
K Ü L Ö N F É L É K 
SZEMÉLYI HÍREK. 

A Kormányzó Ür ö Főméltósága a m. kir. földmívelésügyi mi
niszter előterjesztésére megengedte, hogy dr. Mihályi Zoltánnak, az. 
Országos Erdészeti Egyesület titkárának, a hazai erdőgazdaság fejlesz
tése terén szerzett érdemeiért elismerése tudtul adassék. 

* 
A Kormányzó Űr Ö Főméltósága a m. kir. földmívelésügyi mi

niszter előterjesztésére a magyar királyi erdőmérnökök személyzeti 
létszámában Hajdú János miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel fel
ruházott főerdőtanácsost miniszteri tanácsossá, Zsák Lajos, Sáliak János 
és Nagy Ferenc főerdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott erdő
tanácsosokat, valamint Jákói Endre és Berecz János főerdőtanácsosi 
címmel felruházott erdőtanácsosokat, továbbá Rusznyák Viktor, dr. 
Luncz Géza és IVádai Dénes erdőtanácsosokat, végül pedig Rochlitz Béla 
nyugalmazott uradalmi erdőtanácsost magyar királyi főerdőtanácsosokká 
kinevezte, illetőleg dr. Ajtai Sándor miniszteri tanácsosnak a minisz
teri osztályfőnöki címet és jelleget, Nagy Jenő, Nagy Lajos,' Lukács 
Ottó, Ágfalvi Imre, Laczkó Béla, Berényi Péter, Babos Károly és Cser-
nay Antal erdőtanácsosoknak a magyar királyi főerdőtanácsosi címet 
és jelleget, Herczeg Tibor magyar királyi főerdőmérnöki címmel fel
ruházott erdőmérnöknek a főerdőmérnöki jelleget, Jerome René, Kézí
ves Béla, Jablánczy Sándor, Bélaváry Mihály, Seregély Pál, Bisztika 
Géza és Wachter Gyula erdőmérnöknek a magyar királyi főerdőmérnöki 
címet és jelleget adományozta. » 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Sébor János egye
temi ny. r. tanárnak a M . Ki r . József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara dékánjává az 
1943/44. tanév tartamára történt megválasztását jóváhagyólag tudomásul 
vette és ebben a minőségben a mondott idő tartamára megerősítette. 

* 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter a m. kir. erdőmérnökök 

személyzeti létszámában Kutasy Viktor (Ungvár), Mestyanek István 
(Bustyaháza), Rimler László (Isaszeg), vitéz Bárdossy László (Valkó), 
Jellachich László (Budapest), Kanyó István (Budapest), Szabó Mihály 
(Budapest) és Galambos Gáspár (Rahó) m. kir. erdőtanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnököket a VII. fizetési osztályba 
m. kir. erdőtanácsosokká, 

Béky Albert (Técső), Vendel Aladár (Győr) és Hamar László 
(Léva) m. kir. főerdőmérnöki címmel és jelleggel felruházott m. kir. 
erdőmérnököket, Dienes Zoltán (Máramarossziget) és Fecser György 
(Nagybánya) m. kir. főerdőmérnöki címmel felruházott m. kir. erdő
mérnököket és Csekme László (Miskolc) m. kir erdőmérnököt a VIII. 
fizetési osztályba m. kir. főerdőmérnökké kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a m. kir. erdőmérnökök 
személyzeti létszámában Mítró Sándor (Miskolc), Izsák Emánuel (Ka
posvár) és Fctul Antal (Komárom) m. kir. erdőmérnököket a VIII. 
fizetési osztályba m. kir. főerdőmérnökökké, 

Oroszlányi Endre (Rahó), Bubb Gyula (Rahó), Világhy András 
(Tiszabogdány), Kassai Jenő (Havasmező), Nádudvary Jenő (Borgó-
prund), Thomae György (Eger), Blasius Mihály (Ungvár), Becsky László 
(Lyuta), Bencze Lajos (Kisilva), Rihay János (Felsővisó és Iby Gábor 
(Királymező) m. kir. segédmérnököket a IX. fizetési osztályba m. kir. 
erdőmérnökökké kinevezte. 



A m. kir. földmívelésügyi miniszter dr. Ijjász Ervin m. kir. erdő-
'íanácsost Budakesziről Budapestre helyezte át és szolgálattételre a 
földmívelésügyi minisztérium I/A. főosztályának 4. ügyosztályába osz
totta be. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Biró Endre m. kir. erdő-
tanácscst áthelyezte Szászrégenbői a m. kir. erdőigazgatósághoz Maros
vásárhelyre. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Galambos Gáspár 
m. kir. erdőtanácsost Rahóról Ungvárra a m. kir. erdőigazgatósághoz 
és erdőfelügyeleti tiszti teendők ellátásával bízta meg. Béky Albert 
m. kir. főerdőmérnököt pedig Bustyaházáról Rahóra a m. kir. erdő-
igazgatósághoz helyezte át. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Zoltán János m. kir. erdő
tanácsost Budapestről a m. kir. erdőigazgatósághoz Szombathelyre 
áthelyezte. 

* 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter az államerdészet egyéb 

szakszemélyzet létszámába Csekon János (Eszkáros) m. kir. erd. üzemi 
tisztet a IX. fizetési osztályba m. kir. erd. üzemi főtisztté, Deáky 
Dezső (Kaposvár) és Szerdahelyi István (Kassa) m. kir. erd. üzemi 
segédtiszteket a X . fizetési osztályba m. kir. erd. üzemi tisztekké. 
Godián László (Nagybánya) és Kleiser József (Ungvár) ideiglenes minő
ségű m. kir. erdőkezelői gyakornokokat a X I . fizetési osztályba m. kir. 
erd. üzemi segédtisztekké, Kiss Zoltán (Ungvár), Dudinszky Sándor 
(Taracköz) és Szálka László (Taracköz) I. osztályú altiszteket ideigle
nes minőségű m. kir. erdőkezelési gyakornokokká kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az államerdészeti egyéb 
szakszemélyzet létszámába a X . fizetési osztályba Gráf József (Újvidék) 
és Hábián Elek (Újvidék) miniszteri irodatiszteket, Hornyánszky Antal 
(Miskolc), Harihovszky József (Miskolc) és Hohrek István (Kerekhegy) 
műszaki altiszt, m. kir. főerdőőröket, valamint Hidvéghy Ernő (Bustya-
háza) szakaltiszt, m. kir. főerdőőrt m. kir. erdészeti üzemi tisztekké, 

továbbá a X I . fizetési osztályba Sződi István (Gödöllő) és Syllaba 
Ernő (Zilah) szakaltiszt, m. kir. főerdőőröket m. kir. erdészeti üzemi 
segédtisztekké, Orosz László (Zalaegerszeg) képesített alerdészt ideig
lenes minőségű m. kir. erdészeti üzemi segédtisztté, Neverkla Lipót 
(Patakujfalu), Szörényi József (Kaposvár) és Gunszt Ferenc (Ungvár) 
szakaltiszt, m. kir. főerdőőröket m. kir: erdészeti üzemi segédtisztekké, 
Misky Szilárd (Sátoraljaújhely) városi alerdészt és Rajnai Ferenc 
(Szekszárd) járási erdőőrt ideiglenes minőségű m. kir. erdészeti üzemi 
segédtisztekké, Dózsa János (Kaposvár) szakaltiszt, m. kir. főerdőőrt 
m. kir. erdészeti üzemi segédtisztté, ifj. Magyar Miklós (Nyíregyháza) 
városi erdőőrt ideiglenes minőségű m. kir. erdészeti üzemi segédtisztté, 
Borosnyai Sebestyén (Havasmező) I. oszt. altiszt, m. kir. erdőőrt m. 
kir. erdészeti üzemi segédtisztté, Nemes József (Margiterdő-tanya) 
uradalmi fővadászt ideiglenes minőségű m. kir. erdészeti üzemi segéd
tisztté, Süle József (Garbócbogdány), Kovács József III. (Királyhalom), 
ifj. Pravetz Antal (Békéscsaba), vitéz Nagybozsoki József (Hámor) és 
Szalontai Béla (Tiszabogdány) I. oszt. altiszt, m. kir. erdőőröket m. 
kir. erdészeti üzemi segédtisztekké, Timár Ferenc (Pilisszentlélek) kir. 
közalapítványi erdőőrt ideiglenes minőségű m. kir. erdészeti üzemi 
segédtisztté, Fenyvesi Ferenc (Kaposvár), Deme Gábor (Valkó) és 
Jánosi Emil (Ungvár) I. oszt. altiszt, m. kir. erdőőröket m. kir. erdé
szeti üzemi segédtisztekké, valamint Birö Sámuel (Zetelaka) járási 

• erdőőrt ideiglenes minőségű m. kir. erdészeti üzemi segédtisztté, 



végül Altrichter Károly (Oroszlány) uradalmi alerdészt, Geren
csér Géza (Marosvásárhely) városi erdőtisztet, Jávori József (Iloba), 
Szelei József (Kolozsvár), Felsőbányai Tibor (Csontos), Scheili Lipót 
(Kőrösmező) és Pilisi János (Alsószinevér) I. oszt. altiszt, m. kir. erdő-
Őröket, Tardos Ferenc (Bodrogszentmária) uradalmi alerdészt, Szakács 
István (Nagybánya) és Hámori József (Rahó) I. oszt. altiszt, m. kir. 
erdőőröket, Bajna Antal (Szoiyva) képesített alerdészt, Tamás János 
(Bácsordas) I. oszt. altiszt, m. kir. erdőőrt, Tőke János (Bácsordas) I. 
oszt. altiszt, m. kir. erdőőrt, Tőke Sándor (Téglás) képesített alerdészt, 
Kilvádi Gyula (Telkibánya) uradalmi alerdészt, Szabó József (Bajót) 
képesített alerdészt, Máthé Ferenc (Dombhátfürdő) I. oszt. altiszt, m. 
kir. erdőőrt, Róka Tibor (Budaőrs) képesített alerdészt, Kékesi István 
(Libánfalva) I. oszt. altiszt, m. kir. erdőőrt, Gerencsér Rezső (Nagy
kanizsa) városi e^dőőrt, Patyi László (Kapuvár) képesített alerdészt, 
Várfalvi Imre (Szatmárnémeti), Dánosi Imre (Maroshévíz), tntéz Ker
tész Károly (Brusztura) Szemmelweisz Géza (Csíkszereda), Fodor János 
(Szín), ifj. Sziklai Gyula (Sajólászlófalva), ifj. Antal Mihály (Sándor
falva), Mojzer Károly (Ipolyság) és ifj. Laczy István (Kecskemét) I. 
oszt. altiszt, m. kir. erdőőröket, Praveczky András (Recsk) képesített 
alerdészt, Tardosi György (Budapest), Puska Zoltán (Bükkszentkereszt) 
és Németh Árpád (Nagybánya) I. oszt. altiszt, m. kir. erdőőröket, Kiss 
László (Debrecen) városi nanibéres erdőőrt, Németh Emil (Kecskemét) 
képesített _ alerdészt, Nagy Lajos (Szolnok) képesített alerdészt és ifj. 
Tóth Mihály (Lyuta) I. oszt. altiszt, m kir. erdőőrt ideiglenes minőségű 
m. kir. erdőkezelési gyakornokokká kinevezte. 

NAGYOBB FAK NYÁRI ÁTÜLTETÉSE. 
A fák ültetése általában tavasszal és ősszel történik, amikor a fák 

életműködései szünetelnek, s a gazdasági munkaerő is egyéb fontos 
teendők alól felszabadulván, parkok, erdők, gyümölcsösök telepítéséhez 
rendelkezésre áll. A tenyészeti idő alatti ültetés ritkaságszámba megy, 
s általában az a vélemény, hogy a lombfakadás utáni ültetés nem vezet 
sikerre: a már kihajtott lombos fák és fenyők a tenyészet! idő alatt 
nem viselik el az átültetést. j 

Minthogy néha területátalakítás, építkezés miatt vagy más okok
ból kívánatos lehet fák átültetése nyáron, valamint mert tisztán tu
dományos szempontokból is érdekelt dolog, tavaly kísérletet végeztem 
több lombfa és fenyőféle nyári átültetésével. Kísérleteim eredményét 
a következőkben foglalom össze. 

Azt, hogy a nemrég kilombosodott fák átültetése a tenyészeti 
idő elején, sőt közepén, különösen júniusban s e körül, még akkor sem 
vezet eredményre, ha öntöztetjük az átültetett fákat, többször 
tapasztaltam. Ezért későbbi időpontot választottam. Augusztus 15-én 
kiásattam faiskolámból a következő 12—14 éves csemetéket: Chamaecy-
paris Lawsoniana f. Fraseri, (3 37 m magas\; Juniperus virginiana, 
virginiai boróka, (3 80 m); Abies nordmanniana, nordmann-jegenye-
fenyő, (2.0 m); Pseudotsuga viridis, zöld Douglas-fenyő, (3.12 m); Picea 
pungens f. glauca, fehér ezüstfenyő, (2.84 m\; Pinus montana, törpe
fenyő, (2 5 m). Ügy végeztem ezt a. kísérletet, mintha a csemetéket 
pl. vasúton szállítani is kellett volna valahová. Nevezetesen augusztus 
15-én átlag 1 m széles, lapos földgomollyal. köröskörül elvagdosott 
gyökerekkel kiemeltettem a csemetéket a talajból, és egy hétig, — min
den csomagolás nélkül — benthagytam őket a saját gödrükben, teljesen 
száraznn és elválasztva a tálaitól. Ezeket a csemetéket augusztus 22-én 
kiemeltetve, parkszerűen elültettem. Hogy a sorozatot kiegészítsem, 
szeptember 4-én átültettem még ugyanígy a következő ugyanolyan 



korú csemetéket: Picea excelsa, lucfenyő, (4.28 m); Abies concolor, 
hamvas jegenyefenyő, (3.17 m) és szeptember 10-én Larix decidua, 
vörösfenyő, (3.0 m;; Juglans nigra, amerikai-dió, (3.48 m); Quercus 
rubra, bibortölgy, (3.50 m); Tilia cordata, kislevelű hárs, (3.30 m>. 

Elültetéskor a csemeték mindegyike körül a jól betaposott homokos 
agyagtalajt egy-egy kanna vízzel bemosattam. A csemetéket így is 
akartam hagyni, azonban oly rettenetes aszály következett, hogy 3—4-
szer még kaptak egy-egy öntözőkanna vizet, de később, az eiső esős 
nap bekövetkezte után, teljesen magukra hagytam őket. 

Már ősszel láttam, hogy az átültetés sikerült, fácskáim mind üdék 
maradtak, csak a bíbortölgy levelei száradtak el őszre és az amerikai
dióéi, az utóbbi azonban az idén tavaszkor kihajtott. 

Az egész kísérlet elbírálásával bevártam az idei tenyészeti időt. 
Ekkor bebizonyult, hogy — a fenti kivételével — valamennyi fa szépen 
kihajtott és fejlődött. Csupán a virginiai-boróka lombozata nem töké
letes: a tűlevelek fele szürke lett, csak mintegy fele zöld, elvegyülve a 
szürke tűs haj táskák között. 

Az egész jelenséget a következőképpen magyarázom. Nyár ele
jén a friss hajtások annyira igénybe veszik az összes tartalék-tápanya
gokat, hogy az átültetés folytán az életműködésben bekövetkezett zavart 
a megcsappant gyökérzet nem tudja kiküszöbölni, s a fejlődésben — 
vagy úgy is mondhatnám: érésben — levő, zsengébb lombozat nem tud 
az erős párolgás folytán életben maradni. 

Ez a kettős hatás olyan erős, hogy az öntözés sem védheti k i . 
Ellenben nyár vége felé az összes szövetek megerősödnek, a törzs és az 
ágak megteltek tartalék tápanyagokkal, úgy hogy a gyökérzetnek az 
átültetés következtében történt megcsappanása ellenére is életben marad 
a fácska. Sőt tapasztalatom az, hogy ilyen 3—4 m magas, tehát idősebb 
facsemeték nyárvégi átültetése jobb eredményre vezet, mint akár a 
késő őszi, akár a kora tavaszi, a vegetáció-szünetelés idejére) eső át
ültetés. Ehhez járul, hogy nyár végén még olyan meleg a levegő és a 
talaj, hogy a gyökerek azonnal folytatják működésüket és október
novemberig annyira megfogamzik a csemete, hogy tavasszal teljes 
erővel fejlődik tovább. A pihenési időben ősszel vagy kora tavasszal 
átültetett csemete gyökérzete ellenben a hideg késő őszi vagy tavaszi 
talajban nem tud azonnal erőteljesen működésbe jönni, és a kiszedéskor 
amúgy is erőben megfogyatkozván és megsérülvén, a csemete elpusz
tul. Ezt tapasztaltam pl. ugyancsak 1942 tavaszán, amikor a fenti kísér
let csemetéivel teljesen egykorú s együtt nevelt 18 drb. 2—3 m magas 
ezüst-fenyőt ültettem át, jó erdei talajba; ezek közül összesen kettő 
maradt életben, de nagyon gyengén fejlődtek, míg aztán véletlenül a 
szarvasok tönkretették őket. 

A fentiekben közölt próbálkozáshoz hasonló számos kísérlet volna 
hivatva eldönteni, hogy nyár derekán melyik az az időpont, amikor 
ilyen nagyobb fácskák a legteljesebb sikerrel ültethetők át. Megfigye
léseim alapján azt hiszem, hogy július közepétől kezdve, azon túl bátran 
ültethetünk át ilyen nagyobb fákat is. Talán már július 5—10-től 
kezdve is, de hangsúlyozom, hogy ennek biztosabb eldöntéséhez további 
kísérletek volnának szükségesek. Dr. Tuzson János. 

A Z ORSZÁGOS VIZSLA C L U B NEVEZÉSI FELHÍVÁSA A Z 1943. ÉVI 
SZEPTEMBER HÖ 8-ÁN TARTANDÓ ORSZÁGOS VIZSLA- ÉS 

SPÁNIEL-VERSENYÉRE ÉS BEMUTATÓJÁRA. 
Az Országos Vizsla Club (O. V. C.) 1943. évi szeptember hó 8-án 

dr. Károlyi István gróf fóti uradalma területén országos vizsla- és 
spániel-versenyt és bemutatót rendez. 



I. v e r s e n y . 
A versenyre nevezett vadászkutyák 3 csoportban indulnak: 

1. fiatal vizslák, (nevezhetők azok a vizslák, amelyek a íolyó évben 
születtek); 2. érett vizslák (nevezhető minden vizsla, ameiyik 1943. 
január 1. előtt született)); 3. spánielek (ebbe a csoportba minden fajtájú 
és korú spániel nevezhető). 

Nevezési feltételek: A versenyre csakis törzskönyvezett vizsla, 
vagy spániel nevezhető. A versenyző tartozik a versenyen való indulás 
előtt vizslája vagy spánielje törzskönyvi lapját bemutatni a nevezési 
díj feladását igazoló postatakarékpénztári befizetési lap szelvényével 
együtt. A versenyre nevezhető az a vizsla vagy spániel is, amelynek 
tiszta leszármazása igazolt ugyan, törzskönyvezése azonban még folya
matban van. Ilyen kutya tulajdonosa tartozik a versenyt követő 2 (kettő 
héten belül a kutya származási lapját, esetleg egyéb szükséges okmá
nyait törzskönyvezésre beküldeni. Az esetleg nyert díj, O. V. C-érem, 
oklevél csakis a törzskönyvezés megtörténte után adható ki . 

Az u. n. „törzskönyvezetlen", de a feltételeknek már eleget tett 
vizsla vagy spániel, amely a törzskönyvezésre jogosultságot megszerezte, 
a versenyre hasonlóképen nevezhető, és ha a mértéket megüti, díjazás
ban is részesíthető. 

Nevezési határidő: 1943. évi szeptember hó 1. • 
Nevezési díj: 20.— pengő, amelyet Puntigam Jenő, az O. V. C. pénztáro
sának (Budapest) a 58.846. számú postatakarékpénztári csekkszámlá
jára kell befizetni. Az O. V. C. tagjai, ha tagsági díjukat megfizették, 
50o/o-os nevezésidíj-kedvezményben részesülnek, ugyanígy az erdésze
ti és vadászati altisztek, valamint a vadőrök is saját vizslájuk vagy 
spánieljük után. Utónevezés vagy a verseny színhelyén történő nevezés 
esetében 15.— pengő felárat kell fizetni. 

Nevezési ívet az O. V. C. titkárától kell igényelni (Budapest, VIII., 
József-körút 31/b.), de levelezőlapon is lehet nevezni. Az utóbbi esetben 
fel kell tüntetni: 1. a kutya fajtáját és nemét. 2. nevét és törzskönyvi 
számát, 3. a tulajdonos nevét, 4. a tenyésztő nevét, 5. a vezető nevét, 
6. melyik csoportban indul. 

A versenyen kiadásra kerülnek: 
A) Vándordíjak. 

1. O. V. C. „Polgár Kálmán" örökös vándordíj: 
Nyerheti: hivatásos idomítással nem foglalkozó, magyar honos 

vadász, aki törzskönyvezett és küllemre legalább „jó" minősítést ér
demlő, saját idomítású magyar vizslájával a legjobb helyezést éri el, 
de legalább I. díjat nyer. Védi: Dús Jenő Budapest. 

2. Fónagy József vándordíja: 
Nyerheti: bármelyik versenyző, aki törzskönyvezett magyar vagy 

angolvizslájával a legjobb helyezést éri el, de legalább I. díjat nyer. 
Védi: Dús Jenő Budapest. 

3. Mikósdy András vándordíja. 
Nyerheti: csakis erdőmérnök, saját idomítású és személyesen ve

zette, bármilyen korú és fajtájú törzskönyvezett vizslával. Védi: Nagy 
Aladár Kéthely, Somogy vm. 

4. Mály László vándordíja. 
Nyerheti: bármelyik versenyző, aki törzskönyvezett angolvizslá

jával a legjobb helyezést éri el, de legalább I. díjat nyer. Védi: Jüly 
Bertalan, Gödöllő. 

5. Kelényi László vándordíja. 
Nyerheti: bármelyik versenyző, aki törzskönyvezett saját tenyész-



tésü küllemre legalább „jó" minősítést érdemlő szuka magyarvizslájával 
legalább elsődíjas helyezést ér el. Még nem került kiadásra. 

6. O. V. C, vándordíja. 
Nyerheti: bármelyik versenyző, aki törzskönyvezett németvizs

lájával a legjobb helyezést éri el, de legalább I. díjat nyer. Védi: Aigner 
Ödön, Budapest. 

B) O. V. C.-érmek.. 
A tiszteletdíjak f. évi szeptember hó 3—6. között Breitfeld M. 

Marcell szűcsmester, Budapest, IV., Váci-utca 14. alatt levő üzletének 
kirakatában kiállításra kerülnek. 

D) Pénzdíjak. 
Az O. V. C. elnökének 100.— pengős pénzdíja a versenyen saját 

idomítású vizslával vagy spániellel legjobb eredményt elért hivatásos 
•erdészeti vagy vadászati altiszt vagy vadőr részére. 

E) Oklevelek. 
I. díjat nyert vizslák és spánielek tulajdonosa tartozik vizslája 

vagy spánielje közlésre alkalmas fényképét legkésőbben 1943. évi szep
tember hó 30-ig az O. V. C. titkárának beküldeni. 

A találkozás ideje és helye: 1943. évi szeptember hó 8-án reggel 
8 órakor a Rákospalota-Üjpest máv.-állomáson. Elérhető Budapest 
Nyugati-pályaudvarról a 7 óra 40 perckor induló vonattal vagy a 
Berlini-térről a 90-es számú villamossal. 

Étkezés napközben tarisznyából. 
Díjkiosztás este 9 órakor Rákospalotán a Horváth-féle étterem

ben, Rákospalota-Üjpest vasútállomással szemben. Ugyanott vacsora 
étlap szerint. 

Visszatérés Budapestre a 90-es villamossal bármikor, vonattal 
21 óra 01 perckor, vagy 22 óra 26 perckor. 

Akik a versenyt megelőző napon érkeznek Budapestre és kutyá
juk részére szállást igényelnek, szándékukat kellő időben közöljék az 
O. V. C. titkárával. 

A versenyre vonatkozó tudnivalók és a versenyszabályok az 
O. V. C. kiadásában megjelent „A Vizsla" című tájékoztatóban olvas
ható 

II. b e m u t a t ó. , 
A versennyel egyidejűleg történik az olyan, ú. n. „törzskönyve

zetten" vizslák és spánielek képességeinek az elbírálása, amelyek a k i 
állításon a fajtajellegnek megfeleltek, de képességeiket még nem igazol
ták. Ha a bemutatón „igen jó" eredményt érnek el, törzskönyvezhetők. 
Ugyanilyen elbírálás alá esnek azok a kutyák is, amelyeket fajtajelleg 
szempontjából való elbírálásra tulajdonosuk a jövő évi kiállításon szán
dékozik bemutatni. 

A bemutatón kerülnek elbírálásra a kísérletképpen tenyésztett 
drótszőrű sárgavizslák képességei is. Kívánatos lenne ezért, hogy minél 
több ilyen vizsla jöjjön a bemutatóra. 

A bemutatásra nevezett vizslák és spánielek után nevezési-díjat 
nem kell fizetni. 

(Tényleges tisztek kérelmére a nevezési díjat, valamint — ha a 
verseny állandó állomáshelyükön kívül esik — az ügyködési utazásokra 
megállapított illetményeket a m. kir. honvédigazgatás a Honvédségi 
Közlöny 1943. évi 28. számában 58.380/eln. tik. 1943. számú körrendelet 
B) fejezetében foglaltak értelmében megtéríti.) 

. Az Országos Vizsla Club. 




