
ITI. évf. Budapest, 1903. november 29. 48. szám.

jlllattenyésztési 
Tejgazdasági Sápok

A BAROMFITENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA
^5 Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület felügyelete alatt megjelenik minden vasárnap

ELŐFIZETÉSI ÁRAK :
Egész évre........................ 10 kor. — fill.
Félévre............................. 5 < — <
Negyedévre........................ 2 « 50 <

EGYES SZÁM ÁRA 20 FILLÉR

SZERKESZTŐ-TULAJDONOS

JESZENSZKY PÁL
AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET

TITKÁRJA

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : 
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HIRDETÉSEK DÍJSZABÁS SZERINT 

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Szarvasmarhatenyésztésünk át
meneti állapota.Magyarországgazdaköreiben általános megdöbbenést keltenek azok a híresztelések, hogy szarvasmarhaállományunk erősen apadóban van és ezzel gazdasági termelésünk legfontosabb ágazatában nagy visszaesés következett be. írják pedig ezt országos nevű szakemberek, akik bizonyára komolyan meggondolták állításuk nagy horderejét és akik ismerve — legalább is egyes vidékek — szarvasmarha állományát, feltehető, hogy gyakorlati tapasztalataik alapjánbeszélnek.Ezek- kel szemben a „Köztelek® egyik legutóbbi számának vezérczikke erősen kétségbe vonja, az egész országra vonatkozólag a szarvasmarha állomány apadását és habár a teljes bizonyításban csak az 1905. évben megejtendő állatszámlálásnak remélhetőleg kedvező eredményére hivatkozhatik, mégis az apadás indokolására felhozott érvek tételenkénti meg- czáfolásával igyekszik megdönteni a marhalétszám apadásának valószínűségét. Irta pedig e vezérczikket Pirkner János, álattenyésztési főfelügyelő, aki egy nagyszabású és kitünően szervezett állattenyésztési felügyelői kar jelentéséből meríti értesüléseit, aki tehát áttekintést szerezhet magának az országos szarvasmarhatenyésztés állapotáról.Az állattenyésztő közönségnek kiválóan fontos érdeke, hogy tisztán lásson a dologban; becsületes és hasznos szolgálatot vélünk tehát azáltal tenni, ha ezen két ellentétes álláspontot itt vázlatosan, de egyúttal egymásra való vonatkozásban reprodukáljuk.A szarvasmarhaállomány apadására közönségesen az árak folytonos emelkedéséből következtetnek. Az apadás okozóiul fölhozzák a legelők föltörését, a folyton térfoglaló hizlalást, a lefejö gazda

ságok erős szaporodásával a tömeges borjueladást, a kizárólag tejértékesitésre törekvő tejszövetkezetek rohamos szaporodását és végül a szintén hatalmas méretekben fokozódó szarvasmarha kivitelt. Mindezek eredményezik egyesek állítása szerint — az állomány folytonos csökkenését, amelyet még ugyan kevésbé pesszmisztikus szakegyének is 18—20 °/o-ra becsülnek. Szakemberek szerint az elmúlt évek 300 millió koronát meghaladó állatkiviteléböl származó bevétel nem jövedelmet, hanem jórészt tőkefogyasztást, tehát az ország vagyoni hanyatlását jelenti.Pirkner határozottan megczáfolja azon állítást, hogy a kivitel emelkedése okozhatta volna a szarvasmarhaállomány apadását. Mert bár igaz, hogy 1895-től 1902-ig a szarvasmarhakivitel 247 ezerről 366 ezer darabra emelkedett, de a 7 évi átlagos kiviteli többlet nem rúgott többre 50 ezer darabnál. Ezzel ellentétben 1884-től 1895-ig 10 évi átlagban a szarvasmarhaállomány évente 95,000 darabbal gyarapodott és föltételezve, hogy e természetszerű szaporodás azóta is megvolt, a kiviteli többlet még mindig messze mögötte maradt a szaporodásnak.A tej szövetkezetek alakulása szerinte szintén nem okozhatta a tenyésztés hanyatlását, mert hiszen a szarvasmarhaállomány határozott szaporodása bizonyítható azon vidékeken, a hol a tej szövetkezetek legnagyobb számban léteznek és nagy haszonnal dolgoznak. Visszautasítja egyúttal azon állításnak még csak lehetőségét is, hogy az intelligens magyar gazdaközönség, akár a borjuk, akár a növendék tenyészállatok eladása utján magát tenyésztési törzsállományától megfosztotta volna.Miután pedig nemcsak az élő állatban, de főleg az élőállatok termékeiben (tejtermékek stb.) mutatkozott tömeges ki

viteli emelkedés, amiből egyúttal a termelő állatok szaporodására is következtethetünk, biztosra veszi a tenyészállo- mány szaporodását. Legfeljebb a növendék-állomány csökkenhetett, amennyiben a gyors fejlödésü nyugati tehénállomány pótlására jóval kevesebb növendékállomány szükséges, mint azelőtt, a túlnyomó számban magyar tenyészanyag pótlására.Mérlegeljük most már a pro és kontra érveket. Megbízható, szavahihető és országos összeköttetésekkel biró szakemberek állítják, hogy a szarvasmarhaállomány csökken. Pirkner ezzel ellentétben kétségbevonja a létszám csökkenésére vonatkozó állítás igazságát, egyes vidékeken pedig határozottan szaporodást konstatál. Valószínűnek látszik azonban, hogy egyes vidékeken, mint pl. az északi és nyugati határszéleken, nemkülönben némely elszegényedett hegyvidéken — miként azt Pirkner maga is beismeri — fogyott, máshol ellenben szaporodott az állomány. Hogy az egész országban szaporodás, avagy apadás van-e, az csak az 1905. évi állatszámlálás után lesz konstatálható.A marhaárak folytonos emelkedéséből 
azonban nem következtethetünk az állo
mányfogyatkozásra, mert hiszen az az emelkedés tisztán és kizárólag csak a nagy kivitelnek, főleg pedig a száj- és körömfájás miatti, majdnem PA év óta tartó úgyszólván országos zárlatnak következménye. A német gazdák, a tervezett és immár elhatározott védvámok behozatala előtt tenyésztésüket megerősíteni kívánják, ezért vásárolnak nyakra-főre tenyész- marhát; a vágómarha ára pedig a hus- szemle-törvény szigorú alkalmazása folytán drágult meg, mely kizárja a tengerentúli államok husbehozatalát Németországba. Ha azonban most hirtelen az évi kivitel, a tavalyi 366 ezer darabról 200 ezer darabra, vagy az alá csökkenne 



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 48. sz.s a fennálló zárlatok megszűnnek, egyaránt megszűnnék a tenyészállat- és hus- drágaság.Hogy tehénállományunk apadt volna, az 
nagyon is valószínűtlen. Tejtermék-kivitelünk 1895-től 1902-ig 1.400,000-röl 12 millió koronára emelkedett. A hazai fogyasztás sem csökkenhetett, mert hiszen — természetesen Budapesten kívül — a tej ma a legolcsóbb táplálék. Csökkent azonban igenis a tej és a tejtermékek ára és ha ennek daczára egy millió hektoliterrel több tejet bírtunk kívánni, ez csak a tehénállomány szaporodása és javulásának volt köszönhető. Lehetséges, hogy a számbeli szaporodás nem nagy, de a tétemény képess ég és ezzel az érték
gyarapodás kétségtelen.Hogy azonban a növendékállomány 
apadt, az nagyon is valószínű. ÁzX föltételezni, hogy a magyar gazda és főleg kisgazda közönség okvetlenül visszatartaná a legszükségesebb és legjobb tenyész- anyagot, túlságos optimizmus. A hogy én a magyar parasztot ismerem — pedig 20 esztendős praxisomban volt alkalmam megismerni — jó pénzért odaadja az utolsó malaczát is. Persze azon reményben, hogy a malacz árából borjut vásárolhat. De az is bizonyos, hogy újból vásárol, ha még oly keservesen izzadja is ki. Hogy rengeteg borjut, növendékmarhát visznek a vágóhidra és a külföldi piaczokra, azkétségtelen. A hazai fogyasztást nem ellenőrizhetjük ésarralegfeljebb csak egyes közleményekből következtethetünk. De tény az,hogynövendékmarha- kivitelünk 1895-től 1902-ig 8 ezerről 19 ezerre, a szuróborjué pedig 12 ezerről 26 ezerre emelkedett. Ezek pedig beszédes számok.A tömeges borjú- és növendékállat eladásból pedig megközelítőleg a növendékállomány apadására következtethetünk. A tömeges eladást egyrészről a jó árkinálat okozta, másrészről pedig szarvasmarha - tenyésztésünk folytonos és föltartóztathatlan átmenete, a lassú fejlődésü nyugati fajtákra.Hitvány szuróborjuért a gazda jó pénzt kapott és aránylag olcsó áron jó fejős tehenet. Mert — és ezt mindig tartsuk szem előtt — egyes hírnevesebb nagy tenyésztőktől eltekintve, a magyar gazda mindeddigsohasemkapta meg azt a pénzt üszőjéért, amennyibe neki került. És erre lassankint rájött. Rájött arra, hogy ő a tejből és a borjúból normális árakat feltételezve, többet pénzelhet, mint az üszönevelésbcl. Ez a dolog nyitja.Másrészről azonban azáltal, hogy a kisgazdák jelentékeny része riska tehene helyett jó fejős, tarka tehenet vásárolt, csökkent az üsző tenyészállomány-szük- séglet is. Ha a tarka üszőt csak egy évvel is előbbhágatja, egyharmadávalkevesebb 

növendékállatot kell tartania. Ha tehát 1895-ben 1 millió 900 ezer tehénre 1 millió 600 ezer üsző esett, a gyorsabb fejlődésü marhára már csak körülbelől 1 millió üszőt kellene tartani. De még ez is sok. Évente tehát 300 ezerrel több növendékmarhát és borjut lehetne eladni.Amennyiben tehát az átmenet általános volna a tarka és borzderes nyugati marhatenyésztésre, sem a kiviteli többlet, sem a rohamosan fokozódó borjuvágatásból nem lehetne következtetni a szarvasmarha íeí/í/és^-állomány apadására. De az átmenet csak részleges, jóval élőbbről datálódik és igy a tenyészirány megváltozásából kifolyólag aligha volna indokolható a növendék jószág és borjuk tömeges pusztítása.Lehetséges tehát, hogy a növendékmarha és ezzel kapcsolatban az egész szarvasmarhaállomány is, számra nézve valamelyest csökkent. A termelőképesség azonban és ezzel a tőkeérték föltétlenül emelkedett, a nemzeti vagyon apadásáról tehát a marhatenyésztés terén egyelőre nincs mit tartanunk.A marhaállomány némi apadóssága, vagy legalább is számbeli stagnálása azonban természetszerű következménye a 
tenyésztés mai átmeneti állapotának. A drágább nyugati fajta beszerzése leköti azon tőkeszaporulatot, mely azelőtt az állomány szaporodásában érvényesült. Csak az a kérdés, hogy a növendékállomány apadása miként befolyásolhatja szarvasmarhatenyésztésünk jövőbeli esélyeit?Hát ez az apadás mérvétől függ. Föltéve, hogy az üszők 21A—3 éves korukban leborjaznak, az 1.900,000 drb tehénállomány bőséges pótlására 1.300,000 drb üsző szükséges. 1895-ben azonban még 1.600,000 drb üszőnk volt. Ha az apadás 8 év alatt nem több 300,000 drbnál — ez pedig nagy szám — úgy nincs semmi baj. Ha azonban az apadás ennél nagyobb, úgy ez a körülmény néhány éven át a növendékmarha rendkívüli megdrágulását eredményezheti.Ez azonban megint csak átmeneti állapot lehet. Eddig nálunk eladták a borjukat, mert a növendékmarhatartás nem fizette ki magát. Most már a jó üszőnek és tinónak nagy ára van és ha ez továbbra is emelkedik, vagy csak a mai nívón is megmarad, úgy a gazdák mielőbb fölkarolják az üsző- és tinónevelést, mert az jobban jövedelmez a 8—10 fillérrel értékesíthető tejtermelésnél. Tehénállományunk pedig untig elegendő arra, hogy a netaláni üszöhiányt pár év alatt fölös számmal pótolja.Magyarország szarvasmarhatenyésztése tehát, nézetem szerint, a maga egészében a mostani átmeneti állapot 

állítólagos válságát könnyen kiheveri és igy depekoráczió veszélyétől egyelőre nincs mit tartanunk. De igenis baj lehet egyes vidékeken és ott a földmivelési kormánynak rendkívüli ereközöket kell alkalmaznia, a marhakipusztulás és ezzel az elszegénvedés meggátlására.
M. T.

Állattenyésztés.
Rovatvezető: Monostori Károly.

Anglialótenyésztésénekhanyatlása.1.Évtizedek előtti állapotokból Ítélve, megszoktuk Angliát a világ legelső állattenyésztő s különösen lótenyésztő államának tartani s csak az újabb évtized vetett fel némi gyanút arra, hogy már ott se fenékig tejfel az állattenyésztésnek s kivált a lótenyésztésnek állapota. Az első gyanút a búr háború idején az a körülmény szolgáltatta, hogy Anglia kénytelen volt valósággal óriási mennyiségben importálni katonalovat.A jelzett lótenyésztési hírnév tudatában, eleinte egészen érthetetlennek tűnt fel ez a körülmény s csak mikor erre vonatkozó adatok szivárogtak szét, lett világosabbá, hogy ott a ló minőségével a mennyiség nem tart kellő lépést s hogy, kivált a katonaló előállításának súlyos körülmények állják útját. Ezen állapotokról kicsi, de nagyon tájékoztató képet nyújt most Sir 
Walter Gilbey egy publikácziójában. Ez hazánk lótenyésztőire nézve is érdekes és tanulságos lévén, érdemes a közlésre s a figyelemre.Azok, a kik Anglia lótenyésztési érdekeit szivükön viselik — Írja Gilbey — több mint 50 esztendő óta jobb rendszer behozatalára törekszenek, kívánatosnak kiváltképen azt tartván, hogy a gazdák serkentessenek több figyelmet fordítani a lótenyésztésre és segélyez- tessenek a hasznos lovak tenyésztésében. Hasznos ló alatt pedig egy oly állatot szokás érteni, amelyben megbízhatunk, mikor igazi munkáról van szó ; állatot, amely nem egyedül a sport terén használható, hanem minden egyéb czélra; tehát mint minden rendű katonaló, mint czivil hintós, hátas és szekeresló, stb. s éppen ezen általános 
használatra való ló tenyésztése hanyagoltatok el Angliában a múltban, s hanyagoltatik el a jelenben is.Hogy Anglia mennyire képtelen fedezni ebbeli szükségletét, legközelebbről a délafrikai háború mutatta meg, amikor a kormányzat hadi lószükségletének csak igen jelentéktelen részét volt képes belföldön előteremteni s kénytelen volt nagy áldozatokkal Ma-
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1903. — 48. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3gyarországból, Argentiniából, Kanadából, az Egyesült-Államokból s máshonnan vásárolni. Az ilyen általános használati lovaknak, szükséges mennyiségben való hiánya úgyszólván mindig fenforgott s hogy sok év óta máig is fenforog, az kiviláglik a kormányzat által évenkint kiadott jelentésekből, melyek a lóimportra vonatkoznak. Ezek az adatok évről-évre bizonyítják, hogy e tekintetben hova-tovább, mindinkább rászorulunk a külföldre. E körülmény aggodalmas voltát régen felismerték; megbeszélés tárgyát képezte az a parlamentben, hírlapokban, röpiratokban, könyvekben; konstatálták annak fen- forgását s névszerint a lótenyésztés hanyatlását kiküldött királyi bizottságok is — de mindez számbavehető eredmény nélkül maradt. Még legtöbbet lendítettek ez ügyön a lótenyésztő-egyesületek. Ilyen az utóbbi 25 év alatt 12 keletkezett, de persze mindegyik egy bizonyos fajta s nem az általános használati ló érdekének védésére. Az 1878- ban létesített „Shire Horse Society“ és az 1884-ben alapított „Hackney Horse Society" pl. szép eredményeket is mutat fel, mert ezek a fajták mint a legértékesebb munkáslovak múlják felül egyéb ilyes lovainkat, egyben bizonyítván, hogy egy jól szervezett ilyen testület sokat képes lendíteni az érdeklődésfelkeltésének terén.Habár azonban szívesen gratulálhatunk az ilyen eredményekhez, azok nem szabad, hogy elvakitsanak bennünket s meg kell látnunk, hogy az egyesületek csak a védelmükbe vett egyes fajták minőségének emelésén fáradoznak, csak erre ösztönöznek, fő czéluk lévén abban a fajtában a lehető legjobbat állitni kiállításokon a szemlélő és dijt osztó jury elé. Ezen egyesületek keveset, vagy semmit se tehetnek azonban a mennyiség dolgában; a lótenyésztő tehát nem itt, hanem máshol kell keresse az ösztönzést amaz általános használatra alkalmas lónak nagy meny- 
nyiségben való előállítására.Szóba jöhetne a tenyésztők ösztön- tönzésében és istápolásában az, hogy szervezzen Anglia is egyéb európai államok példáján okulva állami ménesintézeteket; ám ettől eltekintve, a lótenyésztés kiterjedtebb felkarolására való kedvet fokoznia lehetne avval, hogy 
jövedelmezővé teszi a mondott általános használatra alkalmas, nevezetesen a katonalónak a produkálását. Erre két ut kínálkozik: 1. hogy megvesz a te-

nyésztőtől már 3 éves lovat is a katonaság számára oly árban (40 font sterl.), amilyenben jelenleg az 5 éves remon- tát, vagy 2. hogy a jelenlegi remonta árt felemeli. Az állam úgy se tesz jelenleg egyebet a lótenyésztés emelésére, minthogy 5000 font sterlinget évenkinta „Royal Gommission of Horse- breeding" rendelkezésére bocsát, hogy abból tenyésztésre alkalmas és arra szolgáló telivér csődöröket díjazzon.Nem képes ugyanis a tenyésztő 5 éves, remontának beváló lovat 40 font sterlingért úgy előállítani, hogy abból valamely haszna is legyen, de igenis képes 3 éves lovat. Ha tehát a lósorozóbizottság alkalmat szolgáltatna 3 éves középminőségü katonalovaknak ily árban való eladhatására, a tenyésztők bizonyára nagy számban adnák magukat ily lovak nagyobb mennyiségbeni produkálására. Mert éppen a mennyiségre nem vetnek örvendetes világosságot a statisztikai számok, amelyek szerint 1893-tól 1902-ig bezárólag Anglia 373,021 lovat importált a külföldről 9.698,831 font sterling értékben, exportált pedig a fenn mondott 10 év alatt 271,916 lovat 6.485,727 font seriing értékben.
A lenmagpogácsa felkarolásának 

jelentősége.Tudjuk azt, hogy a lenmagpogácsa egyike a legértékesebb — és különösen könnyebb emészthetősége és magas táp- értéke folytán a legajánlatosabb konczen- trált takarmányoknak.Azelőtt, a mikor a lenfonal kikészítést és szövést házilag elterjedtebben űzték s persze a lentermesztés is általánosabb volt még, a magot pedig szintén házilag általánosabban dolgozták fel, alenmagpogácsa etetés is általános volt; később, a mikor a külföldi textilipar termékeivel a kereskedők a vidékeket elárasztották, hanyatlott a házi-szövés és csökkent persze a lenmagtermésztés is ; igy kezdtük aztán nélkülözni a lenmagpogácsát is. Hogy mindez nagy kárunkra volt, azt közelebbről fejtegetni szinte fölösleges.Elég rámutatnunk arra, hogy csak lenolajszükségletünknek % részét (26.000 q-t) a külföldről fedeztük ; alenmagpogácsátólpedig csaknem egészen el is szoktunk, mert ha ezt a külföldről hozattuk, már sokkal drágább volt, semhogy haszonnal alkalmazhattuk volna.Újabb idő óta e részben nagyon örvendetes fordulat állott be ; azáltal ugyanis, hogy Kohn Adolf és társa czég Győrszige- ten egy kizárólag lenmagolajgyártásra, 

nagy, modern berendezésű gyárat állított fel, illetve helyezett ez év tavasza óta üzembe. A gyár lehetővé tette már az első évben azt, hogy az ország különböző vidékein körülbül 5000 holddal emelkedett a magra termesztett lennek mivelése; a mely évről-évre fokozódik, mert hiszen elég jövedelmező termelési üzemágnak bizonyult. A lentermesztés különböző nevezetes előnyei között az állattenyésztés és tejtermelés is közvetlenül érdekelve van, mert hiszen általánosan ismert dolog, hogy a lenmagpogácsa különösen tenyészállatok, növendékbarom és a tejelőmarha etetésére felülmulhatatlannak tartható, sőt hizóállatokkal is nagy haszonnal etethető.Igen nevezetes előnyök indokolj ák tehát, ha a t. gazdaközönség figyelmét felhívjuk a lenmagpogácsa fogyasztásának felkarolására.Megnyugtató, hogy Kohn Adolf és társa győrszigeti lenolajgyára szavatosságot vállal tápérték tekintetében 40--42°/0 nyers protein- és nyerszsir-tartalomra és 96% tiszta lenmagtartalomra. — Vaggonrako- mányban a lenmagpogácsa ára métermázsánként 12%—14% korona, — a lenmagliszt pedig finoman őrölve és rostálva, zsákkal együtt (brutto-netto helyett) 50 fillérrel drágább. Tudtunkkal a gyár oly termelőknek, a kik a lenmagtermesztést mint gazdálkodásukban új üzemágat bevezetik, hajlandó a lenmagpogácsát és lisztet az általánosnál valamivel kedvezőbb áron szállítani. A pogácsa és liszt vegyi alkatrészeinek arányait feltüntető vegy- vizsgálati bizonylatokat a gyár bárkinek rendelkezésre bocsátja.Kívánatosnak tartjuk, ha t. gazdatársaink és különösen a tejtermelő szövetkezetek ezen pogácsákkal és liszttel minden esetre kísérletet tennének s a mennyiben — mint ez egyébként előrelátható — kedvező eredményt érnének el, a győrszigeti olajgyár ezen termékének nagymérvű kelendőségét elősegítenék, hogy igy önmaguk előnyének biztosítása mellett elérhető legyen az is, hogy a gyár fokozottabb termelésre képesittetvén, annál hathatósabban támogathatná nálunk a lentermesztés minél jobb és nagyon kívánatos elterjedését.De ajánljuk ezt azért is, mert egyes külföldi gyárak mindenféle exotikus elnevezés alatt sok kétes értékű, — jobbadára tőzeggel és más közömbös — sőt egyenesen karos hatású száraz alkatrészekkel elegyített, u. n. ,,erő“-takarmányokat hoznak nálunk forgalomba — elég túldrágán, amelyeknek csodálatosképen nagyon sok vevője akad; holott ilyen, csaknem értéktelen készítményekkel szemben a tiszta lenmagpogácsa hasonlithatlanul értékesebb és hasznosabb. A kísérlet és összehasonlítás meg fogja hozni a szükséges tapasztalatokat. Z. I.

legelsőrendü Thomas-salakot S ?8^sz"noldható) legalább 75% porfinomság szavatolással FELETTE ELŐNYŐS ÁR MELLETT— . = ajánl a ■ . - . =
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Budapest, V*, Alkotmány-utcza 31,
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Tejgazdaság.

Rovatvezető.- Sierbán János.

Tej vizsgálatok egyszerűsítése.Tejszövetkezeteinkben meglehetősen el van terjedve a Gerber-féle tejvizsgáló készülék, melyet azonban a legtöbb helyen vajmi ritkán használnak. Oka ennek az, hogy a vizsgálatokat egyszerű parasztemberek végzik, kiknek a munkában megkérgesedett keze a finomabb pipettázáshoz nem igen alkalmas, s gyakorlat hiányában, ha egypárszor összeégették a nyelvűket a kénsavval, elmegy a kedvük a vizsgálattól.A kénsav és amylalkohol lemérésére újabban automatákat használnak, melyek különösen ott, hol nagyszámú vizsgálatokat végeznek, nélkül özhetlenek, azonban drágák, s drágaságuk a kisebb szövetkezetekben vagy gazdaságokban útját állja alkalmazásuknak.A kénsav lemérésére azonban Németországban egyszerűbb és olcsóbb s annak daczára megfelelő au omata pipettát használnak, melyet mellékelt rajzunkon mutatunk be. A pipettát (l.ábra) a kénsavas edénybe mártjuk, miközben az 
a) üvegpálczát kissé megemeltük, hogy a kénsav a pipetta mindkét b) és e) nyilásán beömölhessen. Ha megtelt, az üvegpálczát leengedjük s mutató ujjúnkat lenyomva, a pipettát kiemeljük a kénsavból, megvárva, hogy a külsején tapadó kénsav lecsepegjen, s ezután a butyro- méterbe ereszthetjük. Ügyelnünk kell, hogy a pipetta mindig tiszta legyen, mielőtt a kénsavas üvegbe nyúlunk, különben kénsavunk csakhamar beszennyeződnék. Ezek a pipetták D. Simonsnál (Glas u. Porzellan-Artikeln) kaphatók Kiéiben. Ugyanilyen pipettákat különböző nagyságban kaphatunk nála s pl. oly gazdaságok vagy tejszövetkezetek, melyek a vizsgálandó tejmintát mindjárt a butyrometerbe töltik, 11 cm.-es pipettával igen könnyen mérhetik le a vizsgálandó tejet is. (Ezek a pipetták legközelebb már Calderoni és társánál Budapesten szintén kaphatók lesznek, ugv hiszem, az Alfa Separator is megszerzi azokat.)A tej lemérésére különben sokkal alkalmasabbak a Kanisch féle automatikus pipetták (kaphatók Kanischnál, Wur- zen i. Sachsen, úgyszintén Erdély és Szabónál Budapest, Szabadságtér 3), melyeknek segítségével a tejet igen gyorsan és pontosan mérhetjük le. 3. ábrán

kon látható egy ilyen pipetta. Használatkor a tejet addig szívjuk fel, mig az a felső a) részébe kezd ömleni a pipettának, mikor is a 6)-nél lévő kaucsuk sipkát mutató ujjunkkal lenyomva, kapjuk pontosan a 11 cm. tejet. Ha több tejet mértünk le, az a) rész megtelik tejjel, melyet 
c) dugó felnyitásával kiönthetünk. Hosz- szabb használat után a b) kaucsuksipka kitágul, mi használatát akadályozza, mert nem zár tökéletesen. A sipka spárgával való körülkötése azonban segít e bajon.Kellemetlen az amylalkohol lemérése is és sokaknál főfájást okoz átható illatával, mert felszívásánál sokat be is lehel belőle az ember. Ezt ugyan nem automatikusan, de igen könnyen és pontosan mérhetjük le, ha az alkohol pipettának végén egy olyan kaucsuk lapdát al

kalmazunk, mint a minőt 2. ábránkon látni. Itt az alkohol felszívása az a)-nál lévő lapda segítségével történik, azt ezután megszoritjuk s a b) vonalig kinyomjuk belőle az alkoholt, a visszamaradó rész ép 1 cm., s a lapda erősebb megnyomásával egészen kiszorítható a butyrometerbe. A pipetta ugyancsak kapható lesz Galderoninál.A zsirvizsgálatoknál a butyrometerek nyakát újabban csavarmenettel látják el, mi a dugó kiröpülését akadályozza- de meg könnyebben is lehet a dugót csa, varással kivenni vagy beljebb szorítani. Ilyen butyrometerek igen mérsékelt áron kaphatók Erdély és Szabónál. Ugyancsak nála vörös, a sávnak sokkal jobban ellenálló butyrometer-dugókat is kaphatunk, melyeknek mindkét vége bedugható a butyrométerbe. Ez által a dugó sokkal jobban kihasználtatik és tovább is tart.

A szövetkezetekben többnyire a négy- próbás Gerber-féle készüléket találjuk, mert már a 8 próbás jelentékenyen drágább. De ha a 4 hüvelyhez még 4 et magunk tétetünk a dobba, s még 4 buty- rométert külön hozatunk pl. Erdély és Szabótól, úgy készülékünk munkaképességét néhány korona több kiadással kétszeresére emeltük, miáltal csaknem ugyanazon idő alatt kétszer annyi tejet tudunk megvizsgálni.Gyorsítható még a vizsgálat az által is, ha a butyrométerek használatban lévő faállványai helyett a Kanisch-féle pléh- állványokat használjuk, melyekben a butyrométerek biztosan állanak s nem szükséges őket külön-külön felrázni, hanem valamennyit egyszerre rázhatjuk fel. 
Újhelyi Imre.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 

tisztelt tagjaihoz.
Év vége közeledvén, leérjük egyesületünk 

igen tisztelt tagjait, szíveskedjenek hát
ralékos tagdíjaikat mielőbb befizetni, hogy 
számadásainkat akadály nélkül lezárhas
suk és többrendbeli kiadásainkat fedez
hessük.

Meghívó
a Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 
/. évi deczember hó 10-én délután 4 órakor 
Budapesten a Köztelken (Köztelek-uteza 
8. sz.) tartandó

igazgató-választmányi ülésére.
Tárgysorozat: 1. Jelentés a nagybecs- 

kereki és aradi baromfi kidllitásról. 2. 
Folyó ügyek. 3. Jelentés az egyesü
leti vagyon kezeléséről- 4. Uj egyesületi 
lap indítása feletti döntés. 5. Tag
mozgalom. gróf Teleki Jótsefné

elnök.

Ezüstszínű olasz tyúkok.Nem akartuk a czimben az „ezüst
nyakú* jelzőt használni, bár ez is helyes ; de megfelelőbb az „ezüstszínű* elnevezés, amennyiben az aranyszínű tyúkok sem jeleztetnek az „aranynyaku* névvel. Az ezüstszínű olasz tyuk fogolyszinü olasz tyúknak ezüstnyaku viador és ezüstszürke dorkinggal való keresztezéséből eredt. A fogolyszinü olasz tyuk e keresztezésnél a fajtatulajdonságokat (alak, 

Jobb és megbízhatóbb magvakat
nem is ajánlhatunk mint a minőket gW 28 év óta

wr WT rfl TT *WT VI *jrp A WT CSÁSZÁR ÉS KIRÁLYI UDVARI SZÁLLÍTÓ
jHU U X JKX J3I JC1 JEw v JLf Vf magkereskedésében kaphat. =



1093 48. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5taraj, fülkagyló és láb szine) kölcsönözte, a másik két fajta a szint és árnyalatot. Ezekből a tényekből levonható a követendő tem észirány. Ha szint akarunk elérni, dorking-vért kell alkalmaznunk. Ha azonban utóbbit nagy mértékben vesszük, ez esetben az olasz fajta háttérbe szorul vagy egészen elenyészik. Ezért olasz vér a főlényezö, amely tehát túlnyomóan kell, hogy érvényesüljön.Ezüstszínű olasz tyúkok tenyésztésére legalább is két tenyésztörzs kell; egyik tiszta fajta tenyésztésére, a másik pedig keresztezésekre, azaz oly tenyésztörzs elérésére, amely keresztező alanyokból keletkezett. Az utóbbi törzsből vétetnek a tiszta fajta tenyésztéséhez szükséges állatok.Hogy milyen legyen az ezüst olasztyuk, azt minden szónál ékesebben magyarázák mai képeink. A kakasnak háta narancsszínű, hasonlóképpen a válltakaró is. A tyuk melle viaszksárga, igen keskeny ezüstszegélylyel. A tollazat egyéb részeinek színezése a képen könnyen felismerhető.Az olasz tyukfajták kitűnő tojók, sok és nagy tojást tojnak, nagy hibájuk azonban az, hogy tojásaik fehér színűek.Hazai magyar fajtánk vérfelfrissitésére — tojástermelésnél — az olasz tyuk- fajta igen ajánlható. Bandi Sándor.

Sárga, vagy fehér orpington?Most ez az aktuális kérdés. A szakirodalom orgánumait épp úgy, mint a magán tenyésztőket ez foglalkoztatja. Nagy sor is az..A megoldástól függ sok, drága pénzen berendezett tenyészet sorsa. Ha a sárga mellett dönt a közvélemény, akkor nemsokára megindulnak „rázásmentes csomagolásban“ a már hazai termelésű tojások ezrei pr. drb 1 K., hogy legyen elég anyag a jövő évi kiállításokra, s talán, hogy a köztenyésztésbe is kerüljön valami az egyedül boldogító sárga-féleségből. A fehéret tenyésztők pedig űzhetik tovább, — bizonyára csak kis mértékben — úri passziójukat.Ha a fehérek nyerik el a babért, nos akkor jó dolga lesz a csibefogyasztó

közönségnek : élvezheti, a mit még nem, a sokat emlegetett, de kevesek által Ízlelt mesés orpington-pecsenyét. Akkor kerül a sárgából piaczra is. Még jobban fognak örülni az angolok az uj iránynak. Csak győzzék majd kielégíteni a rendeléseket. Adunk mi 40—50 koronát darabjáért a ; tyúknak, csak orpington legyen.Önkénytelenül merül föl a kérdés, van-e létjogosultsága, czélja ez állapotoknak, s nem múló láz-e csupán, amelynek divat az édesanyja? Ha azonban át-

Eziistszinü olasz kakas.gondoljuk az eredményeket, amelyek a most fejlődő tenyészirányok hatása alatt már a közel jövőben kell, hogy létre jöjjenek, bizonyára nem fog késni elismerésünk.A baromfitenyésztést sokáig nem vette úgyszólván senki sem komolyan. Jelentőségét csak akkor vettük észre, mikor a statisztikai kimutatásokban évröl-évre nagyobbodó milliókban nyerW a kivitelre kerülő termékek értéke kifejezést. Kezdetét vette a „nemes" baromfi behozatala, a hazai anyag javítása czéljából. A behozott sok féleségből alig maradt 1—2, 

amely figyelmet érdemel. Az orpington megjelenése idején stagnálás, csend uralkodott; sok tenyésztő igen drágán szerzett kellemetlen tapasztalatokat a méltóságosbrámákról,apompáskokinok- ról. S mégis, ma 40 K.-t adunk a kifejlett orpingtonért, 1 K.-t a tenyésztojás- ért. Az uj fajta példátlanul gyorsan terjed, amit bizonyára azon előnyének köszönhet, hogy jó tulajdonságaiban felülmúlja az eddig ismert idegen fajtákat.Gyors térfoglalásának a mellékkörülmények is kedveztek.A szakirodalom is, amelynek megerősödése is egy időre esik az orpington honosodásával, folytonosan foglalkozik e fajtával, ébren tartván az érdeklődést.Nem csoda tehát, ha annyi kedvező körülmény közreműködése mellett ma az orpington már úgyszólván minden téren uralja a helyzetet. Vele szemben a langsánról alig esik már szó, pedig tán ez lehetne az importáltak között a legméltóbb ellenfele, a plimut-tenyésztés passzív lett csupán.És ez mind jól van igy. Ez a természetes fejlődés menete. A kisérletezés kezdeti ideje lejárt. A rendszer kikristályosodott. A jobb legyőzte a jót, s elterjedt mindenütt.Ennyit általánosságban. Lássuk most azösszehasonlitástakétismertebborping- tonféleség között.A sárga orpington 2 éves honos még csak nálunk, de épen eddigi gyors elterjedése igazolja, hogy érdemes a további fölkarolásra. E kijelentésemet úgy értem, hogy éppen a gyors elterjedés mutatja, miszerint szapora fajtának, könnyen fel- nevelhetönek s olyannak kell lennie, a minő a tenyésztő és a fogyasztó kivár nalmainak leginkább megfelel. Ezek pedig igen megbecsülendő tulajdonságok. Előnye, hogy az egész ország érdeklődése mellett fejlődött a 2 év alatt, tehát ismert. Sokan tenyésztik máris, dehasználható- ságátillető kifogásokat, panaszt még nem hallottunk róla. Ellenkezőleg tudjuk, hogy nagytestű. Ha nem is 5—6 kg. nagy átlagban a testsúly, de az eddig tenyésztett fajtákat felülmúlja mind e tekintetben. Előnyös tulajdonsága, hogy nagy súlyát korán, rövid idő alatt éri el, 7 hónapos 
Fontos a tejgazdaságban Zt

a legújabb és lég óbbnak bevált

svéd GLOBE Separator, 
melylyel a legtöbb és legfinomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszövetkezeti berendezések kézi, erő- és turbina hajtásra 
úgyszintén mindennemű lejgazdasági gépeket és eszközöket 
tejszáliitáshoz, vaj- és sajtgyá táshoz, legelőnyösebben szállít az 

Első magy. tejgazdasági gép- és eszközgyár 
Fuchs és Schlichter, Budapest, VI., lász-u. 7. 
V á IKTVITFT ®''r*ss ▼ajat, évi kötés mellett minden meny- IndAllllLL i nyiségben a legmagasabb árakon átveszünk. 
Különlegesség’: Tejtelepek és tejszövetkezetek berende

zése és azok által termelt vajnak átvétele.
ükét Árjegyzékek költségvetések, tervek ingyen és bérmentve, -gsi



6 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. 48. sz.korában már teljesen tenyészképes. Akik látták, elismerik, hogy a typ kus példányok testalkatot illetőleg minden kívánalmat kielégítenek. Sokszor emlegették már előttünk, hogy szorgalmas tojó, jó anya, jó vezető. Tojásai egyöntetű tea-tojások, barna héjuak, nagyok, tehát drágábbak lesznek, ha majd kerül belőlük a piáén fogyasztásra. Edzettsége, élénkvolta ellen sem tesznek kifogást. Legfőbb előnye pedig, — daczára, hogy tenyésztett, tehát nem ösfajta, — az, hogy a. más fajtákkal 
való keresztezésre alkalmasnak találtatott, amennyiben jó tulajdonságait félvérü utódaira is átruházza. Figyelemre méltó kifogásul csupán azt hallottuk eddig említeni, hogy pompás, elsőrendű, direkt import, stb. jelzők alatt sok olyan állat került eladásra, amelyek úgy szinezési, mint még inkább testalkati hibákat hordtak magukon ; tehát tenyésztésre alkalmatlanok. De ez nem a fajta hibája, hanem a tenyésztőké, kik minél gyorsabban, s minél busásabb haszonnal akarják a tenyészetükbe fektetett tökét visszakapni.A sárga orpington tisztavérben való tenyésztését ne folytassuk az eddigi arányokban, fordítsuk inkább figyelmünket most már, a mikor van telivérünk elég — a végczélra, a félvérek előállítására. Tegyük ezt a legszélesebb alapokon, hogy a sárga orpingtonjó tulajdonságai hazai anyagunk sokféleségén mielőbb s minél teljesebb mértékben érvényesülhessenek.Az orpingtonok fehér változata szintén egyidős nálunk a sárgával, de kevésbbé ismert. Oly kevés van még 
belőle birtokunkban, hogy ha ezt fogad
nánk el, mint jobbat a tenyésztésre, leg
alább egy évvel visszaesnénk czéljaink el
érésében; a mig ugyanis a szükségletet kitenyészteni, vagy behozatal utján fedezni képesek lennénk.Tulajdonságairól szólva el kell ismernünk,hogy hasznosítási tekintetben sárga testvérének semmit sem enged. Vérmérséklete élénkebb, külsője színénél, teste arányainál fogva sokaknak tetszetősebb ; egész testalkotását, csontozatát a sárgáénál finomabbnak tartják. De éppen e tulajdonainál fogva — mint minden fehér fajta — kényesebb, igényesebb is.Mindazonáltal a fehér orpingtonra nálunk nagy szerepkör vár.Hazánk több vidékén és éppen a tiszta magyar lakosság kezében a fehér tyuk igen elterjedt. Általános vonások- banismertetve,kicsinynek, gyenge csontu- nak, lassan fejlődőnek fogjuk találni a különben tetszetős, megnyerő külsejű állatot. Edzettsége a többi magyar fajtákhoz viszonyítva csekélyebb. Minden tenyésztő tudja, hogy a szóváltozatoknak alávetett állatok tenyésztésénél a fehér szint legnehezebb tisztán főntartani. Ezt elérendő, lépten-nyomon beltenyésztéshez nyúlnak. Az eredmény ez esetben nem is lehet más, mint

talán szép, de bizonynyal nagyon satnya baromfi. Ilyen a mi fehér magyar tyukunk is. Ennek a tultenyésztett anyagnak a helyreállítására hivatott a fehé rorpington.Külső szépség dolgában a fehér magyarral megjegyezik; teste nagysága, gyors fejlődése, tojásai értékesebb volta egyenesen e föladatra utalják. Meg kell még említenem e fajta javára a tollazatot is, mi éppen fehér színénél fogva mindig jobban lesz értékesíthető a színes tollúnál.A fehér orpington értékesítésénél, mert a kereslet is mérsékeltebb, kikerülhetjük azokat az anomáliákat, a melyeket a sárgák közkézre adásánál tapasztalnunk kellett. Válogassuk meg jól a tenyésztésre eladott anyagot s csak azt bocsássuk ki a kezünk közül, a melyik typikus tulajdonságainál fogva tényleg arra való is. A kiselejtezettek, mint hus- baromfi is szerezhetnek dicsőséget gazdáiknak.

Ezüstszínű olasz tyuk.Összegezve az elmondottakat arra az eredményre jutunk, hogy az orpington fajta mindkét változata egyformán életképes, felkarolása indokolt, versenyt egymás ellen sokáig nem fognak még támasztani, mert mindegyikre külön- külön működési tér vár. A czél legyen: minél több tisztavérüt bocsátani minél előbb a félvértenyészlés czéljaira. Ezen elv keresztülvitelében azonban következetesek legyünk és ne engedjük magunkat az okszerűtlen kísérletezés meddő terére ragadtatni. Helytelennek tartom pl. a sárga magyar és a fehér orpington keresztezését, vagy megfordítva. Válasszuk meg minden színhez, formához a czélnak megfelelő, hozzá legközelebb álló változatot: hisz van. Ne szaporítsuk még az úgy is temérdek szóváltozatot, tarkaságot jelleg- telenségekkel; mikor az a czélunk, hogy állományunkat úgy hasznosításában, mint külső formáiban kiegyenlítetté, egyöntetűvé tegyük.Bár olt tartanánk már, hogy 1 koronáért árusíthatnánk kilogrammját az 

orpington eredetű húsnak, tojásnak! Meggyőződésem, hogy csak akkor fogjuk majd igazán méltányolni tudni az orpington tyukfajta nagy becsét.
Horváth János.

Irodalom.
Állategészségügyi rendeletek.

L pótfüzet ára'2-50 kor. Összeállította: Fokány 
László királyi állatorvos (Bpest, földmiv. minist).Múlt év márczius hóban jelent meg’ ugyanezen szerzőtől egy vaskos — 28 ives — kötetben azon állategészségügyi rendeletek kompendiuma, melyet a,kormány az állategészségügyi törvény megalkotása óta kiadott, illetve mely rendeletek ma
napság érvényben állanak.Mi sem mutatja jobban azon nagy fontosságot, melyet hazánk közgazdasági életében az állategészségügyi igazgatás elfoglal, mintáz.hogyaligmásfélév eltelte után ismét egy 12 ives könyvre terjednek azon rendeletek, me'yek eddig kiadattak és melyeket a szorgalmas szerző rendszerbe foglalva pótfüzetben összegyűjtött.Az „anyamüvet", a tavaly megjelent „Állategészségügyi rendeletek ‘ czimü könyvet annak idején e lapok hasábjain ismertettem.Kiemeltem azt a rendkívüli szorgalmat és fáradságot, mely ily munka összeállításával jár és méltattam azt az éleslátást, melyet Fokánvi László és kiváló társszerkesztője : dr. Koós Mihály miniszteri titkár tanúsítottak azzal, hogy ki tudták választani azon ágazataitaz állategészségügyi adminisztrácziónak, melyek künn az életben a gazdára, állatorvosra, kereskedőre, hizlalóra és a közigazgatási tisztviselőkre — az alispántól a községi jegyzőig — fontossággal bírnak. Ma midőn az állati járványok mikénti állásánfordul meg jórészben az állal ok forgalma és értékesítése, egy ilyen könyv megbecsülhetetlen szolgálatotteijesitaz állat jktenyésztőjénél, a kereskedőnél, a hizlalónál,mert a kiadott 

kormányrendeletek nem tudása miatt minden 
lépésnél beleütközhetnek a rendszabályokba és 
igy rögtön anyagi kárral bosszulja meg ma
gát a tudatlanságuk vagy indolencziájuk.Ezen most kiadott könyvben (pótfüzetben) is ügyesen csoportositva vannak összegyűjtve a kiadottrendelkezések ,ugy, hogy abban még laikus is könnyen eligazodható. A gazdára tehát e könyv lapozgatása is — föltétlenül előnyös és hasznos, más szóval: „nagyon kifizeti magát11. Uradalmaknak, gazdatiszteknek, birtokosoknak tehát ezen könyv beszerzése melegen ajánlható.Csak az tudja méltányolni igazán Fokányi fáradságát és ezen müve kiadásá
val a gazdaságnak tett fontos szolgálatát a ki az állategészségügyi adminisztráczió sok léié ágazatát és annak ezerféle nehézségeit ismeri vagv abban működni hivatott. A munka külön dicséret nélkül is — becses, igen soknak pedig : valóban nélkii- 
lözhetlen és dicséri magamagát és annak összeállítóját.Sajnos, hogy mamégkevesen vagyunk, a kik egy ily hasznos és okos könyv íróját, illetve szerkesztőjét — érdeme szerint megbecsülni képesek voóánk. Kevés az „olvasó", tehátafcöní/h'ásáHóuriemberünk. 



1903. — 48. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7Könyvpártoló közönség nélkül pedig a könyv sem teljesítheti azt a misszióját, melyet Írója maga elé tűzött. Nincs tehát sem erkölcsi, sem — anyagi jutalom.Eltekintve mindettől, Fokányi László megelégedéssel tekinthet vissza’ eddigi szakirodalmi tevékenységére Becsületet szerzett nevének és tekintélyt a mai modernmagyar állatorvosi karnak.Másutt ilyen okos munkálkodással az irói tiszte- letdij „csengő-ércz" szavaival nyer kifejezést. Nálunk érje be. egyelőre — ilyen meleg szavakkal — érczek hangja nélkül.
D.Köztelek Zsebnaptár 1904-re. Bükinek Gyula és Szilassy Zoltán OMGE titkárok szerkesztésében immár 10-ik évfolyama jelent meg a Köztelek Zsebnaptárnak. Tartalma ezúttal is bő és változatos. A naptár állandó tanácsadója óhajt lenni a gazdáknak a gyakorlati gazdálkodás’terén s igyekszik hozzáférhetővé tenni a gazdasági tudomány minden ágában mutatkozó haladás eredményeit Az egyes rovatok a leghivatottabb szakírók tollából kerülnek ki. Folyó évben különösen az állatértékesitésre és növénytermelésre vonatkozó részében van sok hasznos és uj tudnivaló. Külön rovata foglalkozik továbbá az állattenyésztés, a tejgazdaság, a takarmányozás, a szőlőművelés és borászat a gyümölcsbor-készítés, a gazdasági technika és gépészet, az építészet és végül a gazdasági üzlet minden ágával. Részletesen ismerteti a legújabb gazdasági vonatkozású törvényeket és szabályrendeleteket. Kiegészíti a naptárt egy praktikus és minden tekintetben bevált jegyzéknap'ó. A naptárnak legfőbb czélja az, hogy az országban fölös számmal elterjedt idegen s kivált németnyelvű ily fajta kiadványokat kiszór tsa. Ezt a czélt tekintve a zsebnaptár éfről-évre fokozódó népszerűségét, jórészt már sikerült is elérni. Az ízléses kiállítású s praktikus berendezésű naptár 3 kor. 50 fillérért bármely könyvkereskedés utján megszerezhető.

Különfélék.
Mezőgazdasági kiállítás a Székelyföl

dön. A gazdasági talpraállitás munkája között egyre elevenebb tevékenység ■ mutatkozik az erdéiyrészi egyesületi életben is. Ennek jele, hogy a székelyföldi gazdasági egyletekaz Erdélyi Gazda- \ 
sági Egyesület hatékony támogatása ' mellett Marosvásárhelyen nagyobb arányú, az egész Székelyföldet felölelő álta
lános mezög zdasági kiállítást, igy tehát 
állatkiállitást is rendeznek.Az ausztráliai gyapjupiacz 1902 1903-ban. Az 1902z3. évi ausztráliai gyapjú üzletről megjelent statisztikai kimutatások szerint a kivitel ez idő alatt 1 414.831 bál volt vagyis sokkal kisebb, mint 1894’95. óta bármelyik évben a szárazság annyira, befolyásolta a termelést hogy az iparnak alkalmazkodnia kellett az évenkénti átlagos 318,412 bálra rugó hiányhoA most következő idényre a ki'átások lényegesen javultak, minthogy junius-augusztus hónapokban az esőzés majdnem minde

nütt kielégítő volt, a takarmány elegendő és az ellések jól folytak le. A korábban kifejezett aggodalmak tehát előreláthatólag nem fognak megvalósulni, mert egészen biztosra vesszük, hogy Viktóriában Dél-és Nyugat-Ausztriában, továbbá Tas- maniában és Uj-Zélandban legalább is az előző év eredményét elérik, úgyhogy csakis Uj-Déli-Wallesben és Queenslancl- bán tarthatnak némi hiánytól. Ez természetesen nagyban függ az időjárás és hőmérsék változásaitól, hozzávetőleg még is 50—75 ezer bálra teszszük. A hiány megállapításánál nem éppen jelentéktelen körülménye gyapjú súlya, mely az utolsó évben az átlagosnál nem kevesebb, mint IV2 angol fonttal volt kisebb. Ha az idei nyírás, mint azt remélik, ismét az átlagos súlyt eredményezi, akkor ez a számításba jövő 25 — 30 millió juhnál igen jelentékeny különbséget tesz.
„AGRARÍA“

magyar gépforgalmi rész ény - társaság,

a szab, osztrák-magyar állam vasút- társasánOv o

resiczai mezőgazdasági gépgyárának
\<‘zérügtynöksé<j(1.

Mezőgazdák különös figyelmébe! 

Tiszta aczélanyai saját iráoraMióli Eltörhetetlentégelyaczélekefej. Pánczélaczélkormánylemez.Magasított aczél-ekefej. Porvédö kerekek.
Aczél erendely. I

Csak kitámasztott nyeregkerettel biró 
taligát szállítunk, tiw Kérjünk árjegy
zéket mivel ez az összes taiaj-
mivelö-gépeket terjedelmesen ismerteti 
és egyáltalán a talaj alapos megmunká
lására terjedelmes, szakszerű és minden 
gazdának értékes felvilágosításokat nyújt 

és dijr.entesen küldetik.

Ekegyártás terén legelsö-rangu magyar 
gyártmány, felülmúlja még a legneve
zetesebb idegen gyártmányokat is.

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

Budapest.

A tojáskereskedelem megrendszabályo- zása. Az utóbbi időben sürü panaszok hangzottak föl •arról, hogy a magyar tojás- piaczot a. lelkiismeretlen és hazafiatlan közvetítők selejtes áruval tulhalmozzák. Ez a selejtes áru ha külföldre kerül, a magyar tojás ln’rnevét rontja s közgazdaságunknak ezt az ifjú, de sok reménynyel kecsegtető hajtását a visszaesés veszedelmével fenyegeti. A sok panasznak most végre foganatja lett. Ugyanis a székesfőváros vásárcsarnokainak igazgatója a tojáskereskedelem szabályozásáról a következő rendeletet adta ki. A vásárcsarnoki szabályrendelet szerint romlott tojást 
a vásárcsarnokban sem árus'tani, sem elhe

lyezni nem szabad. Daczára ennek, az újabb időben az egyes árusok mégis hoznak selejtes, lámpázatlan tojást a vásárcsarnokba. Miután az ily tojások árusítása kihágást képez, utasítottuk a csarnokfelügyelőségeket, hogy a romlott tojást 
árusítók ellen a legszigorúbban járjanak el. Saját érdekükben figyelmeztetjük tehát a tojáskereskedőket, hogy csakis lámpázott 
tojást hozzanak forgalomba. Ez eladandó tojást átlámpázhatják akár odahaza, akár a vásárcsarnokok pinczehelyiségében,hol már évek óta tartanak e czélra villamos lámpákat, melyet ládánként 10 fillér használati díjért bárki, bármikor igénybe vehet. A tojásnagykereskedők figyelmeztessék ezenkívül beküldőiket is, hogy csakis kifogástalan minőségű, átlámpá- zott tojást küldjenek a vásárcsarnokokba. Kik áruhelyükön foltos, vércsikos, záp, veresrothadásos, vagy rothadt tojást tartanak, vagy kik a vásárcsarnokok tojásnagykereskedésébe oly láda tojást hoznak, vagy küldetnek maguknak, melyben több a romlott tojás, mint a szokásos megengedett mennyiség : azok egészség
ügyi kdiágás miatt mindenkor fel fognak jelentetni.Az állatorvosi megfigyelés költségei. A törvényben és szabályrendeletben nem jártas felekkel egyes helyeken megtörtént az, hogy az állatorvosi megfigyelés költségeinek megfizetésére kő teleztettek, jóllehet ez nem a magánfél érdekében, hanem közérdekből történt. Ezen méltánytalan eljárást lesz hivatva megszüntetni a közigazgatási bíróságnak azon elvi határozata, melyben kimondja, hogy ha a sertések állatorvosi megfigyelése a sertésvész terjedésének megakadályozása véglett, tehát közérdekből és nem a magánfél érdekében történik, az állatorvosi megfigyelés költségeinek viselésére a magánfél az 1900: XVII. törvényezikk 6. szakasza alapján nem kötelezhető.Allatdijazás A Temesvármegyei Gazda
sági Egyesület Mramorán állatdijázást rendezett, amelyet báró Manaszy-Barco Gy. országgyűlési képviselő, mint a megyei gazdasági egyesület állattenyésztési szakosztályának az elnöke nyitott meg. A zsűrinek az elnöke Theodorovits György, jegyzője De Pottere Brúnó, tagjai Hnbert Kornél, Kecskeméndy Gyula, Blédy Henrik, Radly Lajos, Fissler Márton, Kiéin Jakab, Mérgei Ferencz és W-éber Károly lettek.Apalovak használata. A kisbéri mező- hegyesi, bábolnai, fogarasi és kolozsi m. kir. állami ménesekben felállított törzsmének után fizetendő dij az 1904-ik évre már megállapittatott. A mének használására vonatkozólag a következő szabályok érvényesek : A bejelentett apalovak közül elsősorban elfogadandók minden magyar vagy osztrák honpolgáréi, valamint a Magyarországon földbirtokkal biró és ezen birtokon lótenyésztést iiző birtokos anyalovai is. Túljegyzés esetén a kan- czákat a minisztérium jelöli ki. Külföldi tulajdonosokkanczái másodsorban fogadtatnak el magasabb dij mellett. A tenyésztőknek már a bejelentésnél nyilat- ko-niok kell, vájjon magyar, illetőleg osztrák honpolgárok-e, vagy pedig Magyarországon saját birtokukon tenyésztést folytatnak-e ? A dij a tartási költsé



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 48. sz.gekkel együtt 1904. évi október hó 1-ig a ménes pénztárába okvetlenül befizetendő. A ménes fentartja .jogát, hogy azon kanczákat, melyek egészségi szempontból aggodalomra adnak okot, esetleg visszaküldhesse. A bejelentés folyó évi november hó 25-ig nyújtandó be a ménesparancsnoksághoz. Bővebb felvilágosítás a földmivelésügyi minisztérium lótenyésztési osztályánál és a ménesparancsnokságnál szerezhető.
A bőr drágulása Németországban. A lipcsei 

konzulátus jelentése szerint a szász és türin- 
giai bőrgyárosok szövetsége októberben a bőr
árakat újabb 5 százalékkal megdrágította. Az 
uj ár, amely rögtön életbelépett, a következő : 
egész alsóbőrök, talpbőr, tehénbőr és szerszám
bőr 5 márkával, talp- és tehénbőrmaradék 3 
márkával, felsőbőrök (borjubőr) 10 márkával, 
marhabőr és mindenféle kipsz 5 márkával 
drágultak métermázsánkint. A német tímárok 
egyesülete október 25-én Majna-Frankfurtban 
tartott gyűlésén ezeket az árakat megerősí
tette.Külföldi tojások értékelése a német pia- czokon. A német piaczokra behozott külföldi tojások közül az olaszországiak érik el a legjobb árakat, mig ezek után a bulgáriaiak következnek. A németbirodalmi 1901. évi külkereskedelmi statisztikai kimutatások a tojás átlagos értékét mimként 89 90 márkára teszik; ezt az átlagos értéket azonban jelentékenyen meghaladja az olaszországi (118 márka), a bulgáriai (95 márka) és a monarchiabeli tojás értéke (93 márka), mig az egyéb államokból behozott tojás értéke legfeljebb 90 márkáig emelkedett, sőt az oroszországi tojás, mely a monarchiabeliek után legnagyobb mennyiségben kerül a német piaczokra, csak 83 márkával értékeltetik. Ezek a jelentékeny árkülömb- ségek nemcsak a tojás minőségének tulajdoníthatók, hanem talán inkább a szét- küldési főidény időszakának, mert tudvalevőleg a tojásárak az évszakokhoz képest alakulnak. Mindettől eltekintve a bulgáriai tojást általában különösen kedvelik a német piaczokon, ami főleg nagyságának (átlag 52—53 gr.), szép fehér színének és tartósságának tulajdonítható. Éppen ezen keresettsége folytán azonban a bulgáriai tojást sok esetben üzér- kedési czélokra használva sokáig tartják raktáron, úgy, hogy végre éppenséggel nem friss állapotban kerül a fogyasztók használatára.

Szibéria vajkivitele. A szibériai vasútnak az 
ottani vajkivitelre gyakorolt kedvező befolyását 
élénken bizonyítják az alábbi számadatok. 
Ugyanis 1894-ben Szibériából Angliába. 400 
púd vajat szállítottak a szibériai vasút rendes 
üzemének megnyitásától, tehát 1897-től kezdve 
pedig a kivitel igy alakult: 1898-ban kivitetett 
Angliába 150,000 púd. 1899-ben 300,600 púd, 
1900-ban 1.077,000 púd, 1901-ben 1.861,000 
púd és 1902-ben 2.500,000 púd.Dunántúli tejszövetkezetek értekezlete. A veszprémi vaj termelő középponthoz csatlakozott Vas-, Veszprém-, Fejér-, Zala- és 
Györmegyei kiküldöttei Sier-
bán János országos tejgazdasági felügyelő elnöklésével Veszprémben népes értekezletre jöttek össze, amelyen a Vasmegyei Gazdasági Egyesület részéről 
Röszler igazgató, a Veszprémmegyei Gazdasági Egyesület részéről Kolozsváry József alispán és Paul Ödön titkár, a gazdaközönség köréből pedig kétszáznál több 

kisgazda vett részt. Sierbán előterjesztette a földmivelésügyi miniszter kilátásba helyezett állami segítségét a tejszövetkezetek részére, majd többek hozzászólása után a tejszövetkezetek panaszait vitatták meg. Végül Kolozsváry József alispán meleg hangon emlékezett meg Tallián Béla uj földmivelésügyi miniszternek ez ügyben tanúsított jóindulatáról s indítványára üdvözlő táviratot intéztek a miniszterhez.

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

Vásárol:
Lenmagot
Repczét
Gomborkát

Kendermagot 
Napraforgót 
Tökmagot

Ricinusmagot

Szállít:
Olajpogácsát 

Petróleumot 
Carbolineumot 
Towotte kenőcsöt 
Kocsikenőcsöt

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

Baromfitenyésztők Országos 
Egyesületének postája.

(E rovatban minden hozzánk érkezett levélre válaszolunk 
ennélfogva te,ssék ezt a rovatot figyelemmel kísérni.)

Z. J. úrnőnek Pa-Gyirok. Igazán sajnáljuk, 
de nem sikerült ez deig Stemschneider toll
kereskedő czimét megtudni. — Sz. G. úrnőnek 
Karmas. Levél ment. — T. .J.-né úrnőnek 
Gödöllő. M. Gv.-né nem tagja egveseletünknek, 
igy nem is tudjuk hol lakik. — R. J. urnák 
Budapest. Méltóztassék egyszer a gödöllői 
baromfitelepet megtekinteni. E czélból legjobb, 
ha előzete-en Pókay Dezső állattenyésztési 
felügyelő úrhoz tetszik fordulni, czime Buda
pest, földmivelésügyi minisztérium. — R. S. 
urnák Zombor. Tőmőgépeket külföldön alkal
mazzák, de mint olvassuk, elŐhizlalás előzi 
meg, vagy 2 heti kényszérhizlalást követ. 
Levélben bővebben. — 5. J. urnák Esztergom. 
Poulard alatt régente oly jérezét értettek, a 
melynek petefészkei ki lettek vágva, ma azon
ban mindinkább letesznek erről az állatkínzó 
és sok veszteséget előidéző műtétről s pou
lard alatt a kakasoktól elkülönítve felnevelt 
s hizlalt jér.czét értenek. - S. R. urnák Kolozs
vár. \7. nem lehetséges.

Állatkereskedelem.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági 

TapoR44 eredeti tudósításai.
Budapesti szurőniarhavíísAr. 1903. november2'3. 

Fölhozatott: borjú 274 darab, bárány darab. 
Árak: Borjú I. oszt. kg-.-ként 86—98 flll., II. oszt. 
76—84 flll., bárány páronkint-------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata anyha.
Budapesti vág-órnarliavíísár. 1903. november 26. 

Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2444 drb, csontozni 
való marha 449 drb, összesen 2893 drb. Ebből: ökör 
2030 drb,bika 100 drb, tehén 637 drb, bivaly 115 drb, 
növendékmarh* 11 drb.

Árak : (100 kilogramm,onkint koronaértékben.)

1903 november 19. I. rendű ,1 II. rendű || 111. rendű
Magyar hízott ökör 
Tarka hízott ökör . 
Tehén.................... ...
Szerbiai ökör . . . 
Bika..........................
Növendékmarha . .

52-58
50-58
42-48
46-53
50-56

60-66
60-68
50-58
54—62
57-63
40—66
38-44

; árak változat anok, 
csak bivalyok ára 2 kor. m mázsánként csökkent.

Bivaly ....... |-------- || ;
Irányzat: A vásár hangulata élénk ;

Budapesti juhvásár. 1903. november 23. Fölhajta
tott : 936 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első 
rendű hízott ürü 47—52, középminőségü hízott ürü 
42—44, legelőn javított ürü —' pár.-kint, javított 
bárány, —, szerbiai raczkajuh----- , kecske —, anya
-------- - Irányzat: A vásár hangulat élénk.

Budapesti lóvásár. 1903 november 26. Fölhajtatott: 
693 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
25 drb, hintós 10 drb, igás 40 drb, fuvaros ló 182 drb, 
parasztló 360 drb, alárendelt minőségű 76 drb. Elada
tott : 394 drb. Árak : drbonkint kor. hátas ló-----jukker
300—452, hintós 280—360, igás 240 —440, fuvarosló 100— 
260, paraszt ló 38—120.

Irányzat: A vásár hangulata élénk.
Budapesti Jerenczvtírosi sertés-zárt vásár.

Nap Érk. 
waggon 1

Érk. 
darab

n . 20-tól nov. 6-ig 112 4325
Napi árak üllérekhen

8 tel

Eladat
lanul 

maradt

I] Sertés- j| 
j ■közvágó-;! 
\ hidra
’! elszállít-]! 
| tatott

Fiatal

96-103,nov. 20-án 91-101

94-102 93-102 98-106nov. 12-én
Irányza t: Vásár lénk.
A kőbányai sertéspiac?. heti forgalma. 1903 

november 12-tól 1903. nov. 26-ig. Sertésállomány volt 
1903. november 18-án 30826 drb. Ehhez érkezett: magyar 
60 drb, szerb 2896 drb, összes állománv 33782 drb. 
Elszállittatott: 5179 drb. Maradt állomány 27603.

Hizottsertés árait:
(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°|olevonással értendők.)

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 115—119 
flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 115-119 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 115—119 
flll. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 112—117 flll. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 108—117 fillért 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 108—117 fillér.

Irányzat : Nagy kereslet folytán változatlan élénk.
Soványsertés árak :

(Az árak 4°|o levonással élősúlyban értendők.)
öreg 2 éven fölüli 100 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 
I fillérig. Irányzat: Változatlan élénk.

A fent jelzett sertésmennyiségből németországi vevők 
által határszéli vágóhidak utján élő állapotban 30 drb 
lett Németországba elszállítva.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. nov. 23. FÖI- 
hájtatott : hízott és legelőmarha 2418 drb, csontozni 
való marha 951 darab, összesen 3369 darab. Ebből 
ökör 2451 drb, bika 383 drb, tehén 404 drb bivalv 
131 drb.
Árak : (100 kilogrammonként élősúlyban koronaérték- 

__________ ben fogyasztási adó nélkül.)
1903. november 16.\|| >• rendű ■ lu rendű III. rendű

Magyar hízott ökör . . . 74-78-82 64—72 56—83
Galicziai hízott ökör. . . ) 76-80-81 ■ 69 —75 65—68
Tarka hízott ökör . . . í 82-86-87 i| 70—81 64—69
Bikák ................................. i 54—74 76—79 - -------
Hízott tehén...................... j 54—70 |i--------:_______

| Legelő marha...................... | 52—66 II —___ _____
Csontoznivaló marha. . j| -—-—----- --- ---- - --
Bivaly.................................1 42—54 —___ ____
Konzerváru (seiejt) ...-------- ----------- ---- --------
Irányzat: A vásári h ngulat a vásár kezdetén ed- 

vetle ; silányabb minőség ára 100 kg.-ként 1 koro 
n vilmagasabb; a bikavásár n az irányzat az elégtelen 
fölhajtás folytán szilárd, z ára 2—4 koronával emel
kedtek. Vásáron kívül közvetlenül a vágóhídra érke
zett a lefolyt héten 672 drb: a múlt vesztegvásárpa 

való fölhajtás : 679 drb.
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Bécsi juhvAsíír. 1903. november 26. Fölhajtatott: 531 
darab, mely — fill.-rel kelt el klgr.-kint. Árak : kg.-kint 
üli.-ben : angol húsos ürük —, I. rendű hízott ürü 
5 —54, középmin. hízott ürü 46-49, kecske —. báránv —.

Irányzat: A gyenge kinála folytán az üzlet jelen
téktelen : z árak változatlanok.

Bécsi Hznróiuarhnvásftr. 1903. november 26. Föl
hozatal : 3610 drb boriu, 1787 drb sertés, 612 drb
juh, 290 drb bárány. Árak: kg’.-kint ‘fill. borjú I. o.: 
114—128, II. o. 76—100, sertés 104—116, süldő sertés 
92—108, juhpáronkint 50—88, bárány 12—28 kor.

Irányzat : A borjuvásáron az üzlet lanyha az árak 
4 fillérrel hanyatl ttak, a serté < üzlet nehézkes, az 
áruk 2 4 fillérrel maga abbak, mint a múlt héten.

Hécsi sertésvásár. 1903. nov. 24. Fölhajtatott : 
hússertés 4056 darab, zsirsertés 5166 drb, összesen: 
9222 drb. Ebből : magyarországi 5166 drb, galicziai 
3965 drb, egyéb 91 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 108—110 (kiv. 
Ilii, elsőrendű közép magyar 102—107, könnyű magyar 
96—100, öreg nehéz magyar 102—107, szerémségi 
jhorvát)-------- , szedett sertés —------ , galicziai süldők
-------- , galicziai öreg------, hússertések 74—92.

Irányzat: Az üzlet élénk, az összes árak emelkedtek.

Élelmi czikkek piacza.
A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése 1903. november 27-én.
A z utolsó napok forgalma csendesebb mederben folyt 

le és a hozalalok csökkentek. Élő baromfiban minim - 
lis volt a felküldés. Vágett baromfi ára nyomott volt, 
mi egyrészt a még mindig lanyha időjárásnak tulajdo
nítható, másrészt annak, hogy a piaczra kerül áru 
nincs kellő módon kezelve és egyáltalán alárendelt, bb 
minőségű. Vadfélé ben mérsékelt hozatal k mellett 
ielégitő árak < rhetők el. Tojás jegyzéseink változást 

ném mutatna '.
Árak : Hús n e mü e k : marhahús 112—120, helybeli 

borjúhús 100—130, vidéki borjúhús 70—112 korona. 
Sertéshús 112—120, szalonna friss 108—140, szalonna, 
sózott 126—128, szalonna, füstölt 130—136, szalonna, 
olvasztani való 136—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 — sza
lonka 2.00—2.30 kor. dbkint; fenyvesmadár kötegje (4 
drb.) 1.----- 1.30, őzhus 1.------1.20, szarvashus —.70—- 80
kor. kgként. Baromfifélék : élő tyuk 2 40—2.80, rántani 
való csirke 1.00—1.40, sütni való csirke 1.40—2.40, 
kacsa, líizott 3.20—5.—, lúd, hízott 12.——16.—, pulyka, 
hízott 9.----- 11.— kor. páronkint. Vágott hízott liba
1.00—1.36, vágott hízott kappan, kacsa és pulyka 
1.10—1.30 kor kgként. Te a vaj: (czentrifugal) 2.10— 
2.40, főzővaj 1.60—1.80 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 
84—88, erdélyi apróbb áru 80—84, ládankint. (1440 drb.), 
apadt 68—72 kor.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.
1903. november 22-én.

A betegség neme

Össze
sen

A m. heti álla
pothoz képest

kö
zs

ég

ud
va

r

több kevesebb

kö
zs

ég

ud
va

r bű o CQ N :o ud
va

r 1 l

Lépfene _ _ __  _ ___ 30 40 9 11
Veszettség_ __ __ _____ 61 61 — — 15 16
Takonykór .........  ... ............ 34 39 — — 7 7
Ragadós száj és körömfájás 906 5627 — — 78 796
Ragadós tüdőlob ......... — — — — — _
Juhhimlő........ ............. 22 40 1 _ _ _
Ivarszerü hólyagos kiütés 10 17 — _ o 3
Rühkór .... _ ... ... .......... . 115 248 — — 8 10
Sertésorbáncz ____ __ 122 320 _ _ 5 9
Bivalyvósz............... ............ 30 57 1 __ 3
Sertésvész _______ _____ 476 — — — 35 —

Fii)(ló 4 drb ,ma9yar-erdélyi tenyésztehén 
L.IO.UU Somogyi Albert országos törzs
könyvbe felvett héjasfalvi tenyészetében, Nagy- 
küküllömegye, Héjasfalva.

z z
gépgyár K 
részv.-társ.

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

!rmTrb;-,;rrrn A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.
BERENDEZ: z~~ . ____

tej szövetkezeteket, modern ma
gán tejgazdaságokat.

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

KB

B

Használt és javí
tott lokomobilok 

és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Min
dennemű gazda

sági gépek.

TEJGAZDASÁGI ZSEBNAPTÁR I
az 1904. évre.

Ötödik évfolyam. Szerkeszti és kiadja ||| 

jisziiAsznx fai. || 
az O. M. G. E. titkárja. gf

A Tejgazdasági Zsebnaptár ára bérmentes küldéssel 3 kor. 50 fül. g
r rTejgazdasággal foglalkozóknak nélkülözhetetlen.

Megrendelhető az ^Állattenyésztési és TejK’azdasőg’i Lapok.
ki tclohivit dib.ui lunlipe.M IX l lloi-ul szánt : ■
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Aranyérem; Verseczen 1902.í ta^nVtatól: Pozsonyban 1902.

PATENT.

legújabb rendszerű szabadalmazott

egyetemes őrlőgép
Egyszeri keresztülbocsájtással tetszés szerinti finomságú darává 

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

L/öw JLlfréd 
okleveles gépészmérnök 

Budapest, Vili., Üllöi-ut 52/B

Weiser J. C 
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. Ajánlja: szecskavágóit, répavágóit, 
kukoriczamorzsolóit. — Takar
mánykamra berendezések. — Tel
jes malomberendezések. — Önt
vények saját vagy idegen minták 

után.

Lmlvij. Erhardt Wien, XV1I1, Jiirgerstrasse 41.

Lovak, szarvasmarhák és juhok részére.

Ajánlja szabadalmazott és 
kipróbált lógyorsnyiró- 
gépeit, melyek a cs. és 
kir. iidv. istállókban, 
főrangúnk, katonai 
parancsnokságok és 

ménesek 
istállóiban használatban 

vannak.

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

koznak 10% árengedményben részesülnek.

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

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

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

— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

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

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

Budapest, (Külpö tfáczi-ut) d^lya-utcza 3.

8Sf| Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

X
xV/

KÜRCZ LIPÓT ÉS TÁRSA

I
V
wm

photoozlnkograflal müintézete » *

Budapest, VJII., Szentkirályi-u. 13. y 
készít : ---------------------------------- y/
mindennemű nyomtatványhoz szükségelt y /

CLICHÉKET yf
Chemigrafia, chromotypia, photo- (autó)- Af- 
typia, fametszet stb.utján.Térképek, terve- \Vf 
zetek, alaprajzok photolithografiailag lég- 
szebben, legolcsóbban sokszorosittatnak V

megrendelések pontosan ts jutányosán eszKözölfetneK.

SZECSKAVAGÓ- És RÉPA VÁGÓ-GÉPEK
kézi- és erőmühajtásra.

Burgonyamosó és osztályozó gépek, 
Casali-féle szabadalmazott erőhajlásu, valamint 

egyes és kettős tengerimorzsolók kézihajtásra, 
„Rapid“-darálók, Takar mányf ül lesztök, 
Teljes takarmánykamra felszerelések, 
melyek sok évi tapasztalatok alapján, a helyi viszonyokhoz mérten díjmentesen szer- 

veztetnek, legjobb szerkezetben és gondos kivitelben szállíttatnak

KÜHNE E. gazdasági gépgyára által MOSONBAN
Főraktár: BUDAPEST, VI., Váczi-körut 57 a.

Szives figyelmébe ajánljuk az igen tiszte11 közönségnek a somogyszilli Szent István gyógyszertár kitűnő hatású készítményeit és pedig:

Disznópor használata előtt.

sertésvész elleni 
óv- és hizlalóport, 

mely rendszeres adagolás mellett nemcsak megakadályozza 
a sertések különböző betegségeinek föllépését, nagy mér
tékben fokozza az étvágyat s ennek révén a hizlalást 
meglepő mértékben elősegiti; hanem kellő időben alkal
mazva, az úgynevezett sertésvészt is sikeresen gyógyítja. 
1 kilogramm ára 1 korona 90 fillér. Ha egész községek 
részére történik megrendelés, ennek arányában 20—30 

százalék engedmény nyujtatik. Disznópőr használata után.
KÖSZ VÍKY-BALZSAMOT izom, csuz és mindennemű csontfájdalmak ellen. Ára egy nagyobb üvegnek 2 kor. 50 fillér, kisebb 1 kor. 50 fillér. 
kYSOE-SAIAlYI/r viszketegség és mindennemű bőrbajok ellen. Ára egy tégelynek 3 korona. — HAJEKÖSITŐT hajhullás ellen. Ára egy 

üvegnek 3 kor. 80 fillér és 2 kor. 50 fillér. — Ezen szerek kitűnő hatásáról számtalan elismerő és hálanyilatkozat tanúskodik.
|S~ 10 kilO megrendelésénél 1 kiló ingyen s az egész küldemény bérmentve

Megrendelések .J. N. SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR SOMOGY-SZÍ TE küldendők.

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



12 Állattenyésztésési Tejgazdasági Lapok 1903. 48. sz.
1902. évi forgalom: 28,000 bál.

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 
díjkedvezményben, valamint ingyen raktározásban 
részesülnek. Bejelentéseket elfogad és mindennemű 
—..... = felvilágositással szolgál: -----

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

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság AlaSott

Ajánlja a t. gazdaközönségnek és sertéshizlalóknak a 
,Hizlalda“-állomás mindkét oldalán fekvő 35.000 darab 
sertésbefogadására alkalmas, czélszorüen berendezett szál
lástelepeit, csatornázva, kitűnő vizzel biró ártézi- 
kuttal, vízvezetékkel, eleségraktárakkal, két gőz
malommal és szállóval vannak ellátva.

Foglalkozik : szállások bérbeadásával, szemes és 
darált eleség beszer zésével, bizományi bevásár
lás és eladással, folyószámlára fizetéseket teljesít 
A sertések kényelmes elhelyezése mellett ügyfeleinek igen 
mérsékelt árakon a legmesszebb menő előnyöket nyújtja és 
a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva van.

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

Gazdasági Egyesületek Orsz. Szövetsége
Alakult 1900. erkölcsi támogatásával Alakult 19Ó0.

" 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, ng-yszlntén az 
ember életére különféle módozatok szerint.

Az üzleteredményben a biztosított tagok dijarányukban részesülnek 
és az 1901. évi üzletfeleslegböl 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 felvilágositással minden irányban kész
séggel szolgál az igazgatóság.

AZ ALATNAI kénkovand-ipar r.-t.Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű ------------------------- -
a t. ez. gazdaközönség becses figyelmébe. Ajánlatokkal készséggel szolgál a Központi Iroda, Budapest, IV., Bécsi-utcza 5. sz. .. ............. —
Műtrágyáit
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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: 21/s kát. hold — kényel
mes lakóház és gazdasági épületekkel 
ellátott — belsőségből

243 hold szántóföldből,
10$ rétből,
35', legelőből és
117 erdőből.

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

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

UflYTON őt SHUTTLEWOKTH
BUDAPEST, Váczl körút 6X szám (

illa* a lotjnlinyoaabb tnk mtIHtt ajáolta'nah

Cocowobil es gőzcséplőgép-kcszletek J>l, tjfaa Tt 
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XOLUMBi A-ORlLl ” legjobb sorvetogepefa. Pianet ]r, kapaltt. 
•aacakavágók répavAgök 4ukörtei* caorisolók, daráJök, 
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Kis hirdetések ára:

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

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

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

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

Kínálat.

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

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

Díszoklevéllel 
kitüntetett lang'sliaii janii
ból eladok darabonkint tyuk, 
jércze 5, kakas 6 korona. Bronz
pulyka jércze 6, kakas 8 korona. 

Nemessxeffhy Aladár, 
Poroszló.

Baromfitenyésztőkfigyelmébe
Olcsó kerítések!
Haidekker Sándor 

sodronyszövet-, fonat- és 
kerités-g-yára 

BUDAPESTEN, VIII. 
Űllői-ut 48. szám.

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

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

megbízottaknál.

Lampel Ödön
kosárfonó

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

koronáért.

Fajtiszta, szép sárga Orping- 
tonokat mérsékelt árban 

szállit a
H. Produce Import Co.

J. Holló
55. 56. Chancery Lane London 

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

bélyeg beküldését kérjük.)

Olcsó cs tartós drótkerítések
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek, gazdasági telepek, 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Továbbit aczél- 
tttskés keritóSNodrony, 
valamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

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

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

Gödöllőn.

Holló József
által Angliában beszerzett 
orpingtonok szaporulata: 
50 drb, továbbá 60 emdeni 
lúd, 70 drb bronzpulyka, 
30 drb pekingi gácsér, 25 
drb fehér magyar kakas, 
fehér láb, fehér csőrrel, 
mind szépen kifejlett álla
tok, jutányosán eladók 

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

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 
Iangshan 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 már 
most előjegyzést elfogadok és 
rendelés szerint sorrendben lesz
nek szállítva. Sármezey Antal- 
né, Mező-Kovácsháza.

Aranyéremmel és pénzdíj
jal kitüntetett

fekete langsanok 
hrünni és angol 

hegyesek 
áthelyezés miatt eladók. 
Hanel Béla tanító, 

Ittvarnok-

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 tápiáié*

kon kívül még Fattinger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óta 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-nt 8.

IV

Szuper - foszfátot, kénsavas - kálit, kénsavas- 
ammont (dohánytrágyázásra), chilisalétromot, 
kanitot, 40%-os kálitrágyasót, kovasavas kálit és egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállit a
“HUNGÁRIA”
műtrágya, kénsav és vegyi-ipar részv.-társ.
Budapest, V. kér., Fürdő-utcza 8. sz. ®

Egyvasu egyetemes ekék 
Két és több barázdás ekék 

minden részükben elsőrendű aczélanyagból, a leg
tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörők. Árjegyzéket készséggel küldök.

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö SzÜCS Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.
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GEITTNER * KAUSCII
Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport ám raktár.

BUDAPEST.

-1 - - z-

Andrássyút

Az eredeti „MÉLOTTE * tejfölöző gépek kép
viselete. =======

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

rűbb javitást nem igényel.
,,MÉLOTTE“ élesen fölöz. Szolid.

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

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

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


