
ni. évf. Budapest, 1903. november 15. 46. szám.

A BAROMFITENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület felügyelete alatt megjelenik minden vasárnap

ELŐFIZETÉSI ÁRAK :Egész évre................................ 10 kor. — fiit.Félévre....................................... 5 < — <Negyedévre................................ 2 « 50 <
EGYES SZÁM ÁRA 20 FILLÉR

SZERKESZTŐ-TULAJDONOS
JESZENSZKY PÁL

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET 
TITKÁRJA

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL :Budapest, IX., Üllői-ut 25. szám. (Köztelek) 
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Szarvasmarha-állományunk 
számbeli hanyatlásáról.i.Már nehány év előtt Írtam erről a témáról egy czikket, melyben utaltam arra, hogy állatállományunk különösen szarvasmarha-állományunk apadó félben van s reá mutattam annak okaira is, de szavam pusztában elhangzó szó volt, mely hitelre nem talált.Azóta múltak az évek s lassanként kezdték itt-ott belátni, hogy tényleg fogy a szarvasmarha száma szép Magyarországon, de azért csak itt-ott suttyomban, elvétve hallottuk ezt felpanaszolni. Mostanában azonban már egészen nyilvánosan pertraktálják e kérdést az OMGE és a megyei gazdasági egyesületek s legutóbb a pozsonymegyei gazd. egyesületben is képezte vita tárgyát e kérdés. Időszerű ennélfogva ezzel a kérdéssel foglalkoznunk, miért is tapasztalataim alapján reá akarok mutatni azokra az okokra, melyek szarvasmarha-állományunk apadását előidézték s szükségessé teszik, hogy a létszám-pótlására különös intézkedések történjenek, hacsak nem akarjuk mezőgazdaságunkat nagy veszélynek kitenni.Kevesebb lábasjószágot nevel ma — legkivált az ország nyugati határán — a kisgazda, mint hajdan, mert lassanként feltörték a marhanevelésre oly jó hatással levő közlegelöket, felszántották a jó szénát termő réteket s az ily módon felszaporodott szántóföldeken nem pótolják a hiányt, mert mesterséges takarmányt édes keveset vet a mi földmives népünk s csak gabonát termel derűre borúra, legfeljebb ha már nagyon elgazosodott a talaj, akkor vet vagy ültet kapást, de ezt is olyat, miből minél több pénzt szerezhet; p. o. czukorrépát, tengerit, burgonyát s a szegény, jószágnak alig jut egykevés répalevél s kukoricza- szár.

Amit a kisember tesz kicsiben, azt teszi fájdalom ma már igen sok nagybirtokos és nagybérlő is nagyban, mert tessék csak végig tekinteni, hogy többet ne említsek, Pozsonymegyében s bizony ujjainkon olvashatjuk'meg azon nagybirtokokat, melyeken marhatenyésztés van. Az évekelőtt még kolompoló gulyák ma márcsakemlékünkben élnek, nincs borjúnevelés, mely a marhaállomány apadását pótolná, mert ma már a földesül1 és bérlő nem törekszik saját nevelésű ökörrel szántani, nem iparkodik kimustrálandó tehenei helyett gazdaságában nevelt üszőket beállítani, hanem vesz — ha lehet máshol ökröt, bikát, tehenet. De hogyne kelljen annyi igavonó mint eddig, inkább beszerez egy gözeke garnitúrát s barmainak számát alaposan redukálja, sőt azzal is apasztja az ökörlétszámot, hogy nagyobb számú lovat alkalmaz gaz- daságaüzemében azon okból, mert állítólag ez jobban fizeti ki magát mint az ökör.Még a mezei vasutak is okai részben a szarvasmarha-állomány apadásának. De mindez még semmi, mert hála Istennek akadnak még nálunk is józan gondolkozása gazdák, kik belátják, miszerint a marhatartás nem egy szükséges rossz; hanem igenis egy szükséges jó, mert nemcsak munkát, tejet s húst produkál és ezzel kifizeti a reá fordított fáradságot és költséget, hanem kitűnő trágyát is termel, melyekkel a talaj tápanyagtartalmát egyensúlyban tarthatjuk, sőt esetleg fokozhatjuk is a táperőt, mert hát igaz, hogy van már mindenféle műtrágya, mely a föld javítására használtatik, de mindezen mesterséges talajtáplálékok csakis az állati trágya anyagainak esetleges hiányait vannak hivatva pótolni s igy az állati tápanyagok hatását vannak hivatva előmozdítani, elősegíteni, gyorsítani, de nem képesek ezt tökéletesen pótolni, ezt teljesen helyettesíteni.

Akad még akárhány kisbirtokos is, ki rendszeresen nevel marhát s különösen a hegyes-völgyes vidékeken az újabb időben örömmel tapasztaljuk azon tényt, hogy a marhatenyésztés emelkedőben van s e tájakról mindig több és több tinó és üsző kerül eladásra a nélkül, hogy a törzsállomány ezáltal apadna.És mégis hazánk szarvasmarhaállománya fogy, mert a növedék nem képes az apadást pótolni. Lássuk csak tovább, mely okok miatt s melyek ezek.Első sorban is a hizlalók, mert hát ma már nemcsak a kiselejtezett s a munkára képtelen ökröt, hágásra alkalmatlan bikát s többé nem üzekedö tehenet szoktak ám hizlalni mint apáink idejében, hanem fiatal erőteljes ökröket, jobban mondva tinókat, melyek még alig ismerték a járom nyomását, fiatal bikákat, melyek alig feleltek még meg nemi hivatásuknak s fiatal teheneket, melyek alig adtak még 1—2 borjúnak életet s tulajdonké pen most volnának legjobb tejelők.De hát ne kárhoztassuk mi ezeket a kiválólag üzletemberekből álló gazdákat, mert jelszó manapság : „szemesnek áll a világ, vaknak alamizsna". S ha a hizlalás kifizeti magát, ha jól jövedelmező üzlet a göbölyök eladása, akkor csak hizlaljon minden gazda, kinek erre kellő üzleti tőkéje van és elég takarmány felett rendelkezik, ha pedig már a hústermelésre adta magát, akkor bizonyosan meg is fontolja jól, hogy mit hizlaljon s olyan állatokat fog beállítani, melyek legrövidebb idő alatt, a legkevesebb takarmánynyal, legjobban kihiznak s melyekért az elérhető legnagyobb árakat nyerheti a bécsi vagy németországi piaczokon. Ezek pedig a fiatal marhák, mert ezek fogazata teljes, jól megrágják s megemésztik a takarmányt s erőteljes fiatal szervezetük átha- sonitja hússá és zsírrá az eleséget hamarosan s annak vajmi parányi része hagyja 



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 46. sz.el emésztetlenül a bélcsatornát, úgy hogy a trágyába s hugyba voltaképen csak az megy, mi nem válhat izommá, hússá és zsírrá. A fiatal állat értékesíti ilyenformán legjobban a belehelyezett pénzt, ez forgatja leggyorsabban a tőkét s ezzel a kamatokbani veszteséget a minimumra redukálja, mert mig 7—8 hónap kell az öreg marhának teljes kihizásra, addig a fiatal 6—6V2 hó alatt teljesen kész és forszírozott etetéssel 5 hónap alatt is megfelelő a legkényesebb nagyvárosi igényeknek is.De fogy a marhalétszám — talán még jobban mint a hízók eladása által — a 
lefejö gazdaságok tömeges szaporodása 
következtében. Ugyanis ma már nem iparkodik arra a magát modernnek nevező gazda, hogy a jó fejőstehenet, melyet beszerezni a vásárokon alkalma volt, meg is tartsa mindaddig, mig az, mint tejprodukáló és borjunevelö állat kifizeti magát, hanem egyszerűen tejelőgépnek tekinti, lehetőleg jó sok, tejet képző takarmányokkal tartja — különösen répaszelettel és abrakkal — s feji addig, mig csak tejhozama le nem apad bizonyos mennyiségre (többnyire 6 literre), mely mellett már ki nem fizeti a takarmányt. Ha ez az állapot beáll, akkor hizlalótakarmányra fogják a legjobb tehenet is és 4—5 havi hízás után az amúgy is jóhusban levő marha, mint kész göböly megy a vásárra és a vágóhidra. A tehén-létszámot persze újabb vétellel pótolják, de nevelni nem szoktak, mert hát borjut szoptatni, 2—3 évig tartani, mig eladható vagy tenyészképes lesz, ez komplikált mesterség a mai gazdának, ezzel pénzét nem forgatja elég gyorsan, nem nyer rajta elég nagy százalékokat, tehát vesződjön más a neveléssel, ő bizony csak a könnyebb végét fogja a dolognak, de azért a nagyobb hasznot akarja zsebre vágni. Van egy kifogása is az ellen, hogy neveljen, t. i. azt állítja, miszerint a nagy répaszelet-adagolás által annyira elpetyhüdnek a tehenek szervei, hogy. nem képesek életerős ivadékot világra hozni s ha a borjú megszületik is, de ezt fel nem lehet nevelni semmi szin alatt; ebben igaza is van a gazdának.Mindazonáltal azonban még ez az igazán erős érvágás sem elegendő arra, hogy a hazai marhalétszámot tetemesen megapaszsza, mert hát vannak még igen szép számban jóhirü tehenészetek, melyek minden életrevaló borjut felnevelnek s a tehenet addig nem küldik vágóhidra, mig az ivadékokat tud szülni, ámbár nem tagadhatni, hogy jó egy pár ezer még nagyon is tenyészképes marha megy a lefejö gazdaságok utján idejekorán a mészáros bárdja alá.

Szerény nézetem szerint ennél nagyobb tömeget szolgáltat ma már a vágóhidak részére egy még ifjúkora teljében levő intézmény, melyről alábbiakban szólni óhajtok.Megalakultak már több megyében a tej szövetkezetek; örömünkre szolgált, hogy a kisgazdák tömörülve társaságokká alakultak egy közös czélt szolgálandó s az eddig semmibe sem vett vagy legfeljebb nagyon is kevésre becsült tejet, mit a háztartás körül szoktak ezideig nagyon is olcsón értékesíteni (mert malaczhizlalással s baromfitakarmány gyanánt alig értékesül 2—3 fillérrel a tej literje) s szépen elkallódott részint mint gyermekeledel, vagy a legjobb esetben ételekbe használták fel, sokszor pedig — gondot nem fordítva rá — meg is romlott s mint ilyen a sertések moslékjába került. Egyszóval a tejből nem volt haszna a kisgazdáknak.Ma pedig, ahol megalakult a tejszövetkezet, értékesítik a teljes tej egy részét 10 — 12 fillérjével (esetleg még ennél is jobban) vagy készítenek belőle finom teavajat, sajtot és a soványtejet szinte feldolgozzák sajttá vagy visszaadják a tagoknak, kik a most már zsirtalanitott tejet használják tápszerül, úgy saját családjuk mit háziállataik számára.Ilyformán eltekintve a soványtej nem megvetendő értékétől 8—10 fillérjével értékesül a tej literje. Ez már aztán valami, mert ha csak napi 8 litert számítunk ez is 80 fillér egy tehén után, mi egész éven át legkevesebb 200 koronát tesz ki, tehát oly összeg, mely a szegény kisbirtokost minél több tehén tartására csábítja, sőt utóbb, ha csinját-binját kitanulta a dolognak, még arra is rájön, hogy ha tehenét jobban tartja, kiadóbb takarmányt ad neki, akkor ez meg is hálálja a reá fordított több költséget és nemcsak tetemesen nagyobb mennyiségű tejjel jutalmazza meg gazdáját, de zsírosabb tejjel is szolgál, tehát nagyobb jövedelem üti a szövetkezeti tag markát.Mindez igen jó és szép volna, nagyon örvendetes, hogy kisgazdáink — már t. i. ott, hol tej- illetve vajszövetkezet van — több és jobb tehenet tartanak, azt jobban is gondozzák és dusabb eleségen tartják, minek folyománya, hogy több takarmányt kell termelniük s ezáltal az egyoldalú szemtermelésről a racionálisabb vetésforgók meghonosításának terére lépnek át s lévén több és jobb trágyájuk, talajuk javul, termésük évröl-évre növekszik s az adóssággal terhelt birtok mihamar megszabadul e kellemetlen kölöncztöl s tisztán jut az utódok birtokába, vagy ha előbb is 

tehermentes volt, most a gazda tökét gyűjt s ha lehet birtokot vesz.Mily szép képek, mily ragyogó az érem ezen oldala s mint örülnek a nemzetgazdák, hogy gyarapszik az ország vagyona. De minden fény árnyat teremt, minden akczió reakcziót szül s minden éremnek van másik oldala is s az a sötét oldal az, melyet megszeretnék világítani. Igaz a kisgazdák tartanak teheneket, de többnyire friss borja- sakat vesznek, a borjut 2, legfeljebb 3 hetes korban eladják a mészárosnak s aztán úgy gazdálkodnak, mint fentebb írtam a lefejö gazdaságokról, vagy ha éppen nincs kellő tőkéjük a folytonos adásvételre vagy már igen felrúgott a jó fejőstehén ára, vagy pedig igen jó a tehén s sajnál túladni rajta, akkor beüzetiazt, amint csak lehet, de feji mig csak egy csepp tejet ad — nem törődve mily hitvány lesz a magzat — s ha leellett tehene, a borjut bizony megint nem neveli fel — mert az sok drága tejet elemésztene — hanem ismét csak a mészáros szomszédnak adja azt el hamarosan s örül, hogy megint van bö- venítejelő barma. Hogy igya borjunevelés mindig szükebb körre lesz szorítva, az több, mint bizonyos s ez az oka amiért mai alakjukban nem nagyon szívesen látom én a tejszövetkezetek szaporodását.Habár már az eddigiekben is több oly okot soroltam elő, mely a marhalétszám apadását eredményezi, még mindig nem vagyok készen a sorozattal s rá kell mutatnom egy oly további okra, mely leginkább előidézője annak, hogy ma már óvintézkedéseket kell életbeléptetni, ha azt akarjuk, miszerint idegen import nélkül is fentartassék a szarvasmarha-létszám statusquója.A veszély mely már nagyon is azzal fenyeget, hogy pár év alatt nem csak nem lesz mit eladni marháinkból, de saját husszükségletünket sem leszünk képesek kielégíteni, sőt talán tejet sem tudunk a belfogyasztásra kellő mennyiségben produkálni, de igásjószágot is külföldről fog kelleni behozni; mondom e veszély közelebb van semmint hinnök s ha iidejekorán nem teszünk ellene erélyes Intézkedéseket, nagy bajok előidézője lehet.De mielőtt a baj orvosszereinek egynéhányat felsorolnám, nem akarok adós maradni annak felemlitésével mi apasztja legjobban a tehén- és borjú-létszámot? Ez az export, mert ma már a határszéli megyékből (tanú rá a határszéli állatorvosikirendeltségek egész sorozata) napról-napra tömegesen viszik ki a legjobb tejelő teheneinket Cseh- és Morvaországba (p. 0. balassa-gyarmati legutóbbi vásárról egyszerre 28 vaggon 
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munkabírás. Legkönnyebb haj- A LEGJOBB FÖLÖZOGÉP AZ ALFA-SEPARATOR. I 
tas. — Legtokeletesebb rolozes. I



1903. — 46. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3tehén expediáltatott külföldre), de rengeteg mennyiség megy Németországba s más idegen országba is, mert hát a nagy német birodalom szaporítani akarja a lehetőség legeslegvégsö határáig létszámát, hogy minél kevesebbé legyen kénytelen a külföldre szorulni e tekintetben. Osztrák szomszédok pedig de- rüre-borura csinálják a vaj- és tej-szövetkezeteket s lefej ö gazdaságokat, igy hát rengeteg sok marhára van szükségük s ezt leginkább a közel Magyarországból szerzik be s ma már például pozsonymegyei hegyentuli járásában alig találni valamire való tehenet, mert m ndent összevásároltak a mor^a kupe- czek — az igaz, hogy nagyon is jó pénzen — adván 200—250, sőt 300 frtot egy jobbfajta tehénért. De viszik ám Tolnából is a szép teheneket idegen országba.Nem is lehet rossz néven venni attól a szegény kisgazdától, ha jó pénzért túlad a legszebb tehenén is, mert 200 frt. esetleg 300 frt, óriási pénz ám az eladósodott kisbirtokos kezében s azt gondolja megszabadul a hitelezőktől örök időkre ha nagy áron értékesíti barmát, remélve, hogy majd csak szerez megint valahol jószágot olcsón, vagy —ha van még miből — nevel magának pár év alatt — addig meg inkább koplal.Még a nagyobb birtokost is elcsábítja sokszor a kínált magas ár s a szükség nem egyszer rákényszeríti, hogy legjobb fejősétől is megváljék. Hanem a tehénvásárlókon kívül a borjukereskedök is, mint a pióczák a vízbe lépő lábat, ellepik az istállókat, rábeszélik még azt a gazdát is, ki különben felnevelte volna a borjut, hogy adja el a szép pecsenyének való borjut 14—20 napos korában , megfizetnek jól érte, hisz ha azt a pénzt — mondjuk 25—30 forintot — a takarékpénztárba teszi majdnem annyi lesz belőle 4 év alatt minden fáradság nélkül mintha a borjut felneveli, aztán nincs semmi esélynek kitéve, nem reszkírozza azt a lehetőséget, hogy elhull a barma mielőtt anyányi üsző lesz belőle stb.Szóval leveszik lábáró a jó rábeszélő tehetséggel megáldott kereskedők a szűk látókörű kisgazdát és az eladja a legsikerültebb borjut is ; azzal vigasztalva magát, hogy jobb ma egy biztos veréb, mint holnap a bizonytalan túzok és ha netán passzionátus állatnevelő, akkor is megnyugtatja háborgó lelkiismeretét azzal, miszerint azon a pénzen vesz valamelyik vásáron egy éves üszöborjut, azt 

felneveli s ha arra való lesz be is fedezteti, akkor helyre lesz állítva a súlyegyen marháinak létszámában. Csakhogy a pokol tornácza is csupa jó szándékkal van kikövezve ; ily esetben is ritkán lesz a borjúé .'adásért kapott pénz baromba fektetve, elmegy az mindenféle más háztartási és egyéb szükségletekre vagy italra, mulatságra, selyem viganóra stb. esetleg adóra, adósságtörlesztésre és igy tovább s marad a marhalétszám a régi, vagy csökken is az.Ismerve most már a betegség simpto- máit lássuk miként lehetne azt gyógyítani ?Erről azonban a jövő alkalommal.
Állattenyésztés.Rovatvezető: Monostori Károly.

Tehénállományunk javítása.Eddigelé hazánkban csak uradalmak ésegyesnagyobb gazdaságok voltakazok, melyek tehenészettel foglalkoztak, illetve az állattenyésztésnek ezen ágát több-kevesebb szakértelemmel űzték. A viszonyokhoz képest természetesen egyik helyen a közvetlen tejeladás, máshol pedig a tejből előállítható anyagoknak a termelése volt a czél. Újabban azonban, amióta a tejszövetkezetek oly gyors egymásutánban létesülnek és csaknem kivétel nélkül meglepő eredménynyel működnek, kisgazdáink, legegyszerűbb földmiveseink is azon okoskodnak, hogy mi módon juthatnának sok tejhez, mert hiszen akinek csak valamire'való tehene van, az a tej- szövetkezetböl 16—20 koronát kap havonta és egyszerre, ami sok pénz. Szóval ára van a tejnek ott is, hol azelőtt nem igen volt.Oly rugó ez, mely kisgazdáinkat belter- jesebb szarvasmarhatenyésztésre kényszeríti, és ez az oka annak, hogy sok gazda kérdezi, hogy hol lehetne megfelelő tejelő teheneket elfogadható árban beszerezni, mert az ő vidékén a tejelő tehenek ára igen magas, amennyiben a tehenet azért űzetik be, hogy friss fejős legyen, az újszülött borjú meg csak addig kap tejet, amig a tej a tejszövetkezetbe lesz küldhető (8—14 napig), azután a borjut a mészáros kapja, vagy ha tovább tartják, fölözött tejjel etetik, vagy avval sem, mert fődolog az, hogy sok tej vitessék a szövetkezetbe, a többi mellékes.Ennek veszedelme elérkezett, amidőn t. i. arról van szó, hogy valaki tehenet akar szerezni, aztnagyon megkell fizetnie. 

Ezekből az következik, hogy a szövetkezetek eddigelé kisgazdáinkat szarvasmarha nagyobbmérvü tartására, nem pe
dig okszerű tenyésztésére serkentették.Ezzel nem azt mondom, hogy a tejszövetkezetek tehát fejlődésben levő szarvasmarhatenyésztésünkre káros hatásúak, sőt ellenkezőleg az mondható, hogy alig van még néhány, ehhez hasonló intézmény, mely ezen tenyésztési ágnak oly előnyös lökést adott volna.Már most több szaklapban egész hasábok olvashatók arról, hogy okszerübb-e teheneket vásárolni, vagy pedig házilag felnevelni, tenyészteni. Szerény nézetem szerint ily viszonyok között csak az juthat olcsó és jó tehenekhez, aki azokat maga, ezen haszonczélnak megfelelően felneveli.Sokkal fontosabb azonban az a kérdés, amelyet sok községben lépten-nyo- mon hallani lehet a „hangadóktól® (az elöljáróságok egyes közegeit és az értelmesebb földmiveseket értem), hogy melyik fajta volna e czélnak és a helyi viszonyoknak a legmegfelelőbb ? Egyik a szimmenthálit,pinzgauit stb. ajánlja, másik meg határozott meggyőződéssel állítja, hogy egyik semérne náluk semmit, hanem a már meglevő állományhoz, ilyen vagy olyan fajta bikát kellene beszerezni.Én azt hiszem, hogy mindegyiknek igaza van, mert kiváló tulajdonok rendszerint csak fajtabéli állatoknál lelhetők fel, csakhogy egy „finom tehenészet® létesítéséhez pénz és az ilyen fajtabéli állatoknak tenyésztéséhez, továbbtartá- sához, illetve jó tulajdonságaiknak fokozásához alapos szakértelem szükséges. Ezért hallani azután, hogy egy gazda nagy sikerrel űzi ezen vagy azon fajta tenyésztését, másik meg ugyanoly viszonyok között, kénytelen volt vele felhagyni, és szidja azt is, aki „kitalálta.“Miután a szóbanforgó állattartóknak zöme, egyszerű, kevés szakértelemmel biró földmives, kész veszedelem volna őket fajtabéli, de kényesebb, nagyobb szakismeretet igénylő tenyésztés üzé- sére buzdítani, de hogy ezt idővel önmaguk elérjék, szükséges velük megismertetni ezen eljárásokat, elveket, melyek segélyével a kezeiken levő, talán nem oly jó, hanem igénytelen anyagot értékesebbé tegyék. Erre hivatottak a szakemberek, pl. és első sorban az állattenyésztési m. kir. felügyelők az állatorvosokkal. Nagy kár, hogy a felügyelő nagy kerülete miatt ritkán jön ahhoz, hogy a népet ezirányban oktassa, a helyhatóságnak erre vonatkozó működését szemmel 
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 46. sz.tartsa, az állatorvos még kevésbbé. Már pedig ha nem akarjuk azon időpontot elérni, amikor a még nehezebb megélhetési viszonyok fogják kényszeriteni kisgazdáinkat a belterjesebb üzemrendszerhez, elkerülhetetlen a népnek a kellő kioktatása. Igaz ugyan, hogy már évek óta tartatnak sok helyen a népies gazdasági előadások, melyeknek megtartásával leginkább gazdasági tanfolyamot végzett tanitók, aztán a papok, gazdatisztek, jegyzők stb. bízatnak meg. Átmenetnek ez pompás intézmény; egy gazdasági tanfolyamot végzett tanító pl. nagyon jó eszköz arra, hogy alapos szakműveltséggel biró szakférfiú által, oly dolgokkal megösmertessék, amelyek az állattenyésztés fejlesztése érdekében kívánatosak. Más szóval a „félszakértő“, (sokszor az sem), nem lehet arra képes, hogy egy kismüveltségü emberrel sokszor nehezebb dolgot is megértessen, mert ahhoz, hogy valaki tudományosabb elvet úgy adjon elő, hogy az egyszerű falusi gazdát ne csak lekösse, de azt vele alaposan megértesse, ahhoz alapos tudás kell.A mostani gazdasági előadásokat tartóknak legtöbbje tehát csak jó eszköz, de nem „oly fáklya, mely megvilágítja a sötét éjszakát". Kívánatos tehát, hogy minél több ilyen fáklya gyujtassék meg a jövőben, mert akkor tehénállományunk javulása nagyobb kiterjedésben és gyorsabb tempóban mehet előre.
Lehotzky György.

Az állatok bőrének ápolása.A M. Sz. egyik legutóbbi számában a következőket olvassuk az állatok bőrének ápolásáról: Az állathigiéniának ezideig még nagyon elhanyagolt része és általában keveset törődnek azzal, hogy a bőr tisztántartásával az élettani feladat teljesítésében segítsék, pedig az állatok tisztogatására, mosására és kefélésére fordított munka költsége azok jó egészségi állapotában tetemesen visszatérül. Azt lehet mondani, hogy a bőr az állat egészségi állapotának tükre és egészséges állatnak temperamentumát, természetét sok tekintetben kifejezi, élettani feladata pedig nemcsak a test védelme és beta- karása, hanem a légzés és elpárologtatás, a test hömérsékének állandó fentartása is. Ismeretes az, hogy amint a testfelület túlnyomó részén égés vagy egyéb okból a bőr élettanifeladatátteljesiteni nemképes, 

az állat elpusztul; Bouley úgy ölt meg egy lovat, hogy egész testét szurokkal be- kenette s az elpusztult, mert bőre élet- funkczióját nem volt képes teljesíteni. A bőr legfelső rétege : az epidermisz elhalt sejtekből áll, amelyek lekopnak vagy leválnak és a levált epidermiszsejtek, valamint a por és piszok betömik a bőr likat csait, aminek következtében az a fentebbivel azonos módon nem képes feladatá- teljesiteni. A tisztogatással ellenben azt elősegítjük, s így az állat jó egészségének fentartásáról gondoskodunk.Az izzadság kiválasztása a bőr egyik legfontosabb funkcziója, az izzadsággal az életműködés folyamatában fölöslegessé vált anyagok egy része eltávolit- tatik az állat szervezetéből, túlságosan meleg időben pedig az izzadság elpárolog- tatása hűsíti az állat testét, fentartja hö- mérsékét. A test hömérsékét a bőr fentartja azáltal is, hogy hideg időben összehúzódik és vastagabb rétegben borítja a testet. A bőr azonban mindezen feladatait csakis akkor teljesítheti, ha kellő ápolásban részesül és főképen, ha állandóan tisztán tarttatik.Valamennyi háziállat’ közül legérzékenyebbek ezen tekintetben a lovak, amelyek tisztogatására a legnagyobb gond fordítandó. A tisztogatást naponta legalább kétszer: este és reggel kell végezni, nem szabad a sárosán és izzadtan hazatérő állatot másnapig ilyen állapotban hagyni. A lovakat éppen azért, mert a tisztaság iránt érzékenyek, gondosabban szokták tisztogatni és mosni, de a szarvasmarha már jobban el van hanyagolva, különösen mondható ez sok esetben az igás ökrökre, amiért is azok tisztításának élettani nagy jelentőségét nem lehet eléggé hangoztatni.
Állategészségügy.Rovatvezető: Dr. Rátz István.

Műtrágya okozta járványos 
megbetegedés.

Strebel egy különös szarvasmarhabetegséget irt le,*)  melynek okát csak későbben derítették ki. Négy egymás mellett álló szarvasmarha hirtelen, minden kimutatható ok nélkül megbetegedett. A tünetek igen vehemensek voltak; igen feltűnő dyspnoés lélegzés és szapora érverés volta *) Schweitzer Archív f. Thiertheilkunde, 44. k.5—6. füzet.

mellett, étvágytalanság uralkodott. A belső hőmérséklet nem emelkedett. A száj nyálkahártyája halvány, a bendömozgás és bélkorgás renyhe; a bélsár ürítése késedelmes. Az első beteg állapota még aznap oly mértékben súlyosbodott, hogy azonnal levágatott. A bonczolás a tüdők, szív, lép és béltractus rendes voltát állapította meg, mig a máj vérbö, metszéslapja szürkésbarna, parenchymája pedig lágy volt. A többi beteg állapota szintén mindinkább súlyosbodott és összesen nyolcz állat betegedett meg. A második beteg a következő napon az ellési bénuláshoz hasonló tünetek mellett feküdt, lábait kinyújtva tartotta a lapockára helyezett fejjel. Hasonló bénulásos tünetek voltak a többi betegeken is észlelhetők. Több állat levágatott és a bonczolás eredménye általában negatív volt. A kirendelt bizottság, melyben Strebel is részt vett, intoxicátiót vett fel, jóllehet a mérgező anyag mibenlétét nem derítették ki, de a mérget főleg a takarmányban keresték. Az állatokat rendesen korpával és sesam-lepény liszttel etették, azonkívül az első megbetegedést megelőző nehány napon frissen kaszált lóherét is adtak. A tulajdonos bemondása szerint azelőtt mindig a freiburgi műtrágyagyárból vett készítményekkel trágyáztatott az illető mező, de utolsó évben, a megbetegedés előtt körülbelül egy hónappal, ezen föld Schweizerhalle-ból származó műtrágyával trágyáztatott. Különös volt még ezen megbetegedésnél, hogy a másik különálló istállóban levő állatok közül, melyek hasonló takarmánnyal tartattak, egy sem betegedett meg.A mérgező paralyzáló anyag kimutatása czéljából a felhasznált, de már kimosott műtrágyából, a feletetett korpából és két állat véréből chemiai laboratóriumban vizsgálatokat végeztek, de fémszerü méreg nem volt kimutatható. Később kiderült, hogy az illető földnek csak egy része lett az említett műtrágyával trágyázva. Az első lekaszálás alkalmával a nem trágyázott talajról való lóhere a felrakásnál alul került, mig a trágyázott talajról való e fölé. Az első istáiéban megbetegedett állatok a műtrágyával kezelt talajon nőtt lóherét ették, mig a másik istállóban egészségesen maradt szarvasmarhák a trágyázatlan földön nőtt lóherét kapták. Ezáltal Strebel be- bizonyitottnak találja azt a feltevést, hogy a bénító méreg a műtrágyában foglaltatott. Schmidt Mihály
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1903. — 46. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5
Tejgazdaság.Rovatvezető: Sierbán János.

Tantiem-rendszer tehenészetben.E lapok múltkori ily czimü közleményében hivatkozás történik Schrott-nak idevonatkozó nézeteire anélkül, hogy e nézetek közelebbről is publikáltatnának.Az egész kérdésnek könnyebb lévén az elbírálása s az ahhoz való hozzászólás is, ha vonatkozó nézetek és felfogások már ismeretesek : a mondott czikk kiegészítésénél legyen szabad Schrottnyom&n a következőket közölnöm.A gazdasági munkások között az istálló személyzetnek van legnehezebb és legkellemetlenebb munkája. Nehéz tárgyi minőségénél fogva is, de amiatt is, mert sohase lehet egészen kitanulni s kellemetlen először azért, mert sok felelősséggel jár, másodszor mert folytonosan, megszakítás nélkül kell végrehajtani azt és harmadszor, mert nem tartozik a legtisztább foglalkozások közé.Nos, igen általánosan, a dolog különben is úgy áll, hogy nincs czél tűzve az istálló személyzet elé, amely fáradhatlan törekvésre ösztönözné, önérzetében sar- kantyuzná, családja iránti gondoskodásában eléggé sarkalná. Pedig efféle czé- lok szükségesek minden ember számára, különben érzéketlenné válik, fizikailag és szellemileg lustává lesz s a mely szolgálatadó ember ezek ellensúlyozásáról s illetőleg a kedvezőbb körülmények felidézéséről nem gondoskodik, az jelentékenyen csökkenti a lehetőséget arra,hogy használható istálló-személyzethez jut.Ezt ma igen sokan be is látják s nem is hiányzanak tanácsok arra, hogy pl. dotáljukjobbankiváltképen a fötehenészt akitől a dolgok egész menete a legerősebben függ.Az előtérben ma kivált az a javaslat áll, hogy a bér mellett részeltessük a jövedelem bizonyos száztólijában öt, mert az bizonyára nagyobb jövedelmek (hogy magyarán mondjam) ki vasalására fogja ösztönözni, vagyis az erre alkalmas minden eszköznek legjobb felhasználására fogja serkenteni.De hogyan, mily alapon, mily mértékben juttassuk öt ezen u. n. tantimehez. Micsoda alapszámnak a tekintetbe vételével indulhat meg az ember a tantieme kiszámításánál a legjobban.A tej-mennyiség azért nem alkalmas alapszám, mivel avval visszaélés űzhető. Emiatt indokolt ezt egészen számításon kívül hagyni. E helyzet alapul vehető mindenütt ott, ahol a tejet zsírperczent szerint fizetik (s ez ma már igen általános) a tejzsir kilogrammja, mert ezen már a tehenész visszaélés czélzatával változtatni képtelen. Előnye ennek az is, hogy jobb fejésre ösztönöz, mert az utolján fejt tej az egész hozam zsírtartalmának emeléséhez jelentékenyen hozzájárul.

Zsírperczent árával való számolás esetén a tantiemet azon árhoz mérjük, a melyet a vaj kgjáért kapunk, pl. 2’40 márkához. (2'88 korona.)A mértékszám eként adva lévén, az alapszámot a vaj kg. fejezi ki, kell tehát még a faktor, a % szám, vagyis a tantieme száma, nagysága. Ez természetesen igen különféle, aszerint, hogy a gazdaságban mi mindenféle körülménynyel kell számolni. Változhat 1-től pl. 8%-ig.A tantiemére nézve számítunk tehátpl. 3200 kg. évi vajhozam esetén á kg. 2'40 M. s a fötehenésznek 2%-eként:3200. 2'40 M. 2.100 153.60 márka.

4. amely tejgazdaság kezdetlegesebb stádiumban van, ott ajántatosabb az egyéb jutalmazás;5. a tantiemet nem a bevételre, hanem a tiszta haszonra kell alapítani, (ik.)

Baromfitenyésztés.Rovatvezető: Hreblay Emil.

Milyen fajta kakast használjunk 
a magyar tyúkok nemesítéséhez?A hazai magyar tyúkokat igen jól lehet ugyancsak magyar, de idegen helyről, más községből hozott szép nagy és a tyúkokhoz hasonló szinü kakasokkal nemesíteni, vagyis a magyar tyúkok általánosan elismert-jó tulajdonságait fokozni, legkivált pedig a testet nagyobbitani, de hát csak kevés esetben vihető keresztül, mert ez idő szerint még nem igen találunk megfelelő számú magyar tenyész kakast. A község lakosai pedig már évek előtt tyúkjaik nemesítését megkezdték olykép, hogy az egész községben lehetőleg csak egyszínű tyúkokat tartottak meg s azután azokat a földmivelésügyi minisztertől kapott nemes fajtájú kakasokkal keresztezték, s ez 3—4 év óta szépen sikerült is. Pedig az ily községben lehetne nemesitett, nagyobb testű kakast beszerezni, de ezek igen korlátolt számban állanak rendelkezésre, bár már minden udvaron meglátszik az okszerű nemesítés nyoma.Ily helyesen gondolkodó község hazánkban még kevés van ugyan, de az alföldön már van, és lesz rövid idő múlva sok, mert a jó tanácsot, melyből hamar haszna is lehet az embernek, ugyan ki ne fogadná meg ?Láttuk az utóbbi években megtartott baromfi kiállításokon azon községek baromfiait, amely községek baromfiakat nemesítettek s a kitűnő minőség hamar konstatálható lett. A sok dicséret mellé érmet, oklevelet és pénzdijakat is kaptak. Ez azonban csak a kezdet, s csak ezután fogják látni e gazdák fáradozásuk jutalmát, ha majd olyan tyuktörzseik lesznek, amelyek után nevelt csibe 8 hetes korában annyit ér, mint a nem nemesitett csibe 16 hetes korában.De hát térjünk tárgyunkra s mondjuk el, milyen fajta kakast czélszerü használni a hazai, jól megválogatott magyar fajokra, hogy az ivadék testben nagyobb, színben és formában egyenlő legyen.Ilyen az orpington fajta kakas. Ez zömök, vaskos, nagy állat, erős csontozata, széles mellű és háta, s a mellett rövidebb lábú, mint az eddig használt más külföldi fajták. Színe sárga vagy fehér, s úgy a sárga, mint a fehér szint jól örökíti át. Például ha fehér vagy sárga tojókat keresztezünk akár sárga, akár fehér orpington kakassal, az ivadék legnagyobbrészt az apa színét veszi fel.A sárga orpington kakas után nevelt tojóktól láttam én már fehér szinü tör

A tantieme faktort azért czél szerű kezdetben alacsonyan venni, mert annak emelése mindég kellemes az illetőre, leszállítása pedig mindég kellemetlen.Ami már most azokat az eseteket illeti, melyekben a tej nem zsírperczent szerint fizettetik, mindenekelőtt nagy megfontolást érdemel, vájjon a tejgazdaság üzeme eléggé modern-e arra, hogy abban ez a rendszer állandósittassék.Nos egy modern tejgazdaságban szükséges, hogy a hozam naponta, a zsir és szárazanyag tartalom pedig hetenkint 1—3-szor kiderittessék és feljegyeztessék. Aki ettől visszariad, az legjobb, ha a tantieme adásba bele nem fog, s megelégszik pl. u. n. jutalmazásokkal, melyek vonatkozhatnak'1. a fejés idejének pontos betartására;2. a jó kifejésre;3. a tisztaság fentartására általában.Kellő ellenőrzés nélkül persze még így se lehet boldogulni s nagyon téved az, aki azt hiszi, hogy jutalmazások, vagy tantié mek behozatalával a gondoktól megszabadul. Minél nagyobb tantieme elérhetéséről lévén ugyanis szó, az alkalmazott a hűség és becsületesség ösvényéről könnyen lesikamolhat.Megfontolást érdemel aztán még az a körülmény, hogy nem az dönt tulajdonképen, hogy mennyi tej- vagy vaj produ- káltatik, hanem hogy mennyibe kerül az. Hiszen ismeretes pl. a dániai ellenőrző vizsgálatokból, hogy a legjobb istállóban a tehenek 1000 takarmány-egység után 91 font, a legroszzabb istállóban ellenben csak 14 font vajat produkáltak. E körülményben nagy játszótér van a tantiemes fötehenészre.Mert tagadhatlanul az a legjobb tehenész, aki legolcsóbban állítja elő azt a bizonyos sok tejet vagy vajat, csak ez érdeme] igazán részeltetést és pedig okszerűen nem a nyers bevételből, hanem 
csak a tiszta haszonból.A mondottakat tehát röviden a kővetkezőkben lehet összefoglalni.1. A főtehenészt tantiemeben részesíteni ajánlatos ;2. az az ellenőrzés alul a gazdát fel nem menti;3. a tantieme azonban a gazdaság számvitelébe bele kell hogy illeszkedjék;



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. 46. sz.zseket is nevelni, ez azonban nem helyes, mert sok veszödséggel jár s igen sok időt igényel az, hogy a sárga színezetet az ivadékokról kiküszöböljük. Legjobb tehát a fehér tyúkokat fehér, a sárga vagy más szinü tyúkokat sárga kakassal párosítani. A tojásból kikelt s megszáradott orpington csibék zsemlye- szinüek, hasuk és testoldalaik fehérek. Midőn szárnytollaik nőnek, azok sárgás fehér színűek. A fehér tollakat azonban az első vedlésnél elvesztik s sárga tollakat kapnak. Ép úgy a testszinü csőr és lábak később csontfehérekké válnak. Jól tollasodnak és enyhe vidéken terhes, árnyékkal védett helyen kitünően fejlődnek. A kakas testsúlya 1 éves korban 4—5 kgr., a tojóé 3—4 kgramm szokott lenni. Tojásuk sárga szinü s meglehetős nagy; első évben átlag egy tojóra 100, a második évben 140 drb tojás jut. A tojás héja erős és a tojások alakra nézve kerekdeden hosszukások és mind egyformák.A test színe fehér, a fehér zsir lerakodástól, a mi a vámkülföldi nagy világ- piaczokon keresetté teszi e fajtát, vagy keresztezési ivadékát, de újabban a bécsi és budapesti piaczokon is csak a fehér husu tyúkokat kedvelik, mert a sárgás szinü hússal bőrrel biró baromfi első osztályú árut nem képez.A sárga vagy fehér orpington kakasokat tehát minden gazda jól vegye szemügyre s ha ilyenhez juthat, ne sajnáljon pár koronával többet adni érte, mint a mennyi a közönséges kakas ára.A következmények nekem fognak adni igazat, mert az ivadékkal kiki nagyon meg lesz elégedve, különösen a hófehér magyar tyúkok és a sárga vagy fehér orpingtoh kakasok ivadékai feltűnően sikerült szép tyúkok. Mindenkinek igen ajánljuk ezek tenyésztését. —bl.—

A köztenyésztésre vásárolt faj
baromfiakról.A „Sárga vagy fehér orpington" ? czimü igen helyesen tárgyalt czikk késztetett engem is arra, hogy e tárgyhoz hozzá szóljak.A mint tudjuk mindnyájan, baromfikivitelünk igen lényeges jövedelmet produkált akkor is, midőn még az jóformán magára volt hagyatva s hogy ma arra nézünk, miszerint a vevő külföld igénye szerint nagyobb testű, fehér- husu, csontszin láb s csörü egyedeket állifsunk elő, annak leghelyesebb megoldása a megfelelő himbaromfi-kiosztás.Az eszme kitűnő, az állam áldozatkészsége nagy s czélt még sem érünk.Miért ? mert a kivitel — engedelmet kérek — nem helyes; a mennyiben még most sem vagyunk faj baromfitenyésztők tájékozódva arról, hogy melyik fajta alkalmas köztenyésztésre.Eleinte a világos bráma, plymouth, később a langshan, majd most az újab

ban feltűnt orpington a divatos fajta s ez a határozatlanság eredményezi azt, hogy mert a faj baromfitenyésztők látják az eddig jónak bizonyult fajtatenyésztés utáni eredménytelenséget, mindenki orpingtont akar tenyészteni s azért a selejteset, hibásakat is meghagyják tenyésztésre, mert látják, hogy ma kelendőbb a hibás orpington is, mint a szép s hibátlan más fajta s ezért nem a tenyésztő hibás, ha bárminő hibával ellátott orpingtont is megtart, miután igy jobban megleli fáradságának gyümölcsét, hanem az, a ki olyant megvásárol vagy kitüntet.Az orpington — mint tudjuk — sze- j rencsés keresztezés eredménye.Magam is igen sokféle (a világos sárgától a sötét vörösig, fekete farkú, fehér tollal vegyitett stb.) sárga orpingtont láttam s éppen azért, mert még nem régi s megállapodott fajta, különösen szükségesnek tartom a tenyész- anyag szigorú megválogatását minden tekintetben, tehát nem csak külemileg. hanem annak jó tulajdonságai szerint is. A mai gőzerővel való tenyésztéssel ez nem lesz elérhető. Ha ma csak orpington a keresett, el lesz árasztva az ország orpingtonnak nevezett bárminő elegy-belegy anyaggal, a melyből pár év alatt, utána eredményt nem látva kiábrándulnak s letűnik a láthatárról, helyt adva a már ismert jó fajtáknak.Mindnyájan tudjuk, hogy a fajbaromfitenyésztés sok bajjal, költséggel jár. A tenyésztőnek szeretnie kell állatait. Sokféle olyan takarmányt kell etetnie, a mit a magyar tyuk nem élvezhet. Sokat ki kell mustrálnia, hogy tenyésztésre csakis hibátlan maradjon. Nagyon elvárhatja tehát minden tenyésztő, hogy az a sok közül felnevelt hibátlan kakas jól értékesüljön, mert igy*  látja méltánylását fáradságának.Ha az állam annyi áldozatot hoz a baromfitenyésztés fejlesztésére, tetézze be azzal, hogy rendezzen nyilvános faj- 
baromfi-vásárolcat és csakis ott engedélyezzen köztenyésztésre vásárolni. Még az év elején hirdesse ki, hogy minő fajták alkalmasak s minő árban fognak vásároltatni.Kívánatos volna kétféle osztályt felállítani.A teljesen kifogástalan, azaz I. oszt, ára pl. 6—8 frt lenne s ebből mindkét nemű állat vásároltassák meg oly föltétellel való kiosztás végett, hogy az illető az első évi tojásokat tartozik községbelijével kicserélni vagy azok tojásainak darabját meghatározott árban átengedni az ottani tojások kicserélése végett.A II. osztályú pl. 3—4 frt, csakis keresztezési czélra felhasználható him baromfi meghatározott sulylyal s kisebb tolihibával.

Más külemi hibával bírók visszauta- sitandók.Így a nyilvános verseny folytán visszaélés nem történhetik s minden tenyésztő igyekezni fog minél tökéletesebbet tenyészteni a mi a czélnak jobban megfelel s igy a tojáscsere is biztosabban megoldható, mert a nép látja, hogy mi lesz a tojásból s akkor cserél, a mikor kotlós tyúkja van, mig az eddigi módszer szerint összevásárolt s rázódásnak kitett tojásokból vajmi kevés csibe látott napvilágot. Nemesszeghy Aladár. 
Különfélék.

Halálozás. Lislca Soma magyar királyi föállatorvos november 10-én negyvennégy éves korában Budapesten meghalt. Holttestét családja Munkácsra vitette, a hol f. hó 12-én temették el nagy részvét mellett. Lislca tíz évig volt a föld- mivelési minisztérium állattenyésztési osztályának tisztviselője. Érdemes működéséért több ízben kitüntetést is kapott, két évvel ezelőtt pedig Darányi Ignácz dr. volt földmivelési miniszter főállatorvossá nevezte ki s nyugalmasabb állásra a máramaros szigeti kerületbe helyezte át. Lislca halála mindenfelé nagy részvétet keltett; gazdakörökben csaknem mindenütt ismerték. A földmivelési minisztérium állattenyésztési osztálya Hreblay Emil felügyelő által képviseltette magát a temetésen s díszes koszorút küldött a ravatalra. A kassai kerületi állatorvosok testületileg vettek részt a temetésen.Az élősúly. A sertésközvág’óhid megnyitása óta vitatkoznak az érdekeltek, hogy helyes és czélszerü-e a fővárosnak az aren- delkezése, hogy a íerenczvárosi vásáron csakaz élősúlyban való adás-vételt engedi meg. A főváros azért rendelte el az uj rendet, mert a földművelési minisztériumban azt az értesítést kapta, hogy a kormány az egész országban kötelezővé teszi az uj rendet. A kormány a rendeletet nem adta ki s a tanács fölirt, hogy a kormány vagy tegye kötelezővé az élősúlyban való vásárt az egész országban, vagy a főváros is kénytelen visszatérni a régi vásári szokásra. A kereskedelmi miniszter véleményadásra szólította föl a kereskedelmi és iparkamarát. A kamara a kérdés megvitatására szakértekezletet hivott össze, a melyen valamennyi érdekcsoport képviselve volt. A megtartott értekezlet az élősúlyban való vásár ellen nyilatkozott s az elnök kijelentette, hogy a kamara mindent meg fog termi az élősúlyban való vásár eltörlése ellen.
Az állatbevitetel korlátozásaAngliában. Az angol földmivelésügyi minisztérium f. évi junius hó 30-án kelt rendeletével az állatbe vitelről szóló 1896-iki szabályrendeletet és annak később kibocsátott kiegészítéseit hatályon kivül helyezte és 1903. augusztus hó 1-étöl kezdődőleg az állatbebozatalra újabb szabályzatot állapított meg. Eszerint az állatbeliozatál többek közt az alább felsorolt országokból,



1903. — 46. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7illetőleg azok egyes területeiről eltiltatott és pedig: Magyarország és Ausztriából, Belgiumból, Dániából, Francziaország- ból, a Németbirodalomból, Görögországból, Olaszországból, Németalfölről, Norvégiából, a Törökbirodalomból, Portugáliából, Romániából, Oroszországból, Szerbiából, Spanyolországból, Svédországból, az Egyesült-Államokból. A sertésbehozatal az Egyesült-Államok egész területéről tilos. íme a szabadkereskedelmi szelleméről hires Anglia igy védelmezi belföldi állattenyésztését,mig mi csak továbbra is nyissuk meg határainkat a marhavészes, tüdövészes, valamint a száj- és körömfájással és sertésvészszel terhelt oroszországi és balkáni marhák és sertések előtt. Azt hiszszük, hogy végre is helyén való volna, ha talpra állanánk és saját belföldi tenyésztésünk fejlődését minden rendelkezésünkre álló eszközzel biztosítani igyekeznénk. Itt az angol példa.Kiviteli forgalmunk baromfi- és tejtermékekben. Baromfi- és tejtermékekben kiviteli forgalmunk a magyar-osztrák monarchiára nézve a f. évi augusztus hó végéig a következő volt. Kivitel tojásban 808.069 mm. 75,312.031 kor. értékben; 1902. évhez képest kevesebb 105,034 mm. 9.789.169 koronával. Az apadás az egész éven át konstatálható volt. Ez elég jelentékeny visszaesés, a mely főleg az orosz kivitel versenyében találja magyarázat át, továb bá a baromfi-járvány terjedésében, mely az állományt tavaszkor csökkentette. Magyarországra nézve a kivitel tojásban augusztus végén szintén hanyatlást mutat. 1903 januártól augusztusig kivitetett307.610 mm. 1902-höz képest 58.287 mm.- val kevesebb. Kivitelünk fele 157.647 mm.-val még folyvást Ausztria-felé veszi útját, honnan átdolgozva külföldre kerül. Akivitt tojás összértéke 24,178.146 korona volt, az Ausztriába küldötté 11,713.172 korona. Vajra nézve a monarchia kivitele volt 1903 januártól augusztus végéig38.610 mm. 6,960.786 korona értékben; 1902-hez képest 5305 mm.-val kevesebb 504.764 korona értékben. Magyarország kivitele volt vajban 1903 január-augusztus 31.789 mm., 1902-hez képest 91 mm.-val több, tehát a monarchia kiviteli deficzit- jében Magyarország nem particzipál, a mi termelésünk szempontjából örvendetes jelenség és kormányunk idevonatkozó intézkedéseinek hasznát mutatja.A gödöllői m. kir. baromfitenyésztő telepnek és munkás-képző iskolának, november 8-án érdekes vendégei voltak. Tallián földmivelésügyi miniszter Valiid bejnek, a török földmivelésügyi minisztérium egyik főnökének és ezredesnek, valamint 
Osman Nouri alezredesnek megengedte, hogy hazai mezőgazdasági intézményeinket tanulmányozzák. Vasárnap a baromfitenyésztő telepet tekintették meg Gödöllőn, a hol részletes magyarázattal Hreblay felügyelő és Kövy telepvezetők szolgállak. A telep praktikus és gazdag berendezése, valamint a baromfi-anyag remek volta a török vendégeket meglepte és el is határozták hogy a legrövidebb idő alatt nagyobb mennyiségű fajbaromfit és tenyésztő eszközt fognak megrendelni.

Állatdijazások. A Csikm. Gazd. Egyesület f. hó 8-án Kászon-Altizben, Gyergyó-Szent- 
Miklóson, Csík-Rákoson és Gyergyószállóban állatkiállitást rendezett. Gyergyószállóban az egyesület a mokány-fajta szarvasmarhát díjazta. — A Jásznagykunszolnokmegyei 
G. E. Tiszaföldváron szintén f. hó 8-án aföldmivelésügyi miniszter támogatásával szarvasmarhadijazást rendezett. A bírálóbizottság elnöke Kövér János volt.
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Mezőgazdák különös figyelmébe! 

Tiszta acélanyag saját iiámoranikW ’ Eltörhetetlentégely aczélekefej.Pánczélaczélkormánylemez.Magasított aczél-ekefej. Porvédö kerekek.
Aczél Ll gerendely.Csak kitámasztott nyeregkerettel biró taligát szállítunk. ütw- Kérjünk árjegy

zéket mivel ez az összes talaj-mivelő-gépeket terjedelmesen ismerteti és egyáltalán a talaj alapos megmunká
lására terjedelmes, szakszerű és minden gazdának értékes felvilágosításokat nyújt és díjmentesen küldetik.Ekegyártás terén legelső-rangú magyar gyártmány, felülmúlja még a legjaeve- 
zeteséblb idegen gyártmányokat is.Rövidített levélcím : „A raria“ Budapest, 
V., Váczi-ut 2. Sürgönyeim: „Agraria1 

Budapest.

Állattenyésztésünk jövedelme. A magyar közgazdasági társaságban folyó hó 12-én Fellner Frigyes dr. egyetemi tanár előadást tartott Magyarország nemzeti jövedelméről. Ezen értekezés hosszabban foglalkozott állattenyésztésünk jövedelme értékével is, a mely előadó szerint a következő:Az állattenyésztés hozadéka megközelítőleg az évi takarmánytermés értékével egyenlő. Minthogy azonban még az ápolás és gondozás körül hozott munkaáldozat értékének is meg kell térülnie, a takarmánynövényeknek 801,397.664 kormában megállapított értékét, az állattenyésztés minimális hozadékának tekinthetjük. Az állattenyésztés hozadékának egyik 
leglényegesebb része a tejtermelés. A tehenek fejési eredményeire vona kozó hivatalos adataink szerint a 2,185.202 darabból álló tehénállomány egy év alatt 1.644,779.176 liter tejet ad a melynek értéke, literjét 12 fillérrel számítva, 19 ,373.501 korona. Az állattenyésztés hozadékának másik nagy
jelentőségű hányada az évi hústermelés, a mely 3732 métermázsa, 200 millió korona 

értékben. Ebben az eredményben az állati bőr és zsiradék értéke is benfoglaltatik. 50.766 métermázsára tehető az évi gyap- jutermelés, melynek értéke 5,584.260 korona. Összefoglalva a hasznos háziállattenyésztés hozadékát, a következő eredményre jutunk: tej 197,373.501, hús és bőr 208,984.744, gyapjú 5,584.260, trágya 386,521.520, összesen 798,464.025 korona, a mely eredmény a 801,397.664 korona évi takarmány értékét megközelíti. A 
méhészet is számbaveendő jövedelmet biztosit. A magyar korona országaiban 1901- ben 30.899 métermázsa mézet és 1844 métermázsa viaszt termeltek, mely méh- termékek összes értéke 2 964.370 koronának felelt meg. A baromfiállomány 1895- ben 32,767.339 darabból állott. 1901-ben a kivitel élő baromfiban 8.735.950 darab volt 10,896.879 korona értékben. Az évi 
tojáskivitel értéke 35 364.819 korona, ugyanannyit a belfogyasztásra számítva, 70,729’637 kor. tehető az évi tojástermelés értéke. E szerint a baromfitenyésztés összhozadéka 91,044.148 koronára becsülhető. A selyemtenyésztésre vonatkozó adatok szerint 1901-ben 1,476.664 kilo- gram selyemgubó termeltetett, a mely után a termelők 2,749.674 koronát kerestek. Az állattenyésztés hozadéka tehát 915 644.567 korona.Husdrágaság Németországban. A berlini városi tanácsnak most közzétett jelentése a husdrágaságról következőképp nyilatkozik : Az a tény, hogy a jelentési évben az állatok felhajtása a vágóhídra nagyon visszament, az üzemi viszonyokra rendkívül kedvezőtlen befolyást gyakorolt. A csekély felhajtás az ellátási területnek változatlan kierjedése s a lakosság állandó szaporodása mellett természetesen a marha- és húsárak emelkedését eredményez e. A vágómarha-árak a vágóhíd felállítása óta nem voltak oly magasak, mint az elmúlt évben. Feltűnő volt az a jelenség, hogy az erős áremelkedés sertéseknél csakis múlt évi augusztustól októberig volt észlelhető, holott más állatoknál ez január végéig tartott, daczára annak, hogy a múlt évi termés kedvező volt. A dolog magyarázata abban áll, hogy az előző év gyenge takarmánytermése miatt 
Németország állattenyésztése nagyon vissza
fejlődött; takarmány- és szénahiány miatt a tenyésztők kénytelenek voltak állatállományukat lesoványitani s a hizlalást beszüntetni; a következő év gazdag termése igy tehát csak késő őszszel érvényesülhetett. Általános eredménye ennek az volt, hogy nagyon kevés vágóállatot hajtottak a piaczra (amelyek meglehetősen lesoványodott állapotban voltak), minek következtében az árak felszálltak. Ebben a jelentési évben fellendülést lehet várni, ha az aratás megint kedvező lesz. Berlinnek hússal való ellátásában ez a rossz helyzet a bevitel által némileg enyhül’ ; Németország hus- behozatala kitett — levonva a kivitelt — 51,840 t.-át, az állatbevitel pedig 347,506 db volt. A bevitel nagyon meg volt nehe
zítve a német állategészségügyrendőri meg
szorítások által és részben az á’.tal is, hogy a külföldön szintén emelkedtek a vágómarha-árak. A német szövetséges államok kormányaihoz intézett összes megkeresések, hogy az állatbehozatal 
az állategészségügy-rendőri határozmányok 
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enyhébb alkalmazása, vámengedmények s a 
vasúti fuvardíj leszállítása által megkönnyit- 
tessék, eredménytelenek maradtak. A jövőben a rossz termések annyival kedvezőtlenebbül hatnának a húsárakra, minél jobban nehezittetik meg a külföldről való behozatal ; könnyítések e tekintetben még nem igen várhatók, sőt az 1903. évi április 1-én életbeléptetett husszemle határozmányok a fennálló nehézségeket még szaporították.

Lópatkolási tanfolyam. Veszprémben a földmivelésügyi minisztérium támogatásával lópatkolási tanfolyamot rendeznek legközelebb.A Sárosmegyei Gazdasági Egyesület f. hó 10-én Zborón tenyészállatkiállitást rendezett. A iöldmívelésügyi miniszter államdijakra 400 koronát engedélyezett s a díjazásra Beke Imre m. kir. állattenyésztési felügyelőt küldötte ki. — Nagykükiillö- 
megye közgazdasági bizottsága agilis elnöke BéldiLászló főispán vezetése alatt multhó 31-én tartotta Nagyküküllő megye területére szóló, évenként szép sikerrel megújuló, díjazással egybekötött tenyészállatbemutatását. Felhajtatott 21 drb magyarfajta bika, 28 drb tehén, 18 drb üsző, 4 drb pinzgaui bika, 14 drb h. tehén, 8 drb üsző, 2 drb községi mén.

Szarvasmarha - kivitelünk emelkedése. Már a múlt esztendő emelkedő marhabevitele is mesésen emelkedő volt, de a jelen év 3 első negyedéről most közzétett kimutatásokat tágra nyitott szemekkel kell olvasnunk. Nem kevesebb, mint 258.930 drb vágóállat 71,576.589 korona értékben vitetett ki január 1-töl szeptember 30-ig a közös vámterület határain, tehát 11'86 millió korona értékkel több, mint az elmúlt esztendő megfelelő szakában. Ez a kiviteli többlet a szarvasmarha- és borjukivitel emelkedése következtében állott elő. Mert a fent kimutatott 258.930 ezer drb állatból csak egyedül szarvasmarha volt 173.725 drb, 80.000 juh és 5200 drb sertés. Ebből a 173.725 drb szarvasmarhából 164 884 drb, vagyis 95°/0 ment ki a német birodalomba, a többi, vagyis 6625 drb Svájczba jutott. Mig az élő marhakivitel, mely két esztendő előtt 12 hónap alatt csak 140.000 darabot tett ki Németország felé, most az egész évre átszámítva 223.000 darabra fog rúgni, tehát mintegy 83.000 darabbal többet, mint két esztendő elölt és ekként az élő szarva-marhakivitel merész emelkedését konstatálni nem nehéz, addig a vágott húskivitel Németország felé tetemes csökkenést mutatott. A lefolyt 9 hónapi időszakban ugyanis csak 12.345 métermázsa friss húst vittek Németországba, holott á múlt esztendő megfelelő időszakában is 40.000 métermázsát tett ki. Ez aztigazolja, hogy Németország nem szorul már annyira sertéshús behozatalra, mint ennekelötte. Hogyha azonban a múlt esztendei 9 havi kivitel értékét a mostani év kivitelének értékével összehasonlítjuk, úgy szembe fog tűnni, hogy a több kivitel élő marhában 11 860 OOOkor. értéket reprezentál,holott 

a huskivitelcsökkenés csak 3,100.000 koronával illeszthető a mérlegbe. A nettó kivitel emelkedése tehát jelentékeny és megmagyarázza azon jelentékeny hízott marha árakat, amelyek a magyar hizlalóknak most fizettetnek. A kivitelre való tarka, elsőrendű ökör ára 42—43 frt 100 kgr. élősulyonkint, a fiatal, jól hízott magyar marháért is megadják a 38—39 irtot. Ugyanez magyarázza meg a mesés tehénárakat is, mert kiváló nagy testű, szép, pirostarka tehenekért 330— 350 irtot is fizetnek, amit ezelőtt csak importált simmenthali marhákért adtak meg a tenyésztők. A borjuk árai is hatalmasan emelkedtek. A kivitel föllendülése és a marhaáraknak ennek következtében emelkedése, kezdetben arra a vélekedésre vezetett, hogy Magyarország marhaállománya dekorálódni fog és rövid idő múlva nagy marhahiánynak fognak elébe nézhetni; mert a kis gazda csábi Itatva a szép árak által elprédálja állatait. A dolog azonban nincs igy. Ellenkezőleg, azt hirdeti minden ember, hogy nincs jövedelmezőbb foglalkozási ág a marhanevelésnél, tehát nevelni iparkodik mindenki. Eltekintve azonban e szempontoktól, van a szarvasmarhakivitel emelkedésének még egy más, nagyon megnyugtató oldala és ez a jövő kérdése. Németország nem tagadhatja most már, hogy a marhabehozatalra nagy szüksége van s azt nem nélkülözheti, tarthat fenn tehát magas marhavámokat s igy az autonóm tarifában fölvett ex- orbitans tételek fönn nem lesznek tarthatók, hanem tetemesen mérséklendök lesznek; ugyannyira, hogy közös vámterületünk marhákivitele Németország felé a jövő decenniumban is föntart- ható lesz.
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 kísérni.)

G. K. úrnőnek, Vasárut. Tessék a Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete utján megkisérleni. — & M. urnák, Eperjes. Az aradi kiállítás fedett helyiségben lesz, úgy, hogy az állatok meg lesznek a hideg ellen teljesen védve. Bejelentéseket f. hó 20-áig fogad el a rendezőség. Prospekt *st  küldtünk. 
— R. I. úrnőnek, Sárbogárd. Előbbi tudósítás Nagyságodnak is szól. — R. M. urnák, Kikinda. Nagybecsű soraira levélben bővebben válaszolunk. Ajánljuk Hreblay Emil állattenyésztési m. kir. felügyelő baromfitenyésztési könyveit beszerezni, a melyek egyesületünknél is megrendelhetők. — D. L. urnák, Kisújszállás. Melasse-baromfitakarmánynyal most kísérletezünk. Leszünk bátrak Tekintetességednek is 

kísérletezés czéljából mintát küldeni s kérjük tapasztalatait annak idején hivatalos lapunkban való közzététel végett velünk közölni. — N. R- 
úrnőnek, Böős. Méltóztassék Hreblay baromfitenyésztési könyveit beszerezni. — M. S. úr
nőnek, Körmend. Geittner és Rausch ezég Budapest, Andrássy-ut 8. sz. — R. S. úrnőnek, 
Barcstelep. Nagybecsű soraira a napokban levélben válaszolunk.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

DapoR44 eredeti tndósitásai.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Budapesti vág'ömarhavíisár. 1903. november 12. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2808 drb, csontozni 
való marha 836 drb, összesen 3644 drb. Ebből: ökör 
2875 drb, bika 149 drb, tehén 402 drb, bivaly 191 drb, 
növendékmarha 27 drb.

1903 november 12. I. rendű II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör 68-74 60—66 1 52-58
Tarka hízott ökör . 70-76 64 - 68 1 50-62
Tehén........ 60—68 50—58 j 40-48
Szerbiai ökör . . . 61-68 52-59 44-50
Bika.......................... 66-74 56-64 46-54
Növendékmarha . . — 40-70 —
Bivaly ....... — 40-49 j ——
Irányzat: A vásár hangulata élénk; árak változatanok.
Budapesti juhvásür. 1903. november 9. Fölhajta

tott : 1302 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 43—53, középminőségü hízott ürü
— ----- legelőn javított ürü 34—41 pár.-kint, javított
bárány, —, szerbiai raczkajuh ——, kecske —, anya 
-------- . Irányzat: A vásár hangulat élénkebb.

Budapesti szurómarhavásár. 1903. november 12. 
Fölhozatott: borjú 249 darab, bárány -—- darab. 
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 80—108 £111., II. oszt. 
------- - flll., bárány páronkint-------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata szi árda.
Budapesti/lóvásár. 1903 november 12. Fölhajtatott: 

423 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker
— drb, hintós 16 drb, igás 30 drb, fuvaros ló 50 drb,
"parasztló 300 drb, alárendelt minőségű 27 drb. Elada
tott : 250 drb. Árak : drbonkint kor. hátas ló----- , jukker
—— , hintós 240—320, igás 170—330, fuvaroBÍó 100— 
190, paraszt 1636—80. Irányzat: A vásár hangulata közepes
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Budapesti ferenczvárosi sertés-zártvásár.

Nap Érk.
waggon

Érk. 
darab .

Sertés- 1 
közvágó

hidra | 
elszállit-l 
tatott |

Eladat
lanul 

maradt

no . 6-tól nov. 12-ig | 66 2463 | 2306 | 288

Irányzat: Vásár közepes.
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nov. 6-án 92-94 92-94 96-100 94-100 86-96 —

nov. 12-én 94— 94— 96-102 90-96 86-92 —

Irányzat: lanyha; príma borjak ára kg.-ként 2—4, 
gyengébb minőségé 6—8 fillérrel hanyatlott; ölött ser
tések és juhok üzleti irányzata szintén lanyha.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. nov. 9. Föl
hajtatott : hízott és legelőmarha 2776 drb, csontozni 
való marha 1667 darab, összesen 4443 darab. Ebből 
ökör 3091 drb, bika 686 drb, tehén 441 drb, bivaly 
225 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték- 

ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. november 3. I. rendű j ll. rendű III. rendű

76-78-80
76—78

80-86-87
50—70
56-63
50-65

64—74
70—75
70—80
72—78

A kőbányai sertéspiacz beti forg-alina. 1903. 
november 4-től 1903. nov. 12-éig-. Sertésállomány volt 
1903. november 4-én 35496 drb. Ehhez érkezett: magyar 
249 drb, szerb 3248 drb, összes állomány 38993 drb. 
Elszállittatott: 6715 drb. Maradt állomány 32278.

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

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

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

Irányzat : Változatlan 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 : Változatlan élénk.

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

Magyar hízott ökör . 
Galicziai hízott ökör. 
Tarka hízott ökör . 
Bikák........................
Hízott tehén.............
Legelő marha.............
Gsontoznivaló marha 
Bivaly........................
Konzerváru (selejt) .
Irányzat: príma- és jó középminőségü marhák ára a 

multheti maradt daczára annak, hogy az üzleti hangu
lat vont tott; a bikav sáron az üzlet vontatott hanyatló 
árakkal. Vásáron kívül közvetlenül a vágóhídra érkezett 
a lefolyt héten: 633 : a múlt vesztegvásárra való föl
hajtás : 951 drb.

Bécsi sertésvásár. 1903. nov. 10. Fölhajtatott : 
hússertés 5955 darab, zsirsertés 6541 drb, összesen: 
12,496 drb. Ebből: magyarországi 6541 drb, galicziai 
5829 drb, egyéb 126 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban flll.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 100—102 (kiv. 
103), elsőrendű közép magyar 94—98, könnyű magyar 
88—92, öreg nehéz magyar 94 —98, szerémségi 
^horvát)-------- , szedett sertés —----- , galicziai süldők
-------- , galicziai öreg------, hússertések 70 —88.

Irányzat: lanyha üzleti menetel mellett az árak ha-
nyatlanak.

Bécsi jnhvásár. 1903. november 12. Fölhajtatott: 960 
darab, mely — fill.-rel kelt el klgr.-kint. Árak : kg.-kint 
flll.-ben : angol húsos ürük------- -, 1. rendű hízott ürü
48—52, középmin. hízott ürü 44-47, kecske —. báránv —.

Irányzat: élénk, az árak kgként 2 fillérrel emelkedtek.

Bécsi: sznrőmarhavásár.1903. november 12. Föl
hozatal: 3323 drb borjú, 2033 drb sertés, 642 drb 
juh, 110 drb bárány. Arak: kg.-kint flll. borjú élő: 
112—130, ölött 88—110, hízott sertés 94—110, süldő 
sertés 80—100, hússertés 96—110, juh 50—84, bárány 
páronkint 12—26 kor.

Élelmi czikkek piacza.
A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése 1903. november 13-án.
A piacz hangulata változatlanul élénk. Vadfélékben 

némi árcsökkenés konstatálható, mely azonban alig lesz 
tartós jellegű. A vajpiacz irányzata szilárdult. Tojás 
jegyzéseinek változatlanul magasak, kivéve a kiselej
tezett toj sét, ilyen áruval a piacz el van árasztva.

Egyáltalában a piaczra kerülő eredeti ládák igen sok 
apadt és foltos tojást tartalmaznak, mi az áremelkedi ere 
számitó spekuláció eredménye.

Árak: Husnemüek: marhahús 112—120, helybeli 
borjúhús 100—130, vidéki borjúhús 76—112 korona. 
Sertéshús 112—120, szalonna friss 128—140, szalonna, 
sózott 128—128, szalonna, füstölt 130—136, szalonna, 
olvasztani való 138—140, háj 140—144, sertészsír 132— 
133 kor. Füstölthus (vidéki) kgja 1.60—1.80, hazai 
sonka 1.60—2.—, szalámi 1.30—1.40 kor. Vad: nyúl 
drbja 1.40—2.40, fogoly 1.00—1.20, fáczán 2. 3 —, 
szalonka 2.20—2.50 kor. drbkint; őzhus 1. 1.20, 
szarvas —.60 .70 kor. kgként. Baromfifélék : élő tyuk 
2.10—2.60, rántani való csirke 1.20—1.60, sütni 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 hízott liba 
1.15—1.20, vágott hizott kappan, kacsa és pulyka 
1.20—1.40 kor kgként. Te a vaj: (czentrifugal) 1.90— 
2.20, főzővaj 1.50—1.70 kor. kgként. Tehéntúró kgja 
20—30 fillér. Méz: pergetett ákdcz 1.10—1.20, hárs 
—.80—1.— kor. kgként. Gyümölcsíz 2 kor. kgkint. szá
rított gomba 2.40—4 kor. kgként. Tojás: bácskai 
84—88, erdélyi apróbb áru 74—80, ládankint. (1440 drb.), 
apadt 64—70 kor.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
1903. november 8-ér>.
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Lépfene_______ ________ 21 30 12 14
Veszettség _ __ ________ 67 67 27 27
Takonykór ............... ............ 44 50 — 1 0
Ragadós száj és körömfájás' 1054 6745 —a. 8 504
Ragadós tüdőlob ............... — — —
Juhhimlő... ............... ......... 23 56 1 1 _
Ivarszerü hólyagos kiütés 14 26 — —
Rühkór . . _  ..._______ 145 287 7 10 —
Sertésorbáncz _  _ _____ 137 365 — 3 30
Bivalyvész ... _  _ _____ 29 63 3 16
Sertésvész .............. ........... 543 — —

1 10

F4 drb magyar-erdélyi tenyésztehén 
L-idU Somogyi Albert országos törzskönyvbe felvett héjasfalvi tenyészetében. Nagy- 
küküllömegye, Héjasf Iva.

FEHÉR MIKLÓS gépgyár K 
részv.-társ.

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

Amáv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.

BERENDEZ: ' , 1 =ZZ
tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: _

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

Használt és javí
tott lokomobilok

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek. ■
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WESTFALIA SEPARATOR
GÁL ÉS FODOR
Budapest, V., Váczi-körut 44. sz.

I
A legtökéletesebb szabadalmazott ■ 
„WESTFALIA*  separatorok. |A legújabban szabadalmazott tejelőme- legitők kizárólagos elárusítói. Tejszövetkezetek, tejtelepek, vaj és sajtgyárak teljes berendezéséről erő és kézi hajtásra díjtalanul szolgálunk tervekkel és költ- i »■ ségvetéssel. 1

Tessék árjegyzéket kérni.

Lndvig Erliardt jTmi’i Wien, XVIIjt, Jörgersteasse 41.Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabadalmazott és kipróbált 
lósyorsnyirő- 

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

ban, főrangúnak, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek istállóiban használatban vannak.Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

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

rPályázatNagyméltóságu Gróf Csekonics Endre 
ur veszprémmegyei enyingi uradalmá
ban egy a tejkezelésben jártassággal 
bíró 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. kenyérbuza, 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 gulyabeli szabadtartás, 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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magyar lenmagból sajtolt,

győrszigeti olajgyára

Etessünk növendék-állatainkkal és tejelő-marháinkkal 
lenmag’pogáesát, a mely minden más takarmánynál sok
kal becsesebb és a leg’diátetikusabb erőtakarmány. =

A legjobb minőségű tiszta 
magas tápértékü i: :- . ==
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’ V ■

^angerhauseni gépgyár
- részvény-társaság  ......... :

Budapest, (Kűlpő Váczi-ut) Cgá^ya-utcza 3.
• ww

Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

►►►►►►►►►►►►

az 1904. évre.

Ötödik évfolyam. Szerkeszti és kiadja 

JICSZILASZKY PÁk. 
az O. M. G. E. titkárja.

A Tejgazdasági Zsebnaptár ára bérmentes küldéssel 3 kor. 50 fill.
Tejgazdasággal foglalkozóknak nélkülözhetetlen.

Megrendelhető az «ÁlIattenyésztési és Tejgazdasági Lapoké §gj 
kiadóhivatalában, Budapest, IX., Üllői-rit 25. szóin. gjj

SZECSKAVAGÓ- És RÉPAVÁGÓ-GÉPEKkézi- és erömühajtásra.
Burgonyamosó és osztályozó gépek, 

Casali-féle szabadalmazott erőhajtásu, valamint 
egyes és kettős tengerimorzsolók kézihajtásra, 
„Rapid“~darálók, Takarmányfíillesztök, 
Teljes takarmánykamra felszerelések, melyek sok évi tapasztalatok alapján, a helyi viszonyokhoz mérten díjmentesen szerveztelek, legjobb szerkezeiben és gondos kivitelben szállíttatnak
KÜHNE E. gazdasági gépgyára által MOSONBAN

Főraktár : BUDAPEST, VI., Váczi-körut 57/a.

PATENT.

BECK és GERGELY
Budapest, motor- és gépgyár V. Váczi-út 12.

; /él: Pozsonyban 1902. ------------------- Aranyérem: Verseczen 1902.

= TERFLEX
legújabb rendszerű szabadalmazott

© Q1 ^7" G t O XXX © s o x 1 ő cp é JO
Egyszeri keresztülbocsájfással tetszés szerinti finomsága darává 

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

JLlfrécl 
okleveles gépészmérnök 

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52/B.

ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benzinlokomobiljaikat 
és benzinmotorjaikat. Olcsó üzemköltség! Nincs tűzveszély ! Köny- 
nyen kezelhető 1 Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések, vavavavawavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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e-e.ej’.c’.e. 1902. évi forgalom: 28,000 bál. ^>_9_9_9_9j9
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapjú-aukcziókra

I
 melyek minden évben julius 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 ?Slr=
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 -rüen 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, VIII., Baross-utcza 10. sz., II. em.

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

Gazdasági Egyesületek Orsz. Szövetsége

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Alakult 1900- erkölcsi támogatásával Alakult 1900.
--------------------------------- Biztosítéki alap : —.   

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

Összesen . . 1,858.520.30 kor.
Első évi fölösleg........................................................... 90.349.— kor.

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

Az üzleteredményben a biztosított tagok árarányukban részesülnek 
és az 1901. évi tizletfeleslegböl 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.

■AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄

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: 272 kát. hold — kényel
mes lakóház és gazdasági épületekkel 
ellátott

243
10'
35'
117

— belsőségből

hold2 szántóföldből, 
rétből, 
legelőből és 
erdőből.

Az eladási feltételek rendkivül kedvezők 
és előnyösek, melyekről fevilágositást 
e lapok szerkesztősége ad.

Műtrágyáit<2 a t. ez. gazdaközönség becses figyel- ,»5) mébe. Ajánlatokkal készséggel szol- gál a Központi Iroda,*  Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. sz.
Kg

Eh —.■■■■ Siirgönyczim : Consum, Budapest. Telefon : 25—02.

p Magyar Elelraiszer-Szállitó 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 (fuvardijak, útirányok 
stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. ....... ........—=
Kiviteli osztály : A társaság berlini fiókja mindenféle elemi czikkek 
bizományi értékesítését elvállalja. Az árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenezvárosi sertésvásáron elvállalja 
hízott sertések bizományi értékesítését. — -----=

Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

XXw
Ép
X;X

'AX

gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. 
Ajánlja: „Zala Drill“ hazánk legjobb 
sorvetőgépeit. Égyvasu egyetemes 
és több barázdás aczélekéit, és az 
összes talajmivelő eszközeit, 
valamint egyéb gazdasági gépeit 

jutányos árak mellett.

1

n

y.X v-ffi xv
zb»X'?-.X'<»X^<»X;A«X.Aí*X'AX  A.X A»X,2<*X.zS*Xi^-.X.zS*X
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Kis hirdetések ára:

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

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adunk felvilágosítást, ha 
k' rdésttevő a szükséges postabélye
get v. válaszlevelezölapot 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.

II 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 barom fiák
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. Itrichtu 
Kálmán Török - Bálint, 

(Pestmegye).

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

r.-társaságnál
Budapest, Fürdő-u. 8.

Díszoklevéllel 
kitüntetett langsltanjaim- 
bői eladok darabonkint tyuk, 
jércze 5, kakas 6 korona. Brohz- 
pulyka jércze 6, kakas 8 korona. 

Neinesssrejgliy Aladár, 
Poroszló.

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!

Haidekker Sándor 
sodronyszövet-, fonat- és 

kerítés-gyára 
BUDAPESTEN, VIII. 
Üllői-ut 48. szám.

Szépen
fejlett tisztavérü bronz

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

Kitűnő szer!baromfi-ólak fertözteleni- tésére és baromfi-ólak meszelésére a dr. Asclien- brandt-féle bordói por. A bordói por megrendelhető a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél Budapest, V.. Alkotmány-u. 31. és vidéki megbízottaknál.
Lampel Ödönkosárfonó
Uiped, Temetö-utcza 8. sz.Készít báromfiszállitáshoz kosarakat törzsenként 2 koronáért. Rácz Ödönné- léle keltető-fészkeket 1 koronáért.
Fajtiszta, szép sárga Orping'- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
H. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Linó 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 ésFiaigyárosoknál 
Budapest, IV., Ferencz 
József-rakpart 21. sz. 
Árjegyzék és költségvetések ingyen.

Előjegyzéstelfogad nemes baromfiak szállítására a m. kir. baromfi
tenyésztőtelep és munkás
képző iskola vezetősége 
Gödöllőn.

Hollő .Józsefáltal 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
I*isny  Istvánnénál, Batto- nyán. Ugyanott hízott ludak és kacsák is beszerezhetők.

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 gyöngytyuk 1—2 éves 
10 korona, idei 8 kor. Fehér 
mexikói pulyka I -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 ludak, mexikói 
pulykák mindkét nemben 
darabonként 10 koronáért, to
vábbá pekingi kacsák da
rabonként 6 koronáért kaphatók 
Hász Mariskánál Magyar- 
Bánhegyesen, Csanádvm.

1*1  imiit tyúkok és ezek tenyésztojásai kaphatók bármikor; Otocska 
Gézáné-nál Sopron-Kövesden.

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

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

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezenkiváló tápszereket évek óta elsőrendű tenyésztők használják és az összes szakmüvekben 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.

3
í

3
Egyvasú 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 rétmüvelö-eszközökben. Boronák, kapáló- és töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselő Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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LA PITVA 1865.

GEITTNEE,.. RAUSCH
Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport ám raktár.

BUDAPEST. -----

Andrássyút
n.

t ▼ v11 ▼ ▼ v yvrvrrvvvr*  v v vtyttvvvvvi

Az eredeti „MELOTTE‘‘ tejfölöző gépek kép
viselete.

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

rűbb javitást nem igények
„MÉLOTTE“ élesen fölöz. Szolid.

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

■J ; Árjegyzékkel és költségvetéssel úgy a tejgazda- 
JF?1 sági, baromfitenyésztési, mint egyéb eszköze

inkről és gépeinkről szívesen szolgálunk.

‘Pátria” irodaim vállalat nyomdai részvénytársaság Budapest, IX., Üllői-ut 25. sz. (Köztelek).


