
III. évf. Budapest, 1903. november 8. 45. szám.

A BAROMFITENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület felügyelete alatt megjelenik minden vasárnap
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Darányi miniszter tevékenysége az 
állattenyésztési érdekek előmozdí

tása terén.
Darányi földmivelésügyi minisz

ter, hivatalának elhagyása alkalmá
ból, « Magyarország földmivelésügye 
1897—1903» czimü könyvben szá
mol be 7 évi munkásságának ered
ményéről. E könyv, egyszerű és 
tárgyilagos modorban megirva, sta
tisztikai adatokkal megvilágitvaadja 
elő a legutolsó 7 év eseményeit, 
fölsorolva a tett intézkedések ered
ményeit ott, a hol vannak és azok 
kimaradásának okait, a hol nincse
nek. Jó vaskos kötet, de nincs benne 
egy fölösleges szó sem. A mi abba 
belé vagyon Írva, az mind esemény, 
mind egy időszak történetének és 
küzdelmeinek leírása, a mely idő
szak azonban a magyar mezőgazda
ság fölvirágzásának korszaka volt.

. Darányi viszontagságos időben 
vette át a mezőgazdasági ügyek 
vezetését, a midőn az még nem 
heverte ki a tengerentúli verseny 
okozta mezőgazda-ági válság küz
delmeit és máris a dühöngő állat
járványok és filloxera pusztításai, 
a parasztszocziálizmus veszedelme 
és a külföldi államok elzárkózása 
által előidézett válságokkal kellett 
fölvennie a harczot, a melyekben 
hol győzött, hol megalkudott, de 
soha le nem győzetett és soha nem 
kapitulált! Kiterjesztette működését 
a földmivelésügy körében felmerült
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összes technikai, társadalmi és poli
tikai kérdésekre és a hol nincsenek 
is fényes sikerei, a hol kezdemé
nyezése befejezetlen is maradt, ott 
is megvetette az alapot a további 
sikeres működésre.

E lapok szerény keretében nem 
mérlegelhetjük kellőképp Darányi 
összes munkálkodásának érdemeit. 
Hogy miként fejlesztette a gazda
sági szakoktatás és tudományos 
kísérletezés ügyét, miként támo
gat1'a a gazdasági egyesületeket és 
egyéb gazdatársadalmi szerveze
teket, hogyan mozdította elő a kis
gazdák boldogulását a különböző 
szövetkezetek létesítése, a népies 
tanfolyamok szervezése és a házi
iparágak népszerűsítésével, mily 
munkát végzett a gazdasági szo- 
cziális kérdések megoldásában a 
munkástörvény, a munkásközve- 
íités, a munkás segélypénztár, a 
gazdatiszti törvény, a telepit s és 
a kivándorlás meggátlását czélzó 
intézmények létesítésével, mind
ezeket nem a mi föladatunk érde
mük szerint méltányolni. Részünk
ről csak az állattenyésztés fejlesz
tésének terén szerzett érdemeit 
méltathatjuk és itt örömmel konsta
tálhatjuk, hogy ezen munkásságá
nak eredményt i méltón sorakoz
nak a többi téren elért sikereihez !

Darányi az állattenyésztés érde
keinek előmozdításában, főleg a 
népies köztenyésztés fejlesztése és 
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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

az állategészségügyi intézmények 
újjászervezésével szerzett mara
dandó érdemeket. A mit rajta kívül 
álló okok miatt nem rendezhetett, 
az a magyar állati termékek ki
viteli piaczának biztosítása, habár 
kormányzása idején az itt fölmerült 
akadályokat is sikeresen hárította el.

Magyarország állat tenyésztése 
Darányi minisztersége idején töb
bet haladt, mint azelőtt hár om év
tizedben és ezzel nemcsak éppen a 
mai gazdanemzedék háláját érde
melte ki. Hogy a jövőben alkotásai 
fentartassanak ésaz eddigi alapokon 
továbbfejlesztessenek, ez a leg
kevesebb, a mit a gazdaközönség 
Darányi utódjától megkívánhat!

*

Darányi működése a magyar mezőgazdaság fejlesztése terén korszakotalko- tott. Intézkedései kihatottak a mezőgazdasági termelés és értékesítés összes ágazatain kívül a mezőgazdasági szakoktatás, a jogviszonyok és szocziális állapotok rendezésére.Hogy melyik téren ért el nagyobb sikereket, aztigazánbajos volna meghatározni. Hogy az állattenyésztés minisztersége alatt többet haladt, mint azelőtt három évtizedben, és hogy bár az állattenyésztés ily- mérvü fejlődése a gabonatermesztésre súlyosodé válság szükségszerű következménye volt, mégis a tenyésztés helyes irányításában és a tenyésztők érdekeinek megvédelmezésében, a földmivelési kormányzat elévülhetlen érdemeket szerzett.Az állattenyésztés eredményei egyrészről a tenyésztés czélszerü irányításának, másrészről pedig az állategészségügy helyes szervezésének köszönhetők. A tenyésztés okszerű irányítása kiterjedt az összes állattenyésztési ágazatokra, de lég-



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 45. sz.mát osztatott szét. A tenyészállat-dijazá- sokra 7 év a.la t, fokozódó arányokban 235 000 koronát utalványozott ki. A szarvasmarhatenyésztés fölösanyagának uj piaczot teremtendő, 19ü2-ben 40 drb nyugati fajta marhát küldött a moszkvai tenyészállat-kiállításra, amelyek ott jó áron el is keltek és megvetették Oroszországban állattenyésztésünk jó hírnevének az alapját.A sertés- és juhtenyésztés fejlesztését szintén tenyészállatok kiosztásával mozdította elő, ami a sertéstenyésztés terén a sertésvész pusztítása folytán nem volt nevezetesebb eredmény elérhető, míg a juhtenyésztés, ha miuő>égben javult is, de mennyiségben, a gazdálkodási viszonyok belterjes alakulása folytán, folytonosan csökkent.A lótenyésztés terén e korszakban is folytatták a rég gyakorlott tenyésztési irányt, mely első sorban a hadsereg érdekeit szolgálja. Erősen kétségbe vonjuk a könnyű lovak ezen kizárólagos tenyésztésének helyességét, mert a katonaló-te- nyésztés, a mai beváltási árak mellett, erősen megkárosítja a gazdaközönséget, a belterjes mezőgazdálkodás pedig a nehéz nyugati íajták tenyésztésének fölkarolását tenné szükségessé. Mindazáltal ló tenyésztésünk állandóan fejlődik és kivitelünk 1895-től 1902-ig, 32.000 drbról 47 ezer darabra emelkedett, de pl. 1900-ban, a búr háború idején, 55 ezer drb volt. Ezen kivitelből azonban a gazdák nem sok hasznot láttak és a lótenyésztés mai egyoldalú állami irányításától nem is sokat remélhetünk.Szépen gyarapodott azonban baromfi
tenyésztésünk, amelynek 'fejlesztése czéljából a miniszter Gödöllőn, külön állattenyésztési felügyelő vezetése alatt, baromfitenyésztő-telepet létesített és nemes fajta baromfiak kiosztása, kicserélése, nemkülönben tenyeszdijazások, tojás- gyüjtő- és értékesítő-szövetkezetek létesítésével mozdította elő a baromfitenyésztés érdekeit. Az eredmény, hogy baromfitenyésztésünk mennyiség és minőségre nézve is fejlődött és hogy baromfi és baromfitermék kivitelünk 1895-től 1900-ig 42 millióról71 millió koronára emelkedett, úgy, hogy ma baromfikivitelünk elsőrendű bevételi tényezővé vált. És ez annál nagyobb jelentőségű, mert abaromfitenyész- tés jövedelmezősége ép a kis emberek anyagi Iielyzetét javítja.Ugyancsak a kis emberek helyzetének javítására törekedett a méhészet és a selyemtenyésztés hathatós támogatásával. 

A méhészet fejlesztése czéljából szaporította a vándortanitók számát, allami kölcsönt engedélyezett 121 uj méhes fölállítására, állandó méhészeti kiállítást rendezett be, a budapesti mezőgazdasági múzeumban időszaki tanfolyamokat rendezett és a szegényebb sorsú méhészeket anyagi segélylyel is támogatta. A- méztermés értéke 1900-ban 3.800,000 korona volt, tehát elég tekintélyes kereseti forrást képezett.A selyemtenyésztést az utóbbi években, a selyemipar válságos helyzetére való tekin

inkább a szarvasmarha • és baromfitenyésztés fejlesztésében érvényesült. Azonban a többi enyésztési ágazatban is örvendetes fejlődés volt tapasztalható az egy juhtenyésztésen kivül, mely mindinkább ex- tenziv tenyésztési anyag, mindinkább tért veszitett a belterjes mezőgazdasági fejlődés folyamán.Magyarország jószágállománya ugyan már az 1895. évi összeírás szerint is jelentékeny szaporodást tüntetett ■ öi.Ám ekkor még a népies köztenyésztés anyaga meglehetősen degenerált. korcs volt, a mely bajon a földmi ■ elési miniszter az 1894. évi XII. t.-cz. erélyes végrehajtásával segített.Az állattenyész'és állami irányításának kiindulási pontjai a tenyészkerületek, eszközei a tenyészállatok kiosztása, tenyészállatvásárok és díjazások állami segélyezése, az egyes tenyészkerületek fölsegité- sére engedélyezett olcsó kölcsönök, végrehajtói pedig az újonnan szervezett állattenyésztési fölügyelőségek voltak.Mindehhez persze pénz és pedig sok pénz kellett. Darányi azonban nagyszerűen értett ahhoz, hogy tárczájának érdekeit az állami költségvetésben érvényesítse. A lótenyésztésen túl az állattenyésztés többi ágazatainak fejlesztésére 1895-ben még csak 538 ezer korona, 1901-ben pedig és ez időtől kezdve állandóan már 2 millió és 60 ezer korona irányoztatok elő. Ám ezen előirányzati költség háromnegyed része a bevételekből megtérült, úgy, hogy az évi kiadási többlet csakczirka560 ezer korona volt.Az állami befolyást ezen eszközök arányában fejlesztette. 1896-ban 6 állattenyésztési fölügyelőség szerveztetett amelyek számát 1902-ig21-re szaporította. Az állattenyésztési fölügyelők voltak a földmivelési miniszter czéljainak közvetlen végrehajtói és hogy minő sikerrel teljesítették föladatukat, illusztrálja köztenyésztésünk mai fejlettsége.A szarvasmarhatenyésztés fejlesztése czéljából 1896-ban 584, 1903-ban pedig 4182 db bika vásároltatott be és osztatott szét, részben kedvezményes árakon, a községek gulyáiba. Fajtájuk szerint 1903- ban 1212 db magyar és 2940 db nyugati fajta, mindig a szigorúan megállapított tenyészkerületek szerint. Az eredmény, hogy az egyes tenyészkerületek tenyész- anyaga egyöntetűbbé vált, értékében fejlődőit és hogy míg 1900-ban 492 db külföldi bikát kellett importálni, addig azok száma 1903-ban már 280' drbra, vagyis a kiosztott bikák összes számához árányitva 18%-ról7°/o ra csökkent. Mamáramagyar és simmenthali tenyészszükségletet belföldi tenyészetünk nemcsak teljesen fö- dözi, de abból lölöslegünk is van és csak a pinzgaui és borzderes fajtákból szorultunk behozatalra.Egyes vidékek elhanyagolt tenyészetünk fölsegélyezésére az 1902. évben a földmivelési miniszter 160,000 korona 4%-os kölcsönt utalványozott ki, az 19 >1. évi takarmányinség idején pedig Turócz, Trencsén, Liptó és Zólyom vármegyéd lakossága között, kedvezményes áron 9.883 000 K. értékű takarmányt és szal

tettel, szintén anyagilag segélyezte, a gu- bók magasabb beváltási árának engedélyezése, szederfa mag és csemeték ingyenes szétosztása, a tenyésztési szakismeretek fejlesztése és uj fonógyárak létesítésével. Ennek az eredménye, hogy nyers selyemkivitelünk 1895-től 1902-ig félmillióról két és fél millió korona értékre emelkedett, mig a gubókivitel két millióról 900 ezer koronára csökkent és hogy a selyemtermelés és gyártással foglalkozók keresete az utóbbi években meghaladta a 4 millió koronát. Selyemtenyésztéssel ma 4,000 család foglalkozik, a kik ezzel elég szép mellékkeresethez jutottak.Hatalmas lendületet adott a tej- és vaj
termelésnek a tejszövetkezetek létesítésének kezdeményezése és támogatásával, mely ugyancsak a kisgazdák szarvasmarhatenyésztésének nagy arányú fejlődését eredményezte. A z első tejszö vetkezet 1895- ben alakult meg keserves vajúdások között és 1902-ben már 452 tejszövetkezet működött t6 ezer tag és 81 ezer üzletrészszel, mely szövetkezetek 80 millió liter tejet dolgoztak fel és 8-3 millió korona bevételük volt. A tejtermékek kivitele ennek következtében az 1895. évi 1'4 millió koronáról 12’6millió koronára emelkedett. Ez nagy pénzügyi eredmény, de nagyobb jelentőségű annál a népies köztenyésztés kiváló belterjes fejlesztése, a mely czél a kiváló tejelő állatok fölnevelése és ezzel kapcsolatban a mesterséges takarmányok termesztésének fölkarolásával éretett el. Mindezeken kivül a tejszövetkezetek sikere előkészítette a kisgazdaközönséget a többi szövetkezetek áldásos voltának megértésére és igy úttörője volt a szövetkezeti eszme térfoglalásának, mely már ma is oly kedvező hatással érvényesül a gazdaközönség érdekeinek megvédelmezésében.Az állategészségügy terén szintén nagyszabásúak Darányi reformjai, amelyek az állatorvosi szolgálat államosítása, az állati járványok elleni védekezés szervezése és végül az állatvásárok és közvágóhidak rendezésében érvényesültek. Mindezen reformok végére a köztenyésztésben elért eredmények biztosítása és állatkereskedelmi érdekeink megvédelmezése volt.A kilenczvenes évek elején ugyanis a ragadós tüdőlob, száj- és körömfájás, később pedig az 1895-ben hozzánk is be- hurczolt sertésvész, óriási megkárosodást okoztak állatállományunkban, mely föllendülésnek indult szarvasmarhatenyésztésünket erősen visszavetette, virágzó sertéstenyésztésünket pedig majd teljesen elpusztította. E ragályok lehető kiirtása és elterjedésük meggátlása czéljából a földmivelési miniszter igen hathatós rendszabályokhoz nyúlt, amelyek erélyes alkalmazásával sikerült a ragadós tüdővészt teljesen kiirtani, a ragadós száj-és körömfájást elenyésző csekély területekre lokalizálni és a sertésvészt is annyira gyengíteni, hogy hazánk sertésállománya ismét szépen felszaporodott. A lépfene, takonykór, veszettség és sertésorbáncz elterjedését szintén sikerült a lehetőséghez kt-pest meggátolni.A ragadós betegségek elterjedésének

Legjobb szerkezet. Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb föíözés.

A LEGJOBB FÖLÖZÖGÉP AZ ALFA-SEPARATOR. I



1903. — 45. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3meggátlásában, a leghatalmasabb fegyver tagadhatatlanul az állatforgalom korlátozása volt. E korlátozás annyival is inkább volt elkerülhetetlen, mert Ausztria és a vámkülföld, saját jószágállományuk meg- védelmezése czimén, nagyon megnehezítették állatkivitelünket és az állatkereskedelem megbénítása talán még nagyobb kárt okoz tt, mint a ragályok tényleges pusztításai. Németország az élő sertés bevitelét egyenesen megtiltotta és a szarvasmarha-bevitelt is erősen korlátozta. Az egyes osztrák tartományok helvtartóságai pedig hol egyes megyék, egész országrészek, sőt sokszor Magyarország egész területéről tilalmaztak az élőállat-bevitelt és azt csak egyes vágóhidakra korlátozták. E baj elhárítása czéljából, 1899-ben, a kiegyezési tárgyalások során AusHriá- ával akként szabályozta a kölcsönös állatforgalmat, hogy annak szabadsága a vészmentes vidékekről kölcsönösen biztosíttassák. Ragály behurczolása esetén kölcsönösen csak a származási hely vidéke helyeztessék tilalom alá és ezen tilalom azonnal lel oldassák, minelyt a ragály az illető területeken megszűntnek nyilváníttatott. Hogy pedig e megállapodásoknak nagyobb érvényt szerezhessen, az egyes nyugati határszéli belépő vasútállomásokon, állatorvosi ellenőrző és megfigyelő szolgálatot szervezett a végből, hogy a kellő származási levéllel nem biró és egészségileg gyanús állatok a külföldre ne vitessenek.Allatforgalmunk ilyetén szabályozásával a miniszter nagyon elősegítette állatkivitelünket. Ez intézmény azonban csak úgy biztosíthatott kellő eredményeket, ha állategészségügyi törvényeink pontos és erélyes keresztül itelével teljesen kiérdemeljük a külföld bizalmát. Miután az állatorvosi kar. régi szervezetében képtelen volt e feladat megoldására, az 1900. évi XVII. törvényczikk- ben, törvényerőre emelkedett javaslatával államosította az állatorvosi szolgálatot.E törvény végrehajtásának következ- ményeképen, erősen szaporította a hatósági — most már állami — állatorvosok számát, akiknek egyedüli föladata, az állategészségügyi rendeletek pontos keresztülvitelének ellenőrzése volt — 1902 végén már 560 állami állatorvos működött és átlagban 15.000 drb nagy állat jutott egy kerületbe, mig azelőtt az egy hatósági állatorvosra eső létszám 26.000 drb volt.Hogy az igy kiterjesztett állatorvosi szolgálat részére, a kellő számú szakképzett erőt biztosítsa, a budapesti állatorvosi akadémiát főiskolává szervezte át. Szigorította a fölvételi előképzettséget, ameny- nyiben az érettségit irta elő az eddigi 6 osztály helyett, de egyúttal tetemes állami ösztöndíjak engedélyezésével buzdította az intelligens szegényebb fiatalságot az 

állatorvosi pálya választására. A folyó 1903/904-ik tanévre már 60.300 korona ösztöndíj engedélyeztetett 109szegényebb sorsú, törekvő hallgató részére. Ennek köszönhető, hogy az első éves beiratkozok száma, mely 1900/1 ben, a felvételi szabályok szigorításafolytán204-ről 86-ra csökkent, a folyó tanévben már ismét 190-re emel-edett. Tekintve az állatorvosi szakoktatás magas nívóját, remélhető, hogy a szakértelem fejlesztésére fordított tetemes áldozatok, állategészségügyünk jövőbeli konszolidált viszonyaiban bőven meg fognak térülni.Nem hallgathatjuk el azonban, hogy az állatorvosi szolgálat államosítása idáig nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A múlt évben ismét föllépett a ragadós száj- és körömfájást az újonnan szervezett állami állatorvosi kar nem bírta elfojtani és ma is nyakig benne vagyunk e bajban, daczára a forgalmat megszorító intézkedések egész légiójának, amelyek szinte tarthat atlanná teszik az állattenyésztők mai helyzetét és nekik igen nagy anyagi károkat okoznak.E kitérés után, amelyet nem Írhatunk a reformok létesítőjének rovására, össze- sithetjük Darányi földmivelésügyiminiszternek, az állattenyésztés ujjáalkotása terén elért nagy eredményeit. Ezek pedig, hogy a mezőgazdaság belterjes fejlődéséhez képest irányította a köztenyésztés fejlesztését és az állategészségügynek megfelelő szervezésével biztosította az állattenyésztés és kereskedelem érdekeit. A bizonyság erről, hogy állati és állati termék kivitelünk értéke 1895 tői 1902-ig 199-ről 302 millióra,tehát rövid 7 esztendő alatt 50%-kal emelkedett. Oly eredmény, amelyet ha hasonló mértékben továbbra is fokoznunk sikerül, a magyar mezőgazdaság és állattenyésztés jövője biztosítottnak tekinthető.
Állattenyésztés.

Rovatvezető: Monostori Károly.

A havasi legelők és erdőgazda
ságunk.Az erdőgazdaság érdekében hozott törvények különös oltalmat biztosítván a fatermelö területeknek, az erdők gondozását és szaporítását czélozzák. Miután az erdőknek igen nagy nemzetgazdasági fontosságuk van, teljesen indokolt és szükséges, hogy az erdők fentartását, továbbá Üzemszerű kihasználásukat törvényileg szabályozzuk.Ki tagadná azonban, hogy az erdőtörvénynek is megvan az árnyoldala, sőt nemzetgazdasági szempontból káros hatása is, hogy egyebet ne említsek, abban, hogy mintegy elősegíti a havasi legelők részleges, esetleg teljes kipusztitását.

Az erdőtörvény életbelépése után, minden vonalon megindult az erdők gondozása és védelme. Különösen az állami erdőknél — a túlbuzgóság folytán — az lett az eredmény, hogy az illető közegek minden más szempontot mellőzve, csupán az erdőgondozás és faültetésnek szentelték minden idejüket.Ezen egyoldalú iránynak igen sok helyütt a havasi legelők is áldozatul estek. A hegyvidéki lakosság sokszor kihágás ürügye alatt elvesztette legelőjét skénytelen volt az állattartással felhagyni. Az erdövédek sokszor túlbuzgóságból, kér- lelhetlenül hajtják be a pásztor eltévedt juhait, mert ő azért jutalmat kap, de a szegény hegyi nép még gondolatban is elrémül az állattartástól. Az erdőkihágások büntetése felemészti csekély jövedelmét, melyből családját a marhatartás révén feltarthatná.A havasi lakosságnak két kereseti forrás adja a megélhetést: az állattenyésztés és fakereskedés. Az erdőtörvény gyakorlati keresztülvitele pedig mindkettőre, de különösen az állattenyésztésre, végzetes csapást mért, mert ez a helyi viszonyokat tekintetbe nem véve, egyaránt alkalmaztatott úgy a síkságra, mint a havasi erdőkre, a mi itt azután sok nyomornak lett a kutforrása.Hogy egy specziális esetet említsek, többek között Erdély egy havasvidékéröl szólok. Itt egy értelmes és előkelő gazdától kérdezősködtem a hegyek közt élő lakosság életviszonyai felöl. Szomorúan vázolta az ottani állapotokat. Az erdőtörvény behozatala előtt, — úgymond — mig a hegyi legelőktől nem tiltottak el bennünket, boldogabb időket éltünk. Községünk s ennek a szegény vidéknek 20 községe, jó havasi legelőkben bővelkedett s ottévröl-évre 1000 szarvasmarhát és 6—8 ezer juhot tartottunk. A szarvasmarha párja után fizettünk 4 forintot, birkákért 1 forintot. Ma az izvorák legnagyobb része fenyővel van beültetve. Alig 300 darab szarvasmarhát tűrnek meg a hegyi legelőn s a legtöbbnek párjáért 8—10 forint legelöbért kell fizetni. Juhot pedig egy darabot sem tarthatunk. Így vesztesége van a kincstárnak is, mi pedig s velünk együtt több község, meg vagyunk fosztva a megélhetéstől. Ez tény. Az államkincstár a marhalegelök után bevett 2000 forintot, juhlegeltetés után 3—4000 forintot, tehát közepszámitással évenként, minden nagyítás nélkül 5000 forintot. A fenyöerdő pedig, a legkedvezőbb viszonyok között is csak 60—80 év múlva kerülhet vágás alá s levonva a
gS£ Még őszi szállításra IpcrplQnrpndíi 18~2°0A> összfoszforsavtar-
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 45. sz.gondozás és kezelés költségeit, még a legkedvezőbb értékesítés mellett sem jövedelmez annyit, mint a legelő. De mondjuk, hogy 50 év múlva kerül kihasználás alá, akkor is az állam alig kap érte 100 150 ezer forintot, holott a legeltetésből ezen idő alatt a kamatnélküli tisz’a haszon 250 ezer forint. E szembeszökő veszteségeken kívül még má* oldalról háromszorosan vészit többet az állam.A havasi lakosság legelő hiányában keresetétől megfosztva, kivándorolni kénytelen, igy megapad az adó. S megapadván az állatlétszám, kevesebb lesz a fogyasztás saz ezután járó adónem. Mindez olv veszteség, a mely bénitólag hat a kereskedelemre is. Az állattenyésztés elő nye igy már nemzetgazdasági szempontból is szembetűnő a legelők befásitása felett s ezt szemelött tartva, nem lehet hivatásunk az, hogy fákat és erdőket neveljünk a lakosság rovására. Ellenkezőleg beható tanulmány tárgyává kell tennünk, hogy mi módon, mily eszközökkel biztosíthatjuk úgy a havasokon, mint az alföldön a lakosság további fenmaradá- sát és boldogulását. Mert nagyon helyes lehet a törvény intézkedése ott, a hol valóban szükség van az erdőre, a hol a havasi szakadékok, kősziklák, legeltetésre nem lévén alkalmasak, jövedelmezővé tehetők. De legeltetésre alkalmas helyek befásitása, mikor az állattartás révén ezer meg ezer embernek nyújtottak módot a megélhetésre, ezeknek tilalom alá helyezése nemzetgazdasági szempontból nagyon elhibázott dolog. Ily helyeken nem erdő-, hanem legelőgazdálkodást kell belterjes kihasználás utján teremteni.
__________  — gh-

Lovak rekordjai.A 80-as évek végén már nagy feltűnést keltett, hogy egy Fleet nevű amerikai ügető az angol mértföldet (1609 méter) 2 p. és 44 mp. alatt járta be. Ugyanez évben azonban Gold Leaf 2'18, Stamboul pedig 2'15 rekordot teremtett. Sunol 2'80 
Nancy-Hanks pedig előbb 271/*, majd 2'51Ai, végre 2 04 el verte le az ügetőket és poroszkálókat. Közel járt hozzá Alix 1894-ben 2’073/i rekorddal, de ezt leverte ugyanez évben The Abbott 2'031/^ majd 
Cresceus 2*021/4, Róbert J. 2’01 V2, sőt 1897-ben Star Pointer l*591/2 rekorddal, az idén pedig Dán Patch 1’59, majd 
Prince Álért 1’57 rekorddal. Legújabban óriási feltűnést keltett Lou Dillon, egy

amerikai ügetökancza, a mely ezen poroszkálók rekordját egészen megközelítette. Ez a kancza az első angol mértföldet 2’40, a másodikat 2’23, a harmadikat 2 perez alatt járta be. Esik 1 kilométerre 1’93/ö perez, a mi sik versenyben 
vágtató lónál is ritka s fokozza a feltünö- séget az, hogy 4’8 km. távolság végén hozta létre a 2 minutás rekordot.A rekordalkotás terén messzekimagas- lanak még pl. távolugrásban Chandler, egy angliai ló 11 m. 28 cm. ugrással; magas ugrásban pedig az amerikai Ontario 2 m. ugrással. Messze túlhaladja e rekordot 
Fílemaker 2’19 m. s még inkább Heater- 
Bloom 2 m. 49 cm. magas ugrással.Ez utóbbi tehát a magasugrásban, 
Chandler a távugrásban, Lou Dillon az ügetésben, Prince Álért pedig a porosz- kálásban alkotott máig túl nem ért világrekordot. M.

Állategészségügy.
Rovatvezető: Dr. Rátz István.

Kérdés gyógyító szérumok felöl.Különféle lapokban következő hirdetés olvasható : „Gyógyító szérumok. A lépfénétől 
megbetegedett állatokat s az orbánczban meg
betegedett sertéseket — idejekorán alkalmazva 
— néhány óra alatt biztosan megmenti a ve
szélytől. Hirtelen járvány esetén alkalmazva 
védőojtás czéljából, azonnal immunizál. A 
vész tovaterjedését megakadályozza.^Kérdezem : oly komoly természetű álli- tás-e ez, a melynek hitelt lehet adni, vagy csak amolyan reklám-kijelentés, a mely balek fogásra van világba dobva ?Mert ha komoly, hitelt érdemlő tény, akkor a mondott állatbetegségek nem szükséges, hogy több fejfájást okozzanak nekünk, akkor itt az ideje, hogy ezen gyógyító szérumoknak az általános használatát kötelezőleg elrendelje az illetékes fórum, de ha nem ilyen, hanem „amolyan” természetű ez a kijelentés, akkor legfőbb ideje, hogy további publikálásának útja vágassék.Hogy miért, talán nem is szükséges fejtegetni, vagy ha igen, megteszik ezt azok, a kik a közérdekű és nagyfontosságu kérdésre lehető kimerítően és gyakorlati irányban felelni szívesek lesznek.

e Állattenyésztő.*A feltett kérdésre alábbiakban foglaltatik felelet:
A védő- és gyógyító vérsavóiról.A vérsavóval való gyógyítás és védő

oltás BehringAöA ered, a ki beigazolta, hogy a lépfene ellen immun patkányok vérsavójában a lépfene baczillusai nem tenyésznek, hanem elhalnak, ellenben .más állatoknak, igy az egérnek, tengeri malacznak, házi nyúlnak a vérében nemcsak életben maradnak, hanem szaporodnak is. Ebből a jelentőségteljes felfedezésből indultak azután ki mindazok a fontos vizsgálódások, a melyek kiderítették, hogyha egy fertőző betegséggel szemben a védőoltások vagy a kiállott természetes betegség folytán valamely állat ellenállóvá lett, akkor a vére immunizáló hatást fejt ki, vagyis megfelelő mennyiségben más állatok testébe oltva, azokat ugyanazon betegség iránt szintén ellenállókká teszi.így sikerült a dermedés (tetanus) ellen immunizált állatokat ellenállókká tenni úgy a betegséget okozó baktériumokkal, valamint azok vegyi termékeivel szemben. Az immun állatok vérével ezt az ellenálló erőt át is lehetett vinni más állatokra, azonkívül a dermedésben megbetegedett állatok is meggyógyultak az ilyen vér-, illetőleg vérsavó alkalmazása után.Ez a sajátságos hatás azon alapul, hogy a fertőző betegségek ellen immunizált állatok vérsavója részint méregellenes (ptntitoxinos), részint pedig baktériumellenes (jbaktencides') hatást fejtenek k:. Az első esetben tehát olyan módon védik meg a beoltott vagy orvosolt állatokat, hogy erejét veszik a baktériumok termelte mérgeknek, a másik esetben pedig megsemmisítik magukat a baktériumokat.Ilyen gyógyító védösavók úgy nyerhetők, hogy lónak vagy más nagyobb állatnak a testébe, többnyire a vérébe, elő1 szőr igen kis mennyiséget oltanak abból a fertőző anyagból, a mely ellen az állatot ellenállóvá kívánják tenni, ha azután az erre következő ellenhatás, a mi az oltási hely duzzadásában, lázban stb. nyilvánul, elenyészik, akkor újra oltanak az állat testébe ilyen fertőző anyagot., még pedig nagyobb mennyiségben. Ezt az eljárást azután addig folytatják, a befecskendezett anyag folytonos fokozásával, a mig a kérdéses állat nagyfokú ellenálló erőre tesz szert. Az eképen immunizált állatok vérsavóját használják azután tisztán vagy az illető betegség baktériumaival együttesen védőoltásokra és gyógyításra.Az állati betegségek közül a derme
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1903. — 45. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5dés, a sertésorbáncz, a lovak fertőző tüdő- és mellhártyagyulladása, a. keleti marhavész, a baromfikolera, a lépfene, a serczegö üszők, a sertésvész és sertéspestis, a száj- és a körömfájás és a gumókor ellen alkalmaztak ezideig több-kevesebb sikerrel vérsavót.A sertésorbáncz ellen Emmerich és 
Mastbaum immunizáltak először sertéseket olyan állatok vérével, a melyeket előzetesen ellenállókká tettek e betegség iránt. Tulajdonképen azonban Lorenz volt az, a ki a versavóval való védőoltást a sertésorbáncz ellen a gyakorlatban is kezdte alkalmazni, még pedig olyanmódon, hogy a vérsavóval előzetesen beoltott állatokat azután még az orbáncz- baczillus tiszta tenyészeteivel is beoltotta. Ezt az eljárást Németországban jó eredménynyel alkalmazzák.üjabban azután Schütz is állított elő ilyen orbáncz-savót, a mely susserin néven került forgalomba. Ezzel az oltás úgy történik, hogy a susserin és az or- bánczbaczillusok egyidőben fecskendez- tetnek a beoltandó állatba. (Simultan- 
módszer.) A susserin gyógyításra is alkalmas és a Badenben végzett gyógyítási kísérletek szerint 83% a meggyógyult az orbánczban beteg sertéseknek.

Leclaniche módszere hasonló.Ezek az eljárások kipróbáltaknak tekinthetők és a gyakorlati életben beváltak.Kevésbé mondhatjuk ezt a lépfene ellen alkalmazott vérsavóról, a melynek használata %Zaro-nakés Sobernheim-mk azon tapasztalatán alapszik, hogy a lép- fenebaczillus tenyészetének fokozott adagjaival ellenállóvá tett állatok vérérén immunizáló anyagok keletkeznek. Föképen az immunizált juhok vére bizonyult hatékonynak.A S Lernheim-téM vérsavóval újabban Pommernben 2700 szarvasmarhát oltottak s^azokon a vidékeken, a hol a lépfene uralkodott, az oltás után a járvány azonnal megszűnt. Hosszabb ideig (9 hónapig) tartó immunitás úgy érhető el ezzel az eljárással, hogy a vérsavóhoz gyengített hatású lépfenebaczillusokat kevernek és ezzel a keverékkel oltanak.Más nagyobb arányú gyakorlati kísérletekről ezideig tudomásom nincsen.A vérsavóval való oltás és gyógyítás e szerint szabatos megfigyeléseken és részben már a gyakorlatban szerzett tapasztalatokon alapul. Az eredmény természetesen attól függ, hogy milyen fokban tartalmaz az alkalmazandó vérsavó védőanyagokat.A kérdést tevő gyakorlati tényeken alapuló feleleteket kívánt ugyan, ezekre azonban egyelőbe várnunk kell, a mig nagyszámú oltások eredményeiből le- szürődik a gyakorlati tanulság.
Dr. R. I.

Tej gazdaság. 
Rovatvezető: Sierbán .János.

Fejögép.Évek előtt a szaklapokban többféle fejőgépet ismertetve oda vélekedtem, hogy azoknak — a kézzel való fejőssel szemben — jövőjük kivált a miatt nem lehet, mert akármennyire tökéletesek abban, hogy a kéz munkáját utánozzák, még se pótolhatják az ember kezét, amelyet a fe- jési műveletben emberi ész vezet. Az itt szóbahozandófejögépet is igy Ítélem meg, de ennek daczára is ösmertetendönek vélem, már mint újdonságot is, mert úgy gondolkozom, hogy a szakma terén minden figyelemre méltóbb mozzanatról czél- szerü tudomást szereznünk. Nos, hogy figyelemre eléggé méltó ez a gép,azt mutatja az a körülmény,hogy a,. D.-L.Presse“ ez a nagyon előkelő német lap is közleményt ad róla s mutatja az, hogy a közel- mu tban lezajlott hamburgi kiállításon feltűnést tudott keltein és külföldi megrendeléseket is el tudott érni.

A képben is feltüntetett gépet Chr. 
Schmult, alt-rahlsledti (Holstein) lakos konstruálta s bocsátja áruba 250 márka (körülbelül 300 kor.) áron. Az eszköz, mint látjuk, egy érez tejesedény, melyre 4 pumpa van erősítve, ezek mindegyike egy- egv gummicsö segélyével 4, a tőgy bimbóira alkalmazható szivópohárral áll kapcsolatban. A pumpák kézi hajtókészülékkel felváltva hozhatók mozgásba. A bimbókra alkalmazott gummipoharak a pumpa dugattyúinak lehúzásakor egymás után s felváltva légüresekké lesznek, a bimbókra nyomást gyakorolnak, ekként a bimbók csatornáin a tej ömölni kezd s a pumpahengerébe jut, a dugattyúnak emelkedésekor pedig onnan a tejes edénybe folyik. Egy ben a poharakba levegő jutván, 'azok elernyednek, a bimbókból megint tejfolyást tevén lehe'ővé.A gép egyesíti tehát működésében a fejő kéz és a borjú szopási műveletét, de nem hajt végre a kézzel való fejősnél gyakran előforduló hátrányos bimbó hu- zogatást és rángatást s különben épp úgy felváltva fej, mint a kéz. Minthogy kevés tehén ad mindnégy bimbóján át egyforma menynyiségü tejet, s illetőleg mivel egyikmásik bimbóból már nem jön tej, mikor a 

többiből még igen, a gép konstruálója úgy szerkesztette meg eszközét, hogy egyik szivópohár a másiktól függetlenül működhessék. A tejet már nem adó bimbóról t. i. a szivópohárlevehető, anélkül, hogy a többi poharak működését akadályozná. A divatos Hegelwid féle fejéi módsnak is megfelel az ezen géppel való fejős, sőt felülmúlja azt abban, hogy szopó, hatást is kifejt.A Schmidt gépjével való kezelés különben előnyöket mutat az eddig ismeretessé vált gépekkel való fejős fölött s előnyei a mondottakon kívül még abban állnak, • hogy : függetlenít gyakorlott fejő alkalmazásától, a mennyiben e gép kezelése azonnal, bárki által elsajátítható ; a gép, mert mindnégy bimbót egyszerre feji, rövidebb idő alatt végez a tőgy kiürítésével ; egyenletesebben fej, mert kifáradásnak, mint a kéz, nincs kitéve ; a tej a tőgytől az edényig be nem szennyeződhetik; a bimbók erőszakos ránczigá- lásoknak — melyek tőgybajokat idézhetnek fel — nincsenek kitéve; fejni lehet vele legelőn éppúgy, mint istállóban; a gép egyszerű, könnyen szállítható és tisztán tartható s igénybevétele semmi különös berendezéseket nem igényel.A kiállításon megejtett próbáknál — — a mint az előre látható volt— a másféle fejéshez szokott állatok kezdetben ellenkezést mutattak a gép alkalmazásával szemben, de csakhamar megadták aztán magukat. A gép ára, mint láttuk, nem tulmagas arra, hogy használhatóságának további kipróbálása és beválás esetén állandó alkalmazása czéljából nagyobb tehenészeteink valamelyike beszerezze s különösen nem lehet kétség a felett, hogy az újonnan szervezettmagyar- óvári tejkisérleti állomás e találmánynak mibenlétét meg fogja vizsgálni s annak idején bővebb felvilágosítást is nyújtani felőle. Monostori K.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Ilreblay Emil.

Baromfiak élelmessége.Ha kifejlődött baromfiaink szokásait megfigyeljük, csakhamar észrevesszük, hogy milyen nagy különbség van az egyes egyedek vérmérséklete, mozgékonysága, táplálék kei esése és megszerzésbeli ügyessége között. Ezen tulajdonságotleg- helyesebben élelmességnek nevezhetjük. Sokszor megfigyeltem egy-egy kotlóalja csibét, s nem egyszer megmosolyogtam, hogy egyik-másikparányi csibe mennyivel több gyorsaságot és ügyességet fejtett ki, mint fészektestvérei, egy-egy odavetett morzsa, vagy röpülő légy, esetleg más rovar elkapásánál, s az ilyen élelmes kis jószág mindig gyorsabban fejlődött s már tollasodni kezdett, mikor buta kis társai még pillében jártak.Élelmesség tekintetében azonban sokkal nagyobb különbséget találtam két-két 



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 45. sz.kotló csibéit összehasonlítva s itt a fárad- hatlanul, kotyogásával csibéit folyton hívogatva futkározó, bogarászó és ka- pargáló kotlónak a csibéi mindég különbek voltak, - mert élelmesebbek lettek -- mint egy másik lustább avagy bambább kotlónak csibéi.Általánosan elterjedt nézet, hogy a nemes fajta baromfiak kevésbbé élelmesek, mint a magyar parlagi fajták, úgy, hogy sokan ezt már fajtatulajdonságnak szeretnék kijelenteni, pedig ez tulajdonképpen nem egészen úgy van, amint arról meg is győződhet mindenki, ha magyar kotlóval nemes és parlagi tyúktojásokat keverten költet ki s azután a kis csibék viselkedését megfigyeli. Az első 8 — 10 napban úgy látszik ugyan, mintha a jobb falatok elkaparitásában a magyar csibék fürgébbek és ügyesebbek volnának, csakhamar egyenlőkké válnak.A magyar parlagi tyúkra élelmességet, avagy a nemes baromfiakra ráfogott élhetetlenséget, énazonbannem annyira fajta, mint inkább a csibék neveltetése szerint szerzett egyéni tulajdonságnak tartom. Nézetem szerint nem kell attól tartani, hogy a nemes félvér baromfi élhetetlen, folyton csak a konyhaajtót és az etető egyént leső jószág lesz, jó magyar kotló éppen úgy megtanítja félvér csibéit is az élelem keresésre, mintha csupa telivér magyar csibéi volnának. S ezen tulajdonság fontos baromfmemesítési törekvé- seinkreis. Nemes himbaromfiakat ugyanis olyan tenyésztőktől szoktunk vásárolni, kik a nemes anyagot tiszta vérben tenyésztik. Tudjuk azonban, hogy a nemes fajta kotlók lustábbak (bárha kivételek itt is vannak) s igy természetes, hogy ezek csibéi sem lesznek elég élelmesek; ha azonban nemes baromfitenyésztőink magyarparlagi tyúkkal költetnek s neveltetik fel csibéiket, úgy jobban járnak, mert a kotló élelmes keresgélésre szoktatva a növendékeket, ezek szerzett sajátságukat megtartva, könnyebben azaz olcsóbban lesznek táplálhatok s mint tanyai tyúkok is tökéletesen beválnak, llyként természetesen olcsóbban előállítva olcsóbban is lesznek bevásárolhatok, ebből kifolyólag pedig az államnak ugyanannyi anyagi áldozata mellett is nagyobb számú him baromfiak kiosztása válik lehetővé, s annyival gyorsabb idő alatt lesz parlagi baromfiállományunk nemesítése befejezhető. Valljuk be az igazat, hogy 8—10 korona még egy nemes kakasért is igen magas ár. Pókay Dezső.

A baromfiak legeltetéséről.A téli idény előtt talán inkább a baromfiak téli etetéséről és gondozásáról kellene egyet-mást elmondani, és ha én mégis a baromfiak, különösen pedig a tyúkfélék legeltetéséről és annak előnyeiről óhajtok ez alkalommal beszélni, annak egyedüli oka az, hogy a ki baromfiait nyáron át és az őszi hónapok alatt legeltetni akarja, annak a nyugalmasabb téli idény

ben kell gondoskodni a legeltetéshez okvetlenül szükséges vándor baromfiólak, avagy kisebb tenyészetekben mozgó baromfiházak beszerzése végett. E lapok hasábjain a gazdasági és a haszon baromfitenyésztés ezen lényeges tényezőjéről már két alkalommal volt szó, az első esetben akkor, mikor a mezei tyuktenyész- tést és annak rendkívüli előnyeit ismertettük és a mezei tyuktenyésztési rendszert képben is bemutattuk, másodszor pedig nemrégiben, amidőn a kolozsvári országos baromfikiállitáson bemutatott uj rendszerű vándor baromfiéi, melyet 
Pákozdy László hódmezővásárhelyi kir. állatorvos szerkesztett.A magyar baromfitenyésztő közönség a vándor baromfiólak előnyéről teljesen meg van győződve és azokat a nagyobb gazdasággal biró tenyésztők alkalmazzák is, azonban a kisebb területtel rendelkező kis tenyésztők nem szerezhetnek be aránylag mégis sokba kerülő vándor baromfiólat, bár ha alkalmuk volna tyuk- állományuk legeltetésére. A tyúkok legeltetése, tavaszi szántásokon, tarlókon és

az őszi szántásokon nemcsak a baromfitenyésztőre nézve hasznos, mert állománya kitűnő és a lehető legolcsóbb takarmányhoz jut, hanem hasznos a mezőgazdára nézve is, mivel a szántás alkalmával a talajból, a felszínre kerülő különféle rovarokat, férgeket és azok álczáit a tyúkok mohón összeszedik, a tarlókon pedig az elhullajtott magvakat értékesítik, melyek különben haszontalanul elvesznének. Nem lehet vitatkozni egy perczig sem a baromfiak, de különösen a tyúkfélék mezei legeltetésének feli étlenül nagy előnyei felett, hanem inkább azon kell gondolkodnunk, hogy azon tenyésztőknek, akik ezt az eljárást igénybe akarják venni, a kivitelt megkönnyítsük. Épen e szempontból mutatjuk be a fentebb látható és két kerékre szerelt kis taligarendszerű tyukólat, a melyben egy törzs- tyuk évi szaporulatával együtt elfér és egy ember által tovább mozdítható.Amint az ábrán látjuk, ez a taliga rendszerű tyúkól egész könnyű kis alkotmány, amely csupán arra való, hogy a tyúkokat benne elhelyezve, a mezőre kivihessük és ott azokat esetleg az éjen át ez a kis ház vagy ól a ragadozóktól megvédje. Előállítása semmi nagyobb tudományt vagy 

költséget nem igényel, a hosszabb téli időben minden gazdaságban könnyen előállítható ól.Ismételve ajánljuk a tenyésztőknek ezen legeltetési rendszer igénybe vételét.
Egri Dezső.

Különfélék.
Az aradi baromfikiállitás elhalasztása. A B. 0. E. és az aradvármegyei G. E. által Aradon rendezendő országos baromfi kiállítás, amely f. évi november hó 8., 9. és 10-ére volt hirdetve a rendező bizottságon kívül álló okokból előállt elháríthatatlan akadály miatt november 29., 30. és deczember 1-én fog megtartatni. E szerint tehát a bejelentett állatok és tárgyak legkésőbb november hó 27-én estig szállitandók a kiállítás területére, de a rendező bizottság esetleg már november 24-én is elfogadja azokat. A kiállítás megnyitása f. évi no

vember hó 29-én d. e. 11 órakor lesz. Az eddig beérkezett bejelentések változatlanul tartatnak fenn, azon megjegyzéssel, hogy ujabbi bejelentések még november hó 15-ig fogadtatnak el. A kiállítás fedett, zárt helyen lesz megtartva, s igy a baromfiak az időjárás viszontagságainak kitéve nem lesznek. A kiállítás alkalmából élvezendő utazási és szállítási díjkedvezményekre. vonatkozó tudnivalók pótlólag lesznek közölve.
Margarintörvény Francziaországban. A legutóbb Brüsszelben megtartott nemzetközi tejgazdasági kongresszuson sokat tanácskoztak azon, miképpen lehessen a 

vaj hamisítását megakadályozni. Végre is abban állapodtak meg, hogy legczél- szerübb lesz a porosz példát utánozva, a margarinhoz már a gyártásnál olyan alkotórészeket kevertetni, melyek a margarinnak a vajban levő jelenlétét föltétlenül elárulnák. A kongresszus a margaringyártásban érdekelt hollandusok heves oppozicziója mellett elhatározta, hogy ezt a vajtermelö államok számára követendő irányelvül tűzi ki s az elv megvalósítása érdekében körirattal fordul az összes érdekelt államokhoz. Francziaor- 
szág az első állam, mely teljesen a brüsz ■ szeli tejgazdasági kongresszus álláspontjára helyezkedik. Mint ugyanis Párisból jelentik, a franczia földmivelésügyi miniszter a kamara elé törvényjavaslatot terjesztett, amely a margarin készítésekor annak a végyelemzéskor könnyen fel
ismerhető ártalmatlan anyagokkal való ke
verését írja elő. Ezen intézkedés, amint a törvényjavaslat indokolása kifejti, azért vált szükségessé, mert máskülönben lehetetlen megállapítani a vajhoz kevert margarin jelenlétét és mennyiségét és igy a vajhamisitók rendesen kibújtak a büntetés terhe alól. A törvényjavaslat továbbá tartalmazza azt is, hogy csak azokból az országokból legyen szabad vajat behozni, amelyek a margaringyártásra 
vonatkozólag hasonló intézkedéseket tettek.
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A lótenyésztés Fejérmegyében.Zichy Nándor gróf elnöklésével népes értekezlet volt Székesfejérvárott, a melyen megbeszélték, milyen módon lehetne a lótenyésztést föllenditeni. Zichy szerint a csikótelep nem elég erre. DeínTcZsigmond ismertette a nagy-lángi csikólegelő léte- sitésénél szerzett tapasztalatokat, a melyek a legelő megszüntetésére vezettek. Czirákij Antal gróf közli, hogy ő a hadsereg lószükségletének kérdését tanulmányozta és arra az eredményre jutott, hogy a kincstár által megvett és a kincstári csikótelepeken fölnevelt lovaké - áVaéves korukban 1200—1400 koronába kerülnek. És ha az állam ilyen drágán nevel, kétségtelen, hogy a magános gazdának még többe kerül a csikótelep. Holvécl Vilmos községi csikóterületeket óhajt, a hol a csikók felügyelet mellett lennének. Ez olcsóbb és czélravezetőbb, mint a csikólegelő. Koller Pál szintén ilyen csikókért érdekében szólal föl. A két utóbbi indítványt egyesítvén, az egyesület elfogadta és ily értelemben tettek fölterjesztést a földmivelésügyi miniszternek. A fölterjesztést mégszerkesztették és föl is küldték, kérve a csikókerteknek községenkint való fölállítására a csikótelep részére megígért segítséget.
Budapest borjufogyasztása. A szopós borjuk levágása utóbbi időben rendkívüli módon emelkedett. Hogy csak magában Budapesten miképp emelkedett a szopós borjuk fölhozatala (csupán a magyarországi fölhozatal) aziránt a következő statisztika tájékoztat Összesen a budapesti marhavásártérre és koz vágóhidra belföldről fölhozatott élő szopós borjú darab : 

1903 
1899 1900 1901 1902 szept.l.

vásártérre vasúton. 64,621 65,992 74,184 72,5 58 53,271 
, kocsin 32,908 31,603 33,825 32,582 17,807 

direkte vágóhidra 11,463 12,531 10,084 13,308 11 640 
108’992 110,126 118 093 118,448 81,718 tehát havonkiut átlagban darab :

1903
1899 1900 1901 1902 szept.l.

vásártérre vasúton 5,385 5,499 6,182 6 046 6,659
, kocsin 2,709 2,633 2,818 2,715 2,226

direkte, vágóhídra , 955 1,044 840 1,109 1,455
Összesen 9,049 9,177 9,840 9 870 10,340A vásárcsarnokokba belföldről fölhozatott leölt borjú:
> 1900 1901 1902

19,507 16,361 25 911 darabHa most ezen számhoz hozzászámítjuk a fővárosban évenkint leölt növendékmarha mennyiségét úgy valóban gondol- kodóbaesik az ember,hogy nem kellene-e valamiképpen megrendszabályozni a szopós és növendékmarha-le vágást olyképen, hogy csupán olyan állatok volnának levághatok, melyek tenyésztésre teljesen 
alkalmatlanok és így fölnevelésük állattenyésztési szempontból nem indokolt.

Katonalovak szállítása. A földmivelési miniszter az osztrák belügyminiszterrel egyetértőleg elrendelte, hogy a fegyveres erőhöz tartozó egyéveseknek szolgálati czélra tartott, akár kincstári, akár pedig magántulajdont tevő lovai a magyar korona országaiból Ausztriába és viszont marhalevél nélkül szállíthatók és hogy az ilyen lovak a katonai szolgálat közben, vagy az ilyen szolgálat czéljából a kölcsönös forgalomban vasúton vagy hajón szállítás alkalmával föl, illetve lerakáskor állatorvosi vizsgálat alá nem veendők.

Újabb selyemfonógyárak: Lúgosról jelentik: A selyemfonógyár fölépült és bérbevételére igen sok tőkés jelentkezett. A jövő tavaszszal a mohácsi fonógyár fölépítéséhez fognak.
„Állatorvosi Közlöny" e czim alatt 

Lukács Aladár és Vámos Jenő állatorvosok szerkesztésében egy havonként kétszer megjelenő állatorvosi hetilap indult meg a mely az állatorvos-társadalmi ügyeket kívánja szolgálni. Változatos összeállításából s az első számban közölt gyakorlati irányú czikkeiböl ítélve a közlöny az állatorvosi kar érdekeinek hü tolmácsa leend.
..AGRARIA"

magyar gépforgalmi rész ény-társaság, a szab, osztrák-magyar államvasut - társaság 
resíezai mezőgazdasági gépgyárának 

vezérli gynöksége.

Mezőgazdák különös figyelmébe 1 

Ti.zta aczelaayag iáját itámoiaMóli Eltörhetetlentégelyaczélekefej.Pánczélaczélkormánylemez.Magasított aczél-ekefej. Porvédö kerekek.
Aczél I I gerendely.

Csak kitámasztott nyeregkerettel bíró 
taligát s/állitunk. Kérjünk árjegy
zéket -’íwIí mivel ez az összes ta'aj- 
mivelő-gépeket terjedelmesen ismerteti 
és egyáltalán a talaj alapos megmunká
lására terjedelmes, szakszerű és minden 
gazdának értékes felvilágosításokat nyújt 

és dij rentesen küldetik.

Ekegyártás terén legelsó'-rangu magyar 
gyártmány, felülmúlja még a legneve
zetesebb idegen gyártmányokat is.
Rövidített levélcím : „A raria“ Budapest, 
V., Váczi-ut 2. Sürgönyeim: „Agraria“ 

Budapest.

Német husszemletörvény. Németországba húsárut kivivőkre nézve nagy fontossággal bírván a német husszemletörvény, megemlítjük, hogy Georg Schmidt titkos tanácsos a porosz pénzügyminisztériumban a husszemletörvény határozmányait ismertető és kommentáló könyvet irt, „Die Fleischbeschau Zollordnung und die gesetzlichen Bestimmungen über díe Auslands-Fleischbeschau1' czim alatt. A könyvet Cári Heymann adta ki Berlinben ; ára 5 márka.
Magyar ló Törökországban. A Székes

fehérváron lefolyt országos vásáron mintegy kétszáz darab lovat vásároltak Törökország részére. Különösen a kicsiny erős lovakat válogatták össze, melyeket már útnak is indítottak.
Kiállítás Pancsován. A pancsovai mezőgazdasági kiállítás nagybizottsága a 

napokban tartotta meg általános érdeklődés és nagy részvétel mellett alakuló gyűlését. A nagybizottság megállapította a kiállítási szabályzatot és kimondotta, hogy a kiállítás 1904. évi augusztus hó 14-től szeptember hó 11-ig fog megtartatni, auguszlus hó 20-án állatkiál- 
litás díjazással s augusztus hó 27., 28 és 29-én országos jellegű haromfikiálli- 
tás fog rendeztetni. A mezőgazdasági kiállításra csak a körzetbe bevont községekben termelt mezőgazdasági termékek lesznek kiállítva. A kiállítás védnökéül egyhangú lelkesedéssel bajsai 
Zákó Milán választatott meg.

Sertésvétel. A Szepesremetei Gazdasági Egyesület egy waggon sertést (da- rabonkint 100—130 kilós) óhajt beszerezni tagjai között leendő szétosztás czéljából. Azon tenyésztők, akik ily meny- nyiségü sertést eladni óhajtanak, erre vonatkozó ajánlatukat közvetlenül a fent- nevezett egyesület elnökségéhez küldjék be.
— Somogyvármegye szarvasmarha-te

nyésztése. Egy kis füzetet küldöttek be hozzánk, amely figyelemre méltóan tárgyalja a bonyhád vidéki táj fajta kerület megalakítását, illetve kiterjesztésének szükségességét. Specziálisan Somogy- vármegyét mondja e kerületbe beillesz- tendőnek, mint amelynek fekvési viszonyai, a jelenlegi bonyhádvidéki szarvasmarha tenyésztési körzethez való közelsége mintegy predesztinálja erre. A bonyhádi marha fokozódó kereslete, a somogyi nép jövedelmének fokozása is a mellett szól, hogy Somogyvármegyében a bonyhád-szimmentháli szarvasmarhajelleg kifejlesztessék s e tájfajta itt gyors virágzásnak induljon. A kiviteli módozatokat tárgyalja a következőkben a füzet Írója, közvetlenül elérhető módon s e tekintetben felhívja a megyei és az illetékes állami köröket egy oly akczió megkezdésére, amely Somogyvármegyét a bonyhádi tájfajta egy termékeny tenyésztő helyévé alakítaná. Mindenesetre figyelemreméltó s elfogadható, a helyi körülményeket jól ismerőtől az, amit füzetében elmond s hisszük, hogy miként a mi figyelmünket sem kerülte el az egészséges eszme, épugy figyelmen és pártoláson kívül nem fog hagyatni az illetékes állami köröktől sem.
Jószág és baromfikiállitás. A solti gazdakör, a pestvármegyei gazdasági egyesület és a dunavecsei járási gazdakör támogatásával Solton díjazással egybekötött jószág és baromfikiállítást rendezett. Kiállítottak 54 lovat, 152 szarvasmarhát, 359 szárnyast. Rendelkezésre állott 500 korona jutalomdij. A kiállítást 

Benyov&zky Sándor gróf országgyűlési képviselő nyitotta meg. A vármegyei gazdasági egyesület részéről Te<eki József gróf, Hauer Béla és Végh Béla jelentek meg a megnyitó ünnepen, ahol 
Csikay Imre főszolgabíró, kiállítási elnök, 
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Almássy Sándor tiszteletbeli főszolgabíró, bíráló-bizottsági elnök, Galambos Adolf főrendező üdvözölték őket. A gazdakör táviratilag üdvözölte Keglevich Gábor grófot, a megyei gazdasági egyesületet, a kiállítás megnyitása alkalmából.

Zsirkereslet. Stettinben, konzuli hivatalunk szeptember havi jelentése szerint, 
disznózsírból kevés van raktáron és miután a kereslet ebből más jelentősebb piaczo- kon is nagy, a készletek pedig kicsinyek, a disznózsír ára, mely különben eddig is szilárd volt, továbbra is tartja magát és emelkedő irányzatot mutat.

Magyar Olajipar

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

Lenmagot
Repczét 
Gomborkát

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot 

Ricinusmagot

Szállít:
Olajpogácsát 

Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenőcsöt 
Kocsikenőcsöt

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

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

K. I. urnák Bánhida. Az aradi baromfikiál- 
litás és vásár november 28—decz. l-ére lett 
elhalasztva. Bejelentések folyó hó 15-éig fogad
tatnak el. — R. I. úrnőnek S.-Szobb. Ajánljuk 
Hreblay Emil állatteny. m._ kir. felügyelő 
baromfitenyésztési könyvét. Árjegyzéket borí
tékban küldünk. Egyesületünknél is megren
delhetők. — S. M. úrnőnek Tinnye. Fehér or- 
pington és fehér langsan. — K. N. urnák 
Szakolcza. Az aradi baromfikiá'.litás prospek
tusát küldjük. El van halasztva 28-ára. Beje
lentések 15-éig fogadtatnak el. — K. R. úrnő
nek Zsámbék. A pekingi kacsákat 4 éves ko
rukig érdemes tartani, e korukig tojnak leg
többet ; ezentúl tojóképességük csökken s te
kintve falánkságukat, nem tarthatók haszonnal. 
A pulykákat azonban tovább lehet tenyésztésre 
használni. A pulykakakas csak 3 éves korában 
van teljesen kifejlődve s igv 3 éven aluli puly

kakakast nem igen czélszerü tenyésztésre hasz
nálni. 1 pulykakakasra 5 — 6 tyúkot lehet szá
mítani, s ezek életkora 2—6 év lehet. — 0. A. 
urnák Budapest. Találmányát illetékes helyen 
szóvá tettük, a hol azt az értesítést nyertük, 
hogy szívesen kipróbálják. Kérjük a további 
teendők megbeszélése végett irodánkba felfá
radni. — M. N. urnák M.-Sziget. Mindenféle 
a baromfitenyésztéshez szükséges czikk Geit- 
ner és Rausch czégnél kapható Budapest, 
Andrássy-ut 8.

Állatkereskedeleiii.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Tapo!i“ eredeti tudósításai.
Budapesti vágómarhavásár. 1903. november 5. 

Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 3156 drb, csontozni 
való marha 957 drb, összesen 4113 drb. Ebből : ökör 
2758 drb, bika 199 drb, tehén 890 drb, bivaly 251 drb, 
növendékmarha 13 drb.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

1903. november 5. I. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör 68-76 60-66 52-58
Tarka hízott ökör . 68—78 62-66 50-60
Tehén........................ 59-66 50-57 42-48
Szerbiai ökör . . . 63-69 55-61 46-53
Bika........................... 68-75 59-66 50-57
Növendékmarha . . — 40—56 —
Bivaly ....... — 40-50 -------- .
Irányzat: A vásár hangulata lanyha; az árak jó 

minőségiteknél változat’an, egyéb minőségüeknél 1—2 
korona árcsökkenés.

Budapesti juhvásár. 1903. november 2. Fölhajta
tott : 2245 drb- Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 44—48, középminőségii hízott ürü 
——— legelőn javított ürü 31—42 pár.-kint, javított 
bárány, —, szerbiai raczkajuh----- , kecske —, anya
-------- . Irányzat: A vásár hangulat lanyha.

Budapesti sznrómarhavásár. 1903. november 5. 
Fölhozatott : borjú 269 darab, bárány----- darab.
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 70—96 flll., II. oszt. 
-------- flll., bárány páronkint---------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha.
Budapesti lóvásár. 1903. november 5. Fölhajtatott: 

452 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
— drb, hintós 40 drb, igás 30drb, fuvaros ló 60 drb, 
parasztló 280 drb, alárendelt minőségű 42 drb. Elada
tott : 272 drb. Árak : drbonkint kor. hátas ló----- , jukker
----------- , hintós 200—380, igás 240—360, fuvarosíó 100— 
180, paraszt ló 30—120. Irányzat: A vásár hangulata lanyha.

Budapesti íerenczvárosi sertés-zártvásár.

Irányzat: Vásár közepes.
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nov. 5 én 91-92 91-92 96-100 92-98 86-94 —

A Kőbányai'sertéspiacz heti forgalma. 1903. 
október 30-tól 1903. november 5-éig. Sertésállomány volt 
1903. november 28-án 36183 drb. Ehhez érkezett: magyar 
528 drb, szerb 3936 drb, ÖBszes állomány 40647 drb. 
Elszállittatott: 5151 drb. Maradt állomány 35496.

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. főiül 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: 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 — drb 
lett Németországba elszállítva.

Bécsi: szurőmarhavásár. 1903. november 5. Föl
hozatal : 3049 drb boríu, 1862 drb sertés, 616 drb 
juh, 209 drb bárány. Árak: kg.-kint flll. borjú élő: 
118—132, ölött 96—116, hízott sertés 96—112, süldő 
sertés 90—98, hússertés 96—112, juh 52—88, bárány 
páronkint 12—26 kor.

Irányzat: A borjuvásáron csendes; príma áru ára 
változ tlan ; többi minőség árban hanyatlott; a többi 
állatnem a multhetinél alacsonyabb árban kelt el.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. nov. 3. Föl
hajtatott : hízott és legelőmarha 2732 drb, csontozni 
vaió marha 1552 darab, összesen 4284 darab. Ebből 
ökör 2983 drb, bika 572 drb, tehén 539 drb, bivaly 
190 drb. Vásáron kívül közvetlenül a vágóhídra ér
kezett a lefolyt héten 766 drb., az utolsó vesztegvásárra 
való fölhajtás 829 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték

ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. november 3. j 1. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör . . . 76-79-81 64-74 56—63
Galicziai hízott ökör. . . 76-78-82 70-75 64—68
Tarka hízott ökör . . . 81-86-90 70-80 60-69
Bikák 52-72-70 59-79-70
Hízott tehén K0 70 50 70
Legelő marha.................... 50 68 50 08

52 02 59 09
Bivaly............................... 40—54 40—54 I ____
Konzerváru (selejt) . . . — -------- I —
Irányzat: A vásárlók rezervált magatartása miatt az 

üzlet gyenge ; príma áru egyes esetekben 100 kg. után 
1 koronával h nyat ott.

Bécsi sertésvásár. 1903. november 3. Fölhajtatott: 
hússertés 5095 darab, zsirsertés 5540 drb, összesen: 
10,635 drb. Ebből : magyarországi 5576 drb. galicziai 
5004 drb, egyéb 55 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban flll.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 102—104 (kiv. 
105), elsőrendű közép magyar 97—101, könnyű magyar 
90—95, öreg nehéz magyar 97—101, szerémségi 
(horvát)-------- , szedett sertés 90—95, galicziai süldők
—----- , galicziai öreg------, hússertések 72—92.

Irányzat: Gyengébb, mint a múlt héten, némileg 
visszamenő árakkal.

Bécsi juhvásár. 1903. november 5. Fölhajtatott: 1792 
darab, mely — flll.-rel kelt el klgr.-kint. Árak: kg.-kint 
flll.-ben : angol húsos ürük-------- , I. rendű hízott ürü
46—51, középmin. hízott ürü 40-44, kecske —, bárány —.

Irányzat: A rendkívül gyenge kereslet folytán igen 
lanyha.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
1903. november l-én.
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Lépfene _  _ __ ________ 33 44 1 2
Veszettség _____________ 40 40 — 4 4
Takonykór ......... ..... ............ 45 52 — — 1
Ragadós száj ős körömfájás 1062 7249 17 272 — —
Ragadós tüdőlob _............. — — — — —
Juhhimlő .. ............. ..... ........... 22 55 2 6 — _
Ivarszerü hólyagos kiütés 14 26 — 2 4
Rühkór . . _  _ _____ __ 155 280 — 7 23
Sertésorbáncz ____ _____ 140 395 — 22 35
Bivalyvősz ... ....................... 26 47 e 3 —
Sertésvész ....... ................. . 553 — — 29 —

Élelmi czikkek piacza.
A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése 1903. november 6-án.
A hozatalok a lefolyt héten mindvégig tömegesek 

voltak. Élő is levágott baromfi i- nagyobb 
mennyiségben került felküldésre. Vadfélék ked
vező elhelyezésnek örvendenek. A vajpiacz árai 
változatlanok. A tojáspiaczon még mindig nagyon 
hiányzik az elsőrendű áru, minek folyt n a külföldi 
lanyha hangulat daczár < az árak szilárdak maradtak.

Árak: Husnemüek: marhahús 112—120, helybeli 
borjúhús 100—130, vidéki borjúhús 76—112 korona. 
Sertéshús 112—120, szalonna friss 128—140, szalonna, 
sózott 126—128, szalonna, füstölt 130—136, szalonna, 
olvasztani való 136—140, háj 140—144, sertészsír 132— 
133 kor. Füstölthus (vidéki) kgja 1.60—1.80, hazai 
sonka 1.60—1.62, szalámi 1.30—1.40 kor. Vad: nyúl 
(nagy) 2.----- 2.40, fogoly 1.05—1.20, fáczán 2.40—3—,
szalonka 2.20—2.50 kor. drbkint; őzhus 1.----- 1.20,
szarvas —.60----- .70 kor. kgként. Baromfifélék : élő tyuk
2.10—2.50, rántani való csirke 1.50—1.90. Bütni való 
csirke 1.90—2.30, kacsa, sovány 3.----- 4.—, hízott 4.50—
6.—, lúd, hízott 10. 14.—, pulyka, sovány 6.50—7.—, 
hízott 7.----- 7.50 kor. páronkint. Vágott, Bzépen tisztított
hízott liba 1.15—1.20, vágott hízott kappan, kacsa és 
pulyka 1.20—1.40 kor kgként. Teavaj: (czentrifugal) 
1.90—2.20, főzővaj 1.60—1.80 kor. kgként. Tehéntúró 
kgja 20—30 fillér. Tojás : bácskai 84—88, erdélyi ap
róbb áru 74—80, apadt 64—70 kor. ládankint. (1440 drb.)

Szerkesztői üzenetek.
Ifi. H. 1. urnák. Lapunkban megjelenő hir

detése ügyében már többször irtunk czimére, 
legutóbb ajánlva H.-M.-Vásárhelyre. Ezekre 
azonban feleletet nem kapván, ez utón kérjük, 
hogy első s kézhezvett levelünk értelmében a 
hirdetési ügyet rendezni szíveskedjék. — Sz. 
T. Károlyné úrnőnek. Levelét áttettük a B. 0. E.- 
hez, honnan a kérdezett baromfiak beszerzé
sére nézve rövidesen választ kap.
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FEHÉR MIKLÓS ="
Budapesten, V. kerület, Külső Váczi-ut 80. szám.

Amáv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ: ----- -

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

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

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. ... • z

rWestffalia Separator

GÁL és FODüR BUDAPEST,
V.,Váczi-körut 44.

A legtökéletesebb szabadalmazott „WESTFALIA* separatorok

A legújabban szabadalmazott tejelő
melegítők kizárólagos elárusítói, 
Tej szövetkezetek, tej telepek, vaj és 
sajtgyárak teljes berendezéséről 
erő és kézi hajtásra díjtalanul 
szolgálunk tervekkel és költség

vetéssel.

Tessék árjegyzéket kérni.

TEJGAZDASÁGI ZSEBNAPTÁR
az 1904. évre

Ötödik évfolyam. Szerkeszti és kiadja

JESZ ENSZKY PVE.
az O. 91. GL E. titkárja.

Tejgazdasággal foglalkozóknak nélkülözhetetlen.
Megrendelhető az .Állattenyésztési és Tejgazdaság’! Lapok 

^kiadőlHvatalábiui^ Budapest, IX., Üllői-út 25. szám.

8

Ludvig Erhardt jTwíti Wien, XVlI]l, Jörgerstrasse 41.
Ajánlja szabadalmazott és 
kipróbált lógyorsnyiró- 
gépeit, melyek a cs. és 
kir. ndv. istállókban, 
főrangúik, katonai 
parancsnokságok és 

ménesek
istállóiban használatban 

vannak.
Lovak, szarvasmarhák és juhok részére.

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

koznak 10% árengedményben részesülnek.

E3

A „KRONEN SEPARATOR“
1901-ben az állami lefölözö-versenvnél Budapesten, valamennyi 
gép között legélesebben fölözött. Kapható 12 különböző 
nagyságban, óránkénti 40—2300 liternyi munkaképességgel. 
KOBONA-VAJKÖPÜLÖK. Legújabb és legczélszerübö 

gép kisebb üzemek részére.
Szám 12 3 4
SkX5-6 10 15 25 lit.

K. 25.— 36 — 45.— 65.—

JURÁNY és WOLFRÜffi
BUDAPEST, VI., Váczi-körut 33.

Tejgazdasági gépgyár és tejgazda
sági technikai iroda.

Berendez teljes tejgazdaságokat kéz" 
és erőhajtásra.
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rPályázat

Nagyméltóságu Gróf Csekonics Endre 
ur veszpréinmegyei enyingi uradalmá
ban egy a tejkezelésben jártassággal 
biró és azt bizonyítványokkal igazolni képes, úgy a tehenek körüli eljárást, azok 
takarmányozását, ápolását értő, a magyar nyelvet úgy szóban, mint Írásban bíró és irodai munkálatok teljesítésére is alkalmazható

gazdasági segéd

1904. január l-vel felvétetik.
Évi járandósága: 400 korona készpénz, hit. kenvérbuza, 14 hit. rozs, 4 hit. árpa, 28 kg.só, 1 drb hízott sertés, 22/3 magyarhold kukoricza föld, 400 □-öl burgonyaföld, 600 □-öl kert, 2 darab tehéntartás, 1 darab gulyabelí szabad- tartfts, 4 öreg sertéstartás, 20 darab szaporulattal ; ezenkívül szabad lakás külön házban és udvarral, szabad orvosi kezelés és gyógyszer.
Folyamodványok az uradalmi jószág

igazgatóság czimére Zsombolya, Torontál- 
megye küldendők.

8
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Árjegyzék kívánatra mindenhová díjmentesen küldetik 
« Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; a fuvardíjat oda és £• 

az üres üvegekért vissza fizeti a

3 Szt.-Lukacsfürdő Kútvállalat, Budán. 3

3

rz

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

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

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

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

magyar lenmagból sajtolt,

győrszigeti olajgyára

A legjobb minőségű tiszta 
magas tápértékü ========

Etessünk növendék-állatainkkal és tejelő-marháinkkal 
lenmagpogácsát, a mely minden más takarmánynál sok
kal becsesebb és a legdiátetikusabb erőtakarmány. ==
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4 ^angerhauseni gépgyár1 ►
- részvény-társaság ...............>

◄ Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére. ►

■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■

Gazdák!
Van egy védő
szer sertéseitek 
számára, mely 
egyszersmind 

táp- és hizlaló
szer. Károsodás 
elkerülése vé
gett tegyetek 

már a malaczok 
eleségébe is

dr. Trnlióczy-féle

krajnai sertés-táplisztet.
1 csomag, mely hónapokra eleg-endő : 50 fillér.

Kitűnő hatással van az egészségre, étvágyra, növekedésre, búsra és zsirra. 
Kapható a legtöbb kereskedésben, vagy 5 csomag posta utján a gyári 

raktárban :
Trnfcóczy gyógyszerésznél, Laibach, Krain, Österreich.

Hitelesített köszönőiratok naponta érkeznek, biztos eredményt jelentve.

Törv. védve.

Beteg állatok szánalomra méltók.
AlKTTTIfl-'R TKTU háziállatok óv- és gyógypora, 

disznónak, lónak, szarvasmarhá
nak, juhnak és tollasoknak, használati utasitás szerint (3 -4- 
szer naponta 2—3 evőkanállal, kor és nagyság szerint) 
adatik azonnal, a mint rendetlenül esznek és székeletjük 
megszűnik. Az „Antegrin“ disznók étvágytalansága leso- 
ványodása,^ rossz emé-ztése és székrekedése, giliszták 
ellen kitünően b»t; lovak étvágyhiánya, keh és ebből eredő 

nehéz légzés ellen, túletetésnél és vér- 
tisztitóu! ; tehenek véres vagy rossz, 
valamint kevés tejelése, puffadtsága 
ellen; tollasok, hullása ellen. Álta
lában egy egyszeri adag alig kerül 
3 krajczárba, melylyel nagy kárt el
hárítanak azok, a kik óvszerkópen 
és étvágygerjesztőül hébe-korba adva, 
hizlaláskor is mindig már előre megren
delik, pl. 100 drb ser
tés közt a dögöt meg
szüntetni 10—15—20 
kilogramm szükséges. 
Egy tekercs ára 2 K., 
mely elég 2 süldő meg
mentésére. Egy kilo
gramm ára 4 K. Kőt és 
lél kilogrammot tiz 
sertésre csomagolás
sal 10 K. 30 f.-ért már 
bérmentve is küldöm. 
Öt kilogram 20. K. he
lyett 19 K.; de 10 kilo
gramm csak 34 K Kap
hatók posta v. után
véttel küldve csakis

EJr. DÁVID VIKTOR
gyógysze ész-tudor, a m. kir. természettud. társulat r. tagja 

Szent István kirJy gyógyszertárában, ESZÉK, alsóváros.

Postaköltséggel egyeli i.kor. 40- Fillér-ért 
küldi péterfy tamás 8WE5TIX.tárták

SCHENKER és TÁRSAI, HOFFMANN S. és V.. KOHN E. és MITTLER
KÜLÖNVONAT IRODÁJA.

Mindennemű
élelmiszerek, élő állatoknak, romlandó áruknak és egyéb gyors 
szállítást igénylő czikkeknek, külön e czélra rendszeresített 

gyorsított különvonatok.

Közlekednek egyelőre: hetenként szerdán és szombaton.

Bővebb felvilágosítást ad a

Különvonat iroda: Budapest, V., Nádor u. 20.
Telefon 44—71.

KURCZ LIPÓT ÉS TÁRSA

ÍVJ Vlíffl

y,
v 

nyomtatványhoz szükségelt y/

CLICHÉKET AZ
Chemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- 
typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve- Z 
zetek, alaprajzok photolithografiailag lég- y
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak V

megrendelések pontosan is jutányosán eszközöltetnek.

photoczinkografiai mülntézete

Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 13. y
KÉSZÍT: -------------------------------------------- \/
mindennemű

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

XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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e-e.e_e.e_e. 1902. évi forgalom: 28,000 bál. a)_d_9_9_9A)

Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapju-aukcziókra

I
 melyek minden évben jnlius és szeptember 

hónapokban tartatnak 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 Alagott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
„Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélsz uüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vízzel 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 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
Alakult 1900. erkölcsi támogatásával Alakult 1900.

" ' 1 " 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.

Biztosit Ásókat elfogat! tiiz- és jégkár ellen, tigy szintéit 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 dijvisszatéritést kaptak.

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

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű ...........................
Műtrágyáit<3 a t. ez. gazdaközönség becses figyel- mébe. Ajánlatokkal készséggel szol- gál a Központi Iroda, Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. sz. ====== ©'

◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄
◄◄
◄
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲a

Eladó földbirtok.
Egy 410 kát. hold terjedelmű, Gömör- 

megye, Berzéte és Rudna községek hatá
rában fekvő birtok eladó vagy haszon
bérbe adandó.

A birtok áll: 27a kát. hold — kényel
mes lakóház és gazdasági épületekkel
ellátott —- belsőségből

243 hold szántóföldből,
101 2 „ rétből,
35* 2 „ legelőből és
117 „ . erdőből.
Az eladási feltételek rendkívül kedvezők 

és előnyösek, melyekről fe.világositást 
e lapok szerkesztősége ad.

► ► ►► ►►►
► ►►►► ► ►►►► ► ►► ►► ►► ►►

■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼a

Uj “Yietória” sor vetőgép
( tolókerék • rend ■ 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETŐGÉP. — ■ -

J yfofherr « Sehrantz
J3udapesten, VI. kér, Váczi-körút 57. sz.

&WWWW Uj 8azdasási gépgyára és vas- 
öntödéje Kispesten épültl900-ban

27T’janija legjobb minőségű gazdasági gépeit 
és eszközeit jutányos árak mellett. ------

terjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen
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Kis hirdetések ára:

■linden szó 4 flll., kövér betűkkel 
minden, szó 8 flll. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adunk felvilágosítást, ha 
k rdésttevö 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 veszünk fel.

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

Kínálat.

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

Faj baromfiak
állandóan kaphatók : Plymouth, 
Langshan, Bráhma, Cochin, 
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 takar
mányozásánál nélkülözhe

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

r.-társaságnál 
Budapest, Fűrdő-u. 8.

Óriás olasz 
emdeni lúd nagyon bő tojó 
á 10 K., kapható Spilka 
Antalné-nál, Me/őkováeshá- 
zán.

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet., fonat- és 
kerítés-gyára 

BUDAPESTEN, VIII. 
Üllői-ut 48. szám.

i Olcsó cstartós drótkerítések
baromfi-udvarok, tyukketre- 

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

— Kaphatók: —

Kollerich Pál és Fiai gyárosodnál 
Budapest, IV., Ferencz 
Józsefrakpart 21. sz. 
Árjegyzék és költségvetések, ingyen.

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

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 álla
tok, jutányosán eladók 

Pisny Istvánnénál, Batto- 
nyán. Ugyanott hízott ludak 
és kacsák is beszerezhetők.

Szépen
fejlett tisztavérü bronz

pulykák ; kakas 10 kor. tojó 
7 kor. ért, úgyszintén tisztavérü 
hófehér öriás emdeni tojók 
darabja 10 kor.-ért kapható : 
Nagy Ignácznénál, Varjas 
puszta, u. p. Böős.

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

megbízottaknál.

Lampel Ödön 
kosárfonó

Újpest, Temető-utcza 8. sz. 
Részit baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
féle keltető-fészkeket 1 

koronáért.
Fajtiszta, szép sárga Orping- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
H. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London I 

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

bélyeg beküldését kérjük.) I

Több kiállításon 
aranyérmet nyert tenyészetem 
bői, k vetkező állatokra meg
rendelést elfogadok. Óriási olasz 

| lúd : tojó 10 kor., gunár 12 kor ; 
olasz X angol emdenivel tojó 
12 kor., gunár 14 kor. Novem
bertől minden hóban, minden 
drb 1 koronával drágább. An
golországból importált sárga 
orpington ivadékaiból tojó 14 
kor., kakas 16 kor. Sárga orping
ton X sárga magyarral tojó 
6 kor., kakas 8 kor. Novem
bertől minden hóban minden 
darab 1 koronával drágább. 
1—2 éves kifejlődött fekete 
langshan tyuk 2.50 kor. drbja. 
Fehér gyöugytyuk 1—2 éves 
10 korona, idei 8 kor. Fehér 
mexikói pulyka 1 -2 éves kakas 
16 kor., tojó 10 korona, fiatal 
6 kor. Csomagolás önköltségen 
Mindezen fajták tojásaira már 
most előjegyzést elfogadok és 
rendelés szerint sorrendben lesz
nek szállítva. Sármezey Antal- 
né, Mező-Kovácsháza.

Kitűnő 
emdeni Indák, mexikói 
pulykák mindkét nemben 
darabonként 10 koronáért, to
vábbá pekingi kacsák da
rabonként 6 koronáért kaphatók 
Hász Mariskánál Magyar- 
Bánhegyesen, Csanádvm.

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

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kivan elérni?

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

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

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

Geittner és Rausch, Andrássy-ut 8.

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas- 
ammont (dohánytrágyázásra), chilisalétromot, 
kanitot, 40%-os kálitrágyásót, 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.

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

Tégelyaczél-fejekkel, melyek eltörhetetlenségeért szavatosságot vállalok. Külö
nösen tartósnak bizonyult, háromréteges (compound) pánczél aczél-lemez kor
mánylapokkal, melyekre a legragadósabb föld sem tapad. Gondosan edzett, fel
tűnően hosszú ideig eltartó szántóvasakkal. — Figyelemre méltó újdonság : Bácher 
„D“-jegyü javított szerkezetű eketaligája, teljesen pormentesen csukott agyak al 
önműködő kenőszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartós
ságot biztosítanak. Különlegességek rétmüvelö-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 Í3>5.

GEITT.'EPu . IUUSCH
Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport áru raktár.

BUDAPEST.
▼ ▼

Az eredeti ,,MÉLOTTE“ tejfölöző gépek kép
viselete.

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

rűbb javítást nem igényel.
,,MÉLOTTE‘ élesen fölöz. Szolid.

Több mint 100,000 eredeti „MELOTTE“ gép 
* van használatban. - -

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

rt

Andrássyút

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


