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A juhkiállitás programmja.
A Magyar Gazdasági Egyesület f. évi január 30-kán hozott 

közgyűlési határozatánál fogva ez évben a júniusi (medárdnapi) 
vásár alatt Pesten a köztelken juhkiállitást rendez.

A kiállítás föltételei következők:
1. A kiállításra szánt juhok f. é. május 20-dik napjáig a 

Magyar Gazdasági Egyesület titoknoki hivatalánál a következő 
alakban bejelentendők.

Nyilatkozat azon juhokról, melyeket alulirt az 1860-ik évi 
junius 3—6-án Pesten tartandó kiállításra küldeni fog.

Betöltendő rovatok :
a) A tulajdonos neve, állása és lakhelye.
b) Az állat juhászati száma (bélyege).
c) Az állat faja.
d) Az állat ivara (kos vagy nőstény).
e) Az állat kora.
f) Az állat a kiállító saját tenyésztéséből való-e, vagy hol, 

kitől és mikor vásároltatott?
g) Az állat származása (apja, anyja) a szülők leírásával 

lehetőségig a harmad ízig.
h) Adatok: gyapjútermés az egész nyájról, megjegyzésével 

annak, hogy a nyáj micsoda állatokból áll szám szerint, fejős-e 
vagy nem; szaporaság; a husállatoknál a hizékonyság.

i) Eladók-e az állatok, és mennyiért?
2. Kívánatos, hogy az egyesületnél törzskönyvezett anya

birkák ivadékaikkal együtt állíttassanak ki, a szopós bárányokat 
kivéve.
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3- A kiállítandó juhok a köztelken május 31-én, június 
1 -ső és 2-dik napján vétetnek á t; junius 3-án már le"fölebb 
kora reggeli órákban fogadtathatnak el.

4. A kiállítás junius 3-án déli 12 órakor fog megnyit
tatni, ̂ s tart junius 4. és 5-én naponkint reggeli 9 órától 
délutáni 6 óráig, s junius 6-án délig, midőn a kiállítás bezá
ratván, a juhok még az nap visszaadatnak.
i a kiállítandó juhok a pesti vámvonalokon

akadalytalanul bejöhessenek, s a vasútról alkalmas ketreczekben 
szállíttassanak a Köztelekre; úgy nem különben a kiállított 
juhok takarmányozásáról is : az Egyesület gondoskodik.
, ^  6‘ A  t vi mártius 22' én tartott igazg. választmányi ülés 
határozatánál fogva, a juhászati szakosztály javaslata nyomán, 
az idei juhkiallitásra a következő bírálati eljárás állapíttatott 
m6g \

a) A bíráló bizottmány a kiállítás megnyitása előtt, a 
gyapjú- és hústermelő hasznosság szerint, három főcsoportozatban 
külön helyezi el a kiállítandó állatokat, és ugvan:
nyiségg °Por^̂)a: a SJraPjnfinomságot a viszonylagos meny-

csoportba: a gyapjúmennyiséget a viszonylagos mi
nőséggel, es

III. csoportba: a hústermelést képviselő állatokat, a vi
szonylagos gyapjútermelésre és tejhasználatra való tekintettel.
• , u ,  . n n  " a™m főirány mindegyikében, a különböző nyá- 
jakból kiállított állatok, a gyapjú és testalkat leírása által, a 
kiváló tulajdonok es tenyésztési jelentőség szerint fognak jel- 
emeztetni, s az ezen tulajdonokat a különböző nyájakban leg- 

tokeletesebben képviselő tenyészállatok ki fognak jelöltetni.
c) A mennyiben csak egyes példányok jönnek kiállításra 

és bírálat a a ezek magukban megitélletvén, a szerint, a mint 
egy iranybeliek, egymással párvonaloztatnak.
, .. .., EzuttaI figyelmeztetik egyszersmind a t. közönség azon 
körülményre is, hogy egy névtelen a f. évi juhászati kiállítás 
alkalmával gyapjujuhok versenyére hívja fel a tenyésztőket s 
e versenyne1 a M Gaz. Egyesület oltalmát s a juhászati szak
osztály felügyeletét kérte ki.

., E versenynél az indítványozó által 100 forint pályadij 
ajanltatik, melyhez minden versenyző kos vagy nőstény 20 fttal 
s. a mennyiben a már jelentkezett, a kiállítás megnyitása előtt 
visszavonatnék, a tétel felével, mint bánatpénzzel járul. A már 
megajánlott 100 ftos alap, további ajánlatok által még növel-
Í  V eí Sr i ezhet minden 3 évet (foga szerint) meg nem ha
ladott tökéletesen egészséges kos vagy nőstény, a mennyiben
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az a kiállítást 2 héttel megelőzőleg a pályázásra bejelentetett, 
s a pályázáskor tételét megfizette. A bánatpénznek a kiállítás 
megnyitása előtt kell lefizettetni. A dij az indítványozó által 
kitűzött föltételek alapján a viszonylag legnagyobb értékkel 
biró juhnak fog adatni. A bejelentések a M. Gazd. Egyesület 
titkári hivatalához intézendők, s a fizetések az Egyesület 
pénztáránál eszközlendők.

Bejelentett juhok.
G r ó f  K á r o ly i  G y ö r g y  szénást mellék törzsnyájdból.

1. Kos, merinó, 2 éves (8/ t  sz.) a szénási törzsből, apja 22 sz.,
anyja 538 sz.; nagyszülei : apja részéről kos 414 sz., 
anya 143 sz ., anyja részéről kos 15 sz., anya 448 sz.; 
a kiállított tartozik apáról a 414-es családhoz. Adott 
gyapjút tisztára mosva 1859-ben 316/ 32 fontot. Az 1859-ki 
nyíráskor 10 hónapos gyapjú volt rajta.

2. „ merinó, 2 éves (8/ S4 sz.) a szénási törzsből, apja 503 sz.
anyja 352 sz.; nagyszülei: apja részéről kos 549 sz., 
anya 369 sz., anyja részéről kos 116 sz., anya 480 sz.; 
a kiállított juh tartozik apáról az 549-es családhoz. 
Adott gyapjút tisztára mosva 1859-ben 22y 32 fontot. Az 
1859-ki nyiréskor 10 hónapos gyapjú volt rajta.

3. „ merinó , 2 éves (8/ 2n sz.) a szénási törzsből, apja 551
sz., anyja 183 sz.; nagyszülei : apja részéről kos 518 
sz., anya 288 sz.; anyja részéről kos 211 sz., anya 335 
sz.; a kiállított juh tartozik apáról az 518-as családhoz. 
Adott gyapjút tisztára mosva 1859-ben 2l6'32 fontot. Az 
1859-ki nyiréskor 10 hónapos gyapjú volt rajta.

4. „ merinó, 2 éves (8/ 508 sz.) a szénási törzsből, apja 551
sz., anyja 474 sz.; nagyszülei: apja részéről kos 518 sz , 
anya 288 sz., anyja részéről kos 399 sz., anya 317 sz.; 
a kiállított juh tartozik apáról az 518-as családhoz. 
Adott gyapjút tisztára mosva 1859-ben 223/ 32 fontot. 
Az 1859-ki nyiréskor 10 hónapos gyapjú volt rajta.

5. „ merinó , 3 éves (7/ 38i sz.) a szénási törzsből, apja 486
sz., anyja 272 sz.; nagy szülei : apja részéről Skriben- 
szky nyájából, anyja részéről nem tudatik, de törzsnyáji; a 
kiállított juh tartozik apáról a 486-os családhoz. Adott 
gyapjút tisztára mosva 1859-ben 4ls/ 32 fontot. Az 
1859-ki nyiréskor 12 hónapos gyapjú volt rajta.
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6. Kos merinó, 3 éves (7/ 403 sz.) a szénási törzsből, apja 486
sz., anyja 373 sz.; nagyszülei : apja részéről Skri- 
benszky nyájából, anyja részéről kos 211 sz., anya 29 
sz.; a kiállított juh tartozik apáról a 486-os családhoz. 
Adott gyapjút tisztára mosva 1859-ben 43/ 32 fontot. Az 
1859-ki nyíráskor 12 hónapos gyapjú volt rajta.

7. Anya, merinó, 2 éves (33 sz.) a szénási törzsből, apja 22 sz.,
anyja 5 sz.; nagyszülei: apja részéről kos 414 sz., anya 
143 sz., anyja részéről nem tudatik de törzsnyájból; a 
kiállított juh tartozik apáról a 4l4 es családhoz.

8. „ merinó, 2 éves (244 sz.) a szénási törzsből, apja 481 sz.,
anyja 135 sz.; nagyszülei : apja részéről Skribenszky 
nyájából, anyja részéről nem tudatik de törzsnyájból; 
a kiállított tartozik apáról a 481-es családhoz.

9. „ merinó, 2 éves (429 sz.) a szénási törzsből, apja 549 sz.,
anyja 362 sz.; nagyszülei : apja részéről Skribenszky 
nyájából, anyja részéről mellék nyájból; a kiállított juh 
tartozik apáról a 549-es családhoz.

10. „ merinó, 3 éves (424 sz.) a szénási törzsből, apja 475 sz.>
anyja 199 sz .; nagyszülei : apja részéről Skribenszky 
nyájából, anyja részéről mellék nyájból; a kiállított juh 
tartozik apáról a 475-ös családhoz.

J e g y z e te k .

a) Ez uradalomban levő 616 darab öreg 3-adfű s 
tok kos egyremásra egyegy darab adott 3 fontot és 
9V2 latot tisztára mosva.

i)  Ezen uradalmi 569-ből álló törzs anyák bárányt 
nevelve egyremásra adott egy darab 28/ 32 font mosott 
gyapjút.

c) Szénási gazdaságban levő 5460 anya adott cgy- 
remásra egyegy l 25/ 32 fontnál valamivel többet.

d) A szénási gazdaságban 1859-dik évben volt s 
mcgnyirt 11,385 darab öreg 3-adfű s tok egyremásra 
egyegy darab adott 1 í6/ 32 fontnál valamivel többet.

e) A teleltetés 1859 ben takarmányhiány miatt 
szigorú volt.

f )  Az uradalmi gyapjú a többi uradalmiakkal ada
tott el — ez idénre, még múlt december hóban, mázsája 
körülbelől 180 osztr. forinton.
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G r ó f  K á r o ly i  G y ö r g y  nagy-károlyi törzsnyájából.
11. Kos, merinó, 3% éves (6a/ 375 sz.) a nagykárolyi törzsből, apja

Diadal 4/ ,55 sz., anyja 3/ 36 sz.
12. „ merinó , 3 éves (7/ t26 sz.) a nagykárolyi törzsből, apja

Imperator % 2  sz., anyja °/iü3 sz.
13. „ merinó, 3 éves ( 7/ 354 sz.) a nagykárolyi törzsből, apja

Imperator 2/ 32 sz., anyja 4/u s  SZ.
14. Anya, merinó, 3 éves (7/ 322 sz) a nagykárolyi törzsből, apja

Ámor 4/ i25 sz., anyja 4/ i 5o sz.
15. „ merinó, 2 éves (8/ 359 sz.) a nagykárolyi törzsből, apja

Solitair 5/ 38s sz., anyja % u sz.
16. „ merinó, 2 éves (8/ie9 sz.) a nagykárolyi törzsből, apja

Tiger 5/ 75 sz., anyja 4/i69 sz.
A nagy-károlyi törzsnyájból 1859-dik évben nyirés 

alá került, s melegmosás és zuhanyozás után valójában 
meg is nyiretett :

233 darab öreg kos )
132 „ 3-adfű kos > 480 darab kos
115 „ tok kos J
468 darab öreg anya l
276 „ 3-adfű anya > 93 db jerke
195 „ tok anya \

3 darab öreg ürü 1 
2 „ 3-adfű ürü > lo  db ürü.
5 „ tok ürü )

Összesen 1429 darab, mely után a 
nyeremény 29l3/ioo mázsa gyapjú volt.

Az anya juhok nem fejeinek. — A bárányszaporu
lat a kos alá bocsátott anya juhok után kézből hágatva 
78% volt.

Az állatok nem eladók.

G ró f  Z ic h y -F e r r a r is  B ó d o g  oroszvári uradalma csúnyi
juhászaidból.

17. Kos, merinó, 32/4 éves (6a/no  sz.) saját tenyésztés, apja %2
sz ., anyja yiee sz .; nagyszülei : apja részéről öregapa 
7%5 sz., nagyapa °/72 sz., anyja részéről öregapa 5/ i9 sz., 
nagyapa ‘/e6 sz.

18. „ merinó', 3 éves (% sz.) saját tenyésztés, apja Vita s z ,
anyja 4a/Í76 sz .; nagy szülei: apja részéről öregapa 
9/i sz., nagyapa % 9 sz., anyja részéről öregapa y .74 
sz., nagyapa 6/ i  sz.
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19. Kos merinó, 3 éves (y i37 sz.) saját tenyésztés, apja 2a/ i 82 sz.,
anyja 4a/289 sz.; nagyszülei: apja részéről öregapa 9/ j  sz., 
nagyapa s/ , 9 sz., anyja rész. öregapa nagyapa 6/j  sz.

20. Anya, merinó, 3 éves (*7/ 7 sz.) saját tenyésztés, apja 4/ 78 sz.,
anyja 2/u9 sz.; nagyszülei: apja részéről öregapa 7tyj3 sz, 
nagyapa 9/ 309 s z , anyja részéről öregapa 8/ )59 sz., nagy
apa Vl22 sz.

21. „ merinó, 2 éves (8/80 sz.) saját tenyésztés, apja V192 sz.,
anyja 3/ i 72 sz.; nagyszülei : apja részéről öregapa ,,a/ í 74 
sz., nagyapja 6/i sz. anyja részéről öregapja 7a/ r 3 sz., 
nagyapja 9/ 309 sz.

22. ,, merinó, 2 éves (3/ 84o sz.) saját tenyésztés, apja 5/íooSz.,
anyja i/uo sz.; nagyszülei : apja részéről öregapa ’/ , 38 
sz., nagyapa ,a/85 sz., anyja részéről öregapa 7a/ , 3 sz., 
nagyapa 9/309 sz.

A csúnyi törzsnyáj áll rendesen :
650 db öreg és 3-adfű fias anyából 
150 ,, ,, ,, ,, kosból
120 „ tokjuh kos és 

______ 180 „ „ anyából.
Összesen 1100 darabból.

A gyapjútermelés átlagosan 22 mázsa, igen szép 
tiszta meleg mosással; az anyák nem fejeinek. Az 
űzetés kézből történik. Szaporulat 70—75 perent.

A múlt évi nyirés, mind a 6 darab állatról junius 
20-kán történt.

Nem eladók.

Ó -B u d a i cg k ■ k o ro n á i u r a d a lo m  budaörs toki juhászaid-
23—25. Kos, electa negretti (67. 70. 93. sz.) 2 évesek.
26. 27. Anya, electa negretti (1. 2. sz.) 2 évesek. Ezen juhok 

azon fajból származnak, mely még Mária-Terézia ki
rályné alatt hozatott be Spanyolhonból Horvát- s innen 
Magyarországba. A budaörsi nyáj gyapjútermése 396 
db öreganyáról 9 mázsa 91 font, s igy esik minden da
rabra 2 font 16 lat; a toki nyáj gyapjútermése pe
dig, mely vegyesen 2 s 1 éves kosokból, anyákból 
és ürükből, s szám szerint 880 darabból állott, 20 
mázsa 89 font, következőleg minden darab adott egy- 
remásra 2 fontot s l 2s 8 latot. A juhok nem eladók.

*') Ezen anyának az ez idei téli elletésböl kos fia van.

■ M ű m



9

C zilc h e r t R ó b e r t gútori (Pozsony m.) juhászaidból.
28. Anya, merinó, 3 éves (7/ieA sz.) saját nevelés, apja */3 gú

tori kos, fia a Tigernek, anyja 4/ic gútori anya, leá
nya egy herrlitzi anyának. Ez anyabirka 1858-ban lett 
az orsz- törzskönyvbe felvéve, s ezután nyomban Tiger 
kossal felhágatva, e párosításból e re d t:

29. Kosbárány, merinó, t i  hónapos (9a/ i fiA sz.) saját nevelés,
mely itt bemutattatik.

30. Anya, merinó, 3 éves (7/3 sz.) saját nevelés, apja Tiger, ere
deti Lichnovszkyféle kos, anyja 3 sz. eredeti n.-herrlitzi 
anya. Ez anya 1858-ban lett az országos törzskönyv
be felvéve, s utána 6,8 számú kossal felhágatva nem
zett :

31. Nőstény, merinó, 10 hónapos bárányt (9a/3A sz.) saját nevelés,
mely itt bemutattatik.

32. Anya, merinó, 3 éves (7/9s sz.) saját nevelés, apja Tiger,
eredeti Lichnovszkyféle kos, anyja 98 sz. eredeti Skri- 
benszkyféle anya. Ez anya 1858-ban lett az országos 
törzskönyvbe felvéve, s utána 6/s& számú kossal fel
hágatva nemzett:

33. Nőstény bárányt, merinó, 12 hónapos (9a/9oA sz.) saját neve
lés, mely itt bemutattatik.

34. Anya, merinó, 20 ''Alapos tokló (%A sz.) saját nevelés,
apja 5yjoo tzr j.^ori törzskönyvezett kos, anyja 3/s sz. 
gútori törzskönyvezett anya. Ez anyát mint a ®/8 sz. 
törzskönyvezett anyának leányát törzskönyveztetni kéri 
a kiállító.

35. Nőstény bárány, merinó, 11 hónapos (9a/ 27A sz.) saját neve
lés, apja 6»/ioo sz. gútori törzskönyvezett kos, anyja 
6/27 sz. gútori anya. E bárányt a törzskönyvezési vizs
gálat után megkergült s elhalt 7a/UA sz. helyett törzs
könyvbe fölvétetni kéri a kiállító.

36. „ merinó, 10 hónapos (V 57A sz.) saját nevelés, apja
%  sz. gútori törzskönyvezett kos, anyja 5/s7 sz. törzs
könyvezett anyabirka. Bemutattatik mint a két törzs
könyvezett állat ivadéka.

37. „ merinó, 10 hónapos (9a/ioo sz.) saját nevelés, apja
Tiger, eredeti Lichnovszkyféle kos, anyja 100 sz. ere
deti Skribenszkyféle anya. Bemutattatik mint a törzs
könyvezett V 100 számú, s az itt következő 8/ 10o szá
mú kosnak testvére, s törzskönyveztetése kéretik az 
elhalt 5/ 94 sz. helyébe.

38. Kos, merinó, 2 éves (9/ j 0o sz.) saját nevelés, apja Tiger,
eredeti Lichnovszkyféle kos, anyja lOOsz. eredeti Skri-
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benszkyféle anya. E kos a törzskönyvezett 5a/ioo sz. I  
kosnak s az előbbi nőstény báránynak apja s anyja I  
utáni testvére. Nem eladó.

39. Kos, merinó, 2 éves {*/%% sz.) saját nevelés, apja */102 sz. I
gútori Tiger kos, anyja 22 sz. eredeti herrlitzi anya. I 
E kos a törzskönyvezett 6/ i 2 számú anyának testvére. I 
Nem eladó.

40. „ merinó, 4 éves sz.) saját nevelés, apja Tiger, ere- I
deti Licbnovszkyféle kos, anyja 59 sz. eredeti herrli- I 
tzi anya. E kos mgos gróf Zichy György által lett 
adonyi nyája számára megvéve. Nem eladó.

41. „ merinó, 4 éves (6/ 88 sz.) saját nevelés, apja Félix °/m
sz. kos, anyja 88 sz Skribenszkyféle anya. E kos mint 
& Félix családnak a gútori nyájbani képviselője lett az 
orsz. törzskönyvbe felvéve. Nem eladó.

42. „ merinó, 4 éves (6/ 4í sz ) saját nevelés, apja Félix
° aoi sz. kos, anyja 44 sz. eredeti herrlitzi anya. El
adásra hozatott.

43. „ merinó, 2 éves (V39B sz.) saját nevelés, apja az előbbi,
anyja "AxA sz. gútori anya. Eladásra hozatott.

44. „ merinó éves (6/ 58A sz.) saját nevelés, apja 6/ 88 sz.
törzskönyvezett Félix kos, anyja 3/ 58 sz. gútori anya. 
Eladásra hozatott.

45. „ merinó, 2 éves (,%3 sz.) saját nevelés, apja Tiger ere
deti Liehnovszkyféle kos, anyja 83 sz. eredeti Skri
benszkyféle anya. Eladásra hozatott.

46. „ merinó, 2 éves (8/ 34 sz.) saját nevelés, apja 4/n  sz. gú
tori Tiger kos, anyja 34 sz. eredeti herrlitzi anya. El
adásra hozatott.

47. „ merinó, 2 éves (V22A sz.) saját nevelés, apja 3»/84 sz.
gútori törzskönyvezett kos, anyj a 6/ 22 sz. gútori törzs
könyvezett anya. Eladásra hozatott.

48. „ merinó, 2 éves (8/ 29 sz.) saját nevelés, apja 5a/ioo gútori
törzskönyvezett kos, anyja 29 sz. eredeti herrlitzi anya. 
Eladásra hozatott.

B á r ó  S in a  S im o n  erlahováczi (érdi uradalom, Fehérmegye)
juhászaidból.

49. Kos, merinó, 4 éves (355 sz.) hcrczeg Lichnovszky kuhel-
nai juhászatából vétetett 1858-ki decemberben , apja 
°/)87 sz., anyja V42 sz. Törzskönyveztetett. Martius 16-ig 
fedezett.

50. „ merinó, 3V2 éves (211 sz.) herczeg Lichnovszky ku-
helnai juhászatából vétetett 18ö8-ki decemberben, apja
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y , l0 sz., anyja z/ m  sz. Törzskönyveztetett. Martius 
16-ig fedezett.

51. Kos, merinó, 3 éves (309 sz.) herczeg Lichnovszky kuhel-
nai juhászaiéból vétetett 1858-ki decemberben, apja 
i/99 sz., anyja */3 sz. Martius 16-ig fedezésre használ
tatott.

52. „ merinó, 2 éves (151 sz.) saját tenyésztés, apja 4/ 2i4 sz.,
anyja °/4» sz.

53. „ merinó, 3/ 4 éves (lasz.) saját tenyésztés, apja V355 sz.,
anyja V209 sz. Törzskönyvezett apa és anyától szár
mazott.

54. „ merinó , 1 éves (2 sz.) saját tenyésztés, apja 5/ ; g sz.,
anyja 5/si sz. Apja hg Lichnovszky, anyja érdi szár
mazású.

55. „ merinó, 1 éves (3 sz.) saját tenyésztés, apja 4/uo sz.,
anyja %  sz. Apja hg Lichnovsyky, anyja érdi szár
mazású.

56. Anya. merinó , 5 éves (327 sz.) hg Lichynyovszkytól vétetett
az 1857-ki pesti átalános kiállításon, apja °/i87 sz., 
anyja °/743 sz. Múlt decemberben volt báránya, s mar
tamban ismét fedeztetett, másod magával van kiállítva.

57. „ merinó, 3 éves (238 sz.) hg Lichnovszkytól vétetett az
1857-ki pesti átalános kiállításon, apja 4/,,o sz., anyja 
3/ 92 sz. Törzskönyveztetett. Múlt 1859 ik april hóban 
mint szoptatós anya kergeség éllen operáltatott, múlt 
decemberben volt báránya, s martiusban ismét fedezte
tett, — harmad magával van kiállítva.

58. „ merinó , 3 éves (1 sz.) saját tenyésztés, apja %9 sz.,
anyja 4/?2 sz. Jelenleg fedezve van.

59. „ merinó , 3 éves (9 sz.) saját tenyésztés, apja % 8 sz.,
anyja 8/io sz. Múlt decemberben volt báránya s mar
tiusban ismét fedeztetett.

60. „ merinó, 2 éves (10 sz.) saját tenyésztés, apja W03 sz.,
anyja 3/ 2i sz. Jelenleg fedezve van.

61. „ merinó, 2 éves (14 sz.) saját tenyésztés, apja % 8 sz.,
anyja 4/ 2(2 sz. Jelenleg fedezve van.

62. „ merinó, 1 éves (1 sz.) saját tenyésztés, apja Vas sz.,
anyja 3A sz.

63. „ merinó , 1 éves (2 sz.) saját tenyésztés , apja 4/uo  sz.,
anyja 6/ 49 sz. Iker, apja hg Lichnovszky, anyja az utol
só juhkiállításon 1 -ső dijjat nyert gróf Hunyady szár
mazású.

64. „ merinó, 1 éves (3 sz.) saját tenyésztés, apja 4/uo sz.*
anyja 6/ k sz. Iker, apja hg Lichnovszky, anyja az utol-



I
só juhkiállitáson 1-ső dijjat nyert, gróf Hunyady szár
mazású.

65. Anya, merinó, 1 éves (4 sz ) saját tenyésztés , apja y 98 sz.,
anyja 7/ 238 sz. Apja érdi, anyja hg Lichnovszky szár
mazású.

66. „ merinó, %  éves (5a sz.) saját tenyésztés, apja 7/355 sz , I
anyja 7/, sz. Apja hg Lichnovszky, anyja érdi szár- ' 
mazásu.

Adatok.
a) Nem fejősök.
b) Gyapjútermelés az uradalomban levő — a bá

rányokat 1673 darabot, s azok gyapjúeredményét ide 
nem számítva, — 5950 db 1. 2 éves és öreg juh után 
átlagosan 1 Vio font.

c) Az érintett 5950 darabból álló nyájban van : 
kos43/ 10, anya417/io,ürii 257/ l0, éves juh283/ j 0 százalék.

J e g y z é k .  Kiállító szándékozik ezenkívül még 4 
darab ez idei — törzskönyvezett, s részben kiállítandó 
szülőktől származott — bárányt a kiállításra küldeni.

Ezen állatok nem eladók.
T ó th  B á lin t  rábaközi némethiföldbirtokos nyájából.

67. Kos, 3 éves, (10 sz.) saját tenyésztés, hazai faj.
68. „ 3 éves, (41 sz.) saját tenyésztés, hazai faj.
69. „ 4 éves, (10 sz.) saját tenyésztés, hazai faj.
70. „ 4 éves, (szám nélkül) saját tenyésztés, hazai faj.

Ezen kosok nem eladók.
G ró f  F e s te tic h  Á g o s to n  déghi uradalmából.

71 — 74. Kos, 2 éves. ) , ,
75. 76. Anya, 2 éves. > A később beérkezett Minden részletes 
77 — 80. Nőstény bárány. ( leírás a toldalékban olvasható.

G r ó f  k á r o l y i  I s tv á n  ördöngösi juhászaidból.
81. Kos, merinó, kora 1857 jan. 3-a (7/ 13 sz.) saját tenyésztés,

aP.]'a /*7, anyja a/ 35 sz.; nagy szülei : apja részéről kos 
°/i8, anya 448 sz.; anyja részéről kos 9/n , anya ®/3 sz.

82. ,, merinó, kora 1857 jan. 4-e (y29 sz.) saját tenyésztés,
apja /2t, anyja 2/69 sz.; nagy szülei : apja részéről kos 
9A, anya 1593 sz., anyja részéről kos 8/ 25, anya % 2 sz.

83. ,, merinó, kora 1857 jan. 7-e (7/33 sz ) saját tenyésztés,
apja anyja %5 sz.; nagyszü lei: apja részéről kos 
9/t , anya 1593 sz.; anyja részéről kos %, anya 73 sz.

84. „ merinó, kora 1858 jan. 3-a (8/ )3 sz.) saját tenyésztés,
apja 3/ 27, anyja % 9 sz ; nagy szülei : apja részéről kos 
°/i8, anya 448 sz.; anyja részéről kos % , anya 9/ 32 sz.
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85. Kos, merinó, kora 1859 jan. 14 e (9/a sz.) saját tenyésztés, 
apja e/ 20, anyja 5A sz.; nagy szülei : apja részéről kos 
Vn, anya */64 sz.; anyja részéről kos 2/ 2, anya 8/2 sz.

86- „ merinó, kora 1859 jan. 7-e (9 j 0 sz.) saját tenyésztés,
apja 3/27, anyja 4/ , 2 sz .; nagy szülei: apja részéről kos 
°/i3, anya 448 sz.; anyja részéről kos °/io, anya °/ta sz.

87. „ merinó, kora 1859 jan. l2-e (9/ i 2 sz ) saját tenyésztés,
apja 3/ ü7, anyja e/ 28 sz., nagy szülei : apja részéről kos 
%a, anya 448 sz.; anyja részéről kos 3/ i 0, anya x/ \  sz.

88. „ merinó, kora 1859 jan. 10-e (9/ iG sz.) saját tenyésztés,
apja 7/ 2g, anyja 0/43 sz.; nagy szülei : apja részéről kos 
3/ 2i , anya 2/ 69 sz.; anyja részéről kos 8/6, anya 5/76 sz.

89. Anya, merinó, kora 1856 jul. 1-e (6,/ ; i  sz.) saját tenyésztés,
apja 3/ 26, anyja °/4ig sz.; nagy szülei : apja részéről kos 
9/t, anya 104 sz.; anyja részéről kos V137, anya 1134sz. 

90- ,,' merinó, kora 1856 oct. 30-a (6a/ 352 sz ) saját tenyésztés, 
apja 5/ 3, anyja °/469 sz.; nagy szülei : apja részéről kos 
2/33, anya %  sz.; anyja részéről kos 9Ao, anya 117 sz.

91. ,, merinó, kora 1858 jun. 26-a (7a/ 4i sz.) saját tenyésztés,
apja 5/ 23, anyja 2/u  sz .; nagy szülei : apja részéről kos 
2/ í9, anya V333 sz.; anyja részéről kos % 3, anya 8/ i 5 sz.

92. „ merinó, kora 1856 jun. 1-e (7a/ 62 sz.) saját tenyésztés,
apja 3/ioo, anyja 4/ i26 sz.; nagy szülei: apja részéről kos 
°/43, anya 3543 sz.; anyja részéről kos 2 34, anya V551 sz. 

93- „ merinó, kora 1858 jan. 3-a (8/g sz.) saját tenyésztés,
apja s/27, anyja 4/134 sz.; nagy szülei : apja részéről kos 
°/i3, anya 448 sz.; anyja részéről kos 4/ 7, anya °/43 sz.

94. „ merinó, kora 1858 jan. 1-e (8/is  sz.) saját tenyésztés,
apja 8/ 27, anyja '/n sz .; nagy szülei : apja részéről kos 
°/Í3, anya 448 sz ; anyja részéről kos 9/ 3, anya V97 sz.

95. „ merinó, kora 1859 jan. 3-a (% sz.) saját tenyésztés,
apja 7/28, anyja °/85.; nagy szülei : apja részéről kos 3/2i , 
anya % 9 sz.; anyja részéről kos % , anya 73 sz.

96. ,, merinó, kora 1859 jan. 4-e (9/ e sz.) saját tenyésztés,
apja 3/ 27, anyja 4/ 7t sz ; nagy szülei : apja részéről kos 
°/ia, anya 448 sz.; anyja részéről kos 2/ 7, anya 5/ 20o sz.

97. ,, merinó , kora 1859 jan. 9-e (9/ i 7 sz.) saját tenyésztés,
apja e/2o, anyja 4/ i 30 sz.; nagy szülei : apja részéről kos 
’/u ,  anya 2/e4 sz.; anyja részéről kos 2/ 7, anya 5/208 sz.

98. „ merinó, kora 1859 jan. 15-e (9/98 sz.) saját tenyésztés,
apja 2/92, anyja sz.; nagy szülei : apja részéről kos 
s/si, anya 2/ 96 sz.; anyja részéről kos 9/ 3, anya ’/n s  sz.

Ezen juhok bírálati versenyzésre vannak be
jelentve.
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99. Kosbárány, merinó, kora 1859 aug. 4-e (Va sz.) saját te
nyésztés, apja 7/29, anyja 7/ i6 sz.; nagy szülei : apja 
részéről kos 3/ 2i , anya % 9 sz.; anyja részéről kos 727, 
anya 5/w sz.

100. „ merinó , kora 1859 aug. 2-a (9a/» sz.) saját tenyésztés,
apja 6/38, anyja 6a/ , 65 sz.; nagy szülei: apja részéről kos ■ 

- /27, anya 9/559 sz.; anyja részéről kos 8/ í 0o, anya 7 i97 sz.
101. „ merinó, kora 18o9 aug. 5-e (9a/ 5 sz.) saját tenyésztés,

apja 72 9 , anyja 7/ i 2 sz.; nagy szülei : apja részéről kos 
3/ 2ij anya 2/ e9 sz.; anyja részéről kos 3/ 27, anya V39 sz.

102. ,, merinó, kora 1859 aug. 7-e (9y^ sz.) saját tenyésztés,
apja 3/27, anyja 7/ 4o sz.; nagy szülei : apja részéről kos 
°/i3, anya 448 sz.; anyja részéről kos »/2l, anya 2/ 64 sz.

103. Nősténybárány, merinó, kora 1859 aug. 5-e (9a/ 2 sz.) saját
tenyésztés, apja 7/ 2, anyja 6a/ 3 sz.; nagy szülei : apja 
részéről kos % , anya 9/ 42 sz.; anyja részéről kos */83, 
anya 9 2 sz.

104. „ merinó, kora 1859 aug. 8-a (9yá sz.) saját tenyésztés,
apja anyja 6a/ 30 sz.; nagy szülei : apja részéről kos 
Vas, anya °/439 sz.; anyja részéről kos 3/10o, anya V,,fi sz.

105. „ merinó, kora 1859 aug. ll-e  (9a/« sz.) saját tenyésztés,
apja Vsa, anyja 6a /27 sz.; nagy szülei : apja részéről kos 
“/se, anya 7232 sz.; anyja részéről kos 3/,o0, anya y 36 sz.

106. „ merinó, kora 1859 aug. 17-e (9a/5 sz.) saját tenyésztés,
|PJa 7 29, anyja 7/is sz .; nagy szülei : apja részéről kos 

21, anya 2/69 sz.; anyja részéről kos 3 27, anya 4/ ,e sz.
107. „ merinó, kora 1859 aug. 21-e (9a/6 sz.) saját tenyésztés,

apja 7/ 33, anyja 7/eo sz .; nagy szülei : apja részéről kos 
/ 21, anya °/35 sz.; anyja részéről kos 3/ 27, anya 2/ 9 sz.

108. „ merinó, kora 1859 aug. 25-e (9a/ 8 sz.) saját tenyésztés,
apja 7/ 29, anyja 72 sz .; nagy szülei : apja részéről kos 
V21, anya 2/69 sz.; anyja részéről kos 3/ 27, anya '/ 48 sz.

109. nosbárány, merinó, kora 1860 jan. 12-e saját tenyésztés,
apja 7/ 33, anyja 3/ 93 s z .; nagy szülei : apja részéről kos 
721, anya °/35 sz.; anyja részéről kos 8/ 39, anya 4/ a, sz. 

11°. »> merinó, kora 1860 jan. 15-e, saját tenyésztés, ap ja7/ 29, 
anyja 6/ , 0 sz .; nagy szülei : apja részéről kos 3/ 2i, anya 
2/69 sz.; anyja részéről kos yu , anya 3/4 sz.

111. „ merinó, kora 1860 jan. 7-e, saját tenyésztés, apja 729,
anyja 6a/24 sz.; nagy szülei : apja részéről kos 3/ 2i, anya 
769 sz.; anyja részéről kos 3/ 26, anya °/446 sz.

112. Nősténybárány, merinó, kora 1860 jan. 3-a , saját tenyésztés,
apja 7 29, anyja 4/ I2 sz .; nagy szülei : apja részéről kos 
3/ 2i, anya y69 sz.; anyja részéről kos °/10, anya °/,3 sz.
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113. Nőstény bárány, merülő, kora 1860 jan. 9-e, saját tenyésztés,
apja V29, anyja 4/ sg sz. ; nagy szülei : apja részéről kos 
8/ai, anya 2/ea sz.; anyja részéről kos 0/ 78, anyja ‘/m  sz.

114. „ merinó, kora 1860 jan. 11-e, saját tenyésztés, apja 7/33,
anyja 5/ 5 sz.; nagy szülei : apja részéről kos 8/ 2i, anya 
°/85 sz.; anyja részéről kos \ j ,, anya 9/23 sz.

115. „ merinó, kora 1860 jan. 13-a, saját tenyésztés, apja 7/33,
anyja 6yV4 sz .; nagy szülei : apja részéről kos 3/2j , anya 
%  sz.; anyja részéről kos ‘/u ,  anya % 2  sz.

116. „ merinó, kora 1860 jan. 5-e, saját tenyésztés , apja 7/29,
anyja B/w s z . ; nagy szülei : apja részéről kos V21 , anya 
Vés sz.; anyja részéről kos ‘/r, anya °/u sz.

117. ,, merinó, kora 1860 jan. 6-a , saját tenyésztés , apja V29,
anyja 6/ 2s sz.; nagy szülei : apja részéről kos */ai, anya 
Vég sz.; anyja részéről kos 3/io, anya % sz.

118. „ merinó, kora 1860 jan. 14-e, saját tenyésztés, apja 7/29,
anyja 7a/ 41 sz.; nagy szülei : apja részéről kos V21, anya 
^69 sz.; anyja részéről kos V 2 3 , anya 2/4> sz.

Ezen juhok közszemlére vannak kiállítva.
119. Kos, merinó, kora 1856 jan. 2-a (7/ 90 sz) saját tenyésztés,

apja 2/ e , anjga ' / h s  sz. ; nagy szülei: apja részéről kos 
%, anya 8/io sz ; anyja részéről kos 7/g , anya 264 sz.

120. ,, merinó, kora 1858 jan. 4-e (®/2o) saját tenyésztés, apja
5/e , anyja 5/76 sz .; nagy szülei: apja részéről kos °/8, 
anya i/u  sz.; anyja részéről kos 141, anya V124 sz.

Ezen juhok eladásra vannak szánva.
A fölebb említett juhok vérfrisitése végett vétettek 

Schönhofban báró Skribenszky úrtól 1856-ik évben 3/»i 
és 3/27 számú törzs kosok.

G r ó f  H u n y a d y  J ó z s e f  tarányijuhászaidból.
121. Kos, negretti, 4 éves, (28/s6 sz.) tulajdon nevelés, apja ,27/54,

anyja ,5/ 52 sz., 1858 jun. 19-től 1859 jun. 10-ig ö2/^  font 
gyapjú nyiretett róla.

122. „ negretti, 2 éves, (88/ 58 sz.) tulajdon nevelés, apja Ui/ a ,
anyja 90/ 55 sz ., 1858 aug. 26-tól 1859 jun. 10-ig 225/82 
font gyapjú nyiretett róla.

123. inja, negretti, 2 éves, (l4/ B8Sz.) tulajdon nevelés, apja 28y4e,
anyja l48/ 53 sz., 1858 aug. 26-tól 1859 máj. 27-ig 22%2 
font gyapjú nyiretett róla.

124. „ negretti, 2 éves, (62/58 sz.) tulajdon nevelés, apja l64/56,
anyja 11/55 sz., 1858 aug. 26-tól 1859 máj. 27-ig 2 l0/ 32 
font gyapjú nyiretett róla.

Ezen állatok eladók.



C hapó J ó z s e f  dóri födbirtokostól (Sopron rn. Rábaköz.)
125. 126. Kos, 4 éves, rábaközi faj, saját tenyésztés.
127. „ 3 éves, rábaközi faj, saját tenyésztés.
1 2 8 —130. ,, 2 éves, rábaközi faj, saját tenyésztés.
131 —136. „ 1 éves, rábaközi faj, saját tenyésztés.

Az állatok juhászati száma jobb fölökbe CM. betűk I 
feketével tetovirozva, balfölök pedig fecskefarkra van 
kivágva.

A kiállítandó állatok szülei szinte a tulajdonos ne
velései.

A gyapjútermelés az égés nyájtól, mely 158 öreg 
nőstény, 67 öreg ürü, 33 nőstény tokló, 23 ürtt tokló, 
20 öreg kos és 14 tokló kosból, s igy összesen 315 
darabbői áll. mintegy 11 % mázsa gyapjú váratik; da
rabjáról pedig egyiket a másikba számítva, a mint a 
legelő s téli tartás van, 3 font i 5 lattól egész 3 font 
22 latig változik. Az anyák junius elejétől augustus 
közepéig fejeinek. A szaporaság 100 anya után 90— 
95 bárány, hizékonyságuk nagy.

A kiállított állatok eladók.

Conzetl F eren cz  haszonbérlő Szili-Sárkányból.
137—139. Kos, merinó, (1. 8.9. sz.), 2 éves, saját tenyésztés, a leg

először behozott Lichuovszkyféle fajból, melyet 
gr. Eszterházy a mátyusházi uradalomban te
nyésztett.

140. 141, „ toklyó (17. 18. sz .), a fentebbiekkel egy ere
detűek.
A nyáj, melyben ezen juhok tenyésztettek, áll 

anyákból, kosokból, toklyókból, örökből, s átalá- 
ban véve darabja 3 font 9 lat gyapjút nyír. Ezen 
juhok eladók : a három 2 éves darabja 100 ft, 
a toklyók 60 ft a. ért.

B e n y ic z k y -M o c s á r y  M á r to n  é s  L a jo s  juhászaidból.

142.143. Kos, Rombouilletféle. » Minden részletes leírás nélkü1
144. 145 Jerke, Rombouilletféle. j jelentettek be.

S z é c s é n y i  u r a d a lo m  juhászaidból.

K10S- {Minden részletes leírás nélkül bejelentve.148 — 151. Anya.)
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G r ó f  S á n d o r  M ól ’ic z  biai nyájából
152. Kos, infantádo, 3 éves, (3 sz ) , saját tenyésztés, morva-

országi kojeteini törznyájából, apja hg Lichnyovszky 
poroszországi kuchelnai törzsnyájából vásárlóit 113 sz. 
kos, anyja kojeteini tulajdon törzsnyájából 41 sz. 1859 
jun. nyirés alkalkalmával adott 4 font 26 lat gyapjút.

153. „ infantádo, 3 éves, (6 sz ), saját tenyésztés, inorvaorsz.
kojeteini törzsnyájából, apja hg Lichnyovszky porosz- 
országi kuchelnai törzsnyájából vásárlóit 113 sz. kos, 
anyja kojeteini tulajdon törzsnyájából 43 sz. 1859 jun. 
nyíráskor adott 4 font 23 lat gyapjút.

154. Kos, infantádo, 3 éves. (43 sz.), saját tenyésztés, morva-
orsz. kojeteini törzsnyájából, apja hg Lichnyovszky po
roszországi kuchelnai törzsnyájából vásárlott 113 sz. 
kos, anyja kojeteini tulajdon törzsnyájából 49 sz. 1859 
jun. nyirésnél adott 5 font gyapjút.

155. „ infantádo, 3 éves, (45 sz.), saját tenyésztés, morvaor
szági kojeteini törzsnyájából, apja hg Lichnyovszky po
roszországi kuchelnai törzsnyájából vásárlott 113 sz. 
kos, anyja kojeteini tulajdon törzsnyájából 66 sz 1859 
jun. nyirésnél adott 4 font 2 lat gyapjút.

156. „ infantádo, 2 éves, (1 sz ) saját tenyésztés, morvaorsz.
kojeteini törzsnyájából, apja hg Lichnyovszky porosz- 
ország kuchelnai törzsnyájából vásárlott 113 sz. kos, 
anyja kojeteini tulajdon törzsnyájából 305 sz. 1859 
jun. nyirésnél adott 3 font 7 lat gyapjút.

157. „ infantádo, 2 éves, (3 sz.), saját tenyésztés, morvaorsz.
kojeteini törznyájából, apja hg Lichnyovszky poroszor
szági kuchelnai törzsnyájából vásárlott 113 sz. kos, 
anyja kojeteini tulajdon törzsnyájából 27 sz. 1859 
jun. nyirésnél adott 3 font 26 lat gyapjút.

158. „ infantádo, 3 éves, (41 sz.), saját tenyésztés, morvaorsz.
kojeteini törzsnyájából, apja hg Lichnyovszky porosz- 
országi kuchelnai törzsnyájából vásárlott 359 sz. kos, 
anyja kojeteini tulajdon törzsnyájából 69 sz. 1859. 
jun. nyirésnél adott 4 font 22 lat gyapjút.

159. „ infantádo, 3 éves, (52 sz.), saját tenyésztés, morvaorsz.
kojeteini törzsnyájából, apja hg Lichnyovszky porosz- 
országi kuchelnai törzsnyájából vásárlott 359 sz. kos, 
anyja kojeteini tulajdon törzsnyájából 69 sz. 1859 
jun. nyirésnél adott 4 font 22 lat gyapjút.

160. ,, infantádo, 3 éves, (3 sz.) saját tenyésztés, morvaorsz
kojeteini torz snyájából, apja hg Lichnyovszky porosz-

2



országi kuchelnai törzsnyájából vásárlott 113 sz. kos- 
nak ivadéka, 42 sz. alatt, anyja kojoteini tulajdon 
törzsnyájából 243 sz. 1859 jun. nyirésnél adott 3 font 
2-4 lat gyapjút.

161. „ infantádo, 3 éves, (10 sz.) saját tenyésztés, morvaorsz.
kojott’ini törzsnyájából, apja hg Lichriyovszky porosz- 
országi kucheluai törzsnyájából vásárlott 113 sz. kos
nak ivadéka 42 sz. a la tt, anyja kojoteini tulajdon 
törzsnyájából 232 sz. 1859 jun. nyirésnél adott 4 font 
4 lat gyapjút.

_ Az egész törzsnyájnak állománya 1200 darab, ál
talános nyirési eredmény darabonként 2 font., gyapjú
ár 1859 évben 163 ft. Ezen kosok darabonkint mi
nőségűkhez képest 50 ftól 100 ftig eladók.

f  p h e r  L a jo s  földbirtokos monostori nyájából.
162. 163. Kos, saját nevelés. \ Minden részletes leírás nélkül
164, 165. Anya, saját nevelés, f bejelentve.

G e is z t  G á s p á r  haszonbérlőtől a csákói pusztáról.
166. Kos, tok, közönséges fésűs gyapjas, (110 sz.) saját tenyésztés.
167. „ tok, közönséges fésűs gyapjas (128 sz.) saját tenyésztés.
168. ,, 3 fű, köz. fésűs gyapjas, (2 sz.) saját tenyésztés.
16J. „ 3-fű, köz. fésűs gyapjas, (lo  sz.) saját tenyésztés.
170. „ 3-fű, köz. fésűs gyapjas, (29 sz) saját tenyésztés. X
] ‘ » 4-fű, köz. fésűs gyapjas, (83 sz.) saját tenyésztés.
172. Kcstény, 3-fű, köz. fésűs gyapjas, saját tenyésztés. X
* „ tok, köz. fésűs gyapjas, saját tenyésztés. X

A gyapjúra nézve felezve, de vadon hágatva.
Gyapjútermelés az egész nyáj után : öreg kos 15 db, 

öreg anya 491 db, öreg ürü 379 db, tok kos 39 db, 
tok anya 202 db, tok ürü 138 db, összesen 1264 db. 
esik egy darabra 3 font 22 lat gyapjú. Bárány 473 db. 
esik egy darabra 2 font 23 lat gyapjú.

1860. évben a gyapjú eladatott 140 ftou a. é.
Előbbi években fejősek voltak, de most nem.
1859.évben 496 kos alá bocsájtott anya után lett: 

503 bárány.
A mustra üriik nyírás után mindjárt junius végével 

15 ftou eladattak páronkint.
Ezen állatok nem eladók.

.. .̂.e g é z e t e k  1) Az X jellel jegyzett darabok egy 
különös faj , mely a helybeli juhászok által mangaliczá- 
naJc neveztetik*
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2) Ezen 1859-ik évi junias hóban történt nyirés al
kalmával a kitett számban 250 db vett ürük is voltak, 
melyek kevesebbet nyírván, az eredeti tulajdon nevelé
sünk által eredményezett nyirési átlag hátrányára voltak.

3) A bárányok julius hóban nyíreitek.
Ezen darabokon kívül szándéka a bejelentőnek még 

mintegy 15 db eladásra valókat is kiállítani, melyeknek 
a köztelken helyet, de tulajdon takarmányán kér; 
hely szűke esetében azonban lakásán : kerepesi út 8 ik 
sz. alatt helyczendvén el.

G ró f  P á l f fy  J á n o s  király fa lv i juhdszatdból.
174. Anya, negretti electoral, 1 éves 10 hónapos (“% sz.) tu

lajdon nevelés, apja u/,es, anyja 93 sz.
175. „ electoral negretti, 4 éves, ( %  sz.) tulajdon nevelés,

apja a/144, anyja 104 sz.
176. „ negretti electoral, 3 éves, ( '/2<-,o sz.) tulajdon nevelés,

apja a/m, anyja 111 sz.
177. Kos, negretti electoral, 2 éves 10 hónapos, (Ve sz.) tulajdon

nevelés, apja ’a/ies, anyja 55 sz.
178. „ negretti electoral, 2 éves 5 hónapos, (8/9 sz.) tulajdon

nevelés, apja V ,65, anyja 63 sz.
179. „ negretti electoral, 1 éves 10 hónapos, (a8/I0 sz.) tulajdon

nevelés, apja ,a/ie5, anyja 76 sz.
180. Toklyé, negretti electoral, 1 éves 5 hónapos, (9/29 sz.) tulajdon

nevelés, apja Vies, anyja 6/ id sz.
181. „ negretti electoral, 1 éves 5 hónapos, (»/3o sz.) tulajdon

nevelés, apja a/i 74, anyuja V260 sz.
A kosok átalában 3 l/ i  font, az anyák 2 font 

gyapjút adnak. Az egész jelenleg 1142 darabból áll. 
100 db után 10°/o meddő. Hizlalt ürü ad átlagosan 
50 font tiszta húst.

A királyfai juh nyáj sok évekig sziléziai nagy- 
herrliczi kosokkal párosittatott; 1854-dik évtől fogva 
azonban a csúnyi juhászaiból vett kosokkal párosit- 
tatik

Ezen állatok nem eladók.
G ró f  K á r o ly i  K a jo s  surdnypatyi juhdszatdból.

182. Kos, merinó negretti electoral, 2 éves (s/2 sz.) saját te
nyésztés, apja 6/8i, öreg apja f n  sz.

183. „ merinó negretti electoral, 2 éves (8/ 23 sz.) saját te
nyésztés, apja 6/t9, öreg apja 9/25 sz.

184. Anya, merinó negretti electoral, 2 éves (8/,o9 sz) sa
ját nevelés, apja Ve, öreg apja Vm sz;
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185. Anya, merinó negretti electoral, 2 éves (8/i42Sz.) saját te
nyésztés, apja 3a/ 66, öreg apja Tas sz.

186. „ merinó negretti electoral, 2 éves (8/m  sz.) saját te
nyésztés, apja 6/5l, öreg apja V25 sz.

187- „ merinó negretti electoral, 2 éves (8!l/3 sz.) saját te
nyésztés, apja 6/79 , öreg apja V25 sz.

Ezen állatok nem eladók.

Toldalék.
A. fentebb g r . F e s te tic h  Á g o s to n  u r  déghi uradal

mából 7 1 -  80 sz. a. beiktatott bejelentés, a később beérkezett 
részletes leirás közlése mellett, következőleg módosittatik :

1. Anya, electoral, 2 éves, (15 sz.) saját tenyésztés, anyja déghi
3i3/s52 sz., apja Sólyom; nagyszülei anyja részéről: 
anya déghi 6%4e sz., kos Carpus, déghi; szép szülei 
öreganyja részéről: anya 14l/ 84i déghi, kos Cicero 
déghi.

2. „ electoral, 2 éves, (24 sz.) saját tenyésztés, anyja déghi
sll/853 sz., apja Sólyom; nagyszülei anyja részéről: 
anya 19%4S sz., kos Izidor déghi; szép szülei öreg
anyja részéről : anya sz. déghi, kos Gábor déghi.

800 anya 1600 font melegen mosott gyapjút ad. 
Szaporúság 550 darab.

3. Kosbárány, electoral, 1860-i, (30 sz.) saját tenyésztés, anyja
déghi40Vs53 sz , apja Solitar ; nagyszülei anyja részéről : 
anya 727/849 sz -miklösi, kos Czitrom sz.-miklósi ; szép 
szülei öreganyja részéről: anya 10(18is sz. sz -miklósi, 
kos Cund sz.-miklósi.

4 „ electoral, 1860-i, (36 sz) saját tenyésztés, anyja 27/853
sz. sz.miklósi, apja Tigris; nagyszülei anyja részéről: 
anya lii/s*7 sz. sz -miklósi, kos Comel sz.-miklósi; szép 
szülei öreganyja részéről : anya 3ol/84o sz. sz.-miklósi, 
kos Curtius sz - miklósi

5. „ electoral, 1860-i, (37 sz.) saját tenyésztés, anyja 469/854
sz déghi, apja Solitar; nagyszülei anyja részéről : 
anya 407/8«8 sz. déghi, kos Izidor déghi; szép szülei 
öreganyja részéről: anya 865/843 sz. déghi, kos Gáspár 
déghi.

6. „ electoral, 1860-i, (42 sz.) saját tenyésztés, anyja 42454
sz. déghi, apja Solitar; nagyszülei anyja részéről : 
anya íl3/e5o sz. déghi, apja Céntum déghi ; szép szülei 
öreganyja rész. : anya-243/84r sz. déghi, kos Ifim- déghi.



7. Anya bárány, electoral, 1860-i, (1 sz.) saját tény, anyja 547/853
sz. déghi, apja Sólyom; nagyszülei anyja részéről: 
anya 25%49 sz. déghi, kos Cwtius déghi; szép szü
lei öreganyja részéről : anya 3ll/846 sz. déghi, kos 
Curio déghi.

8. „  electoral, 1860-i, (2 sz.) saját tenyésztés, anyja 3a7/853
sz. déghi, apja Solitar; nagyszülei anyja részéről : 
anya 31%48 sz. déghi, kos Ipse déghi; szépszülei öreg 
anyja részéről: anya le,/s43 sz. déghi, kosCantor déghi. 

9 ,) electoral, 1860-i, (7 sz.) saját tenyésztés, anyja u/sn
sz. déghi, apja Solitar; nagyszülei anyja részéről : 
anya l6/85o sz. déghi, kos Gzimer déghi; szép szülei 
öreganyja részéről : anya 8l9/847 sz. déghi, kos Cupido 
déghi.

10. „ electoral, 1860-i, (38 sz.) saját tenyésztés, anyja 44%s4
sz- déghi, apja Solitar; nagyszülei anyja részéről: 
8 Vsso sz. csertői, kos Curio csertői ; szépszülei öreg
anyja részéről : 640/845 sz. csertői, kos J. S9V847 sz. 
csertői.

11. „ electoral, 1860-i, (42 sz.) saját tenyésztés,anyja l06/852
sz. déghi, apja Tigris; nagyszülei anyja részéről: 
anya 2í/847 sz. déghi, kos Ciprus déghi; szépszülei 
öreganyja részéről : anya sz. déghi, kos Corio-
lan déghi.

Ezen állatok nem eladók.

á l

Sajtóhiba: A 12-ik oldalon a 71—80. számú bejelentésre 
vonatkozó észrevételbe a „Minden1‘ szó hibából csúszott be; 
és a czimlapon ,,versény“ helyett „versenya értendő.
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Ekék cs egyéb szánté és porhanyitó eszközök

A z  eke verseny tá rg y a i és napirendje

]. Elfogadtatok az ekeversenyre minden szántó eke, kettős 
és mélyítő eke, magtakaró, földszaggató, borona, henger, s 
minden olyas eszköz, mely a föld mag alá és növények alatt 
való mivelésére használtaik.

2. A megpróbálandó ekék és egyéb eszközök f. é. május 
20-ik napjáig az Egyesület titoknoki hivatalánál bejélentendők, 
világos feljegyzésével az eszköz árának.

3. A versenyre bejelentett ekék és eszközök az illető 
gépészek által f. é. május 3 l kén estére szállitandók Tóth- 
megyerre. A mely gép legfeljebb junius 1-én délre meg nem 
érkezett, az nem fog figyelembe vétetni.

4. A verseny-szabályok a M. Gazd. Egyesület titoknoki 
hivatalánál külön nyomtatásban megkaphatók.

5. Az ekék minden osztályára, s az egyéb megnevezett 
eszközökre: arany, ezüst és bronz érem adatik ki.

6. A verseny junius 2-kán akkor vendi kezdetét, mikor a 
gazdaközönség számára rendelt külön vonat Pestről Tóthmc- 
gyerre megérkezik.

A gépek próbája és a szántásverseny három helyen egy
szerre indul meg, u. m. egy helyen az ekeverseny, másik helyen 
a többi gépek próbája, és a harmadik helyen a versenyszántás. 
A munka megkezdetvén, mind a három helyen szakadatlanul 
fog folytattatni, mindaddig, inig a bírálat be nem lesz fejezve.

Ugyanazon külön vonat még az nap este visszahozza a 
közönséget Pestre.

E ls ő  o s z tá ly ú  éhéit.
, 1- Wdats István gépgyára Pesten, IV. sz. Vidats eke.

Ara: 13 ft, fatengelyű taligával 24 ft.
, 2. Farkas István gépész Pesten, közönséges magyar eke.

Ára: 14 ft.
3- Gubic* András gépész Pesten, I. rendű Gubicz-eke öntött 

szántóvassal, mely maga magát élesíti. Ára: reszelve 34 ft, 
reszeletlen 30 ft taligával.
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4. Rajcsányi Pál fölbirtokos Rajcsány, Nyitra-m. Belga eke 
kovácsolt vasból. Ara: 25 ft taligával.

5. Rock István gépgyára Pástén, A  jegyű angol vaseke gc- 
rendelylyel. Ara: 28 ft taligával.

6. íiubie* András gépész Pesten, III. rendű Gubicz-eke, 
öntött szántó vassal, mely maga magát élesíti. Á ra: reszelve 
31 ft. 50 kr, reszeletlen 28 ft taligával.
, 7- Hdats István gépgyára Pesten, III. sz. Vidats-eke.

Ara: 15 ft. Vastengelyű taliga hozzá 13 ft.
8. Gubic* András gépész Pesten, IV. rendű Gubicz-eke 

öntött szántó vassal, mely maga magát élesíti. Á ra: reszelve 
29 ft, reszeletlen 26 ft taligával.
. 9- Stróbl és Baris gépészek Pesten, közönséges magyar eke.

Ara: taligával reszelve 28 ft, reszeletlen 26 ft, taliga nélkül 
reszelve 16 ft, reszeletlen 14 ft.

10- Slegel Károly Bécs-Ujhelyről, Scluoarzani eke.
11. Gubicz András gépész Pesten, III- rendű közönséges 

Gubicz-eke öntött szántó vassal, mely maga magát élesíti. Á ra : 
reszelve 19 ft, reszeletlen 15 ft.

12. Vidats István gépgyára Pesten, A. jegyű Vidats-eke 
öntött szántó vassal. Ára: 16 ft. Vastengelvű taliga hozzá, mely
nek hajszás kereke állítható, 14 ft.

13 (íubicz András gépész Pesten, II. rendű közönséges 
Gubicz-eke. A ra: reszelve 21 ft, reszeletlen 18 ft.

14. Ingár Gyű'a gépész Pesten, Howard D D . eke fage- 
rendelylyel. Ara: 28 ft.

15. Gubicz András gépész Pesten, III. rendű közönséges 
Gubicz-eke, kovácsolt szántó vassal. Ára: reszelve 19 ft, resze
letlen 16 ft.

16. Slcgel Károly, gépész Bécs-Ujhelyben, Czenki eke
utánozva, schwarzaui gyárából.

17. Gubicz András gépész Pesten, IV. rendű közönséges 
Gubicz-eke, öntött szántó vassal, mely maga magát élesíti. Á ra: 
reszelve 16 ft 50 kr, reszeletlen 14 ft.

18. Siegcl Károly, gépész Bécsújhelyben, Czenki eke
utánozva, schwarzaui gyárából.

Siegvl K. ekéivel 3 taliga van.
19. Gabicz András gépész Pesten, IV. rendű közönséges 

Gubicz-eke, kovácsolt szántó vassal taliga nélkül. Ára: reszelve 
16 ft 50 kr, reszeletlen 14 ft.

M á s o d ik  o s z t á ly ú  ekék

, 20. Yidats István gépgyára Pesten, II. sz. Vidats-eke
Ara: 16 ft. Vastengelyű állítható taliga hozzá 15 ft.
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21. Farkas István gépész Pesten, Benleöféle erőtartalék 
vassal. Ara: 16 ft

22. Gublc* András gépész Pesten, I. rendű Horhy-eke öntött 
szántó vassal, mely maga magát élesíti. Ára: reszelve 41 ft, 
roszeletlen 36 ft taligával.

23. Rock István gépgyára Pesten, B . jegyű közönséges vert 
vaseke fataligával. Á ra: 28 ft.

24. Vldats István gépgyára Pesten, B. jegyű Vidats-elce.
Ara: 17 ft- Vastengelyű, állítható hajszáskezekü taliga
hozzá 14 ft.

25. Stróbl és Haris gépészek Pesten, közönséges magyar 
eke. Ára: taligával reszelve 29 ft, reszoletlen 27 ft, taliga 
nélkül reszelve 17 ft, reszeletlen 15 ft.

26. Siegel károly Bécs Ujhelyről, echwarzaui eke.
27. Egei és Háríts, gépészek Pesten, III. rendű Vidats- 

féle öntött vaseke. Á ra: 27 ft taligával.
28. Molnár lajos technikus, Rock István gépgyári üzlet

vezetője Pesten, vas-eke, melynek gerendelye és állítható ta
ligája is vas. Ára: 32 ft. — A kiállító szabadalm. sajátja. Az 
ekeversenyen elnevezendő.

29. JTngár Gyula gépész Pesten, Howard P. eke fageren- 
delylyel. Ára: 34 ft.

H a r m a d ik  o s z tá ly ú  ekék.
30. Vldats István gépgyára Pesten, I. sz. Vidmts-éke. Á ra: 

18 ft Vastengelyű taliga hozzá, melynek mind két kereke 
állítható. 15 ft.

31. Rock István gépgyára Pesten, magán taligán húzó 
lánczczal ellátott s magát élesítő C. jegyű vaseke öntött szántó 
vassal. Ára: taligával 35 ft.

32; Farkas István gépész Pesten, Benköféle eke tartalék- 
vassal. Ára: 18 ft.

33. Gubicr András gépész Pesten, I rendű Horhy-eke, öntött 
szántó vassal, mely maga magát élesíti. Ára: reszelve 43 ft, 
reszeletlen 38 ft taligával.

34. Rock István gépgyára Pesten, D  jegyű vaseke fage- 
rendelylyel, állítható taligáu, magát élesítő mozgó szántó vassal. 
Ára: 31 ft, taliga nélkül 17. ft.

35 Egei és Marits gépészek Pesten, II. rendű Vidats-iíAe. 
öntött vaseke, Ára: 28 ft taligával.

36. Siegel károly Bécs-Ujhelyről. Schwarzaui eke.
37. Molnár Lajos technikus, Rock István gépgyári üzletve

zetője Pesten, öntött vaseke, vas gerendelylyel, vas taligával, 
mozgó szántó-vassal. Ára : 50 ft. A kiállító szabadalm sajátja. 
Az eke-versenyen elnevezendő.
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38. Ingár Gyula gépész Pesten, Howard P P .  eke egészen 
vasból. Ara: 75 ft.

39. Rock István gépgyára Pesten, E .  jegyű vaseke, fage- 
rendelylyel közönséges taligán kovácsolt szántó-vassal. Ára: 
27 ft, taliga nélkül 16 ft.

40; Egei és Marits gépészek Pesten, vert vaseke öntött 
mellel. Ára 29 ft taligával.

41. Ingár Gyula gépész Pesten, Howard P P .  dce fa ge- 
rendelylyel. Ára: 38 1't.

42. Yidats István gépgyára Pesten, C. jegyű Vidats-eke 
Howard-mintára. Á ra: 20 ft.

N e g y e d i k  o s z t á l y ú  ekék.
43. Farkas István gépész Pesten, vert vaseke. Á ra : 20 ft.

, 44. Yidats István gépgyára Pesten, O. jegyű Vidats-eke.
Á ra: 20 ft. Yastengelyű taliga hozzá, melynek mind két 
kereke állítható 15. ft.

45. Farkas István gépész Pesten, Howard-iéle, eke fa ge- 
rendelylyel. Ára: taligával 32 ft.

46. Rock István gépgyára Pesten, F . jegyű vaseke fa ge- 
rendelylyel, kovácsolt szántó vassal, közönséges taligával. 
Ára: 29 ft.
, 47 Farkas István gépész Pesten, hohenheimi eke, taligával.

Ára: 30 ft.
48. Siegel Károly Bécs-Ujhelyről, Schwarzaui-eke.

E g y é b  s z á n tó  és  p o r h a n y i tó  eszközök .
49. Farkas István gépész Pesten: Mélyítő eke vert vasból.

Ára 16 ft.
50. „ „ Hohenheimi töltő eke. — 22 ft.
51. „ „ Eketaliga, vastengelyes. — 12 ft.
52. „ „ Benkőféle magtakaró. — 23 ft.
53. ,, ,, Skót kettős faborona. — 26 ft.
54. ,, „ Gyomirtó 7 vassal. — 20 ft.
55. „ „ Bimaszécsi rögtörőhenger. — 96 ft.
56. Gubicz András gépész, Pesten: Yastengelyes eketaliqa,

állítható. — 13 ft.
57. „ „ Közönséges eketaliga fatengelyre. — 10 ft.
58. ,, ,, Kettős Howard-borona. — 40 ft.
59. ,, ,, Vilsonféle porhanyitó. — 55 ft.
60. ,, „ Benkőféle magtakaró. — 21 ft.
61. „ ., Howardféle töltögető. — 24 ft.
62. RajcsányiPál földbirtokos, Rajcsány, Nyitramegye: Fóld- 

porhanyitó eke. — Ára taligával és kerékkel 15 ft. Ezen esz
közt rajcsányi kovács Bocsek Ferencz készíti.

*



63. Egei és Marits gépészek, Pesten: Kapáló eke fagerendely- 
lyel, 2 mozgó szárnynyal és 4 kormánynyal. — Ara 16 ft.

64. Cngár Gyula gépész, Pesten: Gondolféle magtakaró.
65. Karton Sándor, mint feltalálói 3 vasú szántó-vetőgép,

66. Sch-warts Nándor, mint készítői melyet a kiállítók
gr. Széchenyi István emlékére Széchenyi-ekének szeretnének 
elnevezni. Készült ezen eredetileg saját szerkezetű és magrakó 
gép Schwartz Nándor battonyai szab. gyárában. — Ára 160 ft.

Nevezett gép többféle műtételekre lévén átváltoztatható, 
kiállítók alázattal kérik a t. ez. rendező bizotmányt, ezen gép 
illetékéül 4 hasáb földet jelöltetni k i: melyek közül kettőn a 
magló szántást, és pedig egyiken 2", másikon pedig 3'', 
mélységre teendi. Ezen két hasáb szántott, s jobb, és szebb 
munka kivihetése tekintétéből megfogasolt föld kell, hogy le
gyen. A harmadik hasábban keverő szántás történvén, az az 
előbbiekhez mindenben hasonló lehet, melyet e gép, miután 
vető-mű-részleteit levetkezendi, méjjebben azaz 4, s ha tetszik 
"5" méjségre forgat vagy kever meg. A negyedik hasábban 
ugarolni 1 — 2 vagy 3 ekével 5" méjjen, s ugyanazon hasábban 
talajt forgatni 9“ méjségre, a melső gerendelyre egymásután 
alkalmazott két ekével.

Második toldalék
a juhkiállitási jegyzékhez.

I s tv á n  fö h e r c z e g  Ö cs. k. F e n s é g e  alcsuihi uradalmából. 
írü 6 darab.

B á r ó  S itin  S im on  u r  szt.-lörinczi juhászain részéről, 
a fentebb 49 — 66. számok alatt jegyzékbe vett juhokhoz, Lits 
Antal jószágfőigazgató részéről még utólagosan következő , Po
roszországból , Nathusius földbirtokos nyájából szerzett South- 
doivnféle juhok jelentettek be kiállításra :
1. Kos, Southdown, kora 1859. február 18-ka (27 sz), apja és

anyja hundisburgi, nagyanyja egy meg nem nevezett an
gol nyájból való.

2. „ Southdown, kora 1859. febr. 12-ke (431/ . sz.),apja Nathu
sius, anyja Mr. Th. Crisp nyájából.

3. „ Southdown, kora 1859. febr. 11-ke (71 sz.), apja Nathu
sius, anyja Mr. Lugár nyájából.
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4. „ SouthdoAvn , kora 1859. febr. 23-ka (84*/. sz.), apja Na-
thusius, anyja Mr. Lugár nyájából.

5. „ Southdown , kora 1859. febr. 13-ka(92 sz.), apja Nathu-
sius, anyuja Mr. Overman, Veasenhami nyájából.

6. Anya, Southdown, kora 1859. mart. 9-ke (101 2 3 4 5 * */ .  sz.), első ere
dete Vindsor Park Farm.

7. „ Southdown, kora 1859. mart. 6-ka (54 sz.), első eredete
Vindsor Park Farm.

8. „ Southdown, kora 1859. mart. 6-ka (59 sz ), első eredete
Vindsor Park Farm.

9. „ Southdown, kora 1859. febr. 20-ka (64 sz.), első eredete
Vindsor Park Farm.

10. „ Southdown, kora 1859. mart. 7-ke (70 sz ), apja Nathu-
sius, anyja Mr. Lugar Henggráve-i nyájából.

Miután e juhok Nathusius úr szerint kifejlett állapotban 
6—7 font gyapjút és 200 font húst szolgáltatnak, azért 
ezen állatok behozattak a bánáti oláh juhok kereszte
zésére.

Ezen juhok a legközelebb múlt napokban érkeztek 
Magyarországba, különösen Pest közelébe, s minthogy 
érkezésök éppen a Magy. Gazdasági Egyesület által ren
dezett juhkiállitás idejére e se tt: a tulajdonos úr a ma
gyar gazdaság érdekében czélszerűnek vélte azokat a t. 
magyar gazdaközönségnek bemutatni.

Ezen állatok nem eladók.

A Széchenyi uradalomhói g r ó f  B r e d a  L a jo s  úr részé
ről 146—151 számok alatt bejelentett juhoknak részletes leírása 
utólagosan küldetvén be, szintén ide iktattatik.

1. kos, merinó, 2 éves, sz.), saját tenyésztés, az anya szár
mozik nagy herliczi anyától, másod ízig párosodva tóth- 
megyeri kossal.

2. „ merinó, 2 éves, (8/ 336 s z ), saját tenyésztés , az anya szár
mazik nagy herliczi anyától, másod ízig párosodva tóth- 
megyeri kossal.

3. Anya, merinó, 2 éves, (8/ í i3 sz.), saját tenyésztés, herliczi ere
deti anyától, tóthmegyeri kossal párosodva.

4. „ merinó, 2 éves, (8/*6o sz.), saját tenyésztés, az anya szár
mazik herliczi anyától, első ízben tóthmegyeri kossal pá
rosodva.

5. „ merinó, 1 éves, (9436 sz.), saját tenyésztés , az anya szár
mazik herliczi anyától, harmad ízben tóthmegyeri kossal
párosodva.



6. » merinó, í éves, (97467 sz.), saját tenyésztés, az anya szár
mazik herliczi anyától, harmad ízben tóthmegyeri kossal 
párosodva.

Tavali nyíráskor közép arány szerint egy darab után 
lett 1 font 18 ‘/2 lat gyapjú.

A mostani nyáj állása következő juhokból áll : kos 
öreg 102, 3-adfű 38, 1 éves 34, bárány téli 50 darab ; 
anya öreg 2304, 3-adfű 482, 1 éves 498, bárány téli 
751 darab; tirü öreg 1282, 3-adfű 394, 1 éves 258, 
bárány téli 706 darab. Összesen 6899 darab.

Nem fejős. — Szaporaság 831/ 2%. — Hizékonyság 
meglehetős jó.

B e n ic zk y  M árton  és M o csá ry  L a jo s  egyesített 
ha tányi juhászatából (Nógrád megye) a fentebb 142—145 sz. alatt 
bejelentett juhok részletes leírása utólagosan beküldetvén, ezen
nel közöltetik :

1. Kos, 2 éves, szám és jegy nélkül.
2. „ 1 éves, 6 sz.
3. „ 1 éves, 6 sz.
4. Jerke. 2 éves, 20 sz.
5. „ 2 éves, 9 sz.

Saját tenyésztés.
Apja eredeti Rambouillet telivér , Walnertől vétetett 

az 1857-ki kiállításon.
Anyja finom merinó, jellemzi a ritka gyapjú és gyön

ge testalkat, egyremásra legfeljebb V/2 font gyapjúval.

Összeállítás.
Van e szerint juh kiállítva a sorszámozott jegyzék szerint 187 darab 
Az első toldalék szaporulata a déghi juhászatból . 1 „
A második toldalék újabb bejelentési létszáma . . 16
A második toldalék szaporulása a kurtányi juhászatból 1 ,,

Összesen : 205 darab.

28


