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A mező- és erdőgazdák congressusa. 
Már értesítettük t. olvasóinkat, hogy a folyó év sept. ha

vában, a mező- és erdőgazdák Bécsben nemzetközi congressust 
fognak ta r tan i ; ezen congressusnak programmja következő : 

Csütörtök september 18-án 8 órakor este. A congsessusban 
résztvevő tagoknak az elnökség által való üdvözlése, az alsó 
ausztriai ipar-egyesület nagy teremében, (belváros, Eschenbach 
utcza 1 1 . sz. 2. emelet). 

Pénteken september 19-én 1 0 — 2 óráig. A congressusnak 
megnyitása; azután a következő első kérdésnek megvitatása: 
„mily intézkedések teendők a hasznos madarak megvédésére?" 

Előadó : Tsudi J. rendkivüli követ, és a svaiczi szövetség
nek meghatalmazott ministere Bécsben. 4 órakor délután. A világ
kiállításnak megszemlélése (összejövetel a Jury-Pavillonban). 

Szombaton sept. 2 0 . 1 0 — 2 óráig. A második kérdésnek megvita
tása : „ összehasonlítható eredmények elérése tekintetéből a mező- és 
erdőgazdasági statistikának, mely szakaszaira és vizsgálati módsze
rek melyikére volnának nemzetközi megállapodások létrehozandók ? 

Előadó : Dr. Lorenz J. B. ministeri tanácsos a cs. kir. 
földmivelési ministeriumban. 

4 órakor délután. A világkiállításnak megszemlélése. (Ösz-
szejövetél a Jury-Pavillonban.) 

Vasárnap sept. 21-én, délelőtt. A ló és virágkiállításnak meg
szemlélése. (Összejövetel délelőtt 10 órakor a Jury-Pavillonban.) 

(Délután 2 órakor a nemzetközi lófuttatás fog megtartatni, 
Práter, Freudenau.) 

Hétfőn september 22-éu (délelőtt 9 órakor Práterben az 
ügető versenykocsizás fog megtartatni). Délután 3 — G-ig. A 
harmadik kérdés első pontjának megvitatása: „a mezőgazdaság 
kísérleti ügyeinek, mely pontjai igényelik a nemzetközi szem
lélési rendszernek megállapítását ?" 



Előadó : Dr. Zöllcr Fülöp a vegytan rendes tanára, a cs. 
kir. felsőbb földmivelési tanintézeten Bécsben. 

Kedden septémber 23-án 9 — 12-ig. A harmadik kérdés 
második pontjának megvitatása : „az erdőgazdaság kísérleti 
ügycinek mely pontjai igénylik a nemzetközi vizsgálati rend
szernek megállapítását ?" 

Előadó : Dr. Scckendorff Artúr báró cs. kir. rendes tanár 
a máriabruni felsőbb erdészeti tanintézeten. (Délután 2 órakor 
megtartatik a nemzetközi lóverseny, Práterben a Freudenaüban.) 

Szerdán septémber 24-én 10—2- ig . A negyedik kérdés
nek megvitatása : „a növekedő erdőpusztitások megakadályozása 
tekintetéből, mily nemzetközi megállapodások mutatkoznak szük
ségeseknek ?" 

Előadó : Dr. Bernhardt A. porosz királyi erdőmester Neu-
stadt-Eberswaldéban. 

Csütörtök septémber 25-én. Ezen nap kirándulásokra van 
szánva, s e tekintetben a közelebbi értesítések a congressus 
üléseiben közöltetni fognak. 

Az ülések a világkiállítás terén a Jury-PaVillonban fog
nak megtartatni. 

Folyó évi septémber 27-én délelőtt 12 órakor a mező-
és erdőgazdák congressusának igazgatósága gyűlést tart , mely
hez az egyes kormányok küldöttjei szintén hivatalosak. 

Megjegyeztetik végül, hogy a mező- és erdőgazdák con
gressusának irodája, Praterstrasse 42. sz. f. évi sept. 17-én 
és 18-án reggeli 10 órától délutáni 5 óráig nyitva van, s 
hogy a congressus tagjai felkérettek ezen idő alatt, a világ
kiállításra való szabad belépti jegyeiket, igazoló jegyeik elő-
mutatása mellett átvenni, s magukat a sept. 25-én megtartandó 
kiránduláshoz előjegyeztetni. 



Pályázati hirdetés erdészeti szakkönyvre. 
Az erdélyi gazdasági egylet által mult év február 5-én 

kitűzött, az erdélyi mezőség befásitására vonatkozó pályakér
désre csak egy, s meg nem felelő mű érkezvén be, a gazd, 
egylet igazgató választmánya f. év május 6-án tartot t ülésének 
határozata folytán a módosított, s itt közlendő pályakérdést 
újból kitűzni határozta. 
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Adassék terv 5 — 1 0 nyomatott ívnyi népszerű munkában 
arról, miként lehetne hazánk Királyhágón inneni részének, 
különösen a mezőségnek említést alig érdemlő, sovány legelőnél 
egyebet nem nyújtó, meredek kopárait szintúgy a déli, mint az 
északi oldalokon befásítani. 

Neveztessenek meg az ezen helyek légköri, s talaji viszo
nyainak legmegfelelőbb fanemek; írassanak le azok élettanilag, 
növénytanilag, s osztályoztassanak a talaj különböző alkat
részeinek megfolelőleg. 

Adassék elő az ajánlott fanemek magva gyűjtésének, faisko
lában vagy állandó helyükre való elvetésének, faiskolában neve
lésük- s állandó helyre kiüítetésöknek, mindkét helyen való 
ápoltatásuknak legczélszerübb, egyszerű módja; a teendők elin
tézése legalkalmasabb idejének mindannyiszor kijelölésével. 

Ismertessenek meg az erdő-ültetéshez kellő legczélszerübb 
eszközök, rajzaik segélyével. 

A pályamunkák szokott módon, idegen kézzel írva, s je l 
igés levelekkel ellátva, 1 8 7 4 . april 30-áu estig Kolozsvárra az 
erd. gazdasági egylet titkárához küldendők be. 

A pályaművek megbíráltatását szakértők által a választ
mány eszközlendi, s cz adja ki az absolut becscsel biró legjobb 
mű Írójának a dijt, 

A pályamunka a díj odaítélése napjától számítandó félévig 
az iró tulajdona marad. Ha azonban ezalatt kinyomatását nem 
eszközölné, a tulajdoni jog az erd. gazdásági egyletre száll. 

A pályadíj 50 arany. 


