
Fürészüzleti adatok. 
(*B.) A fürészanyagok előállítási költsége ez anyagok 

árának megszabásánál s eeyátalában a fürészüzlet jövedelme
zőségénél igen lényeges szereppel bírván, nem lehet érdektelen 
it, következő hiteles forrásokból merített adatok közlése : 

Walder gőzfürészénél Aradon egy köbláb tiszta fenyő 
fürészáru előállítási költsége 1 2 kr. 

Gotthilf gőzfürészénél Temesvárt egy köbláb tiszta feuyö-
fürészáru előállítási költsége 12 kr; 

Gyártelep gőzfürészénél Szegeden egy köbláb tiszta fenyő 
fűrészáru előállítási költsége 1 1 kr. 

M. kir. kincstár gőzfarészénél Bustyaházán egy köbláb 
tiszta fenyő fürészáru előállítási költsége 8 kr. 

M. kir. kincstár gőzfürészénél Hradeken egy köbláb tiszta 
fenyő fűrészáru előállitási költsége 7 kr. 

Baiersdorf és Biach gőzfürészénél Soborsinban egy köbláb 
tiszta fenyő fürészáru előállitási költsége 10 kr. 

Baiersdorf és Biach gőzfürészénél Soborsinban egy köbláb 
tiszta tölgy fürészáru előállitási költsége 17 kr. 

Boroszlóban (Porosz-Szilézia). Egy kőbláb 
luczfenyő deszka 0 0 — 6 4 kr. 
Egy köbláb jegenyefenyő deszka 52 — 5 4 „ 

Végül azok számára, kiknek szilfájok van, mint igen 
figyelemre méltót idejegyezzük, hogy a szilfa kerék-küllők, egy
szerű durva metszőkben kiállítva, utóbbi időkben, keresettekké 
váltak, s az ebbeli anyag igen valószínűen később még jobb 
keletnek is fog örvendeni. cBedő oAlbert. 



A fák legaiyazása, („/>«* Ausasteu der Waldbamneu) czim 
alatt Maasch Károly kiadásában Pilsenben egy uj mű jelent meg, 
mely az erdőknek kertészeti módon való mivelését adja elő. 
Ára 1 frt 20 kr, 82 lap. A mű szerzője R a t z k a Vitus, egy 
régi erdész, ki félszázados gyakorlata alatt különös gondot for
dított azon kérdésnek tapasztalat utján való megoldására, mely
nek az elmélet útján való megoldásával G ö p p e r t hírneves 
botanikus és P r e s z 1 e r nem kevésbbé nagyhírű erdészeti 
mathematikns sokat foglalkozott. A francziaországi Vicomte d e 
C o u r v a 1 és Gróf Des C a r s valamint d'A 1 e r s braunschweigi 
erdőmester is írtak e tárgyban, mindazon által megnyugvással 
eonstatálhatjuk, hogy a fennebb említett műnek ősz szerzője 
az erdei fák ezen müvelését már előbb, és aránylag sokkal 
nagyobb akadályok leküzdésével tárgyalta. 

Kívánjuk azért, hogy R a t z k a Vitus megőszült szak
társunknak lankadhatlan szorgalma a nagy gonddal összeállí
tott és 45 ábrával díszített műnek kedvező keleté által jutal
maztassák, s midőn ezt tesszük, nem mulaszthatjuk el meg
jegyezni, hogy a birodalom kebelében az erdészeti gyakorlat 
terén sok hasonló szellemi munkás működik, kiknek azonban 
nevök azért ismeretlen mert hivatásukkal egybekötött kötelmeik 
nem engednek időt tapasztalataikat leírni; pedig bizonyára üd
vös dolgot cselekednének minél többen törekednének a gya
korlat körében nyert csaihatlah tapasztalatokat a szak haladá
sának érdekében közölni. 

Buchnayer Ágoston, 
az eulenbergi erdészeti tanintézet igazgatója. 

A műegyetemi erdészeti hallgatók száma. A budapesti 
József-műegyetemen a folyó tanév I-ső felére az erdőgazdá-
szati előadásokat 17 rendes műegyetemi és 4 vendéghallgató 
látogatja, mely szám, ha tekintetbe vesszük, hogy a mult évi 
előadásokat is körülbelő] ennyien hallgatták, örvendetes bizo-
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nyitékául szolgálhat annak, hogy az erdőgazdaság iránt mű
egyetemi polgáraink érdeklődnek. 8. 

Szolgálati változások az erdészet körében, i Warezer 
Antal rahói m. kir. főerdész zsárnóczai m. kir. erdőmestorré 
neveztetett ki, O v e c s k a Antal W a l d s t e i n gróf v.-palotai 
főerdésze pedig nyugdíjaztatott. 

Uj Szaklap. Bécsben F a e s y és F r i e c k udvari könyv
kereskedők által kiadva, e folyó évtől kezdve uj erdészeti-szaklap 
jelenik meg. Szerkesztője M i k i i c z Róbert cs. kir. országos-
főerdőmester. Czime : „Oentralblatt für das gesammte Forst-
wesen." Ára egy évre 8 frt 50 kr. 

Külön díjszabás vasúti fa-szállitásra. F. évi jan. 1 o-től 
a magyar rajnai kötelék-forgalomban egyrészt a német-alföldi 
és a „bergisch-márkisch" vasút állomásai, másrészt pedig Bu
dapest, Kőbánya, Miskolcz és Szolnok állomásaink között a 
faszállitásra vonatkozó külön díjszabáshoz pótlék lépett életbe, 
mely közvetlen díjtételeket fa és faneműek után legalább 200 
vámmázsa feladásánál tartalmaz. Ezen díjszabási pótlék az alól-
irott igazgatóság irodájában és budapesti szállitó-hivatalában (főút 
!). sz.) valamint a kötéléin állomásokon kapható. Budapesten, 1875. 
jan. 28-án. A magyar királyi államvasutak igazgatósága. 

Tudósítás az Országos Erdészeti-Egyesület t. tagjaihoz. 
Az egyesület legutolsó közgyűlése, az alapítványi tőkék befize
tését a t. alapító tagok részére megkönnyíteni óhajtván, alap-
szabályilag kimondotta, hogy az alapítványi összegek az évi 
kamatjárandóság, és illetőleg a 3 frt lapdij fizetése mellett. 
10 — tiz — forintos részletekben is törleszthetők, mely eset-

*) Ezen rovat alatt a hazai összes erdőbirtok kezelésénél történő szolgálati 
változásokat kívánjuk közölni a czélból, hogy erdészeti szaktársaink állásáról és mű
ködési helyéről, az ország minden részében szétszórva élő szaktársak és ügybarátok 
tudomással bírhassanak. E szándéknak természetesen csak ugy felelhetünk meg, ha 
a t. szaktársak az őket illető, vagy körükben előforduló változásokról nem mulaszt
hatják el szerkesztőségünket mindig a maga idejében értesíteni. Szerk. 



ben minden befizetett 20 frt tökeösszeg után az évi kamat 
összege 1 — egy — forinttal kevesbbedik. 

Azon t. alapítók, kik ezen fizetési könnyítéssel élni kí
vánnak, tisztelettel felkéretnek ebbeli szándékukat a titkári 
hivatallal közölni. — Budapest, január-hó 30. 1875. 

Az egyesület titkári hivatala. 

Előfizetési felhívás az „Erdészeti Lapok" 1875. évi vagy 
tizennegyedik évfolyamára. 

•fiz „ E r d é s z e t i Lat-ok" feladata a hazai erdőkultura összes érde
keinek feltétlen szolgálata, az erdő- és földbirtokosoknak, az erdő
tiszteknek és egyátalában az erdészeti ügyekkel foglalkozóknak, a 
szakközlöny hivatásával megegyező alakban, alkalmat nyújtani azon 
erdészeti ismeretek könnyebb megszerzésére, melyek ugy a gyakor
lati gazdaság felmerülő kérdéseinek alapos megítélésére, mint a szak
ismeretek bővítő öregbítésére szükségesek. 

Lapunkban az elmélet a gyakorlattal karöltve jelenik meg, s 
igy a tudományos kérdéseket tartalmazó értekezések a mindennapi 
élet igényeit felölelő közleményekkel váltakoznak, hogy ilyképen annál 
lehetségesebbé váljék azon kitűzött czél elérése, mely egyfelől az 
erdészeti szakismereteknek minden irányban való terjesztésében, más
felől pedig erdőségeink állapotának kipuhatolásában s a gazdálkodás 
és a faértékesités kérdéseinek megérti)etésére és megitélhetésére 
szolgáló tájékozásoknak megadásában áll. 

Az „Erdészeti Lapok" előbb megjelölt hivatásában és azt be
tölteni kivánó törekvésünkben, a tudomány és a gyakorlat emberei 
egyaránt zálogát lelik annak, hogy e lapok terén mindazzal találkozni 
fognak, miről a napi élet kívánalmaihoz képest és saját közelebbi 
érdekeikből kifolyólag is tájékozást birni óhajthatnak. 

Az erdőgazdaság okszerű kezelése s az erdőjövedelem egészsé
ges alapon való nyerése és fokozása, oly mindennapi szükségünkké 
vált, hogy az ezek körébe tartozó időszerű ismeretek megszerzését 
csak az mellőzheti, ki magát a gyorsan haladó tudományos, közgaz
dasági és társadalmi műveltség forrásaitól elzártan is megállhatónak 


