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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

Meghívó. 
Az Országos Erdészeti Egyesület helyiségeiben (Budapest, V. r 

Alkotmány-utcza 6. sz.) 1914. évi február hó 13-án és márczius 
hó 6-án délután 6 órakor 

„a szomolnoki széldöntésekről" 

fölolvasások fognak tartatni, vetített képek bemutatása mellett; 
1914 február hó 13-án Nemes Károly főerdőtanácsos ismerteti 

a széldöntéseket, azok földolgozását és értékesítését; 
1914 márczius 6-án pedig Papp László segéderdő mérnök a 

széldöntések sürgős kiszállítása érdekében létesitett erdei vasutak-
ról tart előadást vetített képek bemutatása mellett. 

E felolvasásokra a t. Czimet tisztelettel meghívja 
Budapest, 1914. január hóban 

az Országos Erdészeti Egyesület 
elnöksége. 

A felolvasást a Schuller-féle vendéglőben (V., Alkotmány-utcza 31.) barátságos 
összejövetel követi (étkezés étlap szerint). 

tA 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 
FELHÍVÁS 

a tavaszi erdészeti államvizsga tárgyában. 
A folyó év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 

felhivatnak, hogy az ehhez szükséges engedélyért benyújtandó 
kérvényeiket kellően felszerelve legkésőbb folyó évi február hó 
végéig az erdészeti államvizsgáló bizottság elnökének czimére 
(Budapest, V, Zoltán-utcza 16. szám) bérmentve küldjék meg. 

Budapest, 1914. évi január hó 20-án. 
Horváth Sándor s. k. 

miniszteri tanácsos 
mint az erdészeti államvizsgáló bizottság elnöke. 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Az erdei szalonka sebzett lábát bekötözi. A Görgényszent-
imrén mult év őszén tartott vadászatok során október hó 24-én 
szalonkázás közben gróf Waldek Frigyes egy szalonkát ejtett el, 
melynek jobb lába a csüdön a mellékelt fénykép ^szerint volt 
tollakkal bekötözve. A szegény bársony szemű madár valószínűleg 
egy előző napon tartott vadászat alkalmával sérült meg és az éj 
folyamán kötözte be a legnagyobb gonddal megsérült csüdjét. 
Vájjon hol tanulta ezt? 

A kötés teljesen megkeményedett és a seb helye csak tapo
gatás utján volt megállapítható, közvetlenül a lábfej felett. Sok 
érdekeset irtak már bársonyszemü, kedves madarunkról, de ez 
talán ujadat s örvendek, hogy közölhetem. Soraimat azzal végzem, 
amivel Chernél István végzi nagy művében az erdei szalonkáról 
irt leírását:: „nemes madár a mi „sneffünk" akár vadászati, akár 
más szempontból tekintsünk is". Vadász-üdvvel 

Pausinger Károly. 
Kérelem. Egy hivatalosan elrendelt kisérlet végrehajtásához 

megfelelő területre volna szükségünk. Egy olyan szerről van szó, 
amely az erdészetben is kártevőnek ismert lótetü (Gryllotalpa vulgáris) 
ellen volna kipróbálandó. Ez a szer külföldi kísérletek alkalmával 
állítólag jónak bizonyult. Felkérjük tehát mindazokat, akik a rovartól 
nagyobb károkat szenvednek, kegyeskednének nekünk a kísér
lethez területet átengedni. A kísérletet a Rovartani Állomás egyik 
tisztviselője végezné, s abból a szives átengedőnek semmiféle költ
sége nem lesz, ellenben a szer beválása esetén csak haszna, mert 
megszabadul a lótetütől. A M. Kir. Állami Rovartani Állomás 
igazgatósága. Budapest, II., Intézet-utcza 1. sz. 

Gazdasági ismertető a Balkán piaczáról. A M. Kir. Keres
kedelmi Múzeum a napokban fejezte be előadásainak sorozatát, 
melyet a Balkánnak területi változások folytán módosult gazda
sági helyzetbe került piaczairól rendezett. A hó végén megindítja 
az üzleti közönség tájékoztatására szánt publikácziói közreadását. 
Az intézet kiadmánya 15 füzetben, magyarázó képekkel és tér
képekkel fog megjelenni oly időben, hogy minden üzletember, 
mielőtt tavaszi üzleti útjára indul, kezéhez vehesse. A tizenöt füzet 



kép. Szalonka bekötözött csüdje (felülről). 





a következő czimek alatt kerül ki a nyomdából: 1. Albánia. 2. 
Skutari. 3. Durazzó. 4. Valona. 5. Uj-Szerbia. 6. Üszküb. 7. Monastir. 
8. Mitrovicza. 9. Prizren. 10. Uj-Görögország. 11. Szaloniki. Í2. 
Kavella. 13. Serres és Dráma. 14. Campania (Karaferia, Vodena, 
Florina, Kastoria). 15. Canea. Az egész kiadmányt minden üzleti 
czég dij mentesen kapja meg, ha azt egy egyszerű levelezőlapon 
kéri. A szétküldés előkészítése szempontjából felkéri a múzeum 
igazgatósága a Balkán piaczai iránt érdeklődő czégeket, hogy 
igényüket mielőbb közöljék az intézettel. 

A zürichi Schnyder von Wartensee alapitvány 1916. évben 
lejáró pályázatot hirdet a következő tétel megírására: „Neue Unter-
suchungen über das Dickenwachstum der Baume."*) A pályázatra 
nézve a következő határozmányok állapíttattak meg: 

1. A pályázat nemzetközi. 
2. A benyújtandó pályamunkák német, franczia vagy olasz 

nyelven írandók és legkésőbb 1916. évi szeptember hó 30-áig 
nyújtandók be a 7. tételszám alatt megjelölt helyre. 

3. A benyújtott pályamunkákat egy bizottság bírálja meg, 
melynek elnöke: dr. Chodat Róbert genfi egyetemi tanár; tagjai: 
dr. M. Büsgen mündeni erdészeti akadémiai tanár és dr. A. Ernst 
zürichi egyetemi tanár. 

4. A pályamunkák jutalmazására (fő- és pótdíj) 3000 frank 
áll rendelkezésre. 

*) „Ujabb vizsgálatok a fák vastagsági növekedéséről." 
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T r e i t c s é n t e p l i c z 
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azért 
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. Uj 
száltodák. Uj iszapfürdők. Házikurához: Kénes iszap- és vizszétküldés. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai és azok hozzátartozói a június 15-től 
szeptember l-ig terjedő idő kivételével napi 8 koronáért szobát, ellátást, fürdő
vagy iszapkezelést kapnak. Aki ezt a kedvezményt nem veszi igénybe, de a 
fürdőigazgatóság házaiban lakik, a lakásnál és fürdőknél 50°/o kedvezményt 
élvez. Iszapszétküldésnél 10%. 



5. A pályanyertes mű a Schnyder-von Wartensee-alapitvány 
tulajdonává válik. A mű kiadására nézve az alapítvány a szerzővel 
egyezséget köt. 

6. A benyújtandó pályamunkák czimlapja jeligével látandó 
el, melyhez lepecsételt és a pályamunka jeligéjével ellátott boríték
ban a szerző nevét tartalmazó névjegy csatolandó. 

7. A pályamunkák a 2. tételszám alatti határidőig a biráló 
bizottság kezeihez az alapítvány következő czimére küldendők be: 

„An das Prasidium der Kpmmission für die Stiftung von 
Schnyder von Wartensee (Adresse: Stadtbibliothek Zürich) betref-
fend Preisaufgabe für das Jahr 1916." 

Eladó műszerek. Winkler-rendszerü tájolóműszer V-^-os be
osztással, optikai távolságmérésre berendezve, de állvány és lécz 
nélkül; pantográf (farudakkal) és Alder-féle szálas planimeter 
(utóbbi szálai sérült állapotban) olcsón eladók. A műszerek az 
Országos Erdészeti Egyesületben megtekinthetők. Venni szándéko
zók forduljanak Kovács Sándor nyűg. kir. járásbiróhoz, Csongrád. 

POSTYEN 

i 

ma már kettő s fogalo m 

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

2. Kitűnően felszerelt hideggyógy-
intézetében neuraszténiák, szívbajok 
pompás eredménynyel kezelhetők. 
1912-ben 18.000 fürdővendég. Télen-
nyáron nyitva. Felvilágosítást nyújt a 

F i i r d ő i g a z g a t ó s á g . 

Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
:: kedvezményben részesülnek. :: 
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Bővebbet a z elnökségnél . 



Halálozások. Linszky Antal, a Széchenyi grófok nyugalmazott 
erdőmestere, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja, hosszas szenvedés után, 89 éves 
korában f. évi január hó 17-én Barcson, továbbá Diószeghy Lajos 
m. kir. főerdőmérnök (Radváncz, Ung m.) f. hó 23-án 56 éves 
korában elhunyt. 

Béke hamvaikra! 
ú£ c J t 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Székely István m. kir. erdőtanácsost 
a lugosi m. kir. erdőgondnokságtól a lugosi m. kir. erdőigazgatóság központi szol
gálatához (ellenőrködőnek); Csegezy Pál m. kir. főerdőmérnököt pedig a lugosi 
m. kir. erdőigazgatóság központi szolgálatától a lugosi m. kir. erdőgondnok
sághoz (erdőgondnoknak) osztotta be. 

* | W | A . ' • -• 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Molnár Imre m. kir. fő
erdőmérnököt Máramarosszigetről Apatinba (főnökhelyettesnek); Kolozs József 
m. kir. főerdőmérnököt Felsővisóról Máramarosszigetre (ellenőrködőnek); Mayer 
Aurél m. kir. erdőmérnököt Nagybányáról Nagybocskóra (erdőgondnoknak); 
Rusznyák Győző m. kir. segéderdőmérnököt Nagybocskóról Felsővisóra (vaséri 
erdőgondnoknak); Molcsányi Gábor m. kir. segéderdőmérnököt Besztercze-
bányáról Nagybányára (építésvezetőnek). 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Salix Gyula m. kir. erdő-

mérnököt Havasmezőről Nagybocskóra (pénztári ellenőrnek); ifj. Benkő Rezső 
ni, kir. segéderdőmérnököt pedig Máramarosszigetről Havasmezőre (erdő
gondnoknak). 

* 
i 

A ni. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Kelemen Béla ni. kir. erdő
mérnököt Maluzsináról Beszterczebányára (ellenőrködőnek); Jurán Miklós m. 
kir. segéderdőmérnököt pedig Tótsóvárról Maluzsinára (erdőgondnoknak). 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Szecsődy József m. kir. 

erdőmérnököt Erdőbádonyból Kapnikbányára (erdőgondnoknak); Bemard József 
m. kir. segéderdőmérnököt pedig Tótsóvárról Erdőbádonyba (erdőgondnoknak). 


