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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS. 

a „gr. Tisza Lajos-", a „Wagner Károly-", az „Erzsébet királyné-", 
a „Luczenbacher Pál-" és „Faragó Béla-féle alapítvány"-ból 

kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jótékony 
alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon 
kivül szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti 
altisztek nyerhetnek anyagi támogatási, kik az Országos Erdészeti 
Egyesületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven 
át tagjai voltak s mint ilyenek tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A többi alapítványból pedig olyan erdőtiszti illetőleg erdé
szeti altiszti özvegyek vagy árvák nyerhetnek segélyt, kiknek 
férjük, illetőleg atyjuk az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan 
és szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezett
ségeit teljesítette. 

A segélyek az első négy alapból a segélyre szorultság mér
téke szerint szabatnak meg. Egy folyamodónak azonban a gr. Tisza 
Lajos-féle alapítványból 40 K-ánál kisebb és 200 K-ánál nagyobb, 
a másik két alapítványból pedig 40 K-ánál kisebb és 100 K-ánál 
nagyobb összeg nem adatik s csak kivételesen nyerhetnek 400, 
200, illetve 160 K-áig terjedhető segélyt az olyan erdőtisztek és 
erdészeti altisztek, kik állomásukat elveszítvén, vagyon és kereset 
nélkül maradtak, vagy kik betegség és munkaképtelenség miatt 
önfentartásukról nem gondoskodhatnak, illetőleg az olyan özvegyek, 
kik férjüket ez évben veszítették el és vagyon vagy másnemű 
segély nélkül, legalább két kiskorú gyermekkel maradtak vissza, 
vagy végül az olyan árvák, kik atyjukat és anyjukat elveszítvén, 
minden vagyon és segély nélkül maradtak hátra. 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy 
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti 
Egyesület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz. 
II. emelet) nyújtsák be. A titkári hivatal. 
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IRODALOM. 

I. Könyvismertetés. 

Értekezések az erdőrendezés köréből. Az Erdészeti Lapok 
szerkesztője az erdőrendezés körébe vágó, 1901 óta megjelent 
értekezéseit, amelyek az erdőrendezési szolgálat szervezésére, az 
erdőrendezés történeti fejlődésére, a külföldi erdőrendezési eljárások 
ismertetésére és végül a hazai módszer kritikai méltatására és mily 
irányban való fejlesztésére vonatkoznak, a fenn megjelölt czim 
alatt külön füzet alakjában is kiadta. A 10 iv terjedelmű füzet az 
Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatala utján (Budapest, 
V., Alkotmány-utcza 6. sz.) szerezhető meg. A füzet ára 4 K-, 
mely összegben a keresztkötés alatt való bérmentett elküldés 
költsége is benfoglaltatik. 

Az erdei szalonka és vadászata. E czim alatt rendkívül 
érdekes és becses munkával gyarapodott ujabban szakirodalmunk, 
Lakatos Károly jól ismert szakírónk tollából, aki már nem egy 
becses munkával gazdagította a magyar vadászati és ornithológiai 
irodalmat és annak ma is egyik leghivatottabb munkása. Most 
megjelent könyve vadászati monográfia, mely e rejtelmes madarunk
ról hosszú időn át hangyaszorgalommal, éles megfigyelésekkel 
és helyes vadász-érzékkel gyűjtött adataiban annyi érdekes és 
becses motívumot tár fel, hogy ezeket megismerve, szinte tisztán 
áll előttünk ez az érdekes madár, az igazi verőfényes tavasz elő
hírnöke. De nemcsak természetrajzát, életszokásait és sajátosságait 
ismerjük meg kedves madarunknak Lakatos könyvéből, hanem 
vadászati módját is, a gyakorlati vadászéletből merített olyan 
gazdag tapasztalatokkal, amelyeknek nemcsak kezdő vadászok, de 
még öreg nimródjaink is jó hasznát vehetik. Könyve tehát ugy 
tudományos szempontból, minta vadászati szakismeretek terjesztését 
tekintve is kitűnő szolgálatot tesz hazai vadászati ügyünknek. Az 
érdekes monográfiának, amelyet tárgyához illő jó képek díszítenek, 
tartalma a következő: Első rész. (Természetrajzi rész.) I. Az erdei 
szalonka természetrajzi leírása. II. Az erdei szalonka elterjedése 
és vándorlása. III. Az erdei szalonka életmódja és szokásai. IV. Az 
erdei szalonka párosodása és szaporítási viszonyai. II. rész. 
(Vadászati rész.) I. Bevezetés. II. Szalonkales. III. A szalonka 
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cserkészet. IV. A szalonkahajtás. V. A lőjelekről. VI. Vadászati 
mesterszavak. Melegen ajánljuk e külső kiállításában is diszes 
könyvet t. olvasóink pártfogásába. Kapható ifj. Nagel Ottó könyv
kereskedésében Budapest, Muzeum-körut 2. sz. Ára diszkötésben 
6 kor., fűzve 4 kor. 

A mérnöki műszerekről . Ily czimen Oróh Géza, a kassa-
oderbergi vasút mérnöke négy füzetben magyarra fordította és 
részben bővítette dr. Fuhrmann Arvéd drezdai műegyetemi tanárnak 
gyakorlati irányú geodéziai munkáját. 

Geodéziai irodalmunk kitűnő munkával szaporodott. Bár 
a főiskolákon használt tankönyvek a legjelesebb szerzőktől 
erednek s azokban a mérnöki műszerekre vonatkozó tudnivalók 
a legrészletesebben vannak tárgyalva, irodalmunkban mégishiányzott 
mindeddig oly gyakorlati irányú munka, mely tisztán csakis 
a műszerek kezelését, a theodolitok, lejtmérő műszerek és táv
csöves vonalzók megvizsgálását és kiigazítását tárgyalta volna. 
Jelen mű ezen hiányt pótolja, mert csakis azt az anyagot tár
gyalja, ami a praxisban fontos. Ebből látható, hogy e négy füzet 
tankönyv jellegével nem bir, hanem mint praktikus és hasznos 
tanácsadó zsebkönyv állíttatott össze a mérnök, építész, erdész és 
a geodaeta részére, kik e zsebkönyvet felmérési, kitűzési és 
szintezési munkálataik alkalmával magukkal vihetik, mert a kivánt 
útmutatások a füzet mindegyikéhez készített betűrendes tárgy
mutató és tartalomjegyzék segélyével könnyen feltalálhatók. 

A füzetek czimei és tartalma a következők: 
Első (bevezető) füzet. „A mérnöki műszerek s azok távcsövei 

és libellái." Ebben a geodéziai műszerek szerkezetének rendszere; 
a műszereknek szállítása alkalmával és munka közben igényelt 
kezelése, a műszereknek megvizsgálási és kiigazítási általános 
szabályai vannak közölve. Ezen füzetben a hazai és külföldi műszer
gyártó czégek névsorát feltaláljuk; majd a libellák, a lencsék, 
távcsövek, mikroszkópok berendezésére, kezelésére, megvizsgálására 
és kiigazítására vonatkozó szabályokról olvashatunk, melyek 
könnyebb megérthetése czéljából a 64 oldalra terjedő szöveghez 
17 ábra vétetett fel. 

A második füzet „A lejtmérő műszerek s azok használata, 
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megvizsgálása és kiigazítása" czimen, 52 oldalon s 5 ábrával 
ellátott szövegen ad hasznos útbaigazításokat. 

A harmadik füzet A távcsöves vonalzók s azok 
alkalmazása, megvizsgálása és kiigazítása." Ezen füzet a táv
csöves vonalzókra szükséges tudnivalókat öleli fel 36 oldalon s egy 
ábrával ellátott szövegben. 

Végül a negyedik füzet „A theodolit berendezése, alkalmazása, 
megvizsgálása és kiigazítása" címmel, 126 oldalon s 15 ábrán 
mutatja be az ezen műszerre vonatkozó szabályokat s tudni
valókat. 

Mint a közölt tartalom mutatja, a mű tisztán a gyakorlati 
irányt követi s ezért felmérési, szintezési s egyéb, más mérnöki 
munkálatokat teljesitő szaktársaink szives figyelmébe melegen 
ajánlható. A füzetekből mindenki azt rendelheti meg, amelyre 
munkálatai alkalmával szüksége van. 

A művek szabatos magyar fordítása és tanulságos anyaga a 
fordító, illetve átdolgozó szorgalmas munkáját dicséri, mig a 
füzetek tetszetős kiállítása Laiszky János esztergomi könyvnyomdá
jának válik díszére. 

A negyedik füzet ára 3 korona, mig a többi füzetek ára 
egyenkint 1 korona 50 fillér. A füzetek megrendelhetők Kilián 
Frigyes utóda könyvkereskedő czégnél Budapesten. 

Tomasovszky Imre. 

II. A könyvpíacz uj termékei. 
Kereskedelmünk és iparunk az 1904. évben. Kiadja a budapesti 

keresk. és iparkamara. Budapest, 1905. Nagy 8°, 325 old. 
A m a g y a r korona országainak 1904. évi külkereskedelmi for

galma. (Magyar Statisztikai Közlemények, uj sorozat, 13. kötet.) Kiadja a m. k. 
közp. stat. hivatal. Ára 5 K. 

A m a g y a r korona országainak 1900. évi népszámlálása. IV. rész. 
A népesség foglalkozása részletesen. (Magy. Stat. Köz., uj sor, 9. kötet.) Kiadja 
a m. k. közp. stat. hiv. Ara 12 K. 

Az északkárpátmenti hegyvidéki nép gazdasági helyzetének jav í 
t á s á r a irányuló állami segélyakezió 1904. évi működésének ismertetése. 
Összeállitotta Kazy József min. tan. Kiadja a földmiv. min. 8°, 46 old., több 
táblázat. 

Hufnagl Lipót: Handbueh der kaufmánnisehen Holzverwertung 
und des Holzhandels. (A kereskedelmi faértékesités és a fakereskedés kézi
könyve.) Berlin, 1905. Parey Pál kiadása. 8", 318 old. Ára kötve 9 K 60 f. 
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Wlll J . : Die wiehtigsten Forstinsekten. (A legfontosabb erdei rovarok.) 
Erdőőri iskolák részére. Neudamm 1906. Neumann J . 8°, 132 old. 118 kép. 3 K. 

Daeh Lajos: Der Wildpileger als Landwirt. (A vadtenyésztő mint 
mezőgazda.) Neudamm, 1906. Neumann J . 8°, 660 old. 259 kép. Ára 20 K 40 f. 

Bund Károly : Értekezések az erdőrendezés köréből. Különlenyomat az 
Erdészeti Lapok 1901—1905. évi köteteiből. Budapest, 1905. 8°, 153 old. 
Ára 4 K. Megrendelhető az Országos Erdészeti Egyesületnél (Budapest, V., 
Alkotmány-u. 6.) 

c > ? <D£ úk 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

HIRDETMÉNY. 

az 1905. évben megtartandó erdőőri és vadőri szakvizsgák ügyében. 
Az erdőőri szakvizsgák folyó évi október hó 16-án és az 

erre következő napokon Budapesten, Pozsonyban, Beszterce
bányán, Miskolcon, Kassán, Máramarosszigeten, Kolozsvárt, Brassó
ban, Nagyszebenben, Temesvárt, Pécsett és Szombathelyen, a vadőri 
vizsgák pedig az erdőőri szakvizsgákkal kapcsolatosan Budapesten, 
Pozsonyban, Szombathelyen és Kolozsvárt a vármegye székházá
ban délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és folytatólag 
megtartatni. 

Felhivatnak mindazok, a kik az erdőőri szakvizsgát vagy a 
vadőri vizsgát letenni óhajtják, hogy hiteles bizonyítványokkal 
felszerelt folyamodványaikat a vizsgák székhelyére nézve illetékes 
kir. erdőfelügyelőhöz folyó évi október hó l-ig nyújtsák be. 

Budapest, 1905. évi augusztus hó 19-én. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

ú% ú& ú% 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Személyi hirek. A Tavi Gusztáv miniszteri tanácsosnak saját 
kérelmére történt nyugdijaztatásával megüresedett főosztályfőnöki 
állást a földmivelési minisztériumban Tomcsányi Gyula m. kir. 
erdőigazgató, a beszterczebányai erdőigazgatóság eddigi vezetője 
foglalja el. 


