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mindenki , a ki az itteni körülményeket közelebbről ismeri. És fenn
tar tom ezen ál l í tásomat mindaddig, mig egy bivatot tabb meg nem 
győz arról, hogy á l l í tásomban tévedtem, hogy rosszul látok, hogy 
elfogult vagyok. De még megczáfol ta tásom esetén is a mérleg 
másik t ányérába vetem legjobb szándékomat , szakom, kötelességem, 
hivatásom iránti őszinte le lkesedésemet ! 

Hogy az itteni ál lapotok ta r tha ta t lansága , s az elmulasztott 
teendők nagysága nem pusz tán az én i d e á m : bizonyítják azok az 
eléggé nem mél ta tha tó ujabb rendeletek, melyeket az otocsáczi 
kir. erdőhivatal jelenlegi igen tisztelt főnöke gyors egymásutánban 
kibocsát . A legeltetés szabályozása, a t i la lmazandó területek kije
lölése, a csempészet megszünte tésére vonatkozó utasítások, a 
fakiadásnál , a kifuvarozásnál a lka lmazandó megszorító intézkedések, 
stb. , stb., mindmegannyi lépés azon czél felé, melyet Likában elérni, 
vagy legalább megközelí teni kell. 

(Vége köv. ) 

Meghívó 
az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 

Az Országos Erdészet i Egyesület idei rendes közgyűlését 
folyó évi deczember hó 7-én délelőtt 10 órakor Budapesten, az 
egyesület helyiségében tart ja meg a következő tárgysorozat ta l : 

1 . Je lentés az egyesület működéséről a mult évi közgyűlés óta. 
2. Az igazgató-választmány je lentése az 1900. évi számadások 

megvizsgálása és az 1902. évi költségvetés megál lapí tása tárgyában. 
3 . A Horváth Sándor-a lapí tvány átvétele és ezzel kapcsola

tosan az alapszabályok módosí tása . 
4. Je lentés a Deák Fe rencz -a l ap i tvány kamataiból kiirt 

pályázatok eredményéről és j avas la t az alapí tvány 1902. évi 
kamata inak felhasználására nézve. 

5. Indítványok a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási 
tárgyaira nézve. 

6. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására álta
lában. (Az ily indítványok a közgyűlést megelőző napig a titkári 
hivatalnak í rásban bejelentendők.) 
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Van szerencsénk az Országos Erdészet i Egyesület összes 
tagjait és az e rdőgazdaság i ránt érdeklődő közönséget felkérni, 
hogy ezen közgyűlésünkön minél s zámosabban megjelenni é s 
tanácskozása inkban résztvenni szíveskedjenek. 

Budapes ten , 1901. évi október hó 10-én. 
Az elnökség. 

Felhívás 
a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly" és az „Erzsébet-

alapítvány"-bál kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezet t h á r o m 
jótékony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember 
hóban osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon 
kívül szorult helyzetbe ju to t t magyar erdőtisztek és erdészet i 
altisztek nyerhetnek anyagi támogatás t , kik az Országos Erdészet i 
Egyesületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven 
át tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erd. 
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férjük, 
illetőleg atyjuk az Országos Erdészeti Egyesületnek á l landóan és 
szintén legalább öt éven át tagjai voltak és tagsági kötelezett
ségeiket teljesítették. Végül a harmadik alapítvány segélyeért olyan 
elhalt magyar erdőtisztek árvaleányai folyamodhatnak, kik az 
egyesületnek halálukig s szintén legalább 5 évig tagjai voltak és 
tagsági kötelezettségeiknek eleget tettek. 

A segélyek mindhárom alapból a segélyre szorultság mér téke 
szerint szabatnak meg. Egy folyamodónak azonban a gróf Tisza 
Lajos-alapitványból 40 koronánál kisebb és 200 koronánál nagyobb, 
a másik két alapból pedig 40 koronánál kisebb és 100 koronáná l 
nagyobb összeg nem adatik s csak kivételesen nyerhe tnek 400, 
200, illetve 160 koronáig ter jedhető segélyt az olyan erdőtisztek 
és erdészeti altisztek, kik á l lomásukat elveszítvén, vagyon és 
kereset nélkül marad tak , vagy kik betegség és munkaképte lenség 
miatt önfentartásukról nem gondoskodhatnak, illetőleg az olyan 
özvegyek, kik férjüket ez évben veszítet ték el és vagyon vagy 
másnemű segély nélkül, legalább két kiskorú gyermekkel m a r a d t a k 
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vissza, vagy végül az olyan árvák, kik atyjukat és anyjukat elve
szítvén, minden vagyon és segély nélkül m a r a d t a k hát ra . 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk t ehá t az érdekelteket, 
hogy hiteles okmányokkal felszerelt folyamodványaikat legkésőbb 
folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egyesület tit
kári hivatalához (Budapest., V., Alkotmány-utcza 10. sz. II. emelet) 
nyújtsák be. 

Budapest , 1901. évi szep tember hó 10-én. 
A titkári hivatal. 

I R O D A L M I SZEMLE. 
A v iz - és gőzerőre berendezet t f ü r é s z g y á r a k közül melyik 

milyen viszonyok mellett mutatkozik alkalmasnak, e kérdés felett 
a csehországi erdészeti egyesület mult évi közgyűlésén Bakesch 
erdőmester érdekes előadást tartott , a melyből a Gentralblatt f. d. 
gesammte Fors twesen után közérdekű voltánál fogva érdemesnek 
ta lá lom a következőket közölni. 

E lőadásában ismertet te a vizi erő legelőnyösebb kihasználását 
az esés és vízmennyiség szerint, vázol ta a vizi fűrészeknek abból 
a körülményből eredő lényeges há t rányát , mely szerint berendezése 
meghatá rozot t helyhez kötött s üzeme a vízállás mérvétől függő. 
A gőzfürészeknél ez a há t rány nem jelentkezik, de a fűtőanyag 
beszerzése , a fürészgyár ellátása, kezelése és fűtése körülményesebb. 
Annak megítélésére, hogy mely esetekben előnyösebb egyik vagy 
másik üzem, két tapaszta la t i ada to t hoz elő a gőzgépek üzemének 
köréből azt, hogy a gőz hatá lyossága annak légköri feszültségével emel
kedik s a gőzgépek gazdaságos üzeme azok nagyságával nő. Tapasz
talat i adatok a lapján állithatja, hogy egy czélszerüen berendezett 
s két kerettel és egy ket tős körfürészszel felszerelt gőzfürész
gyárnál keletkező fürészpor a kazán fűtésére elegendő s ennél
fogva az ilyen gyárnál a fűtőanyag nem jön számításba. Ismer
te t t e továbbá mindkét fürészt, illetőleg az építés, fentartási és 
üzemi költségeket. A vizi-fürészeknél kiemelte az árvízkárok folytán 
szá rmazha tó veszélyt, a gőzfürészeknél pedig azt, hogy a nyers
anyagnak a gyárhoz való szállí tása körülményesebb mint a vizi 
fürésznél. 


