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kai jelöli 13 kat. holdnyi kopár, meredek és szakadásos teriileien 
teljesített erdősítésért ítélte oda. 

A biráló bizottság ezen ha tá roza tá t ezennel jóváhagyván és 
javaslatait elfogadván, ér tesí tem a közigazgatási bizottságot, 
miszerént egy idejüleg in tézkedtem az iránt , hogy a megítéli 
ju ta lmak az illető vármegyék főispánjainak meg küldessenek, s 
hogy az illetékes főispán urakat megbíz tam azzal, hogy az utal
ványozott jutalomdíjakat a közhírré tet t pályázat i h i rdetmény 
ér te lmében fizessék ki. 

Kelt s t h . A földmivelési m. Jeir. minister. 

Különfélék. 
A külföld i faneme k tenyésztéséről . Az ország több 

vidékén 1—1 év tized óta kisérletképen ültetett külföldi 
erdei fanemek csemetéinek eddigi tenyésztése azoknak az 
éghajlati s a talajviszonyokhoz való alkalmazkodásáról, 
és fejlődéséről máris oly adatokat szolgáltatott, melyeknek 
közlése és illetve a későbbi kísérletek hasznára való 
nyilvános feljegyzése mindenesetre kívánatos. 

A lugosi m. kir. erdőigazgatősághoz tartozó bálinczi 
m. kir. erdögondnokság kerülete volt talán legelső, amely a 
külföldi fanemekkel való kísérletezést rendszeresebben meg
kezdte, mert a bálincz-lugosi országút mentén lévő 1 holdas 
erdötisztáson, valamint ugyancsak a bálinczi erdő Béga mel
leit fekvő 3 holdnyi kiterjedésű s részben csemetekertnek 
használt erdő tisztásán a kísérletek 1878-ban kezdődtek. 

Az itt tenyésztett külföldi fanemek Carya álba (hyc-
Icori) Jüglans nigra, Quercus rabra és Qúercus palustris. 

A külföldi fanemek csemetéi az emiitett kísérleti 
helyeken, részint fajonkint elkülönítve, részint pedig a 
növekvés menetének szembetűnővé való tétele céljából 
kocsányos tölgy csemetékkel elegyítve tenyésztetnek. 

EliDÉSZETI L.VI'OE. 90 
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A 118 méter tengerszintfölötti magasságban fekvő 
lapályos területnek szelektől védett fekvése, mély tele
vényes, középszerű víztartalommal biró, alluviális agyag 
és homokból álló talajösszetétele a tenyésztett külföldi 
fanemeknek igen jól megfelel. 

A növekvés menetét a helyszínén felvett következő 
adatok mutatják : 
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Jegyzet 
A fanom 

megnevezése 

m cm w drb 

Jegyzet 

Caria alba 5 0 (í 0-50 0-50 2:Í8 O'OOl 

Juglans nigra 14T> 20 l'O 1-50 213 0-023 

Quereus palustris 12-0 13 0-80 1-0 245 0-009 

Quereus rubra 11-0 13 0-80 1-0 75 0-009 

„ pedunculata 10-0 14 0-80 1-0 450 0-008 

A Carya alba csemetéi már az e l s ő években is gyenge 
fejlödésüek voltak. A bálinczi erdögondnokság kezelője 
a növekvés ezen elmaradását az áradmányos talajnak 
tulajdonítván, a csemetéket 9 éves korukban, egy évek 
hosszú során át csemetekertnek használt, tehát kellő
képen megmivelt, mély agyagos talajba ültette át. 

A csemeték kiemelése alkalmakor a gyökerek meg
sérültek, miért is azok a sérülés arányában megnyesetvén, 
ledöngölt fenekű ültető gödrökbe ültettetlek el. 

Az átültetést a csemeték egy része megsínylette; 
hajtásaik leszáradtak ; később aztán ezek tösarjakat hajtottak. 

A Carya alba egyedei, melyek ezidöszerint 19 évesek, 
a velük egyidejűleg kiülteteti idegen fanemekkel, valamint 



1351 

uz itt uralkodó kocsányos tölgy egyedeivel szemben hosszu-
sági, vastagsági növekvésükben egyaránt messze hátra
maradtak. 

A Juglans nigra egyedei sima kérgü, szálas növésű, 
szép terebélyes koronájú, törzseket nevellek, és már 15 
•éves korukban csirás magot hozlak. 

A csiraképességröl személyes meggyőződést szerezni 
akarván, az 1894 év őszén lVa q diót szedettem össze 
és részben az itteni egy k. holdas csemetekertben, rész
ben pedig házi kertemnek gyümölcsfa vadonczok és oltvá
nyok nevelésére berendezett faiskolaszerü részében ültet 
lem el. Az eredmény váratlanul kedvező volt, a mennyi
ben a kocsányos tölgy csemeték nevelésére szolgáló nagy 
csemetekertben körülbelül 1000 darai) csemete kelt ki, 
s őszig valamennyi 20—30 cm magasságra fejlődött a 
lakásom mellett elültetett 100 darab dió pedig egytől 
egyig kikelvén, a fejlődés időszaka alatt 50—60 cm magas
ságra nőtt. 

A két helyen nevelt csemeték magassága közötti 
különbözőség avval indokolható, hogy a házi kertemben 
nevelt csemeték laza, porhanyós talajban tenyésztek, s 
azonkívül a nyári szárazság alkalmakor öntöztetlek is, 
ellenben a községtől távol az erdő közepén lévő csemete
kertben, melynek talaja kötött agyag, a csemeték a rek
kenő nyári hőségtől igen sokat szenvedtek, mert forrás 
és patak közelségének hiánya miatt öntözhetök nem vol
tak. Ennek daczára a csemeték e helyen is szépen fej
lődtek s egyéves korukban a 3 éves kocsányos tölgy
csemetéket nemcsak utolérték, de tul is szárnyalták. 

Az előadottakból kiviláglik, miszerént a Juglans nigra 
Délmagyarország e vidékén ugy az áradmányos, valamint 
.a kötött agyagtalajban is, egyaránt szépen fejlődik s igy 

9 0 * 



1 3 5 2 

tenyésztése erdőgazdasági szempontból kívánatos volna, 
mert erre nemcsak gyors növése, hanem sürü koronája, 
valamint a nagy leveleinek lehullásából keletkező dus tele
vény képződés is, alkalmassá teszi. A tenyésztés előnyére 
hozható fel az a körülmény is, hogy erös, kőkemény 
magburka miatt az egerek sem bántják, s igy az öszszel 
elvetett magmennyiség csekély kivétellel ugyanannyi etemé-
tét is szolgáltat. 

A Quereus rubra és Quereus palustris hosszúsági és vas
tagsági növekvése a Juglans nígra-éwiú sokkal csekélyebb, 
azonban a fenti táblázat adatai szerént kedvezőbb, mint 
a kocsányos tölgyé, s igy tenyésztésök nemcsak ezen okból r 

hanem főleg azért is kívánatos volna, mert igen egyen
letes, ág nélküli sima törzsképzödésük van, mely tulaj-
donoságok a tölgyfának mütani czélokra leendő felhasz
nálásánál kiválóan fontosak; mert különösen a kocsányos 
tölgynek az a később sok hátránynyal járó tulajdonsága 
van, hogy fiatal korában igen sok a gálya, melyek kis
száradva önmaguktól későn hullanak le, a lehullás alkal
makor támadt sebhelyek pedig nehezen forradnak be, ugy, 
hogy a törzsek kihasználásakor egészen azok belsejéig 
benyúló korhadt ágrészeket találni rajtuk. 

Végül ezen külföldi fanemek elönyeképen felhoz
hatom azt is, hogy leveleiket sem hernyó, sem cserebogár 
nem bántja. A melletük lévő kocsányos tölgy egyes egye
dein mindég volt nyoma hernyó vagy cserebogár rágás
nak, mig a kisérletképen tenyésztett fanemek levelein 
ilyen nyomokat nem lehetett látni. Ez valószínűleg annak 
tulajdonitható, hogy e fanemek levelei kemények s szinte 
börszerüek. 

Azt hiszem, az emiitett fanemek s különösen a Juglans 
ni gr a. Quereus palustris és Quereus rubra a tenyésztés 
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eddigi eredméyei után Ítélve érdemesek s alkalmasak is a 
meghonosításra, aminek szélesebb körre való kiterjesztése 
üdvösnek és hasznosnak Ígérkezik. (Közli: Murányi K.) 

A késö-tölgy kizöldelésének ideje. A késö-tölgy 
(Quercus tardissima) eredeti termőhelyén tanúsított azon 
tulajdonsága, hogy lombja a többi tölgyfajokénál jóval 
későbben fakad, nemcsak tudományos szempontból igen 
érdekes jelenség, hanem a gyakorlati erdőgazda, részéről 
is méltán figyelmet érdemel. Tölgyerdösitések sikerére 
tudvalevőleg a tavaszi fagyok szoktak károsan halni, ezek 
azonban a késö-tölgynek legtöbbnyire nem árthatnak, 
mert még téli álmában érik. Ha tehát a késö-tölgy ezen 
tulajdonságát nemcsak hazájában, — Bács vármegye 
egyes tölgyeseiben*) —- hanem másutt is megtartja, ez a 
körülmény módot nyújt arra, hogy a tölgy sikerrel tenyész-
tessék a tavaszi fagyoknak kitett oly helyeken is, a melyekel 
eddig má> érzéketlenebb fanemnek kellett átengedni. 

Azok a kisérlelek, melyek a földmiveléi m. kir. 
ministerium rendeletére 1891. év óta több kincstári erdö-
halóságnál és erdészeti tanintézetnél folyamatban vannak, 
alkalmat fognak szolgálni egyebek között annak negálla-
pitására is, hogy a késő lomblakadás különféle termő
helyi viszonyok között mennyire érvényesül. S habár 
határozott ítéletre jogosító eredményekről a dolog termé
szeténél fogva még korántsem lehet sző, mindazonáltal 
érdekes azt az anyagot megismerni, a melyből az ered
mények annak idején levonhatók lesznek. Alább tehát 
közöljük azokat az adatokat, melyek a késö-tölgy és a 
vele tőszomszédságban tenyésztett más tölgyfajok 2—3 
éves csemetéinek 1895. évi lombfakadásáról a kísérletező 
erdöhatóságok és tanintézetek jelentései alapján a föld
mivelési ministeriumban összegyűjtettek. 

*) Értesülésünk szerént Abaujban ós Zemplénben is honos. Szerk. 
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A királyhalmi erdööri szakiskola és az ó-kemenczei 
erdögondnokság kivételével tehát csak 1—2 heti külömb-
ség van a lombfakadás idejében. Ennek oka, a lippai m. 
kir. főerdőhivatal és a vádászerdei erdööri szakiskola 
nézete szerént valószínűleg abban rejlik, hogy a z i d e i 
h o s s z a n t a r t o t t t é l u t á n a t e n y é s z e t e g y á l t a 
l á b a n k é s ő n i n d u l t , a mi a késö-tölgy lombfaka-
dására, mivel az rendes körülmények között is későn áll 
be, nem hatott késleltetöen, vagy legalább is kevésbé, 
mint a többi tölgyfajok kizöldülésére. A lombfakadási 
idők közötti különbözőség tehát agylehet ennek következ
tében kisebb, mint más körülmények között. 

Tavaszi fagy vagy egyáltalában nem volt, vagy káros 
hatást a közönséges tölgyfajokban sem tett, mivel nem 
voltak még lombosak. Egyedül Radvánczon (Ungvárme
gyében) észlelték, hogy az éjjeli fagy a kocsános tölgy halai 
hajtásait elfonnyasztotta, mig ellenben a még téli álomba 
lévő késő-tölgyben semmi kár sem esett. 

(Közli: Bund K.) 
Felújított vágásterületek pótlása. Az erdősítéseknél 

elkövetett hibákat nem ritkán olyan körülmények idézik 
elö, a melyeket elhárítani nem igen áll hatalmunkban. 
Az ültetéseket rendszerént tavaszszal foganatosítjuk, főleg 
az alacsonyabb fekvésű helyeken, hol az ősszel elültetett 
csemetéket attól kell féltenünk, hogy télen át a fagy 
kihúzza. Tavaszszal pedig oly esetekben, midőn egyszerre 
nagyobb területek kerülnek erdősítés alá, a hirtelen 
bekövetkezhető szárazságtól tartva, igen gyakran kény
telenek vagyunk a munkával sietni s egyszerre egy helyen 
sok munkást alkalmazni, néha talán többet is, mint a 
mennyi felett a felügyeletet akkora mértékben gyakorolni 
lehetne, a mekkora mértékben ez a munka a kifogástalan 
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teljesítéséhez megkívántatnék. Ez pedig a munka minő
ségének rovására történik s különösen fiatalosok pótlá
sánál jár hátránnyal, mivel itt a felügyeletet megnehezíti 
az a körülmény is, hogy a munkások nagy területen 
szétszórtan dolgoznak. 

Különösen hangzik talán, de mint az erdősítéseknél 
tapasztalható egyik hibát fel kell említenem, hogy a fiata
losok pótlása alkalmával néha tulsok csemetét ültetnek 
ki. Nem egyszer találtam már, hogy be voltak ültetve 
olyan részletek is a fiatalos között, a hol a természetes 
uton keletkezett liatal egyedek nagy száma miatt tulaj don
képen teljesen felesleges volt a mesterséges erdősítés. E 
hiba, mely sok hiábavaló költséget okozhat, egyfelől a 
hiányos felügyeletre, illetve az erdősítésnél alkalmazót! 
munkások túlságos nagy számára vezethető vissza, de 
másfelöl onnan is származik igen gyakran, hogy tavasszal 
a természetes uton keletkezett csemeték, különösen a 
lomblevelüekhez tartozók, melyeknél hiányzik ilyenkor a 
levél, a legnagyobb vigyázat daczára is kikerülik ugy az 
erdöör, mint a munkás figyelmét. Fiatalosok pótlásánál 
épen ezért nagy fontossággal bir az, hogy az egész területet 
már előre jól bejárjuk, még pedig lomberdőkben okvet
lenül nyáron vagy ősszel, mielőtt a lomb lehull s leg
alább nagyjából megjelöljük magunknak azokat a részle
teket, a hol pótlásra lesz szükség; sok felesleges költséget 
lehet igy elkerülni, mely onnan származhatik, hogy a 
munkások idejük egy részét a hézagok keresésére fecsérlik, 
vagy pedig oda is ültetnek, a hol nem szükséges. 

Olyan vágásterületeknél, a melyek a felújításnak 
legalább részben természetes uton való eszközlése czéljá
ból fokozatosan használtattak ki, ha a mesterséges pótlás 
a tarolást nyomban követi, a pótlás alkalmával a termé-
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szeles uton keletkezett apró csemetécskék nagy része a 
vágásban visszamaradt apró gallyak által el lévén takarva, 
nem vehető észre, ezért épen ily helyeken merülhet fel 
a leggyakrabban az imént emiitett hiba; sőt ily vágás
területeken előfordul az is, hogy a föld alá jutott mag-
szemek csírázó képességüket több éven át megőrzik s a 
mesterséges pótlás megtörténte után a beültetett hézagokat 
ellepik a belőlük kikelt csemeték. 

Épen ezért az ilyen vágásterületek pótlásával, ha a 
késedelem más tekintetben hátránnyal nem jár, de c s a k i s 
i lyen e s e t b e n czélszerünek tartom a pár évig való várást 
s a vágásterületnek mintegy pihentetését. Érdekes példát 
hozhatok fel ennek igazolására. A geletneki erdögondnok-
ságban az 1893. év nyarán kerületünk kir. alerdö-
felügyelöjével a többek között egy kevéssel azelőtt letarolt 
vágásterületei is megtekintettünk, melyen aránylag oly 
kevés fiatalost találtunk, hogy mindketten elhamarkodott
nak hittük a jegenye fenyő állab letárolását. Midőn pedig 
a múlt év őszén ugyanezt a területet a. tényleg erdö-
sitendö terület nagyságának megállapítása czéljáből az 
erdögondnokkal bejártuk, a legnagyobb meglepetésemre 
az egész tizenegy holdon alig találtunk egy félholdas 
részletet, a. melyen kiegészítésre volt szükség s ezen fél 
hold is csak azért szorult pótlásra, mert a mull év tava
szán tüz támadt rajta s e miatt az ott lévő fiatalos 
nagyobb része tönkrement; a másfél évvel ezelőtt héza
g á n a k látszott terület többi részét valósággal ellepték az 
apró csemeték. Ha ezt a területet két évvel előbb vettük 
volna erdősítés alá, az erdősítés bizonyára sok felesleges 
költséget okozott volna, a mit igy a vágásterület pihen
tetésével elkerültünk. 

(Közli: Muzsnay G.) 
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Az „Erdélyi Gazda", az „Erdélyi gazdasági egylet-
hivatalos közlönye, mely az utolsó évben nagy változáson 
ment keresztül, m o s t kezdi meg a 2 7 . évfolyamai. 
Korábban hetenként megjelenő lap volt, a f. év elején 
azonban, hogy czélját jobban szolgálhassa s tartalmával 
magasabb színvonalra emelkedhessek, havi folyóirattá 
alakíttatott. Szerkesztését a jövő évtől kezdve az egyleti 
titkár, T o k a j i László fogja ellátni. Programmja szerény 
szavakban sokat igér: a gyakorlatban elért eredmények 
forgalomba hozását, közkincscsé tételét. E programm 
beváltásához pedig magukhoz a gyakorlat terén működő 
gazdákhoz fordul támogatásért, nagyon helyesen abból az 
elvből indulván ki, hogy gazdasági lap csak ugy töltheti 
be hivatását igazán, ha abban az olvasó közönség egy
másnak ir. 

A gazdasági lapot a t. olvasók ügyeimébe ajánljuk, 
különösen is megemlítvén, hogy az a földmivelésnek az 
egylet működés-köréhez szorosan odatartozó ágazatai mel
lett az erdőgazdasági viszonyokra, szakunknak fontosaid) 
s hozzájok közel esö kérdéseire is figyelmet kivan for
dítani. (Sylvius.) 

Felhívás az erdélyi gazdaközönséghez az ezredévi 
kiállítás Ügyében. Az erdélyi részek sok vidékéről kevesebb 
bejelentés érkezett az 1896-odik évi millenniumi kiállítás 
mezőgazdasági csoportjának irodájába, mint a mennyire 
a földmivelésügyi m. kir. minister ur joggal számított. 
Ezért aggódva nézünk a kiállítás megnyitásának napja 
elébe, mert félünk, hogy több erdélyrészi vármegyei gaz
dasági egyesület és mezőgazdasági bizottság szép eredményű 
működése daczára, Magyarország fennállásának ezredik 
évét ünneplő nagy kiállításon az erdélyi részek mező
gazdasága nagyon hiányosan leend bemutatva. 
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Ebbeli aggodalmunk ösztönzésére Ígértük meg a föld
mivelésügyi minister urnák gazdasági egyletünkhöz inté
zett leirata folytán, hogy a kiállítás ügyének előmozdítására 
irányult közreműködésünket megkétszerezni fogjuk és a 
czél elérésére az erdélyi gazdasági egylet fontos hivatásá
hoz és vagyonához mért áldozatot is hozni fogunk. 

Erdélyigazdák! A millenniumi kiállítás mezőgazdasági, 
gyümölesészeti, kertészeti, szölöszeti, borászati és állat
tenyésztési csoportjának feladata megmutatni a világnak, 
mennyire haladtunk előre a gazdasági élet mindezen terein: 
czélja továbbá bebizonyítani, hogy sokat termelünk olyat, 
a mi kivitelre érdemes, a mi jogot ad számottevő helyet 
követelni magunknak a világ piaczain. 

Erdélyi gazdák! A millenniumi kiállítást látogató ezer
nyi idegen, nyugatról és a keletről a székes fővárosba 
siető gazdák csak annyit fognak az erdélyi részek mező
gazdaságáról, gyümölcsészetéröl, kertészeiéről, borászatáról 
és állattenyésztéséről tudni, a mennyit a kiállított tárgyak
ból megismerni lehet. Minél többet és minél többfélét: 
fogunk kiállítani, annál tisztábban fog látszani, annál 
élesebben fog kidomborodni Magyarországnak a millenniumi 
kiállításban visszatükröződő képén az erdélyi rész. Minél 
kevesebbet és minél kevesebbfélét állítunk ki, annál 
inkább el fog mosódni Magyarország képének erdélyi 
része; a nyugatról érkező idegenek észre venni nem 
fognak, a keletről érkezők pedig elégülten fogják hirdetni 
országnak-világnak, hogy megelőztek minket, mert észre
vétetni sem tudjuk magunkat. Ezt megakadályozni köte
lességünk; magunknak cs utódainknak tartozunk azzal, 
hogy hűen bemutassuk a világnak magyar hazánk erdélyi 
részét. Ha a millenniumi kiállítás a mi hibánkból, a mi 
elmaradásunk miatt nem fogja hü képét mutatni Magyar-
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országnak, a közvélemény súlyos vádja méltán fog ránk 
nehezedni. 

Erdélyi gazdák! A véres harczok szomorú emlékű 
évszázaibán egész Európa ismerte és megbecsülte Erdély 
kardját, dicsőítette lovunkat, dicsérte és kereste borunkat. 
A béke hajnalának felvirradása óta lassanként feledésbe 
megy nevünk. Vigyázzunk, nehogy egészen elfeledje a 
világ. Nehéz időket élünk most is ; folytonos az emésztő 
harcz a kenyérért; a ki a harczban nem tudja magát 
észrevétetni, biztosan a rövidebbet húzza. 

Lovunkról még mindig kegyelettel emlékeznek a 
szakemberek a messze nyugoton is. Igás ökreinket 
határainkon jóval túlra elviszik és fejős teheneinket is 
becsülni kezdik. Czigaja gyapjúnk nagy részét franczia-
országi és németországi gyárak fonják meg. Juhaink tejé
itől linóm csemege-sajtot és jó túrót tudunk készíteni. 
Hegyi boraink kitűnők. Gyümölcsünknek kevés párja akad 
és csak rajtunk mult, hogy még nem számit sokat a 
világpiaczon. Komlónk gazdag zamatos anyagokban és 
termesztése nagy körre kiterjeszthető. Lóherénk jó és 
keresett. Korán érö tengerinket a messze északon is 
ismerik. Sok vidékünkön jó árpa, kitűnő borsó, lencse és 
bab terem. Mutassuk be a világnak és Magyar hazánknak 
is, mit termelünk mindezekből és sok mindenféle másból. 
Ha a millenniumi országos kiállításon azt sem tudjuk 
bemutatni, a miből sokat és jót termelünk, szegénynek 
és gyámoltalannak fognak tartani; olyannak, kivel nem 
érdemes szóba állani és a ki ezért, a népek versenv-
zésében számításba nem vehető. 

Jól tudjuk, hogy a kedvezőtlen termelési és még 
kedvezőtlenebb értékesítési viszonyok nehéz terheket rak
tak a gazdák vállaira a legtöbb vidékünkön. Ennek 
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daczára bizton reméljük, hogy az erdélyi gazdák sem 
fognak elmaradni azok sorából, kik a millennium nagy 
ünnepén a haza oltárát felékesíteni fogják, ha ez áldo
zatba is kerül. 

Az erdélyi gazdasági egylet kiállitásügyi megbízottja: 
dr. Szentkirályi Ákos (Kolozsvár, Kolozs-Monostor) és az 
egylet titkári hivatala, felkérésre azonnal elküldik a szük
séges bejelentési iveket és a kiállítást érdeklő minden 
kérdésben felvilágosítással, tanácscsal, közbenjárással kész
ségesen szolgálatára állanak minden rendű és rangú 
erdélyi gazdának. Az erdélyi gazdasági egylet nevében: 
Kolozsvárt, 1895. deczember 15-én. — S z a b ó J ó z s e f 
egyleti elnök. B r . B á n f f y E r n ő egyleti alelnök. Br . 
J ó s i k a G á b o r egyleti alelnök. 

„Gyümölcskertész" a czime annak a szaklapnak, 
melyet a földmivelésügyi m. kir. ministerium ad ki és 
Molnár István, orsz. gyümölesészeti minisleri biztos szer
keszt már 5 év óta. 

Czélja e lapnak a kert- és szőlőtulajdonosokat, kis 
gazdákat oktatni s gyakorlati tanácscsal támogatni, a köz
ségi faiskolák berendezésénél és kezelésénél a tanítókat 
és kertészeket útbaigazítani. A legelső szakférfiak tollából 
hoz közleményeket a gyümölcstermelés, szölömivelés, 
gyümölcsfeldolgozás és értékesítés, továbbá a konyha- és 
haszonkertészet köréből. Közhasznú kérdések és feleletek 
rovatában minden fontosabb kérdésre nyilt felelelet ád. 
Közös üzleti tárczájában minden előfizető ingyen hirdet
heti eladó terményeit és csemetéit és keresheti a vásárolni 
szándékolt kertészeti terményeket és tárgyakat. Közli 
évenkint a magyar gyümölcsöt kereső külföldi kereskedők 
czimjegyzékét; az összes állami telepeken eladó és kiosztás 
alá kerülő fákat, csemetéket, szölövesszöket. Ingyen közli 
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a kertészi állásokat és az állást keresők hirdetését. Szóval 
e lap egészen a kisgazda és termelő ügyének szolgál és 
hogy mennyire megfelel e czélnak, leginkább mutatja, 
hogy már eddig is 10,129 előfizetője van. 

A lap havonkint kétszer jelenik meg 1—lVa ivnyi 
tartalommal és számos sikerült ábrával. Minden évben 
egy hazai gyümölcsfajtának sikerült szines képét ingyen 
mellékeli. Ára e hasznos lapnak egész évre csak 1 frt, 
mely a kiadóhivatalnak (Athenaeum r. társulat, Budapest, 
Ferencziek tere) egyszerre küldendő be. 

Halálozás. B r ó z Alajos, m. kir. föerdész (Abrud-
falván), az országos erdészeti egyesület alapitó tagja és 
F ö l d v á r i József m. kir. föerdész (Lúgoson), az országos 
erdészeti egyesület rendes tagja elhunytak. Béke p o r a i k r a ! 

Egyesületi hirdetések . 

Figyelmeztetés. Az egyesületi könyvkiadmányokból az egye
sületi tagok csak egy példányt szerezhetvén meg a megállapított 
kedvezményes áron. több példány megrende lése esetében a többi 
pé ldány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

Az „Erdészeti Rendeletek Tára'' 1880—84. (I.—IV.) évfolya
mának III. kiadása teljesen elfogyott, valamint az 1390. (X.) évfolyam 
I. kiadása is. (Az I—IV. évfolyamot az egyesület mérsékel t áron 
visszaváltja. Ajánlatok a titkári liivatalhoz intézendők.) 

Az „Erdészeti Zsebnaptár" legújabb évfolyama (1896. évi 
XV. évfolyam) megrendelhető az Orsz. Erd. Egyesület titkári hivatalá
nál és pedig legczélszerübben postautalványnyal . Ára bérmente le
nül elküldve az egyesület tagjai részére 1 forint, nem tagok 
részére 1 forint 50 krajczár. 11a egy vagy két példány megren
delése esetében az előbbi árakon felül példányonkint 15 krral több 
küldetik be, az elküldés bérmentve (keresztkötés alatt, ajánlva) 


