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Hivatalos közlemények . 

i. 

Jegyzőkönyv, felvétetett Budapesten, 1895. június hő 25.-én 
az ezredéves országos kiállítás „Erdészeti és Vadászati" 

csoport gyűlésének lefolyásáról. 

Jelen voltak: Csopor te lnök: Bedő Albert. A földmivelésügyi 
ministerium kiállítási i rodaigazgatósága részérő l : dr. Márton Ödön. 
Csoportbiztosok: Vadas Jenő , Horváth Sándor, Földi János és 
Egerváry Gyula. Másodcsoportbiz tosok: Csik Imre , Gaul Károly 
és Lágler Gyula. Csoportbizottsági tagok: Churavi János, Havas 
József, Hirsch István, Huzella Márton, Kallina Károly, Kubinyi 
György, Mauthner Ödön, Neuschloss Emil, Pfalcz Károly, Koso-
novszky Frigyes, Sóltz Gyula, Soltz Ottó, Szabó Adolf és Vuk 
Gyula. Távolmaradásukat k imente t ték: Baiersdorf Károly, Blaschek 
Ede, br. Feilitzsch Arthur, Horn Dávid, Kuzma Gyula, Laitner 
Elek, Szécsi Zsigmond, Tavi Gusztáv, Tüköri Lajos és Vancsó 
Gyula. 

Elnök a gyűlést megnyitván, tekintettel arra , hogy a bejelen
tés iveknek lezárása immár szükséges és hogy a bejelentök által 
a csarnokban igénybeveendö területnek nagysága végérvényesen 

az ily egyedeket, nem csekély kárt okoznánk a körülöttünk tévő 
fiatalosban. 

A vörösfenyő sem igen alkalmas arra , hogy egyes példá
nyokban elegyittessék más fanemek közé. A vörös fenyő ugyanis 
csak akkor tenyészik vidoran, ha törzsének felső harmadrésze 
szabadon á l l ; ezért ha egyes példányokban van más fanem közé 
elegyedve, ezek 50—70 éves korukban tönkre mennek, hacsak 
egyes kiválóbb példányokat a többieké! szemben különös előny
ben nem részesitünk, azzal a czélzattal, hogy ezek képezzék majd a 
v á g á s a 1 á k e r ü 1 ö főállabot. 

(Tolyt. köv.) (Közli: Muzsnay G.) 
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megállapítandó, felhívja az egyes csoportbiztosokat, hogy e tekin
tetben jelentéseiket elöterjeszszék. 

Az 1, 3, 4, 5, 6, alcsoportoknak előadói jelentik, hogy bár 
a belső kiállításaiknak rendezésére kijelölt helyiségekben a bejelen
tésekben kért összes terület nem áll rendelkezésre, mindamellett 
abból indulva ki, hogy a kiállítók rendszerént nagyobb teriiletet 
kérnek, mint a mennyi a bejelentett tárgyak elhelyezésére tényleg 
okvetlenül szükséges, a bejelentési iveket az elfogadási záradékkal 
ellátva a kiállitási iroda igazgatóságának megküldették. 

A 2-odik vagyis az erdőhasználat i alcsoportnak előadója 
ellenben jelenti, hogy ebben az alcsoportban már magok a 
fakereskedök több területet kérnek, mint a mennyi az alcsoport 
részére előzetesen kijelöltetett, ennélfogva, s mert az erdő
használat i csoport az erdészeti kiállításnak egyik fontosabb részét 
s mondhatni a zömét képezi, javasolja, hogy az erdőmivelési 
alcsoportnak egyik szomszédos helyisége az erdőhasználati alcsoport
nak engedtessék át s ezenkívül a fakereskedök elhelyezéséről 
esetleg külön pavillon építése utján másként történjék gondos
kodás. 

Neuschloss Emil kijelenti, hogy ha a főpavillonban nem 
kapnak megfelelő helyet a fakereskedök, kénytelenek lesznek 
tárgyaikat a faiparosok társulatának pavillonjában kiállítani, annál 
is inkább, mer t oda a fakereskedök közül már is többen jelent
keztek. 

A bizottságnak eddigi megállapodásaira hivatkozva, elnök 
kijelenti, miszerént nem engedhető meg az, hogy a fakereskedök 
az erdészeti főépület helyett más épületben állítsák ki erdészeti 
tárgyaikat s felkéri az igazgatóságnak jelenlevő t. képviselőjét, 
hogy ez irányban az igazgatóság hivatalosan intézkedni szíves
kedjék. 

Beható tárgyalás után a bizottság meggyőződést szerezvén 
arról, hogy a fakereskedök részéről bejelentett tárgyak csakis egy 
általuk építendő külön pavillonban helyezhetők el, elfogadtatik 
Neuschloss Emilnek utólagos íentartással tett azon javaslata, 
miszerént a föcsarnoknak hátulsó része egy avval összehangzó 
egészet képező és mintegy 300—400 ml alapterülettel biró hozzá-
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építéssel kibővittessék, mely építési költségek törlesztésére a 
fakereskedök körében gyűjtés fog eszközöltetni. 

A bejelentések elfogadása és a térdijak kivetése tárgyában 
abban a feltevésben, hogy a fakereskedök a fentebbiek szerint 
készítendő uj pavil lonban részben fognak elhelyezést találni , a 
következő ha tároza t hoza to t t : 

Miután a bejelentésekben kért területtel szemben muta tkozó 
térhiány legfőképpen onnan ered, hogy az egyes kiállítók tárgyaik 
s z á m á r a az okvetlenül szükségesnél jóval nagyobb területet kérnek, 
a bejelentett tárgyak az előzetes (t. i. a felállítás előtti) bírálati 
j o g fentartásával elfogadhatók, de a r ra nézve a csoport kötelezett
séget nem vállal, hogy az elfogadott tárgyak elhelyezésére ugyan
akkora területet fog rendelkezésre bocsátani , a mennyi a bejelen
tési ívben kitüntetve van. 

Minthogy pedig ilyen módon az egyes kiállítók térdijai most 
nem állapithatók meg, erre nézve az a ha tá roza t hozatot t , hogy 
az egyes kiállítók térdijai a tárgyak felállítása u tán a tényleg 
elfoglalt területek alapján fognak kivettetni és beszedetni . 

Ezen határozatokhoz képest tehát a földmivelésügyi minis-
terium kiállítási irodája felkéretik, hogy a csoportbiztosok által 
beküldendő bejelentések elfogadásáról a kiállítókat ily ér telemben 
értesíteni, a térdijak tekinte tében pedig akként intézkedni szíves
kedjék, hogy az erdészeti pavillonban rendelkezésre álló összes 
területből tárgyak elhelyezésére előzetes számitás szerint tényleg 
felhasználható területrész utáni kivethető térdijösszeg egyelőre az 
erdészet i csoport számlájára írassék oly kikötéssel, hogy ez az 
összeg s illetve a részletes adatok alapján annak idejében kivet
he tő térdijak az egyes kiállítóktól a kiállítás rendezésének befeje
zése után lesznek beszedendök és az irodának beszáll i tandók. 

A kiállítás külső területén tervezett minta-csemetekert létesí
tésének szükségessége Soltz Ottó biz. tag részéről hangsulyoz-
tatván, elnök a csoportbizottságnak eddigi megál lapodásához képest 
kijelentette, hogy egy ilyen nagyobb csemetekert telepítése, meg
felelő terület, helyszűke, az idő rövidsége és a szükséges költségnek 
h iányában nem lehetséges, a rendezőség részéről azonban minden 
el fog követtetni, hogy a fanemek szerint elkülönített külső terü
leten kisebb-nagyobb csoportokban az illető fanem csemetéi meg-



770 

felelő módon elhelyezést nyerjenek, s illetve a csemeték is állit 
tassanak ki. 

Több tárgy nem lévén, elnök a gyűlést feloszlatja. 

Kelt mint fent. 

Földi János, s. k. Bedő Albert, s. k. 
csoportjegyző csoportelnök. 

II. 

Jegyzőkönyv, felvétetett Budapesten 1895. június hó 25.-én 
az ezredéves országos kiállítás „Erdészeti és Vadászati" 

csoport csoportbiztosai részéről tartott ülés lefolyásáról. 

Jelenvol tak: Csoportelnök: B e d ő Albert. Csoportbiztosok: 
V a d a s Jenő , H o r v á t h Sándor, F ö l d i János, E g e r v á r i 
Gyula. Másod csoportbiztosok: C s i k Imre, G a u l Károly. L á g l e r 
Gyula. Távolmaradásukat bejelentet ték: T a v i Gusztáv és S z é c s i 
Zsigmond. 

A csoportbiztosok ülését megelőző csoportbizottsági gyűlés
ből kifolyólag a főcsarnok belső helyiségeinek az alcsoportok között 
újból való felosztása vallván szükségessé, közös egyetértéssel meg-
állapittatott , hogy a vadászat i alcsoport kiállí tásának rendezése, 
mp. a biológia csoportok elhelyezésére a ro tundának csakis középső 
része, mintegy 6—8 m. á tmérőben, továbbá ettől az ugyancsak ezen 
alcsoport szükségleteire kijelölt 1. számú helyiségtől jobbra-balra 
eső alap és fallerületek és végül az egész lépcsőház bocsáttatik 
rendelkezésére. 

Az erdőmivelési és erdővédelmi alcsoportnak a 2. és 3 számú 
helyiség és a ro tundába a biológiai csoportozat felé nyúló terüle
tek a megállapítot t tervezet szerént. 

Az erdőhasználat i alcsoportoknak a 4, 5, 6, 7, és a rotun
dába a biológiai csoportozat felé nyúló területek a megállapított 
tervezet szerént . 

Az erdőrendezési , építkezési alcsoport, valamint az erdő-
akadémia és a szakiskolák kiállításainak rendezésére az eddigi 
határozatoknak megfelelően az emeleti helyiségek tartatnak fel. 
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A vadászati alcsoport előadója részéről a vadasker tnek 
elhelyezésének kérdése felmerülvén, megállapi t tatot t , hogy a külső 
területnek a Lord-féle pavillon körüli sarok használ tassék fel e 
czélra s felhivatott az előadó, hogy annak berendezésére , befásitá-
sára nézve egyrészt a kiállítási iroda igazgatóságával , másrész t 
az erdömivelési alcsoport előadójával közvetlenül é r in tkezésbe 
lépjen. 

Kelt min t fent. 

Földi János, s. k. Bedö Albert, s. k, 
. c soport jegyző . csoporte lnök. 

V a d á s z a t i t á r c z a . 

Bitang jószágna k minösithetók- e a  haszno s vadak ? 

Ebben a kérdésben döntött egy felmerült érdekes 
kérdés alkalmából a belügyministerium legutóbb, egye-
tértöleg a földmivelésügyi ministeriummal. 

A rendelet, mely magának a kérdésnek részleteit is 
megvilágítja s melyet a földmivelésügyi ministerium ismer
tetés végett szaklapunk számára megküldött, a következő
leg hangzik: 

„(Másolat.) Magy. kir. belügyminister. 40862 /V—B. szám. Győr 
vármegye közönségének. — A vármegye alispánjának folyó évi 
február hó 15.-én 1300. szám alatt másodfokban hozott azon 
határozatát , mely szerént a pusztai j á rás főszolgabírója által, 
f. évi j anuá r hó 28.-án 7788. ex 1894. sz. a. elsőfokban hozot t 
határozat jóváhagyásával , a Mezö-Eörs községben 1894. évi 
november hó 21.-én a délelőtti órákban Tó th testvérek szérüs 
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