
1100 

III. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Előadások és felolvasások az Országos Erdészeti 

Egyesületben. Amint az Erdészeti Lapok tisztelt olvasói az 
e füzethez csatolt meghívóból értesülnek, Vadas Jenő m, 
k. főerdőtanácsos és akadémiai tanár ur f. év deczember 
hó 1 2 - é n d. u. V a 5 órakor az Országos Erdészeti Egyesü
let helyiségeiben a hazai tölgygazdaság hibáiról — erdő
gazdaságunk e fontos napikércléséről — előadást fog tar
tani. Az előadást az igazgatóválasztmány ülése fogja 
követni, a melyben többek között Nagy Károly m. k. fő
erdész urnák az erdei vasutakra vonatkozó indítványa 
kerül érdemleges tárgyalásra. 

A mennyiben a körülmények megengedik, ezentúl a 
téli hónapokra eső néhány választmányi üléssel kapcso-

Egy 2000 holdas vegyes fanemü erdő kihasználása végett: 
12 lem. hosszú erdei vasút épült, mely teljes felszereléssel együtt 
150,000 koronába kerül. Husz éven át szállítható rajta 22,000 m a 

keményfa. Az üzemi költségek évenkint 22,000 koronát tesznek. 

1. 4 '5" o kamatlábbal számítva és 20 évi törlesztést felté
telezve, mennyibe kerül 1 m 3 -nek és 1 tonnának a szállítása 12 
km.-re. 

2. Ha eddig 1 ms keményfa szállítása ugyanerre a távolságra 
vonómarhával 3 koronába került, mennyivel csökkentette a vasút 
»t 8 -ként a szállítási költséget V 

3. Ezt szemelőtt tar tva és azt is tekinte tbe véve, hogy eddig 
a magas fuvarbér miat t csak 15000 m3 volt értékesíthető, 7000 
m3 e l lenben mint selejtes tűzifa a szállítási költséget nem bírván 
meg, értékesitetlenül az erdőben marad t vissza, melynek vágatási 
és közelítési bére most wr'-kint 1 koronába kerül és az alsó vasúti 
ál lomáson 3"5 koronával ér tékes í the tő : mekkora haszna van a 
birtokosnak a vasúti berendezésből V 
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la tosan megóhaj tanók honos í t an i az e lőadásokat vagy fel
olvasásokat , hogy az élő szó a m a g a közvetet lenségével 
n e m c s a k közgyűlések a lkalmával , h a n e m minél g y a k r a b b a n 
működjék közre egyik egyesületi czé lunk elérésére , a szak
ismeretek műve lésé re és ter jesztésére . 

Tárgya a fe lolvasásoknak mindig van , h iszen s zakunk 
ö n m a g á b a n és s z á m o s vona tkozása iban oly sokoldalú, 
hogy ez i ránt kétség n e m foroghat fenn. 

Hiszszük erősen, hogy lelkes szaktársa ink kö rében az 
e lőadások vagy felolvasások ta r tására hivatott vállalkozó 
is mindig lesz. 

A felolvasások s ikerének ha rmad ik tényezője azok 
látogatottsága.* Hogy szerény kezdeményezésünk , tekintettel 
arra , hogy egyesüle tünk tagjai s egyál ta lában szaktársa ink 
tű lnyomó része vidéken tar tózkodik, ezen se szenvedjen 
hajótörést , azzal a ké re l emmel fordulunk t. szaktársa ink
hoz és m i n d e n az e rdőgazdaság iránt é rdeklődőhöz , hogy 
a m e n n y i b e n ne ta lán épen Budapes t en időznének , vagy 
idejövetelük nehézségbe n e m ütközik, a tervbe vett s 
ezentúl idejekorán közzé tett felovasásokat felkeresni 
szíveskedjenek. Remél jük, hogy á l t a lánosabb érdekű fel
olvasási tárgyak mellett idővel s ikerülend az erdészet 
körén kivül állók figyelmét is reáford i tanunk egyesületi 
é letünk eme tervezett uj nyi lvánulása i ra , s hogy ezzel 
is némi szolgálatot tel jesí thetünk e rdőgazdaságunknak . 

Az 0. E. E. titkári hivatala. 
A fövad okszerű határok közölt való tenyésztése érde

kében igen fontos indí tványt terjesztett elő az Orsz. Vadá
szati Védegylet f. é. n o v e m b e r 7-én tartott igazgatósági 
ü lésén C.sik Imre kir. erdőfelügyelő, melyet t á rgyának érde
kességénél fogva egész te r jede lmében köz lünk . 

..Tisztelt i gazga tóvá lasz tmány! — Hivatalos erdei 
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szemléim alatt — mint a vadászat lelkes barátja — a 
vadtenyésztést és a vadállományt is érdeklődéssel figyelem ; 
és évek óta sajnálattal azt tapasztalom, hogy nálunk már 
sokfelé, de különösen a Kis Kárpátokban, a Mátra, Pilis, 
Vértes és a Bakony hegységben a fővad degenerálódik. 
Az »albinóság« ma már annyira gyakori, hogy a tarka 
szarvas nem ritkaság; oly agancsárokat pedig, melyeknek 
fejdísze már nem diszes, hanem hitvány, pudvás és télen 
is a bőrczafrangoktól még tisztátalan: lépten-nyomon 
lehet látni. 

De hát ez a mostani vadtenyésztési viszonyok mellett 
inasként nem is lehet, mert az erős, jó bikákat kímélet 
nélkül mind lelövik, ez okból a szaporítást, a férfikort 
még el nem ért, vagy a lelövésre nem érdemesített rossz 
vé-ö bikák teljesilik ; továbbá mert az ivarok közötti helyes 
arányra súlyt nem helyeznek, a mennyiben a teheneket 
nem elegendő számban lövik és a törvény korlátai miatt 
csak akkor lőhetők, ha már csapatba verődtek és a mikor 
már alig lehet kiválogatni a meddő vagy túlkoros tehe
nekel, — ugy, hogy a tenyésztésre való tekintet nélkül a 
csapatból rendesen azon tehenet lövik ki, a melyik éppen 
lövésre jól áll. 

És hogy állitásom különösen az elégtelen számú 
tehénlelövést illetőleg igazolt, mutatja az, hogy a bőgős
kor, egy gyenge bika mellett 10 —15 tehenet lehet látni; 
pedig életerős szaporulatra csak akkor van kilátás, ha egy 
erős bikára legfeljebb 4—6 tehén jut. Végül a clegene-
rálásnak oka az is, hogy a vadállomány nem áll arány
ban az erdők kiterjedésével. Az okos gazda a legelőre 
vagy az erdőre csak annyi jószágot enged, a mennyi a 
legelőn jól megélni bir; ezen észszerű szabály — mely 
különben a háziái latokra nézve törvényszerinti előírás — 
áll a vadra is, csakhogy nem követik, ugy, hogy a tul-
nagy számú vad nyáron sem talál elegendő táplálékot, 
tehát satnyul; s e mellett az erdők felújítása lehetetlenné 
válik. A mióta a tulszaporodás beállt, mintegy 10 év óta, 
a levágott erdők felújítása rendkívül nagy költségbe és 
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fáradságba kerül, s értékes szálerdővé még sem fejlőd
hetik, mert ha a folytonos lerágás mellett véletlenül egy 
oldalág ki is vergődik a vad szája alól és vezérhaj lássa 
válik, abból ép és szépnövésü szálfa sohasem lesz. 

Igaz azon mindenfelé hallható állítás, hogy nálunk a 
fővad szépen szaporodik, de az is igaz, hogy csak számban, 
a minőség rovására, és ha igy haladunk, maholnap a 
hires magyarországi szarvas éppen olyan satnya lesz, mint 
a németországi, csehországi vagy ausztriai, melyek hajda
nában szintén őserejü állatok voltak; de bizonyosan 
ugyanazon okok miatt fajultak el, mint a mely okok miatt 
a mi szarvasunk a hanyatlás lejtőjére került. 

Jól tudom, hogy ez nagyon nehéz és felette kényes 
kérdés; de mert a baj megvan, sőt hovatovább erősbödik: 
szükségesnek vélem, hogy addig, mig azt az uj vadász
törvény gyökeresen megoldhatja az »Orsz. m. vadászati 
védegyleU társadalmi uton indítson mozgalmat a fővad 
okszerűbb tenyésztése érdekében. 

Indítványozom tehát, hogy ezen ügy a következő 
ülésben érdemlegesen tárgyaltassék. 

Ezen indítványomat támogatom végül még azzal, hogy 
könnyebb e bajt a magunk kezdeményezésére orvosolni; 
ha a kisgazdák részéről a vadkár miatt mindenfelé hali-
haló panaszok és a gazdasági és erdészeti lapokban máris 
megjelenő panaszokkal telt czikkek nagyobb mérvekéi 
öltenek: nemcsak magával a bajjal, hanem a felzúdult 
közvéleménynyel is számot kell majd vetni.« 

Az inditványnyal a legközelebbi ülés fog érdemlege
sen foglalkozni. 

Határozatának érdeklődéssel nézünk elébe. 
A Vadászati Védegylet igazgatósága f. é. nov. hó 7-én 

tartott ülésében még néhány általánosabb érdekű tárgy-
gyal foglalkozott. így a Mármaros- és Fehérmegyéből érke
zett azon panasz következtében, hogy a vadorzás utóbbi 
időben ismét elharapódzott, felterjesztést intéz a belügy-
minsteriumhoz és a lőporárulás korlátozását fogja ajánlani 
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oly értelemben, hogy csak az kaphasson lőport, aki vadász-
jegygyei vagy fegyveradó-igazolványnyal bir. 

Ugyanekkor az üregi nyulak kártevései miatt hallható 
panaszokra hivta fel a titkár az igazgatóság figyelmét, a 
melyekkel egyesek már a földmivelésügyi ministeriumhoz 
is fordultak, mielőbbi hathatós intézkedés végett s felve
tette a kérdést, hogy a védegylet minő intézkedéseket vél 
szükségesnek e baj orvoslására, a mező- és erdőgazda
sági károk és panaszok megszüntetésére? E végből elha
tározta az ülés, hogy az ügyben felir a földmivelésügyi 
ministeriumhoz s a vadászatról szóló törvény egy 
közelebbi revíziójáig is, a midőn aztán megfelelő intézke
déseket lehet a fenyegető üregi nyul-veszedelem ellenében 
abba felvenni: eme közélelmezési szempontból jelenték
telen, egyébként értéktelen és fölötte sok kárt okozó álla
toknak fokozott mérvben s különösen a kora tavaszi idő
szakban eszközlendő pusztítását fogja ajánlani. A pusztítás 
sikerét jutalomdijak kitűzésével véli az igazgatóság biztosítani. 

A Magyar Fakereskedök és Faiparosok Országos 
Egyesülete f. é. nov. 5-én Ur. Bedő Albert országgyűlési 
képviselő elnöklete alatt tartott választmányi üléséből az 
Adria Tengerhajózási vállalattal kötendő uj szerződés tár
gyában oly értelmű feliratot intézett a kereskedelmi minis-
terhez, hogy a kormány a jövőben a társaság által szedett 
fuvardijakra nézve biztosítson magának rendelkezési jogot, 
nehogy ezentúl is előfordulhasson az, hogy a társaság más 
konkurrens vállalatokkal kartelt köthessen. Kéri az egye
sület, hogy a kormány az uj szerződésben a fára maximá
lis díjtételeket állapítson meg s ezekre nézve az érdekelt 
fakereskedői köröket hallgassa meg. Kiegészítése volna ez 
a fiumei viszonylatokban engedélyezett vasúti viteklijle-
szállitásnak. Fakereskedelmünk a tengeri uton való kivi-
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télre a közel jövőben fokozott mértékben lesz utalva, mert 
belföldi fogyasztásunk csekély s Németország felvevő képes
sége is alábbszállt. A Fakereskedők Egyesülete ezenkívül 
a szabad hajózásnak állami segélyezését ajánlotta a minister 
figyelmébe és kívánatosnak jelezte, hogy az Adria Fiumé
ből Bordeauxba havonkint legalább két járatot, Gette-be 
és a portugál kikötőkbe pedig évenkint legalább négy jára
tot indítson. 

A műszaki minősítésre és gyakorlatjogra vonatkozó 
törvénytervezetet a Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet 
küldöttsége, kiegészítve az Országos Erdészeti Egyesület és 
az Orsz. Magyar Bányászati Egylet képviselőivel, novem
ber hő második felében nyújtotta át a kormány tagjainak, 
e czélból tisztelegvén Széli Kálmán ministerelnök urnái és 
Darányi, Hegedűs, Lukács, Plósz és Wlassics minister 
uraknál. A kormány tagjai a törvénytervezet jóindulatú és 
behaló tanulmányozását helyezték kilátásba. 

Az erdömunkásokról szóló törvényjavaslatot, melyről 
a f. é. IV. füzeiben már megemlékeztünk, a képviselőház 
már letárgyalta, mihelyt törvényerőre lépett, egész terje
delmében meg fogjuk ismertetni olvasóinkkal. 

A kincstári erdők 1901. évi államköltségvetéséhez a 
Magyar Gazdák Lapja a földmivelésügyi költségvetés bizott
sági tárgyalását ismertetve a következő megjegyzéseket 
fűzi, élénk bizonyságául annak, hogy mily különös néze
tek vannak az erdőgazdaságról s az emelésére szolgáló 
eszközökről, oly körökben is elterjedve, a melyek velünk 
együtt a földmivelés szolgálatában állanak. 

„Az állami kezelésben levő összes erdöbirtokok bevételei tulaj
donképen 18"29 millió koronára rúgnak, kiadásai pedig 10 - 73 milí. 
K.-ra. úgy hogy itt a tisztajövedelem 7"56 mill. K. Megjegyezzük, 
hogy állami erdőségeink évről-évre jövedelmezőbbé válnak, a mit 
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részben a jobb kihasználás , részben a mellékhaszonvételek emel
kedése idéz elő. Nagy örömmel értesültünk arról, hogy Darányi 
az állami erdőhivatalok kerületében az erdei facsemete-kertek 
mellett gyümölcsfa-iskolák létesítését is elhatározta. Ez a lépés 
azonban még csak a kezdet kezdete. Nézetünk szerint egész erdő-
kezelésünk ósdi, elavult elvekből indul ki, azt tartván, hogy a 
tölgyeseket, fenyveseket és bükkösöket meg kell tartani a jövő 
századoknak s egyéb fanemet az erdőn kivül kell nöttetni. Szer in
tünk hazánk sok erdővidékén nagyon is fel lehetne e fanemeket 
cserélni dióval, gesztenyével, jobb fekvésekben szilvával, sőt alma-
Iákkal s az erdőgazdaságot a gyümölcstermeléssel belterjesebbé 
tenni . Mint erdei mellékhaszonvételt jobban fel lehetne karolni a 
nemesebb vadak s vadszárnyasok tenyésztését és szaporí tását . 
Lehetet len nyugodtan nézni azt, hogy az alatt, mig a föld á ra s 
értéke egyre növekszik, erdeink katasztrál is holdja 1—2 korona 
jövedelemnél többet ne hozzon. Az uj gyümölcsfacsemete-kertek 
egy ujabb, belterjesebb erdei gazdálkodásnak képezik kiinduló 
pont ját ." 

Eltekintve attól, hogy az idézett adatok nem az állami 
kezelésben levő összes erdöbirtokokra, hanem csupán a 
kincstári erdőkre vonatkoznak, nagyon téves az a feltevés, 
hogy az erdőhalóságoknál ujabban létesített gyümölcsfais
kolák arra valók, hogy a gyümölcstermelést bevigyék az erdőbe. 
Ámbár itt-ott (de nagyon korlátolt területen!) a diófa és 
szelidgesztenye kétségkívül erdei fanem is lehet, mégis 
talán legkevésbé ezek a fanemek fognak a lélesitendő 
gyümölcsfaiskolákban tenyésztetni, hanem leginkább a többi 
gyümölcsnemek, a melyeket azonban korántsem erdőtala
jon kivan földművelési kormányunk megtelepíteni, hanem 
szét akarja osztani a gazdák között gyümölcstermelésünk 
(és nem erdőgazdaságunk) emelésére. Hogy mégis az erdé
szeti közegekre bizza a kormány ezeknek a faiskoláknak 
gondozását, annak valószínű oka az, hogy az erdészeti 
hivatalok hálózzák be legtökéletesebben az országot s igy 
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meg van a lehetősége annak, hogy állami faiskolákban 
neveltessenek a gyümölcsfaalanyok oly vidéken is, a hol 
mezőgazdasági közeggel nem. rendelkezik a ministerium. 
Ezzel tehát az erdészet tulajdonképeni hivatásán túlmenő 
feladatot teljesít, de tegyük hozzá mindjárt, hogy szívesen 
teljesiti és készséggel járul ekként a gyümölcstermelésnek, 
a földmivelés eme rokon ágának fellendítéséhez. Az erdők 
jövedelmét azonban ez épenséggel nem emelheti, époly 
kevéssé, mind a vadtenyésztés felkarolása, mely a vadá
szati bérben vagy a vad eladásából hozhat ugyan ezreket, 
hogy a vadkárok által megbénított erdőgazdaság a faállo
mányban százezreket veszítsen. Ez utóbbira nézve talán 
elég ezúttal a vadászati védegylet legutóbbi ülésének lefo
lyásáról fennebb közölt értesítésre hivatkoznunk. 

Az idei cserebogárrajzás Sopron vármegye területén 
április hó utolsó napjaiban kezdődött s első izben május 
hó 10-ig tartott; ezután május hó 11—-19-ig szünetelt és 
20-án újból kezdetét véve eltartott június hó l-ig. Egyes 
élő példányok június 20-ig voltak találhatók. A második 
rajzás már csak kis mértékű volt, mert a május hó 
11—19-ig tartó hűvös idő, a mikor a késői fagyok ez 
évben felléptek, a bogarak túlnyomó részét tönkretette. 
Egyáltalában véve az egész rajzás, az előbbi évek csere
bogár-pusztításaival összehasonlítva, nagyon gyengének, a 
károsítás pedig elenyésző csekélynek mondható. Inkább 
csak egyes fák, fasorok, az erdőszélek és keletnek fekvő 
oldalak szenvedtek, de ezek sem sokat. 

Már az előbbi 1897. évi rajzás alkalmával is rossz 
idő volt, s igy mindenesetre sok rovar pusztulván el, 
kevesebb pete is rakatott le ; elsősorban ez a magyará
zata annak, hogy most kevés cserebogár volt az egész 
vármegye területén, már t. i. összehasonlítva az előbbi 
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években fellépett mennyiségekkel. Ezekből isméi sok pusz
tulván el peterakás előtt, a következő 1903. évi rajzás 
valószínűleg még gyengébb lesz. Nem kicsinyelhető azon
ban, sőt határozottan követést érdemlő példa az, hogy e 
vármegye egész területén a cserebogarak most és a múlt
ban is rendesen gyűjtettek, a mint erről már e lapokban 
az 1894. évben voltam bátor megemlékezni. A vármegyei 
gazdasági egyesület, felismerve a védekezés fontosságát, 
megyeszerte gyűjteti a cserebogarat s azok hectoliterjét 
2 koronáért váltja be ; ezenkívül egyeseknek, főleg nép
tanítóknak, a kik ez ügyben különös buzgóságot fejtettek 
ki, az eredmény nagysága szerint 50—100 koronáig ter
jedő jutalmakat osztott ki. 

Az egyletnek ezen eljárása természetesen a mezőgazda
ság érdekében történik, de miután a bogarak főleg az 
erdőszéleken gyűjthetők nagy mennyiségben s tényleg ott 
is gyűjtetnek, az erdőgazdaságra háramló haszon minden
esetre nagy. 

A gyűjtést iskolás gyermekek, vagy más keresetre 
esetleg alkalmatlan egyének végzik s igy úgyszólván játszva 
kereshetnek naponta, a rajzás tartama alatt, néhány fillért; 
minden községben ugyanis van megbízottja az egyletnek, 
aki a gyűjtött bogarakat átveszi s azok mennyiségét nyil
vántartja, ugy hogy kiki a tényleg gyűjtött bogarak után 
kijáró díjazásban részesül. 

Hogy milyen eredmény érhető el igy, mutatja az is, 
hogy csak Sopron sz. kir. város területén 120 hl. csere 
bogár vétetett igy át, ami 35 ezerét számítva hectoliteren-
ként, 4.200,000 példánynak felel meg. 

A gazdasági egylet a cserebogarak beváltása ügyében 
most is ugy intézkedett, hogy azokat a nagyobb uradal
mak tisztjei veszik át a gyűjtőktől s maguknak meg is 



tartják, hogy kellő előkészítés után, mint trágyaszert hasz
nálják fel. Ezen uradalmak tekintettel arra, hogy a csere
bogarak kiirtása, első sorban nekik van hasznára, a gazda
sági egylet által kitűzött beváltási dijnak felét sajátjuk
ból fedezik s ezenkívül gondoskodnak díjtalanul arról is, 
hogy az irtás körül végzett munkák és azok eredménye 
pontosan nyilvántartassák. Még megemlítem, hogy ez év
ben is a cserebogárnak két faja, u. m. a Melolontha vul
gáris Fabr. és a sokkalta kisebb mennyiségben, de az előb
binél valamivel korábban megjelenő Melolontha hippocas-
tani Fabr. rajzott. (Ratkovszky Károly.) 

14000 korona évi vadászati bért ígért egy versenyző 
a vallásalap Pilis-Maróth, Pilis-Szt.-Kereszt és Pilis-Szt.-Lélek 
községben fekvő 6921 k. hold erdő és 243 k. h. gazda
sági területén 10 éven át gyakorolható vadászatért a leg
utóbb megtartott versenytárgyaláson. Az eddigi bér 800 K. 
volt. A vadállomány szarvasból, őzből, és vaddisznóból áll. 

A bűkkmakk felhasználásáról. A legtöbb vidéken, — 
irja a Berliner Neueste Nachrichten — a bükkmakkot 
vagy éppen nem, vagy csak igen csekély mértékben gyűj
tik össze és azt disznóhizlalásra használják fel; a makk 
legnagyobb része azonban az erdőben marad és ott rom
lik. De hogy a bükkmakk igen jó minőségű, keresett és 
jól fizetett olajat ad, arra igen kevés erdőbirtokos gondol. 
Ezen a kitűnő és tartós olajon kivül a présben még igen 
jó takarmány marad vissza, úgy hogy igen ajánlatos a 
makkot, ha azt a birtokos maga nem is használja fel 
olajkészitésre, gyermekek által összegyűjtetni és olajgyá
raknak eladni. {Balogh Ernő.) 

A köszénhiány s illetőleg a tüzelőanyag nagy drága
sága a porosz kormányt arra indította, hogy erdőgondno
kait utasítsa, hogy az ismét fellendülő tüzifakereslet kielé-
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gitése végett lehetőleg sok tűzifára való gyéritési anyagot 
termeljenek. Ekként olcsó tüzelőanyaghoz jut a lakosság, 
az erdőápoló áterdőlések pedig szintén nagy mértékben 
előmozdittatnak. 

Budapesti agancskiállitás 1900. október 20—25. Az 
idei agancskiállitás, daczára annak, hogy a mult évi kiállítás 
számban nagyobb volt és minőségben is talán hatalmasabb 
példányokat mutatott föl, mégis minden tekintetben vál
tozatosnak és sikerültnek mondható. 

A nyilt területen lőtt 46 szarvas'agancsa közül 10 nyert 
dijat és pedig, az első dijatMajláthLászló gróf Szlavoniábanlőtt 
hatalmas 1 8 ágasa. Ez súlyra nézve legtöbbet — 9 kg-ot — 
nyomott, rózsájának körmérete 28, agancsszárainak hossza 
119 em. volt. A második dijat Frigyes főherczeg Baranya
megyében lőtt 7 - 45 kg. nehéz, erős 20-asa kapta, mig a 
harmadikat a József Ágost főherczeg barsmegyei szép 14-ese. 

A három első clijra nézve a bírálat egyhangúnak volt 
mondható, ellenben annál nehezebb munkát adhatott a 
bizottságnak a többi 7, átlag 16 ágas, igen jó agancs 
helyezése. 

A 8  bejelentett — valóban feltűnően szép s hatal
mas — vadaskerti agancs közül 3 lett helyezve s ezek 
közül a mult évben is első nyertes Draskovich Iván gróf 
baranyamegyei 7*50 kg. nehéz, 116 cm. hosszú 12-ese 
vitte el az I-ső dijat. II-nak lett helyezve Dreher Antal 
trencsénmegyei 14-ese, Ill-ik Almásy Dénes gróf békés
megyei 16-osa. 

A dámvadlapátoknál összesen 10 drb volt bejelentve, 
melyek közül az I. és a Il-ik dijat Andrássy Gyula gróf 
tiszadobi vadaskertjéből való lapátja, a III-k'at pedig Szász 
Coburg Fülöp hg. által Puszta-Vacson lőtt igen jó lapát 
nyerte el. 
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Az özagancsoknál, melyekből az idén is csak 15, 
vagyis a lelővéshez képest feltűnően kevés volt kiállitva, 
a bírálat a következő eredménynyel végződött: az első 
két dijat Majláth László gróf szépen gyöngyözött őzagancsai, 
a Ill-kat pedig ifj. Wesselényi Miklós bárónak erőtől duzzadó 
szilágysági őzagancsa nyerte el. 

A kiállított 5 drb zergekampó közül, mely kivétel nél
kül a hunyadmegyei Retyezátról származott, az I-ső dijra 
a Kinszky Zdenko gróf által bemutatott ritka hosszú 3 0 5 
cíM.-es kampót, a Il-dikra Hunyady László gróf s a lll-dikra 
Lónyay Menyhért gróf szép trófeáit találták méltónak. 

Szíáray Gábor gróf pompás kaukázusi vadkecske stb. 
s Zichy Jenő gróf különös érdeklődést keltő kaukázusi 
s uráli őzagancsai v< rsenyen kivül voltak kiállitva. 

(Cserny Győző.) 
A hazai közlekedési vállalatok faszükséglete. A hazai 

vasutak, hajózási vállalatok, a m. k. államvasutak gép
gyára és a diósgyőri m. k. vas- és aczélgyár az 1899. 
évben 6.165,174 forint ára erdei terményt (épület- és mőfát, 
talpfát, fürészárut, tűzifát, faszenet stb.) szereztek be bel
földön. Külföldről csakis 96,570 forint értékű fát kellett 
beszerezni, vagyis az összes szükséglet l*5°/o-át. 

Faárugyár Karánsebesen. Barth Miksa delenicsi (cseh
országi) faáru-gyáros ottani gyártelepét Karánsebesre helyezi 
át, miután ugy a kormány, mint a város részéről bizto
sították neki a kért kedvezményeket. A gyár építéséhez, 
már a tavaszszal hozzáfognak. 

Zoológiai Lapok czimen uj állattani, vadászati és 
kynologiai szaklap indult meg, Parthay Géza szerkeszté
sében. Ara egy évre 8 K. Kiadóhivatal Budapest, Rotten-
biller-utcza 30. sz. 
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