ha van — mint ha nincs. Keltessünk tehát fajbaromfit is — de közönséges piaczi árut okvetlenül, mert karácsony és újév táján igen jó ára van a fiatal baromfinak.
Egri Dezső.

Tenyészbaromfiak kiválasztásáról.Julius hóban a február .és a márczius havi baromfiak már oly nagyok, hogy azok közül a továbbtenyésztésre alkalmasakat, valamint a tenyészanyagoknak valókat, melyeket eladásra szánunk, okvetlenül ki kell válogatni, megjegyezni lehetőleg számozott lábgyürükkel s a hibás és fajtatanilag nem megfelelő vagy rosszul fejlett növendékeket a legnagyobb szigorral ki kell selejtezni s a selejtezés után nyomban elkülöníteni a többiektől.Helyes dolog a növendéket számozott lábgyürüvel ellátni egyrészt azért, mert igy könnyebben tarthatók számon, sőt törzskönyvelhetök s a tenyésztörzsek össze állításánál — őszszel — könnyebb lesz a munkánk. Ezenkívül másrészt eladásoknál az eladási naplóba könnyen bejegyezhető, kinek mily számú állatot adtunk s reklamálásoknál, a mi elég gyakori dolog nálunk, könnyen visszaemlékezhetünk az illető állatra s annak tulajdonságaira.Nagyon helyes dolog a számok mellé a tenyésztő kezdőbetűit is pl. Rácz Ödönné tenyésztotelepe Kőbánya, igy jegyezni, illetve a rézgyűrűre bevezetni: R. Ö. 1903. 25. A 25 az állat számát, az 1903. a születési évet jelenti, a mi úgy a tenyésztőeladóra, mint a vevőre nézve fontos, ha tudja évek múlva is kitől származik az állat s hány éves. A kisebb tenyésztőknél ismer a tenyésztő minden állatot s származását és korát is tudja, de nagyobb tenyésztötelepeken,a hol sok az állat, ott a most leirt módszer alkalmazása elma- radhatlan.Itt az idő tehát, hogy a 3—4 hónapos állatokat szemle alá vegyük s osztályozzuk. aki azt most nem teszi, hiábavaló kiadást okoz magának, mert vegyes s részben értéktelen állatokat takarmányoz 
A „TURUL66 permetező

a jelenkor legtökéletesebb peronosporapermetezöje
■ ----------y— ...:... . Árak: .......................■ • -----

1—5 darab vételénél egy darab ára____ __ __  _____— írt 14.—
6—10 darab vételénél egy darab ára ________________ frt 15.50

11—25 darab vételénél egy darab ára ....................................... írt 13.—
csomagolással együtt.

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

ÖlMbA

Peronospora-permetező
— „DIADALA*  ......— ■

csiszolt, erős vörösréz pnttonynyal: frt 10.50.
Hosszabbító cső, magastörzeü gyümölcsfák permetezésére. Ára frt 1.— 

Í Szőlészeti, borászati és gazdasági egyesületeknek, valamint 
községeknek nagyobb mennyiségű permetező vétele esetén 

igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.

Budapesten.



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 30. sz.és gondoz úgy és oly költséggel a mily gondozást csakis a fajta-tiszta és értékes állatok érdemelnek meg s fizetnek meg.A kiselejtezett fajbaromfiakat okvetlenül le kell vágni illetve fogyasztásra felhasználni, mert ha áruba bocsájtjuk, a vevő tenyészállatnak megtartja, geseftel vele sőt még hivalkodik is az eladáskor, hogy melyik híres tenyészetből való ezen príma állat s így nemcsak erkölcsi kárt okoz a neves és jó tenyésztötelepnek, de nagy kárt csinál a nemes és fajta-tiszta baromfitenyésztésben is.Rend és lelkiismeretesség afödolog egy nemes baromfitenyészetnél, a mely nemcsak privát üzlet, de bizonyos tekintetben hazafias vállalat is, mert innen terjednek széjjel azután a köztenyésztést nemesitö faktorok, amelyeknek hatása később a nagyobb külföldi bevételeknél látszik meg. 
Bandi Sándor.

Különfélék.
A gyapjuárverésekröl. Gvapjuárveré- seink idei első sorozata jul. 6-ától 10-éig tartatott meg három napon át igen élénk részvétel mellett. A belföldi és osztrák posztógyárosokon kivül különösen Ausztria és Németország kártoly-fonói versenyeztek a középminöségü fésűs tételekért, mig a merino-, posztó- és jobbfajta szövetgyapjuk igen kielégitö forgalma a német gyapjumosók é- nyersgyapjuke- reskedök élénk érdeklődésének köszönhető. Már az első napon is nagyon jó választék mellett élénk kereslet mutatkozott s a hátonmosott gyapjúk közül mindössze csak néhány tétel maradt eladatlan. Ellenben szennyes középminöségü szö- vetgyapjukban, melyeket a Laplata-ter- més versenye leginkább érint, csak csekély vételkedv volt tapasztalható, miért is a jó minőség ésraisonabilis árkövetelések daczára ily fajta gy apjuknál úgy az első, mint a következő két napon jórészt visszamaradtak. A harmadnapi katalógus bőséges anyaga, melyben sok alárendelt minőségű és rosszul kezelt, valamint sok tullimitált gyapjú is foglaltatott, már csak kisebb számú vevők és természetszerűleg megcsappant vételkedv mellett került árverésre, de az elért árak mindvégig az első napi áralap színvonalán maradtak. A legmagasabb, 20 százalékig menő, emelkedést a múlt évi júliusi árakhoz képest a legfinomabb, szennyben nyírt merino és a legjobb minőségű hátonmosott szövetgyapjuk mutatják. Fésűs gyapjúk az összes hibátlan fajtákban átlag 15 százalékkal emelkedtek, mig a különböző fajtájú hibás gyapjúnak 7—12 százaléknyi áremelkedéssel kellett beérniök. Ugyanez áll jól sikerült mosásu posztógyapjúkra, melyek már eddig is megfelelő minőségű zsíros gyapjúkkal szemben aránylag magasabb áralappal bírtak. Durva gyapjúk csekély mennyiségben kináltattak. Cigája-gyapju 25 százaléknyi emelkedést ért el a tavalyi árakhoz képest 

és a raczka-gyapjuk is, daczára magas árai apjuknak, tovább emelkedtek. Az össz- kinálat 17,008 bálra rúgott (körülbelül 3000 bál lekésett az árverésről), melynek több mint fele fésűs, egy-egy ötödé merino- és szövetgyapju volt. Az eladott mennyiség körülbelül 12,000 bál. A legközelebbi aukció sorozat kezdetét szeptember 16-ára tervezi a Heller M és Társa czég.
Vajkikészitö telep Gömörben. Sierbán János országos tejgazdasági felügyelő közben jöttével gróf Serényi Béla elnöklésével értekezlet volt Tornallyán egy Sajógömör községben felállítandó vajki- készitő középpont létesítése tárgyában. Az értekezlet elvben hozzájárult a tervhez s legközelebb egy uj értekezlet vitatja meg a részleteket, addig is fokozott erővel szervezik Gömörben a tejszövetkezeteket.
Barcs uj állategészségügyi beosztása. A földmivelési miniszter a barcsi sertéshizlaló részvénytársaságtelepét a Magyarország és Ausztria közt fennálló állatforgalmi megállapodások alapján állategészségügyi szempontból az Ausztriába irányuló sertésforgalomban önálló területté nyilvánította és a nevezett hizlaló telepen állategészségügyi hivatalt létesített.
Magyar ló Oroszországban. Az oroszok, akiknek telivér-tenyésztésében a magyar származású angol telivérek nagy szerepet játszanak, mind sűrűbben vásárolják a magyar lovakat. A karlszbádi versenyek is alkalmid szolgáltak arra, hogy egy ilyen vásárlás létrejöjjön. Potocky Ágost gróf, orosz-lengyel istállótulajdonos ugyanis megvette Krausz Lajostól a kétéves Vannak-ot, melyet ezentúl Oroszországban szándékozik futtatni. Vannak ára 2200 korona volt.
A kolozsvári országos baromfi kiállítás. A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete és az Erdélyi Gazdasági Egylet állattenyésztési és kiállítási szakosztálya a földmivelésügyi miniszter erkölcsi és anyagi támogatásával Kolozsvárt, a sétatéri kiállítási helyiségekben 1903. szeptember hó 5., 6., 7. és 8-án rendezi országos gazdasági és sport-baromfi- kiállitását és vásárját. A kiállítás élén állanak: Gróf Teleki Józsefné elnök. A B. 0. E. részéről: PWcner János orsz. állattenyésztési főfelügyelő. Az E. G. E. részéről: Ignác? István. Abaromfikiállitás czélja: Először a hazai jellegű, azaz a magyar baromfiakat, másodszor a külföldről behozott és gazdaságilag jónak talált nemes baromfiak és a magyar baromfi által nyert keresztezési utódokat, harmadszor az itthon tiszta vérben tenyésztett külföldi gazdasági nemesbaromfiakat nagyobb csoportokban és törzsekben is bemutatni. Czélja továbbá az is, hogy a gazdasági baromfiakon kivül a kedvtelésből tenyésztők, kisebb 2—3 darabból álló törzsekben bármely baromfifaj tát is a gazdaközönségnek bemutassák. Az országos baromfiköztenvésztési irány minél szélesebb körben való megismer

tetésére a baromfikiállitás első sorban és legfőképpen az országos irányt szemlél- hetőleg bemutatni lesz hivatva. A baromfikiállitás feloszlik: 1. Gazdasági baromfi. Tenyészbaromfi: Tyuk, gyöngytyuk, pulyka, lúd, kacsa, nyulak. 2. Disz- baromfi. 3. Eszközök. Baromfiólak, ket- reczek, kalitkák és vándorólak, hizlaló- ketreczek, szállitóketreczek, rekeszek és kosarak, kotló- és tojófészkek, kotlóbori- tók, mesterséges költő- és nevelőszekrények, etető- és itatóedények, valamint tömő- és hizlalóeszközök és gépek. 4. Takarmánykülönlegességek. Gyógyító és fertőtlenítő szerek s eszközök. 5. Irodalmi és művészi tárgyak. Festmények, rajzok, fényképek, csontvázak, kitömött szárnyasok stb. Kiállítási tervezetek és bejelentőivek a Baromfitenyésztők 0rs2. Egye
sületénél valamint az Erdélyi Gazdasági 
Egyesületnél kaphatók.

A franczia állatvámok. A 20 frankos métermázsánkinti minimális állatvámot tudvalevőleg a franczia képviselöház 350 szóval 206 ellen elfogadta. A javaslatot most már a szenátus is magáévá tette, úgy hogy csak az elnök szentesítése van még hátra s a törvény életbe lép.
A szarvasmarhák bélyegzése. Többször megtörtént, hogy valahol a vidéken marhavész ütött ki és a beteg marhákra ráfogták, hogy a budapesti piaczról kerültek oda. Hogy az ilyen, sokszor alaptalan ráfogásoknak egy s mindenkorra végét vessék, a marhavásár igazgatósága azt a kérelmet intézte a fővároshoz, hogy a budapesti vásárról kikerülő marhákat 

Budapest jelzéssel bélyegeztesse meg. A főváros közgazdasági bizottsága múltkor tartott ülésében az előterjesztést magáévá tette. A bélyegzésért darabonkínt két fillért kell fizetni a vásárpénztárnak.
A lótenyésztés Oroszországban. Oroszország a lótenyésztés emelése és felvirágoztatása czéljából minden lehetőt elkövet. Nagy összegeket áldoz hat állami ménesének a kor színvonalán való megtartása érdekében, a melyben arabs, angol telivér, Orloff-ügetők,továbbánéhány legkiválóbb angol, franczia és oroszországi igás lófajta tenyésztésére nagy gondot fordít. Anyag’- javitás és vérfelfrissitésre az időnkint külföldről importált tenyészanyagok szolgálnak. A 31 állami méntelepen tartott elsőrendű csődöröket február elejétől májusig földbirtokosoknál helyezi el, ahova a környékbeli földmivesgazdák kanczáikat hágatás végett küldik. Az állami méneseken kivül 2300-nál több magánménes is van, melyek összesen körülbelül 48,u00 anyakanczával bírnak.
Selyemtermés. Olaszország idei selyemtermése nagyon mögötte marad a tavalyinak. Az egész gubótermést 2 5 millió kilo- gramra becsülik, mig a múlt évben 4 millió kilogramm volt. Az idei termés a rendes termésnek csak körülbelül 60 százaléka. — A selyemgubók összeszedé- sét már déli Tirolban is befejezték és bár a nagy levélhiány miatt jó részét a hernyótojásnak nem lehetett kikölteni, 



1903. — 30. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7az eredmény általában kielégítő. A gubó kilogramjáért3—3’50 koronát, különösen szépért 5’20 koronát fizettek. Agubópiacz hiánya a városokban és nagyobb helyiségekben igen érezhetővé válik és több oldalról sürgetik, hogy jövőre legyenek gubóvásárok.
Baromfiak állategészségügyi vizsgálata 

Poroszországban. Baromfibetegségek és egyéb marhajárványok behurczolásának és elterjedésének megakadályozása érdekében a porosz földmivelésügyi miniszter fölhatalmazása alapján Berlin város főnöke s a potsdami kerületi főnök újabb rendeleteket adtak *ki,  melyek a magyar kivitelt is érdeklik. E rendeletek egyike kötelezővé teszi a vasúton érkező íud- szállitmányoknak az érkezési pályaudvaron az illetékes kerületi állatorvos által történő állategészségügyi vizsgálatát, miért is az ilyen szállítmányokat érkezésük előtt 24 órával be kell jelenteni. A hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken tartandó vizsgálat díjmentes, ha a hidakat megrendelésre szállítják, egyébként 4 márkát kell fizetni. A második rendeletet a Friedrichsfelde-ben berendezett egy marha, és baromfivásár megnyitása tette szükségessé, s az odaérkező állatszállítmányoknak a kirakodás alkalmával éjjel-nappal foganatosítandó állategészségügyi vizsgálata iránt intézkedik. Ennek a vásárnak megnyitásával a Rummels- burgban julius 21-én fönnállóit ismeretes régi állatvásár megszűnt s a kereskedelmi forgalomra szánt baromfi-éssertésszállit- mányokat a rummelsburgi pályaudvaron tilos kirakni,hanem az efféle szállítmányokat Friedrichsfeldebe kell irányítani.
A gyapjuárak Boroszlóban. A boroszlói kamara jelentése szerint a tavalyi vásár után a gyapjupiaczon hanyatlás állott be, mel\' egész a múlt év végéig minden gyapjufajban érezhető volt A gyapjuüzlet idegen hatások alatt f. év elején élénkült meg, úgy, hogy a maradék nagyrészt szilárd áron kelt el és a középfülöm mosatlan g.yapjuszükséglet alig lett fedezve. A kínálat gyenge volt, a tavalyi árakhoz viszonyítva a mosatlan gyapjúnál 8—12, a háton mosottnál 8—15, a teljesen finom gyapjúnál 20márka ártöbblettel,50kilogrammon- kint átlagban, kielégítő minőség mellett. Az egész vásári készlet kitett 10,850 mmázsát, megmaradt belőle körülbelül 1800 mm. hátramosott és 1500 mm. mosatlan gyapjú. Az árak: finom sziléziai 180—215 márka, közép sziléziai. 160—178 márka, póseni 145—165 márka 50 kilo- grammonkint.
Oroszország hústermelése. Oroszország húskivitelének emelése érdekében, Moszkvában a mezőgazdasági egyesület kebelében e czélra kiküldött bizottság tanácskozott, melynek elnöke, aki egyúttal az egyesület elnöke is és magasrangu társadalmi állást foglal el, fejtegetései folyamán kiemelte, hogy Oroszország sem a szükségelt állatok mennyiségét, sem pedig azok minőségét illetőleg nem rendelkezik azon anyaggal, mely a húskivitel szélesebb alapra való fektetéséhez 

megkivántatik. A bizottság egy másik tagja kijelentette, hogy a húskivitel mesterséges emelése a belföldön, a húsárakemelését vonná maga után, miután pedig a húsfogyasztás Oroszországban kisebb, mint bármely más országban, a húsárakesetleges emelkedése által ezen csekély húsfogyasztás is csökkentetnék. A húskivitel emelésére szükéges volna mindenekelőtt a takarmánynövények termelésének kiterjesztése a belföldön, miáltal úgy az állattenyésztést, mind pedig a húskivitelt előmozdítani lehetne. A tanácskozásnak minket érdeklő eredménye az, hogy még hosszú időre nincs ok attól tartani, hogy Oroszország állat- és húskivitelével veszélyeztetné, másrészt pedig Oroszország még nagyon távol van attól, hogy húskivitelével a világpia- czokon részt vehessen.
Lóárverés. A bukinpalánkai m. kir. állami csikótelepen folyó hó 14-én tartatott meg a 2x/2 éves heréit csikók árverése a gazdák nagy érdeklődése mellett. Eladatott összesen 66 drb 21/2 éves csikó 330 korona átlagárban, a legdrágább 560 koronáért s a legolcsóbb 80 koronáért. Az eredmény várakozáson felül sikerült.

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

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

Tagdjnyugtázás. Tagdíjat fizetett 1903. jul. 
17—jul. 24-ig 1903-ra. Csukdssi István 8 K-ál.
— S. G. urnák, Devecser. A küldött, czimeket 
megkaptuk. Köszönet. Alapszabályokat küldtünk 
nekik. — E. S. urnák, Pozsony. Az emdeni 
nehéz gúnárokra egyenkint elegendő négy-öt 
tojót számítani. — K. S. urnák, Péczel. A 
Sófiában julius 7-től 11-ig megtartott baromfi
kiállításon egyesületünk tagjai közül Jókutliy 
Sándor ur vett részt, akihez, ha levélben 
fordul Budapest, Zugló, Angol-u. 25, tőle a 
kiállítás lefolyására nézve kellő felvilágosítást 
kaphat. — B. S. urnák, Jászapáti. Tessék kér
désével az illetékes állattenyésztési felügyelő
höz fordulni. — A. N. urnák, Gsibrák. Ha tudni 
fogjuk, melyik fajtát óhajtja tenyészteni, a fel
világosítást valamint a baromfitenyésztésre való 
berendezkedés mikéntjét szívesen megadjuk.
— I. N. urnák, Kövesd. Baromfiak beszerzése 
czéljából szíveskedjék lapunk hirdetési rovatát 
figyelemmel kisérni. — T. E. urnák, Tamási. 
Programm valamint bejelentési ivek mentek.
— A. S. urnák, Mezőtelegd. Baromfihizlaláshoz 
való eszközöket a Geittner és Bausch czégnél 
Budapest, Andrássy út 8. szerezhet be. — 
II. 1. urnák, N.-Károly. Becses levele öröm
mel tölt el bennünket, fogadja köszönetünkei 
az agitátióért, melyet azon a vidéken kifejt, 
részünkről a legnagyobb méltányolásban része- 
süleni ez. — H. B. urnák, Budapest. A Jász- 
szentlászlóra rendezendő baromfitenyésztési 
kirándulás programmiát jövő számunkban fog
juk közölni. — I. K, urnák Nyílra. Becses 
sorait elintézés végett a gödöllői baromfitelep
hez tettük át. — F. K, urnák A.-Kéked. Lapunk 
múlt heti számában már közöltük, hogy a 
B. O. E. titkár-állásra Winkler János válasz
tatott meg. Bizonyítványok elküldettek. — 
W. A, urnák Kendilóna. Az aradi országos 
baromfikiállitás november 8—10-ig rendeztetik.
— F. S. urnák, Szamosujvár. Ajánljuk az 
orpingtonok tenyésztését, mely ez idő szerint 
a legjobban kifizeti magát. — T. Gy. urnák, 
Újvidék. Hozzánk beküldött czikkét rovatveze
tőnkhöz tettük át, akinek kedvező véleménye 

után azt közölni fogjuk. — Erdélyi G. E. 
Kolozsvár. Tervezeteket további szétküldés 
czéljából vettük. — B. I. urnák, Békéscsaba. 
Kérdéseire levélben bő válasz ment. — 17. L. 
urnák, Fcldebrö. Sárgahéju tojást az orpington 
langsán, vagy ezek keresztezése után kaphat — 
B. E. urnák, Zsibó. Az ígért közreműködést 
nagyon szívesen vessszük, előre is fogadja 
köszönetünket. — T. S. urnák, Daruvár, L. I. 
urnák, Komárom, M. K.urnak,ílegyfalu,F. Gy. 
urnák, Zomba, E. Ii. urnák, Éid. A kolozsvári 
kiállítás tervezetét, valamint bejelentőiveket 
megküldöttük.

Gyár: IX., Soroksári-út 11. sz.

Iroda: VII., Károly-körut 3. sz.

V áfáról:
Lenmagot 
Repczét 
Gomborkát

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot 

Ricinusmagot

Szállít:
Olajpogácsát 

Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenöcsöt 
Iíocsikenöcsöt

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapok" eredeti tudósításai.
Budapesti szurómarhavásár. 1903. julius 23. 

Fölhozatott : borjú 357 darab, bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 74—98 fi.ll., II. oszt. 
68—76 fill., bárány páronkint-----— kor.

Irányzat: A vásár hangulata élénk, az árak javulták.
Budapesti vágó marhavásár. 1903. julius 23.

Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 3338 drb, csontozni 
való marha '573 drb, összesen 3911 drb. Ebből : ökör 
2860 drb, bika 188 drb, tehén 699 drb, bivaly 134 drb, 
növendékmarha 30 drb.

Árak : (100 kilogrammonkiut koronaértékben.)

19u3. julius 2. I. rendű II. rendű III. rendű
Magyar hízott ökör 66-73 58-64 50-56
Tarka hízott ökör . 68 -75 60-66 52-58
Tehén........................ 61-68 52—59 42-50
Szerbiai ökör . . . 61-68 52-59 42—50
Bika........................... 65 79. 57 Q3
Növendékmarha . . 52—70
Bivaly.................... — 34-46 —

Irányzat: A vásár hangulata lanyha; az árak jó minősé
gieknél 1 K- emelkedett, közőpminőségűeknél válto
zatlan, rossz minőségűeknél 1 K. árcsökkenés méter
mázsánként.
Budapesti lóvásár. 1903. julius 23. Fölhajtatott: 

647 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
60 drb, hintós 30 drb, igás 40 drb, fuvaros ló 141 
drb, parasztló 330 drb, alárendelt minőségű 46 drb. 
Eladatott : 449 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
----------- 5 jukker 168—315, hintós 180—400, igás 
200—360, fuvaros ló 150—300, parasztló 40—100. 
Irányzat: A vásár hangulata közepes.
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Budapesti ferenczvárosi sertés-zártvásár.

Nap
Érk. 

waggon
Érk. 

darab

Sertés- 
közvágó- 

hidra 
elszállit
tatott

Eladat
lanul 

maradt

julius 17—julius. 23.| 99 3895 3453 624
Napi arak flliéreJkben

Irányzat: Vásár közepes. Árak szilárdak.
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julius 17-én 89-92 86-92 90-95 86-94 78-88 78 —

ulius 23-án 85-86 85-86 88-94 84-91 70-86 72--

A kőbányái sertéspiaca heti forgalma. 1903. 
julius 16-tól 1903. julius 22-ig. Sertésállomány volt 
1903. julius 15-én 48717 darab. Ehhez érkezett : magyar 
301 drb, szerb 2298 drh, összes állomány 51316 drb. 
Elszállittatott: 3658 drb. Maradt állomány 47658.

Ilizottsertés arak:
(Megállapodás szerinti élősúly és 4°|o levonással.)

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

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 108—112 
fill. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 108—112 
fill. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 108—112 
fill. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 104—112 fill. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 100—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 jnhvásár. 1903. julius 20. Fölhajta
tott : 1279 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott tirü 48—52, közőpminőségtt hizott ürü 
42—46, legelőn javított ürü----- pár.-kint, javított
anya-------- , szerbiai raczkajuh---------, kecske —,
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata lanyhább
volt az árak 1—2 fillérrel csökkentek kg.-kint.

Bécsi jnhvásár. 1903. julius 23 Fölhajtatott : 2046 
darab. Árak : kg.-kint fill.-ben : angol húsos ttrük--------
(58), I. rendű hizott ürü 48—54, középmin. hizott ürü 44—46, 
kecske—, bárány —. Irányzat; Az üzlet igen lanyha volt.

Bécsi sznrámarhavásár. 1903. julius 23 Föl
hozatal : 2778 drb borjú, 908 drb sertés, 249 drb
juh, 84 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú I. o. 
98—108 (----------- ), borjú II. o. 68—96, III. osztályú
104—112, süldő sertés 74—94, hússertés 104—112, 
juh 80—100, bárány páronkint 12—26 kor. Irányzat: A 
borjuvásáron az üzlet lanyha volt. A sertéseknél pedig 
az üzlet szilárdabb.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. julius 20. 
Fölhajtatott : hizott és legelőmarha 3824 drb, csontozni 
való marha 1755 darab, összesen 5579 darab. Ebből 
ökör 4102 drb, bika 611 drb, tehén 343 drb, bivaly 
523 drb, vesztegvásáron volt 290 db, vásáron kívül köz
vetlenül a vágóhídon 730 db.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték- 

ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. julius 13. 1. rendű | ll. rendű III. rendű

70-75-66
72-76-79
77-80-85
44-73
44—72
52-58
32-46

64- 68
65- 71
68—75

54—62
60—64
58-67

— —

Magyar hizott ökör . 
Galicziai hizott ökör. 
Tarka hizott ökör. . 
Bikák ......... 
Hizott tehén..............
Legelő marha..............
Csontoznivaló marha 
Bivaly........................ '
Konzerváru (selejt) .
Irányzat: Az üzlet igen vonatott és az áaak a múlt 

hetekkel szemben 1—2 K.-val apadtak.
Bécsi sertésvásár. 1903. julius 21. Fölhajtatott: 

hússertés 4878 darab, zsirsertés 5551 drb, összesen 
10429 drb. Ebből : magyarországi 5566 drb galicziai 
4804 drb, egyéb 59 drb. Árak : kgrammonkint élő súly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 98—100 (kiv. 
101), elsőrendű közép magyar 96 —99, könnyű magyar 
82—88, öreg nehéz magyar 90—96, szerémségi 
\horvát)-------- , szedett sertés--------- , galicziai süldők
-------- , galicziai öreg------, hússertések 74—96. Irányzat: 
Az üzlet igen vontatott.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. julius 21—22—23.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

1—1.80, csirke fiütni való hazai egy pár 170—240. 
Tyuk, hazai egy pár 2.60—3.—. Kappan hizott egy pár 
—----- . Rucza hizott la egy pár 4.40—5.00, rucza hizott
Ila egy pár 8—11. Lúd hizott la -------- ----- iád
hizott Ha — Pulyka hizett la------------.

Vágott baromfi 080—140, és í.-rendü szépen, 
tisztán kezelt bízott ludak kilója 1.20—1.40 vágottpulykák 
kilója 1 flll. kilónként, minőség szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 58—59 
gyengébb minőségű 60—61, apadt----------- , meszes
-------- koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.
1903. julius 19-én.

A betegség neme

Össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

kö
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ég

ud
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r

több kevesebb

kö
zs

ég

ud
va

r ho
coN :o rM

| ud
va

r

Lépfene ... ................. ............ 39 49 9 8
Veszettség _ ________ __ 84 84 — — 7 7
Takonykór .............. ........... . 58 62 — — 2 2
Ragadós száj és körömfájás 308 2174 22 209 —
Ragadós tüdőlob ............. __ — — — — —
Jahhimlő____ _____ _____ 7 15 — — 1 2
Ivarszerü hólyagos kiütés 72 174 — — 23 70
Rühkór . . _  _ ________ 403 867 — — 13 20
Sertésorbáncz __________ 372 1197 10 16 —
Bivalyvész ......... ..... ............ 12 20 — — 13
Sertésvész ........ ................... 812 — 42 — —

Vajpiacz.
Az <Alfa Separator*  részvénytársaság jelentése.

Budapest, 1903. julius 20. Teavaj centrifugált 
1'80—2-10, vaj, köpült 1’50—1'60 kor. kgr.-kint. 
Tehéntúró I-a----- 16, tehéntúró Il-a —12 fill.
kgr.-kint. Irányzat: Kevés felhozatal, vétel
kedv ennek megfelelő.

Becs, 1903. julius 20. Legfinomabb teavaj 
2.10-------- finom teavaj--------- 2’00, parasztvaj
1’60-------- tehéntúró 0.14--------- .— kor. klg.-
kmt. Irányzat: Lanyha.

Berlin, julius 18. I. oszt, vaj 103 — 105 II. 
oszt, vaj 100—103, III. oszt, vaj-------- márka
50 kgr.-kint. (1 márka = 120 fill.) Irányzat: 
Szilárd.

Hamburg, julius 17. I. oszt, vaj 98—104 II. 
oszt, vaj 92—96 márka kgr.-kint. (1 márka — 
120 fill.) Irányzat: Szilárd.

London, jul. 17. I-a vaj 102, Il-a vaj 99 s 
percent 50 klg. (1 s = 120 fill.) Irányzat: 
Szilárd.

gépgyár K 
részv.-társ.

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

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

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: ——.....

legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költség veté
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk.A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb — zzzz kitüntetés. ' -----! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. :
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BECK és GERGELY
*
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12. 
ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny- 
nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.

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

„WESTFALIA" separatorok. | 

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

fctfelíf

i

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Alagott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
a „Hizlalda“-á..omás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadá ára alkalmas, czélszcrüen 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 teljesít. 
A sertések kényelmes elhelyezése mellett ügyfeleinek igen 
mérsékelt árakon a legmesszebb menő előnyöket nyújtja és 
a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva, van.

1
B ITag-ym. ITölctm. Miniszter ú.r erkölcsi és anyagi. ■táxxrogat.ása mellet.t. 

| 1. XIV. Erdélyrészi Tény észállatkiállitás. 
k Erdélyrészi tenyésztők részére. Díjak összege 12.000 korona. Áll. arany- és cziist- B érmek. Dicsérő oklevelek.

| 2. II. Erdélyrészi gép-, eszköz- és anyag- 
kiállítás, részt vehet minden magyarországi gyáros és iparos. Áll. aranyérem és ezüstér- F mek. Díszoklevelek.

| 3. Országos baromfi-kiállítás.
r Részt vehet minden erdélyrészi és magyarországi tenyésztő. Dijak 2000 koronáig. Dicsérő 
/ és díszoklevelek.

| Bejelentési idő 1903. augusztus hó 10-ig.
F Programmokat és be jelentő iveket kérésre küld:

Az „Erdélyi Gazd. Egylet" Titkári Hivatala, Kolozsvár. Petöfi-utcza 7.
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I
I 
I
I

” /él: Pozsonyban 1902. Aranyérem: Verseczen 1902.

legújabb rendszerű szabadalmazott

© @ s cS 3r 1 c5 cp é ^0
Egyszeri keresztiilbocsájtással tetszés szerinti finomsága darává, 

vagy lisztté őrli az összes gabonanemtieket és a csntkástengerit 
is. A tengeri csutkájából (torzsa) és a 
kóróból (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 :

Lövj JLlfréd 
okleveles gépészmérnök 

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52/BPATENT.

I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I

hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában MOSONI3A.IN
(ALAKULT 1856 )

elismert gondos kivitelben kaphatók:

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

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

LogCPCblyek különféle szerkezetben.

LflYTON & SHUTTLEWOKTH
BUDAPEST, Vácíl körút 6X szám (

a Ital a legjutanyoaafeb arak mellett ejíoltatnah 

focomobil es gőzcsépiögép-készletek a>l, egé»» T2 Kertig. 
walmakBzalozóh. járgány cséplOBÍpeh. lébere catpKk. tisztit*, rostái, 

konkolyozók. kaszáló- e. aratógepek, szeaagyüjtök, boronák. 

XOLUMBIA-ORILL“ legjobb sorvetogepeX. Pianei Jr. kapalók. 
•lecakavágók répavágök. unkorksa morzsotók, darálót^ 

orlo-malmok, egyeteme* aczei-ek^k, 2- éa 3-vaso J
altck mindéi, egycb gazdaságt gépek

Részletet Árjegyzéken kiva*>»«<a ingyen él bértner.tve küldetnek ><®a

Fűkaszáló- és aratógépek 
lényegesen leszállított árban.

Bevált hírneves ‘Mosoni Drill " 
tolókerekes sorvetögépek.

Kézi- és járványos cséplő 
gépek: különféle szerkezetű 
egy- és többvasú ekék, szantóföld- 
és rétboronák, mindennemű talaj
művelő eszközök dús választékban.

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

3
Surgonyczim : Consum, Budapest. Telefon : 25—02

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 (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 ferenezvárosi sertésvásáron elvállalja, 
hízott sertések bizományi értékesítését. ==================

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —
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Weiser J. C. 
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. 
Ajánlja : „Zala Drill“ hazánk legjobb 
sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes 
és több barázdás aczélekéit, és az 
összes talajmivelő eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

^ngenbauseni gépgyár
zzzzzzzzzz részvény-társaság z
Budapest, (Kíilpö Váczi-ut) Cpá^IiJa-ufccza 3.■ ^9Ws

Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

► ►►►►►►►►►► ►



1903. — 30. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 11

e.e-e_e_e.e. 1902. évi forgalom: 28,000 bál. ^)_9-9j9j9-9 
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét 

A budapesti gyapju-aukcziókra 
melyek idei első sorozata f. év jnlius 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: =

ELLER M. s TÁRSA Sí“
Budapest, V. kér., Erzsébet-tér 13. sz.

I JSaj í - ojí ö - kivonat
(1:10,000 erős)

Dr. WINKLER WILLIBALD ur, a bécsi földmivelési főiskola tanára 
ellenőrzése mellett készítve.

Ára: i/2 kg. 1 kor. 20 üli., 1 kg. 2 korona, 25 kg. 45 korona. 
Porainkban (1: 100,000 erős)

ára : 1C0 gramm 3 kor. 50 üli., 200 gramm 6 kor. 50 üli., 500 gramm 
14 kor., 1 kg. 25 kor. 1 doboz á 50 por (1 por 50 lit. tejre) 1 kor. 50 üli.

Ckcfnlff a bécsi cs. k. általános élelmiszer vizsgáló intézet 
által vegyilegmegvizsgálva és engedélyezve. Ára: 

1 kg. 2 kor. 50 üli., Va kg. 1 kor. 25 üli.
Ifnífpcfplf A bécsi gyógyszerész-egylet tápszer és’ élvezeti 

*■ J ■ ICIÍs czikk intézete által vegyelemezve és jóváhagyva.

I

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

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

Franz Laznia, Apotheker 
in IJlMJZViN mn Gfebirg-e, bei WIEN.

I

JosefSteidl’sWwe,Wien,XVD|L,Jörgerstr.41.
Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabadalma

zott és kipróbált 
lógyorsnyiró- 

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

ban, f őranguak, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbeli minőségükre hivat
koznak 10% árengedményben részesülnek.

AZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű ....... ......... ......... .........
Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyelmébe. Ajánlatokkal készséggel szolgál a Központi Iroda, Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. sz.

Szivattyúk
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda

sági és iparczélokra.

Tas- és ólomcsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlők. 

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

W. GARVENS 
I. Wallflscligasse 14. wiem SchwarzeBliergstr- 6.

■ Árjegyzék ingyen és bérmentve.

KWIZDA-féle Restitutionsfluid

Főraktár :

ca. és kir. szab, mosdóviz lovak számára.
40 év óta minden méaesuradalmi és egyéb nagy kato
nai és polgárt istállóban használatban nagy fáradtság 
utáni erő visszanyerés és erősítés czéljából, az inak 
megbénulásánál stb. a lovakat kitűnő szolgálatok 

tételére képesiti.

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

bér
mentve.

Valódi csakis ezen
jegygyei ellátva.

Kapható minden gyógy
szertárban.

Franz Joh. Kwizda
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 JKgyesületek 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 jég-kár ellen, úgyszintén az 
ember életére különféle módozatok szerint.

Az üzleteredményben a biztosított tagok dijarányukban részesülnek 
ős az 1901. évi üzletfeleslegből úgy a tűz- mint a jégkár ellen biztosítva 
volt tagok 4%-os díjvisszatérítést kaptak.

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül vagy a képviselők köz
vetítésével. Nyomtatványnyal és felvüágositással minden irányban kész
séggel szolgál az Igazgatóság.
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Lóárverési hirdetmény.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter ur rendeletére a mezöhegyesi m. kir. állami 

ménesintézetben kiselejtezett lóanyag

folyó évi julius hó 21. és 22-én
a helyszínén eladásra kerül és pedig:

drb
árverés utján

102
25

3 éves heréit, 
anvakancza,
4 éves kancza, 
fiatalabb kancza,
különböző korú használati nyerges és igásló, 
kiselejtezett igás és különböző korú ló

a helybeli ménesbirtoktól.
Az árverés kezdete naponta reggel 9 órakor.
Az árverési feltételek a helyszínen fognak a közönségnek tudomására hozatni.
Mezőhegyes, 1903. julius 9.

M. kir. állami ménesparancsnokság.

62330/11. 1903. szám.

Hirdetmény.
A mezöhegyesi magy. kir. állami ménesbirtokon hízóban levő

374 drb és a kisbéri ménesbirtokon hizlalás alatt 
álló 61 darab magyar fajta kisorolt igás ökör 
f. év augusztus liő 7-ik napján d. e. 11 órakor

a vezetésem alatt álló minisztériumban megtartandó zárt Írásbeli versenytárgyalás utján 
eladásra bocsáttatik.

Venni szándékozók felhivatnak, hogy egy koronás bélyeggel és az előirt bánat
pénzzel felszerelt zárt ajánlataikat, a vezetésem alatt álló minisztérium segédhivatali 
főigazgatójánál (félemelet 29. szj az említett határidőig okvetlenül nyújtsák be, mivel 
a később beérkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Az eladásra kijelelt hizó ökrök az említett ménesbirtokokon megtekinthetők, a rész
letes eladási feltételeket tartalmazó ajánlati minták pedig úgy a vezetésem alatt álló 
minszteriumtól (II. emelet 81. szám) mint az említett birtokok igazgatóságaitól meg
szerezhetők.

Budapest, 1903. évi julius hó 15-én.
M. kir. földmivelésügyi miniszter.
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Kis hirdetések ára:

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

KIS HIRDETÉSEK
Hirdetésekről

csak akkor adunk felvilágositást, ha 
k 'rdésttevő a szükséges postabélye
get v. válaszlevelezőlapot beküldi.

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

II Feltűnő betűkkel közlendő kis hirdetések dija, 12 □•czent.i- 
niéter 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 nemben 4 forint. Keltő
tojások á 10 kr. Pekingrőcze 
5 frt. Toj. 20 kr. Emdeni lúd 6 
frt. Toj. 70 kr. Bronz és fehér 
pulyka 5 frt. Tojás 60 kr. Ki
tüntetett törzsektől. Galambok. 
Keltőgép, és nevelő. Vétel és 
csere ! Árjegyzék. Brichta 
KAlinAn Török - BAlint, 

(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

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

r.-társaságnál
Budapest, Fürdö-u. 8. 

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 megbízhat ók s önmü- 
ködöek. Pozsony, 1902. 
aranyéremmel kitün

tetve.
Tessék prospektust kérni. 

Baromfitenyésztők figyelmébe 
Olcsó kerítések!

Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fonat- és 

kerités-g-yAra 

BUDAPESTEN, VIII. 
íllői-ut 48. szám.

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.. 
Alkot mái y-u. 31. és vidéki 

megbízottaknál.

Pliniut tyúkok 
és ezek tenyésztojásai kap
hatók bármikor: Otocska 
Gézáné-nái Sopron-Kövesden.

Fajtiszta, szép sárga Orping'- 
tonokat mérsékelt árban 

szállit a
H. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Folyó évben
Holló J. utján Angliából 
hozatott sárga orpingtonok 
ivadékaira, továbbá angol 
emdeni libák s fekete ban- 
támokra elöjeg zéstelfogad 
Purgár M.,Ruma(Slavonia).
Mérsékelt árak mellett egész 
éven át kaphatók: PISNY 
ISTVÁNNÉNÁL Battonyáni 
tisztavérü 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 10 kr.

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

Olcsó és tartós drótkerítések 
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek, gazdasági telepek 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. TovAbbA aczél
tüskés keritéss<xlrony, 
valamint csavart ^pánthuzal.

— Kaphatók: —

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

Lampel Ödön 
kosárfonó

Uipe t, Temetö-utcza 8. jz. 
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
íéle keltető-fészkekeket 1 

koronáért.
Kiállításokon 

kitüntetett fajbaromfiakra és 
ezek keltő tojásaira megrende
lést elfogad következő árakért: 
Fehér mexikói pulyka tojás dbja 
1 kor. Emdeni X Angol Emdo- 
nivel 1 kor. 40 fill., Olasz óriás 
1 kor. 20 fill. Fehér gyöngy tyuk 
80 fill. Sárga Orpington direkt 
Angolországból Holló József ál
tal I. rendű 2 kor., II. rendű 
1 kor. 60 fillér. Sárga Orping- 
tonXmagyar sárga tyúkkal 40 
fillér. Fehér gyöugytyuk kakas 
8 korona. Jó csomagolás bizto
sítva 1 koronáért SArmezey 
Antalné, Mezö-Kovácsháza.

ITenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

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

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

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

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8.

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

l

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék 

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö SzUCS ZsitJRlOnd Budapest, VI., NugymeZÖ-U. 68.
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(UK GEITTNEB,.. EAUSCH
Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport ám raktár.
----------- BUDAPEST. =====

ALAPÍTVA 1865.

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

A
A

A

„MEL0TTE“ a legkönnyebb járatú. = 
„MÉL0TTE“ 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 tej gazda
sági, baromfitenyésztési, mint egyéb eszköze
inkről és gépeinkről szivesen szolgálunk.

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


