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megkeresésre, melyben a felmerült niegbetegülés természetét 
röviden meg kell jelölni, az illető szakma tanára vagy tanársegéde, 
néhány hallgató kíséretében az e«et színhelyére kirándul és a 
szükségesnek mutatkozó kezelést foganatosítja. A kiszállás, vala-
mint az első segély nyújtása egészen díjtalan. Kívánatos, hogy az 
állattulajdonosok ezt az uj intézményt, mely a külföldön már 
nagyon kifejlődött, saját érdekükben minél sűrűbben vegyék 
igénybe. 

Állatkiállitásaink, melyek az ezredéves kiállítás ideje alatt 
rendezletlek, a legszebb eredményt vivták ki. Ö felsége a király, 
József foherezeg ő fensége, a bájos özvegy trónörökösné, Stefánia, 
és az öszzes Budapesten járt főherczegek megnézték a gyönyörű 
lovakat, melyeket a fiatal mágnások maguk lovagoltak. De a juh 
és hizott marhakiallitás, a gyönyörű szép szárnyasok kiállítása, 
még a külföldi látogatókat is bámulatra ejtette és ugy nyilatkoz-
tak, a mit különben a jury is kijelentette ho^y állatkiállitásaink 
páratlanok a maga nemében s oly szép a nyag még egyetlen kül-
földi kiállításon sem volt együtt. A tenyészállatkiállitás szinte 
óriási érdeklődést keltett és a legszebb eredménynyel járt. 

Selyemtenyésztésünk és selyemiparunk fejlődése érdekében 
ajánljuk tisztelt olvasóinknak, a nemes állatbarátoknak, hogy 
selyembogarak tenyésztésével járuljanak hozzá hazánknak némi 
szolgálatot tenni. Szép fejlődésnek indult már selyemiparunk az 
utolsó években mind azt az 1896-iki kiállítási selyempavillon mun-
kálatai és a földmivelésügyi magyar királyi minisztérium országos 
selyemtenyésztési felügyelősége által kiadott «Selyemtenyésztésmik 
és selyemiparunk fejlődése» czimü füzetke bemutatják, de kívána-
tos volna selyemszöveteket még nagyobb mennyiségben előállítani, 
hogy ne kelljen annyi külföldi árú beszerzésével a magyar ipar 
fejlődésének útját állni. — Tenyészszünk tehát mi is, minden 
család selyembogárkákat s küldjük be a nyers selymet a selyem-
intézetekbe, melyek fáradságunkat örömmel megjutalmazzák bizo-
nyos összeggel. Országunkban a legnagyobb s egyedüli akadálya 
a selyemtenyésztés keliő tovább fejlesztésének az, hogy a szederfa-
tenyésztés nincs eléggé felkarolva. Ültessünk tehát szederfákat, 
mozdítsuk elő a szederfatenyésztést és vele együtt a selyem-
bogárkák tenyésztését; hisz már eddig is közel 15 millió forint 
keresethez jutott népünk ez iparág után, mennyivel inkább növe-
kednék bevétele, a nagyobb arányban és nagyobb mennyiségben 
ültetett szederfák és tenyésztett selyembogarak révén ! — A jó 
ügy érdekében karoljuk fel a hasznos állatkákat s bánjunk velük 
ugy, mint állatvédőkhöz illik. 

Galambtenyésztő Egyesület. Az Országos Baromfitenyésztő 
Egyesület kebelében a nyár folyamán uj egyesület alakult Orszá-
gos Galambtenyésztő Egyesület czimen. Napról-napra emelkedik 
a mezőgazdasági és sport-galambtenyésztés fontossága s az egye-
sület annak fejlesztését tűzte ki czéljául. Az egyesület elnökévé 
Saárossy-Kapeller Ferencz miniszteri osztálytanácsost választot-
ták meg. 




