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A BAROMFITENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület felügyelete alatt megjelenik minden vasárnap
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EGYES SZÁM ÁRA 20 FILLÉR

Magyar- és Németország szarvas
marhaállományának apadása.*)

*) Erről a felette érdekes kérdésről egy 
igen figyelemreméltó czikket közöl a „Köztelek" 
mai száma Kovácsy Béla tollából, melyet 
egyidejűleg mi is reprodukálni szükségesnek 
tartunk. I

Nem ugyan egész Németországra ki- terjedöleg, de Poroszország területén a múlt év deczember 1-én állat számlálás tartatott, amelyből kitűnik, hogy egyedül a sertésállomány szaporodott, de úgy a szarvasmarha, mint különösen a juhállomány igen jelentékeny apadást mutat. Az utolsó általános állatszámlálás óta, amely tudvalevőleg 1900-ban ejtetettmeg, Poroszország sertésállománya 16'O6°/o-al szaporodott, ami — el kell ösmernünk — nagyon is számottevő szaporodás s kétségen kívül igen jelentékeny lépés annak a czélnak eléréséhez, hogy Németország saját maga legyen képes húsfogyasztását fedezni. Ezt a czélt azonban különösen akkor közelítette volna meg Németország, ha hasonló szaporodási arányt mutatna szarvasmarha- és juhállománya is; ezen állatnemeknél azonban éppen ellenkezőleg történt a dolog s a juhállományban nem kevesebb, mint 14'44%, szarvasmarhaállományban pedig 4 45°/'o volt az apadás, amely hiány azt hiszem fölös módon ellensúlyozza a sertésállományban mutatkozó szaporulatot.A juhállomány apadásának magyarázatául az alacsony gyapjuárakat adják, ami egészen elfogadható indok, mert hiszen egész Európában hasonló az eset.

SZERKESZTŐ-TULAJDONOS

JESZENSZKY PÁL
AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET 

TITKÁRJA

E nagyon jelentékeny veszteséggel szemben megkísérlik a németek azzal vigasztalni magukat, hogy tulajdonképpeni veszteség azért a juhállományban sincs, mert apadást csakis a gyapjút termelő juhok mutatnak, ellenben az angol husjuhállomány nemcsak, hogy érintetlenül megmaradt, de sőt szaporulatot is mutat. Vigasznak elég gyönge vigasz, mert végeredményben az apadás mégis oly jelentékeny, hogy azt pótolni hamarosan semmiként sem lehet. Végül a szarvasmarhaállomány 4'5%-os apadásán könnyedén siklanak át, magyarázatát adván az 1900. és 1901-iki rossz takarmánytermésben s felemlítik, hogy 1892- ben igen rossz takarmány termő év lévén, a szarvasmarhaállomány egyetlen egy év alatt 6'74%-ot veszített, amely veszteséget azonban csakhamar kiheverte. Nem vonom kétségbe, hogy rossz takarmánytermő évek ilyen és hasonló veszteségeket eredményeznek, de csodálom, hogy egy ország, amelynek népessége hatalmasan szaporodó, amely ugyancsak ambiczionálja magának, hogy országát saját produktumaival lássa els a külföldre egyáltalán ne szoruljon rá, — legalább látszólag — ilyen könnyen siklik el e veszteség felett. Mert ha szarvasmarhaállománya a jelzett idő alatt ugyanannyival szaporodott volna, mint amennyivel apadt, akkor sem lenne tulajdonképpeni ténylegszaporodás, mert a szaporodás legfeljebb ■ a lakosság szaporodásával állott volna arányban. így azonban kettős a veszteség, mert egyrészt a népesség erőteljesen szaporodott, másrészt i

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : 
Budapest, IX., Üllöi-ut 25. szám. (Köztelek) 

HIRDETÉSEK DÍJSZABÁS SZERINT 

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

a szarvasmarhaállomány jelentékenyen apadt.Ha tehát a szarvasmarhatenyész - tésre most ismét kedvezőbb viszonyok következnek be, a szaporulattal nemcsak az eddigi tényleges veszteségeket kell pótolni, hanem annál sokkalta jelentékenyebbnek kell lenni a szaporulatnak, hogyalakosságszáma és a szarvasmarhaállomány között az 1900-ik évben fennállott arány ismét beállittassék. Miután pedig 1900-ban — amidőn tehát a lakosság kisebb, a szarvasmarhaállomány nagyobb volt, mint most — sem volt képes az ország szarvasmarhaállománya a husszükségletet fedezni, nagyon természetesen nem fogja az ezután sem fedezhetni jó pár esztendeig, sőt valószínűleg soha. Ha pedig erőltetik a dolgot s minden áron maguk fogják fedezni a husszükségletet, akkor egv-két év is elegendő lesz annak a bebizonyítására, hogy szarvasmarhaállományuknak rohamos apadása kétségbeejtő.Sajnos, a szarvasmarhaállomány apadása nemcsakNémetországban van jelen, hanem nálunk is konstatálható. Statisztikai adatok nem állanak ugyan még rendelkezésünkre, melyek kétségen kiviil bizonyítanák, de az összes szakértők észlelik a számbeli apadást, bár egyszer- smint az értékbeni emelkedést is konstatálják. Keresik-kutatják e körülmény okát s többnyire mélyreható közgazdasági tényezőkre és körülményekre vezették azt vissza. Én anélkül, hogy a kérdéssel ez alkalommal behatóbban kívánnék foglalkozni, csak azt az egy körülményt kon



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 38. sz.statálom, hogy a borjuk pusztítása, közfogyasztási czélokra való levágatása, oly nagy mérveket öltött, hogy amennyiben az továbbra is igy fog tartani, szarvasmarhaállományunk számbeli szaporodásának lehetősége ki van zárva. Nem keresem e körülménynek indító okait, csak konstatálom, hogy a budapesti köz- vágóhidakon évente 12000 drb borjut vágnak le, holott Budapest lakosságának száma alig huszadrészét teszi ki Magyarország lakosainak. Ha ehhez hozzá kép- zeljükazt a mennyiséget, amelyet Budapestre levágott állapotban visznek be, továbbá azt a mennyiséget, amelyet az ország más nagy városaiban vágnak le, ha tudjuk továbbá, hogy a kisvárosi és falusi mészáros szívesebben vág két éven aluli könnyű marhát, ha mindezek alapján hozzávetőlegesen kombináljuk a két éven alul levágott fiatal marhák számát, akkor valóban arra a meggyőződésre jutunk, hogy túl sok szarvasmarha pusztittatik el fiatalon s hogy szarvasmarha-állományunk mindaddig nem szaporodhatik jelentékenyebben, mig a borjuk pusztítása valamelyes módon határok közé nem szorittatik. Elég fontos a kérdés, hogy azt tanulmány tárgyává tegyük s azzal behatóbban foglalkozzunk.
TÁRCZA.

Rovatvezető: Buday Barna. 

A magyar kocsiló.Sokféle lovat tenyésztünk ; angolt, arabot, amerikait, nórit, lippizait, Gidránt, Nó- niust, muraközit. de hogy kifejlődött volna mindeme sokféleségből az igazi magyar kocsiló, azt állítani csak fentartással lehetne. Mert milyen az a kocsiló és főleg milyen mai napság a magyar ? A legtöbb esetben külsőre, színre, nagyságra elütő, nem perfekt valami, nem is olyan akczió- képes, a milyet e fogalomhoz : magyar kocsiló, fűzni lehetne.Valamikor a régi jó időkben úgy mérték össze nálunk a vidéken, elsőrendű tenyésztők kocsilovaik képességét, hogy befogtak, ki négyesbe, ki kettesbe és leírtak egy kört, művészies hajtással, sebesen: versengve a kitűzött díjért, vagy a becsületért. A ki első volt, a kinek lovai jól ügettek,hirement annak szertea vidéken s a kinek másnak ló kellett kocsi elé való, attól kért s ha kapott megvette jó pénzen, tovább tenyésztésre. Így egy nagy környéknek sok lótenyésztőj e törekedett arra, hogy a saját hasznára, vagy eladásra jó kocsilovakat produkáljon, Megvolt a verseny s e mellett a szakértelem is kifejlődött; Ítélni

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Szabályok állatjegyző fülbevalók 
alkalmazásánál.Gyakori a panasz, hogy az állatok jegyzésére használatban l&vő fülbe valók kiszakadnak, elvesznek a fülből. Ebben a kalamitásban része van a fülbevaló jobb vagy alkalmatlanabb kons- trukcziójának, de többnyire a hibás beillesztés az oka annak, hogy a fülbevaló szilárdan nem áll, tárgyakba beakad, kiszakad és elvész.E lapok 1902. évi 22-ik számában az újabb állatjegyzési módokat rajzok kíséretében ismertetve felhoztam, hogy a 

Deriaz-fóle fülgomb, melyet Rau, karls- ruhei vállalkozó hoz forgalomba, egyike a legtökéletesebbeknek, s daczára ennek, evvel is van baj kiszakadások, elveszések formájában amint, azt Dr. Vogel, müncheni állattenyésztési felügyelő közli. Bajorországban mintegy 20,000 drb ilyen fülgomb van alkalmazásban s avval ottálta- lában nagyon meg vannak elégedve, de tehát kiszakadások, elveszések elöfodul- nak.Nevezett felügyelő ezt csak részben tulajdonítja a fülgombok egyik-másik nem sikerült példányának, jelentékeny részben annak tulajdonítja, hogy hibásan tétetnek be a fülbe a gombok. Ezek a gombok két körlemezből állnak, melyek jegyek, számok benyomtatására szolgálnak s a kopástól domborított széllel a maga, vagy szomszédja lováról megtanult a gazda s az eredmény igy el nem maradhatott. Igyekezett mindenki a jobbnál is jobbat tenyészteni, nemcsak vérre de az igazi kocsiló fogalmának megfelelően, alkatra, betanulásra, kitartásra, színre, nagyságra kitűnőt, egyformát, összeillőt. S gyönyörűsége tellett azon a vidéken még a laikusoknak is a gyönyörű fogatokban.Hogy manapság hol van ez ilyformán, nagyon szeretném tudni. De annyi tény, hogy a magyar kocsiló sorsának gondoskodásáról édes keveset olvastam már tiz esztendő óta. Itt-ott ügető-versenyekről, miket a czélból rendeznek, hogy legyen hol mulatni; vagy agárver senyékkel egybekapcsolt lófuttatásoRról, miknek azonban csak nagyritkán volt meg az a hasznuk, hogy a kocsilovak képességeit s hasznukat szemtől-szembe állítsák. Még inkább, hogy az igazi magyar kocsilovat kineveljük.Ezért látom én szívesen az évenként rendezni szokott luxuslóvásároknak fejlődését, a melyek bemutatni vannak hivatva kocsilótenyésztésünket s ezért üdvözöltem annakidején, a mikor szó volt róla a magyar ügetőverseny-egyesület létrejöttét, mert mindezek alkotó munkát és pedig olyat vannak hivatva teljesíteni, 

vannak védve. (1. 2 ábra.) Mindkét gomb- alaku lemeznek egymásba járó üres csapja van s e csapok, miután a gomb a fülbe van téve, hozzá való fogó (3. ábra) segélyével, mely egyben füllyukasztó is, egymásra hajlithatók (nittolhatók) s igy rögzíthetők.Ezen, mint jelzém igen tökéletes fülbevaló alkalmazásánál épugy mint egyéb ily jegyző készülékek aplikálásánál is, kivált az a hiba követetik el, hogy 1. a hely a fülben nem választatik meg jól, vagyis majd beljebb, majd lejebb, kül- jebb vagy beljebb furatik ki a fül, mint kellene; 2. hogy a fül vastagsága nem vétetik tekintetbe, tehát majd nagyon is szoros, majd túlságosan laza a fülgomb fekvése ; s 3. hogy a gombok csatjának ráhajlitásánál (ránittolás) nem járnak el kellő pontossággal, elhamarkodják azt s igy az összetartás gyenge.E hibákból eredményezödik aztán először az, hogy a még oly jól ránittolt gomb is, mert nincs eleggé védett helyen, tárgyakba beakad, névszerint leginkább sodrony kerítésekbe, tövis bokrokba ; továbbá, hogy annál inkább beakad ily tárgyakba, minél kevésbbé fekszik rá a gomb a fülre; ha pedig, mert a fül vastagsága nagyobb, semhogy az ösz- szenittolt két gomb között zúzódás nélkül megférhetne, a folytonos nyomás elhalást okoz a fül e részén, ez elhalt rész aztán a fülbevalóval együtt kiesik; végül kiesik e körülmény fenn nem forgása esetén is önként érthetöleg a rossz rá- nittolás miatt is, mert a nem egészen a mely a magyar kocsiló folytonos fejlődését, kidomborodását, azonfelül keletét s ezzel állattenyésztő gazdáink érdekét fogja szolgálni.A budapesti luxuslóvásárok fejlődéséről, a ki figyelemmel kisérte, meggyőződ- hetett.A felhajtott anyag évről-évre számban, de kvalitásban is növekedett s ha például visszaemlékezünk az ezidei tavaszi vásárra, már-már megnyugvással fogadhatjuk ezen vásároknak és a magyar kocsilótenyésztésnek sorsát. Nem szabad azonban szem előtt tévesztenünk, hogy a visszaesés nagyon gyors lehet. Ezért minden lehetőt el kell követnünk ezen nívónak a megtartására. Tudja azt mindenki, hogy a budapesti luxuslóvásárokon mily nehéz a lovaknak egyedenkénti meg- birálása. Tudjuk, hogy a kocsilovat s annak akczióképességét legjobban mozgása közben lehet megítélni. Ezenkellene megfelelően segíteni, a tenyésztők, de főleg a vásárló közönség előnyére. Miért ne lehetne a luxuslóvásárokkal kapcsolatban kocsiló-versenyeket rendezni, a melyeken a lovak akczióképessége és kitartása igazán megfelelően volna megbírálható? Nem valami horribilis költségbe kerülne ez s fokozná az ambicziótis.A magyar ügetőverseny-egyesület sorsáról, a mióta megalapításáról szó volt, 
Legjobb szerkezet Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb fölözés. A LEGJOBB FQLÜZOCÉP AZ ALFA-SEPARATOR. I



1903. — 38. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3körben tartó ráhajlitás idő előtt kopik le s válik két felé a két gomblemez.Befolyást gyakorolhat még a fülbevaló elvesztésére az is, hogy a füllyukasztás után azonnal tétetik-e be a fülbevaló, avagy csak miután az ejtett seb szélei beforrtak. Ebben a tekintetben a bajorországi tapasztalatok arra tanítanak, hogy marha és sertés elég jól tűri a gomb azonnali betéteiét, a kecske azonban nagy számban veszti el fülbevalóját fha friss sebbe kerül az, még akkor is, ha kellőképen dezinficziáltatik a vágott terület.Ezeknél fogva nevezett állattenyésztési felügyelő azt ajánlja, hogy 1. a fület — annak hosszát tekintve — ott lyukasszuk ki, a hol a fül egész hosszának a fültövétöl számított V3-a végződik; 2. a fül szélességét tekintve pedig a felső széltől mintegy 2 ujjnyira, mert eként nagyobb véredényeket nem igen sértünk meg s a fülgomb eléggé védve van a beakadástól, különösen ha 3. a becsattintott gombok közé a fül vastagsága úgy illik, hogy nem szorul, de lazán se áll ott a gomb ; 4. nagy figyelemmel, nyugodtan, pontosan kell a nittoló fogóval a csapok ráhajlitását végezni, hogy ekként az összeköttetés tökéletes lehessen ; 5. a hol csak lehetséges, csak az ejtett seb széleinek begyógyulása után tegyük be a jegyző gombokat, eként sok kigenyedésnek lehet elejét venni; 6. éppen a nyugodt, pontos eljárást lehetővé teendő, az állat fejét a művelet tartamára tökéletesen rögzittessük.keveset hallottunk. Pedig hát hézagot pótló volna, ha olykép szerveztetnék s azokat a feladatokat tűzné mega elé, a milyeneket én és más, a magyar kocsiló érdekét szivén viselő gazda kívánatosnak tart.Czélja kellene hogy legyen azon munkálkodni, miszerint a magyar kocsiló azzá fejlesztessék, a minek lenniq^cell. Mert nem lehet elegendő az, hogy evenként eg’yszer-kétszer versenyt rendezzen hanem szükséges, hogy irányítsa a tenyésztést s utasítást adjon a tenyésztőknek, miként kell legjobban értékesíthető anyagot előállítani s gondoskodjon e mellett az értékesítés legelőnyösebb kiviteléről is.E két faktor: a luxuslóvásárok és a magyar ügetőverseny-egyesület, vannak nézetem szerint hivatva a magyar kocsiló sorsát, regi tényét, újabb dicsét előmozdítani a mi azt hiszem, ha a tenyésztő közönség együtt tart velük, sikerülni is fog nekik.

Figyelemre méltó tanácsok ezek, kövessük hát mi is, a fülbevalókkal való jegyzésnek akármelyik formáját használjuk is. Monostori K.

Remondának való csikót lehet-e, 
szükséges-e zabbal tartanunk.Csak két kilogramm napi zabadagot számítva egy csikóra, körülbelül 25—30 mm.-át szükségei az négy éves koráig, amitigen olcsón, csak 10 koronával számítva, 200—300 korona értéket kép visel, amivel szemben a remondának való jó csikó ára 4 éves korában 600—650 korona. Ha tehát zabot etettünk csikóinkkal, a 4 éves korban elért remonda árnak fele zabra megyen el. Vajjonmi marad a gazdának tiszta haszonként, ha a megmaradó 300 korona terhére felszámítjuk azon egyéb kiadásokat és rizikókat, melyek egy csikó felnevelése 

Állatjegyző fülbevalók és hozzá való fogó.körül felmerülnek. Ha azt mondjuk semmi, akkormégigen optimisták vagyunk és sokkalta bizonyosabbra állíthatjuk.azt, hogy nemcsak semmi nemmarad,deilyengazda legtöbb esetben rá is fizet csikójára, tehát áldozatot hoz, hogy csikóját remondának beadhatta. Nos erre az áldozatra nincsen szükség, ilyen áldozatokat a gazdának nem szabad hoznia, mert az ilyenekkel úszik el azután a nemesi kúria is. Igaz ugyan, hogy a példabeszéd is azt mondja, hogy „kancza elli a csikót, de zab. annak az anyja“ mégis e példabeszéd nem is igaz a szó szoros értelmében, de meg a a katonaság sem kívánhat, s nem kíván olyan csikót, amelyiknek csakugyan zab volt az anyja. A napokban láttam az Alföldön egy csikó ménest, amelyik még zabot nem látott, mégis mindannyiból jó remonda válik s a 30—40 drb évi remon- dából alig van néhány kiverés. Elbeszélte továbbá a tulajdonos, hogy csikói nyáron kizárólag legelőn vannak; s ilyenkor azután, mikor az már kezd kisülni, egy kis füllesztett takarmányt kapnak, amely 

most pelyvából és tökből áll. Télen jó lóhere vagy luczernaszénát, s ugyancsak pelyvából, répából álló fü lesztett takarmányt, s a között hébe-hóba egy kevés korpát kapnak, de zabot soha nem is látnak. S volt közöttük egy néhány 171—172 cm. magas s olyan erős csontalapzattal bíró csikó, amely már nem is katona, de nagy hintós lónak való.
Állategészségügy.

Rovatvezető: Dr. llátz István.

A lovak öröklődő hibáiról.(*)  A lovak kiváló tulajdonságaikat és előnyeikéit nem minden esetben adják át ivadékaiknak. Egyes fajták és családok keretén belül nagyság, szervezet és testformák tekintetében igen változatos eltérések vehetők észre. Különösen zsenge korban a csikók táplálása és ápolása bir nagy befolyással az állatok korábbi fejlődésére. Az élettani fejlődés alapfeltételei a jó egészség, a takarmánynak evvel kapcsolatos jó kihasználása, szabad lélekzés, élénk vérmérséklet.A régibb irodalomban leginkább azon kérdést tárgyalták, hogy vájjon az ivadékok inkább az apa, vagy pedig az anyaállat tulajdonságait öröklik-e, továbbá, hogy a mellső vagy a hátulsó testfelet, mely szülő állat adja át örökségképpen ivadékainak. A tapasztalat arra tanít, hogy a legtöbb esetben az utódokban az apa és az anyaállat tulajdonságai keverednek. így az egyenes fejű kancza és a csukafejü mén csikójának arczéle már kevésbbé behorpadt, mint az apjáé. Azonban nem minden esetben jön létre ilyen kiegyenlítődés, úgy a telivér, mint a félvér tenyészetekben észrevehető, hogy szük'mellkasu vagy hiányosan fejlődött álbordákkal biró mének ezen hibáikat következetesen átadják ivadékaiknak. A hibás lábállások öröklékenysége pedig régóta ismeretes minden tenyésztő előtt. Ezen utóbbi hibák vonják maguk után a csontkinövések képződését, magaacsont- kinövés azonban nem öröklődik, mint azt sokan hiszik, hanem csupán a kifejlődést elősegítő lábállás. Különösen a lábak tövének szerkezete és formája, a szárak és bokák erős fejlettsége az, melyet a szülöállatok magzatj aiknak örökségképen juttatnak. És éppen ezen részek fejlettségétől függ a ló értéke és használhatósága.Öröklődnek a mozgás formái, pl. a medencze, az ágyék és keresztcsigolyák lazaságával járó himbáló járás, vagy a rövid u. n. kutyatrab.Az ivadékok egyes belső szervei, külö- 
Terményeink értékesítését, erőtakarmányczikkek beszerzését

...........    - bízzuk a . . ~
Magyar Mezőgazdák Szövetkezetére, Budapest, V., Alkotmány-utcza 31.

......^2 Kívánatra gazdáknak bérmentve küldetnek meg a Terményértékesítési Feltételek. "



4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 38. sz.nősen a lélekzö és emésztő szervek hajlamossággal bírnak a szülőállatokban jelen levő betegségekre, pl. a hörgösség. Különösen híven öröklődik a bőr és a szőrzet minősége, a vérmérséklet, az egyéni energia és kitartás.Az öröklődő hibákról általában igen helytelen, ferde nézetek vannak elterjedve. Évszázadok óta számos, szervi elváltozással járó betegséget pl. szivbán talmakat, a kehesség alapbántalmát képező tödősorvadáststb. öröklődőnek tartanak és ennek következtében egyébként jól használhátó, sőt kitűnő tenyészanya- got zárnak ki a szülő állatok megválasztása vagy az apaállatvizsgálat alkalmával.Legtöbb államban törvényes rendeletekkel szabályozták, hogy mely hibák, mint öröklődő hibák miatt zárhatók ki az állatok a köztenyésztésből. Schleswig- Holsteinban és Hannoverben a rendelet nem nevezi meg ezeket, hanem csak általánosságban állítja fel szabály gyanánt, hogy az öröklődő hibákban szenvedő állatok az apaállatvizsgálatnál nem nyerhetnek fedezési engedélyt. Frieslandban a következő öröklődő hibákat veszik számba: butacsira, fulladozás, keresztbénaság, (ha az oka ismeretlen), havi vakság, minden hályog, csánkpók, nyúl- tetem, vápás tetem, nyírták és hibás paták. Westfalenben anyulteteméshibás patákon kívül ugyanezeket és még a hör- gösséget nevezi meg az 1901-ben kiadott rendelet.*)

*) Nálunk Magyarországon erre vonatkozólag 
az 1894 : XII. törvényczikk és ennek végrehajtá
sához kiadott 48,000/894 számú földmjvelésügyi 
ministeri rendelet szerint a járási mezőgazdasági 
bizo.tság határoz. Rovatvezető.

**) Zeitschrift f. Veterinarkunde, 1902. 2. sz.

Ha most a felsorolt öröklődő hibákat egyenként szemügyre vesszük, azt találjuk, hogy azok kijelölése nem felel meg a tudomány mai állásának. Visszautasítanak oly hibában szenvedő lovakat, melyek kifogásolt tulajdonságaikat nem adják át. Ezért a lótenyésztés érdekében bizonyára nem lesz felesleges, ha a következőkben ezen kérdéssel Dicherboff**)  tapasztalatai alapján kissé behatóbban foglalkozunk.A butacsira (hüdéses butaság, Dumm- koller) tenyésztésre használandó lovaknál alig kerül észlelésre. Buta lovakat nem szoktak már tenyésztésre használni. Ha 

a bántalom okát hosszú keskeny koponyaalakulás képezi, vagy pedig durvább szervezet, melyek a butacsira alapbántal- mának (az idült belső agyvizkórnak) kifejlődésére hajlamosítják a lovakat, akkor méltányosnak és indokoltnak látszik ezen lovaknak a tenyésztésből való kizárása. Miután azonban az esetek tekintélyes számában más okokra, külső behatásokra vezethető vissza a bántalom kifejlődése, ezeknél a butaság nem öröklődik és igy az illető állatok tenyésztése alkalmasak lennének, ha ugyan valaki erre fel akarja használni.A fuladozás idült és gyógyithatlan tüdő- és szivbántalmak következtében kifejlődő lélekzési nehézségben nyilvánul, mely különösen munkaközben any- nyira fokozódhat, hogy a ló használta- tását lehetetlenné teszi. Ezen bántalmak közül azonban egyik sem örökölhető. Ismerünk kiváló tenyészméneket, melyek évek óta billentyübántalmakban szenvednek és ennek daczára magzatjaik kitűnő munkabíró anyagot képviselnek, sőt az utánuk nevelt csikók közül egyetlenegy sem szívbajos. Ugyanez áll az előrehaladó tüdősorvadásra (idült tüdötágulat, em- physema) nézve is. Nincsen okunk tehát arra, hogy a fuladozást az öröklődő hibák közzé sorozzuk.A hörgösség telivér lovaknál vagy ezek után nevelt félvéreknél számos esetben öröklődött, helyesebben ezen esetekben is csupán a betegség iránti hajlamosságot nyerték az illető lovak szüleiktől, melynél fogva többnyire 3—4 éves korban, tehát még csikó korukban kifejlődik a visszatérő gége-ideg kérdése. Nyilvánvaló, hogy ilyen mének a köztenyésztésből kirekeszendők.Nem úgy azonban razon lovak, amelyeknél a hörgösség tüdögyuladás, illetve az úgynevezett influenza után a savós hártyák gyuladásának átterjedése következtében fejlődik, ezeknél nem volna indokolt, ha egyébként jó tenyészanyagot adnak, a kizárás. Legczélszerübbnek látszik tehát azon elvből indulni ki, hogy ha a hörgösség az által idősebb korában lépett fel, a mén tenyésztésre használható, mig ellenkező esetben nem.A keresztbénaság ez ágyék és kereszttáj tökéletlen szerkezete, rossz »kötés« következtében jöhet létre; ily lovak hátulsó testrésze gyengébb, járásuk ingadozó, himbáló, nagyobb teher voná

sára képtelenek. Ezen »keresztbénaság« tehát nem az idegek hüdésére vagy az izmok bénulására vezetendő vissza, hanem alkati hiba, melynek következtében azonban a lovak a tenyésztésből éppen úgy kizárandók, mint azon keresztbénaság esetében is, a midőn a gerinczvelő alsó részében jött létre vérzés és az innen kiinduló mozgató idegekben hüdés s az ezek által beidegzett farizmokban hámlás. Az ilyen vérzésekre való hajlamosság ugyanis, mint azt számos eset# bizonyítja, öröklődik. De ha még ettől el is tekintünk, nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a hátulsó testrész gyengesége esetén a mén nem lesz képes fedezni.A havi vakság (időszaki szemlob) több mint 300 év óta az öröklődő hibák közé soroltatik, pedig mint azt az újabb, tudományos alapon eszközölt vizsgálatok, továbbá a statisztika adatai is bizonyítják, ezen szembántalom helybeli behatásokra vezetendő vissza, lájkórosan (en- demikusan) lép fel, de sem nem ragályos, sem nem öröklődő. A havi vakság okozója a takarmánynyal vagy az ivóvízzel kerül a szervezetbe, ha ezek nagyobb állományban ugyanazok, könnyen értelmezhető a bántalom terjedése.*).  Tapasztalati tény, hogy számos havivak kancza csikai közül egynél sem fejlődött ki a vakság, mig másrészről teljesen egészséges szemű szülőktől származó csikók megvakultak. A havi vakságot tehát éppen úgy, mint a többi hólyagos 
szembántalmat is, melyek legtöbb esetben a havi vakság következménye gyanánt fejlődnek ki, ki kell emelnünk az öröklődő bántalmak sorából. Még inkább áll ez azon szürke hályogokra vonatkozólag, melyek eröbeli behatás, sebzés, zuzódás stb. következtében fejlődtek.A csánkpók (Spak) a csánkizület belső oldalának alsó felében, a második izületi kornak megfelelően előforduló bántalom, mely, mint régóta ismeretes kisebb és laposabb csánkokongyakrabbanjönlétre. A csánk ezen méretei öröklődnek és velők a csánkpókra való hajlamosság is. Ennek daczára gyakran tapasztalható az, hogy kitűnő versenylovak, mire aménesbe tenyésztés végett kerülnek és számos

*) Hasonlók itt a viszonyok, mint az emberek 
golyvájánál, mely éppen oly kevéssé öröklődő, 
hanem a táplálékban foglalt és felvett anyag 
által idéztetik elő. 

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



1903. — 38. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok ocsontkinövéssel, többek között csánkpók- kal is bírnak, mégis ivadékaik kifogástalan csontozatnak. Fel kell venni tehát, hogy a csánkpók a nagyobb megerőltetések, rándulások következtében fejlődött, nem pedig, mint azt Rohlwes, Havemann és 
Schwab állítják, a csontállomány (különösen a szivacsos állomány) rendellenes szerkezetére vezetendő vissza. Ha tehát a csánk méretei egyébként megfelelők, a csánkpók miatt nem kell valamely lovat a tenyésztésből kizárni.A nyultetem (Knobe) a csánkizület há- tulsó felületén fordul elő. oiy csánkokon, melyeknek elülső görbülete erősebben kivájt. Ha ezen kinövés nem véletlen sérülés következtében keletkezett, akkor rendszerint öröklődik. A nyultetem tehát az öröklődő hibák közé sorolható.A vápásteGnp, (Schale) a pártaizületet gyűrű alakjában veszi körül; ezen csont- bántalom nem öröklődik, úgyszintén az I iránta való hajlamosság sem. Számos | letört és tenyésztésre használt telivér-1 mén vápáját hiába keressük ivadékain.Éppen ugv nem képez öröklődő hibát a 
nyirrák sem, bár talán egyes vidékeken gyakoribb is. Ezen körülmény azonban az-illető sajátos fertőzőanyag nagyobb elterjedtségében leli magyarázatát.Végül a hibás paták, ha a patacsont j alakja szabja meg terült stb. voltukat, ■ mint azt a tapasztalat bizonyltja, örök- j lödnek. A pata hiányos ápolása vagy patabetegségek következtében létrejövő ! hibás pataalakulások azonban nem örök- i lödnek.E tapasztalatokból kitűnik, hogy a fulladozás, a csánkpók, a vápás tetem és nyirrák egyáltalán nem, a butacsira, a hörgősség és a hibás paták pedig csupán feltételesen sorozhatok az öröklődő hibák közé, mig ezekkel szemben a keresztbénaság és a nyultetem öröklődnek.

dr. Zimmermaon Ágoston.

Tej gazdaság.
Rovatvezető: Sicrbán János.

Fejjük félre az első tejsugarakat.Bár nem általános uzus, de elterjedt szokás fejéskor az első tejsugárt a földre csorgatni s nem a fejő rocskába ereszteni. Ha ennek okát tudakoljuk, a fejő azt mondja hogy : mocsok lepi be a tőgy bimbóinak nyilasait, azt evvel az első sugárral jó ha kimossa az ember.Hát nagyon is ösmeretes, hogy a tej minden tisztátlansággal szemben igen

kényes folyadék s hogy — még kellő hűtés esetén is — megsavanyodjek, illetőleg megaludjon, ahhoz elég egy nem egészen jó szűrés is. Tökéletesen indokolt ennélfogva annak az első tejsugárnak a feláldozása, úgy is nagyon vizenyős szokott az lenni s csak kívánnunk lehet, hogy az általánosan szokássá váljék. Kívánnunk kell ezt egy újabb vizsgálódás , eredményének alapján is.
Górni Mailandban ugyanis megállapi- - tóttá, hogy a tőgy bimbóinak csatornáiba egyik fejétől a másikig, baktériumok i veszik be magukat, melyek tejoltó anyagot termelnek, amely a tej sajtanyagját épp- i úgy kicsapja, mint pl. az alsó gyomor nedve. Megaludhat tehát a tej azelőtt is, mielőtt abban hosszasabb állás után és alkalmas hőfok esetén — szintén baktériumok hatására — tej sav keletkeznék, s ezt a megakadást a mondott baktériumok (coccusok) idézik fel már a bimbó csatornában, vagy a már kifejt tejben, I még pedig annál bizonyosabban és annál gyorsabban, minél inkább meg van a' lehetőség adva arra, hogy e coccusok a ' bimbócsatornában Tejjel érintkezve el- | szaporodhassanak. E szerint a mindenkori teljes kifejés s evvel kapcsolatban az első sugárnak félrefejése oly beavat- j kozás, ann nélkül a nyert tejnek idöelötti megsavanyodását s illetőleg megolvadd-, sál ki nem kerülhetjük, igy hát érdekünkben áll a produktum (a tej) jobb konzer-' válódása tekintetében már uzuálissátenni1 a tökéletes kifogást és az első tejsugár-i nak a földre, vagy külön edénybe való fejését. m. k. \

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Milyen legyen a baromfitenyésztő 
telep?Erre az általános s igen tág kérdésre oly választ adunk, amely a gyakorlatban való tapasztalatokon alapul s igy ezen adatok nyomán bárki is kisebb-nagyobb telepet könnyen tervezhet magának.Egy kisebb és egyszerű baromfi-telep legalább egy katasztrális azaz 1600Q öles hold területű legyen, amelynek — ha kerti szőlő, vagy más nemesebb ültetvények vannak a közelben, okvetlenül bekerítettnek kell lenni.A bekeritési anyag olcsó legyen s erre legjobb a Hungária nevű sodronyszövet, mely Geittner és Rauscli czégnél (Budapest, Andrássv-ut 8.) kapható.

A sodronyszövetböl való kerítés sokkal olcsóbb és tartósabb a lécz-vagy deszkakerítésnél s emellett könnyen felszedhető s máshol állítható fel.Ezen bekerített földrészlet közepe táján állítandó fel a baromfi-ól. Az ól legyen falazott vagy duplafalu deszkaól, melynek két deszkaközti üres helyét homokkal kell kitölteni. Fődolog, hogy annyira szilárd legyen, hogy bele ragadozó állatok be ne férkőzhessenek s annyira meleg, hogy télen a nagyobb hidegben sem fagyjon meg benne a viz. Az ablakok, kivéve az északi oldalt, minden oldalon helyezendök el, mert a nap csak igy járhatja át, ami különösen télen nagyon jó és előnyös.Az ól belseje simára meszelt fal, a padmalya kátranvpapir legyen. A falat — kivéve télen — havonta be kell meszelni, a kátránypapirt pedig télen is havonta bekátrányozni, illetve karbole- ummal bemázolni.A padló deszkázott vagy agyaggal kivert, de jól felhomokozott legyen s a homokot 4 hetenként kell ujjal felcserélni.Az ól egy-egy tenyészcsaládra (10 drb) számítva 10—17 méter alapterületű legyen, ez a minimuma. Az ól egy sarkában. mintegy 1/2 □-méter területen tartunk állandóan friss homokot, melyben kevés tetüpor és hamu legyen keverve, porfürdőnek. Az északi oldalon, ahol ablak nincs, helyezendök el a 30—40 cm. magas ülörudak, melyek egymás mellé, egy magasságban helyezendök,el. A falra. 15 cm, magasságban egy pléhböl készült itatóedény alkalmazandó. Az ól egyik sarkában kell a tojófészket elhelyezni, amely léczes ajtóval legyen ellátva.Ilyen egyszerű az ólberendezés s ha takarékoskodunk, nem is kerül sokba.Ha egy-egy udvart nem egy 10 tagból álló család részére akarjuk berendezni, hanem 2 —3—4 család részére s azoknak nem ugyanennyi különálló 1 k. holdas udvart, de 2—3—4 holdasat, egy baromfiólban való elhelyezéssel óhajtunk építeni, akkor az ólat úgy építsük, hogy a fentebb leirt ólat mintegy egymás mellé állítva, 2—3—4 lássuk, amelyben az egy-egy törzsre való helyek egymástól sodronynyal legyenek elkülönítve. Egy kát. hold területen s 10 családtagból álló baromfitörzs után legfeljebb 100 ivadékot tarthatunk, az ennél több már zsufolási veszélylvel jár s nem ajánlatos.Az 1 kát. holdnvi területet igen czél- 
A „TURUL- permetező

a jelenkor legtökéletesebb peronosporapermetezője
...........  — -  Árak :  ........  ....... :  :.........

I—5 darab vételénél egy darab ára___ __ _____ _____ frt 14.—
6—10 darab vételénél egy darab ára_______________ __ írt 1:1.50

11—25 darab vételénél egy darab Ara ______  __________ írt 13.—
csomagolással együtt.

Hosszabbító cső magastörzsü fák permetezésére_____________ írt 1.—
Franczia szóró (kívánatra külön) .......................................  ... 75 krajezár.

$W MAUTHNEB ÖDÖN

Peronospora-permetezö
===== „DIADAL1* =====

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

igen előnyös fizetési feltételeket engedélyezek.

Budapesten. |



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 38. sz.szerű s praktikus kettéválasztani, ami azért történjen, hogy az egyik felében a törzs, a másikban a növendék járhasson, ha pedig később a fiatalok megnőnek, a jérczéket és a kakasokat külön-külön tarthatjuk, atenyésztörzsetiskettéválaszt- ván, természetesen a kakast zárva a fiatal kakasok közé és nem megfordítva.Igen jó az ól mellé egy félfedélü 4 lábon álló faalkotmányt is felállítani, amelyek neve szél- és napvédő, czélja pedig az is, hogy alatta etethetök és itathatok az állatok. A tojásgyüjtö-állvány, takarmánykamara s keltető hely nem a baromfi-ól mellett, hanem a lakóházban helyezendő el. Körülbelül ilyen keretű legyen a baromfi-udvar és ól s e rendszerben állítható fel azután akár 100 törzsi! állomány részére szükséges baromfi-ól.
Bandi Sándor.

Az olasz tyuk.Az olasz tyuk hazájában, Olaszországban ép oly általánosan el van terjedve mint közönséges házi tyuk, amint nálunk a magyar tyuk.Az első pillanatra észreveheti a szemlélő, hogy az Olaszországban látható sok-' féle szinü tyuk mégis egy fajta, mert testalkata, formája, feje és taraja egymásra emlékeztet, sőt a színben is az egyszinüek legfeljebb az árnyalatokban különböznek egymástól.Természetes dolog, hogy az az olasz tyuk, amely Európában a fajbaromfitenyésztők kezén fordul meg, az neme
sített, ha úgy tetszik, mondjuk kitenyésztett állat, amely nemes voltát s jellegzetességét az angolnak köszönheti.Olaszországban ily kitenyésztett s egyforma nagyobb testű és egyszínű tyúkokat nem látni. Itt csak az van paraszt kézen, ami nálunk szintén látható a népies tenyésztésben, a házi tyuk, ami nálunk magyar jellegű s itt határozottan 
olasz jellegű ; az alakja, állása, feje és taraja oly jellegzetes itt, a milyen nálunk, azzal a különbséggel, hogy nálunk ez a jelleg más s itt is más.Azt is észrevettem mély szemlélődésemben, hogy az olasz tyuk átlag kisebb mint a magyar és ettem olasz csirke és tyukhust, de nem találtam oly húsosnak egyiket sem, mint a magyart, különösen nem a czombját, mert bár a melle húsa sem elég nagy, de mégis tűrhető.Igen élénk, kedves állatka az olasztyuk s oly szelíd és bizalmas, hogy szinte kézből etetik az olasz rajkók. A városokban, ahol az. utcza oly keskeny, hogy alig tud egymásnak két öszvéres talyiga kitérni, s a hol a házak, úgy, mint nálunk Kézdi- 
vásárhelyen udvarnélkül épültek, kevés tyúkot látni, de itt-ott bolyong az ácsorgó olasz népség közt egy-két tyuk s szorgalmasan szedegeti az utczán elszórt hulladékokból a megehetöt.Az olasz nép ugyanis, legyen az ur vagy pórnép, jóformán egész nap háza előtt az utczán tartózkodik, ott eszik, 

társalog s este éjfélig is künn kaszinózik s^igy természetes, hogy azutcza szemetes, ahol talál eledelt az a néhány tyuk eleget. Talán az élelmesebb olasz éppen ezért tartja.A városokban, a hol egy kis hely, kert vagy szabad tér van, vagy szabadon, vagy dróthálóval elkerített udvarban tartják az olasz tyúkot tojásnyerés végett, mert a tojásnak itt nagy ára van. Mostan a tojás drbja 5 fillér. •A szállodákban s vendéglőkben leginkább csak az idegenek fogyasztják a baromfit és a tojást, de az bizony elég drága.A keményre főtt tojás párját 1/2 lírával (50 fillér) s a főtt tyúkfélét 1'75 (K. 75 f.), a sült tyuk felét T 2. (2 K.) számítják, ami tekintve a rajta levő kevés húst s a szokatlan elkészítés módját, hallatlan drágaságnak mondható.Az olasz tyuk igen jó tojó s nagy tojásokat tojik. Itt láthatók a januárban kelt csibék csibéi, amelyek állítólag már deczemberben tojni fognak s jövő januárban keltenek. Ez a tenyészanyag. A szülök vagyis az ez évi első generálié, ha kitojta magát, ami szeptember hóban már bekövetkezett, legnagyobb részben el lesz fogyasztva.Ólaszországbannagyonmegbecsülikaz 
olasz paraszt, vagy mondjuk /lós'i tyúkot, s a nép úgy mint nálunk bizalmatlanul fogadja az idegen fajtákat. Az igaz, hogy itt nem oly előzékeny s előre gondoskodó a kormány, itt nem kínál nekik sem ingyen, sem cserébe senki nagyobb testű fajbaromfit.A kormány figyelme inkább a kereske
delem gyors és előnyös lebonyolítására 
irányul, de ezekről majd máskor, i. r.

Különfélék.
Az állatorvosi főiskola hallgatóinak 

száma. A budapesti állatorvosi főiskolára a folyó tanév elején a szabályszerű beiratási idő alatt, szeptember hó 8-ig, beiratkozott: az első évre 169, a második évre 94, a harmadik évre 56, a negyedik évre 73, összesen 392 hallgató. Felvételi, vizsga alapján ezúttal 6 jelentkező közül 3 katonai gyógykovács vétetett fel.
Pályázat tej-pasteurizáló készülékre. Az orosz földmivelésügyi kormány lej- és főleg soványtejpasteurizáló készülékekre pályázatot hirdet; egy 1500 és egy 500 rubeles dijat ajánl fel, továbbá díszokleveleket és érmeket azon pályázóknak, akiknek készülékei a szakértő bizottság döntése szerint megfelelnek az igényeknek. A készülékeket Pétervártt, a mezőgazdasági muzeum termeiben 1904 már- czius 20. (április 2.) napjától kezdve vizsgálják meg. A pályázat határideje 19 4 februárlö—28-ika. Bejelentések az államjavak minisztériumának mezőgazdasági osztályához (département de l’agriculture du Ministére des Domaines) czimzendők és pályázhatnak külföldön előállított készülékek is.
Marhazárlat a budapesti marhavásár

téren. A földmivelési minisztérium meg

tiltotta a szarvasmarhák kivitelét a külföldre a budapesti marhavásártérről. Okot erre az adott, hogy két darab fölhajtott marhán a száj- és a körömfájást konstatálták. Az állatokat ugyan nyomban vágóhidra vitték, de tartani lehet attól, hogy már többeket megfertöztettek. Ausztriába is csak oly helyre lehet vinni marhát a budapesti piaczról, a melynek vágóhídja vasúti vágányokkal van összekötve. A legközelebbi vásáron a zárlat már meg lesz szüntetve.
Allatdijazások. A jászberényi tenyészló- dijazás szeptember 6-án volt a megyebeli gazdák élénk részvétele mellett. Kiosztottak összesen .500 koronát. Komádi- ban (Biharmegye),Monostoron(Baranya- megye) vasárnap f. lió 20-ánlesz az állatki- állitás. Mind a kettőt a megyebeli gazdasági egyesület rendezi. Darányi miniszter mind a két kiállítást államsegitségben részesítette.
Magyar lókivitel a Balkánra. A török császári irádé értelmében a török katonaság számára 1000 darab lovat vásárol a török kormány magyar földön, ugyancsak a szabadkai Hauser-czég a bolgár kormány megbízásából 1000 lovat vásárol.
Uj huskiviteli törvény Dánországban. A friss hús kivitelének ellenőrzéséről szóló 1897. évi márczius hó 22-én kelt dán törvény értelmében a kormány jogosítva volt megfelelő intézkedések és berendezések által megakadályozni, hogy a friss és könnyen sózott hús, valamint a marha, juhok, kecskék és sertések levágásának hulladékai kivitelre kerüljenek, a mennyiben ezen áruk romlásnak indultak avagy olyan állatoktól származnak, melyek egészségügyi állapotuk folytán emberek élelmezésére nem alkalmasak. Ezen törvény helyett rövid idő előtt uj törvény lépett életbe, mely a friss és könnyen sózott hús kivitelére nézve még meszebbmenő és sokkal szigorúbb határozatokat tartalmaz és folyó évi szeptember hó 1-jével lépett életbe. Az uj törvény értelmében ezentúl emberek élelmezésére nem alkalmasnak talált hús megsemmisíthető. Azon lehetőség, hogy ilynemű hús, erősen sózott állapotban és ily módon a kiviteli ellenőrzésáltalnem akadályozva.kivitelre kerüljön, ennélfogva ezentúl ki van zárva. El van tiltva továbbá kimúlt vagy beteg állatoktól származó húsnak emberek élelmezésére való felhasználása. Kibővítést nyer a szóban forgó törvény annyiban is, hogy lóhus ezentúl szintén ezen törvény határozatai alá esőnek fog tekintetni.
Sertésimport Németországból. 1894- ben tiltotta meg Németország élő sertéseink bevitelét, hivatkozva arra, hogy a magyar-osztrák közös vámterületen a sertésvész általánosan el van terjedve s Németország sertésbevitele veszélyeztetve lenne. A sertésvészre vonatkozó állítás nem volt mese, mert az tényleg dúlt akkor és dúl most is Magyarországon. Ausztria igyekezett a kártalanítás és le- bunkózással vetni véget a baj terjedésének, Magyarországon pedig zárlatokkal igyekeztek akadályozni. Ez utóbbi azonban czélra nem vezetett, amit az is tanúsít, hogy nincs sertés az országban s a sovány



1903. 38. sz. Állati enyészresi és Tejgazdasági Lapok 7sertés ára hallatlan magasságra emelkedett. A sertésvész ismétlődő föllépése miatt ugyanis az állományok 50—70 százaléka elhull s ma nemcsak hogy az export lesz megbénitvaazországból, de oda jutunk, hogy Magyarország a belfogyasz- tás fedezésére is importra lehet szorulva. Ilyen furcsaságok nem tartoznak a lehetetlenségek közé, aminthogy általános meglepetést idézett elő az, hogy a német birodalom a jelen évben, mint sertés- exporteur lépett föl. És pedig szállított : Svájczba 13,216 drbot, Ausztriába 7297 drbot, egyebüvé 1035 drbot, összesen 21,548 drbot. A magyarázata ennek egyszerű. Közös vámterületünkön a sertések ára, afolytonos sertéskolera miatt beállott apadás következtében, hallatlan magasra emelkedett, úgy, hogy Németországra nézve jutalmazóvá vált az export felénk.
Németország marha- és husbevitele.Németország állatbevitele ez év első felében nemcsak, hogy növekedett, de hasonló növekedésre 1894 óta nem emlékeznek a statisztikusok. Ennyi állatot egy félév alatt még soha nem vittek be Németországba. Bevittek 174.000 darab marhát és borjút, ezek közül 125.000-et, tehát 71'8 százalékot Ausztria-Magyarország’- ból, 36.044-et Dániából, 13.000-et Svájcz- ból, Az állutbevitel értéke 10 millió márkával nőtt s összesen 58,651.000 márkára rúgott. Ennek ellenében a hús és hentesáruk bevitele 114.000 métermázsára apadt, ami főleg a sertéshusbevitel megszorításának tudható be, ezenfelül annak, hogy Németországban a múlt félévben igen olcsók voltak a sertések. De növekedett a marhahús bevitele. A bevitt húsáruk értéke62millió541 ezer márka volt, migaz 1902. év megfelelő felében 75,167.000 márkára rúgott. Bevittek az elmúlt hat hónapban 607.210 métermázsa húst.
A czeglédi baromfikiállitás. A Pestmegyei gazdasági egyesület által szép tember hó 26—28-án Czegléden rendezendő, dijazással egybekötö.t vármegyei jellegű baromfikiállitás iránt élénk az érdeklődés. A vármegyei tenyésztők eddig mintegy 1800 db tenyészbaromfit jelentettek be. A bejelentett anyag tanulmány szempontjából is fontos lesz, mert nemcsak tisztavérü magyar és nemesítésre alkalmas tisztán tenyésztett külföldi fajták jelentettekbe, de ezek keresztezése is, mi különösen a hazai fajták helyes irányban való nemesítése szempontjából tanulságos. A kiállitás a városi kertben, közvetlenül a vasúti állomás közelében lesz megtartva. A kiállított baromfiak a parkban elhelyezett 30— 40 udvarban lesznek elhelyezve, a törzsek pedig a vigadó épület nagytermében elhelyezett kisebb rekeszekben. A jász-szt-lászlói gazdakör 700 különféle baromfit jelentett be. A megnyitás szept. 26-án d. e. 10 órakor lesz. A következő jutalomdijak osztatnak ki: Gróf Keglevich Gábor 100 K. emléktárgya a legjobb magyar tyuktenvé- szetnek, gróf Teleki Józsefné 100 K. emléktárgya a legjobb orpingtontenyé- szetnek. Az egyesület dija 730 korona, 

Kecskemét, Halas és Gzegléd városok ezenkívül 100—100 K. dijat ajánlottak fel. A kiállítás elnöke : gr. Teleki Józsefné, társelnökök: gr. KeglevichGóóűQT, Beniczky Lajos, Tahy István, Pirkner János. A 
végrehajtó-bizottság elnöke: gr. Keglevich Gábor. A bíráló-bizottság elnöke: Beniczky Ferencz. A helyi-bizottság elnöke: Gubody Ferencz. Igazgató : Serfözö Géza.

A tejhamisitás ellen. A gyakori tejha- misitások meggátlására, illelöleg, hogy a tej hamisítatlan voltát bárki ellenőrizhesse, a Feltalálók Országos Egyesülete pályázatot hirdet oly készülék feltalálására, amelylyel hideg utón, egyszerű módon fölismerhető a hamisított tej. A készülék eladási ára legföljebb egy korona lehet, úgy, hogy minden háztartásnak hozzáférhető legyen. Pályadij: 400korona. A pályázati határidő lejárata: 1903. november 1. A pályázatok a Feltalálók Országos Egyesületéhez (VII., Erzsébet-körut 26.) küldendők be.
A nagybecskereki országos baromfi-ki

állítás rendezőségéhez már számos bejelentés küldetett be. A rendezőség a kiállításon résztvenni szándékozókkal ez utón is tudatja, hogy a bejelentési határidő szeptember hó 20-án lejár, s hogy az ezen időn túl érkező bejelentések figyelembe nem vétetnek. A kiállitás kiválóan sikerültnek Ígérkezik, s emeli annak fontosságát azon körülmény, hogy az összes érdemes tenyész-baromfiak a kiállításon megvásároltatni fognak. Ezen felül nagy vonzóerejét képezi a kiállításnak a számos értékes emléktárgy, a pénzdijak, az arany, ezüst és bronzérmek és a kiállítási oklevelek. Az emléktárgyak vételéhez és a pénzdíjakhoz ezideig a következőktől érkeztek adományok: a földmivelésügyi minisztériumtól, a Torontálmegyei gazd. egyesülettől, Torontálvármegye törvényhatósági bizottságától, Nagybecskerek városától, gróf Csekonics Endrétől, San Marcó herczegnétől, Karátsonyi Andor, Frey Gusztávtól, Farkas Gézától.
Tenyésztésre alkalmas kanczák kisoro

lása a hadsereg lóállományából. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület fölterjesztése folytán a cs. és kir. közös hadügyminiszter tudvalevőleg elrendelte az egyes vonatcsapatparancsnokságok- nál, hogy a tenyésztésre alkalmas s kisgazdák részére kisorolásra kerülő kanczák kiosztását a vármegyei gazdasági egyesületek utján eszközöljék. A kassai vonat- csapatparancsnokságnál a kiselejtezendő kanczák kiosztása f. évi október hó 2-án d. u. 2 orakor fog Kassán megtörténni. A kiosztással az egyesület a Borsódmegyei Gazd. Egyesületet bízta meg.
Hegyvidéki akczió Máramarosban. Kazy József osztálytanácsos lankadatlanul folytatja munkálkodását Máramaros vármegyében. Legutóbb Máramaros vármegyére terjesztette ki a földmivelésügyi miniszter a figyelmét és Balog Vilmos miniszteri tanácsost küldte ki, hogy Kazy József osztálytanácsossal egyetemben az erdöigazgatóság bevonásával amárama- rosi szebb havasokat megtekintsék és a 

beregihez hasonló mintahavast rendezzenek 
be Máramarosban. Balog Vilmos szeptember elseje óta időzik Máramarosban és megtekintette a kőrösmezei, az ökörmezői, a szinevéri és bognádi Mencsul- havast, mely utóbbi leginkább alkalmas arra, hogy mintahavasul szolgáljon.

Az őszi luxusló-vásárok. Az évente szokásos nagy őszi luxusló-vásárok, amelyek hathatós elősegitöi a főváros idegenforgalmának, szeptember 26-án kezdődnek a magántenyésztöknek XXV. luxusló-vásárjával, amely a hónap utolsó napján zárul. Ezt nyomon követi a magyar királyi állami ménesek számfölötti lóanyagának árverése, amely október 2. és 3. napján lesz. Folytatólag október 7-én angol telivércsikó és anyakancza-anyag kerül árverésre és végül október 11., 12. és 13-án zajlik le a XXIV. ménló-kiállitás és vásár, amelyen a magyar földmi velési kormányon kívül az osztrák, szerb, román és bolgár kormányok küldöttei, mint bevásárlók, rendszerint jelen szoktak lenni és kivülök mindig néhány előkelő orosz magántenyésztő is. A tavaszi luxusló-vásár alkalmával a főváros és a Tattersall-társaság kitűzte dijakon felül tudvalevőleg 
Darányi miniszter is rendkívül becses, hazai gyártású dijtárgyat adományozott, amelyet akkor Andrássy Géza gróf, mint a vásár legkiválóbb anyagának kiállítója, nyert el. A miniszter, méltányolván a szép sikert, amely főleg az általa kitűzött értékes dij következtében nagyban emelte a vásár nívóját kvalitás tekintetében, most újból értesítette az Országos Magyar Gazdasági Egyesület kebeléből kiküldött biráló-bizottságot, hogy a szeptember 26-án megnyitandó legközelebbi luxuslóvásár alkalmára szintén egy dijat fog adni. A miniszter diján kívül kitűztek még 3 dijat a négyesfogatok, 3 dijat a hintósfogatok, 3 dijat a jukkerfogatok és 3 dijat a hátaslovak csoportjának. A díjazás 28-án délelőtt lesz. Eddig 10 négyest, 42 hintós kettős, 37 jukker kettős fogatot és 40 darab hátas lovat jelentettek be. A bejelentők közt az ország legjobb nevű tenyésztőit találjuk: Andrássy Sándor gróf,Förster Ottó,Beniczky István, Szapáry Pál gróf, Fáy Béla, Döry Elek, Vigyázó Ferencz gróf, Széchenyi Viktor gróf, Almássy Kálmán gróf, stb., — a kereskedökközülFischer és Keller,Brúder Antal, Dungyerszkv Antal, Nikolics Ágoston stb. jelentettek be lovat. Az állami lótenyésztő-intézetekből 105 darab ló kerül árverésre.

Gyapjú aukczió. A f. hó 16-ánkezdödőtt idei másodsorozatu gyapjú aukczión 5665 zsák kerül árverésre. Ennek csak mintegy felét vásárolták meg a csekély számban megjelent vevők a változatlan, júliusi aukczióbeli áralapon.
A német állattenyésztési felügyelők 

képesítése. Németországban az állattenyésztési felügyelők a berlini gazdasági főiskolán nyernek képesítést. Vizsgára, bocsáttatnak okleveles állatorvosok és 



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 38. sz.gazdák, utóbbiaknak azonban agazdasági oklevelén kívül négy évi gyakorlatot kell kimutatniok. A vizsga tárgyát képezik : szülészet, járványtan, hygiene, boncz- tan, élettan, általános állattenyésztéstan, takarmányozástan, specziális ló-, szarvasmarha-, sertés- és juhtenyésztéstan közgazdaság- és üzemtan, talajisme, mövény- termelés. A vizsgáló-bizottság tagjait a földmivelési miniszter a gazdasági és az állatorvosi főiskolák tanárai közül nevezi ki. A vizsga sikeres letételéről a vizsgázók bizonyítványt kapnak, meg nem felelés esetén ajelöltek 1—2 tárgyból 3, illetve 6 hónap múlva javító vizsgára bocsáttatnak.
Hibaigazítás. Múlt számunkban a kolozsvári tenyészállatkiállitás és tenyészállatvásárról szóló tudósításunkból kimaradtak, hogy a gulyabeli tehenek I. diját 200 K. és a 3 éven felüli tenyészbikák I. diját 300 K. Teleki Arvéd gróf nyerte, a mit ezennel pótlólag közlünk.
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Tagdijnyugtázás. 1902-re Délvidéki föld
művelők gazd. egyesülete, 1903-ra Malatinszky Lajos, Novotliny Imre, Szobonya Bertalan, 
Aradvármegyei g. e., Kiinger L. Pirkner János, Hartmann és Conen, Kozáky Jenő, 
P. Horváth István, Pubinyi János, Székács István, dr. Hutyra Ferencz, Wachsberg Miksa, Csíki Elek, Felvidéki földművelők g. e., 

báró Kemény József, gróf Teleki Tiborné, 
Nick Ede, Seress József, Kelemen György, 
Szemere Huba, Magyar Gazdaszövetség, Vityé Miklós, Simay Ferencz. — P. J. urnák 
Szkencs. Kitűnő orpingtonok kaphatók 
Rácz Ödönné úrnőnél. Kőbánya. — R. F. 
úrnőnek Rimaszombat,az orpingtoné a jövő, feltétlenül csak az ajánlható. — M. M. ur
nák Arad. Keresünk sárga magyarokat s nem jelentenek be sehonnan. — H. J. ur
nák Nagyvárad. Most legközelebb f. hó 26—28-án Czegléden rendez a Pestvármegyei gazdasági egyesület baromfikiál- litást, Nagy-Becskereken október 9—12-ig, Aradon november 8—10-iglesza kiállítás. Prospektusok mentek. — H. J. urnák 
Budapest. Majd érintkezésbe lépünk az Aradvármegyei Gazdasági Egyesülettel s az eredményt levélben fogjuk annak idején közölni. — H. L. úrnőnek S.-Szobb. Köszönet. — L. M. urnák Kispest. Berze- viczy Zsigmond állattenyésztési m. kir. felügyelő, lakik II., Zsigmond-utcza 15. — Á. $. urnák Kolozsvár. Hreblav könyveit tessék megvenni. — R. R. Piski. Prospektusok mentek. — K. M. urnák Kis
újszállás, nem sárga orpingtonokat. hanem sárga magyarokat keresünk. — Több be
érkezett kérdésre levélben válaszoltunk.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdaságai 

l.a|)o!i“ eredeti tudósításai.
Budapesti szurőmarhavásár. 1903. szept. 17. 

Fölhozatott : borjú 667 darab, bárány —— darab. 
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 86—94 fl.ll., II. oszt. 
74—86 flll., bárány páronkint--------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata csendes, árak 3—4 fillér
rel csökkentek.

Budapesti lővősár. 1903. szept. 17. Fölhajtatott: 
533 drb. Ebből jobb min. hátasló 8 drb, jukker 
20 drb, hintós 45 drb, igás 70 drb, fuvaros ló 60 
drb, parasztló 250 drb, alárendelt minőségű 80 drb. 
Eladatott : 350 drb. Árak: drbonkint kor. hátas ló 
----------- , jukker 260—380, hintós 200—480, igás 
180—300, fuvaros ló 100—240, parasztló 38—120.

Irányzat: A vásár hangulata közepes.
Budapesti vAsóiuarliavAsíir. 1903.szeptember 17. 

Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2977 drb, csontozni 
való marha 670 drb, összesen 3647 drb. Ebből : ökör 
2950 drb, bika 133 drb, tehén 444 drb, bivaly 96 drb, 
növendékmarha 24 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

I. rendű II. rendű III. rendű1903- szept. 17.
Magyar hízott ökör 
Tarka hízott ökör . 
Tehén........................
Szerbiai ökör . . .
Bika ...........................
Növendékmarha . .
Bivaly .......

68-76
70 -78
60—68
61-68
67-76
59-70
48-54

60-66
62-68
50—5 S
54-59
58—65
48-57
42-46

52—58
54-60
42-48
46-51
48-56

Irányzat: A vásár hangulata élénk, az árak közép- 
minöségüeknél 3—4 koronával, elsőrendüeknél 2 koro
nával emelkedtek..

Budapesti juhvásár. 1903. szept. 14 Fölhajta
tott : 3440 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 42—48, középminőségü hízott ürü 
36—42, legelőn javított ürü 27—37 pár.-kint, javított 
anya —, szerbiai raczkajuh 22—32, kecske 22—32, 
bárány----- . Irányzat: A vásár hangulata lanyha.

Budapesti ferenczvárosi sertós-zart vásár.

Nap Érk.
waggon

Érk. 
darab

bertés- 
közvágó- 

hidra 
elszállit
tatott

Eladat
lanul 

maradt

szept. 11-től szept.17. 77 3356 2938 418

Irányzat: Vásár közepes. Az árak változatlanok.

Nap

Napi árak tillérekben
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szept. 11-én 94-97 94-96 100-104 94-104 91-96 92—102

szept. 17-én 98— 98— 98-103 94-102 92-96 —

A kőbányai sertéspiaez heti forgalma. 1903. 
szeptember 9 -tői 1903. szept. 18-ig. Sertésállomány volt 
1903. szept. 9-én 44237 darab. Ehhez érkezett : magyar 
198 drb, szerb 2622 drb, összes állomány 47057 drb. 
Elszállittatott; 3553 drb. Maradt állomány 43504.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
1903. szeptember 13-án.

A betegség neme

össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest
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több kevesebb
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Lépfene......... .....  ... ............ 35 64 ~ 10 2
Veszettség ____ ________ 80 80 — II — II 1 1
Takonykór ____  _______ 68 75 — ] 4 II — —
Ragadós száj ős körömfájás 719 5134 45 224 — —
Ragadós tüdőlob ........ . ... — —Juhhimlő..................... ............ 81 17 —• 1 — —
Ivarszerü hólyagos kiütés 24 58 — ki

2 1
Rühkór ________________ 249 508 — — 9 29
Sertésorbáncz ......... ........... 269 830 11 77
Bivalyvősz ... ........................ 31' 50 — 9 -
Sertésvész ____ —........... 811 — 75 || - || - -

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 102—106 flll. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig-102—106 flll.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 112—118 
flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 112—118 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 112—118 
flll. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 112—116 flll. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 108—112 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 108—112 fillér.

Irányzat: Változatlan.
Soványsertés árak :

(Az árak 4°|o levonással élősúlyban értendők.)
Öreg 2 éven fölüli 92 f.-től 100 f.-ig, öreg 2 éves 

92—100 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 112—116 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 88—96 
fillérig. Irányzat Változatlan.

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

Bécsi juhvásár. 1903. szept. 17 Fölhajtatott : 3072 
darab. Árak : kg.-kint flll.-ben : angol húsos ürük ———, 
I. rendű hízott ürü 48—55 (57), középmin. hízott ürü 40-46, 
kecske —, bárány —. Irányzat: A multheti árak mellett 
az üzlet élénk.

Bécsi: szűrő marhavásár. 1903. szept. 17. Föl ’ 
hozatali: 3067 drb boriu, 999 drb sertés, 402 drb 
juh, 42 drb bárány. Árak: kg.-kint flll. borjú I. o. 
102—120 100—140, borjú II. o. 100—140, hízott sertés 
102—112, süldő sertés 92—108, hússertés 76—112, 
juh 76—92, bárány páronkint 12—26 kor. Irányzat: 
A nagyobb kínálat folytán a vevők tartózkodó állás
pontot foglaltak el mindamellett a borjuvásáron. A 
multheti árak domináltak; ölött sertések ára válto
zatlan; ölött juhok olcsóbbak mint a multhéten.

Bécsi szarvasniarhavásár. 1903. szept. 14. Föl
hajtatott : hízott és legelőmarha 3018 drb, csontozni 
való marha 1227 darab, összesen 4245 darab. Ebből 
ökör 3326 drb, bika 410 drb, tehén 232 drb. bivaly 
277 drb. Vásáron kívül közvetlenül a vágóhidra ér
kezett a múlt héten 424 drb. a múlt veszteg vásáron 
fölhajtva 438 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték

ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. szeptember 14 1. rendű Is rrndü III. rendű

Magyar hízott ökör . . . 73-79-80 | 65—72 54—64
Galicziai hízott ökör. . . 75—78 1 68-74 —
Tarka hízott ökör . . . 80-86-89 70—79 62-69
Bikák .............................. 50-76-79 j 50-76-79 —:-------

ni) 74 i
Legelő marha.................... 52—64 1 52—64 _______

Csontoznivaló marha . . -------- II — —

Bivaly............................... 36-52 1 36-52 —

Konzerváru (selejt) . . . — — —

Irányzat: A tetemesen gyengébb fölhajtás folytán az 
üzlet élénk vásárlási kedvvel kezdődik ; az árak 2 koro
nával emelkedtek, bikáknál 4 koronával.

Bécsi sertésvásAr. 1903. szept. 15. Fölhajtatott : 
hússertés 4398 darab, zsirsertés 6969 drb, összesen: 
11,367 drb. Ebből: magyarországi 6969 drb. galicziai 
4398 drb, egyéb — drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 103—105 (kiv. 
106), elsőrendű közép magyar 98—102, könnyű magyar 
92—97, öreg nehéz magyar 98—102, szerémségi 
thorvát)---------, szedett sertés 92 —97, galicziai süldők
-------- , galicziai öreg - ---- , hus-ertések 76.—96

Irányzat: zsirsertéseknél az üzlet vontatottabb mint 
a múlt héten, mig a hússertéseknél változatlan.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. szeptember 4.
Élőbaromfiak: Csirke rántani való egy pár 

1.10—1.70, csirke sütni való hazai egy pár 1.40—2.20 
Tyuk, hazai egy pár 2.40—3.—. Kappan hízott egy pár 
-------- . Rucza hízott la egy pár 4.60—5.—, rucza hízott 
Ha egy pár 4.----- 4.60 Lúd hízott la 13.—15.—, lúd
hízott Ha 10.—13.— Pulyka hízott la —.

Vágott baromfi —. .—, és I.-rendű szépen, 
tisztán kezelt hízott ludak kilója 1.30—1.40 vágottpulykák 
kilója 1.40—1.50 flll. kilónként, minőség szerint.

A tojásüzleten la friss telt tojás 62—65 
gyengébb minőségű 60—61, apadt----------- , meszes
------— koronát jegyzett eredeti ládánként.
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Budapesten

I

Rl

gépgyár K 
részv.-társ.

kerület, Külső Váczi-ut 80. szára.

Amáv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.

BERENDEZ: =
tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: =
legjobb minőségű összes tejgaz
dasági czikkekben. Költségveté
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk.A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb .......~~~----- kitüntetés. ' -----! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

IHBHHI■

Sajt-ojtó-ksvonat (1:10,000 erős)
Dr. WINKLER WILEIBALD ur, a bécsi földmivelési főiskola tanára 

ellenőrzése mellett készítve.
Ára: V2 kg. 1 kor. 20 fül., 1 kg. 2 korona, 25 kg. 45 korona.

Poralakban (1 : 100,000 erős)
ára: 1C0 gramm 3 kor. 50 fill., 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.

J4L<a bécsi cs. k. általános élelmiszer vizsgáló intézet 
wtljl" vőaClfö. által vegyileg megvizsgálva és engedélyezve. Ára: 

1 kg. 2 kor. 50 fill., V2 kg. 1 kor. 25 fill.
A bécsi gyógyszerész-egylet tápszer és’ élvezeti 

w czikk intézete által vegyelemezve és jóváhagyva.
Ára: 1 kg. 4 kor., */2  kg. 2 kor.

Minden készítmény erőssége és tartósságáért jótállás. Nagyobb ren
deléseknél külön árengedmény. Csomagolás önköltségen számíttatok, 
szétküldés naponta kétszer.
FRANZ LAZNIA, Apothekerin BRUNN am Gebirge, bei WIEN.

Magyarországi.vezérképviselő :

GZIPPEK JÁNOS, BUDAPEST,
Vili., TISZA-KÁLMÁN-TÉR 26. SZ.

I
ív

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek.

\

jSangerhauseni gépgyár
. . ........z részvény-társaság z
Budapest, (Kiilpö Váczi-ut) Cpá^ya-rtcza 3.

Vasöntöde, gép- és rézgyár. BWIfi

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

Szives figyelmébe ajánljuk az igen tisztelt közönségnek a somogyszilli Szent István gyógyszertár kitűnő hatású készítményeit és pedig:

sertésvész elleni 
óv- és hizlalóport,

-4.

mely rendszeres adagolás mellett nemcsak megakadályozza 
a sertések különböző betegrégeinek föllépését, nagy méf- 
tékben fokozza az étvágyat s ennek révén a hizlalást

“ meglepő mértékben elősegíti; hanem kellő időben alkal
mazva, az úgynevezett sertésvészt is sikeresen gyógyítja. 
1 kilogramm ára 1 korona 4)0 fillér. Ha egész községek 
részére történik megrendelés, ennek arányában 20—30

Disznópcf használata előtt. százalék engedmény nyujtatik. Disznópor használata után.
KÖSZ VÉNY-BALZSAMOT izom, csuz és mindennemű csontfájdalmak ellen. Ára egy nagyobb üvegnek 2 kor. 50 fillér, -kisebb 1 kor. 50 fillér. 
LYSOL-SALKJYLT viszketegség és mindennemű bőrbajok ellen. Ára egy tégelynek 3 korona. — HAJERŐSITÖr hajhullás ellen. Ára egy 

.üvegnek 3 kor. 80 fillér és 2 kor. 50 fillér. — Ezen szerek kitűnő hatásáról számtalan elismerő és hálanyilatkozat tanúskodik.
(NB. JO kiló megrendelésénél 1 kilő ing-yen s az egész küldemény bérmentve!.

Megrendelések J. N. SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR SOMOGY-SZIEE küldendők.

y1

►►►►►►►►►►►►
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WESTFALIA SEPARATOR
GÁL ÉS FODOR
Budapest, V., Váczi-körut 44. sz,

IA legtökéletesebb szabadalmazott ■
.WESTFALIA*  separatorok. Q 

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.

/■.X ^,X. k;X.- X;X.i':*X!>k;X,XX,  ^;if

xx 
yx

$x
>X
A\X*

ö$X
>X
'3X

WeiserJ. C. 
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. 
Ajánlja: „Zala OrallÉS hazánk legjobb 
sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes 
és több barázdás aczélekéit, és az 
összes talajmivelö eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

O o tí'.E

PATENT.

BECK és GERGELY
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12.
ajánlják legújabb rendszeri! saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat
és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély! Köny-

aita» a ieffiutiDyoxibb firok mellett ajáolt2*natf

•iccskaváfók répavágúM. <ulconc«*-<BorxB®>öa, d&raJÖtl,
orlo-miimoi. ^ycTcinea

livOCc. crycb gazdasági gépeke*cea **
fitjzletei ftnegyz/kefc Miva*3»«a tngyeo é* bérmeatve kaiaetneüi

& SHUTTLEWORTH
@)e

UAYTON
8UDAPESBUDAPEST, Vácai-kördl 6X szám

Eocomobil es gőzcsépíőgép-készietek n, eg«j*  12 tSífftí*,
«ralmak»«alozók, Jirgány-cMplogípuk. iZb.ro-cséplők. tlsrtn*  rosták, 

konkolyotók. ksszáló- e> sratógepek, ..íoagyQJtök. boronák.

.SQLÜMBlA-DRill- legjobb scmtogepeL Hasét jr. kapaiék.
-cicáié, 2- y-vaau I

‘O

•#,K ® ® ®
® ti'—' m 
a

/el: Pozsonyban 1902. Aranyérem: Verseczen 1902.

legújabb rendszerű szabadalmazott

e g y e t e rxi e s őrlőgép.
Egyszeri keresztülbocsájtással tetszés szerinti finomsága darává 

vagy lisztté őrli az összes gabonanemtieket és a csutkástengferit 
is. A tengeri csutkájából (torzsa) és a 
kóróból (kukoricza szára és levelei), 
szalmából, szénából finom korpát, friss 
burgonyából pedig moslékot készít. 
A “PEREL ,X”-gépröl leírást és ár
jegyzéket, valamint minta-őrleményt 
bérmentve küld :

JLlíréd 
okleveles gépészmérnök 

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52 B.

III I a a a a a a a

nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavawavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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KIIINE E.hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában A „Kronen Separator"

1901-ben az állami lefö öző-versenynél Budape-ten, valamennyi 
gép között legélesbben fölözött. Kapható 12 különböző nagy

ságban, óránkénti 40—2300 liternyi munkaképességgel.
Korona-vajköpülők. Legújabb cs legczélszerübb gép kilegjobb anyagból és elismert gondos kivitelben kaphatók Sack-rendszerü aczélekék, egy

es kétvasu ekék különféle szerkezetben.
Hengerek, szántóföld- és rétboronák dús választékban.Hírneves tolókerekes rendszerű :——
„Mosoni Drill14 sorvetőgépek.Mindennemű cséplőgépek kézi és járgányhajtásra, gabonatisztitó- és szelelö-rosták, konkolyválasztók, 

szecskavágó-, répavágó- és darálógépek.

sebb üzemek részére.

irz

Szám 1 2 3 4
Munka- r R 
képesség1 2__ _ 10 15

K. 25.- 36.— 45 - 65.—
JURÁNY KÁROLY V.
Tej gazdasági gépgyár és tejgazdasági 

technikai iroda. Vezérkőpviselö :
DÉNES B., BUDAPEST,

VI.. Váczi-körut 61. sz.
Berendez teljes gazdaságokat kéz- és

erőhajtásra.

25 lit.

Szolozuzo- es 
bogyózógépek, 

venyigezúzók,

Borsajtók, 
franczia ekék 

és kapálógépek 
szőlőmiveléshez.Főraktár:

Budapesten,
VI, Váczi-körut 57 a.

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

Magyar. Élelmiszer-Szállító Részv.-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 (fuvardíjak, útirányok 
stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. ========================= 
Kiviteli osztály : A társaság berlini fiókja mindenféle élemi czikkek 
bizományi értékesitését elvállalja. Áz árukra előlegeket is folyósit. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesitését. -........... ■ —

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

A m. kir. állami lótenyészintézetekből kisorolt

77225/903. II/l. szám.

Lóárverési és lóvásári hirdetmény

számfeletti kanczák és heréitek árverése
folyó évi október hó 2-án és esetleg folytatólag 3-án

I

Budapesten a „Tattersall“ kerepesi-uti helyiségeiben déle ott 9V2 órától kezdődőleg fog 
megtartatni.

A budapesti ,,Tattersall“ részvénytársaság a fenti árverést megelőzőleg folyó évi 
szeptember hó 27., 28. és 29-én luxuslóvásárt, október hó 11., 12. és 13-án pedig 
ménló kiállítást és vásárt rendez.

A lovak leírását és a részletes feltételeket tartalmazó árverési jegyzékek a posta
bélyeg beküldése mellett a ,,Tattersall“ igazgatóságától kaphatók.

BUDAPESTEN, 1903. évi szeptember hó.

I
M. kir. földmivelésügyi minister.
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1902. évi forgalom: 28,000 bál. _9_9a>_9a>a)

Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapju-aukcziőkra
melyek idei második sorozata f. év szep
tember hó 16., 17. és 18-án tartatik meg. 
Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárverési vállalat 
Budapest, dunaparti teherpályaudvar” czimzett gyap- 
juküldemények a M. Á. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen raktározásban 
részesülnek. Bejelentéseket elfogad és mindennemű 
•..... ....... felvilágosítással szolgál: ------

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

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaSott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
„Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.00(K darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszerűen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vízzel bíró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, ele ségr^kt árakkal, 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.

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a •

Gazdasági Egyesületek Orsz. Szövetsége
AZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Alakult 1900. erkölcsi támogatásával Alakult 1900.
----------------------------------- Biztosítéki alap : ......

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

Összesen . . 1,858.520730 kor.
Első évi fölösleg........................................................... 90.349.— kor.

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

Az üzleteredményben a biztosított tagok árarányukban 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.

Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyel- mébe. Ajánlatokkal készséggel szol- gál a Központi Iroda, Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. sz.
2-Ö)

Szivattyúk
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda

sági és iparczélokra.

Vas- és ólomcsövek minden méretben. 
Kender és gummitömlök. 

Mérlegek, 
legnjabb 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. Wallfiscligasse 14, wien SciiwarzeBbergstr. 6.

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Luilvig Erliardt mmík w«. Wien, XVIIjt, Jörgerstase 41.
Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabadalma

zott és kipróbált 
lógyorsnyiró- 

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

ban, f őranguak, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

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

KWIZDA-féle Restitutionsfluid

Főraktár :

ca. és kir. szab, mosdóviz lovak számára.
40 év óta minden mé.'iesuradalmi 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 képesíti.

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

bér
mentve.

Valódi csakis ezen 
jegy gyei ellátva.

Kapható minden gyógy
szertárban.

FríITIZ Toh KwÍ7flA gyógyszerész, csász. és kir. osztrák-
1 Ld.ll/j JULI. IWVlAU.d magyar, román királyi és bolgár feje
delmi udvari szállító K0RNEUBURG, Wien mellett.---------------------------------
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Kis hirdetések ára:

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

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

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

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

Kínálat.

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

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

(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

tetlen. Kapható:

a “Hungária” 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaságnál 
Budapest, Fiirdö-u. 8.

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

50 drb
tisztavérü Emdeni liba idei 
kelés eladó, tojó 10 kor., 
gunár 14 kor. Pozsonyban 
ezüst éremmel kitüntetve. 
Czim: Marschall, Károly 
Tiszaföldvár.

Sárga
orpingtonok, sárga kokin- 
orpington, sárga magyar 
orpington keresztezések és 
azok tenyésztő jásai mér
sékelt árban kaphatók. 
Czim : Novothny Imre, Izsák 
Pestmegye.

Baromfitenyésztőkfigyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodroiiyszövet-, fonat- és 
kerités-g-yára 

BUDAPESTEN, VIII. 
Üllői-ut 48. szám.

1*1  i miit tyúkok 
és ezek tenyésztojásai kap
hatók bármikor: Otocska 
Gézáné-nál Sopron-Kövesden.

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

megbízottaknál.

Lampel Ödön
kosárfonó

Újpest, Temetö-utcza 8. sz.
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
íéle keltető-fészkeket 1 

koronáért.

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.)

Olcsó és tartós drótkerítések
baromfi-udvarok, tyukketre- 

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

— Kaphatók: —

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

Cserébe adok 
igen szép félvér plimut 
ty tikokat teli vér magyar, 
esetleg erdélyi kopasznya- 
kuakért. Czim a kiadóhi
vatalban.

Mérsékeli árak mellett egész 
éveD 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 10kr.

Több kiállításon
aranyérmet nyert tenyészetem
ből, következő állatokra meg- 

, rendelést elfogadok. Óriási olasz 
lúd: tojó 10 kor., gunár 12 kor ; 
olasz X angol emdenivel tojó 
12 kor., gunár 16 kor. Angol
országból importált sárga or
pington ivadékaiból tojó 14—16 
kor., kakas 16—18 kor.-ig. Sárga 
orpington X sárga magyarral 
tojó 6 kor., kakas 8 kor. 1—2 
éves szép fekete langshan tyuk 
6 kor. drbja. Fehér gyöngytyuk 
1—2 éves 10 kor., idei 8 kor. 
Fehér mexikói pulyka 1 - 2 éves : 
kakas 16 kor., tojó 10 korona, 
fiatal 6 kor. Csomagolás önkölt
ségen Sármezey Antalné, 
Mező-Kovácsháza.

felvétetnek
a kiadóhivatalban

Budapest,
IX. kér., Üllöi-ut 25.

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

Nos! Akkor nevelje fel a 
ást fiatal baromfit Fattin&er 

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.

I

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,, Fürdő-utcza 8. sz. i

■

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“-jegyii javított szerkezetű eketaligája, teljesen pormentesen csukott agyak :al 
önműködő kenöszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartós
ságot biztosítanak. Különlegességek rétmüvelő-eszközökben. Boronák, kapáló- és 

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörök. Árjegyzéket készséggel küldök.

BÁCHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselő SzÜCS Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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'>• SEITTHER .IUUSCH

Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport árn raktár.
-........ — BUDAPEST. =

ALAPÍTVA I8S5.

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

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

rűbb javítást nem igényel.
A ,,MÉLOTTE“ élesen fölöz. Szolid.

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

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

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


