
Miután a mű, amint a közölt gazdag tartalom is mutatja, az 
épités terén előforduló összes tudnivalókat tartalmazza s ennél
fogva kitűnő segédkönyvül használható, az építkezésekkel 
állandóan foglalkozó igen t. szaktársak figyelmébe melegen 
ajánlható. 

A mü 532 oldalra terjed és több ábrával van ellátva. Csinos 
vászonkötésben „Singer és Wolfner" budapesti könyvkiadó czég-
nél 7 korona áron megszerezhető. Tomasovszky Imre-

III. A  könyvpíac z u j terméket . 
Pótfüzet a  kivitel i ezimtá r III . kiadásához . Kiadja a m. kir. keres

kedelmi múzeum, 1905. 8°, 80 old. 
Matlekovits Sándor : Közö s vámterüle t é s gazdaság i elválá s 

Ausztriától. Budapest, 1905. 8°, 224 oldal. 3 K. 
Geseháfts-Anweisung fü r di e Oberförste r der königl . preussisehe n 

Staatsforsten. Berlin, Springer Gyula kiadása. 4°, 100 oldal. Ára 3 K. 
Dienst-Instruktion fü r di e königl . preussisehe n Förster . Berlin, 

Springer Gy. kiadása. 4°, 24 oldal. Ára 60 f. 
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ERDÉSZETI KISÉRLETÜGY . 
A vörösfeny ő kérgéne k vastagság a é s köbtartalma ' 

Schiffel Béla, a mariabrunni erdészeti kísérleti állomáshoz be
osztott erdőtanácsos a vörösfenyő kérgének vastagságát és köb
tartalmát tette vizsgálatainak tárgyává és számos törzsön végzett 
pontos mérések alapján ugy találta, hogy a kéreggel mért átmérőt 
átlag 12°/okal kell csökkenteni, hogy a kéregmentes átmérőt nyer
jük, hogy továbbá a kéregmentes köbtartalmat, a csúcstól és a 
tuskótól eltekintve, ugy határozhatjuk meg, ha a kéreggel mért 
köbtartalomból átlag 22 u o-ot levonunk. Körülbelül ennyi esik 
ugyanis a kéreg köbtartalmára. 

Kísérletek különfél e származás ú erdeifeny ő -  maggal . 
Schott Péter Károly dr., egy bajorországi magpergető és ke 
reskedelmi csemetekert tulajdonosa, többféle származású erdei 
fenyőmagot telepitett nagyban s erre vonatkozó kísérleteiről a 
„Forstwissenschaftliches Centralblatt" m. é. 8—11. füzeteiben ter
jedelmesen beszámol. Kísérletei csak 1—3 éves csemetékre vonat
koznak. A magyarországi eredetű mag, amely az ország nyugati 



részéből származott, kevéssé kedvező megítélésben részesül. A 
belőle kelt csemeték a többiekkel szemben kisebbek és kevésbé 
egészséges külsejűek voltak. A második évben a tühullás majd
nem valamennyit elpusztította. 

Tekintettel arra, hogy elég jelentékeny kivitelünk van erdei-
fenyő magban, annak ily nyilvános és a tudományosság látszatával 
biró leszólása nem egészen közömbös; alaposnak azonban Schott 
vizsgálatait, megfigyeléseinek aprólékossága daczára sem tarthatjuk, 
mert csupán egy év magtermésének eredményét figyelte meg, a 
mely az időjárás mostohasága következtében talán silányabb volt, 
mint máskor. Hosszabb időre kiterjedő megfigyelésekre volna 
tehát szükség, hogy a különféle származású magvakról igazságos 
ítéletet lehessen mondani. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK . 
HIRDETMÉNY. 

9800. szám. I A—3. A folyó év tavaszán megtartandó erdé
szeti államvizsgálat április hó 27-én s az erre következő napokon 
fog a fennálló szabályzat értelmében Budapesten megtartatni, és 
pedig az Írásbeli vizsgálat az országos erdészeti egyesület szék
házában (V., Alkotmány-utcza 6. szám) a szóbeli a m. kir. föld
mivelésügyi ministerium erdészeti főosztályában (V., Zoltán-utcza 
16. szám.) 

Budapest, 1905. évi márczius hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 
18450 IX. 2.— A gödöllői állami méhészeti gazdaságban az 

1905. év folyamán hat időszaki tanfolyam fog tartatni a követ
kező beosztás mellett: 

május hó 1—20-ig földmives kisgazdák, 
május hó 22-től június hó 3-ig állatorvostanhallgatók, 
június hó 5—18-ig erdőőrök, 
június hó 20-tól julius hó 5-ig lelkészek, 
julius hó 8—29-ig és augusztus hó 3—23-ig néptanítók, végül 
augusztus hó 25-től szeptember hó 8-ig nők számára. 
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Czéljuk ezen tanfolyamoknak, hogy az azokon résztvevők a 
méhtenyésztés elméleti és gyakorlati ismereteit elsajátítsák, vala
mint, hogy a méhkaptároknak és méhészeti segédeszközöknek 
házilag való elkészítését is megtanulják. 

Mindegyik tanfolyam hallgatói annak tartama alatt teljes el
látásban díjtalanul részesülnek és ezenkívül azok részére, kik pályá
zati kérvényükben szorult anyagi helyzetüket igazolják s a m. kir. 
államvasutaknak a távolsági forgalom 7—16. vonalszakasza között 
levő valamelyik állomásáról jönnek, a személy- és vegyesvonatok 
Ill-ik kocsiosztályában érvényes féláru menetjegy váltására jogosító 
igazolvány küldetik, melynek ára a visszautazás költségeivel együtt 
a tanfolyamról való elutazáskor fog megtéríttetni. 

Minden egyes tanfolyamra 20—20 hallgató vétetik fel. 
A pályázni szándékozók felhivatnak, hogy egy koronás bé-

lyegjegygyel ellátott folyamodványukat, melyben a foglalkozá
suknak megfelelő tanfolyamra való felvételüket kérelmezik, a m. 
kir földmivelésügyi miniszterhez czimezve, felettes hatóságuk utján, 
a földmivesek és más foglalkozásúak pedig községük elöljáróságá
nak ajánlásával ellátva, az illető tanfolyam kezdete előtt legalább 
egy hónappal nyújtsák be. 

Budapest, 1905. évi február hó 28-ikán. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Személyi hirek. Ő felsége a király ungvári Rónay Antal 

m. k. főerdőtanácsosnak, az ungvári m. kir. főerdőhivatal főnökének 
és Laitner Elek m. k. erdőigazgatónak, a beszterczei erdőigazgatóság 
főnökének a miniszteri tanácsosi czimét adományozta s ezzel a 
hazai erdőgazdaság két buzgó tisztviselőjét részesítette kitüntetésben, 
elismerve a maguk működési körében és a közügyek terén az 
évek hosszú során át szerzett érdemeiket. 

Czig-ler Győző f A magyar műszaki kart a közelmúltban 
súlyos veszteség érte Czigler Győző műépítész, műegyetemi rendes 
tanár időelőtti elhunyta által. Számos építészi alkotásai közé 
tartozik az Országos Erdészeti Egyesület székháza is, mely az ő 


