
Május 27. 

(2?.) Ez a tudósításunk úgyszólván csak visszhangja 
lehet a múltkorinak, miután a tutajozásra kedvezőtlen víz
állás, a különben is kisebb mértékben rendelkezésre álló 
fenyőfa anyagok keresettségét csak fokozta, s ezért ma is 
emelkedő irányzattal állanak a mult jelentésünkben ismer
tetett árak. Ezt a helyzetet egyébiránt az üzleti kötések 
javára nem kevéssé befolyásolja az a körülmény is, hogy 
különösen a Tisza vidékén több oly fürésztulajdonos 
van, ki a régi, fával még bővebben rendelkezett időben 
épült s most már kevés kivétellel második vagy harmadik 
kézből birt fürészének foglalkoztatására a szükséges anyagot 
állandóan nem biztosította, hanem azt esetenként való 
vásárlás utján látta el; most pedig, mert a hó és viz hiány 
miatt, valamint a mult évi kolera által megakadályozott 
szállítás következtében kevesebb a fa, kénytelen sürgősen 
mindenfelé fát keresni. 

A tölgyfa-anyagok ára szintén szilárd és a német kádár
fában élénkült kereslet emelkedő árakkal áll fenn. A tűzifa 
nyomottabb, mintsem az az emelkedő köszénárakkal 
szemben eléggé indokolt volna. A vasúti talpfák, bükk vagy 
tölgy, igen keresettek s áruk ujabb emelkedésre szá
mithat. 

A tölgykéreg ára-régi s csak az a kár, hogy több 
helyt a nagyon gyakori esők a hántást nehezítették s a 
kérget is némileg rontották. 

A külföldi piaczokat illetőleg Dél- és Közép-Németor
szágból üzleti pangásról tudósítanak, mig Olasz és Franczia-
ország donga-szükséglete emelkedő kilátással kecsegtet. 

Hazai piaczunkat közelről érdekli még a pár nap előtt 
törvényhozási tárgyalás alá terjesztett orosz kereskedelmi 



szerződés, mely az úgynevezett „legtöbb kedvezményezés" 
elvén alapul s melynek értelme az, hogy Oroszország is 
éppen ugy hozhat hozzánk fát be, mint az, a ki erre 
tőlünk a legtöbb kedvezményt birja; a hajlított fabútorok 
bevitelének vámjánál azonban egy kis vámleszállitás a mi 
kiszállítóinknak javára megnyerve lett. 

Hivatalos közlemények. 
i. 

Pályázat erdészeti ösztöndijakra. 

Az orsz. erdészeti egyesület „Bedő Albert alapitvá-
nyá"-ból pályázatot hirdet egy 300 frtos évi ösztöndíjra. 

Az ösztöndíj az országos erdészeti egyesület tagsági 
kötelékében álló magyar erdötisztek és erdészeti altisztek 
olyan szegénysorsu, szorgalmas és jó elömenetelü fiai szá
mára alapíttatott, kik az erdészeti pályára készülnek s szak
tanulmányaikat a selmeczi m. kir. erdöakadémián szándé
koznak végezni. 

A kiirt pályázatban tehát részt vehet minden erdészeti 
pályára készülő, középiskolát végzett, vagy a selmeczi 
m. kir. erdöakadémia rendes hallgatói közé tartozó ifjú, 
ha 1. kimutatja, hogy atyja, mint erdötiszt vagy erdészeti 
altiszt, erdészeti szolgálatban áll vagy állott s mint ilyen 
az orsz. erdészeti egyesületnek első belépésétől kezdve 
állandóan és legalább 5 év óta tagja, vagy ha elhunyt, 
legalább 5 éven át haláláig tagja volt, s a tagsági köte
lezettségének mindenben eleget tett; 2. ha hitelesen iga
zolni képes, hogy szülei sem elegendő vagyonnal, sem 
elegendő jövedelemmel nem birnak arra, hogy öt tanul
mányai végzéséig kellő anyagi ellátásban részesíthessék; 
3. ha hiteles orvosi bizonyitványnyal igazolja, hogv ép és 



egészséges testi szervezettel s különösen hibátlan látó és 
halló érzékkel bir; 4. ha az érettségi vizsgát valamelyik 
középiskolában jó sikerrel letette, s a mennyiben már a 
selmeczi m. kir. erdöakadémia rendes hallgatói közé tar
tozik, egyszersmind az ott eddig megtartott vizsgákat is a 
rendes hallgatók számára előirt összes tantárgyakból jó siker
rel kiállotta, s mindezeket eredeti érettségi bizonyitványnyal 
s illetve a selmeczi erdöakadémia bizonyítványával igazolja. 

A folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően fel
szerelve f. é. augusztus hó 10-ik napjáig az orsz. erdé
szeti egyesület titkári hivatalához (Alkotmány-utcza 10. sz.) 
terjesztendök be. Az ösztöndijak a folyamodók közül a 
legérdemesebbnek Ítéltetnek oda, s a selmeczi akadémiára 
történt beiratkozás után egyenlő havi részletekben f. évi 
október hő 1-töl kezdve adatnak ki. 

Az ösztöndijat az elnyerő tanulmányának teljes befeje
zéséig élvezi, s csak akkor veszti el, ha a félévi vizsgá
kon a rendes hallgatókra nézve kötelező vizsgát egy vagy 
több tárgyból letenni indokolatlanul elmulasztja, vagy a 
vizsgákon egy vagy több tárgyból ki nem elégitö osztály
zatot nyer, avagy az egy féléven át hallgatott kötelező 
tantárgyakból nyert jeles és jő osztályzatai együttvéve az 
összes osztályzatok 60%-át el nem érik, vagy végül, ha 
erkölcsi magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik. 

Budapest, 1894. május hő. 

II. 

Felhívás a folyó év őszén tartandó erdészeti államvizsgák 
tárgyában. 

A folyó év őszén erdészeti államvizsgát tenni szán
dékozók figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedélye
zéseért a fennálló vizsgálati szabályzat értelmében beadandó 
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folyomodványaikat a szabályszerüleg szükséges okmányok
kal és szakbeli leírással felszerelve, legkésőbb folyó évi 
július hó végéig az erdészeti államvizsgáló bizottság elnö
kéhez, Bedő Albert országos föerdömesterhez (Budapest, 
földmivelésügyi ministerium) bérmentve küldjék be. 

Az államvizsgák megkezdésének napja a fennebb 
említett szabályzat 2. §-a értelmében fog annak idején 
közzététetni. 

Budapesten, 1894. évi május 24-én. 

III. 
Jegyzőkönyv a millenniumi kiállitás „Erdészet és Vadászat'' 
VII. csoportjának Budapesten, 1894. márczius hő 31-én 

tartott bizottsági gyűléséről. 

Jelen voltak: Elnök: káinoki B e d ő Albert. Bizottsági 
tagok: B a i e r s d o r f Károly, C h u r a v i Károly, Gar 1 a t h y 
Kálmán, H a v a s József, H o r n Dávid, H i r s c h István, 
H o r v á t h Sándor, K a 11 i n a Károly, L e d e r e r Dávid, 
L a i t n e r Elek, M a u t h n e r Ödön, P e t e r a Hubert, R o s o -
n o v s z k y Frigyes, S z a b ó A d o l f , T a v i Gusztáv, T o m 
c s á n y i Gyula és a bizottság jegyzője: F ö l d i János. 

Távolmaradásukat bejelentették: B l a s c h e k Ede, 
H a n g a y Géza, P f a l c z Károly, S c h o l c z Gyula, S c h o l c z 
Ottó, V u k Gyula. 

Tárgy : A z elnök felhívására a jegyző bejelenti, hogy a földmiv. 
m. kir. minister ur ő excellentiája a csoportbizottság javaslatához 
képest annak tagjaiul pótlólag még Blaschek Ede, Churavi Károly, 
Garlathy Kálmán, Havas József, Hirsch István, Huzella Mátyás. 
Kirner József, Petera Hubert, Bosonovszky Frigyes, Stadler Tófor, 
Vancsó Gyula, gróf Zay Albert tagokat, továbbá Sorger Jakab helyett 
a <zég másik tagját, Weiszmayer Oszkárt kinevezte, továbbá, hogy 
ő excellentiája a mult évi deczember hó 8-án tartott ülésben 
megállapított, a csoport kiállításának rendezésére vonatkozó javas-



latokat helyesli, oly megjegyzéssel azonban, hogy csakis azon 
költségadomány biztositható a csoport czéljaira, mely a kiállítás 
pénzügyi kérdésének végleges megállapítása után rendelkezésére 
fog állani. 

Folytatólag bejelenti a jegyző a kiállítási iroda igazgatóságá
gának, Kubinyi György, országgyül. képviselő, a VI . csoport tagjá
nak kívánságára tett azon intézkedését, hogy nevezett az „Erdé
szet és vadászat" csoportbizottság üléseire mindenkor meg
hívassák. 

iiejelentetik továbbá a kiállítási iroda igazgatóságának abbeli 
értesítése, hogy a műszaki osztály részéről készített, 1200 m'1 

alapterülettel biró és 60.000 frtnyi költséggel felépítendő kiállítási 
csarnoknak építése a műszaki osztály utján fog eszközöltetni, 
hogy azonban a pavilonnak beosztása és berendezése tekintetében 
a csoport esetleges észrevételei és kívánságai figyelembevehetők 
legyenek, az ez ügyben április hó 2-án tartandó értekezletre a 
•csoportbizottság egy képviselőjének kiküldetését kéri. 

A kiáll, igazgatóság műszaki osztálya részéről készített két 
alternatív- és egy niagánépitész által benyújtott tervvázlat felett 
folytatandó tárgyalások megkezdése előtt elnök a csoportbizott
ságnak tudomására hozza, hogy az östörténelmi vadászati 
kiállítás csoportja gyűlést hivott volt össze , melyben ugy az 
őskori, valamint az ujabb kori vadászati alcsoportnak több tagja is 
részt vett. 

E bizottság gyűlésén azon kérdés merült fel vájjon nem 
volna-e lehetséges az östörténelmi és ujabb kori vadászati kiállí
tást egyesíteni. 

Minthogy az östörténelmi vadászati csoport tagjai ezen egye
sítést hangsúlyozták, elnök, — tekintettel a VII. csoport mult évi 
deczember hó 8-án tartott gyűlésének egyhangú határozatára, mely 
szerint az ujabb kori vadászati kiállítás az erdészetivel együtt, kap
csolatosan és egymást kiegészítve kell hogy rendeztessék — azon 
közvetítő javaslatot tette, hogy vagy egyesittessék az erdészeti 
kiállítás az ujabb kori és östörténelmi vadászatival egy csarnokban, 
vagy állittassék fel két, egymással összefüggésben és közvet
lenül egymás mellett álló csarnok ugy, hogy az egyikben az 
östörténelmi kiállítás, a másikban az erdész 9ti, ezek között 
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pedig a mindkettőt összekötő ujabb kori vadászati kiállitás helyez
tessék el. 

Bejelenti továbbá az elnök, hogy ez alkalommal azt is ki
nyilatkoztatta, hogy ha az erdészeti csoport kivánatának megfelelő 
egyik vagy másik tervezet nem fogadtatik el, ragaszkodik a VII. 
csoportbizottság fennebbi határozatához. 

Miután pedig e tekintetben végleges határozat még nem 
hozatott, az ügy jelenlegi állásáról többet nem jelenthet. 

Az elnöknek ezen jelentése általános helyesléssel tudomásul 
vétetvén, Horváth Sándor bizotts. tagnak javaslata, folytán a cso
portbizottság tagjai egyhangú köszönetet mondanak az elnöknek 
azért, hogy a csoportnak álláspontját védelmezte s a csoport tag
jai egyúttal kijelentik, hogy az ujabb kori vadászati kiállítást az erdé
szeti kiállítástól — mint a melylyel szervesen összefügg — elvá
laszthatónak nem tartják. 

Több bizottsági tagnak felszólalása folytán elnök kijelenti, 
hogy azon esetben, ha az őstörténélmi vadászati kiállitás az erdé
szetivel egyesittetnék, vagy ha e czélra két egymás mellett álló 
csarnoknak építése válnék szükségessé, nemcsak a kiállítási terü
letnek nagyobbitása, de a csarnok épitési költségeinek felemelése 
is feltétlenül szükséges. 

Ezek után beható megbeszélés tárgyává tétetvén, a kiállítási 
csarnokra vonatkozó bemutatott három tervvázlat, egyhangúlag 
kimondatott, hogy a kiáll, igazgatóság műszaki osztálya részéről 
készitett tervek egyikét sem tartja elfogadhatónak a bizottság, még 
pedig részben külalakja miatt, mert az 1885-iki pavillonra emlé
keztetnek a nélkül, hogy avval a versenyt kiállanák, — részben 
az épitési stylus, - - de legföképen a helytelen beosztás, illetve 
berendezés miatt; ellenben megfelelő az Aigner műépítész által 
készitett tervezet, főleg a czélszerü beosztás és a tetszös külalak 
miatt, mely azonban egyes részeiben kissé nyomott lévén, vagy a 
kiáll, műszaki osztály, vagy az illető építész által átdolgozandó 
volna. A csoportbizottság e határozatának a kiállítási iroda igaz
gatósága által április hó 2-án összehívott értekezleten való 
tolmácsolására felkéretett az elnök, Horváth Sándor és Földi 
János. 

Indítvány tétetvén Kozma (iytila m. kir. erdőmesternek az 



„Erdészet és Vadászat" esoportbizottságba való kineveztetése iránt, 
az elnök a csoportbizottság egyhangú hozzájárulásával kijelenti, 
hogy nevezettnek kinevezését a minister ur ő excellentiájánál ké
relmezni fogja. 

T ö b b tárgy nem lévén, elnök a gyűlést bezárja. 
Kelt mint fent. 

Földi János s. k. Bedő Albert s. k. 
csoportbiz. jegyző. elnök. 

Különfélék. 
Az Országos erdészeti egyesület ez évi közgyűlését 

Beszterczebánya város szives meghívása folytán, ebben a 
kulturális tekintetben nagyjelentőségű felvidéki városban 
fogja megtartani, mely tudvalevőleg egy, erdőgazdasági 
tekintetben is igen fejlett vidéknek képezi központját. 
A közgyűlés az eddigi megállapodások szerint augusztus 
hó második felében fog lefolyni s egyfelől a város, más
felől a kincstár belterjesen kezelt erdeinek egyes pontjaira 
terjedő szemlékkel összekötve, több napra fog terjedni. 
A tanácskozás tárgyát a szemlékkel összefüggésben első 
sorban a fontosabb helyi szakkérdések fogják képezni, 
de mint az Országos erdészeti egyesületnek minden 
vidéki összejövetelén történni szokott, általános erdészeti 
kérdések is megvitatás alá vétetnek, ha az érdeklődök 
által ilyenek napirendre tűzése kivan tátik. Az erre vonat
kozó javaslatok azonban ezúttal június hő 10-ig okvetet
lenül betérj esztendők az egyesület titkári hivatalához 
(Budapest, alkotmány-u. 10.), mert az egyesület igazgató-
választmánya a közgyűlés programmját már június köze
pén véglegesen megállapítani szándékozik. 

A cserebogaraknak repülési évük lévén, Sopron vár
megyében, hol erdő és szánté) váltakozik egymással, igen 


