
611 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Arad, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes vármegyék 

erdészeti egyesületének megalakítása érdekében június hó 29-én 
Székely Mózes kir. erdőfelügyelő összehívása folytán Aradon 
tartották meg az előértekezletet. Az értekezlet tárgyát az alap
szabályok megállapításának és a szervezkedésnek előkészítése 
képezte. Szűkebb körű bizottságot küldtek ki, melynek feladata 
lesz az alapszabályokat október hó közepéig elkészíteni. November 
közepére tervezik az alakuló közgyűlés megtartását, addig is a 
tagok gyűjtése érdekében fognak mozgalmat indítani. Az egyesület, 
mint halljuk, valószínűleg a „Délmagyarországi erdészeti egyesület" 
czimet fogja felvenni. 

Fiatal fenyőültetvényeknek az apró, káros rovarok ellen 
való megvédésénél Eckstein Károly dr. tanár finom kvarczhomokkal 
kísérletezik, mint erről a Zeitschrift für Forst und Jagdwesen júniusi 
füzetében is értekezik. A fiatal fenyöcskéket fehér kvarczhomokkal 
hinti be s eljárásától, melyet a mezőgazdaságnál pl. a földi bolha 
irtásánál egész jó eredménnyel használtak, sokat vár. Ily kvarcz-
homokot Németországban már a kereskedésben is kaphatni. 
(E. Schuman és társa, Roisdorfban a Rajna mellett. Egy posta
csomag ára 2 márka). 

A kísérletek különösen oda irányulnak, hogy a kvarczhomok 
mily elegyítésben használandó ? Mikor, hányszor és mily mennyi
ségben alkalmazandó? Hogy viselkednek a csemeték, úgyszintén 
az azokat károsító rovarok a behintéssel szemben ? Mibe kerül ez 
az eljárás s milyen a sikere? 

Eckstein tanár Mehring nyomán azt véli, hogy a homok hatása 
ez esetben ugyanaz, mint a phylloxeránál, mely tudvalevőleg a 
futóhomok immunizáló hatása folytán elpusztul. 

F a á r a k és faeladások 1905 első felében. K a s s a város erdejében 
4237 db 300 koronára becsült fenyőrud 1030 K.-ért kelt el. 

Pozsega vármegyében a megyei hatóság 36239 K. 10 fill.-re becsült 2903 db 
tölgytörzs eladása után 45270 K. árt ért el. 

A bilkei volt úrbéresek (Beregmegye) erdejének eladásánál 26.734 koronában 
megállapított kikiáltási árral szemben 49.350 K.-ért értékesítették az eladásra 
került faanyagot. 

Hrlanda János tulajdonát képező s a turóczvármegyei Raksa község határában 
fekvő erdőben, 9000 db lucz, jegenye és erdei fenyőtörzs, mely 3960 m3-re és 
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32.000 koronára volt becsülve, a tulajdonos beleegyezésével tartott második 
árverésen 30.500 koronáért adatott el. 

Magyarjakabfalu község volt úrbéresei (Sáros vármegye) erdejéből 5545 db 
jegenyefenyőtörzs, melynek fatömege 6983 köbméter haszon- és épületfa, valamint 
1132 köbméter tűzifára becsültetett, a 34.000 K- kikiáltási árral szemben 41.268 
koronáért adatott el. 

A sóvári erdő hivatal (Szepesmegye) szomolnoki erdőgondnokságában 340 m3 
termelt tölgyhaszonfa- és 209 m 3 tölgytüzifáért 4362 K. kikiáltási árral szemben 
5450 K. árt ért el. 

A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal a selmeczbányai erdőgondnokság területén 
széldöntött tölgyfákból 204 db tölgymüfát, mintegy 103"55 m8 köbtartalommal, 
927 korona 98 fillér kikiáltási áron értékesített. 

Teleki gróf tulajdonát képező „Oyilkossaj" nevü bükkerdőben Ökörmezőn 
(Máramarosmegye) 3000 szál fenyő m3-kint 4 K. 56 fill. áron kelt el. 

Szentsimon gömörvármegyei község volt úrbéresei 69 k. h. erdőterületen 
lévő 2200 tömörköbméter cserkéreg készlet termelésére alkalmas tölgyfát adtak 
el, mely fatömegből 1 ürköbméter hántott fa- és cserkéreg 2 K- 10 fill. áron kelt el. 

A kispetri-i volt úrbéresek (Kolozsmegye) tulajdonát képező erdejéből 2072 
szál 25—80 cm. mellmagasságu átmérővel biró tölgytörzset 17.300 korona kikiál
tási ár mellett 17.301 koronáért vettek meg. 

Szalonna község (Borsodmegye) határában fekvő és özv. Pöhm Oyörgyné 
alsómetzenzéfi lakos tulajdonát képező erdőben 340 holdon talált 3085 db tölgy 
és 50 db bükkfa, valamint 2677 m 3 cserkéreg s hasított faanyag 23.558 koronáért 
adatott el. 

Beregszász r.-t. város (Beregmegye) erdejének 65'8 k. h. területén cser
kéreg eladása után egységenkint 6 K- 30 fill.-t ért el. 

Leibic városa (Szepesmegye) erdejéből 6738 db 8317'32 ms-re becsült lucz 
és jegenye haszonfatörzs 46.062 K. kikiáltási árral szemben 61.000 koronáért 
kelt el. 

A seböi (Zólyommegye) volt úrbéresek a tulajdonukat képező erdejük 
l l - 04 k. holdnyi részén található 3910 m3-nyi jegenye- és luczmüfát 25.088 K-
kikiáltási árral szemben 36.506 K.-ért adták el. 

Trsztena (Árvamegye) község elöljárósága a községi erdő egy részét 18.000 K. 
kikiáltási árral szemben 23.400 K.-ért adta el. 

Dobsina város (Gömörmegye) 1500 müépületfa eladása után m3-kint 9 K. 
kikiáltási árral szemben 11 K 15 fillért ért el. 

A z apatini m. kir. erdőhivatal kerületében 7478 ürméter Il-od osztályú 
dorongfát 2 K. 30 fill. kikiáltási árral szemben 2 K 34 fill.-t, 7346 ürméter 
Il-od osztályú dorongfát 2 K. 50 fill. kikiáltási árral szemben 2 K. 75 fill.-b 
végre 988 ürméter Il-od osztályú dorongfát pedig 2 K. 50 fill. kikiáltási árral 
szemben 3 K. 15 fill.-t ért el. 

Sósmező község (Háromszékmegye) 40 czm. átmérőjű, felül vastag 3001 db 
lucz- és jegenyefatörzset, 5147 m 3 műfa és 3431-33 tüzifatartalommal 10.284 K. 
kikiáltási ár mellett 12.820 K.-ért adott el. 
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G y u l a város (Békésmegye) volt úrbéresei 86 k. h. területen előjövő cserzésre 
alkalmas fatömeget 7000 K. kikiáltási ár mellett 7503 K. eladási árt értek el, 
ugyanakkor az ottani ev. ref. egyház is 15 -79 k. h. erdőnek cserkéreg termelésre 
alkalmas faállományát 660 K. kikiáltási ár mellett 1425 K.-ért adta el. 

A pilismaróthi volt úrbéresek (Esztergommegye) 1900 m. gömbölyű tűzifát 
4078 K- 84 fill.-ért adták el. 

A turóczszentmártoni m. kir. j . erdögondnokság helyiségében megtartott 
árverésen a turóczszentmártoni volt úrbéresek 14744 K. 65 fill.-re becsült fenyő
vágása 16.295 K.-ért, a blatnicaiaké 20.672 K becsár mellett 23.150 K.-ért, a 
szklabinaiaké 6519 K. becsár mellett 9836 K.-ért, a bellaiaké 6459 K. becsár 
mellett 7937 K.-ért, hajiaké 5729 K becsár mellett 7800 K.-ért, a polerickaiaké 
4477 K. becsár mellett 4351 K , az alsó turcsekiaké 3964 K. becsár mellett 
5525 K.-ért, sklenóiaké 8543 K becsár mellett 10.266 K.-ért, a piekopaiaké 
6456 K. becsár mellett 8795 K.-ért és a csremoznoiaké 1625 K. becsár mellett 
2100 K.-ért kelt el. 

Csernátfalu község (Brassómegye) erdejéből 2750 m8 lucz- és jegenyefenyőt, 
valamint 2800 m 8 bükkfát (kikiáltási ára fenyőfánál 3 K., a bükknél 40 fill. 
m3-kint) adott el és pedig : a fenyő m8-kint 3 K. 50 fill.-rel, a bükk 45 fill.-rel. 

Keresztényfalu község (Brassómegye) a tulajdonát képező erdőből összesen 
42.155 K. 86 fill.-re becsült 3059-66 m 8 haszonfát és 2442 ürméter hasábfát, 
1397 ürméter dorongfát és 1007 ürméter galy- és forgácsfát 45.100 K-ért adott el. 

Osmarosszék község (Marostorda vármegye) tulajdonát képező erdőből 
38.160 m3-re és 140.000 koronára becsült luczfenyő-haszonfa 140.200 koronáért 
került eladásra. 

A m. kir. államvasutak által megíartotl talpfaszállitási versenytárgyaláson 
a következő árakat kínálták: 

bükktalpfáért 2-2 m. hosszú 14 cm. széles 1-36— 1-45 koronát 
„ 2-2 n 16 „ 1-40— 1-75 V 

„ . . . . . . 2-5 n — 1-75— 1-95 }t 

„ 2-7 n — 1-90— 2-70 „ 
11 — — 2 7 ti „ 16 n u 1-50— 1-65 „ 

tölgytalpfáért „_ __. 2-2 „ — 2. 2-62 ir 

>, . . . --- 2-2 „ „ 14 „ 2 2 0 — 2-74 is 

„ ._. 2-2 16 „ 2-38— 3-40 „ 
„ ._. — 2-5 „ — 3-14— 3-64 

2-7 3-34— 4-02 
50' 76-— 

n — — 

váltótalpfáért ms-kint 
2-7 n 

— 
3-34— 4-02 

50' 76-— 

Sumjac (Oömörmegye) község volt úrbéresei erdejükben lévő haszon-, 
mü- és tűzifa, valamint cserkéreg eladása alkalmával haszonfánál m3-kint 6 K. 
80 fill., bánya- és papirfánál 20 K.-t, tűzifánál 20 K-t és cserkéregnél 20 K.-t 
értek el. 

Karánsebesi volt 13. sz. román-bánsági határőrezred vagyonközség Turnul 
község (Krassó-Szörény vármegye) határában bükkerdőt (talán csak a fakészletet ?) 
adott el holdanként 110 koronával. 
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Alsó-Kubin község (Árvamegye) 12*6 k. holdon lévő 1678 m3-re becsült 
2373 db lucz- és jegenye-fenyőszálfát 7511 koronáért adott el. 

Merény község (Szepesmegye) 410 k. holdon található, mintegy 7000 köb
méterre becsült, tövön álló lucz- és jegefenyő haszonfát köbméterenkínt 5 K. 
57 fill.-ért értékesített. 

A z alsólugosi volt úrbéresek (Biharmegye) 37-7 k. holdon található tölgy-
müfát, valamint tölgy-, cser- és bükktüzifát 15.508 K. 50 fill. becsárral szemben 
19.300 koronáért adtak el. 

Szepesbélct város 13.133 db lucz-, 9137 db jegenye-, 2159 db fenyő-
haszonfa eladásánál 135.000 K kikiáltási ár ellenében 170.000 K.-t ért el. 

Kecsét-Kisfalud község (Udvarhelymegye)kecseti közbirtokossága a tulajdonát 
képező erdőben található, 84.000 koronára becsült, tölgymüfát és tűzifát 86.250 
koronáért adta el. 

A szarajevói „Magyar Egyesület" — ez az egyetlen egye
sület, melyben a megszállott tartományokban élő magyarság 
tömörülhet — a f. év elején alakult meg. Czélja a barátságos 
összetartást, a magyar nyelvet és érzelmet, a közművelődést alkalmas 
módon fejleszteni és előmozditani, továbbá" különösen a tagok 
gyermekeinek módot nyújtani, hogy a magyar nyelvet ápolhassák 
illetőleg megtanulhassák és végre az egyesülethez forduló honfi
társakat tanácscsal ellátni és~ azoknak, amennyiben az egyesület 
anyagi viszonyai majd engedni fogják, esetleg segítséget nyújtani. 

A fiatal egyesület önereje azonban csekély s anyagi eszközei 
még elégtelenek arra, hogy üdvös működését saját helyiségében 
megkezdhesse. 

Felhívja ennélfogva mindazokat a honfitársakat, kik hazafias 
czéljai elérésében támogatni óhajtják, hogy helyiségei berendezését 
s annak mielőbbi megnyithatását kegyes adományukkal lehetővé 
tegyék. Szives adományok közvetlenül a „Magyar Egyesület"-hez 
Szarajevó küldendők be, mely azokat hálás köszönettel fogadja. 

ú% ú $ ú £ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése folytán Wéber Mihály 
főerdőőrnek az erdővédelem és különösen az erdei tüzek oltása körül tanúsított 
hasznos és önfeláldozó szolgálatai elismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet 
adományozom. 

Kelt Bécsben, 1905. évi június hó 8-án. Ferencz József s. k, 
gróf Khuen-Héderváry Károly s. k-


