
sületnek 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 erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettségét 
teljesítette. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt magyar 
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek 
halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági köte
lezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból hasonló 
feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödikből erdő
tisztek és altisztek árvái nyernek segélyt. 

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

A folyamodványban kitüntetendő: az élvezett fizetés vagy 
nyugdíj és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma, 
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e 
máshonnan segélyben (alapítványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segítő alap stb.). 

Budapest, 1913. évi október hó. 
A titkári hivatal. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Oarlathy Kálmán ny. m. kir. erdőigazgató, a 
III. oszt. vaskoronarend lovagja, az Országos Erdészeti Egyesület 
régi alapitó és hosszú éveken át választmányi tagja, mult hó 
16-án szivszélhüdésben Nagybányán elhunyt. A jeles szakember 
hosszú ideig működött államerdészeti közigazgatásunk vezető 
állásaiban. Életrajzi adataira és működésére legközelebbi szá
munkban térünk vissza. 

Hub Rezső urad. főerdész (Mór), az Országos Erdészeti Egye
sület alapitó tagja elhunyt. 

Béke hamvaikra! 



Személyi hir . Dr. Zemplén Qéza selmeczbányai erdészeti 
főiskolai adjunktust, budapesti tudományegyetemi magántanárt, a 
a király a budapesti József-műegyetemen az organikus chemiai 
tanszékre nyilvános rendes tanárrá nevezte ki. A főiskoláról távozó 
jeles vegyész „Fából készített czukor és alkohol" czimü mun
kája tudvalevően az Országos Erdészeti Egyesület kiadásában 
jelent meg. 

A szlavóniai tö lgyfaárverések. A horvát-szlavón tölgyesek 
eladásának sorát ez évben a bródi vagyonközség kezdte meg, 
melynek Vinkovczén székelő gazdasági hivatala az 1913/14. évi 
vágatási idényben kihasználás alá kerülő 26 vágás értékesítése iránt a 
nyilvános versenytárgyalást folyó évi szeptember hó 18-ára irta ki. 

Eladásra került ezen a napon a jelzett 26 vágás területén álló 
9051 drb. összesen 52.244 m3 műfára becsült koros tölgytörzs, 
amelynek kikiáltási ár gyanánt vett becsértéke 2,616.465 koronával 
volt megállapítva azzal a feltétellel, hogy a vevők a 26 vágás 
területén legalább 20.650 ürm3 tűzifát a vágásterületen visszahagyni 
kötelesek. 

A versenytárgyaláson 24 vágás kelt el, kettő eladatlan maradt. 
Az eladott huszonnégy vágás becsértéke 2,298.267 korona 

volt, s azok faanyagáért 2,826.514 korona vételár ajánltatott meg, 
s igy 528.247 korona, vagyis 22 - 9 százalék túlfizetés éretett el. 
A két eladatlan vágás becsértéke 318.198 koronát tesz ki. 

A versenytárgyalás eredménye ez évben is kedvezőnek mond
ható, s a beadott ajánlatokból oly élénk vásárlási kedv állapitható 
meg, hogy a pénzpiacz jelenlegi kedvezőtlen helyzetére alig von
ható következtetés, Különösen élénk és erősen versenyeztek a kisebb 
czégek, sőt olyan fakereskedők is tettek ajánlatot, akik eddig 
Szlavóniában nem szerepeltek. A nagyobb czégek általában tartóz
kodó álláspontra helyezkedtek, de volt köztük olyan, amely az 
általa okvetlenül szükségelt kiválóbb minőségű tölgyműfa bizto
sítása végett a vágásnak becsértékét 111.331 koronával fizette tul. 

Csekélyebb volt a vételkedv Peírinja város jóval gyengébb 
tölgytörzseinek eladásánál. Egyetlen vevő jelentkezett, a Horvát 
Leszámítoló Bank, amely 2,989.508 korona kikiáltási árral szemben 
3,067.000 koronát ajánlott meg. Az ajánlatot elfogadták. 

Folyó évi szeptember hó 22-én lezajlott a harmadik ezévi 



nagyobb szlavóniai tölgyfaeladás is, amely alkalommal a vinkovczei 
kir. főerdőhivatal által eladásra bocsáttatott 291 - 23 kat. hold ki
terjedésű hat vágásterületen álló 6929 darab tölgy, 10.907 darab 
kőris, 1811 darab szil és 1067 egyéb fanemű törzs, amelyeknek 
kikiáltási ára 1,476.070 K-val volt megállapítva. 

A megtartott faeladási versenytárgyalás alkalmával csak 6 
ajánlat érkezett be, amelyek alapján az eladás tárgyát képező 6 
vágás közül 5 eladatott, 1 vágás pedig eladatlan maradt. 

Az eladott 5 vágás összes becsértéke 1.336,941 K volt s 
azok faanyagáért összesen 1,505.395 K vételár ajánltatott meg s 
igy összesen 168.454 K, vagyis 1 2 ' 6 ° / o felülfizetés éretett el. A fa
eladás eredménye, tekintve a pénzpiacznak még mindig nyomasztó 
helyzetét, valamint különösen azt a körülményt is, hogy az el
adásra bocsátott vágások faanyagának becsértéke ez évben ugy a 
köbtartalom, mint az egységárak meghatározása tekintetében nem
csak a szlavóniai tölgyfaanyag értékének évről-évre való emel
kedése folytán az utóbbi években elért tetemes felülfizetési száza
lékoknak, hanem a vágások legintenzívebb kitermelésének számba
vételével állapíttatott meg, kedvezőnek mondható. Ezen kedvező 
eladási eredmény különösen ama körülménynek tudható be, hogy 
a szerződési feltételek szerint a favevők a mult év óta a megajánlott 
vételárakat hat hónap tartamára értékpapírokban is fizethetik. 

A megtartott versenytárgyaláson ebben az esetben kisebb 
favevők egyáltalában nem versenyeztek, mert amint már jeleztem, 
a bródi vagyonközség részéről megtartott árverésen, amelyen 
anyagi erejüknek megfelelő kisebb értékű vágások is kerültek 
eladás adá, faszükségletüket nagyjából már fedezték, a kincstári 
faeladáson tehát, ahol 500 darab tölgyön alóli vágásterületek nem 
adattak el, ajánlatokat nem is tettek. 

Ilyen körülmények mellett az eladott öt kincstári vágásnak 
két régibb időktől dolgozó nagy czég lett a vevője és pedig az 
ifjú Drach Mór wieni czég, amely összesen 399.314 K becsárral 
szemben 467.395 K vételáron egy vágást és a wieni fakereske
delmi részvénytársaság horvátországi fiókja, amely 937.627 K becs
árral szemben a többi négy vágást összesen 1,038.000 K vétel
áron vásárolta meg. 

Bokor Róbert. 



Családi pótlék. Követésre méltó példát adott a jászóvári 
prépostság dr. Takács Menyhért prépost-prelátus jóindulatától 
vezéreltetve, amidőn összes uradalmi tisztviselői részére állami 
mintára életbe léptette a családi pótlék élvezetét. (B. L.) 

A b u d a p e s t i m. k i r . v e t ő m a g - v i z s g á l ó á l l o m á s j e l e n t é s e a z 
1 9 0 3 / 1 9 1 0 . é v e k b e n k i f e j t e t t m ű k ö d é s é r ő l . Az állomás tisztviselőkarának 
közreműködésével közli dr. Degen Árpád egyetemi magántanár, az állomás 
igazgatója. 

Ha a vetőmagvizsgáló állomás felállításának első éveiben végzett néhány 
száz vizsgálatát összehasonlítjuk avval a munkamennyiséggel, melyről az előttünk 
fekvő jelentés beszámol, amidőn az 1903/4—1909/10 . gazdasági években a 
végzett vizsgálatok száma évente 41.814 és 57.831 között váltakozik, megállapít
hatjuk, hogy ez az intézet a hazai mezőgazdaság és vetőinagkereskedelem egyik 
jelentős tényezőjévé fejlődött. 

A kereskedelem részéről a magvizsgálat ellen kezdetben tanúsított ellen
szenv már régen megszűnt s midőn a kereskedelem felismerte azt a nagy előnyt, 
melyet a magvak valódi értékének biztos megismerése nyújt, oly mértékben 
kezdte igénybevenni ezt az intézményt, hogy pl. a budapesti állomás, mely 
& monarchia legnagyobb magkereskedelmi központjában működik, forgalom 
tekintetében ma Európában az első; szerepének fontosságát pedig mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy ujabban a nagyobb vidéki városok kereskedelmi 
kamarái is sürgetik a magvizsgáló állomások szaporítását. Gazdáink, bár köz
vetlenül a díjmentes vizsgálat daczára elég ritkán veszik igénybe ezt az intéz
ményt, közvetve a kereskedelem ellenőrzése s az átlami ólomzárolások utján 
mégis igen nagy mértékben élvezik ennek az intézménynek a hasznát ugy, 
hogy utóbb egyesületeik utján szintén szorgalmazzák ennek az intézménynek 
terjesztését. 

Ami a nagy szakértelemmel összeállított jelentést illeti, az érdekeltek 

5 0 0 év ó t a g y ó g y í t a n a k csuzt, köszvényt, ischiast, bőrbajokat stb. Trencsén-
Teplicz 3 6 — 4 2 C° természetes forróságu kénes hévviz- és iszapfürdői, Felső-
Magyarország, a berlin-oderberg-wieni fővonalon. Szállodák fürdőkkel egybe
építve, azért egész éven át nyitva. Hidegvízgyógyintézet. Diétetikus konyha. Festői 
fekvés. Enyhe éghajlat. Legnagyobb kényelem. Uj fürdők. Uj szállodák. Uj iszap
fürdők. Házikurákhoz kénes iszap- és vizszétküldés. Művészi prospektussal 
szívesen szolgál a fürdőigazgatóság. 

Egyesületi tagok és azok hozzátartozói tagsági igazolványuk felmutatása 
mellett következő kedvezményeket élveznek: június 15-ig és szeptember 1-től 
kezdődőleg napi 8 koronáért jó szobát, teljes ellátást, fürdőt és fürdőruhát. Azon 
tagok, kik fent leirt időszakban ezen kedvezményes „Hivatalnoki penziót" nem 
veszik igénybe, de a fürdőigazgatóság tulajdonát képező házak egyikében lak
nak, a fürdőknél 50°/o kedvezményt kapnak. Június 15-től augusztus végéig 2 5 % . 
Iszapszétküldésnél 10%. 



haszonnal fogják forgatni, mert statisztikai adatokon kivül a forgalomba kerülő 
gazdasági magvaknak tisztaságára és csirázóképességéte nézve fognak benne 
fontos adatokat találni. 

Ugy a gazdák, mint a vetőmagkereskedelemmel foglalkozók részéről már 
több ízben és régóta hangoztatott óhajnak tesz eleget az állomás igazgatósága 
ennek az Ulmutatónak közrebocsátásával. 

Az Útmutató hivatva van segíteni elsősorban azon a sok kellemetlenségen, 
melyet a szakszerűtlen mintavétel, a rossz csomagolás stb. szokott okozni, mely 
körülmények erősen befolyásolták a közölt vizsgálati eredmények megbízhatóságát 
és felhasználását. 

Az Útmutató káté alakban van szerkesztve s felvilágosítást nyújt arról, 
hogy kell mintát venni (magvakból, abraktakarmányokból, szénából), hogyan 
kell azokat csomagolni, elküldeni, továbbá, hogy a különböző vizsgálatok céljára 
mekkora mintát kell venni; közli a csiráztatás időtartamát a különféle gazdasági 
magvaknál. Hasznos felvilágosítást nyújt a fűmagkeverékreczeptek összeáilitását, 
a minták vizsgálatának rendjét és további kezelését, a vetőmagvizsgáló állomást 
megillető dijak s azok befizetését s a vizsgálatok eredményének közlését illetőleg. 
Ismerteti, hogy miképen történik a magvaknak arankára való megvizsgálása, 
mily módon tudhatjuk meg, hogy a közölt eredmény a jó vetőmag tulajdon
ságainak megfelel-e vagy sem, hogyan itélendők meg a csiráztatás alkalmával 
talált keményhéju magvak, majd pedig táblázatban összeállítja a legjobb minő
ségű vetőmagvak tulajdonságait. Igen fontos és tanulságos fejezet az, amely út
mutatással szolgál a szállított vetőmag kikötött vagy szavatolt tulajdonságaiban 
mutatkozó hiány pénzértékének kifejezésére. Végül behatóan ismerteti az állami 
ólomzárolás körül való eljárást, az ólomzárolás jelentőségét és helyes értelme
zését, majd a jó ezukorrépamaghoz fűzött követelményeket (normákat). Külön 
mellékletben van csatolva a füzethez az arankairlás 10 parancsolata. 

A m a d á r t ö m ó s z e t k é z i k ö n y v e , Szemére Lászlótól. 
A minapában jelent meg a könyvpiaezon ez a kis munka, amely röviden 

ugyan, de a szükséges terjedelemben és világosan ad felvilágosítást arról, hogy 
milyen madár alkalmas a kitömésre, milyen segédeszközöket és anyagokat hasz
nálunk e munkához, miként kell a kitömendő madár bőrét lefejteni és a testet 
elkészíteni, a bőrt cserezni, mérgezni, a drótokat a végtagokban elhelyezni, 
miként történik a kitömés, illetőleg a bőrnek a tőzeg- vagy fagyapottestre való 
felhúzása, a talp készítése, a felállítás. 

Becsesek azok a jegyzetek, amelyek az egyes madárfajok jellemző állásairól 
szólnak, valamint azok, amelyek a szemek szinét és átmérőjét adják. A kitömő 
anyagok beszerzési forrásainak felsorolása szintén jó szolgálatot tesz. A magya
rázatokat rajzok és fényképek kisérik. 

A munkát nyomatta Vákár Lajos könyvnyomdája Csíkszeredában. Ára fűzve 
2 korona 40 fillér. K. M. 

G y a k o r l a t i g y ü m ö l c s t e r m e l é s . I r ta : rudinai Molnár István. Köztelek 
Olcsó Könyvtára V. évfolyamának 1—2. füzete. 136 oldal, 46 ábrával. Ára 1 K. 



Megrendelhető a "Pátria" r.-t. gazdasági könyvkereskedésében, Budapest, IX. kei., 
Üllői-ut 25. 

Amidőn örvendetesen lehet megállapítani, hogy közönségünknél a gyümölcs
termelői kedv fokozódott és nemesgyümölcsfaálloniányunk nagymértékben meg
szaporodott, ugyanakkor sajnálatosan állapitható meg, hogy a fák gondozása és 
kezelése terén nagyon sok mulasztást követnek el a gyümölcstermelők, sőt bizonyos 
fokú visszaesés is mutatkozik ez irányban. Ezért különös jelentőséget kell tulaj
donítanunk a Köztelek Olcsó Könyvtára eme füzetének, amely a gyümölcs
termelőket a fák gondozására és a a termés megvédelmezésére óhajtja kioktatni. 

A füzet tartalma felöleli a gyümölcsnemeknek és azok ajánlatosabb fajtái
nak, a gyümölcsfák beszerzési és szaporítási módjainak ismertelését, azonkívül 
részletesen foglalkozik a fák kiültetésével és gondozásával, a gyümölcsfák állati 
és növényi ellenségeivel, az azok elleni védekezéssel és a gyümölcsfák különböző 
egyéb betegségeivel és ellenségeivel. Ezt a nagy anyagot nemcsak áttekinthetően 
és világos rövidséggel, hanem igen érdekes és tanulságos módon dolgozta fel a 
jeles szerző, aki a gyümölcsértékesítés fontos kérdéseivel külön füzetben fog 
loglalkozni. A könyv bizonyára meleg érdeklődésben fog részesülni a nagy
közönség részéről, a gyümölcstermeléssel hivatásszerűen és kedvtelésből foglal
kozók egyaránt nagy haszonnal olvashatják. 

G y e r m e k n a p t á r , 1914 . Az Országos Állatvédő Egyesület által kiadott 
Oyermeknaptár 1914. évi folyama megjelent. A naptár díszes kiállításban, 64 lapon 

PöSTYEN 
ma már kettős fogalom 

1, Hires iszapforrásai csuz-, kösz-
vényeseteiben az egész világon el
ismert páratlan gyógyhatásuak. 

2. Kitűnően felszerelt hideggyógy
intézetében neuraszténiák, szívbajok 
p o m p á s eredménynyel kezelhetők. 
1912-ben 18.000 fürdővendég. Télen-
nyáron nyitva. Felvilágosítást nyújt a 

F U r d ő i g a z g a t ó s á g . 

Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
kedvezményben részesülnek. :: 

Bővebbet az elnökségnél. 



24 közleményt és 41 csinos képet hoz és részben a legkiválóbb irók tollából 
állatvédő és erkölcsös irányú olvasmányokat nyújt. 

A naptár évről-évre nagyobb népszerűségnek örvend, amennyiben az 
1912-iki 127.000, az 1913-ik évi már 256.000 példányban terjedt el népiskolákban. 
A naptár ára 10 fillér, melynek beküldése fejében az egyesület a naptárt portó
mentesen küldi szét. Megrendelések postautalványon az egyesülethez (Budapest, 
IX. , Ernő-utcza 11—13.) czimzendők. 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

KÖRRENDELET 

a vadászatnak szőlőterületeken való gyakorlása tárgyában 

; Valamennyi törvényhatóságnak.) 

15819/II/B. M. kir. földmiv. min. sz. — A szőlőbirtokosok, 
valamint a vadászközönség részéről sürün érkeznek hozzám panaszok 
egyrészt a szőlőkben vadászat közben okozott károsítások, másrészt 
a szőlőterületek vadászati jogának helytelen kezelése, az erre vonat
kozó törvényes intézkedések félremagyarázása és ebből folyó gyakori 
visszaélések miatt. Ezeken a bajokon legalkalmasabban azzal lehetne 
segíteni, ha az 1883. évi X X . t.-cz. 2. §-ánalc 2. pontja alá tartozó 
szőlők vadászati joga a községi egyéb területekkel együtt adatnék 
bérbe. 

Felkérem tehát a törvényhatóságot: hívja fel a községi elöl
járóságok figyelmét arra, hogy a községi vadászterület bérbeadása 
előtt iparkodjanak az 1883. évi X X . t.-cz. 2. § 2. pontja alá tartozó 
szőlőterületek birtokosai hozzájárulását megnyerni ahhoz, hogy e 
szőlőterületek vadászati joga a községi területekével együttesen 
adassék bérbe, amikor is az orvvadászat könnyebben megakadá
lyozható lesz s általában azzal, hogy a bérleti szerződésbe a meg
felelő feltételek felvétetnek, — a károsítások inkább elkerülhetők s a 
szőlőbirtokosok érdekei jobban megoltalmazhatok lesznek. 

Azok a területek, amelyeken a szőlő kipusztult s amelyek vagy 
parlagon vannak, vagy más gazdasági művelés alá vétettek azon 
az alapon, hogy előbb szőlőt képeztek, nem vonhatók ki az 1883. 


