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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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kertjéből a kutyák általi összetépés veszélye elől, Babarczi János 
istállójába bemente t t szarvasbikának bitang jószágként való él-
árvereztetése mondatván ki : Söllinger Miklós a mező-őrsi 
vadászterület bérlőjének azon kére lme, hogy a szarvasbika 
szabadon bocsát tassék vagy neki kiadasék és a szarvasbika elfogói 
vadászati kihágás czimen elmarasztal tassanak, megtagadta tot t ; sőt 
Söllinger Miklós a r ra köteleztetett , hogy a beavatkozása folytán 
felszaporodott tar tási költségeket a mennyiben a bitang jószágként 
elárvezendő szarvasbika vételára ezeket nem fedezné, 1894. évi 
november hó 21.-étöl az ügy eldöntéséig számítandó időre, naponta 
30 (harmincz) krajczárjával fizesse meg, valamint a felmerült postai 
költségeket is térítse vissza, — Söllinger Miklós felebbezése folytán, 
főfelügyeleti jogomnál fogva felülvizsgálván, az előlidézett másod
fokú határozatot , az ezzel jóváhagyott elsőfokú határozat tal együtt, 
a földmivelésügyi m. kir. minister úrral egyetértöleg, ezennel fel
oldom és megsemmisítem, mer t az alsóbbfoku határozatoknak 
csupán a vadászati kihágás cziméni elmarasztalás megtagadására 
vonatkozó része állhat meg, máskülönben pedig teljesen tar thatat
lan. — Elsősorban törvényellenes az alsóbbfoku hatóságok azon 
felfogása, hogy a szarvasbika bitang jószágként minősíttetett , mert 
bi tang jószág csak az lehet, melynek tulajdonosa meg nem állapit
ható ; az erdőkben és mezőkön szabadon élő vadak, épugy mint 
a vizekben szabadon úszkáló halak vagy a levegőben repkedő 
madarak , mindenkor a vadász-, halász- vagy földterület tulajdonosáé 
vagy bérlőjéé. A fenforgó esetben oly területen elfogott szarvasbiká
ról lévén szó, mely területen közbiztonsági és közrendészeti okok
ból tilos a vadászat, a szarvasbika, hogy jogos tnlajdonosra talál
hasson, egyszerűen szabadon bocsátandó és bitang jószágul kez
dettől fogva nem volt tekintendő. A törvényellenesen szándékolt 
elárvereztetés pénzbeli eredményét meghaladó tar tási költségek Söllin
ger Miklóstól jogosan nem követelhetők, mert felebbező nem tulaj
donosa a szarvasbikának és beavatkozásnak nevezett eljárásával 
csakis figyelmeztette az elsőfokú hatóságot azon törvényszerű 
kötelességre, mely a fenforgó esetben elmulasztatott . Miről a vár
megye közönségét a f. évi április hó 3.-án 2723. sz. a. földmivelés
ügyi m. kir. minister úrhoz fölterjesztett, nevezett minister ur részé
ről azonban f. évi május hó 4.-én 29.074. sz. a. illetékességi szem-
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pontból hozzám áttett alispáni jelentés csatolmányainak vissza
küldése mellett, megfelelő eljárás: a szarvasbikának szabadon bocsá-
i á sa , illetve a felmerült istállózási költségeknek a törvényellenesen 
eljárt tisztviselőktől való behaj tása végett, oly megjegyzéssel érte
sítem, hogy az országos magyar vadászati védegylet a szarvasbika 
megmentésének ju ta lmazásául szabályszerű nyugta ellenében a 
.fölmerült istállózási költségek részbeni fedezésére f. évi április hó 
27.-én, nevezett minister úrhoz intézett beadványában huszonöt 
•forintot ajánlott fel. Budapesten 1895. évi május hó 31.-én. A minis
ter meghagyásából : Jekkelfalusy sk. miniszter i tanácsos." 

Meghívó a z Országos Erdészet i Egyesüle t 1895 . év i 
rendes közgyűlésére . 

Az Országos Erdészeti Egyesület idei rendes közgyű
lését folyó évi augusztus hónap 28., 29. és 30. napjain 
Beszterczebányán és környékén fogja megtartani a követ
kező napirend és tárgysorozat szerént: 

Megérkezés, augusztus 27.-én Szliácsra a magyar kir. állam
vasutak zólyom-zólyom-brezói vonalán 12 óra 6 perczkor délben, 
.5 óra 54 p. délután és 8 óra 28 perczkor este érkező vonatokon. 

Az igazgató-választmány ülése. Este közös vacsora. Meg
halás a fürdőben. 

Első nap augusztus 28.-án : reggel 7 órakor indulás külön 
vonaton Szliácsról Besz terczebányára ; 8 órakor megérkezés, 9 
óráig a tagok elszállásolása. 

Délelőtt 10 órakor a közgyűlés megnyitása a vármegyeház 
^nagytermében és a tanácskozások megkezdése a következő tárgy
soroza t szerint : 

1. Jelentés az egyesület működéséről a mult évi közgyűlés óta. 
2. Az igazgató-választmány jelentése, az 1894. évi szám

adások megvizsgálása és az 1896. évi költségvetés megállapí
t á s a tárgyában. 
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