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Egyröl-másról.
Tenyészközpontok Svédországban. — A luczernás 
mint sertéslegelő. — Szövetkezeti lóértékesités 

Németországban.
A tenyészközpont nálunk sem ismeretlen intézmény, mely helyesen szervezve hatályosan előmozdíthatja egyes állattenyésztési ágazatok föllendülését. Legújabban Svédországban szerveznek 

szarvasmarhatenyésztési központokat és miután minden ilyen újabb szervezet a régebbiekben szerzetttapasztalatokfigye- lembe vételével létesül, a hazai hason- irányu törekvéseket véljük szolgálhatni, a svédországi szervezet lényegének ismertetésével.A svédországi tenyészközpontok létesítésének czélja, tiszta vérü szarvasmarha fajtákból megbízható tenyészállatok nevelése és beszerzése a köztenyésztés részére. A tisztavérben tenyésztendő fajták a fiáit, ayóhir, fekete-tarka lápmarha és a shorthorn. A tenyészközpontok minimális létszáma, 10—15 tehén s hágóbika és a megfelelő számú növendékállomány- nyal.Atenvészközponttá jelölési pályázatra agazdák 1903 augusztus 1-ig jelenthették be résztvételüket és az elbírálás novem-- bér 1-én kezdődik. A bejelentett állomány az első év folyamán tuberkulinnal be- ojtatik és csak azon tenyészetek bocsáttatnak szükebb pályázatra, amelyekben a reagálók száma nem haladja meg a 45°/o-ot.Minden jelentkező tenyészet elbírálására 3 tagú bizottság küldetik ki, az elnök az országos földmivelési igazgatóságtól, két tag pedig az illetékes gazdasági egyesület igazgató választmányából. Az ezen bizottság által tenyésztési központokul ajánlott tehenészeteket ismét egy országos bizottság bírálja felül és ajánlja díjazásra. Mind a négy fajtabéli tenyészetek elbírálására egy-egy külön országos
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bizottság alakul, amelynek elnöke az illető fajta tenyészbizottságának elnöke, 2 tagját pedig az orsz. földmivelési igazgatóság nevezi ki elismert szakemberekből. Ezen országos bizottságok Ítéletét a földmivelési igazgatóság véleményezve terjeszti a király elé.A tenyészközpontokká minősített tenyészetek, egymás után következő 4 évben, a tenyészet helyi és országos jelentősége szerint évenkinti 500—1500 svéd korona (650—1900 K.) díjazásban része- sittetnek, ha ugyan a négy éven át megtartják tény észközponti minősítésüket. Továbbá az első évben 300—1000 koronás ösztöndíjak utalványoztalak ki azon tenyészetek részére, amelyek nem voltak ugyan tény észközpontokul minősíthetők, de a közeljövőben remélhetőleg azokká válhatnak.A tenyészközpont tulajdonosának, évente legalább is minden 10 drb tehén után 1 drb 1—2 éves tenyészállatot kell eladásra bocsátania, amelyet a növendékállományából az országos bizottság választ ki. A tenyészközpontok fölött az orsz. földmivelési igazgatóság gyakorol fölügyeletet.
Az intézmény czélja: jutalmakkal serkenteni a gazdát alegjelesebbfajok tiszta- vérü tenyésztésére és ezen kiváló tenyészetek legjobb utódait a köztenyésztés javitására megvásárolni és felhasználni.Ezen intézmény remélhetőleg hatalmas eredményeket szül a svéd köztenyésztés javításában és kívánatos, hogy a mi földmivelési kormányunk, hasonló tenyészközpontok létesítése czéljából, behatóan tanulmányoztassa a svéd és dán szervezeteket és azok eredményeit.A gazdák nézete nagyon eltérő afölött, hogy a mesterséges takarmányosokat 

legeltetés avagy szénatermeléssel lehet-e inkább kihasználni. Különösen nagy jelentőségű a herések legeltetése a sertés
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tenyésztésben, hol a fiatal malaczok fölnevelésével rengeteg szemes takarmány spórolható meg, aránylag csekély területű lóherés legeltetésével.Ezen kihasználás mérvéről némi felvilágosítást adhat egy német gazda kísérlete, ki ki egyenlített minöségüluczer- násának fele részét szénatermelésre, felét pedig sertéslegelönek használta ki. 10’5 hektáron háromszori kaszálásra körülbelül 1000 mm. luczerna szénát termesztett, amelyet készpénzért 1858 márkáért értékesített, hektáronkénti bruttó jövedelem tehát 180 márka volt. Ugyancsak IOV2 hektárt süldőkkel legeltetett és az eredmény 212 süldőnél, — amelyeket kisebb csapatokban 60—60 napig felváltva legeltetett, — 3936 kilogramm súlygyarapodás volt, amelynek értéke á 70 h. = 2730 M.A süldők esténként V2 kilogramm, összesen 63 mm. darát kaptak. Levonva ennek 760 M. értékét a 2730 M. husér- tékéböl, aluczernás javára Írandó bruttó jövedelem 1970 M. volt. Miután aszéna- kaszáltatás stb. betakarítási költség legalább is födözte a sertés legeltetésénél fölmerült őrzési stb. költségeket, a legeltetés határozottan jövedelmezőbbnek bizonyult a szénatermelésnél.Németország az összetartás, a szövetkezetek hazája. Otthon és a külföldön, összetart és gyámolitja egymást. Ezen összetartás a német nép nagy erőssége és ez nyilvánul meg szövetkezeti lóértéke- 
sitésében is. A lóértékesités és különösen a könnyű hátas és kocsi lovak jó elhelyezése, azon tér, a hol a közvetítő kereskedelem a leginkább megzsarolja a gazdát.A lócsiszárok ezen túlkapásainak meg- gátlása czéljából létesültek Németországban a lótenyésztési, respective eladási szö
vetkezetek. A legnevezetesebb ezek közül a „Verband dér Pferdezüchter in den 
holsteinischen Marschen“. A szövetség 



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 42. sz.központi telepe, a Hamburgtól félórányira fekvő Elmshorn városban, a vasútállomás közelében fekszik, hol állandóan mintegy 100 darab ló van beállítva, ido- mitás és eladásra. A bevezetett lovakat a szövetségi bizottság megvizsgálja, fölbecsüli és az eladási jegyzékbe bevezeti, hol ki vannak tüntetve a ló leírása, kora, jó és rossz tulajdonságai, láthatatlan hibái stb., úgy, hogy a gyengébb lóismerö is kiválaszthatja a neki megfelelő állatot. Az eladási ár 800—1800 márka. A tulajdonos a takarmányozás, ápolás és tanításért naponta 2 márkát és ezenkívül az eladási árból 2—3% províziót fizet. Ezen egyesületnek mintegy ezer tagja van; törzskönyvelt állománya körülbelül 5000 kancza és 2000 drb ménló.Egy másik hasonló szövetkezet az 
„Offizier Pferde Verem“, amely 60,000 márka alaptőkével, katonatiszti és luxus lovak értékesítése czéljából, mint betéti társaság alakult. A tagsági dij 12 márka és ezért kapja az egyesület „Ross und Reiter“ czimü hetenkint megjelenő szaklapját és az eladólovak jegyzékét. E jegyzékben, a szövetség istállóiban levő lovak az eladásig, a tagoknak máshol elhelyezett lovai pedig 12-szer díjtalanul közöltetnek.Az egyesület lóeladásokat csakis tagjai között közvetít. Az eladásra bejelentett lovak az eladónál is maradhatnak, ha pedig a szövetkezet istállóiban helyez - tetnek el, úgy fizet a tag minden darab lóért 5 márka állatorvosi vizsgálati dijat,. tüzkár-biztositásért havonta 0'25 márkát, istállópénz és takarmányért 8, ápolásért 0’20, nyereg alatt és hámban jártatásért naponta 0‘50 márkát. Ha az eladást az egyesület közvetíti, a tulajdonos 6%, ha maga adja el, úgy l°/o provisiót fizet, a vevő pedig minden esetben l°/o, de legkevesebb 15 márka kötöfékpénzt.Az egyesületnek a berlini főtelepen kívül München és Strassburgban vannak fióktelepei, a drezdai és hannoveri telepeket időközben beszüntette. Eleinte az egylet sok nehézséggel küzdött, de most már úgy látszik megerősödött.Az egyesületnek ez idő szerint 1300 tagja van és legutóbbi árjegyzékében 329 lovat kínál megvételre. A legtöbb tiszti hátas ló, de vannak jucker és hintés lovak stb. is. Az eladási ár 1200—3000 márka, kiválóbb lóért néha 5000 márka is. Jól betanított tiszti hátas lovakért közönségesen 2500 márkát fizetnek.A német gazdák tehát a lótenyésztés terén is sikeresen viszik keresztül a szö- vetkezési eszmét. Kívánatos volna, hogy mi ne csak a meddő theoriákban, de főleg a szövetkezés becsületes és gyakorlati keresztülvitelében követnők példájukat.

M. T.

Állattenyésztés.Rovatvezető: Monostori Károly.

Tejelöfajta juhok.Eltekintve egynémely franczia és olasz juhtól, melyek hazánkba utat nem leltek, három juhfajta az, amely mint igazi tejelő, számításba jöhet és pedig a hazai, nevezetesen a mezöségi raczka a hazai czigája és a friezlandi juh.Ez utóbbira nézve két irányból is kérdés intéztetvén hozzánk, közöljük, hogy ez a juh lapunk 1901. évi folyamának 10-ik számában ismertetve volt. Minthogy azonban a mondott lapszám alig áll a kérdésttevők rendelkezésére, leírjuk itt e juhot úgy, amint azt saját hazájában ismertetve találjuk s összevetjük azon leírással, amelyet felőlük a mondott lapszámban Kovácsy Béla adott.A szóbanforgó juh az északi lapályfajták közé tartozik, de legtipikusabb tenyészeteit keleti Friezlandban, részben pedig Oldenburgban találjuk. E juh feje keskeny, elhegyesedö, szemboltban kiálló, profilban kosfej alakulásu, vízszintesen álló fülü s rendszerint szarvtalan. Az elöl meglehetősen sekély, hátrább öblös törzs magas lábakon nyugszik. A fej, a farok és a lábak szőrösek; a testet máshol fésűs gyapjú fedi, mely mosva anyákról 3, ürükről 3V2 kg.-ot szolgáltat. Kinőtt példányok a maron 85—105 cm. magasak, 1—P/a éves példányok súlya 75—90 kg., öregebbeké fel 125-ig is.Jobb individuumai otthon, évenkint 600 liter tejet is adnak; a laktáczió kezdetén naponta 3—6 litert is. Tejelésükben körülbelül a 9-ik hónapban zül- lenek el. A tej úgy Ízletességre, mint zsírtartalomra nézve igen jó. Huspro- dukálásban is kielégítő e juh és fejlődésben gyors növekvésü. A márcziusban ellett bárány őszre eléri az anyja nagyságát s egyéves korában már vemhes. Igénye nem nagy s a szabadban való tartást — persze az ottani viszonyok közt — jól tűri. Kiváltképpen eleme a pórázon való legelés s mint nálunk a raczka, télen át is, hó alól, legeltethető. Sőt úgy látszik, hogy istállón tartva, visszamegy a diszlésben. Szapo- rasága majdnem páratlannak mondható. Két bárány közönséges és nem ritkaság, hogy az anya 3—4 ivadékot vet s fel is neveli. A bárányokat P/2 hónapos korukban választják el s áruba bocsátják. A kereslet e juhok iránt nagy és majd mindenütt jól honosodnak, ahol lehetséges nekik az év legnagyobb részében a kellő legelőt megadni.Hazánkban — mint Kovácsy jelzett 

közleményében írja — nehezen honosodtak, de végre is meghonosodtak s kivált mint raczkanemesitök, beváltak. Közlése szerint Kassán átlagosan és 4 hónap alatt egy anyától 68'2 liter tej fejetett s 6‘62 liter kellett 1 kg. sajt előállításához. E szerint egy anya évenkint 10'4 kg. sajtot szolgáltatott á 84 fillér = 8’73 fillér értékben. Ott az anyák átlag 2‘80 kg. gyapjút adtak, melynek métermázsája akkor (1900-ban) mosatlan állapotban 120 kor.-ért kelt el.A raczkával való keresztezés produktumait Kovácsy nagyon dicséri, kérdésttevők tehát bizalommal nyúlhatnak e tenyésztési formához, mig a tisztavérben való tenyésztés nagyobb megfontolást igényel, tekintettel arra, hogy importált állatok között jelentékeny az elhullás. Nálunk már meghonosodott példányok beszerzése esetén bizonyára ettől se kell túlságosan tartani. (ilc.')

Állategészségügy.Rovatvezető: Dr. Rátz István.

A szarvasmarha gümökórja elleni 
küzdelem Dániában.

1.(*) A szarvasmarha gümökórja ellen való harcz Dániában ma már a legtevékenyebb, a legélénkebb. Az 1893-ban kezdett munkának valóban jelentékeny eredményei vannak és azok a rendszabályok, melyekhez a dán kormány 1893-ban és 1898-ban nyúlt, meghozzák ma már gyümölcsüket. Minden arra enged következtetni, hogy a közel jövőben ez a rettenetes baj, annyi életnek és annyi pénznek elpusztitója, le lesz küzdve ebben az országban.A franczia főldmivelési kormány ki- küldöttehuzamosabb ideig volt Dániában e kérdés tanulmányozására s az alább közlendőkben foglalja össze tapasztalatait. Egyébként is dr. Bang, a kopenhágai gazdasági és állatorvosi főiskola hírneves tanára egész sorozatát adta már ki az idevágó munkáknak.« Egyáltalában nem gondolom azt, hogy a dán eljárás tökéletes lenne* irta ő 1900-ban Kampen mód Tuberculosen hős 
Kiveget czimü jelentésében; de ha nem is tökéletes, mindenesetre annyira kielégítő, hogy nagyon kívánatos a lehető legszélesebb körökben való megösmerése.Mig egyes országokban könyörtelenül igyekeztek a konstatálhatóan beteg állatokat kiirtani —mint azt az 1895—98-ki franczia eljárás is követi — addig Dániában a nevezett tudós professzor kezde- ményezéséreaz 1893. április 14-én hozott törvény olyan rendszert alkalmaz, melynek czélja az, hogy a tenyésztőknek kezükbe adja a lehető legjobb eszközöket, 

I
 Légi óbb szerkezet. Legnagyobb

munkabírás. Legkönnyebb haj- A LEGJOBB FÖLÖZÖGÉP AZ ALFA-SEPARATDR. I 
tas. — Legtokeletesebb iolozes. ,



1903. 42. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3melyek által ők maguk megszabadíthatják magukat a betegségtől. A dán törvény nem rendelte el a beteg állatok kiirtását, hanem egyszerűen segítette az egészségeseknek a fertőzöttektől való megkülönböztetését, követelte elkülönítésüket; de egyébként meghagyta a tulajdonosok szabad rendelkezési jogát, nehogy ezeknektulsá gosnagy veszteségeket okozzon. Inkább óvó, profilaktikus törvény ez, mintsem irtó, extermináló.A belga törvény egészséges állatállományt akart rövid idő alatt rekonstruálni 

70.000 koronát bocsájtott a szarvasmarha gümőkórja elleni harczra; az 1898. márczius 26-iki törvényhozási rendelkezés ezt az összeget 140,000 koronára emelte föl. Ennyi pénz jött segítségükre a gazdáknak, a kik a tuberkulin alkalmazásával, vagy más, jónak bizonyulandó diagnosztikai szerek használatával képesittettek az egészséges állatoknak a fertőzöttektől való teljes elválasztására. Ha ez az elkülönítés nem volt teljesen keresztülvive, a gazdák segélyt kaptak annak tökéletes eszközlésére. Mint lát- 

mutatta, hogy Dánia gazdái teljesen átértették a kérdés fontosságát.Ha a dán törvény nem követelte is meg a fertőzötteknek fölismert állatok elpusztítását, mégis bizonyos megszorításokat hozott, különösen a forgalmat illetőleg. Nyilvánvalóan beteg állatok tulajdonosainak nem volt szabad azokat vásárokra, kiállításokra, közös legelőkre, idegen istállókba, vagy más olyan helyekre hajtani, a hol több idegen állat gyűlhetik össze. Nem volt szabad az ilyen állatokat ezekre a helyekre se kivitel, se eladás, se

Keletfriziai lapály-juh.
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V

azáltal, hogy a fertőzött állatokat kipusz- titja, ezzel szemben a dán rendszerlassan, de biztosan működött. Az előbbi teljes végrehajtásához sok pénzt igényelt, a másik kevesebb költséget, de annál több jóakaratot és intelligencziát kívánt meg a gazdák részéről. A belga törvény, mely túlságos radikális volt, nem ért el a költségekkel arányban levő eredményt s az 1895—96-iki újabb rendelkezésekkel áttért a gümőkórnak a gulyákban való fokozatos kiirtására, a dán példa után indulva.A Rigsdag által megszavazott és 1893. április 14-én kihirdetett törvény a dán kormány rendelkezésére öt évre évi 

ható, a dán állam beavatkozása csak annyira terjedt, hogy a gazdákat a pusztító ragály elleni harczban segélyezte.A dán kormány ingyen szállította a gazdáknak a tuberkulint és fizette az ój- tással és ellenőrzéssel megbizott állatorvosokat. A használt tuberkulint kezdetben Németországból hozták, 1893 után a kopenhágai állatorvosi főiskola bakteriológiai intézetéből szerezték be. Az első törvény kihirdetését követő évben 327 gulyával tettek ojtási kísérletet. Számos ezirányu kívánságnak nem lehetett eleget tenni, mert az újonnan létesített állatorvosi szervezet még nem volt elégséges erre. Szép’ siker volt ez, mely meg- 

más czélból felhajtani. Az ilyen állatok csak a mészárszék részére voltak eladhatók. Tilos volt a tőgygümökóros tehenek tejét eladni, a gazdaságban alkalmazott cselédek élelmezésére, vagy vajké- szitésre felhasználni. Az uj 1898-iki törvény már messzebb ment és az ilyen tehenek levágatását rendeli el, bizonyos állatorvosi felügyelet, vagy nyilvános vágóhídon eltöltött zárlati idő után.Az ojtás után jellemző reakcziót tanúsított állatokat — mint fennebb mondtuk — az egészségesektől el kellett különíteni, de a tulajdonos megtarthatta őket, ameddig csak akarta. Csak felvilágosították a gazdát, hogy a saját érdeke 
legelsőrendü Thomas-salakot

oldható) legalább 75% porfinomság szavatolással FELETTE ELŐNYŐS ÁR MELLETT
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Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Budapest, V., Alkotmány-utcza 31.



4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 42. sz.az, hogy minél előbb megszabaduljon tőlük azáltal, hogy fölhizlalva a mészároshoz küldje, különösen ha a kórjelek világosak voltak. Az állatok leöletését még fertözöttséget jelző esetekben sem követelte a törvény, mert Bang minden jelentésében azt magyarázta, hogy a reagáló állatok legnagyobb része egészséges borjakat ellhetik, melyek veszély nélkül és haszonnal lesznek fölnevelhetök.Az ojtást általában tavaszszal eszközölték, kevéssel azelőtt, hogy a legelőre kihajtattak az állatok és általában az egész gulya minden darabjára ajánlották. Ez bizony nagy dolog volt és egyes tenyésztők a kifejlett egyedeket már eleve fertőzötteknek vették föl és csak a fiatal állatokat ojtották be s az ojtás után ezekből egészségeseknek találtakat az összes többitől elkülönítették. Általában azonban az egész gulyát alávetették ez eljárásnak s az eredmény kitünése után az állatok két csoportban hajtattak a legelőre: az egyik csoportban a betegek, a másikban az egészségesek. Az istállókat azután, különösen pedig azokat, melyekben az egészségeseknek találtak lesznek tartandók, gondosan fertöztelenitették.Ha a gulya nem volt valami igen értékes és ha kénytelen volt a gazda azt egy istállóban elhelyezni, akkor az istállókat egy, a földtől a mennyezetig érő vastag fafallal választották ketté. így aztán külön osztálya, elkülönített bejáróval volt mindkét állatcsoportnak. Az elválasztófalon nem engedtek ajtót, hacsak azt el lehetett kerülni s ha mégis kellett csinálni, annak a szolgálat idején kívül mindig zárva kellett lennie.Szemeié állították a tenyésztőnek annak a szükségességét, hogy egy év (nagy tenyészetekben félév) után a tuber- kulin próbát megismételjék az előző oj- tásnál egészségeseknek mutatkozott állatokon, hogy ezáltal az év folyamán az óvintézkedések daczára megfertőzött állatok a lehető leghamarabb elkülönittes- senek. É.

Tej gazdaság*Rovatvezető.- Sierbán János.

Tehenészetek és a forgalomba 
kerülő tej ellenőrzése New-Yorkban.Az összes magyar nagyobb városok között tudvalevőleg Budapesten áll a közfogyasztásra bocsátott píaczi tej, any- nyira a mennyire, elfogadható ellenőrzés 

alatt s egyben az ezen tejet szállító tehenészetek is valamelyes szakértői felügyelet alatt. Hogy hol vannak azonban e tekintetben némely más városok, kiderül többek között egy faktumból, amely New- York város piaczi tejére vonatkozólag publikáltaik.Ez amerikai városban a Medical Soci- ety of the Gounty of New-York 2 év előtt egy városi tej- és istállóellenörzö bizottságot alapított, melynek feladata volt az ottani piaczokra kerülő tejnek a kontrol- lirozása. Később, hogy a Rockefeller ResearchFund czimü alapítványból ez az intézmény segélyt nyert, működését kiterjesztette s jelenleg avval is foglalkozik, hogy az állat és közegészség kívánalmainak megfelelő- berendezésű és Üzemű tehenészeteknek igazolványt s illetőleg bizonyítványt ad arról, hogy az általuk forgalomba hozott tej vizsgálva és ellenőrizve lévén, megbízható s a kivánalmaknak megfelelő. A vizsgálatot s ellenőrzést a bizottság ellenőrei végzik s az egésznek mivolta a következő : Ellenőrizés alatt álló tehenészet megszemlélt tejét „inspected milk,“ megvizsgáltét s igazoltét pedig „certified milk“ jelzésű irattal látják el, ha a következő feltételek fennforognak.A tehenészetben vagy avval közeli kapcsolatban trágyának lennie nem szabad. Gondoskodás kell legyen a szenyvi- zek elvezetéséről és az egész tehenészet tisztaságáról. Az istállók kellően világosak és jóievegöjüek kell legyenek. A burkolat lehetőleg cement legyen. Ha a padláson takarmányt tartanak, az istállóból oda nyílás ne legyen. A kezelő személyzetnek mozsdóedény, viz, szappan, kefe és törülköző álljon rendelkezésére. A falak és padmaly minden hónapban lemo- sandók, tavaszkor az egész istálló kimeszelendő. Alomnak szalma, gyaluforgács, fürészpor, száraz falevél vagy egyéb oly anyag használandó, melyet a bizottság jóváhagy. A trágya mindennap kihordandó, a hig ürülékeknek jó lefolyásuknak kell lenniök. A burkolatra czélszerü mészpor és homok keveréket hinteni. Seperni a fejés előtt legalább egy órával kell. A viz tiszta, elég mennyiségű s közel ben kell legyen. Véres, ragacsos tej és a beteg állat teje megsemmisítendő. Tejet csak 6 nappal a szülés utáni és 45 nappal a leborjazás előtti időben szabad áruba bocsátani. A tehenek egész hátsó testrészét mindennap meg kell mosni, a tőgyet pedig minden fejés előtt. A fejők meg 

kell, hogy mossák vizzel, szappannal kezeiket s tiszta ruházatuknak kell lennie. Fertőző betegségben sinvlő embereket a tehenészetben alkalmazni nem szabad.A tej legalább 4°/o zsírt kell, hogy tartalmazzon (nálunk megelégszenek 2—3 %-ossal is.) Fejés után 2 óráig 13°C, 3 óráig 10° C'-onkell tartani atejet s továbbra az eladásig is e fokon hagyni. Május 1-től szept. 30-ig 100 ezer, október 1-töl aug. 31-ig 60 ezer nem veszélyes baktérium jelenléte 1 köbcm. tejben nem esik kifogás alá.A bizottság tagjainak szabad a tehenészetbe bármikor belépniük. Havonként egyszer történik a tejbakterium tartalmára vonatkozó vizsgálat.A certified milk jelzőre igényt formáló tehenészetek még szigorúbb feltételeknek kell, hogy magukat alávessék. így a mondottakon kívül kell, hogy tejes edényeiket sterilizáltassák, tejüket hetenként analizáltatni hagyják, állományukat évenkint legalább kétszer állatorvosiig megvizsgáltassák s egyes fejőseik első tej sugárát a forgalomba bocsáta- niok nem szabad.Mert a mondott bizottság az összes vizsgálatokat, ellenőrzéseket ingyen végzi, sokan alávetették magukat a szigorú szabályoknak s a városban természetesen az ilyen inspected és certified milk-ek a legkelendőbbek s az utóbbi az előbbivel szemben másfélszeres áron kél.Ilyen messzemenő ellenőrzése a tehenészeteknek és produktumaiknak nálunk bizonyára sok ideig jámbor óhajtás marad, hátrányára a produczensnek is, de méginkább a konzumensnek. Ámde ebben haladás van nálunk is, s csak kívánnunk lehet, hogy az gyorsabb tempójúvá és gyökeresebb formájúvá legyen, kivált ott, pl. Budapesten, ahol arra elég kedvezők az erre szükséges tényezők. Mi.

Állatior galom .Rovatvezető: Dorner Béla.

A kókuszolaj és disznózsír.Mióta lapunk egyik múltkori számában reá mutattunk azon fenyegető veszélyre, melyet a kókuszzsir inváziója a magyar disznózsír- és szalonnaértékesitésre és ezzel közvetve a magyar sertéstenyésztésre gyakorol és még a jövőben gyakorolhat, lapunkolvasóiközül többen kérdezősködtek a kókuszzsir és annak forgalma stb. iránt. A husiparos szaklapokon kívül a napisajtó is többször foglalkozik e kér
A Mauthner-féle vető-gabnák a legbővebb terméseket adják!
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Mauthner-féle király-rozs. © Mauthner-féle kaukázusi búza.
Mauthner-féle vörösbarna őszi búza. Mauthner-féle Czár-búza.

Mindezen specziális és más gabna-fajták bővebben le vannak írva Mauthner őszi árjegyzékében, melyet az érdeklődőknek kívánatra ingyen 
és bérmentve megküld:

MAUTHNER ÖDÖN cs. és kir. udvari magkereskedése, BUDAPEST,



1903. — 42. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5déssel és legutóbb is olvashattuk, hogy a vendéglősök, zsirkereskedök, hentesek orvoslást kérnek és a kókuszzsir-behozatal megakadályozását óhajtják, mivel az olcsó növényi zsiradék versenye mindinkább érezhetővé válik.A napilapok hirdetései között többször olvashatjuk, hogy kókuszzsirt mily olcsó áron kinál egyik-másik szatócs és kereskedő. Jellemző az, hogy a hirdetők majdnem mindig Felső-Magyar országból kerülnek ki, jeléül, hogy a kókuszzsir hozzánk Galiczián, Cseh-, Morvaországon, azaz 
át kerül forgalomba. Tény az, hogy a vidéki nagyobb városokban, főképp azonban Budapesten a külvárosi szatócsok boltjaiban a kókuszzsir már erősen befészkelte magát és 60—70 filléres ára miatt a szegényebb népnél (sőt a ludzsir- fogvasztó zsidóknál is) ezen tápanyag igen elterjedt élelmiszerré vált és a disznózsírnak erős konkurrencziát támaszt.És ez érthető, illetve megmagyarázható körülmény. A magyar disznózsír drága, tehát a szegényebb nép az egy forintos árat (per klg.) nem tudja megfizetni, a szegényebb zsidóság pedig á drágább ludzsir helyett ma szintén a rituális növényi zsiradékot fogyasztja. Másik baj az, hogy magyar disznózsírban a kínálat sem olyan nagy, mert a készletek is kevesbedtek.Jellemző, hogy a folyó év első 7 hónapjában disznózsír- (zsír, szalonna és háj) kivitelünk közel 30,000 métermázsá

val marad vissza a múlt év correspon- deáló időszaki kivitelnek, a behozatalunk ellenben 575 q-val több mint a múlt év hasonló időszakában volt.A közös vámterület zsiradékforgalma sem külömb, mert múlt év első 7 hónapjában a 118 q behozatallal szemben az idén 5737 q behozatal áll szemközt, tehát az idén az emelkedés 5619 q. A kivitel pedig 7952 7-val kevesebb mint a múlt évi hasonló időszak kivitele volt. Ezen adatok azonban csak akkor válnak még élénkebbé, ha a különféle növényi zsiradékok, u. m. pálmamag- olaj, pálmaolaj, kókuszdióolaj és kókuszvaj forgalmát tekintjük, a kivitel 664 q-ról 558 q-ra esett vissza, a behozatal ellenben igy alakult:
1902 (január—julius) 1903. pálniaolaj és zsir   194.62 q 26,169 qkókuszolaj és zsir _ 6.634 q 13,714 qtehát tavaly: 26,096 q azidén:39,883 q tehát 7 hónap alatt 13,887 métermázsával jött be hozzánk több növényi zsiradék, mint a múlt évben.Mig disznózsír, szalonna és háj forgalmunk értéke alig éri el ez évben a 8 millió koronát, addig a növényi zsiradé

kokban 2.657,028 koronával adózunk a 
külföldnek.Ezenkörühnény nem volna oly aggasztó, ha olyan kereskedelmünk volna, mint pl. a dánoknak, kik tudvalevőleg vajukat exportálják és helyette margarint importálnak a belső fogyasztás ellátására. Ök 

tehát, minél több mesterséges ételzsirt hoznak be, annál több vajat szalonnát és hájat szabadítanak föl, hogy azt jó nyereséggel exportálhassák.Ez a dánoknál a kitűnő értékesítési viszonyok fokmérője, nálunk ellenben a mi lanyha kereskedelmi és termelési viszonyaink tükre. Mert mi a mi kitűnő állati zsiradékainkból kevesebbet viszünk ki, ellenbentobbethozunkbe. így vagyunk a vajjal is.Vajkivitelünk stagnál, mert múlt évben kivitelünk volt 26,739 q, az idén 26,704 q, vaj behozatalunk pedig emelkedik, mert múlt évben volt 524 q, az idén pedig 615 q, művajbehozatalunk 3834 q-ról 6062 q-ra emelkedett, sőt ludzsirkivitelünk is visszament (243 q-ról214q-ra), margarinexportunk pedig erősen megcsökkent (7224 q-ról 5997 q-ra).A viszonyok tehát sokkal fontosabbak, hogysem figyelmet ne érdemelnének s igy a termelésnek most már nemcsak arra kell törekednie, hogy az export emelked- hessék, hanem főleg arra, hogy a behoza
talok visszaszorittassanak, vagyis a bel- fogyasztás elégittessék ki azon élelmi- czikkekkel, melyekben hiány vagy drágaság van, tehát a mi által az importálás szükségessé és a drága árak miatt — lehetővé és rentábilissá tétetik. * * *
Haromíiteiiyésztés.Rovatvezető: llreblay Emil.

Félvér orpingtonok.A czeglédi báromfikiállitáson nagyobb csoportokban először volt alkalmunk látni a sárga orpington kakas és a sárga vagy fehér magyar lyuk utáni ivadékot.Ez a kereszUzési termék olyan, hogy annak továbbtenyésztése a kisgazda kezében a legtökéletesebb módon fog azon várakozásoknak megfelelni, a melyeket a népies tenyésztés fogalmához kötünk.
Nlck Edéné és Asbóth Béláné úrnők fél

vér orpingtonjai azt a mértéket megütik, a midőn a népies tenyésztés szempontjából azt mondhatjuk eddig: és ne tovább. Még egy fokkal jobb — már baj, mert akkor az már nem a nép kezébe, a tanyára, a pusztára és sokszor télen is az eperián való hálásra való.De ez. az első keresztezési termék, tökéletesen megfelel a kisgazda igényeinek.Erős, széles és tömör test, rövid erős, de sem nem tulhosszu, sem nem tulvas- tag lábakon áll. Az állat külemileg szép alakú, szép tollazatú, élénk és fürge, a mi mind oly kellék, mind oly erény, a mely nélkül a paraszt ttjuk el sem képzelhető. A maip tyúknál felül kiválik nagyobbtestével melynek bőre, zsírja, húsa fehér, sárgás szinü tojásaival és külsőleg fehér láb és csőr színével. Tollszine fehéressárgás vagy sárgás-barna.Szép is, jó is ez a keresztezés s ha ilyen tyúkokat fog’ 3—4 év múlva tenyészteni kivétel nélkül az alföld gazdaasszonya, akkor nem kell félnünk az orosz, a szerb, bolgár és az olasz versenytől, azok 10 év múlva se lesznek ott és pedig azért nem, I 

mert a magyar gazdasszonynál jobb és ügyesebb tenyésztőt nem képzelhetek.Csak meg kell egyszer látni a magyar gazdaasszonynak milyen a jó, olyant tenyészt az, pláne ha azután nagyobb lesz a haszna.Helyes volt a Pestmegyei Gazd. Egylet eljárása, hogy bemutatta a félvéreket is.A ki tehát csak teheti szerezzen be orpington félvér tyúkokat s azokat más törzsből származó félvér orpington kakassal együtt tenyészsze, az ivadék 1—2 évig kifogástalan lesz, azután kell 1 telivér orpington újból vérfelfnssitésre.
Nickné és Asbóthné úrnők (laknak Gödöllőn) remek félvér orpingtonjai ily tenyésztések létesítésére valók.

Egri Dezső.

A nagybecskerekr baromfikiállitás.Folyó hó 9-én nyitotta meg gróf Cseko
nics Endre v. b. t. t. a Torontáívármegyei gazdasági egyesület elnöke anagybecske- reki baromíikiállitást. A megnyitás szép ünnepélyességgel, díszes közönség* jelenlétében folyt le : Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület kép viseletében megjelent Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár, a Baromfitenyésztők Országos egyesületét Pirkner János ig. ale.nök és Winkler János titkár képviselték.Gróf Csekonics Endrét, a kiállítás disz- elnökét Poroszkay Béla Torontálmegye főügyésze fogadta, a ki rövid, de tartalmas beszéddel üdvözölte s felkérte a kiállítás megnyitására, mire gróf Csekonics Endre a következő beszédet mondotta :Igen tisztelt hölgyeim és uraim 1 A baromfitenyésztésnek országos jelentősége általánosan ismeretes, szükségtelennek tartom azt különösen hangsúlyozni. Senkire sem oly nagyfontos- ságu ezen tenyésztési ág, mint a föld- mives gazdára. A Torontálié egy ei gazd. egyesület eddigi összes működésében a kisgazdák támogatására helyezte a legfőbb súlyt. A nagybecskereki országos baromfikiállitás rendezésével is ezen czélt kívánta szolgálni. Módot és alkalmat óhajtott adni mindenkinek, de főként a kisgazdáknak arra, hogy baromfitenyésztésünknek jövedelmezőbbé tétele czéljából e kiállítás látnivalóin okulhassanak és tapasztalatokat szerezhessenek. Adja Isten, hogy ezen tapasztalatokat megszerezhessék s hogy azt otthonukban áldásosán gyümölcsöztet- hessék.Egyesületünk a Baromfitenyésztők Országos Egyesületével karöltve rendezte ezen kiállítást. Kedves kötelességemnek ismerem tehát a Baromfitenyésztők Országos Egyesületének, a jelenlevő alelnök ur előtt köszönetét mondani, hogy kiállításunk munkálataiban buzgón résztvenni szíveskedett. Úgyszintén őszinte köszönetét mondok Nagybecskerek városának a szives közreműködésért.A kiállítást ezennel van szerencsém megnyitni.Ezek után Marton Andor a Torontál- vármegyei Gazdasági Egyesület titkára kalauzolta a vendégeket, bemutatva a kiállítást, a mely úgy a felhozott anyag, mint ennek a czéltudatos és tetszetős elrendezése folytán kiválóan sikerültnek 



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 42. sz.mondható. Résztvett állataival a kiállításon mintegy 300 tenyésztő, főként haszon baromfiakkal, de láttunk több igen érdekes különlegességet és diszbaromfit is.Érdekes és szép volt a magyar faj- tyukok kollekcziója, a melynek szép példányai a kuli öleli fajtákkal való keresztezés alkalmas és biztos alapját képezhetik. Itt láttuk Juhász Péternek hírnévre tett szert 26 éves tyukmatrónáját is.A köztenyésztési czélokra alkalmas és elfogadott fajtákból remek példányokat lehetett látni, különösen az orpingtonok kollekczióiban. Kiváltak többi közül Da
rányi Ferenczné és Márton Andorné fehér orpingtonjai, továbbá Reitter Oszkár, Ma
gyar Károly dr., Kovács Ödön (Ittvarnok) sárga orpingtonjai, a kiállítást látogató közönség osztatlan elismerését nyerték meg, a bírálóbizottság által odaítélt dijak mellett. Az orpingtonok mögött egy- vonalnyival sem maradtak el szépség s fejlettség tekintetében a többi fajták, mint a langsanok és plimutok, Marton Andorné, Lováé ser Mihályné, Nemesszegliy Aladár fekete és Darányi Ferenczné fehér langsanjai valóban szépek voltak, mig a plimuttenyésztésben Reitter Oszkár, Eusch Lajos és Kovács Ödön Budapest mutatott fel gyönyörű eredményeket.De egyéb fajták tanulmányozására is nyílt alkalom, nevezetesen az erdélyi kopasznyakuak, cochinchinák, brahma, olasz, wiandott, bantam fajták tagadhatatlan érdekességét képezték a kiállításnak.A baromfiállomány fejlődésének szemlélője és az országos köztenyésztési irány hive megnyugvással figyelhette meg baromfiállományunk javulását a bemutatott keresztezésekben, a melyek mind igen sikerültek s czéltudatos tenyésztésre vallanak.A vizi szárnyasok szép számmal voltak képviselve, Reiter Oszkár, Szabó Arnold, 
Laszlovszky Kálmánná és Liptliay Béláné emdeniludtenyésztése. dr. Magyar Károly, dr. Oláh Béla, Geiduschek I L. pekingi kacsatenyésztése remek állatokat produkált. A lúd- és kacsakeresztezések között is nem egy ritka szép példányt láttunk.A pulykafélék közül Havel Béla és Szilágyi Gábor bronz és fehér pulykái nyerték a biráló-bizottság osztatlan elismerését.Kedves látványt nyújtottak agalambok, a melyek sokféle és igen szép változatban voltak kiállítva,magyar galamb,egyiptomi, kinai sirály, blondmetta, bluetta, satinet- ták stb. látványossága lehetett jóformán a kiállításnak s különben a diszbaromfiak szép számmal voltak kiállítva, a közül 
Baki/ Béláné állatai díjazásban is részesültek.Igen érdekes volt a torontálinegyei közp. baromfitenyésztő és értékesítő szövetkezet kiállítása is, amelyben ez az aránylag fiatal szövetkezet postai szállításra kész vágott baromfiakat mutatott be. Meg kell dicsérnünk továbbá a kiállítás rendezőségének azt az ötletét, hogy a katalógusban útmutatást köz ölt a leggyakoribb baromfibetegségek ellen való védekezésre.A kiállítást — a mely elég szép anyagi és még nagyobb erkölcsi sikerrel végződött — e hó 22-en zárták be ünnepélyesen.

A szölötörköly mint baromfitápszer.A szőlötörkölyt póttápszerül szarvasmarhának, birkának sok helyen adják, legtöbbnyire azonban egyszerűen csak félreteszik s mint trágyát használják fel. Ez azonban csak egyoldalú kihasználása a törkölynek s sokkal több hasznot érünk el vele, ha a baromfiaknak eledelül nyújtjuk. A tyúkok, pulykák és kacsák jóízűen szedegetik ki a magját s miután a kifőzött szölötörköly sok ideig eláll a nélkül, hogy elrothadna, valamely olyan helyre hordva, hová a baromfiak el szoktak vonulni, sokáig kedvencz eledelüket képezi azoknak.Télen át berakva a friss föztet, valamely fagymentes helyre naponkint egy- egy kosárral szintén hinthetünk a baromfiak elé, vagy magában, vagy pedig a mi még jobb, kevés tengeri, árpa vagy zab, esetleg buzaocsuval keverve.A törkölytől különösen a pulykák, de a tyúkok is hamar zsírosodnak s igy kövéren telelnek át s e mellett a szemes eleséget sem nagyon dézsmálják.Adható a szölötörköly kacsáknak is, de különösen kedvencz eledelét képezi a fiatal pulykáknak, a melyek mohón eszik s hizlaló takarmányuk egy figyelemre méltó részét képezi a törköly.
Só a baromfiaknak.A tapasztalás azt mutatta, hogy a baromfi tolla túlságos sóetetés mellett kihull. A só és a tollazat között tehát tényleg kell valami összefüggésnek lenni, a mi abból is kitetszik, hogy a tollat evő tyukokaterosszszokásuktól le lehet szoktatni, ha eledelükhöz némi sót adunk.Némely baromfitenyésztő a tollváltás ideje alatt ad csekély mennyiségű sót a szárnyasoknak, a mi az uj tollazat kifejlődését elősegíti olyformán, hogy elö- mozditja a régi tollazat kihullását, mely azután könnyebben ad helyt az újnak.A galambok etetésénél a só igen fontos tényező, ha, enélkül elzárva tartjuk őket, nem fejlődnek jól. Jogos tehát az a következtetés, hogy a só egyéb szárnyasoknak, tehát a baromfinak is nélkülözhetetlen. Minél korábban hányják le az idősebb tvukok régi tollazatukat, annál hamarább kezdenek tojni. A jérezék tojni kezdenek, mihelyt teljesen kifejlődtek és megtollasodtak. Ennélfogva czélszerü a tolifejlődést elősegíteni, ami az által történik, hogy a baromfinak elegendő mozgást adunk, továbbá rovareledelben, vagy csontliszt eleségben részesítjük őket. Naponként egy kanálnyi só húsz tvuknak elegendő arra, hogy sóban hiányt ne szenvedjenek. A konyhasó különben annyira el van terjedve a természetben, hogy a tyúkok azon táplálékban is feltalálják azt, a mit a szabadban keresnek maguknak, télen azonban, midőn be vannak zárva, czélszerü a hiányt sózás által pótolni.

—e.

Különfélék.
Miniszteri elismerés. A m. kir. föld- mivelésügyi miniszter dr. Tangl Ferencz tanárnak, az állatorvosi főiskolánál viselt nyilvános tanári állása alól való felmentése alkalmából, buzgó és rendkívül sikeres működésért, köszönetét és teljes elismerését nyilvánította.
A tanítók és a baromfitenyésztés. Darányi földmivelésügyi miniszter megbízásából baromfitenyésztő szakelőadást tartott Hreblay Emil állattenyésztési felügyelő Nagy-Becskereken a Délmagyarországi Tanitó-Egyesület gyűlésén, ahol a Torontálvármegyei Gazdasági Egyesület elnöksége, a tanfelügyelő és több előkelő vendég volt jelen. A tanítók és tanítónők nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták a tanulságos előadást, amelynek végeztével gyakorlati magyarázatot tartott Hreblay a nagybecskereki országos baromfikiállitás remek anyaga előtt.
A kokuszdió-olaj vámja. A kokuszdió- olajjal űzött visszaélések végre ráterelték a kormány figyelmét a kokuszolaj vámkezelésére. E tárgyban a kereskedelmi miniszter a földmivelésügyi miniszterrel egyetértőleg akövetkező rendeletet bocsátotta ki: „A Zsíros olajok, szilárd kokuszdió-olaj” vezérszó alatti rendelkezés értelmében a 70. tételszám szerint csak azon nagyobb hordókban előforduló küldemények kezelendők, a melyek kizárólag ipari czélokra alkalmas tisztában, rendesen a torkot karezoló, csípős izü és a kokusz- dió-olaj jellegzetes (néha kissé avas) szagára emlékeztető sárgás-fehér szinü nyers kokuszdió-olajattartalmaznak. Azon kisebb-nagyobb tartályokban előforduló szilárd kokuszdió-olaj küldemények ellenben, a melyek tisztítás, finomítás vagy más megmunkálás által mint zsiradék emberi élvezetre alkalmassá tett kokuszdió- olajat tartalmaznak, az Arulajstrom „Vaj” vezérszavának második bekezdésében fogla't határozniányokhoz képest a tarifa 65. sz. szerint 10 loríntos tétel a'á esnek. Kétely esetén a küldeményből minta veendő és az a fél költségén a központi vegykisérleti állomás által vegyelemezte- tendő.” Ez a rendelkezés remélhetőleg meg fogja gátolni az eddig szemérmetlenül űzött csempészést és útját állja a tisztességtelen versenynek, melyet a ko- kuszzsírnak disznózsír néven való forgalomba hozatalával és a disznózsír keverésével — hamisításával űztek. Ezt az illegális versenyt egyébként mindenáron lehetetlenné kell tenni s ez okból a hatóságok éberen kell, hogy ői ködjenek azon, vájjon a kokusz-zsir a maga nevén jön-e forgalomba s vájjon a természetes sertészsírt is nem hamisitják-e meg vele.
Ménló-kiállitás és vásár. A Tatterszál telepén f. hó 13-án végződött be a XXIV. ménlókiállitás és vásár, a mely 3 napig tartott. A vásárra bejelentettek 61 telivért és 5 félvért, tényleg fölhajtottak 59 telivért és 4 félvért, igy összesen 63 darab mént. Elkelt 31 darab, tehát a fölhajtásnak 50 százaléka. Bár a ménló-vásáron vásárló közönség nem igen volt, az ötven 



1903. — 42. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7százalékos eredmény mégis a vásár kitűnőségét bizonyitja. A vásár anyaga tenyésztő szempontból kitűnőnek mondható és legföljebb 1—2 százalék kivételével az el nem adott mének szintén teljesen megfelelnek a tenyésztés czéljának. Sajnos, hogy a politikai viszonyok miatt egyetlen egy balkáni állam sem küldött képviselőt, holott a Balkán-államok eddig rendes vevői voltak e vásároknak. Az osztrák kormány, mely szintén szokott vásárolni, ezúttal elmaradt. A magyar földmivelési minisztérium 21 darab ménlovat vásárolt, ezek között húsz angol telivért és egy darab félvért. Összesen 115.500 koronáért. A darabonkint való átlagár tehát 5500 korona. A legdrágább árat fizette 4 darab ménért 10—12.000 koronát, a legolcsóbbat pedig egy-egy darabnál,2000koronát. Magántenyésztők 10 darab lovat vásároltak 2600 korona átlagáron.
Állatszáillitás a szász államvasutakon. A szász államvasutak téli menetrendje szerint, állatok szállítása az összes teher-, gy orsteher- és vegyesvonatokkal történik. Szükség szerint, külön állatszállító vona tokkal. A menetrendszerű személyvonatokkal—egy párnak kivételével— a távolsági forgalomban szintén szállíthatók állatok, a mennyiben a vonatok terhelése ezt megengedi. Kivételes esetben a szomszédos forgalomban is használhatók ezek a vonatok állatszállításra. Gyorsvonatokkal állatok nem szállíthatók. Vasár- és ünnepnapokon állatok nem rakhatók be, de a kirakás, ha rendőri intézkedések nem rendelkeznek másképp, meg van engedve.
Szavatosság a sertésvészben elhullott 

sertésért. Elvi jelentőségű határozatot hozott a bpesti keresk. és váltótörvényszék mint felebbezési bíróság azon kérdésben, vájjon az eladó az átadás után rövid időn belül sertésvészben elhullott sertésért kártérítéssel tartozik-e vagy sem. Sem Kőbányán, az ott érvényben levő és miniszlerileg jóváhagyott szokások alapján, sem a sertésvész kiütése után a Ferencz-városban, létesített kon- zumpiaczon az eladó nem volt és nem felelős az átadás után elhullott sertésért s igy azért sem, ha az elhullás oka sertésvész volt. Midőn a főváros 1902-ben a sertésközvágóhidat létesítette, a hentesek ezen újonnan létesített piaczon e szokást megdönteni iparkodtak és kártérítési követelésekkel léptek fel a sertésvészben elhullott sertésekért. A hentesek jogtanácsosuk útján pereket indítottak a bizományosok ellen, mely pereket a bpesti keresk. tszék mint felebbezési bíróság végeredményesen akkép döntötte el, hogy az eladó az átadás után vészben elhullott sertésért felelősséggel nem tartozik, mert egyrészt ez az üzleti szokás most is és e piaczon is fennállónak tekintendő, másrészt mert a vevő ezen a piaczon vásárolván, vélelmezheti, hogy a sertésvészszel lehet inficziálva.
A Magyar élelmiszerszállitó r.-t. f. hó 11-én tartotta évi rendes közgyűlését, a 

melyen az igazgatóság előterjesztette az 1902/1903. évi működéséről szóló jelentését is. E jelentés szerint 50,784 tonnára tehető a r - . által külföldre kivitt élelmiszerek mennyisége, a me y a múlt évihez képest 9467 tonna emelkedést mutat. A különböző irányú munkakörök közül különösen az élő baromfikivitelnél mutatkozik örvendetes emelkedés, a mi főleg annak tulajdonítható, hogy a magyar kir. államvasutak a kivitel arányának megfelelő nagyobb számú czélszerüen berende- zettbaromfiszállitó kocsikat bocsátotta kiviteli czégek rendelkezésére. A sertéskizo- 
mányi Osztály is, melyben ugyan jelenlegi kedvezőtlen sertéstenyésztési viszonyok következtében a múlt évhez képest emelkedés nem volt felmutatható mégis üzletileg kiegészítő eredménynyel végződött.

Uj sajtgyár Nyitrán. A Singer és társa czég Nyitrán egy nagyobb sajtgyárat létesített, mely gözüzemre van berendezve.
Lóvásárlás a ki ályi udvar részére Zabolán — mint Írják — folyó hó 3-án gróf Mikes Ármin lótenyésztése igen szép figyelemben részesült. Ekkor érkezett oda a királyi udvartartás részéről egy lóvásárló bizottság, élén Klein- schrodt első udvari főállatorvossal — megtekinteni a gróf lóállományát és ménesét. A látottak a legjobb benyomást tették a szemlélőkre és négy lovat, darabját átlag háromezer koronáért meg is vásároltak. A bizottság kijelentette, — hogy a megvásárolt lovakból egy hátas ló Ö felsége a király, — egy pár hámos ló a trónörökös használatára szereztetett be. Ezenkívül a ménesiü l! lévő lovak közül is többet kijelöltek a jövő évben való átvételre, s nagy elismeréssel nyilatkoztak a havasi legelőn nevelt edzett ménesről.
Százezer korona az állattenyésztés föl

lendítésére A veszprémi takarékpénztár a jótállást és a kölcsön lebonyolítását elvállalta akörül, hogy a veszprémi gazdák jobb tejelő tehenek vételere 100,000 kór. kö csönöket kapjanak. Az összeget az 
állam engedélyezi, a takarékpénztár a lebonyolítással járó munkák végezéseértmini- mális keze'ési költséget számit föl. A gazdák örülnek,hogyajobbtejelő tehenek elhelyezésével a tejszövekezetek föllendülése, jószágnevelés és intenzív gazdálkodás várható.

Anémetországihusszemletörvény  végre
hajtása. A magyar és osztrák érdekeltek által a husszemletörvény végrehajtása ellen tett kifogások: nevezetesen a hus- vizsgálat lassúsága, a sódaroknak a trichinvizsgálat szempontjából való bemetszése körül tapasztalt bajok a porosz kormány intézkedéseivel orvosoltalak. A vizsgálat gyors lebonyolítása érdekében tett intézkedések eredményre is vezettek, a mennyiben a kezelés lassúsága ellen újabban már kifogások nem merültek fel a felek részéről. A husvizsgálatot Berlinben a raktárhelyiségekhez igen közel fekvő élelmiszervizsgáló-állomá- sokonteljesitik, megfelelő számban alkalmazott személyzet segítségével, mely 

személyzetnek létszáma szükség esetén haladéktalanul felemelhető. A berlini vizsgálóállomáson a behozatal és vizsgálat nem lesz bizonyos napokra korlátozva. A porosz kormány felhívást intézett továbbá a többi német államokhoz, hogy a sonkának a vizsgálat alkalmával történő bemetszése, melyet exportőrjeink kifogás tárgyává tettek, ezentúl a magyar és osztrák érdekeltek kívánságának megfelelően történjék.
Tejpaszteurízáló gépek pályadijaOrosz- 

országban. Az orosz földmivelésügyi miniszter tej-főleg pedig sovány tej-pasz- teurizáló készülékekre irt ki pályázatot. Az első dij 1500, a második 500 rubel, azonfelül díszoklevél és érem a pályanyerteseknek. A készülékek megvizsgálása Péterváron a császári földmivelési muzeum kelyiségében történik 1904. év április 2-án. A bejelentés utolsó határnapja 1904. év február 28., a bejelentések a császári földmivelési minisztériumhoz intézendők, a szállítás költségeit a feltalálok fedezik. Díjazásra csakis a természetes nagyságnak megfelelő és üzemre alkalmas gépek bocsáttatnak.
A ménesbeli anyakanczák párosításá

nak megállapítása Alsószombatfalván október 23 tói 24-ig, Bábolnán október 28-tól 31-ig, Kisbéren november 2-töl 6-ig, Mezőhegyesen 9-től 16-ig fog megtörténni. Az anyakanczák párosításának meghatározásánál a tenyésztés iránt érdeklődök szívesen láttatnak.
Hallgatók száma az állatorvosi fő

iskolán. Az október hó 1-jén lezárt beiratások szerint az állatorvostanhallgatók száma az 1903/04. tanév téli felében a következő : elsőéves 187, másodéves 97, harmadéves 59, negyedéves 75, gazdász 5, rendkívüli hallgató 5 ; — összesen 428 hallgató. A megelőző tanév téli felében 333 hallgató, köztük 109 első éves, volt beíratva.
Szilézia bar omfitenyésztése. Porosz-Sziléziában a baromfitenyésztés emelése és fejlesztése czéljából a íelsőbb rendeletre és állami támogatással mintabaromfi-ud- varokat szándékoznak berendezni A mintabaromfi-udvarok berendezésénél az alábbi alapelvek szolgálnak irányadóul és pedig: Az egész baromfitartásnak a legszorosabb összeköttetésben kell állania a mezőgazdasági üzemmel és a baromfiaknak szabad területek biztositandók. Az összes tenyészanyag újonnan szer- zendő be. Az illető baromfifajnak csak egy fajtája tenyészthető és ezeknek tiszta fentartása megfelelően biztosítandó. A baromfiistállók melyek berendezésére külön feltételek állapíttattak meg, megfelelő tágas területtel és úgy építendők, hogv télen a liőmérsék 0 fokon alul ne szállhasson. Egy négyzetméter területre legfeljebb 5 tyuk vagy 3 pulyka, illetőleg 4 kacsa, vagy 3 lúd számítandó. Felnevelésre csakis a márczius és május hónapokban költött baromfiak választhatók. A második év befejeztével a baromfi-állomány csak 1, 2, illetőleg 3 éves baromfiakból állhat, az idősebbek kiselejtezen- 



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 42. sz.dők. Mindegyik évjárat egy gyűrűvel megjelölendő. Minden két évben uj tyúkok használandók tenyésztési czélokra és pedig olyanok, melyek nincsenek vérrokonságban a saját baromfitörzsűkkel. Ilyen baromfiak beszerzése később is támogatásban részesül. A baromfitenyésztő a mindenkori május hó 15-ig beérkező megkeresésekre a megállapított ár ellenében kötelesköltő-tojásokat kiadniés pedig tyúktojást drb-kint 15—20, pulykatojást 30—40, pulykatojást 20—30 és ludtojást 40—50 márkafillérért. A tenyésztés az alapszabályok értelmében legalább 3 évig folytatandó. A felmerülő kiadások és bevételek, valamint a takarmány felhasználása előírás szerint feljegyzendők ; ezek az adatok az illetékes hatóság betekintésére mindenkor rendelkezésre tartandók. Különösen ügyelni kell arra, hogy te- nyészbaromfiak felneveléséhez csakis 2 éves tyúkok tojásai használtassanak és ezek között ismét azok a tyukok veendők figyelembe, melyek a legnagyobbak és a legjobb tojók. A minta-baromfiudvarok és a határozatok helyes keresztülvitele feletti ellenőrzéssel Porosz-Sziléziában a sziléziai baromfitenyésztők egylete bízatott meg.
Uj baromfiértékesitö szövetkezet. Pécset baromfiértékesitö szövetkezet alakul. A szövetkezetei a Baranyamegyei Gazdasági Egyesület létesíti. A szövetkezetben a tagok természetben, vagyis baromfival rójják le részjegyeiket és a vállalat haszna a szövetkezet tagjai között oszlik meg.
Tenyészló-díjazás Kenderesen. Jász-Nagy- 

Kun-Szolnok vármegye gazdasági egyesülete a megyebeli tenyésztők élénk érdeklődése mellett Kenderesen tenyészló-dija- zást rendezett A díjazáson kiosztatott összesen 500 korona. Pénzdíjban részesültek : I. Anyakanczákért: Dobos János első dij, 100 korona ; Kóródi István második dij, 50 korona : Molnár Sándor harmadik dij, 40 korona; Fontos Gyula negyedik dij, 30 korona; Kóródi János ötödiu dij, 20 korona; Szűcs Kálmán hatodik dij, 10 korona; G Sziics János hetedik dij. 10 korona. Három- és négy
éves kanczákért: Czifra János első dij, 40 korona; Zala Mihály második dij, 30 korona; N. Kovács László harmadik dij, 20 korona; Forró Imre negyedik dij, 10 korona; Ulveczky István ötödik dij, 10 korona. III. Kétéves kanczacsikókért: Dobos János első dij, 30 korona ; Nagy Albert második dij, 20 korona ; Rebmann János harmadik dij, 10 korona. IV. Egyéves 
kanczacsikókért: Cs. Molnár péter első dij, 30 korona : Fekete János második dij. 20 korona ; Molnár Sándor harmadik dij, 10 korona; Szász Károly negyedik díj, 10 korona. Díszoklevelet kapott: Bordács Tamás, Horthy István és Szilágyi Sándor.l. osztályú arany díszoklevelet: Ehrhch E :dre, Fejér Mihály és Sir Lajos. II. osztályú ezüst díszoklevelet: Mészáros Jenő III. osztályú bronz-diszoklevelet.

A Zemplénvármegyei gazdasági Egye
sület folyó hó 8-án Varaimon és 13-án 
Mezölaborczon sikerült szarvasmarhadíjazásokat tartott. A földmivelésügyi miniszter mindkét díjazásra Beke Imrem. kir. állattenyésztési felügyelőt kül

dötte ki és 400—400, összesen 800 korona államdijat engedélyezett kisgazdák állatjainak díjazására- Több nagyobb tenyésztőt a Gazdasági Egyesület oklevéllel jutalmazott.
Tenyészállat-kiállítások. A Liptómegyei 

Gazdasági Egyesület Német-Lipcsén okt. 14 én, Vágfalván október 17-én díjazással egybekötött tenyészállat-kiállitást rendezett. Kisbirtokosok pénzjutalomban részesültek, középbirtokosok diszokmányt nyertek kiállított állataik kiválóságáért. Német-Lipcsén a liptószentmiklósi és rózsahegyi, Vágfalván a liptóujvári járás részére volt a kiállítás. — A Kecskeméti 
Gazdasági Egyesület a város és a földmive- lési kormány támogatásával Kecskeméten október 18-án tenyésztő- díjazást rendez. A díjazásra kecskeméti földbirtokosok és kisgazdák tenyészlovaí küldendők. A jutalomdijak aranykoronákban és díszoklevelekben adatnak ki.

Az erdélyrészi szászok baromfi- és 
állattenyésztése. Az erdélyrészi szászok különállása abban is nyilvánul, hogy nekik saját gazdasági egyesületük van. Ez a szász gazdasági egyesület a napokban tartotta közgyűlését Beszlerczén, még pedig baromfi- és állatkiállitással kapcsolatban. A földmivelésügyi minisztert 
Pókay Dezső bpesti és Csiky Elek deési állattenyésztési felügyelők képviselték. Abaromfikiállitáson 200 darab szárnyast, az állatkiállitáson 227 szarvasmarhát, tehenet és borjut mutattak be. Az állatok díjazásához Darányi földmivelésügyi miniszter 400 koronával járult hozzá.

Borsodmegyei Gazdasági Egyesület folyó évi október hó 18-án Miskolczon, az állatvásártéren levő istállók területén, vásárral egybekötött ló-dijazást rendez. A. díjazásokra vonatkozó határozmányok a következők : A díjazás oklevelek és pénzbeli dijak kiosztása által történik. A díjazásban résztvehet a vármegye minden állatenyésztő gazdája, nagy és kisbirtokosok, valamint községek is.
Anglia élelmezése. Anglia gabonabevitele 1870-ben 75’27 millió angol mázsa volt és most már 199’96 millió mázsára; ugyanez idő alatt a hús, baromfi és vad bevitele 2’28 millió mázsáról 19’53 millió mázsára emelkedett. Ez élelmiszerek bevitele tehát 32 év alatt 180 százalékkal emelkedett.
Húskivitel Németországba. A hús, sódar és szalonna bevitele Németországba jelentékenyen csökkent, mintegy 10 millió márkával kevesebb értéket képviselt, mint 1902 1. felében. Ausztria-Magyar- országból a német birodalomba importáltatott :

1903. 1902.
I. felében 

ezer métermázsaFriss sertéshús.- ... ___ 3’1 44’7Elkészített sertéshús  1’9 3’0Szalonna .......................... __ 1’1 4’1A német husbevitel ezen jelentékeny csökkenése kétségkívül az uj husvizsgálati törvénynek tulajdonítandó, mely a hus- bevitelt Németországba nagy mérvben nehezíti.

Gyorsnyirógép Velocifor néven kerül forgalomba egy szabadalmazott gyorsnyirógép, mely úgy ló- mint marha- és juhnyirásra alkalmas. E kizárólagosan szabadalmazott géppel egy lovat 35—40 perez alatt teljesen le lehet nyírni, anélkül, hogy az az állatot nyugtalanná, vagy rakonczátlanná tenné. Ajánlatos ily gép beszerzése, első sorban azért, mert ez ragályos betegségek áthurczolását kizárja. Kaphatók Steidl József özvegyénél, Bécsben, XVII/1. Jörger- strasse 41., kinek mai számunkban közölt hirdetésére felhívjuk olvasóink figyelmét.
Baromfitenyésztők Országos 

Egyesületének postája.
(E rovatban minden hozzánk érkezett levélre válaszolunk 

ennélfogva tessék ezt a rovatot figyelemmel kisérni.)
■T. K. úrnőnek, Segesvár. A bejelentett baromfit előjegyzésbe vettük. — K. K. urnák, 

Pozsony. Sárga magyar tyukok nem voltak kiállítva Nagy-Becskereken, azonban a fehérekből igen szép példányok voltak láthatók, ezekből különben most is lehetne nehányat beszerezni. — R. S. urnák, Siófok. Még hátra van az aradi kiállítás, küldtük a prospektust. 
— H. K. úrnőnek, Egerszeg. Aschenbrandt-féle bordeauxi-por, vagy mésztej. — K. J. urnák, 
Csorna. Hreblay Emil könyveit ajánljuk, mert e könyvek a magyar viszonyok alapján vannak megírva. Egyesületünkben is kaphatók. — M. 
R. úrnőnek, Debreczen. Köztenyésztési czélokra. Orpington, langsan, plimut. — B. J. urnák, 
Szt.-Péter. Tessék a Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete utján megpróbálni.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapoft“ eredeti tudósításai.
Budapesti juhvásár. 1903. október 13 Fölhajta

tott : 3485 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 40—48, középminőségü hízott ürü 
38—44, legelőn javított ürü 38—44 pár.-kint, javított 
bárány —, szerbiai raczkajuh-------- , kecske---------
anya 32—38. Irányzat ; A vásár hangulata lan ha.
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Budapesti szuróinarbavásár. 1903. október 15. 

Fölhozatott: borjú 375 darab, . bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 84—112 fi.ll., II. oszt. 
-------- fül., bárány páronkint —-------kor.

Irányzat: A vásár hangulata változatlan.
Budapesti vágómarhavitaár. 1903. október 15.

Fölhajtatott: hízott s legelömarha 4595 drb, csontozni 
való marha 718 drb, összesen 5313 drb. Ebből : ökör 
4203 drb, bika 207 drb, tehén 684 drb, bivaly 202 drb, 
növendékmarha 17 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1903. október 15. I. rendű | II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör 66-80 60-64 52-58
Tarka hízott ökör . 70-80 62-68 54-60
Tehén ........................ 63—72 52—61 44-50
Szerbiai ökör . . . 61-70 50-59 42-48
Bika........................... 64—72 54-62 48-52
Növendékmarha . . — 50-64 —
Bivaly ....... — 40-50 —

■ Irányzat: Á vásár hangulata élénk; az árak jó minő
ségiteknél 1—2 koronával, közép- és gyenge minőségitek
nél 2—3 koronával estek.

Budapesti lóvásár. 1903. október 15. Fölhajtatott: 
661 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
30 drb, hintós 50 drb, igás 40 drb, fuvaros ló 140 
drb, parasztló 320 drb, alárendelt minőségű 81 drb. 
Eladatott : 338 drb. Árak : drbonkint kor. hátas ló----- ,
jukker 320—430, hintós 225—500, igás 190—300, fuvarosló 
120-180,parasztló 40-150. Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti ferenczvárosi sertés-zártyásár.

Irányzat: Vásár közepes. Az árak szilárdak.

Nap Érk. 
waggon

Érk. 
darab

Sertés- 
közvágó- 

hidra 
elszállit- 
tatott

Eladat
lanul 

maradt

október 9-től okt. 15.j 43 1940 1894 46
Napi árak fillérekben

öreg Fiatal

Nap fl^43

• co

O
~
cd

q<S U •Q CQN 1 •:o '
cu

43 U 
a'S)
:o O

1

0Q

okt. 9-en 95-96 95-96 95-100 93-98 92-96 —

okt. 15 én 91-92 91-92 95-100 94-100 84-94 —

A kőbányai sertéspiacz lieti forgalma. 1903. 
október 7-től 1903. október 16-áig. Sertésállomány volt 
1903. október 7-én 41537 darab. Ehhez érkezett : magyar 
133 drb, szerb 3231 drb, összes állomány 44901 drb. 
Kiszállíttatott: 5617 drb. Maradt állomány 39284.

Budapesten, V.

Z

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 üli.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|olevonással 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: Élénk.
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 Élénk.

A fent jelzett sertésmennyiségből németországi vevők 
által határszéli vágóhidak utján élő állapotban 20 drb 
lett Németországba elszállítva.

Bécsi juhvásár. 1903. október. 15. Fölhajtatott :4553 
darab, mely — fill.-rel kelt el klgr.-kint. Árak : kg.-kint 
flll.-ben: angol húsos ürük-------- , 1. rendű hízott ürü
48—53, középmin. hízott ürü 40-46, kecske —, báránv —.

Irányzat: lanyha; az árak klgr.-ként 2—3 fillérrel 
hanyatlottak.

Bécsi: szurőmarhavásár. 1903. október 15. Föl
hozatal : 3319 drb boriu, 3526 drb sertés, 586 drb 
juh, 55 drb bárány. Árak: kg.-kint flll. borjú élő: 
100—132, ölött 80—112, hízott sertés 100—112, süldő 
sertés 96—108, hússertés 100—112, juh 64—92, bárány 
páronkint 12—26 kor.

Irányzat: szilárd ; a múltkori árak dominálnak.
Bécsi sertésvásár. 1903. október 13. Fölhajtatott: 

hússertés 5114 darab, zsirsertés 5611 drb, összesen: 
10,725 drb. Ebből : magyarországi 5611 drb. galicziai 
5064 drb, egyéb 50 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban flll.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 103—105 (kiv. 
106), elsőrendű közép magyar 98—102, könnyű magyar 
92—96, öreg nehéz magyar 98—102, szerémségi 
(horvát)-------- , szedett sertés - ------- , galicziai süldők
-------- , galicziai öreg------ , hússertések 74—94.

Irányzat: Az üzlet menete nehézkes ; hízott sertések 
a múlt hetinél jobb árakat értek el, hússertések ára 
hanyatlott.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. okt. 12. Föl
hajtatott : hízott és legelőmarha 3195 drb, csontozni 
való marha 1711 darab, összesen 4906 darab. Ebből 
ökör 3493 drb, bika 738 drb, tehén 399 drb, bivaly 
276 drb. Vásáron kívül közvetlenül a vágóhídra ér
kezett a lefolyt héten 725 drb., az utolsó vesztegvásárra 
való fölhajtás 902 drb.

kerület, Külső Váczi-ut 80. szám.

A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.

BERENDEZ: =========== tej szövetkezeteket, modern magán tejgazdaságokat.
ÁLLANDÓ RAKTÁR: =..legjobb minőségű összes tejgazdasági czikkekben. Költségvetésekkel és tervekkel dijmentesen szolgálunk.A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb -------- kitüntetés. —.. . • 1 -------  ! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

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

1903. október 5 : 1. nendü | II. rendű ; III. rendű

Magyar hízott ökör . . . 73-78-80 63—72 54 62
Galicziai hízott ökör. . . 74—77 66—73 60 65Tarka hízott ökör . . . 81-85-88 68—79 58—67Bikák .............................. 54-73-76 54-73-76
Hízott tehén.................... 58—70 58 70
Legelőmarha.................... 50 68 1 50 68
Csontoznivaló marha . . 50—58 | 50—58
Bivaly............................... 40 52 40—52
Konzerváru (selejt) . . . .-----T 1 — —
Irányzat: lanyha; príma áru 1, középminőségü 1—2 

koronával olcsóbb mint a múlt héten.

Baromfipiacz.
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése. Budapest, 1903. október 9.
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.—. Kappaii 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 Ila 10.—13.— Pulyka hízott la -—.

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

A t o j á s ü z 1 e t e n la friss telt tojás 62—65 
gyengébb minőségű 60—61, apadt----------- , meszes
-------- koronát jegyzett eredeti ládánként.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.
1903. október ll-én.

A betegség neme

Össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest
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Lépfene____ __  _  _ 35 48: 20 30
Veszettség ____ _____ .. 55 55 _
Takonykór ............... ............ 49 56 _ 11 15
Ragadós száj ős körömfájás 899 6083 38 40
Ragadós tüdőlob ......... — _
Juhhimlő... ............... 19 39 3 3
Ivarszerü hólyagos kiütés 14 32 2 1
Rühkór ____ ... 177 337 _ 20 44Sertésorbáncz ... _ _____ 174 4881 _ 23 44Bivalyvész ____ ___ ... 25 36, _ 1
Sertésvész ____  _ ... 682 — — 8 —

Z

gépgyár K 

részv.-társ.

Használt és javí
tott lokomobilok és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Mindennemű gazdasági gépek.

II
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WESTFALIA SEPARATOR 
GÁL ÉS FODOR ^53^®- 
Budapest, V., Váczi-körut 44. sz,

IA legtökéletesebb szabadalmazott ■
„WESTFAL A“ separatorok. | XyA legújabban szabadalmazott tejelőme- iJ'légi tök kizárólagos elárusítói. Tejszövet- kezetek, tejtelepek, vaj és sajtgyárak teljes berendezéséről erő és kézi hajtásra _ |0il Wdíjtalanul szolgálunk tervekkel és költ- ,V'\ ——— ségvetéssel. ................ .

Tessék árjegyzéket kérni.

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

Magyar Elelmiszer-Szállitó Részv.-Társaság I
-" Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám, j 
ÜZLETÁGAK: —!■■■ ■ I

™• Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és főze- |
—lékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra i 

jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállitmányo- 
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardijak, útirányok I 
stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. - - . . . = I
Kiviteli osztály : A társaság berlini fiókja mindenféle élemi czikkek | 

_______ bizományi értékesitését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósít.
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja I 

—— hízott sertések bizományi értékesitését. ------ - . 1
— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

I íszr.kj®/él: Pozsonyban 1902. -----------------  Aranyérem: Verseczen 1902.

= "FEF.FLEX’' =
legújabb rendszerű szabadalmazott

egyetemes őrlőgép.
Egyszeri keresztülbocsájtással tetszés szerinti finomságú darává 

vagy lisztté őrli az összes gabonanemüeket és a csütkástengerit 
— is. A tengeri csutkájából (torzsa) és a

y\ f kóróból (kukoricza szára és levelei), 
AHa / szalmából, szénából finom korpát, friss

burgonyából pedig moslékot készít.
v A “PERPLEX”-gépröl leírást és ár-

j jegyzéket, valamint minta-őrleményt 
I \ bérmentve küld :

| JLlfrécL
I V:—i) III jr okleveles gépészmérnök

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52B

Lndvíg Erliardt w,. Wien, XVIII., Jörgerstase 41.Ajánlja szabadalmazott és kipróbált 
lógyorsnyiró- 

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

ban, főrangúnak, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek istállóiban használatban vannak.

Lovak szarvasmarhák és juhok részére.

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

koznak IO°/o árengedményben részesülnek.

A legjobb minőségű tiszta magyar lenmagból sajtolt, 
magas tápértékü —_ - ■   — ■ •

lenmagpogáesát
szállít a legmesszebb menő minőségi garantiák mellett

KOHN ADOLF és TAliSA
győrszigeti olaj gyára.

Iroda: Budapesten, Eskü-ut 5. sz
Etessünk növendék-állatainkkal és tejelő-marháinkkal 
lenmagpogácsát, a mely minden más takarmánynál sok
kal becsesebb és a legdiátetikusabb erőtakarmány. =



^angerhauseni gépgyár
: részvény-társaság zzzzzzzz:

Budapest, (Kíílpö Váczi-ut) Cpál^a-utcza 3.

Vasöntöde, gép- és rézgyár. felw

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére

Beteg állatok szánalomra méltók. 
„ANTEGRIN“ 5^ziá-,at?k. .6v_ és 0yó0yp°ra, ”7 ' “ “ r*.. disznónak, lónak, szarvasmarhá
nak, juhnak és tollasoknak, használati utasítás szerint (3—4- 
8j6r naponta 2 3 evőkanállal, kor és nagyság szerint) 
adatik azonnal, a mint rendetlenül esznek és székeletjük 
megszűnik. Az „Antegrin“ disznók étvágytalansága leso- 
ványodása,.. rossz emésztése és székrekedése, giliszták 
ellen kitünően nnt; lovak étvágyhiánya, keh és ebből eredő 

nehéz légzés ellen, túletetésnél és vér- 
''isztitőul; tehenek véres vagy rossz, 
valamint kevés tejelése, puffadtsága fT Wdollen; tollasok hullása ellen. Álta- 

WIában, egy egyszeri adag alig kerül 
" 3 krajczárba, melylyel nagy kárt el-

hárítanak azok, a kik óvszerképen 
és étvágygerjesztőül hébe-korba adva, 

' M *• hizlaláskor is mindig már előre megren-
Jirdrilv delik, pl. 100 drb ser-

^és ? dögöt meg-

4 K^Két és

véttej küldve csakis

Törv. védve. I>T. DÁVID VIKTOR 
Pyógysze ész-tudor, a m. kir. természettud. társulat r tagii

Szent István király gyógyszertárában, ESZÉK, alsóváros9
Weiser J. C. 
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. Ajánlja: „Zala Drill66 hazánk legjobb sorvetőgépeit. Egyvasu egyetemes és több barázdás aczélekéit, és az 
összes talajművelő eszközeit, valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

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

BUDAPEST, Váczi-körút 63. szám @)

illa* a lejjoUnyoMiib arak mellttt ■Jialta'ndlt 
Socomobil es gőzcsépiőgép-készletek J»|, eg»»» re BtrU*.

k «almak»talozók, l*rg4ny csíplojsípok, «éí»re • catplök. tisztitd ■ rosták, 
konkolyozók. kasiálft- «• •ratPgepek, ezeoagyOJtök, boronák. 

XQLÜMBlA-ORlll' legjobb sorvetogepek. Plánét jr. Papaiét J 
•iccshavágók répavágök. kukorica <norzacKHi, darálót^ 

orlo-malmoík. egyeteme* aciel-ck^k, 2- é» 3-vasa
* okek mindéi. tgycb gazdasági gépek

R üzletei Iqegyxékev mgyeo é» bérmeatve küldetnek
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e_e.e.e_e.<L 1902. évi forgalom: 28,000 bál.
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókramelyek minden évben július és szeptember hónapokban tartatnak meg.Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárverési vállalat Budapest, dunaparti teherpályaudvar” czimzett gyap- juküldemények a M. Á. V. összes vonalain tetemes dijkedvezményben, 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 Alagott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a „Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000' darab sertésbefogadására alkalmas, czélszerüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vizzel bíró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.Foglalkozik: szállások bérbeadásával, szemes és 
darált eleség beszer zésével, bizományi bevásár
lás és eladással, folyószámlára fizetéseket teljesit A sertések kényelmes elhelyezése mellett ügyfeleinek igen mérsékelt árakon a legmesszebb menő előnyöket nyújtja és a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva van.

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

Gazdasági Egyesületek Orsz. Szövetsége

KÜHNE E.hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában
Mosonban

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.

legjobb anyagból és elismert gondos kivitelben kaphatók Sack-rendszerü aczélekék, egy
es kétvasu ekék különféle szerkezetben.

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

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

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül vagy a képviselők köz
vetítésével. Nyomtatványnyal és felvilágosítással minden irányban kész
séggel szolgál az Igazgatóság.

Hengerek, szántóföld- és rétboronákdús választékban.

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. ■ ---- ------ —

Hírneves tolókerekes rendszerű —
„IVlosoni Drill** sorvetőgépek. Mindennemű cséplőgépek kézi és járgányhajtásra, gabonatisztitó- és szelelő-rosták, konkolyválasztók, 

szecskavágó-, répavágó- és darálógépek.
Szölözúzó- és 

bogyózógépek, 
venyigezűzók,

Borsajtók, 
franczia ekék 

és kapálógépek 
szőlőmiveléshez.F öraktár:

Budapesten,
VI, Váczi-körut 57/a.

Szives figyelmébe ajánljuk az igen tisztel1 közönségnek a somogyszilli Szent István gyógyszertár kitűnő hatású készítményeit és pedig:

Diszuópur használata előtt.

sertésvész elleni 
óv- és hizlalóport, 

mely rendszeres adagolás mellett nemcsak megakadályozza 
a sertések különböző betegségeinek föllépését, nagy mér
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 90 fillér. Ha egész községek 
részére történik megrendelés, ennek arányában 20—30 

százalék engedmény nyujtatik. Disznópor használata után.
KÖSZ VÉXY-BAbZSAJHOT izom, csuz és mindennemű csontfájdalmak ellen. Ára egy nagyobb üvegnek 2 kor.50 fillér, kisebb 1 kor. 50 fillér.
1. Y'SOl.-SAI.It; Y1.I' viszketegség és mindennemű bőrbajok ellen. Ára egy tégelynek 3 korona. — HAJEROSITOÍ hajhullás ellen. Ára egy 

üvegnek 3 kor. 80 fillér és 2 kor. 50 fillér. — Ezen szerek kitűnő hatásáról számtalan elismerő és hálanyilatkozat tanúskodik.
ne- 10 kiló megrendelésénél 1 kiló ing-yen s az egész küldemény bérmentve I... jMI

Megrendelések .J. N. SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR SOMOGY-SZIJLE küldendők.
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Kis hirdetések ára:

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

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adunk felvilágosítást, ha 
kérdésitevő 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.

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

Kínálat.

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

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

(Pestmegye).

Foszforsavas mész baromfiak helyes takarmányozásánál nélkülözhetetlen. Kapható :
a “Hungária” 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaságnál
Budapest, Fürdö-u. 8.

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

Tejkezelőa főváros közelében 200 korona havi fizetés, 2 szobás lakás és x/2 hold föld járandósággal azonnal fölvétetik. Biztosíték megki- vántatik. Bővebbet Geittner 
és Rausch tejgazdasági czikkek nagykereskedése, Budapest, Andrássy-út 8., hová az ajánlatok is in- tézendők.
Baromfitenyésztőkfigyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet., fonat- és 
kerítés-gyára 

BUDAPESTEK, VIII. 
Üllői-ut 48. szám.

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

Kitűnő szer!baromfi-ólak fertőzteleni- tésére és baromfi-ólak meszelésére a dr. Aschen- brandt-féle bordói por. A bordói por megrendelhető a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél Budapest, V.. Alkotmány-u. 31. és vidéki megbízottaknál.Lampel Ödönkosárfonó
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 

szállít a
H. Produce Import Co.

J. HOllö
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 
bekerítésére. Továbbá aczél- 
tüskés keritéssodrony, 
valamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

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

Holló József által Angliában beszerzett orpingtonok szaporulata: 50 drb, továbbá 60 emdeni lúd, 70 drb bronzpulyka, 30 drb pekingi gácsér, 25 drb fehér magyar kakas, fehér láb, fehér csőrrel, mind szépen kifejlett állatok, jutányosán eladók 
Pisny Istvánnénál, Batto- nyán. Ugyanott hízott ludak és kacsák is beszerezhetők.

Több kiállításon 
aranyérmet nyert tenyészetem 
bői, kivetkező 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.

felvétetneka kiadóhivatalban
Budapest,

IX. kér., Üllöi-ut 25.

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

Ncsl Akkor nevelje fel a
34 fiatal baromfit Fattlugrer 

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 szakművekben és lapokban ajánltatnak. — Árjegyzék és prospektus kívánatra ingyen küldetik FATTINGER többi 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 szállít a
“HUNGÁRIA”
műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ. 
Budapest, V. kér, Fürdő-utcza 8. sz.

aI f
I

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettelTégelyaczél-fejekkel, melyek eltörhetetlenségeért szavatosságot vállalok. Különösen tartósnak bizonyult, háromréteges (compound) pánczél aczél-lemez kormánylapokkal, melyekre a legragadósabb föld sem tapad. Gondosan edzett, feltűnően hosszú ideig eltartó szántóvasakkal. — Figyelemre méltó újdonság : Bácher 

„D“-jegyü javított szerkezetű eketaligája, teljesen pormentesen csukott agyak al 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 Szűcs Zsigmondi Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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ALAPÍTVA 1855.

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

---------- BUDAPEST. ======

Az eredeti „MÉLOTTE“ tejfölöző gépek kép-.................. ---.......... viselete. =========A „MELOTTE“ a legkönnyebb járatú. ■■■•■A „MELOTTE“ a legtartósabb és legegyszerűbb javítást nem igényel.A „MÉL0TTE0 élesen fölöz. Szolid.Több mint 100,000 eredeti „MELOTTE“ gép =±= van használatban. ■Árjegyzékkel és költségvetéssel úgy a tej gazdasági, baromfitenyésztési, mint egyéb eszközeinkről és gépeinkről szívesen szolgálunk.

“Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság Budapest. TX., TYll«í-iit 25. <K^7tr>1pk).


