
165. számú a X . dijat kapta, gróf Andrássy Géza 191. és dr. 
Rákossy Levente 192., 193. és 194. szám alatt kiállított agancsai 
szintén említésre méltók. 

A kiállított dámlapátok között több elég jó példányt láthatunk, 
de egy oly lapátos sincs az ez évben kiállítottak között, melyre 
a kiváló jelzőt alkalmazhatnánk. Az előző évi kiállításokon sokkal 
jobb anyag volt bemutatva. 

A zergekampók nagyon gyéren vannak képviselve, összesen 
csak 6 drb., melyek közül 2 a liptói, a többi a hunyadi és foga
rasi havasokból származik. Az utóbbiak valamennyien dijaztattak. 
Barthos Gyula I. díjjal kitüntetett retyezáti bakja elég jó, de kiváló 
erősnek ez sem mondható. 

Érdekesek Vojnits Oszkárnak Indiából, báró Schönberg Donald
nak a Kaukázusból és Kittenberger Kálmánnak Afrikából származó 
trófeái is. 

Moufflonszarv és vadkanagyar kiválóbb példányban kiállítva 
nincs. 

A kiállításról, mely május 15-ig marad nyitva, részletes fel
világosítást ad a kiállítási tárgymutató, mely a bírálati eredményt 
és a kiállított agancsok származási helyét és méreteit is tartalmazza. 

(By.) 
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E G Y E S Ü L E T I K Ö Z L E M É N Y E K . 

I. 

MEGHÍVÓ 

az Ausztriába  irányuló  tanulmányúton  való  részvételre. 

Az Országos Erdészeti Egyesület a folyó év nyarán tanulmány
utat rendez az osztrák örökös tartományokba, amelylyel egyúttal 
viszonozza az osztrák birodalmi erdészeti egyesületnek két év 
előtti magyarországi látogatását. 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület t. tagjait 
felkérni, hogy ezen tanulmányúton való résztvételre folyó  év 



június hó  l-ig  az egyesület titkári hivatalánál jelentkezni szíves
kedjenek, tisztelettel megjegyezve, hogy a résztvevők száma 
mintegy 40—45 személyre terjedhet, s hogy a tanulmányút 
költségei mintegy 250 K-ra tehetők. Hölgyek a tanulmányúton 
nem vehetnek részt. 

A tanulmányút vázlatos programmja a következő: 
Augusztus hó  18-án  délben megérkezés Bécsbe. Délután 

3 órakor üdvözlés a cs. k. gazdasági egyesület nagytermében 
{I. Schauflergasse 6.). Az Adria-kiállitás megtekintése. 

Augusztus hó  19-én  néhány állami erdőbirtok és kísérleti 
terület megtekintése a „Wienerwald"-ban. Éjjelezés ismét Bécsben. 

Augusztus 20-án  reggel elutazás a Franz Josephsbahn pálya
udvaráról Neuhausba (Csehország). Ott megtekintése a Czernin 
Jenő gróf kastélyának és oklevéltárának, esetleg a közeli „Fáczán-
kert" nevü erdőrésznek. Éjjelezés Neuhausban. 

Augusztus hó  21-én  a Czernin grófi uradalom „Margarethen" 
nevü erdőgondnokságának megtekintése. Éjjelezés ismét Neu
hausban. 

Augusztus hó  22-én  utazás Budweis-Linzen át Gmundenbe 
(Felső-Ausztria). 

Augusztus hó  23-án  Qmundenből hajón Ebenseebe, onnan 
erdei v; suton Offenseebe. Az ottani állami erdők és szállítási 
berendezések megtekintése. Éjjelezés Ooisernben. 

Augusztus hó  24-én  a társaság a goiserni „Weissenbachtal" 
nevü erdőket tekinti meg. Éjjelezés Ausseeben. 

Augusztus hó  25-én  utazás Ausseeból Triebenbe (nagy vad
patakszabályozások), onnan Admontba. Itt éjjelezés. 

Augusztus hó  26-án  az Enns-szoroson (Gesáuse) át Hieflauba, 
onnan a Leopoldsteinerseehez. Az eisenerzi cs. és kir. magán
birtokhoz tartozó erdők megtekintése, d. u. utazás Leobenbe, ott 
este bucsuünnepély. 

Visszautazás Bécs vagy Graz felé. 
Augusztus hó  27-én,  elegendő jelentkező esetén a donawitzi 

nagy vasművek megtekintése van tervbe véve. 
Budapest, 1913. május havában. 

Az Országos  Erdészeti  Egyesület  elnöksége. 



PÁLYÁZAT 

tanulmányuti ösztöndíjra. 

Az Országos Erdészeti Egyesület az osztrák örökös tartomá
nyokban f. év nyarán a fenti meghivó értelmében rendezendő 
tanulmányútra 3 (három), egyenként 250 (kettőszázötven) K-ás uta
zási ösztöndijat tüz ki, amelyben oly érdemes tagjait kívánja része
síteni, akik saját erejükből a tanulmányúton egyébképen nem 
vehetnének részt. 

Az ösztöndijakért oly főiskolai képzettségű erdőtisztek folya
modhatnak, akik az Országos Erdészeti Egyesületnek tagjai és 
főiskolai indexük, államvizsgálati oklevelük és szolgálatadójuk, 
illetőleg hivatali főnökük bizonyítványával egyfelől érdemességüket, 
másfelől reászorultságukat igazolják. 

Egyenlő körülmények fenforgása esetén a magánszolgálatban 
állók előnyben részesülnek. 

Az ösztöndíjban részesülő pályázók kötelesek f. év végéig 
a tanulmányúton tapasztaltakról és a tapasztalatoknak a hazai s 
különösen szolgálati viszonyaik közötti alkalmazhatóságáról biráló 
értekezést irni és azt az Országos Erdészeti Egyesületnek beküldeni. 

A kérvények f. évi június hó l-ig nyújtandók be az Országos 
Erdészeti Egyesületnél. 

Budapest, 1913. évi május hóban. 

Az Országos  Erdészeti  Egyesület  elnöksége. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

A tavaszi erdészeti államvizsga április 30. és május hó 6. 
között folyt le. A vizsgálóbizottságban Horváth  Sándor min. 
tanácsos elnöklete alatt Tomcsányi  Gyula ny. miniszteri tanácsos, 
Vadas Jenő min. tanácsos, főiskolai tanár és Bund  Károly egyes, 
titkár vett részt. Az Írásbeli vizsgálaton a következő három kér
dés volt megoldandó: 


