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Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza

Társadalmi tevékenység az állat
tenyésztés terén.Öröm és gyönyörűség tölti el az embert, aki a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége esztendei működéséről kiadott évkönyvet átlapozza. Több mint ötven gazdasági egyesület beszámolójából az ország gazdasági állapotának képe szinte mozaikszerüen rakódik össze. A haladás menete különböző lépéseket tart az ország különböző részeiben, itt-ott szürke foltokat is találunk, amelyek talán visszaesést jelentenek, de a mi különösen e lapok olvasóinak örvendetes tudomással szol gálhat hazánkban mindenütt, a hol dolgozni és haladni vágyó, szorgalmas, serény emberek laknak: az állattenyész

tés fejlesztése, az állomány szaporítása és följavitása körül mindenütt lázas iparkodást és erőfeszítést vehetünk észre.Darányi volt földmivelésügyi minisztert sokféle érdemeiért sokan dicsérték és magasztalták, de amit az állattenyésztésért tett, azért valóban hálásak lehetünk. A nagyigényü politikai események elől-hátuí, a lapok gazdasági rovataiban bújtak meg azok az apróbetűs hírek, amelyek hol állatkiállitá- 
sokról, lódij ázásokról, hol tenyészállatok 
kiosztásáról szólották, néha pedig Darányi egész országrészek vagy vármegyék állattenyésztéséért is cselekedett. Így teltek meg lassan vérrel, tartalommal a magyar gazdasági élet sejtjei s ha Magyarországot valamikor „Európa éléskamrájának" nevezték, ma viszont el lehet mondani, hogy Közép-Európa ipari lakosságának ma mi szolgáltatjuk a legkitűnőbb, legmegbízhatóbb élelmiszereket. A Németországban jelentkező áramlatból azt a biztató tudatot merítjük, hogy míg a magyar az állattenyésztést 

győzi, addig Európának Anglia után legjelentékenyebb fogyasztó állama, Németország mástól, különösen pedig legfélelmetesebb keleti versenytársunktól, Oroszországtól, nem fog vásárolni.Igen fontos, elsőrangú szempont, hogy a fejlődő állattenyésztés gazdasági hatásait a mezőgazdasági lakosság összes rétegei érzik. Az Ausztriából és Németországból hozzánk kerülő ebből a pénzből a legszegényebb ember is takaríthat. Most már két egymásra következett jó esztendő áldásai gyűltek össze s ha a magyar társadalomban nagyobb takarékosság lakoznék, akkor a nemzeti vagyon jelentékeny gyarapodásának lehetne örülni.A magyar állattenyésztésből az utóbbi időkben befolyt vagyon azonban nem lett elfecsérelve. Ott fekszik az, a kis gazdák állatállományának minőségi javulásában, egész vidékek állattenyésztésének fellendülésében. Jól kamatozó tőke tehát ez, a melytől ha továbbra sem vonjuk meg a jóakaratot, vagyoni megerősödésünk legbiztosabb kiforrásává fejleszthetjük. Ezen mü felépítésében a gazdatársadalmi tevékenység jár elöl. Azoknak az állatdijazásoknak, kiállításoknak hosszú sorozata, a melyeket a megyei gazdasági egyesületek rendeztek, mélyreható eredményük van, azon rétegekben különösen, a melyekben Magyarország legszorgalmasabb állattenyésztőit birja. Mert a köztenyésztés az, a mely egy egész ország állattenyésztésének kedvező, avagy kedvezőtlen képet ad, a köztenyésztés képezi tulajdonképen a nemzeti vagyonosodás alapjait. Ezt gondozni, fejleszteni nemes hivatás s úgy az állam, mint a társadalom ebbeli munkája hálát érdemel.Nem szabad azonban a fokozott tevékenység útjáról letérnünk. Ott, a hol eddig dolgoztunk, dolgoznunk kell to

vábbra is, mert bármilyen legyen is a fejlődés bármely mezőgazdasági ágazatnál, de különösen az állattenyésztésnél, bizonyos, hogy ott még sok munkára nyílik alkalom. Bízunk az intéző körökben, hogy mint eddig ezután is csupán egy czél fogja vezetni őket e működési körben: állattenyésztésünk felvirágoztatása. A társadalmi tevékenység állami tevékenységgel karöltve továbbra is előre fogja vinni a megkezdett munkát s ha meglesz a munkának az anyagi támogatása, úgy a siker biztosítva van. Az OMGE. egyik legutóbbi ülésén hallhattuk azt a határozati javaslatot, hogy a most állatdÍjazásokra fordított 50.000 korona hitel tetemesen emeltessék. Nagyon helyesen van, mert hiszen az állatdijazások azok, amelyek legjobban serkentik a kisgazdákat nemes szép borjuk, arányos testalkatú állatok felnevelésére ; a kiállítások versenye biztosítja az igyekvést minél értékesebb egyedek előállítására.Itt van az apaállatok kedvezményes kiosztása. Ennek elömozditása kétszeresen fontos kérdés állatállományunknak úgy minőség, mint mennyiségbeli szaporodására.De nyílik még sok más ut a tevékenységre. Az állattenyésztés tanítása, tejelőversenyek rendezése, havasi legelők okszerű kihasználása stb.-nél, a melyek mind-mind mintegy az állattenyésztés fellendítésének és szegényebb néposztály vagyonosodásának tényezői.Érdekes volna nemzetgazdasági, de szocziális szempontból is kutatni azután, hogy az utóbbi munkás évek gyümölcse azok a magas marha árak, a melyeket csak a németek két év óta nekünk fizetnek, mennyiben járultak hozzá a parasztság anyagi gyarapításához ? Tudjuk ugyan, hogy az áílatértékesitésben a gazdaérdek jórészt szervezetien, tudjuk,



2 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 51. sz.hogy például az angol kormány nagy ló vásárlásánál idegen szenzálok szerepeltek és gazdagodtak : mégis leheti tlen- nek tartjuk, hogy olyan rendkívüli keresletnek, a milyennek most tanúi vagyunk, az állattenyésztő paraszt is hasznát ne vegye. A magyar paraszt takarékos, szerző ösztöne is kifogástalan, csak az a baja, hogy a magas politika nagyon is könnyen tudja elcsábítani a munka melől.Egyébképpen a mag\ ar ál'attenyésztés fejlődésének, külföldön aratott dicsőségének, mint a magyar munka igazi diadalának nemzeti szempontból is zavartalanul örülhetünk. Alig tudunk rá példát, hogy állami és társadalmi kezdeményezés a nemzeti munka valamely más ágában ekkora eredményeket érlelt volna. Ebből is látszik, hogy a mezőgazdaságnak nyújtott minden támogatás dúsan meghozza a maga kamatait. A nemzet igazi háláját érdemlik azok a férfiak, akik a magyar állattenyésztés élén állva nagyrészt névtelenül kevés szóval, de annál több tettel a nemzetet a gazdasági haladás ösvényére terelték.
Állattenyésztés.

Rovatvezető: Monostori Károly.

A takarmányok viszonylagos 
értékéről.i.A takarmánynak tudvalevőleg az a rendeltetése, hogy vérré változzék át, mert az állati test igazi éltető nedve a vér, s ezért csak azon takarmány

TÁK(ZA,
Rovatvezető : Iliiday Barna.

Aradhegyaljáról.Többizbenidőztem már Aradhegyalján, azon a gy önyörü tájon, melyen oly örömmel elmereng az ember, midőn a sző ő és erdőkoszoruzta zöld hegyek gondosan müveit oldalairól átpillant a csinos villákkal, kedves nyaralókkal megrakott völgyekbe A szemlélő lábai előtt a hegyek tövében terülnek el majdnem teljes folytonosságban a községek, Mária-Radna, a két Páni is, Ménes, Gyorok,Kuvm, Kovász incz és kissé távolabb a híres, de szomorú történelmi névre vergődött Világos De talán legkellemesebb letekinteni e hegyekről a nagy magyar Alföldre, arra a végtelen rónára, melyből minden átmenet nélkül mintegy hirtelen varázsütésre magaslatiak ki ezen középhegységek.A síkságon alig van min megpiheni szemed sugarának oly mérhetetlennek látszó e zöld nyitott lap ; de mégis ottakanyargó Maros, mely ezüst szalagként húzódik a buja zö d vetések s üde pázsittal dicsekvő legelők között. Tiszta időben magasabb helyről látni azt a nagy falut, Glogo- 

alkatrészek bírnak lápértékkel, melyek emészthetök, mert csak azok juthatnak a vérkörbe. Ilyen anyag nagyon sokféle foglaltatik a takarmányban, melyek azonban vegyi s táplálásbeli rokonságuk szerint néhány csoportba egye- sithetők, s gyakorlatilag véve teljesen elégséges is, ha e csoportokat ismerve, tudjuk, hogy azok mindegyikéből menynyit tartalmaz valamely takarmány. E csoportok pedig a következők : 1 emészthető nyers fehérje (valódi fehérje -j- amid), 2. em. zsir. s 3. em. szénhydrát, a hová az em. nyersrostot is számítjuk. E három táplálóanyag-csoport azonban nem egyenértékű, s ezért a takarmányok viszonylagos értékének megállapításánál egységes alapra, vagyis szénhydrátér- tékre számítandók át, a mi rendesen élettani értékük, de újabban piaczi áruk szerint is történik. így tel át mindenekelőtt az a kérdés, hogy az em. szénhvd- ráttal szemben mekkora élettani értéke van az em. zsírnak s az em. fehérjének.A zsir physiologiai értéke 2 2, a mi annyit jelent, hogy az állatra nézve teljesen mindegy, hogy 1 rész zsírt vagy 2'2 rész szénhydrátot kap e. Ezt a számot 
Kellner (Möckernben) állapította meg, a ki kalorimetriai alapon eszközölt kísérleteiből vonta azt le, s a ki egyszersmind az eddigi felfogással ellentétben arra a két következtetésre jutott, hogy 1. a zsir physiologiai értéke nem azonos a hő hatályával, mert utóbbi 2‘44-re tehető, mi miatt kereken 2’5 szénhydrátérjéket tulajdonítottak ezelőtt neki, s 2. hogy a füevő állat esetleg teljesen nélkülözheti a takarmányzsirt, a mennyiben a szén váczot, sőt Arad városát is. Másrészt túl a Maroson Temes vármegyébe is nyerünk bepillantást s Zselénski grófnak Temes-Ujfalun emelkedő kastélya (mely az idén lezajlott hadgyakorlatok alkalmával a trón örökösének lakhelye volt) mesziről fehérít az az alacsony temesi hegyoldalon, mellette egy óriási szélkerék emelkedik a magasba. Csinos falvak, mint Újfalu, Szépfalu stb. tarkítják a képet; melyek mellett a temes- vár-lippa-radnai viczinális füstölög, mig az arad-radnai fővonal a Maros mentén robog el.A kitűnő országúton élénk forgalom bonyolul le, hordják az itt felrobbantott sziklákból nyert köveket, szállítják az erdőkből szerzett fát, viszik a szántók s rétek termékeit s a lakosok egyéb szükségleteit; a Hegyalján nyaraló nagyszámú városiközönség is megy, fut, rohan, biczik- lin,gyalog, lóháton kocsin és automobilon.Mindez oly kellemes, oly jól esik a s emnek, látni a nagy élénkséget, a folyton emelkedő forgalmat a mindig épii’ő, szépülő falvakat, a jólétnek örvendő csinos magyar, csángó, német és román népet festői öltözetben, hallani a szép bús nótákat tambura mellett . . . 

hydrát kifogástalanul helyettesítheti azt. Ez az utóbbi annyiban ellenkezik az eddig követett felfogással, mert Kellner előtt azt tartották, hogy a zsir oly feladatokat is teljesít, a melyeket a szénhydrát nem képes átvenni, s ez arra indította a szakemberek egy részét, hogy a takarmányzsirt hőhatályánál is többre becsülve, három szénhydrátértékkel vegyék számításba, Ezért van az, hogy a szakirodalomban még ma is többfélekép értékelik a zsírt, a mennyiben egyesek 2‘5, mások 3, ismét mások 2, s végre némelyek 2,2 szénhydrátértékrebecsülik. Mi azonban Kellnernek az ér ékelését fogadtuk el, meri ha nem is vagyunk vak követői az autoritásnak, de jelenleg Kellner az. akiatakarmányozástanelmé- letében a vezető szerepet viszi, s igy nem tehetünk jobbat, mint hogy hitelt adjunk azon értékelésnek, melyet ö a zsírra vonatkozólag mint egészen biztosat állít oda.Áttérve a fehérje élettani értékére, előrebocsájtjuk, hogy a fehérjének három feladata van, u. m.1. a szétbomlás, a mi az élettel együtt jár,szakadatlanul tart, s elégtelen fehérjeeleié.- alkalmával szervi fehérjével pótoltató. Fehérje nélkül tehát nem képts az állat megélni, mert bármennyi zsírt és szénhydrátot etessünk is, ép oly biztosan (de később) vész az el, mint midőn teljesen éheztetjük. A fehérjeszétbontás mértéke azonban nagyon változik, s főleg a takarmányfehérje mennyiségétől függ olyformán, hogy mivel kevesebb fehérjét etettünk, annál kevesebb bomlik szét, de az 1000 kg. élősúlyra 24 óra alatt szétbontandó minimális fehérjemennyiségMikor ennyi gyönyörködtetőt lát az ember s oly kitűnő édes szőlőfürtöket ehetik, mint a ménesi, — melyet a legelső magyar ember a király is élvezettel fogyaszt, — mikoragyöngyöző nedűt azta kitűnő bort hörpintheti, akkor oly felemelő hangulatban van, hogy szeretné megölelni az egész emberiséget, — kivált annak szebbik felét — s olyan kis földi paradicsomban képzeljük magunkat. Elábrándozunk a régi magyar dicsőségről — de fájdalom, nem mind tulvilági fény ám az, mit itt látsz, gyarló halandó. Csak szállj le a magas piedesztálról, melyet az Úristen jókedvében teremtett — a ménesi hegyről — és nézd meg közelről az itteni nép lovait, akkor majd mindjárt nem lesz fenséges látvány.Mert hát mi tagadás benne, van bizony itt nálunk Pozsonymegyében is rossz ló, hanem azért nagy átlagban a mi parasztjaink tisztességes paripákkal rendelkeznek s csinos lovakat fognak kocsiik elé, melyek élénk vérmérsékletre valló járása örömet gerjeszt szivünkben s az állami lótenyésztés jótékony befolyásának bizonyságául szolgál.Mért van tehát Aradhegyalján annyi sok rossz ló ? Valóságos nyomorúságos gebék
Legjobb szerkezet. Legnagyobb 
munkabírás. Legkönnyebb haj
tás. Legtökéletesebb fölözés.I



1903. — 51. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 3minden körülmények között mintegy 0'6—0‘7 kg.-ra tehető, vagyis ennyi fehérjét (valódi fehérje amid) a teljesen koplaló állat is kénytelen szétbontani, utóbbi esetben természetesen szervi fehérjét bontván szét.2. A takarmányfehérje második feladata a lerakodás, de ezt főleg csak a növendékállat tudja megtenni, mig a kifejlődött állat mindig azon van, hogy fehérjeegyensulyban maradjon, vagyis hogy annyi fehérjét bontson szét, a mennyit a takarmánynyal kap. Ezért csak a növendékállatot lehet húsra hizlalni, mig a kifejlődött állat úgyszólván csak zsírját szaporítja, vagy legfeljebb csak a fehérjeetetés fokozása alkalmával (pl. a hizlalás kezdetén) szaporítja nehány napig a szervi fehérjét, mert az előbb kevés fehérjén tartott állat nem képes rögtön a sok takarmányfehérjével egyensúlyba helyezkedni, hanem az első napon aránylag sok fehérjét rak le, de napról-napra csökkentve azt, végre egyensúlyba jön vele. A tejelő állat továbbá a tejjel is választ el fehérjét, és pedig minden literrel 35—40 grmot, vagyis ha a tehén kétszeri fejésre 10 liter tejet ád, akkor azzal 0’35—0'40 kg. valódi fehérje megy el.3. A fehérje végre zsírrá képes átváltozni, s mint ilyen lerakodhat, de e szerepe nincs kétséget kizárólag bebizonyítva, hanem csak valószínű, mégpedig azért, mert a fehérjéről biztosan tudjuk, hogy szénhydráttá, nevezetesen glyco- génné változhat át, mely főleg a májban s izmokban rakódik le, miután pedig a szénhydrátokról minden kétséget kizárólag bebizonyult, hogy zsírt képesek a polgárok lovai, még a tehetősebb paraszt gazdának is, — legyen az bármelyik nemzetségbeli — csak apró h tvány lova van. Miért nincsenek itt is jó lovak a nép keze alatt ? Hát mert nincs állami mén, hanem a gazdameghagyegyrossz csikótménnek, azzal már 2 éves korban hágat mindenféle rossz kanczát s a csikót már 1 éves korban befogja és erősen igázza,ugy hogy az képtelen kellőleg fejlődni s még csontalapja sem fejlődhetik ki, mire kellő husmenyisé- get vehetne esetleges jó táplálkozásnál fel; rendesen nem is valami jól élelmezik a lovat s abrakot még mutatni sem szoktak nekik. A beltenyésztés derüre-borura űzetik, anyát fedez egyik csődör, testvért, leányt a másik mén, aztán ne degenerálódjék nemzedékről nemzedékre ezen amúgy is korcs fajta ? És tényleg ma már nyomorultabbak e hitvány kis lovak, mint nehány év előtt, mikor először akadt meg szemem e tönkre silányitott párákon.Hát magyar királyi állami lótenyésztés holkésel az éljeli homályban Mikor lesz

termelni, a fehérjéről is föltételezzük azt.Az, a mit mi itt fehérje alatt értünk, tulajdonképpen kétféle anyag, u. m. valódi fehérje s amid. A német szakírók általán külön választják az amidot a valódi fehérjétől, mert ők csak szénhydrátér- téket tulajdonítanak az amidnak, de mi nem követjük őket, és pedig részint azért nem, mert az amid bizonyos mértékig pótolni tudja a valódi fehérjét, vagyis fehérje helyett bomolhat szét, továbbá mert az amid épp úgy mérsékli az emésztési depressiót mint a valódi fehérje, vagyis bő szénhydrátetetés alkalmával épp úgy előmozdítja annak emésztését, mint ez, s végre mert a tapasztalás azt mutatja, hogy a füevö állatok nagyon hálásak az amid iránt, s jobban értékesítik az olyan takarmányt, melyben a nitrogéntartalmú anyagok 1/3—1/s része amid, mint midőn csupa valódi fehérjék azok. Azt azonban beismerjük, hogy az amid sem mint fehérje, sem mint glyco- gén vagy zsír nem rakódhat le.Ezek után könnyű belátni, hogy a fehérje physiologiai értéke nem lehet oly egységes, mint a zsiré, hanem hogy az roppant változik az állatok fehérjeszükséglete szerint. Utóbbi szempontból pedig két csoportba oszthatjuk az állatokat, u. m csekély fehérjeszükséglettel s nagy fehérjeszükséglettel bírókra, előbbiekhez a kifejlődött erötermelö, hizó s meddő, utóbbiakhoz a növendék, tejelő s vemhes állatokat számítva. A csekély fehérjeszükséglettel biró állatoknál meglehetős tisztában vagyunk a fehérje élettani értékevei, de a nagy fehérjeszükséglettel nek már megvonva a tenyészengedélyek a hitvány liliputi ménektől és mikor lesznek már végre valahára, ha másként nem kényszer utján, ezen hegy alatti községek fedeztetési állomásokkal ellátva J Csak a Maroson kell átkelnünk s ime Temesben már tisztességes lovakat látunk.Ott, hol oly közel van Mezőhegyes, hazánk legszebb s legnagyobb állami mé- nesgazdaságajOttvannak a leghitványabb lovak ; ez mégis különös, hogy ne mondjam megfoghatatlan.Ne engedjük a nép indolenciáját uralkodni, his itt, hol bőven van legelő,lehet- nealegjobb,legszebblovakat tenyészteni! Vegye kezébe Aradmegye gazdasági egyesülete ez ügyetslegyenminden áron azon, miszerint a megye állattenyésztésének ezen valódi szégyenfoltja mielőbb kitisz- tittassék s egy évtized múlva örömmel szemlélhessük a gazdaközönség lovait e tájon.Nemrég a minisztériumban tartott an- ketten az mondatott, hogy ma már egész 

bíróknál nem, részint mert utóbbiakat még nem igen tanulmányozták kalori- metriai alapon, részint pedig mert az utóbb említett állatok nem bírnak egységes fehérjeszükséglettel, a mennyiben a növendékállat fehérjeszükséglete igen függ a kor s az állat fejlődési gyorsaságától (fajtájától), a tejelő állaté a tejelés mérvétől, a vemhes állaté a vemhesség előrehaladottságától stb. Ezért van az, hogy némely szakirók3-szor, mások 5-ször annyira becsülik a fehérjét, mint a szén- hydrátot, s főleg ez az oka annak is, hogy mig a német gazdák ezelőtt általán túlbecsülték a fehérjét, ma éppen az ellenkező hibába kezdenek esni, a mi azonban azzal a czélzattal is történik, hogy a fehérjében gazdag takarmányok importja ellen hassanak.A mi véleményünk tehát az, hogy a a fehérje physiologiai értéke csak a csekély fehérjeszükséglettel biró állatoknál fejezhető ki egységes számmal, még pedig úgy, hogy a szénhydráttal körülbelül egyenértékűnek vészük, mert ezek az állatok nem képesek a fehérjét jobban értékesíteni, mintaszénhydrátot. Ugyanis eredményesen hizlalni fehérjében gazdag, de fehérjében szegény takarmánynyal is lehet, s az erötermelö állatot is jó karban tarthatjuk úgy az egyik, mint a másik eljárás szerint. A hizlalást illetőleg különben Kellner ki is mutatta, hogy a fehérje gyarapító hatása cseppet sem múlja felül a keményítő gyarapító hatását, a lovat illetőleg pedig Grandeautól tudjuk, hogy a ezukor épp oly gyözőssé teszi azt mint a fehérje. Igaz ugyan, hogy tekintettel a fehérje szétbontásra ezen állatok megyékben alig találni katona alá való lovat, pedig a harczképességhez a jó paripa és igásló is szükséges kellék, már ezen szempontból is arra kedene törekednünk, hogy minél jobb lovakkal rendelkezzék népünk s igy hadseregünk ne legyen kényszerülve utóbb (ami nagy szégyenünk volna) külföldről szérezni be a remondákat.De másrészt ha a nép a ma alig párkoronát érő gebe helyett szebb formájú, jobb csontú, nagyobb termetű és élénkebb vér- alkatu lovat tenyészt, minden bizonynyal egyuj jövedelmi forrás birtokába jut s a borárak esése következtében megapadt jövedelmet lótenyésztéssel ismét kellő magasságra emelheti fel.Aradmegye tanyai körei vegyék szemügyre a hegyaljai 5—6 község lovait s intézkedjenek mielőbb, hogy már a jövő ta- vaszszal működhessenek az á lami mének a lóállomány javításán.
Fehér Zoltán.
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4 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 51. sz.sem nélkülözhetik a fehérjét, de a legközönségesebb takarmányokban is van annyi fehérje, amennyire okvetlenül szükségük van, s ezért általán nem szükséges, hogy táplálásuk alkalmával különös ügyelettel legyünk a takarmányfehérjére. E szerint tehát a kifejlődött heverő, hizó s erőtermelö állatoknál a következő élettani értékarányba állíthatjuk a minket érdeklő három táplálóanyag-csoportot, u. m. 1: 2*2: 1. Cselkó István.

Tej gazdasá g.
Rovatvezető: Sierbán János.

A tej homogenizálása.A tejnek a maga természetes minőségében való hosszabb eltartása tudvalevőleg számos nehézségbe ütközik s ez- ideig kivált két tényező segélyével, t. i. hűtéssel és hevitéssel igyekeztek azt elérni, tökéletesnek éppen nem mondható eredménynyel. A magasabb vagy alacsonyabb hőfok ugyanis egyideig akadályozza a tej megromlását, természetes minőségéből azonban kiforgatja. Teszi ezt különösen a forralás és a fagyasztásMert éppen ezen konzerválási módok ilyen tökéletlenek, már régebben felmerült a szüksége egy — ezeknél alkalmasabb konzerválási módnak a kieszelésére. A hideggel és meleggel való manipulá lásnak kívánatosabb sikerét a tej zsírja teszi kiváltképen elérthetetlenné, ameny- nyiben az általa alkotott finom fejetet, t. i. magát a tejet, a hőhatás megváltoztatja, alkotó részeiben megbontja s nagyobb zsirgolyóit vajjá egyesítve, zsir talanitott sajtanyag kicsapódását teszi lehetővé. Közelfekvö volt ugyan a gondolat, de mostanig még se jöttek rá, hogy ha ez igy van, akkor a tej zsir- golyóira kell valahogyan úgy hatni, hogy azok bennmaradjanak ugyan a tejben, de oly állapotban, hogy a tej megromlására alkalmat ne szolgáltassanak, s hogy egyben a tej a maga természetes összetételét el mégse veszítse.
Gaulin párisi mérnöknek ugv látszik sikerült a problémát megoldania avval, hogy egy általa szerkesztett, magyarul talán tejzuzónak nevezhető géppel homogenizálja (egynemüsiti) a tejet, vagyis anélkül, hogy annak fejet (emulzió) szerű alkatát beszüntetné s illetőleg természetes mivoltából kiforgatná, zsirgolyóit szétzúzással tömecsekké aprózza, úgy, hogy a tej többé górcső alatt az ismert golyós szerkezetet nem 

mutatja, hanem alig látható apró szemcséjű homogén anyagnak tűnik fel az.Az imént lezajlott hamburgi kiállításon bemutatott Gaulin-féle tej homogenizáló gép, mint Pittius, az ismertető írja, tulajdonképen egy préselő készülék s feladata a teljes tejet két rugalmasan, szorosan egymásra fektetett ércz- felület között keresztül hajtani. A gép hengeres pumpája 250 légköri nyomással szakadatlanul szíjjá és nyomja a lék közé a tejet, s hogy a zúzó érintkező felületei közzé minél parányibb részekben jusson el a tej, rendkívül finoman lyukacsozott szitán megy keresztül a tulajdonképeni tejet zúzó s pa

rányi részekre osztó, harangalaku aczél- ht-ngerbe, melyben a tejgoh óknak atomokká való szétzúzását egy szorosan beleillö tömör henger végzi.A 250 légköri nyomás és a zuzóké- szülék hatása alatt a gépből kijövő tej zsirgolyói ekkéi.t parányokká szétszaggatva foglaltatnak a tejben és elveszítették, tejfellé alakulható és kivajalható képességüket s állítólag separátorral se lehet az ilyen tejet lefölözni, de igenis, mint más tej, ez is pasteurizálható. Ezt a homogenizált tejet lefölözéssel hamisítani nem lehet; a forraló edényhez oda nem sül; valószínű, hogy a roppant nyomás (250 légköri) alatt a tejben előforduló baktériumok jelentékeny része megöletik, vagy legalább is élet- feltételeik egy része el vonatván, szaporodásuk csökken s az alkalmazott sterilizálás erredményesebbé válik. Ezen 

eljárás gyakorlati használhatóságát a hamburgi jury elismerte s a dijat 29 konkurrens között ennek adta. Az eljárás különben 35 szabadalommal bír, tehát körülbelül az egész világon védelem alatt áll. Tulajdonosa I. Gevers, antwerpeni mérnök. Az óránkint ezer litert feldolgozó gép ára mint a jelentés mondja — „nehány" ezer márka. Maga a manupiláczió nem sokba kerül s a géphez 7—8 lóerejü motor kell, mely felett a legtöbb tejszövetkezet rendelkezik.Az igy kezelt tej eltarthatóságára nézve egy vizsgáló (Pittius) odanyilatkozik, hogy a február 6-án Párisban megtöltött edény teje májusban — tehát circa 3 hónap múlva is — kifogástalan szagunak és ízűnek bizonyult, de ha csak egy hónapos volt volna is az, bizonyosnak mondható, hogy nagy utak, hosszú terminusok kiállására képes ez a homogenizált tej.Mindenesetre kiváncsi érdeklődéssel nézhetünk e téren a további fejlemények elé s el lehetünk kés ülve, hogy a hőfokra alapított készülékek érdekelt gyárosai elsősorban indítanak hadjáratot e franczia találmány ellen, mely kétségtelenül igen nagy hordozó erejűnek mondható már ma is.
Monostori K.

Uj tejhütő készülék.Az újabb tejgazdasági eszközök között gyakorlati használhatóság tekintetében figyelemre méltó Lister angol gyárosnak az a tej hűtője, melyet az itt foglalt ábra tüntet fel.A készülék hengeralaku érczedény, kívül tejcsorgató reddőkkel, belül vizve- zetö kigvódzó csövekkel és ürtérrel jég felvételére.A hűtő víz az A. csövön benyomatván, a jégtől körülvett kígyózó csövekben felfele kering s azokból visszafolyik lefele s a B. csövön át újra visszajut az edény falazata között, aztán fenn a C. csöven eltávolodik. A tej a D. nyíláson betöltetvén, s redős hűtőfelületen vékony rétegben csergedézik le s az E. gyűjtő meden- czébe jut, ahonnét aztán a szállító edénybe kerül.A hűtés ezen kombinált volta eszközli, hogy a tej a hűtő viz hőfokánál 5 fokkal alacsonyabb hőmérséküvé lesz.A különben igen tartósan szerkesztett készülék állítólag kevés jeget fogyaszt s üzemben tartása se drága. Ára nincs
Jobb, gs megbízhatóbb magvakat

nem is ajánlhatunk mint a minőket 28 év óta -“WCÖ
■fiar ja tt hh XT WT XT1 XT TX JrV WT császár és királyi udvari szállítóJJX J3L U X XX XM JE* Xw ^X XX ^X JN magkereskedésében kaphat. ■



1903. — 51. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 5közölve, de bizonyára közli megkérdezés esetén a gyár. (R. A. Lister et Co. in Dursley, Gloucestershire) vagy a hazai Alfa seperator részv. társaság is (Bpest, Lomb-u. 11). mi.

Baromfitenyésztés.
Rovatvezető: Hreblay Emil.

Hivatalos.
Igazgató választmányi ülés.A Baromfitenyésztők Országos Egyesületének igazgató választmánya f. hó 15-én tartott ülést Teleki József grófné elnöklete alatt. Jelen voltak Pirkner János ügyvezető alelnök, Berzeviczy Zsigmond, 

Hreblay Emil, Jeszenszky Pál, Jókutliy Sándor, Laehne Hugó, Nagy Dezső, Rácz Ödönné, gróf Teleki József igazg. vál. tagok és Winkler János titkár.
Teleki Józsefné grófné megnyitván az ülést üdvözli a megjelent tagokat s a múlt gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Berzeviczy Zsigmond és Hreblay Emil tagokat kéri fel.Tárgysorozat előtt szép szavakban emlékezett meg gróf Teleki Józsefné Da

rányi Ignácz volt földmivelésügyi ministér távozásáról, aki egyesületünket hathatós erkölcsi és anyagi támogatásban részesítvén, egyesületünkmüködésétnagy- ban elősegítette. Indítványozza, hogy egy átiratban köszönetének és hálájának adjon kifejezést az egyesület. Indítványozza továbbá, hogy az uj földmivelésügyi minisztert küldöttségileg üdvözölje az egyesület s egyben kérelmezze a minister jóindulatát s támogatását a jövőre nézve. E napirend előtti indítványok általános helyesléssel egyhangúlag elfogadtatnak.Ezek után titkár tett jelentést a nagy- becskereki és aradi országos baromfikiállítás lefolyásáról, amelyek igen jól sikerültek. A nagybecskereki kiállításon ügyvezető alelnök és a titkár képviselte az egyesületet. A kiállítás baromfiudvar felszerelésünkből 26 udvart vett igénybe. Az aradi kiállítás rendezésébe közvetlenül befolyt egyesületünk, amennyiben titkár a kiállítás egész tartama alatt Aradon volt. E kiállítás, daczára a kedvezőtlen időjárásnak úgy erkölcsileg, mint anyagilag fényesen sikerült, mert 2000-nél több baromfi volt kiállítva, s az eladási pénzforg-alom körülbelül 7000 koronát 

tett ki. A kiállítást gróf Teleki Józsefné nyitotta meg.
Laeline Hugó kiemelve a titkár tevékenységét a kiállítás rendezése körül, köszönetét mond az egyesület elnökségének a támogatásért.Ezek után bemutatja a titkár a Nóg- rádvármegyei Gazdasági Egyesület átiratát, amelyben arról értesít, hogy ba- romtitenyésztési előadások megtartását vette tervbe s egyesületünktől ezek megtartására egy szakegyén kiküldését kéri; javasolja titkár, hogy kerestessék meg a gazdasági egyesület aziránt, mikor és hol kívánja az előadásokat rendezni, s az elnökség bizassék meg, hogy eset- ről-esetre egy J’szakegyént küldjön az egyesület kebeléből az előadások megtartására.Bemutatja továbbá titkár a Pancsova és vidéke ipar és mezőgazdasági kiállítási előkészítő bizottságnak átiratát, amelyben arról értesít, hogy 1904.augusztus végével Pancsován baromfikiáilitást óhajt rendezni s kéri erre nézve egyesületünk támogatását. A kiállítás czélja az ottani közönségnekköztenvésztésre elfogadott baromfifajtákat bemutatni s vele azok tenyésztését megkedvelteínti mivel azokat ott még nem ismerik s igy nem is tenyésztik.Többeknek hozzászólása után Teleki Józsefné grófné elnök Pirkner János indítványára kimondja a határozatot, hogy az igazgató választány az eszmét elvben helyesli, a kiállítási felszerelést készséggel átengedi, de hogy a rendezésben részt vesz-e s minő formában, arról még nem nyilatkozhatik egyesületünk, azonban megbizatik az elnökség a kérdés beható tanulmányozásával egy későbbi igazgató választmányi ülésen való indítványtétel végett.E kérdéssel kapcsolatban az O. M. G. E. által évente január végével a Tattersalban rendezni szokott tenyészállatvásárral kapcsolatban rendezendő baromfivásár eszméjét veti fel Pirkner János s kéri az igazgató választmány hozzájárulását.
Jeszenszky Pál szerint az eszme keresztülvitele nehézségekbe fog ütközni, mert február végén még nagy hideg szokott lenni, ami a tenyészbaromfiaknak hátrá- nyáralehetne, továbbá aTattersallbanzárt helyiség nincsen erre a czélra. Többek hozzászólása után elnök olykép mondja ki a határozatot, hogy az elnökség a kérdés tanulmányozásával megbizatik.

A közgyűlés határidejének kitűzését kéri ezután a titkár, amelyet minden naptári év végén kellene tulajdonképen megtartani, de miután az egyesület márczius- ban alakul meg, hogy ne kelljen csonka évről jelentést tenni, tekintettel, hogy múlt évben is január végén volt, január végére kéri a terminus kitűzését.Ezekután Pirkner János az uj egyesületi lap indítása feletti tárgyalásokról referál. Laehne Hugó Jeszenszky Pál, Nagy Dezső s többek hozzászólása után abban történt megállapodás, hogy egyelőre a jelenlegi hivatalos lap tartatk fenn hivatalos lapul.A tagmozgalomról referál titkár s jelenti, hogy újabban 4 alapítványi, 8 rendes tag kérte egyesületünkbe való felvételét. Alapítványi tagok gróf Teleki Józsefné, gróf Teleki József, gróf Zselénski Róbert és gróf Csekonits Endre. Rendes tagok : Risztovics Milán Lórév, Bálintffy Béla Hont-Nagyfalu, Soós Károly Török- Becse. Zsigits Milán Zimony, Hollós Jenő Bihar, Mező-Keresztes, Szádeczky Gézáné Karmas, Francsics Ferencz Budapest, 
Korbuly AladárTápió-Bicske. Alapítványi tagok száma eszerint 7, rendes tagok 631. Egy tag időközbenelhalálozott: Kovacsics Máté plébános Bács-Almás.A hátralékos tagdijak behajtására postai megbízások kibocsátását kéri a titkár, amire a felhatalmazás megadatik. Végül 
Laehne Hugó indítványozza a kettes könyvvitel behozatalát, a mihez az igazgató választmány hozzájárul. Ezzel a gyűlés végett ért.
Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 

tisztelt tagjaihoz.
Év vége közeledvén, kérjük egyesületünk 

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

Nemes baromfiak értékesítése.Az „Állattenyésztési és Tejgazdasági La
pok11 legutóbbi számában B. S. ur „Ne
mes baromfiakat tenyésztők értékesítő szö
vetkezete" czimen egy olyan eszmét vetett fel, a mely fontosságánál fogva mindenesetre megérdemli, hogy azzal behatóbban s főleg gyakorlati tapasztalatokon alapuló meggyőződésből foglalkozzunk.

Fontos a tejgazdaságban^
a legújabb és lég óbbnak bevált

svéd GLOBE Separator, 
melylyel a legtöbb és legfinomabb teavaj készíthető. Teljes 
tejszöyetkezeti berendezések kézi, erő- és turbina hajtásra 
úgyszintén mindennemű tejgazdasági gépeket és eszközöket 
tejszállitáshoz, vaj- és sajtgyá fáshoz, legelőnyösebben szállít az 

Első magy. tejgazdasági gép- és eszközgyár 

Fuchs és Schlichter, Budapest, VI., Jász-u. 7. 
V fi IKIVITFI T ®Xiss vajat, évi kötés mellett minden meny- 
i Huni 11 llJLi i nyiségben a legmagasabb árakon átveszünk. 
Különleg’esség': Tejtelepek és tejszövetkezetek berende

zése és azok által termelt vajnak átvétele.
MK~ Árjegyzékek költségvetések, tervek In gye n és bérmen tve.



ö Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 51. sz.A múlt év folyamáa hat hónapig utaztam szerte az országban a baromfi tenyésztő szövetkezetek és főképen a tojás- értékesitó szövetkezetek szervezése czél- jából. Ezen idő-alatt meggyőződtem arról, hogy a tojásértékesitő szövetkezetek szervezése — bár konkurrenczia miatt sok akadályokba ütközik — mégis sokkal könnyebb, mint a baromfiértékesitő szövetkezeteké.Ezen körülménynek oka alapjában az, hogy a budapesti vagy nagyobb vidéki szövetkezetek nem képesek azon árt megfizetni a baromfiért, a mely a tenyésztő kisgazdát kielégitené. Nevezetesen, ha a hízott liba kilója pld. Temesvárod; 90 fillér és Budapesten a Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 1 koronát vagy 1 korona 10 fillért is Ígérne értette, ezen árkülönbözet kiegyenlítődik abban az összegben, a mely az elkészítésre, csomagolásra, szállításra stbire leend kifizetve. Ez azonban nemcsak a leölt állatokra vonatkozik, hanem az élőállatokra, a mennyiben ha pld. Merczyfalván, a mely egy 2000 lakóssal biró falu Temesmegyében, egy pár csirke ára ma 1 kor. 40—1 kor. 50 fillér és Budapesten 1 kor. 80 fillér vagy esetleg 2 korona, akkor a merczyfalvi tenyésztő kisgazda szívesebben beviszi a baromfit Temesvárra vagy Aradra, mert ott körülbelül megkapja ezen árt érte.Mindezeket csakis azért említettem fel, hogy alkalmam legyen szembeállítani e körülményeket a nemes baromfiértéke- sitéssel. Manapság tudvalevőleg az or- pington járja. >A parasztgazdák is orpingtont akarnak tenyészteni és ebben a törekvésükben segédkezet nyújt nekik a kormány az által, hogy az egyes vármegyei gazdasági egyesületek révén orpington törzseket osztat ki. Így pld. Temesben, a Temesvár- meg.yei Gazdasági Egyesület felhatalmazást kapott száz orpington törzs megvásárlására és daczára annak, hogy az állattenyésztési felügyelő hivatalból megjelent, úgy a nagybecskereki és aradi országos baromfikiállitáson csak 45 törzs orpingtont tudott összevásárolni, mert négy vagy öt eladónál több nem vett részt mindkét országos kiállításon. A hiba tehát itt van.A nemes baromfi tenyésztők nincsenek szervezve, és széttagoltan, széjjelszórtan kénytelenek gondoskodni a nemes baromfi eladásáról, a melyre csakis az országos baromfikiállitások alkalmával nyílik alkalom, vagy pedig az egyes szaklapokban közölt hirdetések utján. Mindenesetre helyes ez is, de nem elég az üdvösségre, mert ilyeténképen, a kiknek nincsen módjukban a szaklapokat járatni, vagy nem laknak a megyének a területén, a hol az országos baromfikiállitás tarta- tik, azok ki vannak zárva abból, hogy nemes baromfiaikat értékesíteni képesek legyenek. Ezen a visszás állapoton mielőbb változtatni kell.Én nemcsak az eszme felvetése, illetőleg pártolása mellett akarok maradni, hanem felhasználom az alkalmat egy a gyakorlati életben könnyen keresztül vihető indítvány megtevésére.A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete — a mely rövid fennállása óta is számtalan jelét adta a baromfiakat tenyésztő 

gazdaközönség szembeni jóindulatának és éber munkásságának, — feltétlenül ke 1, hogy ezen eszme érvényrejuttatásá- ban okvetlenül nemcsak hogy segédkezet nyújtson, de a vezető szerepet játsza.Azttermészetesnek, sőt mindenesetre indokoltnak is találom, hogy a B. O. E. mint ilyen nem állíthat fel ilyen szövetkezetei, mert ahhoz fiatal és gyönge, de viszont nem is foglalkozhatna ezzel, azonban megtehetné a kezdeményező lépéseket a 
„Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szö
vetkezetével", a mely már iniciativájánál fogva is megvalósíthatná ezen eszmét a gyakorlati életben is.A M. G. V. E. Sz.-hez ma már számtalan láda tojás és számtalan küldemény baromfi érkezik a melyek eladása már eleve biztosított piacz folytan, kétséget nem szenved. A nemes baromfiakat eladó tenyésztők jól felfogott érdekükben bejelentenék nemes baromfiállományukat a B. O. E.-nek a származás, a kor. az ár és az eladó nevének illetőleg teljes czimének szabatos megjelölésével, a hol ez állandóan nyilvántartatnék. Már most a tenyésztők az eladó baromfiakat a nagyobb vásári napokon felküldenék Budapestre a Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezetéhez, a hol a baromfiak egy külön helyiségben volnának rekeszekben elhelyezve és ott megtekinthetők volnának a tenyésztők illetőleg vásárlók által. Ezen intézményt meg lehetne honosítani azután a vidékeken az egyes mezei gazdasági egyesületek utján és pedig olyképen, hogy a megyében lakó tenyésztő gazdák a nemes baromfiakat az országos vásár napjain közösen kiállítanák a piacztéren, és a kiállítási költséget is közösen és arányosan fedeznék. Hogy ezen kiállítás sikere biztosítva legyen, ezt előre bejelentenék az illető megyei gazdasági egyesületnek, a ki pedig tagjait és az összes községi elöljáróságokat értesítené. Ugyanez volna az eljárás Budapesten, a hol a B. 0. E. értesítené a nemes baromfiak beérkezési napjáról az összes megyei gazdasági egyesületeket és ezek pedig tagjaikat.Égyelőre igy gondolom megoldhatónak ezen kérdést, mert addig, amig meg nem erősödnek, egy uj nagyarányú szövetkezetnek a megalkotása nehézségekbe ütközik, részben az anyagi támogatás miatt, részben sok olyan közbejátszó körülmény következtében, a mely a kezdet nehézségeit egy ilyen uj szövetkezet megalkotásánál még súlyosabbá teszi.

Mihók Sándor.

A beteg tyúkok gyógykezelése.Az aradi baromfikiállitáson sok szép baromfi volt s teljesen egészségeseknek látszottak. Én is vettem 9 drb. sárga orpingtont, egy sárga orpington kakast és 8 drb. sárga orpington tyúkot. Meg is néztem őket jól, a szebbeket kézbe sem vettem, mig a kevésbbé szépeket kézbe vettem, megnéztem s mivel tetszettek az állatok, meg is vettem őket. Kiállítás után hazaérkeztek s ott egyenként megnéztem őket, kézbe vettem (ezt kellett volna a kiállításon tennem) s nagy meglepetésemre találtam egy igen meg

hűlt és tetvekkel ellepett tyúkot s egy félszárnyút.Nagyon meglepett a dolog s boszantott is, hogy igy becsapódtam. Különösen a félszárnyú tyukboszantott, amelynek balszárnya hón? tövében volt szépen amputálva s a dús tollazat mellett, első pillantásra a szárny hiánya meg sem látszott. Arról nem szólok, hogy akad tenyésztő hazánkban, a ki ilyenre képes s 20 koronáért tenyésztő társát becsapni hajlandó.Nem is erről óhajtok most szólni, mert a tyuk egyébként remekszép s ha termékeny tojásokat fog tojni, akkor sebaj!A meghűlt és tetves tyúkról óhajtok most szólni, mikép gyógyítottam meg pár nap alatt.Élsőben is 5°/0-os borsavas vízzel lemostam a fejét, szemeit, melyek bevoltak ragadva, kimosogattam s a bennök felgyülemlett sárgás, túrós anyagot kiszedtem. Azután hosszú vékony pálczikára vattát csavartam, bórvizbe áztattam be s azzal szépen kimostam a száját és torkát, oly mélyen, a milyen mélyen csak lehetett. Azonkívül a nagyfokú hasmenés ellen, beadtam neki naponta 2 drb Va grammos dover port, a mi 2 nap múlva megszüntette a hasmenést.Miután a tyuk nagyon tetves volt, nyakát, fejét és tarkóját bekentem petro- leumos-olajjal, azután beszórtam az egész tyúkot tetüporral -s kendőbe bepólyázva meleg helyre tettem a tyúkot pihenni. Ezt reggel cselekedtem meg s délben tejbe áztatott kenyérkoczkával megtömtem. Este megint gyógykezeltem a tyúkot fenti módon, csupán a petroleumos-olajjal való kenés maradt el. Reggel ismét igy jártam el, de egyúttal meg is etettem. Négy napi kezelés után a tyuk meggyógyult.
Fekete János.

Mire ügyeljünk a sárga olasz tyúkok 
tenyésztésénél.A sárga olasz tyúkok testalkatára nézve megkivántatik, hogynekülönbözzék más- szinü olasz tyúkokétól s mint ezeknél, itt is arra ügyeljen a tenyésztő, hogy a test ne igen rövid legyen, hogy az el nem fogadható merev fark elkerültessék, a mely ily állatok továbbtenyésztésénél előállhatna.Magas lábszára olasz tyúkokat se te- nyészszünk mert tapasztalatszerint éppen a magas lábszáruak hajlanak fokozott mértékben a rövidtestüség felé. A túlságos alacsony testalkat habár más fajtáknál nem is hiba, az olasz tyuk semmi esetre sem alkalmas arra, hogy nyomoréklábuvá fejleszszük, már mérséklete kizárja ezt, mert mozgékony és szaladgálni szeret s az ilyen tyúknál a tacskóforma láb elképzelhetetlen, hasonlóképen a túlságos magas lábszár is.A testalkat mellett figyelem fordítandó a tarajra is. Mindenesetre hátrányos volna a külsőre, ha a taraj nem volna szabályos. Az olasz kakasnál a taraj nagy, továbbá erősen és hegyesen felálló legyen. Mindenesetre ügyelni kell arra, hogy az egyes ágak fent ki ne szélesedjenek s hogy szét ne váljanak, tehát kettős ágat és kinövést meg ne törjünk. A taraj lapja lehetőleg egyenletes erősségű legyen, csak az a része, mely a fejre támaszko



1903. — 51. sz. Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 7dik, szélesebb és erőssebb. Ha a taraj lapja itt-ott vékonyabb, úgy helyenként bemélyedt és öblös, miáltal a taraj elveszti merev tartását, valamint akkor is, ha ránczok mutatkoznak a taraj előrészén. még pedig vízszintes irányban ; ebben az esetben elől nem feszül mereven a csőrre s a taraj lapjának melső vonala hullámos lesz.A taraj hátsó része ne feküdjék szorosan a tarkóra, de túlságosan se távolodjék attól, hogy a taraj alakjának egyöntetűsége meg ne zavartassák. A kakas torkán levő két lebernyeg hosszú és széles, szükséges azonkívül, hogy szépen kikerekitve. széles és finombőrü legyen.A fülkagyló is nagy gondot igényel, mert ez a sárga olasztyuknál ritkán megfelelő ; a tiszta szint illetőleg a tollazat megteszi ugyan a kellő hatást, de leg- többnyire a piszkos fülkagyló miatt a tenyésztés nem elég sikerült: mindenesetre kívánatos, hogy a lülkagyló tekintetében a sárga fajták ne maradjanak el a fogolysziniiek mögött. Óvakodjunk tehát attól, hogy a fülkagyló túlságos nagyra nőjjön, mert rendszerint vastagbőrű és szivacsos lesz; inkább legyen kisebb, ha nem is nagyon kicsi, de mindenesetre a fülkagyló tisztaságára ügyeljen a tenyésztő. Ha már a tyúkoknál elérte ezt, akkor a kakasok utódai is megfelelőbb fülkagylóval rendelkeznek, a mi utóbbiaknál sokkal feltűnőbb, mint a tyúkoknál. Hasonlókép elengedhetlen, hogy a sárga olasz tyúkok lábszára is sárga legyen.Az olasz tyúkoknál a sárgaszin legjobban beüt, ha az aranysárga árnyalatot illetőleg nem támasztunk túlságos igényeket és, elinte megelégszünk bőrsárga színnel. Bár ebben a változatban a fénylő arany- szin hiányzik is, de megvan az aiz előnye, hogy egyöntetű és fokozott átöröklő képessége van. Ha a sárga olasz tyúkok tenyésztői a szin egyöntetűségre fektetnék egyelőre a fősulyt, ami bőrsárga tenyészállatok beállításával érhető el, ez esetben ma már sokkal egyöntetűbb alapszín, a farknak kevesebb árnyékolása, a tollazatban kevesebb fehérség s a kakasoknál a márványszerü tollfedő nem oly gyakran mutatkoznék. — e.
Különfélék.

Állategészségügyi főfelügyelői kineve
zés. Bárdossy Jenő dr. Sáros vármegye főispánja — mint Eperjesről Írják — megválik állásától. Bárdossy miniszteri tanácsosi czimmel és jelleggel mint ál
lategészségügyi főfelügyelő a földmivelés- ügyi minisztériumba fog kineveztetni. 
Bárdossy azelőtt is a földmivelésügyi minisztériumnak volt tisztviselője és igy visszatér ugyanabba az ügykörbe, a hol főispánná kinevezése előtt működött.

Halálozás. Kühne Ede gépgyáros, a mosoni gépgyár tulajdonosa, f. hó 13-án hatvanöt éves korában meghalt Moson- ban. Temetése deczember 16-án ment végbe nagy részvét mellett.
Állatorvosi kinevezések. Am. kir. föld

mivelésügyi miniszter Tóth József m. kir. föállatorvost (Szeged, törvényhatósági állatorvos) Debreczenbe áthelyezte és megbízta az ottani kerületi m. kir. állategészségügyi felügyelői teendőkkel, továbbá áthelyezte Jung Péter m. kir. főállatorvost, a kőbányai m. kir. állategészségügyi hivatal főnökét Szegedre, a törvényhatósági állatorvosi teendők ellátására, Lutz József m. kir. föállatorvost (Aranyosmarót, törvényhatóság, állatorvos) Budapestre s a kőbányai m. kir. állategészségügyi hivatal főnöki teendőivel megbízna, Kuszenda János m. kir. főállatorvost (Zombor, törvényhatósági állatorvos) Máram arosszigetre, a törvényhatósági állatorvosi teendők ellátására, 
Ilii György (Pest-Pil's-Solt-Kiskun vármegye) kiskőrösi járási m. kir. állatorvost Zomborba a törvényhatósági állatorvosi teendők ellátására, Ferdinandy Aladár németpalán kai járási m. kir. állatorvost Kiskörösre, végre Tokayer Bernát kézdivásárhelyi városi m. kir. állatorvost Németpalánkára.

„AGRÁR .1A“
magyar gépforgalmi rész ény - társaság, 

a szab, osztrák-magyar államvasut-társaság 

resiczai mezőgazdasági gépgyárának 
vezérügj’iiöksége.

Mezőgazdák különös figyelmébe! Tiszta aczelaayag saját hámoiainkból t Eltörhetetlentégelyaczélekefej.Pánczélaczélkormánylemez. Magasított aczél-ekefej.Porvédö kerekek.
Aczél IJ gerendely.

Csak kitámasztott nyeregkerettel bíró 
taligát s/állitunk. üJnf- Kérjünk árjegy
zéket -Wi mivel ez az összes taiaj- 
mivclő-gépeket terjedelmesen ismerteti 
és egyáltalán a talaj alapos megmunká
lására terjedelmes, szakszerű és minden 
gazdának értékes felvilágosításokat nyújt 

és dij i 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 sertéskereskedelmi szokások módo
sítása. A székesfőváros közönsége kérelmet intézett a kereskedelemügyi miniszterhez az iránt, hogy a kőbányai sertésvásáron az eladás ezentúl ép úgy, mintaferenezvárosi sertésvásáron csakis élősúly szerint, minden levonás nélkül 

történjék és mellöztessék az ott eddig követett az a szokás, a mely szerint az eladás tárgyát tévő hízott sertés teljes súlyából minden pár sertés után 45-kilo- gram az élősúlyra levonandó, a fönnmaradó tiszta súly vételárából fogyasztási adóra és szállítás közben való suly- apadásra még 4 százalék vonandó le és csak az ezután mutatkozó összeg fizetendő az eladónak a vételár teljes kielégítéseként. Ez ellen az érdekelt körök a miniszterhez előterjesztést intézvén, a miniszter a kamarát hívta föl arra, hogy a szóban levő kérdést valamennyi érdekeltség, de különösen sertéskereskedelmünk és kivitelünk szempontjából megvizsgálva, arról véleménves jelentést ter- jeszszen eléje. A kamara elnöksége e fölhívás folytán az összes érdekelt körök képviselőinek bevonásával értekezletet tartott, a mely a kérdést beható tanácskozás tárgyává tevén, eredményéül tüzetes jelentést terjeszt a keddi kamarai teljes ülés elé. A jelentés az eddigi szokás fönntartása mellett szól és végül ezt mondja: Sokkal helyesebben jár el a főváros törvényhatósága, ha a Kőbányán bevált szokást a ferenezvárosi sertésvásáron is meghonosítja, a helyett, hogy megfordítva, eltörölni törekednék a kőbányai szokást, mely intézkedés az ottani piacznak is gyöngülését, a forgalomnak a fővárostól való elterelését, tehát egészben véve a helyzetnek lehetőleg még rosszabbodását, nem pedig javulását eredményezné.
Tenyészmarha-kiosztás. Gsikvármegye községeiben: Kondáson, Mindszenten, 

Csik-Szent-Mártonban, Ménaságon, Sze- 
redában, Kerefalván, Szentkirályon, Vár
tót falván, Udvarhelyben, Küsmödön, Bű
zödben, Kőrispatakon 160 tenyészmarhát osztott ki a székely kirendeltség kedvezményes áron, hogy a szarvasmarhatenyésztést föllenditse.

Dijazással egybekötött tenyészállat-kiállí
tás. A szepesvármegyei gazdasági egyesület a földmivelésügyi miniszter anyagi támogatásával decz. 12-én Szepes-Szombaton dijazással egybekötött tény észállat-kiáditást rendezett. A kiállítás a viszonyaink között tenyésztésre leginkább ajánlott pinzgaui 
marhafaj fokozatos terjeszkedéséről tett tanúságot. Egyes kiváló szép példányú üszők olyanok voltak, mintha az alpesi legelőkben bővelkedő Salzburg vidéke nevelte volna. Összesen 145 darab szarvasmarhát vezettek föl, egytől-egyig szép példányú egyedek ; 51 kisgazda és 8 községi pásztor közt osztottak ki díszoklevelet és 825 korona jutalomdijat.

Selyemtenyésztés Kassán. Soltész Bertalan, a szegzárdi selyemtenyésztés felügyelője Kassán járt, hogy a selyemtenyésztés eszméjének propagandát csináljon. Az eszme keresztülvitele nem ütközik nehézségekbe, mert a városnak rég óta van Epres-kertje, a melyben 350 erre alkalmas eperfája van. Ezenkívül eperfák ingyenes adományozása által a felügyelőség még külön is fogja növelni a tenyésztési kedvet. A kikpe- 



8 Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok 1903. — 51. sz.dig még nem értenek ehhez: azt külön e czélra küldött leányok fogják kioktatni.
A havasi legelők tanulmányozása. 

Tallián Béla földmivelésügyi miniszter megbízta Pirkner János állattenyésztési főfelügyelőt, hogy a havasi legelők okszerű használásáról, a havasi tejgazdaságokról alkalmas kézikönyvet Írjon. Ezt a megbízatást megelőzte Pirknernek Svájczban való tanulmányútja, a hol módja volt olyan tapasztalatokat szerezni, melyek a hazai havasok gazdasági kihasználásának kérdésénél hasznosan értékesíthetők.
Közvágohidak és állatvásárok mono

gráfiája. A közélelmezési ügyosztály megiratta a budapesti közvágohidak és az állatvásárok monográfiáját. A két hatalmas kötet most került ki a sajtó alól s hü képét adja a főváros állatvásárai keletkezésének, fejlődésének s a vásárok harmincz éves történetének.
Szarvasmarhakiállitás. A Biharmegyei 

Gazdasági Egyesület Margittán díjazással egybekötött szarvasmarhakiállitást rendezett. Összesen bemutattak 75 darab tehenet és üszőt. A kiállítás iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Margittá vidékéről nagy gazdaközönség jelent meg, hogy gyönyörködjék a kiállításon bemutatott állatokban, a melyek mind a kisgazdákéi voltak. Az első dijat Vigh Bálint széplaki lakos, Szarvady János és Hermann Ferencz bályoki lakos nyerte.
Magyar lovak Törökországban. Székesfehérvárott, a mostani országos vásáron kétszáz lovat vásároltak Törökország részére, különösen az apró erős lovakat válogatták össze. A szállítmányt már útnak indították.
Bulgária tojáskivitele. A bulgár kormány mégis foglalkozik a tojástőzsde tervével és a kormány fölszólitása folytán a szófiai kereskedelmi kamara az érdekelt tojás- és baromfikereskedőket értekezletre hívta egybe ; ezen a kormány által a szárnyas- és tojáskivitel tárgyában fölállított 14 pont kerül megvitatásra a Szófiában fölállítandó tojásbörze ügyében. A megvitatandó és kidolgozandó 14 pont a következő : 1. Tojásbörze Szófiában. 2. A szárnyas és tojás Angliába való kivitelének emelése, mert az ország a bolgár kivitelre az utóbbi években folyton emelkedő fontossággal bir. 3. Az Ausztriába és Magyarországba szállítandó liba minőségének emelése, mert több panasz érkezett be.4. A szárnyasok tollának kivitele. 5. A bolgár tojás súlyáról. 6. A pulyka- és libaféléböl mely fajta legalkalmasabb az exportra. 7. A baromfikolera esetén mely hathatósabb egészségügyrendőri intézkedések volnának foganatositandók és a szárnyasok kivitelénél mily hatósági ellenőrzés volna gyakorlandó. 8. A kis exportőrökön való segítés az áru 

ellenében adandó hitel által. 9. A jelenlegi vaggonrendszer kellő átalakítása és a bolgár vonatok menetsebességének esetleges emelése. 10. A tojásnak a külföld igényei szerint való osztályozása11. A ki- és beviteli tarifák változása.12. Megfelelő vasúti tarifa. 13. A ket- reczeknek 50 százaléknyi rabatt melletti visszaszállítása. 14. A szárnyasoknak gyorsvonaton való szállítása. E kérdések szóbeli megvitatása már egy előzetes értekezleten megtörtént, az egyes fölszólalók pedig fölkérettek véleményüknek Írásban való előterjesztésére. Az ekként rendelkezésre álló adatokat és véleményeket a szófiai kamara egy egységes eláborátum alakjában fogja a kormány elé terjeszteni.

= Biiajesl. =
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 kenöcsöt 
Kocsikenöcsöt

Repczeolajat 
Lenolajat 
Olívaolajat 
Gépolajat

A szolnok-dubokai gazdák a tarka marha 
ellen. A Szolnok-Dob oka vármegyei Gazdasági Egylet, úgyis mint a megye mezőgazdasági bizottsága, a kérdés alapos megvitatása után egy felmerült eset kap • csán kimondta, hogy Szamosujvár szab, kir. város által kért szabályrendelet-változtatást — mely első lépés lenne arra, hogy az egész vármegye a tarka marha tenyésztésére térjen át — teljesíthetőnek nem tartja. Bármely részről jövő olyan kí
sérletet, mely tarka marhának köztenyésztésbe 
leendő hozatalát czélozza, még csak tárgya
lás alá sem veszi. Megbízza, az elnököd, hogy a bizottság nevében kérje a töldmi- velésügyi minisztert minden olyan kísérletnek a visszautasítására, mely bármiféle 

czimen Szolnok-Doboka vármegyében a tarka marhatenyésztést terjeszteni czé- lozza. Kérdés intézendő továbbá a miniszterhez, hogy megengedhetőnek véli-e a bizottság azon tervezetének keresztülvitelét, miszerint a tarka marha kiküszöbölése érdekében, 3—4 év múlva a köztenyésztésre szánt érdé yi-magyar fajta bikákkal tarka tehenet fedeztetni ne legyen szabad.
Baromfitenyésztők Országos 

Egyesületének postája.
(E rovatban minden hozzánk érkezett levélre válaszolunk, 

ennélfogva tessék ezt a rovatot figyelemmel kisérni.)
& P.-né úrnőnek Török-Szent Miklós. Baromfi

tenyésztését előjegyzésbe vettük s alkalomad
tán ajánlani fogjuk a kacsákat, kérjük azon
ban az árakat is velünk tudatni. — M. P. urnák
S. Szobb. A legalkalmasabb ülörudak az ismert 
4 szegletü vágott tető-léczek, a melyeknek felső 
szegletei le vannak gyalulva. Miután a léczek 
elég szélesek, könnyen kinyújthatják a rajtuk ülő 
tyúkok lábujjaikat, a miáltal a lábak jobban 
nyugodtak, mintha gömbölyű s vékony ülő- 
rudakbi kell görcsösen kapaszkodniok az álla
toknak. — K. Gr. úrnőnek Radna. Fáczánokat 
és gyöngytyukokat legjobb kertben vagy udvar
ban tartani. Legjobb nekik elég tágas, szellős, 
de nem zugos ólat adni, magasra alkalmazott 
ülőrudakkal, a hol éjszaka meghúzhatják ma
gukat. Nappal udvaron vagy gyümölcsös kert
ben hagyjuk járkálni, a hol mint rovar-irtók 
hasznot fognak hajtani. — R. J. urnák, Szom
bathely. Ajánljuk Hreblay Emil könyveit, melyek 
egyesületünknél is megrendelhetők. Árjegyzéket 
postán küldünk. & S. úrnőnek Palota. Geittner 
és Rausch czég Budapest Andrássy-ut 8.

Állatkereskedelein.
Az „Állattenyésztési és Tejgazdaságai 

Lapok“ eredeti tudósításai.
Budapesti szuróinarhaváHár. 1903. decz. 17. 

Fölhozatott : borjú 274 darab, bárány — darab. 
Árak: Borjú I. oszt, kg.-ként 88—100 fill., II. oszt. 
74—87 fill., bárány páronkint-------- kor.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha.
Budapesti juh vásár. 1903. deczember 14. Fölhajta

tott: 1201 drb. Árak: q-kint korona értékben. Első
rendű hízott ürü 42—45, középminőségü hízott ürti 
37—40, legelőn javított ürü -------- pár.-kint, javított
bárány, —, szerbiai raczkajuh----- , kecske —, anya

Irányzat: A vásár hangulat lanyha.

Árak : (100 kilogrammonkint koronaértékben.)

Budapesti vág-óiuarhavásár. 1903. deczember 17. 
Fölhajtatott: hízott s legelőmarha 2459 drb, csontozni 
való marha 743 drb, összesen 3202 drb. Ebből: ökör 
2343 drb, bika 113 drb, tehén 664 drb, bivaly 72 drb, 
növendékmarha 10 drb.

1903. deczember 17. I. rendű | II. rendű III. rendű
Magyar hízott ökör 66-72 56—64 50—54
Tarka hizott ökör . 68-76 58-60 52—57
Tehén........................ 57—64 48-55 42-47
Szerbiai ökör . . . 60-68 50-58 40-48
Bika........................... 66-75 56-64 46-54

44 56
Bivaly ....... — 38—46 —
Irányzat: A vásár hangulata lanyha, az árak 2—3 koro

nával mmázsánként estek.

Budapesti Jéreiiczvárosi sertés-zárt vásár.

Nap Érk.
waggon

Érk. 
darab

Sertés- 
közvágó- 

hidra 
elszállít-, 
tatott '

Eladat
lanul 

maradt

Decz.11-től decz.17-ig 110 4115 4149 | 332

Irányzat: Vásár özepes.
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A kőbányai sertéspiacz lieti forgalma. 1903. 
deczember 9-től 1903. decz. 17-ig. Sertésállomány volt 
1903. deczember 9-én 28165 drb. Ehhez érkezett: magyar 
1662 drb, szerb 4439 drb, összes állomány 34266 drb. 
Elszállíthatott: 4307 drb. Maradt állomány 29959.

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

Magyar öreg nehéz, párja 400 kg. fölül 116—120 flll. 
Magyar közép párja 300—400 kg.-ig 116—120 flll.
(Az alábbi árak 45 kg. élősúly és 4°|o levonással értendők.

Magyar fiatal nehéz párja 300 kg.-on fölül 118—122 
flll. Magyar közép párja 250 kg.-on fölül 118—122 
flll. Magyar könnyű párja 200 kg.-on fölül 116—120 
flll. Szerb nehéz párja 260 kg.-on fölül 116—120 fi.ll. 
Szerb közép párja 250 kg.-on fölül 112—116 fillér. 
Szerb könnyű párja 240 kg.-on fölül 112—116 fillér.

Irányzat: Élénk.

Soványsertés árak :
(Az árak 4»|o levonással élősúlyban értendők.)

Öreg 2 éven fölüli 108 f.-től 116 f.-ig, öreg 2 éves 
108—116 f.-ig, vészen átment 2 éven aluli süldő 130—140 
f.-ig, vészen át nem ment 2 éven aluli süldő 104—112 
fillérig. Irányzat: Élénk.

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

Budapesti lóvásár. 19O3.< eczemb. 17. Fölhajtatott: 
410 drb. Ebből jobb min. hátasló — drb, jukker 
6 drb, hintós 8 drb, igás 40 drb, fuvaros ló 70 drb, 
parasztló 250 drb, alárendelt minőségű 36 drb. Elada
tott : 281 drb. Árak : drbonkint kor. hátas ló----- , jukker
-------- , hintós 380—1000, igás 240—360, fuvarosló 100— 
210, paraszt ló 30—80.

Irányzat: A vásár hangulata lanyha.

Bécsi sertésvásár. 1903. decz. 15. Fölhajtatott: 
hússertés 4394 darab, zsirsertés 5377 drb, összesen: 
9771 drb. Ebből : magyarországi 5412 drb, galicziai 
3999 drb, egyéb 360 drb. Árak: kgrammonkint élősúly
ban fill.-ekben : elsőrendű nehéz magyar 107—109 (kiv. 
—), elsőrendű közép magyar 100—104, könnyű magyar 
94—98, öreg nehéz magyar 100—104, szerémségi 
Öiorvát)-------- , szedett sertés 94—98, galicziai süldők
-------- , galicziai öreg------, hússertések 72—90. ,

Irányzat: nehézkes ; príma zsirsertések ára a múlt
hetinél némileg magasabb.

Bécsi Juhvásár. 1903. decz. 17. Fölhajtatott: 1586 
darab, mely — fill.-rel kelt el klgr.-kint. Árak : kg.-kint 
flll.-ben : angol húsos ürük-------- , I. rendű hízott ürü
44—50, középmin. hízott ürü------ , kecske —, báránv —.

Irányzat: A vásár majdnem üzlet i élküli.

Bécsi szarvasmarhavásár. 1903. decz. 14. Föl
hajtatott : hízott és legelőmarha 3044 drb, csontozni 
való marha 897 darab, összesen 3941 darab. Ebből 
ökör 2755 drb, bika 543 drb, tehén 470 drb, bivaly 
173 drb.
Árak: (100 kilogrammonként élősúlyban koronaőrtők

ben fogyasztási adó nélkül.)

1903. deczember 14. jj 1. rendű I II. rendű III. rendű

Magyar hízott ökör . . . 72—76 62—71 1 52—61
Galicziai hízott ökör. . . 74-76-78 66-73 60—65
Tarka hízott ökör . . . 80-85-87 68-79 | 60-67
Bikák .............................. 48-72-73 48-72 73 —
Hízott tehén....................
Legelő marha....................

52-68 52—68 zzz
Csontoznivaló marha . . — —----- —
Bivaly.............................. 38-50 38-50 —
Konzerváru (selejt) . . . — -------- 1 —
Irányzat: a agyobb föíhajtás folytán az üzlet igén

lanyha és az árak hanyatlottak. Vásáron kívül közvet-
lenül a vágóhídra érkezett a lefolyt héten 975, a múlt 
vesztegvásárra való fölhajtá-s 700 drb.

Bécsi szurómarhavásár. 1903. deczember 17. Föl
hozatal: 3696 drb borjú, 3091 drb sertés, 721 drb 
juh, 593 drb bárány. Arak: kg.-kint flll. borjú I. o.: 

•-------- , II. o. -------- , sertés--------- , süldő sertés
-------- , juh páronkint-------- -, bárány-------- kor.

Irányzat : rendkívül lanyha, az árak hanyatlottak.

Élelmi czikkek piacza.
A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

jelentése 1903. deczember 18-án.
A kedvezőtlen időjárás folytán az üzletmenet nagyon 

lanyha volt a lefolyt héten. A vágott baromfi, különö
sen a vágott hízott libák árjavulása ennek folytán még 
nem állott be, karácsony hetében azonban feltétlenül 
lehe számítani az árak emelkedésére. Vajárak szilár
dak mara tak és a felszállitott készletek gyors ős 
sima elhelyezést találtak. Vadfélék közt különösen 
nyulak érkeztek nagyobb mennyiségben, de a tekin
télyes hozatalok daczára is a megfelelő élénk kereslet 
az eddigi árak nívóját fentartotta. Tojáspiaczon a kül
földi kedvezőtlen jelentések és az enyhe esős időjárás 
folyományak nt újabb árvisszaesés állott be és a múlt 
heti árakkal szemben közel 10 koronányi diff< renczia 
konstatálható.

Árak: Hus n e m üe 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 2.60—2.80, fogoly 0.80—1.30, fáczán 2. 3.— sza
lonka 2.00—2.30 kor. dbkiht, vaddisznó 60 - 80 flll. őz- 
hus 1.------1.20, szarvas és dámvad —.70---- - 80 kor.
kgként. Baromfifélék: élő tyuk 2.40—2.80, rántani 
való csirke 1.30—1.40, sütni való csirke 2.20—3.—, 
kacsa, hízott 4.50—6.—,íud, hízott 10.----- 14.—, pulyka,
hízott 8.—-11.— kor. páronkint. Vágott hízott liba 
1.------ 1.20, vágott hízott kappan, kacsa és .pulyka
1.20—1.40 kor. kgként. Teavaj: (czentrifugal) 2.50— 
2.60, főzővaj 2.20—2.30 kor. kgként. Tehéntúró kgja 
18—28 fillér. Méz: pergetett ákácz 1.10—1.20, hárs 
—.80—1.— kor. kgként. Gyümölcsíz 2 kör. kgkint. szá
rított gomba 2.40—4.— kor., mák (kék) 50—60-flll. kgként. 
Sajtok: Romadour 25—50 dg.-os téglákban 50—60 fillér, 
grói 1.----- 1.20 ko . 'kg.-ké t juhsajtok 0.80—1.— kor.
kg.-ként. Tojás : bácskai 80—81, erdélyi apróbb áru 
79—80 kor., ládankint (1440 drb.), apadt 60—72 kor.

Ragadós állati betegségek állása Magyarországon.

1903. deczember 13-án.
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Lépfene _ ... .....  ... ............ 22 33 8 3
Veszettség............... ............ 53 53 • — —■ 5 5
Takonykór .............  _ 34 45 — 6 — —
Ragadós száj ős körömfájás 565 3121 — — 102 626
Ragadós tüdőlob ............... — — — — — —
Juhhimlő_  _ _____ __ ... 21 26 — — 1 14
Ivarszerü hólyagos kiütés 10 17 1 1 — —
Rühkór . . _ _  ________ 95 211 — 4 8 —
Sertésorbáncz _ __ _____ 99 261 — __ 15 29
Bivalyvéaz............... ............ 34 51 — — 1 2
Sertésvész 384 — — 13 —

Flünn 4 t,rb magyar-erdélyi tenyésztehén 
iJduU Somogyi Albert országos törzs
könyvbe felvett héjasfalvi tenyészetében, Nagy- 
küküi löm egye, Héjasfulva.

FEHÉR MIKLÓS SS?
Budapesten, V. kerület, Külső Váczi - ut 80. szám.

A máv. gépgyára gazdasági gépeinek eladása.

BERENDEZ:........................=tej szövetkezeteket, modern magán tejgazdaságokat.
ÁLLANDÓ RAKTÁR: _..........legjobb minőségű összes tejgazdasági czikkekben. Költségvetésekkel és tervekkel dijmentesen szolgálunk.A pozs nyi II. mezőgazdasági országos kiállításon díszoklevél. A legnagyobb z kitüntetés. '—...  .........! Árjegyzékeket ingyen és bérmentve !

Használt és javí
tott lokomobilok és gőzcséplőgépek.

Csereüzletek. Mindennemű gazdasági gépek. :
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WESTFALIA SEPARATOR
GÁL ÉS FODOR
Budapest, V., Váczi-körut 44. sz

I
A legtökéletesebb szabadalmazott ■
„WESTFALIA" separatorok. |

A legújabban szabadalmazott tejelőme- 
legitők kizárólagos elárusítói. Tejszövet
kezetek, tej telepek, vaj és sajtgyárak 
teljes berendezéséről erő és kézi hajtásra 
díjtalanul szolgálunk tervekkel és költ- 
..... ségvetéssel. —————-
Tessék árjegyzéket kérni.

■—hmm Szállítási osztály : baromfi-, tojás-, vad-, vaj-, gyümölcs- és főze-
lékküldemények után, ha a társaság neve alatt kerülnek feladásra 
jelentékeny szállítási kedvezményeket folyósít. A szállitmányo- 
zásra vonatkozó mindennemű kérdésekben (fuvardijak, útirányok 

■mmmm. stb.) készséggel nyújt felvilágosítást. ■ ---- - .. ■ —
_ Kiviteli osztály : A társaság berlini fiókja mindenféle élemi czikkek

bizományi értékesítését elvállalja. Áz árukra előlegeket is folyósít. 
Sertésbizományi osztály : A ferenczvárosi sertésvásáron elvállalja 

mhhm. hízott sertések bizományi értékesítését. ----- -- — ■ - —■=
— Közelebbi értesítéseket a társaság igazgatósága ád. —

Lovak szarvasmarhák és juhok részére. Ajánlja szabadalma
zott és kipróbált 
lógyorsuy  Író

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

ban, főranguak, 
katonai 

parancsnoksá
gok és ménesek 
istállóiban haszná

latban vannak.
Nélkülözhetetlen gép minden tenyésztőnek.

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

az 1904. évre.

Ötödik évfolyam. Szerkeszti és kiadja

J ESZ FASZ KY 1 * < E.
az O. 11. G. E. titkárja.

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

f Megrendelhető az „Állattenyésztési éBTejg'azdasdg'i Lapok" 
ö kiadóhivatalában, Budapest, IX., Üllői-ut 25. szám.

Etessünk növendék-állatainkkal és tejelő-marháinkkal 
lenmagpogácsát, a mely minden más takarmánynál sok
kal becsesebb és a legdiátetlkusabb erőtakarmány. •—-

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

I

Iroda
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jSangephauseni gépgyár1~ részvény-társaság ... ........
Budapest, (Kűlgö Váczi-ut) C^IiJa-irtcza 3.

SWi Vasöntöde, gép- és rézgyár.

Speeial gépgyár szeszgyárak berendezésére.

►►►►►►►►►►►►

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

gyorsított különvonatok.
Közlekednek egyelőre: hetenként szerdán és szombaton.

. Bővebb felvilágosítást ad a

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Uj “Vietória' sorvetőgép
(tolókerék • rend - 
szer) legkönnyebb 
és legegyszerűbb 
VETŐGÉP. "'.L..'"—-

| Tfofkerr és Sehraritz
PÍ| J3udapesten, VI. kér, Váezi-körút 57. sz.U-í gazdasági gépgyára és vas- öntödéje Kispesten épültl900-ban
jTjanija legjobb minőségű gazdasági gépeit 
J és eszközeit jutányos árak mellett. =

Jerjedelmes árjegyzékek bérmentve és ingyen

vidéki*¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥**'¥**¥***¥¥¥**¥*'¥4^*

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

■jinnniL?".ínrpbotoczlnkogTafl&l mülntézete

Budapest, VJII., Szentkirályi-u. 13.
KÉSZÍT: ----------------------------------------------
mindennemű nyomtatványhoz szükségelt V'/

CLIOHÉKET $J
Chemigrafia, chromotypia, photo- (auto)- 
typia, fametszet stb. utján. Térképek, terve
zetek, alaprajzok photolithografiailag leg
szebben, íegolcsóbban sokszorosittatnak

mBorendelÉsek pontosan is jutányosán eszközölietnBK.

Lótulajdonosoknak fontos!
Azon kiváló eredmény, melyet tavaly az álta

lam forgalomba hozott kitűnő minőségű 

sági"= iótakarókkal
a gazdáknál és földbirtokosoknál elértem, arra ösztökélt, hory az idén 
ismét a kővetkező vastag, meleg, elpusztíthatatlan lótakarókat hozzam 
forgalomba: a) Gazdasági iótakarő 145/195 cm. darabja 2.10 írt., 
párja 4.— frt. b) Sport takiró (finom barna-pamut) 1 5/185 cm. 
drb. 3.80 frt párja 7.20 frt Sörházi és bánya-pokrőcz kiváíő jő 
minőséig gyapjú (doublé) 155 1*5 cm. drb « Irt, párja 11.50 
B pár vételénél bérmentes szállítás. Nem tetsző áruéri a pénzt 
visszaküldöm. Referenciák és utőrendelések Auersperg herczegi 
uradalom, Wlasclhin. Gróf Kaunte-féle uradalom, Magyar-Bród, Hercourt- 
féle erdészeti fo ügyelőség Dubnitz, Uradalmi Igazgatóság Mnisek (Cseh
ország-) Schuman-féle Cirkus stb. stb.

Szétküldés utánvét vagy a pénz elöieges bekül
dése mellett.
A TI AT V CAl 7IW A AT AT gazdasági czikkek áruháza 
HUvlii BíILaJjIaIvIv Wien, II/2. Licliteiiaiieroasse No. 1.

ajánlják legújabb rendszerű saját gyártmányú benziniokomobiljaikat és benzinmotorjaikat. ’j-csó üzem költség! Nincs tűzveszély! Köny- nyen kezelhető! Különlegesség: Vajgyurógépek. Tejgazdasági 
berendezések vawawavavavavavavava Tessék árjegyzéket kérni.
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e_e_e.e_e.e_ 1902. évi forgalom: 28,000 bál. j_9_«>_9_9_9
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 
:—.......... felvilágosítással szolgál: —:

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

Első Magyar Sertéshizlaló 
Részvény-Társaság Alagott

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

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

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

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
úgy is mint a

Gazdasági Egyesületek Or$z. Szövetsége
Alakult 1900. erkölcsi támogatásával Alakult 1900.

■1 Biztosítéki alap: - .... —
Kormány hozzájárulásával........................................... 400.000.— kor.
Alapítványok................................................ ..... 1,268.120.— kor.'
Tartalékok........................................................................... 190.400.30 kor.

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

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

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

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

AZALATNAI kénkovand-ipar r.-t.Brassói kénsav- és műtrágyagyára ajánlja legjobb minőségű mindennemű - ---- ---- -
Műtrágyáita t. ez. gazdaközönség becses fígyel- *9 mébe. Ajánlatokkal készséggel szoléi gál a Központi Iroda, Budapest,IV., Mária Valéria-utcza 7.

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-VA JKÖPÜLÖK. Legújabb és legczélszerübn 

gép kisebb üzemek részére.
Szám 12 3 4

10 15 25 lit.
K. 25.— 36.— 45.— 65.—

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

Tejgazdasági gépgyár és tejgazda
sági technikai iroda.

Berendez teljes tejgazdaságokat kéz-
és erőhajtásra.

Eladó földbirtok.
Egy 410 kát. hold terjedelmű, Gömör- megye, Berzéte és Rudna községek határában fekvő birtok eladó vagy haszonbérbe adandó.A birtok áll: 2V2 kát. hold — kényelmes lakóház és gazdasági épületekkel ellátott — belsőségből

Óvja az (‘oészMcoét! 

üw Ezernél több kiváló orvos ajánlja! -wfiB

243 hold

101
??

35',

117
n

szántóföldből, 

rétből, 

legelőből és 

erdőből.

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

az üres üvegekért vissza fizeti a

Szt. - Lukacsfiirdö Kútvállalat, Budán.

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

►►►►►►►►►►►►►►►►► ►►►►►►►►►►
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Kis hirdetések ára:

>linden szó 4 fül., kövér betűkkel 
minden, szó 8 flll. beiktatásonként. 
A ki8hirdetések dija előre fizetendő.

KIS HIRDETÉSEK Hirdetésekről
csak akkor adunk felvilágosítást, ha 
kérdésttevő a szükséges postabélye
get v. válaszlevelezölapot beküldi.

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

Feltűnő betűkkel közlendő kis hirdetések dija, 12 O-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 I Árjegyzék. Bricbta 
Kálmán Török - Bálint, 

. (Pestmegye).

Foszforsavas mész 
baromfiak helyes takar
mányozásánál nélkülözhe

tetlen. Kapható :
Szecsődy Lajosné, 

Dömötöri (Vasmegye) elad sör
ig a orpingtonokat törzsen
ként 30 koronáért. Korai fejlett, 
aranyéremmel kitüntetett kaka
sokat külön 14 kor.-ért drbként.

a “Hungária”
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

r.-társaságnál
Budapest, Fürdö-u. 8. |

Baromfitenyésztők figyelmébe
Olcsó kerítések!

Haidekker Sándor 
sodronyszövet., fonat- és 

kerités-g-yíira 
BUDAPESTÉI, VIII. 
Üllői-ut 48. szám.

Olcsó és tartós drótkerítések
baromfi-udvarok, tyukketre- 

czek, kertek, gazdasági telepek, 
ménesek, vadaskertek és erdők 
bekerítésére. Továbbá aczél- 
tiiskés keritéssodrony, 
va lamint csavart pánthuzal.

— Kaphatók: —

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

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 

Plsny Istvánnenál, 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 16kor. 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 már 
most előjegyzést elfogadok és 
rendelés szerint sorrendben lesz
nek szállitva. Sármezey Antal- 
né, Mező-Kovácsháza.

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.. 
Alkotmái y-u. 31. és vidéki 

megbizottaknál.

Lampel Ödön
kosárfonó

Uipe4, Temetö-utcza 8. sz.
Készít baromfiszállitáshoz 
kosarakat törzsenként 2 
koronáért. Rácz Ödönné- 
iéle keltető-fészkeket 1 

koronáért.

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

Gyönyörű 
pulykák tisztavérü fehér te- 
nyészanyag hím 10, tojó 6 
koronáért kapható Tárczay 
István birtokosnál, Győr-Uj- 
Major.

Hirdetéseket 
felvesz 

a kiadóhivatal 
Budapest,

IX., Üllői-út 25.

ITenyésztő Ön? Kiváló ered
ményeket kivan elérni?

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

kon kívül még Fattlnger húsrostos baromfi eledeléből. Ezen 
kiváló tápszereket évek óta eisőre'ndü tenyésztők használják 
és az összes szakmüvekben és lapokban ajánlatnak. — Árjegy
zék és prospektus kívánatra ingyen küldetik FATTINGER t< b- 
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 szállit 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
iiét és több barázdás ekék tökéletesebb szerkezettel

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

töltögetőgépek, porhanyitók, rögtörök. Árjegyzéket készséggel küldök.
■■ __ __

BACHER RUDOLF kizárólagos ekegyára
Magyarországi vezérképviselö Szűcs Zsigmond Budapest, VI., Nagymezö-u. 68.

1
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Műszaki, gazdasági nagykereskedés. Malomkő
gyár. Háztartási, konyha és sport áru raktár.

BUDAPEST. —.

Andrássyút
Bt

APITVA 1865.

. ........'ilílMi®™1"1'

VT'T ▼"V"V VT V VV ▼ ▼ ▼ W '▼ ▼' Y V 7 Y Y VT V T V ▼Az eredeti „MÉLOTTE“ tejfölöző gépek kép- = viselete. = - ~—=- ■
„MELOTTE“ a legkönnyebb járatú. =— 
„MÉLOTTE“ a legtartósabb és legegyszerűbb javítást nem igényel.
„MÉLOTTE“ élesen fölöz. Szolid.Több mint 100,000 eredeti „MEL0TTE“ gép===== van használatban. =Árjegyzékkel és költségvetéssel úgy a tejgazdasági, baromfitenyésztési, mint egyéb eszköze- i inkről és gépeinkről szívesen szolgálunk, j

VAVAVAWAVAVAVAVAAz 1900. évi párisi világkiállításon nyert kitüntetés:ALFA-SEPARATDROK Grand Prix.
Iroda, raktár és gyártelep:

Budapest, VI., Lomb-utca 11.

VAVAVAVAWAVAVAVA

Tejgazdasági gépgyár 
SZÁLLÍT mindennemű tejgazdasági eszközöket és gépeket a legjobb kivitelben, a legmodernebb irányban. BERENDEZ tejtelepeket, tejszövetkezeteket 
vav és mintatehenészeteket, ava

A rjegyzékeket és költségvetéseket kívánatra díjmentesen küldünk.
‘Pátria” irodaim vállalat nyomda szvénytársaság Budapest, IX., Üllöi-ut 25. sz. (Köztelek).


