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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Szarvasmarha-állományunk 
számbeli hanyatlásáról.ii.Az előző számban kifejtettem azokat az okokat, melyek szarvasmarha-állományunk számbeli hanyatlását előidézik, a következőkben vázolni akarom azokat a czélra vezető intézkedéseket, melyek életbeléptetésével a fenyegető veszedelmet elháríthatjuk. Mindenek előtt szükséges az, hogy a kormány s törvényhatóságok hassanak mindenáron oda, hogy a még meglevő réteket s legelőket a községek, közbirtokosságok, valamint mindazon erkölcsi személyek vagy bármi módon tőlük függő egyének is p. o. árvák, gondnokoltak stb. fel ne törjék, hanem inkább kellőleg gondozzák, ápolják, javítsák, mint azt az 1894-ik évi XII. t.-czikk helyesen előírja. Szerezzen a hatóság e törvénynek a legelő s rétre vonatkozó szakaszainak teljes érvényt és hajtsa azt mindenütt a legszigorúbban végre. Ha ez mind megtörténik, sok jó rét és legelő önkéntelenül annak kellő s tökéletes kihasználását fogja eredményezni s ezzel kapcsolatosan emelkedni fog a szarvasmarhatenyésztés s nagyobbodni fog az állatlétszám.Községek, stb. erkölcsi testületek szabályrendeleteit revidiálni kellene a minis- teriumnakésameg'nemfelelöketlehetöleg rövid, záros határidő alatt a kor követelményeinek megfelelőleg átalakítani lennének az illetők (különbeni szigorú pénzbírság terhe mellett) kötelesek. Fel kellene a földmivelésügyi kormánynak, valamint a törvényhatóságoknak és legkivált a megyei gazdasági egyesületeknek a gazdákat világosítani arról, hogy mennyi kár származik a szarvasmarhatenyésztés apadása által, ismeretterjesztő füzeteket és népszerű előadásokat kellene különösen e thémáról iratniés tartani minden községben s kétségbevonhatlan szám

adatokkal bebizonyítani a marhanevelés hasznát. S ha mindezzel csak azt érjük el, hogy egy darab tehénnel több lesz esztendőre minden faluban, már akkor is nagyot haladtunk a javulás utján s van remény, hogy pár év alatt megnövekedett szarvasmarha-állományunkat fogja konstatálni a statisztika. Ha nagyon rózsás színben látnám a világot, azt mondanám, hogy azon községeket, melyekben ma nincs közös legelő, rá kellene valami uton-módon venni, hogy létesítsenek ilyeneket, de hát ilyen reményeket nem táplálok, ámbár azok igenis üdvös voltáról szentül meg vagyok győződve.Az állami valamint a kötött birtokon levő legelhető erdőket — amennyiben e czélra az illető tulajdonosok vagy haszonélvezők s ezidőszerinti birtokosok az ilynemű kihasználást teljes mértékben nem foganatosítanák, — ki kellene olcsón a környékbeli népnek legeltetésre adni s a csekély fübéris jó jövedelmet hajtana az ö gazdájának, másrészt a fütermés kihasználtatnék s a köznép a marhatenyésztést mint jövedelmező üzletágat megkedvelné s szives örömest űzné tőle telhető mérvben. A mit ma a felvidéki kirendeltség a havasi gazdaságokban tesz, azt kellene általánosítani valamennyi erdőgazdaságban. 2. Amit a kisemberről hangoztattam az előbbi pontban, azt kellene megfelelőleg a nagybirtokosoknál is tenni s ha itt az állattenyésztési felügyelők s más szakközegek buzdítása, serkentése, rábeszélő tehetsége és a számok meggyőző hatalma nem volna képes elérni (ámbár azt hiszem mindezzel is már némi sikert lehetne produkálni) azt a kötött s minden az államtól bármi módon függő nagybirtokon rendeleti utonlehetne létesíteni s ha a mai törvényekkel nem is volna a fenhatóságképes a marhatenyésztést rákényszeríteni az illetőkre, mert rengeteg sok kibúvóval állna a hivatalos apparátus szemben, akkor ne rettenjen 

vissza a kormány egy uj törvény életbeléptetésétől sem, mely drákói szigorral kimondaná, hogy minden ily gazdaság okvetlen köteles marhát nevelni s meg is határozná — viszonyokhoz és kiterjedéshez mérten — a tartandó tenyész- s növendékmarha számát. Egyszerre mintegy varázsütésre ez ugyan nem menne, de 4—5 évi időt kellene erre adni s meg volna kétségkívül a kívánt eredmény; mert ha ma már bérben levő ily gazdaságok bérlőit nem is lehetne azonnal kényszeríteni a marhatenyésztésre, de a mostani szerződés lejártával minden uj haszonbéri kontraktust úgy lehetne — azaz kellene is ■— kötni, hogy a bérlő köteles volna a baromnevelést is űzni a bérleményen. Még attól se rettenjék vissza az állam, hogy tőkeszegény birtokosoknak tenyészanyag beszerzésére olcsó vagy kamatmentes kölcsönt nyújtson.3. Hizlaldákat megszorítani kissé bajos volna, mert az egyéni tulajdon miként való felhasználását bizonyos kiszabott korlátok közé szorítani még sem lehet, de ha már a 2. pontban Írottak keresztül hajtattak úgyis némi apadás fog beállani a hizlalásban, mivel a marhanevelés fogja a ma még göbölyök által fogyasztott takarmány tetemes részét absorbeálni. De mégis lehetne törvényhozási utón valami csekélységet tenni s kimondani, hogy 5 éven alóli marhát, legyen az akár ökör, akár bika, akár tehén, nem szabad hizlalóba fogni — kivéve, ha az bizonyos testi fogyatkozások miatt másként nem hasznothajtó. — Ezzel el lenne az érve, hogy az ökör 1—2 évig igát huzna s a jármosok ára kissé alacsonyabb lenne s kapna is a gazda elég igás-marhát — nem úgy, mint ma, midőn ezen mizéria miatt minden munkája fennakadást szenved.Egyúttal a bikák is ki lennének használva s a kiváló egyedek több utód pro



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 47. sz.dukálása után kerülnének a kolbászgyárak kése alá; végül pedig a tehenek sem mennének — mint ma — fejletlen üsző korban a mészáros bárdja alá, hanem esetleg 3 borjut nevelnének, mielőtt meghizlalva eladásra kerülnének.Ily óvintézkedéssel az inyenczek kívánalmai sem szenvednének nagy csorbát, mert 5 éves marha húsa a lehető legjobb s a gazdák sem igen vesztenének, mert ily korú állatok a takarmányt még rendszerint igen jól szokták értékesíteni.4. A lefejő gazdaságok egyrésze úgy hiszem nemsokára, legalább részben marhatenyésztővé fog átalakulni, mert most már látják, hogy részben ők maguk az okai az óriásilag fölszökött tehénáraknak és ha a czeruzát kezükbe veszik könnyen kiszámíthatják, miszerint a tehenek leborjaztatása s kivált az üszőborjuk felnevelése nem is oly megvetendő vállalat s mindenesetre hoz valamit a konyhára. Tehát saját jól felfogott érdekük parancsolja, hogy a teheneket beüzessék, mert a borjú a kiszopott tejet legalább úgy értékesíti, mint a hogy a városi tejkereskedő veszi s másrészt a két éves korban már tejelő s tenyészképes üsző felnevelése kevesebbe kerül, mint ha vásáron venné a teheneit, mint eddig.Az a kifogás, hogy répaszelettel nem lehet marhatenyésztést űzni, elesik vajmi hamar, ha meggondoljuk, hogy lehet ám ezt a takarmányt a kimustrálandó tehenekkel, a jármosökrökkel, a kiselejtezett bikákkal és hízókkal értékesíteni s nem kell a borjut-nevelő tehénnel etetni. No meg a mai s jövőben méginkább kisebbedé répaárak mellett a gazda úgyis
TÁKÍZA.

Rovatvezető : Buday Barna.

Húsdrágulás és vágóállathiány a közép
korban Németországban.*)A nagyarányú húsfogyasztás födözésé- ről már a német városok alapítási okleveleiben a XII—XIII. században kellőképen gondoskodtak. Az „urkundok" szerint a városi polgároknak terjedelmes legelőket bocsájtanak rendelkezésükre, hogy azokon kellő számú és sok vágóállatot tenyészthessenek. A régi városi polgár tehát az ipar és kereskedelem mellett az állattenyésztés üzésének tetszés szerint hódolhatott.Az akkori elv azonban merőben ellenkezett a maitól. A mai gazda az állatokat eladás végett — tehát nem maga- magának — tenyészti.A régi jó időben a ónban arra törekedtek, hogy minden polgár a saját 

szükségletére tenyéssze állatait. 
*) Lásd „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapok" f. évi 44. számát.
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munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. — Legtökéletesebb fölözés.

redukálni lesz kénytelen a répatermelést — a brüsseli czukoregyezmény létesítőinek lelke feleljen érte a mindenható előtt — s akkor majd kevesebb lévén a szelet, annak mimódoni elfogyasztása nem fog gondot okozni. Ha a gazda számítást tesz s kismértékben próbát viend véghez, akkor nagyon sok helyen arra a meggyőződésre fog jutni, hogyluczerna és takarmányrépatermelés az ő talajában ép oly jövedelmező, mint a czukorrépa mivelése s ezen takarmányok vannak elsősorban is hivatva a marhanevelés minél nagyobb mérvben való felkarolását előidézni. Kis rábeszélés, gyönge presszió stb. itt is lehetne talán alkalmazható, de hát ne féljünk a lefejö gazdaságoktól túlságosan, ez az ördög sem annyira fekete, mint amilyenre festik. (Már ma is ismerek több ily gazdaságot, mely a kiváló jó tejelő egyedeket 4—5 évig is megtartja ; csak az a bibi eddig, hogy a borjut 2 hetes korában eladja.)5. A tej- és vajszövetkezetekkel rövidesen el kell bánnia a minisztériumnak s minden uj ily szövetkezet alapszabályába feli kell venni, hogy a tagok kötelesek teheneiket annak idején beüzetni (lehetőleg nem egyszerre, hanem különböző időben, hogy mindig legyen elég tej rendelkezésre) s a borjut, a menynyiben az születéskor nem kevesebb 35 kgrnál, felnevelni; ki ez ellen a pont ellen vét, vagy ki tehenét, mielőtt az tenyészképtelenné vált, vagy legalább 10 éves, eladja, az irgalom nélkül ki- taszittatik a szövetkezetből vagyis rögtön megszűnt annak tagja lenni. Az eddig is már fennálló ilynemű szövetkezetekMég a legszegényebb polgárnak is volt annyi marhája és sertése, a mennyiből — már t. i. azok húsával — saját háztartásának szükségletét kielégíthette.A középkor elején lenézett egyén volt az, a ki nem gondoskodott arról, hogy háziállata legyen és húst vagy tejet mástól kell vennie.Még nagy kereskedelmi városokban, igy pl. m. Frankfurtban az utczák házai és a kültelki legelők telve vannak marha- és sertéscsordákkal.A városi élet tehát fölötte falusias légkörben mozog. Erre mutat az is. hogy a városi lakosság adóalapját nem a kereskedelmi vagy ipari áru, vagy íoglalkozás, hanem főkép a gazdasági telektermények stb. képezik.A városi állattenyésztés üzése már később terhére válik a polgárságnak és panaszokra ád okot. Ulmban, Frankfurtban, Nürnbergben a XV. században az utczákon a disznók szaladgálása miatt a a polgárok fölszólalnak. Azonban a viszonyok is megváltoznak. Hússal már főkép a hentesek és mészárosok látják el a városi népet. Az állatok tartásával már csak a gazdák és egyes iparosok foglalkoznak, igy pl. a molnárok, pékek 

nél pedig ily módosítást kell az alapszabályokba felvétetni, s ha azt 6 hó alatt nem teszik, az állam minden kedvezményt megvon tőlük s ha még további Va év alatt sem felelnének meg, beszünteti azokat.Azt gondolom, nem nőnének gombamódra az uj szövetkezetek, de legalább a létesülök szilárd alapon állanának s a már létesültek alapja is igy nyerhetne csak kellő megszilárdulást.6. A tehén- és borjueladásokat korlátozni kissé bajos, de ha felvilágosítjuk a gazdaközö’nséget, ha az imént említett megszorítás mellett — különösen a határszéleken s Bonyhád vidékén (hol legnagyobb a tehénexport) alakiitatnak minél tömegesebben a tej- s vajszövelkezetek, akkor az a kisgazda, ki 2—3000 forintot is tud egy év alatt tehene termékeiből kiárulni, nem fogja oly könnyen rávetetni magát tehene eladisára; ma is csak azért ad túl rajta, mert alig kap nehány fillért a tejért, nincs piacz, nincs vevő, a magányosan álló eladó nem képes értékesíteni sem tejet, sem vajat. Valaki azt mondta, hogy a fejőstehén marhalevelét igen magasra kellene felsrófolni, akkor majd elmenne a gazda kedve az eladástól, de ily intézkedést kár volna életbeléptetni, mert az nem sokat segítene, s az üszönevelést még gátolná is, mert inkább borjukorában eladná a földmives barmát, semhogy kitegye magát a drága marhapasszus beszerzésének. Sokkal nagyobb horderejűnek vélem én a marhanevelésre nézve a tehén- dijazásokat, melyeket jóval nagyobb mértékben kellene rendszeresíteni, mint az ok a sertések tenyésztésével és hizlalásával.1485-ben Nürnberg város tanácsa kimondja, hogy a „lantweren“ (sánczárok) belül senki 20 drb disznónál többet a házánál nem tarthat, „de a sánczárkon kívül tartson annyi disznót, a mennyit csak akar.“Ulm város tanácsa a pékeket rendszabályozza meg; kimondja, hogy egy pék sem tarthat 24 drb disznónál többet, de a kinek még’ saját háza sincs, az csak egy anyakoczát tarthat a városban.Berlin város tanácsa 1641-ben már a 
városi állattenyésztés gyökeres megrend- szabályozására siet, „mivel sok polgár már azt is megengedi magának, hogy a szabad utczán, de gyakran a szobák ablakai alatt állít föl disznóólakat/'A viszonyok azonban főkép Délnémetországban alaposan megváltoztak. A már említett husinséget elsősorban is a vágó
állatállomány erőszakos szaporításával, az állattenyésztés fellendítésével. tehát az „urprodukt" növelésével igyekeztek ellensúlyozni.A felső rajnai tartományban avatkozik ebbe bele legelőször a hatóság 1433-ban 

A LEGJOBB FÖLÖZÖCÉP AZ ALFA-SEPARATOR. |



1903. — 47. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3ma fennállanak; inkább az úgysem valami nagy eredményeket felmutató gazdasági felolvasások, továbbképző tanfolyamok és háziipar tanítások költségeit kellene szükebb mederbe szoritani s az igy megnövekedett összegből több és nagyobb üsződijakat kellene kitűzni s díszokleveleket kiadni, de mindig azon megszorítással, hogy a díjazott első borjúval kiállított üszőt, s borját köteles a tulajdonos legalább 2 évig megtartani, ellenesetben a dij tőle elvétetik, sőt az a jegyző, ki ily marhára e lejárati idő alatt passzust ad megbirságoltatik.Tegyük az állatszemléket és díjazásokat könnyen hozzáférhetővé, t. i. tartsuk azokat minden egyes községben felváltva, ne pedig, mint eddig, a járási központokban, mert oda vajmi gyakran nem juthat el az utak s idő rosszasága miatt a kisgazda — különösen fiatal borjúval— s ha el is megy, tetemes költségbe s időpazarlásba kerül, inig a 3—4 tagból álló komisszió sokkal könnyebben mozgósítható egyik faluból a másikba. — Mindenesetre jó vért szülne s az ügynek igen nagy hasznára volna ily intézkedés.— Jutalomdijak gyanánt ne mindig pénzt adjunk, hanem borjut, tehenet, bikát stb.A községi apaállatok beszerzését az eddiginél is nagyobb mérvben könnyesük m g, adjunk ne 10 — 15, hanem legalább 25% szubvencziót s ha nincs ezt honnét teremteni, emeljük fel a kutyaadót, akor majd nem azon lesznek a községek, hogy minél olcsóbb bikát — a selejteset is — vásároljanak kéz- alatt, hanem kivétel nélkül minden aparendeletek által. Egész sereg rendeletet adnak ki, hogy a polgárok állatállományukat szaporítsák. A sertések számát u_>y igyekeznek szaporítani, hogy egy bizottságot alakítanak, mely a városok házait bejárva megállapítsa, hogy kinek van ? vagy kinek nincs koczája. A kinek több koczája volt, attól megvették és az anyagot más polgárok között szétosztó-iák. A parasztoknak megtiltották, hogy a sertéseket másként nem, csupán csak készpénzfizetés mellett szabad eladniok. Ezáltal azt akarták elérni, hogy el ne adósodjanak és állataikat el ne kótyavetyéljék.A szarvasmarha drága lévén, a paraszt azt eladta és a gazdasági munkákat lófogatokkal végezte. Miután a lóval fuvarozási munkákat is végezhettek, a parasztok inkább lovakat, nem pedig ökröket tartottak. Most a lófogatokkal való fuvarozást csak azoknak engedték meg, a kik bizonyos számú marhát is tartottak, vagy egészen betiltották a lovak tartását.

állat a kerületi állattenyésztési felügyelőség utján fog a falvakba s városokba jutni s nem lesz többé csám- pás, görbehátu, tehénalaku s ökörfejű bika a községben, mint ma nagyon sok helyen s ebből kifolyólag nemsokára 3—4 év alatt már a borjuk is regenerálódni fognak mindenütt s a minimális 35 kgot, mint fentebb említettem, minden darab meg fogja haladni.A szép borjú, a szép hizóbika láttára vajmi soknak kedve jön majd a marhatenyésztés felkarolására s nem kell rettegnünk attól, hogy szomszédaink nemsokára fölemésztik egész szarvasmarhaállományunkat, hanem inkább a mellett hogy a létszám emelkedni fog, a külföld is szívesen fog venni szép és jó barmainkból s ez idegen töke heözön- lését eredményezi, mi a nemzeti vagyon gyarapodását s igy hazánk gazdagodását fogja megteremteni. Vajha mielőbb megvalósulna ezen forró óhajtásom.Tehetségemhez képest igyekeztem a szóban forgó tárgyat lehetőleg kimeríteni, de azért azt hiszem sőt meg vagyok róla győződve is, hogy vannak még más módok és eszközök is, melyekkel a szarvasmarhatenyésztés ügyét előmozdítani lehet és azért felkérem gazdatársaimat, hegy minél többen szóljanak hozzá e tárgyhoz s tapasztalataikat és nézeteiket közöljék e lapok hasábjain, hogy azok mielőbb közkincscsé váljanak s az irányadó körök és a kormány s a többi hatóságok figyelme ráterelödjék s mielőbb legyen való ténnyé, mi ma még csak írott malaszt. Fehér Zoltán.Sok paraszt nem nevelte föl a borjut, hanem a magas árak által csalogatva azt eladta. Hogy a borjukat a gazdák fölneveljék, tehát több vágóállatot produkáljanak, a borjuk és a borjúhús árát 1433-ban rendeletileg leszállították.Hasonló rendszabályokat léptettek életbe 1533-ban (tehát egy századdal később) Bajorország, Tyrol és Württembergben.A rendeletek majd kérnek, majd fenyegetnek. Württembergben, hol a vágóállathiány legérzékenyebb, a parasztoknak a rendelet (Landesordnung) rózsás képeket főst a szarvasmarhatartás előnyeiről és hasznairól és a lótartás hátrányairól. A borjúhús árát tetemesen leszállítják, midőn ennek sincs eredménye, a kimérését 
is eltiltják, a legelők csökkentését, szántófölddé föltörését érzékenyen büntetik.Minden fáradozás hiábavaló. A vágóállathiány nem szűnik meg, sőt a viszonyok mindig kritikusabbakká válnak.

dr.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Aszimmenthali marhatenyésziránya 
és bírálata a jövőben.Előző czikkemben (Á és T. L. 44. szj kifejtém, hogy a simmenthali marha te- nyészkiválasztásaés bírálatában, idáig a fajtajellegre és a testalkatra helyezték a fösulyt. Miután pedig egy fajta meghonosítása és tiszta jellegének megőrzése volt a föczél, ezen tenyészirány teljesen helyénvaló volt.Ezen tény észirány eredménye, nagyobb tenyésztőink gyönyörű állományában hathatósan érvényesült. De mivel e fajtabéli állatokat, a fajtajellegen tül főleg a testformák arányai és szépsége szerint mérlegelték, díjazták és vásárolták: a tenyésztők is első sorban a szép testalkatra, a gyors fejlődés fokozására törekedtek, mert a kiállításokon csak azzal imponálhattak, hogy pl. másfél éves korral, ki bir nagyobb és szebb bikát produkálni. De mert a legszebb a hizómurha testalkata, 

hazai simmenthali marhánk, a tejelöké- 
pesség rovására, hizójellegűvé fejlődött.E hizójelleg kifejlesztése annál inkább is megtörtént, mert az a legcsekélyebb intelligencziát igénylő állattenyésztési föladat. Aki egyszer szabályszerű hízómarhát látott, az megtartja emlékezetében ezen testalkat jellegzetes formáit, és következetes kitartással könnyen megvalósíthatja azokat tenyészetében. Nem kell ahhoz egyéb, minthogy állandóan a legerősebb fejlödésü, szabályos testű borjakat hagyja meg tenyésztésre és ezek ivadékait erőteljesen abrakolja. Az eredmény, a fejlődés gyorsítása és ezzel a hizóképesség kifejlesztésében, csaknem föltétlenül biztos. Hogy aztán rentábilis-e az ilyen egyoldalii hizó jellegre fejlesztés az már megint más kérdés.Nálunk — a tenyészállat eladáson kívül — ezen tenyészirány csak az olyan gazdaságokban lehet jövedelmező, amelyek magok is nagybani marhahizlalással foglalkoznak, vagy pedig ilyen hizlaló telepekkel közvetlen összeköttetésben állanak. Mert a hizóképesség fejlődése, ha nem is abszolúte, de viszonylag mégis csökkenti a tejelő képességet. Csökkenti ugyanis nem annyira a tejtermelés meny- nyiségében, mint inkább a tej előállítási árában. Mert a hizó jellegű marha nagyon igényes, erősen kell abrakolni, és a drága erötakarinány javarészét nem a tejtermelésre, hanem testsúlyának fejlesztésére használja ki. Innét van, hogy például a
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. 47. sz.2500 literes évi tejhozamu simmenthali nem ad több tejhozamot, mint a 2000 literes hozamú, de sokkal igénytelenebb borzderes tehén. Csakhogy ez utóbbi a csekélyebb takarmány szükséglet daczára, az abszolúte tejhozamban is rendszerint meghaladja a simmenthálit.A különbség a kettő között, hogy mig a simmentháli inkább a hús, addig a borzderes inkább a tejtermelésben értékesíti a takarmányt A kérdés tehát ekét tenyész- fajta megválasztásában az, hogy mi jövedelmezőbb : a hús avagy a tejtermelés ?Ehhez igazodhatik a nagytenyésztő, de korántsem a kisgazda. Ez húsállatot nem tarthat rendszerint azon egyszerű okból, mert nincs miből. Neki igénytelen tejelő marhára van szüksége, mert ezt birj a táplálni, ennek termékeit használhatja ki leginkább háztartásában és a fölösleget nap- ról-napra értékesítheti. Ezekbölkifolyólag a kistestü és igénytelen borzderesek, az innthaliak és a montafoniak volnának ajánlhatók köztenyésztésre. Ám ezeknek nagy hibája, hogy a teljes istálózást nem tűrik és csak hűvös, legelödús dombvidéken tenyészthetők.A mai hizójellegü szimmenthali tehát nem alkalmas a kisgazdák tenyészetének javítására, mert az uradalmakban fölnevelt gyors fejlödésü bikáknak a silány tehenektől származott és silányan tartott borjai rendszerintelkorcsosulnak. Viszont a borzderes sem alkalmas e czélra, részben a föntemlitett tenyésztési föltételek hiánya, részben pedig azon körülmény folytán, hogy egyazon kerületben a szimmentháli és a borzderes keveréke szintén elkorcsosodást idéz elő. Azon kerületekben tehát, ahol a nagyobb testű vörös tarkamarha tartás a köztenyésztésben is indokolt, maradna regenerátorul a bonyhádi fajta.Az állattenyésztési kerületek szerinti beosztás végczélja ugyanis, hogy azon kerület szarvasmarhaállománya lehetőleg kiegyenlittessék, ami hasznos dolog nemcsak a tenyésztés, mint inkább az értékesités szempontjából. Ahol tehát a nagytestű vöröstarka marhatartás helyén való, ott csak szimmentháli vagy bonyhádi bikát használhatnak. Csakhogy a bonyhádi nem megállapodott fajta és folyton szimmenthálival keresztezik. Átörökítő képessége bizonytalan, igényességben pedig megközelíti a szimmenthálit. A köztenyésztés javítására mai formájában tehát az sem való.A köztenyésztés érdekében tehát olyan 

regenerátort kellene létesíteni, mely a kis- | gazdák és nagybirtokosok tenyészete között ma fennálló nagy különbséget kiegyenlítheti. Ennek egyik módja, hogy a bonyhádi tiszta vérben tenyésztessék tovább, t. i. a szimmenthálitól merőben eltérő fajta jelleg, mondjuk fekete szarvhegy, köröm és fényszáj, magasan tűzött farok és kifejlett tejelő jelleg megállapi-, tásával, és csakis ez használt assék a köztenyésztés regenerátorául. Hogy ezen specziális jelleget spekulatív tenyésztőink csakhamar létesítenék, az biztosra vehető.Csakhogy ez annyit jelentene, hogy befellegzett a szimmentháliaknak. Mert hústermelésre ma még nálunk nem sok tehenészet dolgozik és ha elesik a tenyészállat nevelésből eredő jövedelemtől, a tejtermelés és tinónevelésre bazirozott tehenészet aligha kifizetné magát.A köztenyésztésből kizáratás tehát erősen sújtaná a szimmentháli marha tenyésztőit, akik különben — e jeles fajta meghonosításával — a legkevésbé sem szolgáltak ráérdekeik ilyetén mellőzésére. Mivel azonban a mai túltenyésztett szimmentháli, a köztenyésztés regenerálására 
nagy átlagban nem való, nincs más hátra, mint a megfelelő tenyészkiválasztás és az igényesség csökkentésével törekedni, a köztenyésztés czéljaira alkalmas tejelő jellegű marha kitenyésztésére.

Hazánk köztenyésztésében ugyanis, a rohamosan szaporodó tejszövetkezetek alakulásával, jó fejős, jó tejelő és kevésbé 
igényes, tehát könnyebb testű és kevésbé 
gyors fejlödésü tény ész anyagra van szük
ség. Ha azonban nagy tenyésztőink is a 
tejhozam fokozása és a te^termelési költség 
csökkentésére törekszenek, úgy ezen kívá
natos jelleg váltó? ás mihamarább előállit- 
ható. Ennek persze — legalább részben — áldozatául esik a szép testalkat és a fejlődés gyorsasága, de tenyésztésükkel utóvégre is a köztenyésztés igényeihez kell alkalmazkodniok.Ha azonban a tenyésziránynak tejelő jellegűvé átalakítása csakugyan kívánatos, úgy ezen körülmény a tenyészállatok 
elbírálásánál is méltánylandó. Miután pedig mai bírálati rendszerünk mellett a tejelő jellegű növendék állat, a testalkat arányos formáit tekintve, egyáltalában nem konkurrálhat a hízó jellegüvel, ma
gában a bírálati pointlrozásban kell a te
jelő jellegre nagyobb súlyt fektetni. Hogy mely tekintetben volna a bírálati rendszer módosítandó, arról Kováesy Béla úr ér

tekezett a „Köztelek11 egyik számában. Szakértőink meghallgatásával e kérdés bizonyára helyesen volna megoldható.A bírálati rendszer ilyetén módosítására azonban leghíresebb tenyésztőink érdekeit sértené, és részben megokolatlanul, mert hiszen ha a mai jelleg fentartása a köztenyésztés szempontjából nem is kívánatos, mégis hazánk számos intenzív gazdálkodású vidékein, hol a hizó anyagtermelésre fektetik a fösuly t, ezen tenyész- irány teljesen helyénvaló, sőt az tovább fejlesztendő. Ebajon úgy lehetne segíteni, 
hogy a kiállításokon külön osztály nyittat
nék a hízó és tejelő jellegű szimmentháli 
tenyészállatoknak, és ezek a megfelelő pontos 
rendszer szerint biráltatnának el. Ilyformán volna a hazánkban már meghonosodott szimmentháli fajtából egy hizó és egy tejelő jelleg létesíthető, és mindkettő a megfelelő tenyészirányban tökéletesíthető, szerény nézetem szerint mindkét esetben állattenyésztőink rendkívüli előnyére. Mert a szimmentháli minden körülmények közt az intenzív gazdálkodás állatja és nem szabad felednünk, hogy a belterjes gazdálkodásban csak az egyoldalú termelő képesség fokozásával boldogulhatunk. Igaz, hogy vannak külföldi fajták, amelyek egyoldaulag a mai szim- menthálinkat a hús, vagy a tejtermelésben fölülmúlják. De ezek nem meghonosodott fajták, és aligha van köztük olyan, mely a mienkéhez képest akár hizó, akár tejelő képességben egyaránt fokozható lenne. Az universális, mindent termelő fajta pedig, aminővé most az erdélyi marhát fejlesztik, inkább a külterjesebb gazdálkodási viszonyok közé való.A mai bonyhádi, a tejelő jellegű szimmenthálival volna lassanként teljesen szimmentháli fajta jellegűvé átalakítandó, mely esetben természetesen a nem tiszta szimmentháli jellegű bikák a tenyésztésből teljesen kizárandók volnának. Csakis úgy lehetne, az előirt tenyészkerülelekben egy egységes, biztos és megállapodott jellegű vöröstarka marhafajt létesíteni, mely a megfelelő jelleg szerint, akár a hizlalás, akár a tejelő képességben megközelítené a legjelesebb külföldi fajtákat. Mert a tenyésztésben minden czél elérhető, és a czél elérése csak a tenyésztési irány következetes végrehajtásától függ.És ezen tenyészetnek következetes végrehajtása, saját tenyészetünk termelési képességének fokozásán kívül, hatalmas perspektívákat nyitna tenyészállataink külföldi értékesítésében. A

r Jobb es megbízhatóbb magvakat
nem is ajánlhatunk mint a minőket 28 év óta
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1903. — 47. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5szimmentháli nálunk bár nehezen és lassankint, de jól meghonosodott. A nálunk meghonosodott tenyészmarha természetesen könnyebben meghonosítható úgy Oroszországban, mint Romániában vagy akár a Balkán államokban. Ha a mi tenyészállataink tétemény képességben is elérik, vagy legalább megközelítik az anyaországét, miután mi olcsóbban termelünkmintSvájcz vagy Németország, tiszta sor, hogy a föntemlitett államok tölünk fogják beszerezni tenyészszükség- letüket. Mert számitó marhakereskedö mindenütt van és a gazdának is megvan a magához való esze. M. T.

Emlős állatok mesterséges meg
termékenyítése.Az orosz földmivelésügyi minisztérium megbízásából Ivanoff tanár különféle emlős állatokon, mint lovakon, teheneken és juhokon mesterséges termékenyítési kísérleteket végzett elhullott hím állatok spermatozoáival. A végzett kísérletek alapján Ivanoff a következő érdekes következtetésekre jutott:Az anyaállat lelki állapota és a nemi érintkezéssel járó izgalom foka sem a fogamzás sikerére, sem pedig a magzat nemére nézve semmiféle befolyást nem gyakorol.A bekövetkezett megtermékenyülés arányszáma bizonyos körülmények között nagyobb lehet a mesterséges megtermékenyítés eseteiben, mint a természetes érintkezésnél, különösen, ha az eljárást gondosan eszközük és az állatok ivarzási idejét pontosan megfigyelik.Az ondószálcsák akkor is alkalmasak a termékenyítésre, ha a mellékherék váladéka helyett phisiologiai konyhasóoldatban (0’6%) vagy pedig alkálikus szóda-oldatban használtatnak fel.Az emlős állatok heréiben bennhagyott spermatozoák (ondószálcsák) termékenyítő képességüket az állatok elhullását követő 24 óráig megtartják.Az eljárás keresztülvitelénél nem feltétlenül szükséges, hogy az ondószálcsá- kat a méhnyakba (cervix) juttassák, teljesen elegendő, ha a folyadékot a hüvelybe (vagina) fecskendezik.

Tejgazdaság.
Rovatvezető: Sierbán János.

Adat a sovány tej mikénti értéke
sítéséhez.Már többször szó volt e helyen arról, hogy a sovány tef borjú, malacz, sőt baromfi hizlalásban és felnevelésben majd jobban, majd rosszabbul, de értékesíthető. Ez anyag pénzzé tételének egyéb formáiról azonban még nem esett szó e helyen, nem lesz hát érdektelen efelett némi taglalásba bocsátkozni. Számításba jöhet az édes sovány tejnek oly ipari feldolgozása, hogy az a fogyasztásban a sze

szesitaloknak csináljon konkurrencziát, ez azonban még a jóval előrehaladottabb külföldön is annyira a jövő kérdésének tekintetik, hogy felette ez idöszerint elsika- molhatunk s olyan értékesítésre vetetünk pillantást amelynek már van is jelene.A most lezajlott hamburgitejgazdasági kiállításon valósággal feltűnést keltett két oly ipari készítmény, amelyhez a lefölözött tej szolgáltatja az anyagot. Ezek egyike azu.n. galalith, melyet ahamburgj- wieni egyesült gummiáru-gyár mutatott be, mint a lefölözött tej sajtanyagából előállított készítményt, a másik pedig, mely szintén sovány tejből készült, egy u. n. tejkivonat, melyet Dr. Eberhard állított elő s egy brémai szövetkezet hoz forgalomba.A galalith, ha emlékezetem nem csal, az ezredéves kiállításon is be volt mutatva, s nem más, mint egy szaruszerü anyag, melynekelöállitási titkát szabadalom védi. Ez az anyag helyettesíteni van hivatva pl. a szarut, borostyánkövet, korallt, kemény gummit, celluloidot. Előnye ez utóbbi felett pl. az, hogy tűzveszélyre alkalmat nem szolgáltat,avillamáramotnem vezeti és szagtalan. Különben esztergályozható s melegben, mint a szaru, idomítható, préselhető és metszhető. Nevezett gyár ez anyagból készített különféle tárgyakat mutatott be. így lemezeket, csöveket, pál- czákat, bot és esöernyő fogantyúkat, gombokat, fésűket, sakkfigurákat, szivarszipkákat stb., melyek mind az elefántcsontot imitálták.A hamburgi főgyárnak már két fiókja is van, az egyik Párisban, a másik Wien- passingban, Alsó-Ausztriában. Jelenleg bővítik ki a fogy árt egy 5 emeletes épülettel, melyben naponta mintegy 2000 kg. sajtanyag lesz galalithé feldolgozható, mihez körülbelül 60.000 kg. sovány tej lesz szükséges. Hogy mily óriási mennyisége a sovány tejnek volna feldolgozható, ha több ily gyár is léteznék, az az imént kitett számból látható.Jelenleg a gyár a harburgi állomáson átvéve 75 márkát (90 korona) fizet a sovány tej 100 kg. szárított sajtanyagáért; tehát értékesül a soványtej circa 2 és fél pfggel (3 fillér), nem számitva a savót, mely visszamarad. Nem lehetetlen, hogy ha a galalith sok oldalú használhatósága ismeretesebbé válik, ára, mely ma kg-kint 4 k. 80 fill., feljebb megy, s akkor a sajtanyag is magasabb áron lesz fizethető, amit a jelenlegi fogyasztás mellett a rendkívül drága gyári berendezés és magas üzem-költség lehetetlenné teszi.A másik anyag, mint jeleztem, egy tejkivonat, tehát tápszer, mint aminö a Liebig-félehuskivonat s ehhez is a sovány tej szolgáltat gyártási alapanyagot. Előállítása úgy történik, hogy minden 100 kg. soványtejböl elvonatik 1'2 sajtanyag, 2’5 kg. tejczukor s a víznek jelentékeny része. A mi visszamarad, az a tejkivonat, melyet németül a meglehetősen különösen 

hangzó: Milchíleischextrakt-tej hús kivonat névvel illetnek.Ez az anyag a munsteri vcgykisérleti állomás vizsgálata szerint tartalmaz28’06% vizet,34‘01°/0 légenyes anyagot,17’95% ásványi anyagot és19’35% légenytelen anyagot, s ásványi tartalmát alkotja 
44'96% kálium36’56% foszforsav és18’48% egyéb ásványi anyag.Ára jelenleg a következő: ’/» kg. 0’80 márka kg. 3’00 „% kg. 4’75 „A gyár kijelentése szerint ez a tejkivonat minden egyéb hozzáadás nélkül kizárólag a soványtejböl készíttetik s olyféle alkalmazásra hivatott a fogyasztásban, mint a huskivonat, melyhez tulajdonságokra nézve hasonlít.Két újabb ut nyílt meg ezekben a sovány tej értékesítésére. Hogy mikor törnek erre hazánkban is hasonló utat, nehéz megmondani, de azért az ecseteltek felöl tudomást szerezni, úgy gondolom, nem fölösleges.

Monostori Károly.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 
tisztelt tagjaihoz.

Ev vége közeledvén, kérjük egyesületünk 
igen tisztelt tagjait, szíveskednének hát
ralékos tagdijaikat mielőbb befizetni, hogy 
számadásainkat akadály nélkül lezárhas
suk és többrendbeli kiadásainkat fedez
hessük.

A köztenyésztésre vásárolt faj
baromfiakról.E lapok legutóbbi számában Nemes- 

szeghy Aladár ur fenti czim alatt irtczik- kére néhány megjegyzést szeretnéktenni, illetve felvilágosítást óhajtanék adni.Czikkében azt mondja, hogy a „nemesítésnek egyedüli módja a megfelelő him- baromfiak kiosztása. Az eszme kitűnő, az állam áldozatkészsége nagy s czélt még sem érünk. Éspedigazért nem érünkczélt, mert a kivitel nem helyes. Nem helyes pedig azért, mert a tenyésztők még mindig a sötétben tapogatódznak a tenyésztendő fajbaromfiakat illetőleg.“Ez a két állítás nem fogadható el, ennélfogva helyesbítenünk kell azt. A földmivelésiminiszterium a legutolsó6év alatt közel 30,000 darab fajbaromfit osztatott ki szakközegei: az állattenyésztési felügyelők által, legnagyobb részt az alföldi községekkisgazdáiközt. Hogy ezen fajbaromfiaknak milyen hatása volt az illető községek baromfiállományára, azt itt hosszasabban nem bizonyítgatom, csupán hivatkozom azon gazdasági egyesületekre, a melyeknek működési terűié- 



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 47. sz.tén lettek a fajbaromfiak kiosztva és így az illető gazdasági egyesületek magok győződhettek meg első sorban arról, milyen nemesitő hatásuk volt a kiosztott fajbaromfiaknak ?Volt alkalmam e tárgyban több gazdasági egyesület által tett jelentést olvasni s mondhatom, hogy valamennyi azt konstatálja, hogy a népies baromfi
tenyésztés éppen a hímnemü fajbaromfiak 
tömeges kiosztása á Italfeltűri ömóclonjavult. Hogy a kezdet elején a köztenyésztésre 
több fajta baromfi lett felhasználva, az szerintem semmit sem von le a dolog érdeméből, mert a czél az volt: a kistestü 
hazai baromfinak testét megnagyobbítani. Ezt pedig elértük úgy a bráma, plimutb, langsán és legújabban az orpmgton tyuk- fajtával és az egyéb most szóvá nem tett fajokkal.Ha tehát a tyukfajt illetőleg eddig a földmivelési kormány nem szorítkozott egy fajtára, az nagyon helyesen történt, mert a nálunk követendő nemesítéseknél nem szabad külföldi sablonszerintmenni, hanem tekintetbe kell venni specziális viszonyainkat, ha eredményt elérni óhajtunk.Az az állítás tehát, hogy az eddigi faj- baromfikiosztással a kormány eredményeket nem ért volna el, nem állhat meg, mert az nem a tyuk fajtájától, hanem a 
nagytestű kakasoktól függött, már pedig azt senki sem állíthatja, hogy a plimuth, langsán vagy a bráma kakas ivadéka nagyobb ne lenne, mint a hazai magyar tyuk.Természetes, hogy ha elejétől kezdve mindig és mindenütt csakis egyfajtakakas állomány osztatott volna ki, akkor az eredmény ma egyenletesebb lenne, de semmi esetre sem jobb.A köztenyésztésre ajánlott tyukfajták- kal való kísérletezés tehát semmi esetre sem volt határozatlanság, hanem a dolog természetes rendje.A czikk azon részét, a melyben ennek az állapotnak a megszüntetését sürgeti a t. czikkiró, magam is aláírom, mert elérkezettnek látom az időt erre. Ezt azonban 6 év előtt nem mondhattam volna, mert e tekintetben akkor még igen homályosan láttunk.Ma a tyukfajtának végleges megválasztására nem néhány, de sok száz gyakor
lati tapasztalat adhatja meg a támpontot. Tehát ma mái' nem homályosan, de teljes világosággal látjuk az e téren jövőben teendőket.Abban is teljesen osztom a t. czikkiró nézetét, hogy az orpingtonokat feltűnő módon felkapták. De kérdem mi ennek az oka? Bizonyára az, hogy ez a fajta a régibb fajtákhoz képest nálunk nagyobb sikerrel tenyészthető. A selejtes tenyész- baromfiak nem valók a köztenyésztés czéljaira, de ilyenek nem is vásároltatnak meg. A szabad verseny érvényesülésére a fajbaromfivásárok igen alkalmasak, erről már többször meggyőződhet

tünk, de az ily vásárok rendezése sok időt, sok pénzt és lelkes vezetőket feltételez, a mely három tényező mindenkor egyszerre nem áll rendelkezésre.A rendszeres fajbaromfivásárok eszméjét nagyon helyeslem, s az ily vásá
rokat a baromfitenyésztés fellendítésénél 
hathatós eszköznek ismerem el.Egyébként Nemesszeghy ur czikkét örömmel olvastam, mert jele ez annr>k. hogy .ez a kérdés nagyfontosságu és sür
gős megoldást igényel.Szóljanak tehát a dologhoz minél többen, de tárgyilagosan és elfogulatlanul. Az én nézetem az, hogy az orpinpíon 
tyukfajtával ar ország baromfi köztenyész
tése csak nyert.

Bandi Sándor.

A Iútiak hizlalása.A ludak hizlalásánál kellő eredményre csak úgy számíthatunk, a bizonyos szabályszerűséggel járunk el és oly gondozásban részesítjük a hizlalás czéljából beállított ludakat. hogy azoknál a hús- és főleg a zsirképződés minél fokozottabb mértékben jöjjön létre.A ludak hizlalásánál első kellék a megfelelő helyiség, a hol azok a hizlalás ideje alatt be vannak zárva. E helyiségnek meglehetősen homályosnak kell lennie ; a hizlalandó állatok számának megfelelő nagyságúnak és mindenkor meleg (-{-14 — 18° R), száraz, tisztának kell lennie, mi okból a trágyát naponta kell kitakarítani ,Az etetésnél is bizonyos sorrendet kell megtartani s az eledel minőségét illetőleg az első időszakban — hogy az állatok jól kiteleljenek — apróra vágott répát adunk nekik, a mennyit csak képesek megenni, sőt még éjjelre is szórunk elébük elegendő mennyiséget.A répától, lehetőleg sárgától jól kitelve azután még 1—2 hétig zabbal kell etetni. Tiszta ivóvíz bőven legyen a ludak előtt mindig, melybe faszén, só és homok teendő. Ezen anyagok előmozdítják az emésztést és ingerük az étvágyat.Ily módon leves, Ízletes jó sütni való libát nyerünk. A hol sok libát állítanak be hizlalásra, hogy folyton friss, csemegének való liba legyen tartalékban és a jelzett módon akarnak hizlalni, legczél- szerübb, ha egy helyiséget külön a répa, egyet pedig a zabetetésre rendeznek be.Ki ne hallott volna a híres pomerániai ludról ? Azt hazájában csakis zabbal hizlalják ; más vidéken azonban, mint nálunk -is, többnyire áztatott tengerivel.Nagyobb mennyiségű zsir nyerhetése czéljából a ludakat tömni szokták, a mi- nak szakértelemmel kell történni, különben. állatkínzás számba megy.A tömésnél a lúd egy oly ketreczbe záratik, a hol csak ülni képes és elől egy nyílás van, a hol fejét kinyújthatja, na inni akar. A ketrecz alja úgy legyen berendezve, hogy az ürüléket onnan köny- nyen ki lehessen tisztítani. A tömés alkal mával a lúd a ketreczből kivétetik és begye az eledellel kitömetik, de addig tömni sohasem szabad, mig meg nem emésztett eledel van az állat begyében. A tömés után egy kevés szabad mozgást

engedünk az állatnak, hagyjuk, mig szárnyait jól kicsattogtatja azután ismét a ketreczbe zárjuk. Legczélszerübb rendesen, mindenkét órában tömni s igy meghatározni, hogy mm nyi eledelt adhatunk az egyes töméseknél.A tömés vagy áztatott tengeri el, vagy árpa, köles, vagy pedig burgonyalisztből készült metélttel történik, melyhez sót és sokszor feketekávé alját adnak, a máj megnövesztése czéljából. A metéltek ne legyenek igen vastagok, hanem inkább hegyesek s kemenczében megsütendők használat előtt pedig szükséges lesz megáztatni, megpuhitani. A maggal tömés fölött ennek az az előnye, hogy a szárnyas gyomra nem lesz kényszerítve a mag szétörlésére, a munka tehát csupán a hizlalásra lesz fordítva.Három hétnél hosszabb ideig ne tömjük a ludat. Leölés előtt 12 órával a tömés beszüntetendő és a ludaí vízre kell ereszteni, hogy magát megtisztítsa, azután pedig szalmával behintett helyre terelendő, hogy nedves tollazata megszáradjon.Ha a hizlalásnál a hús finomságára is tekintettel vagyunk s a hizlalás czélja a pecsenyének való hús előállítása, akkor tömés helyett a szemmel való etetési eljárást követjük. Itt első kellék egy megfelelő hizlalóketrecz, a mely lehetőleg oly keskeny legyen, hogy a lúd benne ne foroghasson. A ketrecz előtt váluban az eleség, valamint viz mindig ott álljon, hogy az állat akkor nyúlhass n ahhoz, a mikor akar. Az ilyetén hizlalásra legczélszerübb zabot, lelváltva vízbe áztatott kukoriczával használni, mert az egyoldalú takarmányozás folytán kedvetlenül nyúl az eleséghez az állat, a hízás rovására.
Különfélék.

Az aradi orsz. baromfikiállitás. A B. 0.
E. s az aradvármegyei gazdasági egyesület által Aradon f. hó 29. decz. 1-ig rendezendő orsz baromfikiállitás bejelentései lezárulván, 2000-nél több nemes baromfi jelentetett be a kiállításra, ezek között főleg orpington tyúkok, langsánok, pli- muthok, telivér és keresztezett emdeniek, pekingi kacsák, továbbá galambok, sportbaromfiak és díszmadarak. A kiállítás iránt országszerte nagy az érdeklődés. A rendező bizottság f. hó 26.-án tartja utolsó ülését, amelyen az utolsó tennivalók beszéltettnek meg. A kiállított állatok bírálata 28 án d. e. fog megejletni s 29-én d. e. 11 órakor lesz az ünnepélyes megnyitás ZselénszkyRóbert gróf v. b. 1.1., védnök és Teleki Józsefné grófnő a B. 0. E. elnöke által. A kiállítás fedett helyiségben a régi lovardában lesz megtartva,a melyet ez alkalomra téli kertté alakítanak át. A földmivelésügyi miniszter az állam részére nagyobb bevásárlásokat engedélyezett s igy remény lehet arra, hogy a baromfiak nagyrésze elkel. Megemlítjük még, hogy a kik a kiállítás megtekintésére, vagy bevásárolni szándékoznak Aradra menni, jelentsék be szállás iránti igényüket az Aradvárm. G. E.-nek.



1903. — 47. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok ?

Újabb tejszövetkezetek. Üzbég község nagy- és kisbirtokosainak érdeklődése mellett a napokban értekezletet tartottak egy Üzbég en alakítandó tej sző vetkezet érdekében. Az értekezleten, melyen 
Vélcsey József, a Nyitramegyei Gazdasági 
Egyesület titkára' elnökölt, megvitatták a tej szövetkezet alapszabályait és az üzletrend tervezetét. A szövetkezet megalakulása érdekében aláírásokat gyűjtenek, melynek befejezése után az országos tejgazdasági felügyelő jelenlétében a tejszövetkezet megtartja alakuló közgyűlését. — A Keszthelyvidéki Gazdakör Sztankovics János gazdasági intézeti tanár buzgólko- dása folytán Zsid, Szántó, Karmacs és 
Sármellék községekben tej szövetkezetek alakultak. Az uj szövetkezet az üzemet november végén kezdi meg s nagyobb szabású transzmissziós fölszereléseket rendeltek meg. A gazdaköri titkár az említett községekben a tejszövetkezetekről népszerű előadásokat tartott.

Tenyészanyagkiosztás a Székelyföldön. Az erdélyi magyar fajta tenyész tehén és üszőállomány fentartása és fejlesztése czéljából a székelyföldi m. kir. kormánybiztosság 100 tenyésztehén és üsző bevásárlásával és ezeknek Kézdivásárhely és a kézdi járásban lendö kiosztásával Kézdivásárhely vidéki Gazdasági Egyesületet bízta meg a m. kir. földmivelés- ügyi minisztérium által megállapított és alább felsorolt módozatok figyelembe vé- telével: 1. A kiosztott tehén, vagy üsző a vételár és4°/o-os kamata teljes visszafizetéséig az államkincstár tulajdona marad, ez idő alatt tehát el nem idegeníthető. 2. A tehenek ára 3 részletben fizetendő vissza, mindenik részlet az év november havának első napján. Egyéves és kétéves üszők vételára pedig két részletben lesz visszafizetendő s a visszafizetés azon év november havának első napján kezdődik, amelyik évben az üsző három éves korát betöltötte. 3. A kiosztott üsző vagy tehén az érték 80%-ig az államkincstár terhére biz- tosittatik.
Állatorvostanhallgatók kórházegyesülete. Az 

Állatorvosi Főiskola hallgatói f. é. október hó
ban tartott gyűlésükön külön kórházegyesület 
alakítását határozták el, melynek feladata az 
összes állatorvostanhallgatókat megbetegedésük 
esetén ingyenes orvosi kezelésben részesíteni, 
a szükséges gyógyszerekkel ingyen vagy leg
alább kedvezményes áron ellátni és szükség 
esetén ingyenes kórházi ápolásukról is gondos
kodni. Az egyesület költségeinek fedezésére 
mindenekelőtt az állatorvostanhallgatók körének 
ezidöszerint kb. kilenczezer koronát kitevő 
segélyalapja, illetőleg ennek kamatai fognak 
szolgálni, ezenkívül pedig a hallgatók minden 
félévi behatásuk alkalmával egy-egy koronát 
fognak az egyesület czéljaira befizetni.

Tojáskivitelünk. Tojáskivitelünk főképp Németországba irányul és igy a német piacz megközelítése nagy fontossággal bir reánk nézve. Az uj német vámtarifa hat márka vámot állapit meg a tojásra, de valószínű, hogy kivitelünket ez nem fogja befolyásolni, mert hisz Németországnak a toj-ásbevitelre állandóan nagy szüksége van, úgy hogy azt vámterületünkön kívül még Oroszországból és Olaszországból is nagy mennyiségben szállítja. Különösen erős versenytársunk Oroszország, 

amelynek fölöslege könnyen hozzánk szorulhat, ha útja Németország felé nagyobb akadályba ütközik. Azért kívánja kormányunk a tojás vámját nyolcz koronában megállapítani, hogy igy különösen az orosz invázió ellen védekezhessünk. Németország tojásimporfja 1902-ben 1.281,538 mmázsa volt 11.210,000 márka értékben,mig 1895-ben csak 835,650 mm., illetve 74.373,000 márka volt az összes behozatal. Mi 1895-ben 38,894 métermázsát vittünk ki 2.800,368 korona értékben, mig 1902-ben 184,183 métermázsát 15.103 006 korona értékben. Megjegyezzük, hogy a magyar tojást csak általában az osztrak-magyar vámterületről eredő tojásnak tekintik és mint ilyent bírálják el. Legjobbnak tartják Németországban az olasz tojást, utána jön a bolgár és csak ezt követi a vámterületünkről eredő termék. Tojáskivitelünket nagyban előmozdítaná, ha a minőségét javítani tudnók ; a jobb árun nemcsak Németország, de Svájcz piaczán is könnyen túladhatnánk.
^AGRARIA6*

magyar gépforgalmi rész ény - társaság, a szab, osztrák -magyar állam vasút- társaság 
resiczai mezögazdasáBi gépgyárának 

vezér iig-y n öksége.

Mezőgazdák különös figyelmébe I

fizta aczélasyag saját iáinoraffiól!Eltörhetetlen tégely aczélekefej.Pánczélaczélkormánylemez.Magasított aczél-ekefej. Porvédö kerekek.
Aczél U gerendely.

Csak kitámasztott nyeregkeretteí biró 
taligát szállítunk. Sir Kérjünk árjegy
zéket 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 entesen küldetik.

Ekegyártás terén legelső-rangú magyar 
gyártmány, felülmúlja még a legneve
zetesebb idegen gyártmányokat is.

Rövidített levélcím: „Agraria“ Budapest, 
V., Váczi-ut 2. Sürgönyeim: „Agraria“ 

Budapest.

A daraetetés. A mészárosok csak nem hagynak fel rosszakaratú követeléseikkel. Legutóbb is a főváros közélelmezési ügyosztálya értekezletén azt vitatták, hogy megnyugodnak az állatoknak darával való etetésében, ha a főváros kimondja, hogy a vásár napján az állatokat itatni nem szabad. A tanács megkérdezte az állatorvosi főiskola igazgatóságát s annak jelentése alapján előterjesztést dolgozott ki, hogy a főváros a vásár napján a vásár befejezéséig tiltsa el az állatoknak itatását. Ez a brutális 

marhakinzáson kívül az eladók érdekeinek teljes mellőzését jelenti. Az állatot, az előző napi délutáni itatás után, másnap délig szomjaztatni, otromba állatkínzás és azt igy lesanyargatott állapotban átmázsálni, az eladóra nézve darabonkínt 12—16 korona veszteség. Az állatorvosi főiskola nem adhatott, az állatvédelem legelemibb szabályaiba ütköző ilyen tanácsot és nem is adott. Tudtunk- kal mindössze azt javasolta, hogy az átadás előtt 4—5 órán belül tiltassék el a vágómarhamegitatása. Részünkről azonban még ezt is fölösleges megrendsza- bályozásnak véljük. Tartassék fent az eddigi gyakorlat a reggeli etetés és itatásra nézve. A mészáros úgy is látja az állat jóllakottsági állapotát és ehhez képest teheti árajánlatát. Az állatok fölösleges kínzására, az eladók érdekeinek mesterséges megrövidítésére teljességgel semmi elfogadható ok sincsen.
Montafuni üszők a Tiszavölgyben. A földmivelésügyi kormány a degenerált, elsatnyult szarvasmarha tenyészanyagot Máramarosban és a Tiszavölgyben javítani akarja. E végből a nagyobb testű montafuni üszőket importálják és osztják ki. A borzderesek tisztavérü terjesztésére Tirolból importáltak bikákat. A havasi legelők menedékistállói készen vannak.
Tejgazdasági értekezlet Az országos tejgazdasági felügyelőség Temesváron hetven vidéki tejszövetkezet, a délvidéki földmivelök, a temes- és a torontál- megyei gazdasági egyesületek kiküldötteinek részvételével Sierbán János országos tejgazdasági felügyelő elnöklésével nagy értekezletet tartott. Az értekezleten több mint százötven gazda vett részr, a kik értesülvén, hogy Tallián Béla földmivelésügyi miniszter anyagilag is hajlandó támogatni a vajtermelő középponthoz csati akozott tej szövetkezeteket, köszönetüket táviratilag fejezték ki és üdvözölték Talliánt a földmivelósi kormány élén. Ugyancsak köszönetét mondottak Darányi Ignácz volt miniszternek, eddigi támogatásáért.
Megjutalmazott lótenyésztők. Abauj- Torna vármegye gazdasági egyesülete a földmivelésügyi minisztérium, Kassa város és a vármegye törvényhatóságának támogatásával lótenyésztő jutalomdij- kiosztást rendezett. A díjazáson Kassán, 

Forrón és Szepsiben 3000 koronát fordítottak és pedig, miután Kassán és Szepsiben az ötéves kanczákra szánt 1. dijak nem voltak kiadhatók, a visszamaradt 200 koronát Forrón adták ki egy négy- és egy ötéves kancza díjazásánál. Az eredmény a következő: Kassán elővezettek és pályázatra bocsátottak: 16 egy-, 12 két-, 6 három-, 3 négy- és 2 ötéves kanczát; Abauj-Szepsiben 23 egy-, 19 két-, 7 három-, 5 négy-, 1 ötéves kanczát; Forrón 34 egy-, 32 két-. 15 három-, 6 négy- és 5 ötéves kanczát díjaztak.



Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 47. sz.
Sertések élősúly szerinti eladása. A budapesti kereskedelmi és iparkamara, mint azt emlitettük, ehó 10-én ülést tartott a sertések élősúly szerinti eladása tárgyában s mint mondottuk a régi rendszer mellett foglalt állást, annak visszaállítását kérve a minisztertől, mert szerinte a nagy hentesek és kereskedőkre nézve határozottan előnyös a kőbányai szokvány azon intézkedése, hogy a hízott sertés élősúlyából 40—50 K. vonatott le páronként élősúlyra, holott a vasúton fölszállitott és kikoplalt sertés életsulya jóval csekélyebb. A gazdára és hizlalóra nézve tehát az élősulyszerinti eladás igazságosabb és mi őszintén csodálkozunk a budapesti kereskedelmi és iparkamara ezen állásfoglalásán, mert hiszen az élősúly szerinti vétel a hentesekre is előnyösebb és igazságosabb. Bizonyítja ezt azon körülmény is, hogy a külföldön és különösen a ránk nézve annyira fontos bécsi sertéspiaczon mindenütt élősúly szerint adják el a sertést. A budapesti kereskedelmisiparkamara tehátkizárólag a kereskedők és nagyiparosok egyoldalú érdekeit tette magáévá a régi vásári rendszer visszaállításának kérelmével és mert ez állásfoglalás határozottan sérti a tenyésztők, hizlalók és kisiparosok sokkal szélesebb körének érdekeit, bízvást reméljük, hogy a földmivelésügyi és kereskedelmi miniszterek, a főváros kérelmének érvényesítésével nemcsak Kőbányán, de 

országszerte az élősúly szerinti eladást fogják kötelezővé tenni, annál is inkább, mert a sertéseknék a bécsi piaczra való özönlését csak ezzel fogjuk némileg korlátozni.
A szegedi zárlat. Szegedről Írják : Városunk körülbelül egy évig kevés megszakítással zárlat alatt volt a különböző állat- b etegségek miatt. A szarvasmarhákra és a juhokra a város egész területén föloldották a zárlatot, ellenben a sertésekre csak a város külterületén, úgy, hogy ser- téspiaczot még most sem tarthatnak, bárha közeledik karácsony. A városban mozgalom indult meg, hogy a heti jószágpiaczo- kat a város belső területén kívül eső czédulaház mellett tartsák meg.
Tenyészszarvasmarha-dijazás. A jász- nagykun-szolnokmegyei gazdasági egyesület a földmivelésügyi miniszter támogatásával Kunmadarason tartotta meg a harmadik tenyészszarvasmarha-díjazást, amelylyel kapcsolatban pásztorjutalmazás is volt. Kiosztatott összesen 350 korona.
Az osztrák agráriusok az idegen állatbe

hozatal ellen. A mezőgazdák bécsi klubjában a napokban felolvasás volt, amely alkalommal az osztrák ipari központnak a kiegyezés és a kereskedelmi szerződések tárgyában kiadott nyilatkozatát Hohen- 
blurn lovag ismertette. Meglehetős élesen nyilatkozott és különösen azt a passzust támadta, mely az idegen állatbehozatal részére az eddigi határzárakat meg akarná szüntettetni. Egyedül a szerb behozatallal szemben konczedált valamelyes kivételt. „Egyébként, mondotta az előadó, az 

agráriusok egészen a zavargásig készek el
menni azért, hogy határaink Oroszország és a 
Balkán államok minden néven nevezendő állat
behozatala előtt továbbra is zárva marad
janak.“

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

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

& M. urnák, Z.-Egerszeg. A költő gépek 
nagyban való tenyésztés ír:ellett igen jó szol
gálatot tesznek. Méltóztassék Hreblay Emil 
könyveinek erre vonatkozó részeit elolvasni. 
Költőgépek Geittner és Rausch czégnél kap
hatók Andrássy-ut 8. sz. — K. N. úrnőnek, 
Félegyháza. Az aradi kiállítás teljesen fedett 
helyen lesz — az aradi régi lovardában. Mél
tóztassék az állatok egészségét illetőleg nyugodt 
lenni, mert oly intézkedések történtek, a melyek 
fertőző betegségek terjedését kizárják. — R. V. 
urnák, Kétegyháza. Az állam részéről történnek 
majd bevásárlások az aradi kiállításon, s mint 
halljuk, több tenyésztő is óhajt tenyészanyagot 
bevásárolni. — B. M. urnák, M.-Pécska. Mégis 
csináltak valamit ez ügyben, örülünk, hogy 
sikerült. — A. H. urnák, Budapest. Méítóztas- 
sék alkalmilag egyszer felfáradni egyesületünk 
hivatalos helyiségébe: Köztelek, I. em. 10. 
ajtószám. — K. A. urnák, Körmend. Hreblay 
Emil állattenyésztési m. kir. felügyelő ur czime 
Budapest, földmivelésügyi minisztérium.

= Budapest. =
Gyár: IX., Soroksári-út 11. sz.

Iroda: VII., Károly-körut 3. sz.

V ásárol:
Lenmagot
Repczét
Gomborkát

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot

Ricinusmagot

Szállít:
Olajpogácsát 

Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenőcsöt 
Kocsikenöcsöt

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olivaolajat 
Gépolajat

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

Lapol£“ eredeti tudósításai.
Budapesti szurőmarhavásár. 1903. november 19. 

Fölhozatott: borjú 289 darab, bárány 11 darab. 
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 96—104 flll., II. oszt. 
-------- flll., bárány páronkint---------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata anyha.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Budapesti vágömarhavásár. 1903. november 19. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2684 drb, csontozni 
való marha 866 drb, összesen 3550 drb. Ebből : ökör 
2496 drb, bika 128 drb, tehén 720 drb, bivaly 199 drb, 
növendékmarha 7 drb.

1903. november 19. I. rendű II. rendű | III. rendű
Magyar hizott ökör 68-76 62-66 1 52-60
Tarka hizott ökör . 68—78 64—66 50-62
Tehén ........................ 60—68 50—58 40-48
Szerbiai ökör . . . 62-68 54-60 46-52
Bika........................... 67—73 59—66 50-57

Bivaly ....... __ | 34—44 1 —
Irányzat: A vásár hangulata élénk ; árak változatlanok.
Budapesti jnhvásár. 1903. november 16. Fölhajta

tott: 1448 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 36—48, középminőségti hízott ürü 
34—42, legelőn javított ürü-------- pár.-kint, javított
bárány, —, szerbiai raczkajuh----- , kecske —, anya
-------- . Irányzat: A vásár hangulat lanyha.

Budapesti lóvásár. 1903. november 19. Fölhajtatott: 
725 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
40 drb, hintós 20 drb, igás 50 drb, fuvaros ló 160 drb, 
parasztló 360 drb, alárendelt minőségű 95 drb. Elada
tott : 366 drb. Árak : drbonkint kor. hátas ló----- , jukker
300—490, hintós 220—300, igás 260—440, fuvarosíó 120— 
240, paraszt ló 38—140.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.

Budapesti ferenczvárosi sertés-zártvásár.
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Irányzat: Vásár . lénk.

A kőbányai sertéspiacz heti forgalma. 1903. 
november 9-tól 1903. nov. 11-éig. Sertésállomány volt 
1903. november 11-én 32278 drb. Ehhez érkezett: magyar 
718 drb, szerb 3175 drb, összes állomány 36171 drb. 
Elszállittatott: 5345 drb. Maradt állomány 30826.

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 112—116 flll. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 112—116 flll.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 114—118 
flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 114—118 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 114—118 
flll. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 112—116 flll. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 112—116 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 112—116 fillér.

Irányzat: Nagy kereslet folytán igen élénk.
Soványsertés árak:

(Az árak 4°|o levonással élősúlyban értendők.)
öreg 2 éven fölüli 00 f.-től 112 f.-ig, öreg 2 éves 

100—112 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 120—134 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 100—108 
fillérig. Irányzat : Változatlan élénk.

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

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

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. iloV. 16. Föl 
hajtatott : hizott és legelőmarha 2489 drb, csontozni 
való marha 822 darab, összesen 3311 darab. Ebbö* 
ökör 2463 drb, bika 462 drb, tehén 253 drb, bivaly 
133 drb.

1903. november 16. | 1. nendü | ll. rendű III. rendű

Magyar hizott ökör . . . 74—78 64—72 56—63
Galicziai hizott ökör. . . 76-80*82 68-75 64-6?
Tarka hizott ökör . . . 82-86-87 70—81 64-69
Bikák 52 72 74—75
Hizott. tehén *54 70
Legelő marha.................... 50 64
Csnntnznivaló marha 54 62
Bivaly.............................. 40—52 _____ ___ _
Konzerváru (selejt) . . . — — --------.
Irányzat: Csendes príma ára és jó középminőség a 

múl: heti árban kelt el, gyengébb minőség 1—2 koro
nával drágább, bikákéra szilárd, esetleg 1—2 koronávál 
drágábbak. Vásáron kivül közvetlenül a vágóhídra érke
zett a lefolyt héten: 666 drb; a múlt vesztegvásárra 
való fölhajtás : 726 drb.

Bécsi jnhvásár. 1903. november 19. Fölhajtatott: 546 
darab, mely — flll.-rel kelt el klgr.-kint. Árak: kg.-kint 
flll.-ben: angol húsos ürük-------- , I. rendű hizott ürü
50—54, középmin. hizott ürü 44-48, kecske —, báránv —.

Irányzat: A rendkívül gyenge felhajtás folytán az 
üzlet pang.
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Bécsi sznrőmarhavásAr. 1903. novembei1 19. Föl
hozatal: 3456 drb borja, 1990 drb sertés, 691 drb 
juh, 241 drb bárány. Árak: kg.-kint fill. borjú élő: 
80—106—130, sertés 70—116, süldő sertés —----- , juh
páronkint 50—84, bárány 12—26 kor.

Irányzat: lanyha; az árak 4 fillérrel hanyatlottak.

Bécsi sertésvásár. 1903. nov. 17. Fölhajtatott : 
hússertés 5430 darab, zsirsertés 4939 drb, összesen: 
10,369 drb. Ebből: magyarországi 4939 drb, galieziai 
5335 drb, egyéb 95 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 106—108 (kiv. 
109), elsőrendű közép magyar 100—104, könnyű magyar 
94—98, öreg nehéz magyar 100—104, szerémségi 
(horvát)-------- , szedett sertés-------- , galieziai süldők
—, galieziai öreg ——, hússertések 72—90.

Irányzat: élénk, zsirsertések magasabb, hu sertések 
csak némileg magasabb árat érték el mint a múlt 
héten.

Élelmi czikkek piacza.
A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése 1903. november 20-án.
A piacz képe a lefolyt héten nem változott. Javított 

vágott baromfiban tekintélyesebbek voltak a hozatalok. 

A vágott hízott ludak és élőbaromfi árjegyzései emel
kedő irányza ot követnek.

Vadfél kben a forgalo kielégítő volt, mig a vaj- 
piacz megtartotta szilárd irányzatát.

Árak : Husnemüe k : marhahús 112—120, helybeli 
borjúhús 100—130, vidéki borjúhús 75—112 korona. 
Sertéshús 112—120, szalonna friss 108—140, szalonna, 
sózott 126—128, szalonna, füstölt 130—136, szalonna, 
olvasztani való 138—140, háj 140—144, sertészsír 136— 
138 kor. Füstölthus (vidéki) kgja 1.60—1.80, hazai 
sonka 1.60—2.—, szalámi 3.00—3.20 kor. Vad: nyúl 
drbja 2.40—2.50, fogoly 0.80—1.30, fáczán 2.——3.,—, 
szalonka 2.00—2.20 kor. drbkint; őzhus 1.----- 1.20,
szarvas —.70-—-.80 kor. kgként. Baromfifélék : élő tyuk 
2 00—2.60, rántani való csirke 1.20—1.40. sütni való 
csirke 1.80 —2.40, kacsa, sovány 2.60—3.—-, hízott 4.20— 
6.—, lúd, hízott 12.----- 16.—, pulyka, sovány 6.——7.—;
hízott 8.----- -10.— kor. páronkint. Vágott hízott liba
1.10— 1.30, vágott hízott kappan, kacsa és pulyka
1.10— 1.30 kői’ kgként. Tijavaj: (czentrifugal) 2.-----
2.30, főzővaj 1.60—3.— kor. kgként. Tehéntúró kgja 
18—32 fillér. Méz: pergetett ákácz 1.10—1.20, hárs 
—.80—1.— kor. kgként. Gyümölcsíz 2 kor. kgkint. szá
rított gomba 2.40—4 kor. kgként. Tojás: bácskai 
82—86, erdélyi apróbb áru 80—82, ládankint. (1440 drb.), 
apadt 68—72 kor.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon. 
1903. november 15-én.
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Lépfene _  _  _  _  ... ... 21 29 1
Veszettség _ ___________ 76 76 9 9 — —
Takonykór ......... ................ . 41 46 — — 3 4
Ragadós száj és körömfájás 934 6423 — 70 322
Ragadós tüdőlob ............... — — — ■ — , — —
Juhhimlő..................  ... 22 40 — — 1 16
Ivarszerü hólyagos kiütés 12 20 -r — 2 6
Rtthkór ________________ 123 248 — — 22 39
SertéBorbáncz __________ 127 335 — — 10 30
Bivalyvész _______ _____ 29 60 — — — 3
Sertésvész ......._........... 511 — — — 32 —

Fii)(ín 4 drb magyar-erdélyi tenyésztehén 
L.ldUU Somogyi Albert országos törzs
könyvbe felvett héjasfalvi tenyészetében, Nagy- 
küküllömegye, Héjasfalva.

gépgyár K 
részv.-társ.

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

A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ: =

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

ÁLLANDÓ RAKTÁR: ~..
legjobb minőségű összes tej gaz
dasági czikkekben. Költségveté
sekkel és tervekkel díjmentesen 
szolgálunk.A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb ........... . kitüntetés. -----! Árjegyzékeket ingyen és bérméntve 1

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

IA legtökéletesebb szabadalmazott ■ 
,WESTFALIA“ separatorok. |

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

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek.

az I9O4. évre.
Ötödik évfolyam. Szerkeszti és kiadja 

JESZ FASZ I< Y PÁL. 
az O. ML CL E. titkárja.

g A Tej gazdasági Zsebnaptár ára bérmentes küldéssel 3 kor. oO Ilii.
Tejgazdasággal foglalkozóknak nélkülözhetetlen.

Megrendelhető az «Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 
gjjí kiadóhivatalában, Budapest, IX., Üllői-űt 25. szám.
■■••••

■í.J.;
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A „KRONEN SEPARATOR“
1901-ben az állami lefölöző-versenvnél Budapesten, valamen yi 
gép között legélesebben fölözött. Kapható 12 különböző 
nagyságban, óránkénti 40—2300 liternyi munkaképességgel. 
KORONA-VAJKÖPÜLÖK. Legújabb és legez élsz erüb > 

gép kisebb üzemek részére.

Munka- -__ R
képesség ___ _

IC. 25.—

Szám 1 2
10

36.—

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

Tejgazdasági gépgyár és tejgazda
sági technikai iroda.

Berendez teljes tejgazdaságokat kéz- 
és eröhajtásra.

3 4
15 25 lit.

45.— 65.—

Ludvig ErliarJt jorTúüi'í w.. Wien, XVlIjl, Jiirgcrstrasse 41.
Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Aján'ja szabadalma

zott és kipróbált 
lógyorsnyiró- 

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

ban, íőranguak, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

E lap előfizetői, ha a megrendelésnél ebbeli minőségükre hivat
koznak I0°/o árengedményben részesülnek.
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Pályázatr

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

gazdasági segéd
1904. január í-vel felvétetik.

Évi járandósága: 400 korona készpénz, hit. kenyérbuza, 14 hit. rozs, 4 hit. árpa, 28 kg.só, 1 drb hizott 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, Tor ont ál- 
megye küldendők.

8

magyar lenmagból sajtolt,

Iroda

Etessünk növendék-állatainkkal és tejelő-marháinkkal 
lenmagpogácsát, a mely minden más takarmánynál sok
kal becsesebb és a legdiátetikusabb erőtakarmány. =

A legjobb minőségű tiszta 
magas tápértékü —______ =
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£angeriiauseni gépgyár
zzzzzzzzz: részvény-társaság . .._

Budapest, (Kíílpö Váczi-ut) Űpá^lya-utcza 3.
  OW isswl___________________________?<sM^smn

S8SI Vasöntöde, gép- és rézgyár. ®|

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

X
X
X

X
X
X
X
X

► ►►►►►►►►►►►

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

Mindennemű
élelmiszerek, élő állatoknak, romlandó áruknak és egyéb gyors 
szállítást igényiö ez kkeknek, külön e czélra rendszeresített 

gyorsított különvonatok.

Közlekednek’egyelöre: hetenként szerdán és szombaton. 

Bővebb felvilágosítást ad a

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

'X 
X

X

X 
X
X 
X
X 
X

Uj “‘Yietóriá’ sorvetőgép
( tolókerék - rend - 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETOGÉP. -

J Mofherr és Sehrantz i
R(?» Hfí
U JSudapesten, VI. kér, Váezi-körút 5?. sz. KS

Uj S32033^1 géPgyára és vas- fej
öntödéje Kispesten épültl900-ban

'TT’jánlja legjobb minőségű gazdasági gépeit 
Jf és eszközeit jutányos árak mellett. ------

Xerjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen

■szzEzzszzzjzzzzszsz^EZEZszssy^szszszzf'^sz 

g Óvja az eg;é^z^ég;ét! g 
£a ©ír Ezernél több kiváló orvos ajánlja! r«a

Í I
i I5 I6 ■

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

az üres üvegekért vissza íizeti a

Szt. - Lukácsfürdö Kútvállalat, Budán.

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

Magyar Élelmiszer-Szállító Részv.-Társaság
----- Budapest, VII. kér., Kerepesi-út 20. szám. 
ÜZLETÁGAK: .....

<1

Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és főze
lékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállítmányo
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (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 
hizott sertések bizományi értékesítését. ====================

Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. 
5®

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

nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések vavavavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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e_e_Q_e.e_e- 1902. évi forgalom: 28,000 bál. _9.s_9_9_9_9
Fölhívjuk a t. c. gazdaközönség figyelmét

A budapesti gyapju-aukcziókra
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 
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 Ala?yu

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
„ílizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszirüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vízzel bíró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

Foglalkozik : szállások bérbeadásával, szemes és 
darált ele^ég 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.
............ ......... ................. 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 elfog-ad tűz- és jég-kár ellen, úgy szinték az 
ember életére különféle módozatok szerint.

Az tizleteredményben a biztosított tagok dijarányukban részesülnek 
és az 1901. évi üzletfeleslegből úgy a tiiz- 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.

A ZALATNAI kénkovand-ipar r.-t. j-y Brassói kénsav- és műtrágya- gyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű ============= &

Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses figyel- mébe. Ajánlatokkal készséggel szol- 3^ gál a Központi Iroda, Budapest,IV., Bécsi-utcza 5. sz. ...................— ©'
◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄

Eladó földbirtok.
I

Egy 410 kát. hold terjedelmű, Gömör- 
megye, Bcrzéte és Rudna községek hatá
rában fekvő birtok eladó vagy haszon
bérbe adandó.

A birtok áll: 2V2 kát. hold — kényel
mes lakóház és gazdasági épületekkel 
ellátott — belsőségből

hold szántóföldből, 
rétből, 
legelőből és 
erdőből.

Az eladási feltételek rendkívül kedvezők 
és előnyösek, melyekről feivilágositást 
e lapok szerkesztősége ad.

UAYTON & 8HŰTTLEWOKTH 
------------------------------------- @)BUDAPEST, Vácxi-körút 63. Riím

aita> a legjutÁnyoiaöb arak meitett

tocomo'öil es gózcséplögép-készkkk n, n o****. 
«BJmak»ialozóh. )*rc*ny c»4ploaíp»k. WMr.-cifjlDk. tlsztna rviUk. 

konkolyozök. ka*iM6- e« •ralógípek, sitnagyfijtók. boronák.

XOLÜMBIA-DRILl” legjobb sorietogepelL Pianef Jr. kapalO. 
•xecikavágók répavágöls kakor»c«4i norzsoMM, darftlöt^ 

bk orlo-on almok. egyetemet aczel-ck^h, 2- Z-vas* A
Bk akcto mir.d£j. <iytb gazdasági gépek

fiíjzjele* ki**»sG* mgyeo <• bértncclve kOldeTnefc

◄◄◄◄◄◄■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼■
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Kis hirdetések ára:

•linden szó 4 fül., kövér betűkkel 
minden szó 8 fül. beiktatásonként. 
A kishirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetések ről
csak akkor adunk felvilágosítást, ha 
ki'-rdésttevő a szükséges postabélye
get v. válaszlevelezőlapot beküldi,

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

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

Kínálat.

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

Faj 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 ős 
csere ! Árjegyzék. JBriehta 
líálmán Török - Bálint, 

(Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

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

r.-társaságnál
Budapest, Fürdö-u. 8.

Ibiszoklevéllel 
kitüntetett lang’shaiijaim- 
ból eladok darabonkint tyuk, 
jércze 5, kakas 6 korona. Bronz
pulyka jércze 6, kakas 8 korona.

Veinesszeghy Aladár, 
Poroszló.

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerités-g-yára 

BUDAPESTEM, VIII. 
Üllői-ut 48. szám.

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

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

megbízottaknál.

Lampel Ödön
kosárfonó

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

koronáért.

Fajtiszta,, szép sárga Orping1- 
tonokat mérsékelt árban 

szállít a
H. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Olcsó és tartós drótkerítések
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek, gazdasági telepek, 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Továbbít aczél- 
tiiskés keritéSNOdrony, 
valamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

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

Előjegyzést 
elfogad nemes baromfiak 
szállítására am. kir. baromfi
tenyésztőtelep 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.

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

| lúd : tojó 10 kor., gúnár 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 1 —2 éves kakas 
16 kor., tojó 10 korona, fiatal 
6 kor. Csomagolás önköltségen 
Mindezen fajták tojásaira mér 
most előjegyzést elfogadok és 
rendelés szerint sorrendben lesz
nek szállítva. Sármezey Antal- 
né, Mező-Kovácsháza.

Hirdetéseket felvesz
a kiadóhivatal

Budapest,
IX., Üllöi-út 25.

Tenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kíván elérni?

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

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óla elsőrendű tenyésztők használják 
és az összes szakmüvekben és lapokban ajánlatnak. — 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, Fiirdő-utcza 8. sz.

Egyvasu egyetemes ekék = minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a lég-
Két és több barázdás ekék 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 : Bacher 
„D“-jegyü javított szerkezetű cketaligája, teljesen pormentesen csukott agyak al 
önműködő kenőszelenczével; közönséges eketaligák ellenében ötszörös tartós
ságot biztosítanak. Különlegességek rétmüvelö-eszközökben. Boronák, kapáló- és 

töltögetögépek, porhanyitók, rögtörök. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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GEITTNER,.. IUUSCH
Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport áru raktár.
= BUDAPEST. --------

LAPÍTVA 1865.

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

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

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

Több mint 100,000 eredeti „MEL0TTE“ gép
— van használatban. =====

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

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


