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keresztülvitele esetén, ha egyéb nem, legalább az ére tnék el, 
hogy az erdőőri pályára tulnagy számban tódulok és a szakiskola 
elvégzése után bizony vajmi sokszor állás nélkül maradók, foglal
kozáshoz, keresethez ju tnának . 

Ez a harmadik vélemény, a melyről tudomás t szereztünk. A 
magunk részéről kommentá r t nem füzünk hozzájuk, csakis ama 
hitünknek adunk kifejezést, hogy a mennyiben az a kérdés vala
mely konkrét a lakban napi rendre kerülne, körülbelül e há rom nézet 
körül forogna a vita. 

KÜLÖNFÉLÉK-
Vadas Jenő m. k. főerdőtanácsos és akad. tanár elő

adását, a melyet az Országos Erdészeti Egyesület igaz
gató-választmányának f. hó 12-ére kitűzött ülését megelő
zőleg a hazai tölgygazdaság hibáiról, nevezetesen a kocsá
nyos tölgynek a kocsánytalan tölgy termőhelyein való 
tenyésztéséről és annak káros következményeiről tartott, 
lapunk egyik legközelebbi számában egész terjedelmében 
közölni fogjuk. 

Egyesületünk helyiségei a jelzett napon a szokottnál 
jóval élénkebbek voltak.- Örömmel láttuk, hogy az előadás 
iránt általános érdeklődés mutatkozott, a mely nemcsak 
az állandóan Budapesten tartózkodó tagtársakat (a föld
mivelésügyi ministerium, a vallás- és közoktatásügyi 
ministerium és Budapest székes-főváros erdészeti személy
zetét), hanem számos vidéki tagtársat is idevonzott. Igy 
a gödöllői erdőhivatal személyzete majdnem teljes szám
ban jelen volt, de láttunk jóval távolabbi vidékről is tag
társakat. Megjelent ezenkívül néhány az erdőgazdaság 
iránt érdeklődő, igy dr. Emmer Kornél országgy. képviselő, 
Borszéki Soma stb. Összesen mintegy 70-en voltak. 

Egyesületünk elnökének és alelnökeinek megérkezé-
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sével a kitűzött időben kezdetét vette az előadás, mely 
a hallgatóság figyelmét mindvégig teljesen lekötötte s a 
melyből az előadónak több konkrét javaslata domboro
dott ki. 

Maga az előadás reáforditotta a hallgatóság figyelmét 
erdőgazdaságunk egyik fontos napi kérdésére s ekként 
magában véve sem hangzott volna el hatás és eredmény 
nélkül, de ennek, valamint a később tartandó előadások
nak maradandó hatást és kiváló értéket mégis az a hatá
rozat biztosit, a melyet az igazgató választmány elnökünk 
ő exjának indítványára hozott, aki Vadas Jenőnek kitűnő 
előadásáért a választmány nevében köszönetet mondva, 
egyúttal azt javasolta, hogy az ily előadásokban foglalt és 
erdőgazdaságilag fontos eszmék vagy javaslatok tűzesse
nek valamely későbbi választmányi ülés napirendjére és 
tétessenek szükség szerint intézkedés tárgyává. 

E javaslat illetve határozat rendkívüli értékkel bir 
egyesületi életünk fejlesztésére s nagy hálával tartozunk 
érette elnökünk ő excellentiájának, illetve igazgató-választ
mányunknak. 

Az előadást és választmányi gyűlést este fesztelen 
szaktársi összejövetel követte a melyen 55-en vettek 
részt. 

Erdészeti Múzeum. Tisztelt szaktársaim bizonyára 
tudomást szereztek már arról, hogy a kormány nagyobb 
befektetésekről szóló törvényjavaslattal járult a törvény
hozás elé, a melyben egy az erdészetet közelről érintő 
épitkezés is tárgyaltatik. Darányi Ignácz dr. földmivelésügyi 
ministerünk ugyanis a már régebben létező, de csak ide
iglenesen elhelyezett Mezőgazdagási Muzeumot tágabb 
értelemben vett Gazdasági Múzeummá szándékozik kibőví
teni, a melyben a mezőgazdaságon kivül az erdőgazdaság, 
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a vadászat és halászat is helyet találna. E czélból pedig 
a millenniumi kiállítás volt történeti épületcsoportját 
óhajtja szilárd anyagból és czélszerü belső beosztással 
újból felépíteni. A minister ur ez elhatározásával nézetünk 
szerint hálára kötelezett mindenkit, a kiben e remek épü
letek emléke él, de kettős hálával tartozunk mi erdőgaz
dák. Az erdészet e múzeummal úgyszólván uj szervet 
nyer. Tárháza lesz az működésünk szellemi és anyagi 
eredményeinek és a tanulmányozásra bő anyagot fog nyúj
tani. E mellett az erdőgazdaságot különféle nyilvánulásai-
ban állandóan a nagy közönség elé fogja tárni, azt műkö
désünkkel és az erdőgazdaság jelentőségével behatóbban 
fogja megismertetni, mint a mennyire ezt eddig az időn
kinti kiállítások tehették. 

Azt hiszem e múzeumba való tárgyak összegyűjtésé
nél minden szaktársunk szívesen fog közreműködni. (B.) 

Darányi miniszter a mentőknek. Darányi Ignácz föld
mivelésügyi miniszter 400 koronás alapítványt tett a mentő
egyesületnél, a melynek szakközegei legutóbb 53 erdőőrt 
oktattak ki az életmentés teendőire. 

M a g t e r m é s i j e l e n t é s . Az erdeifenyő, az idén egyes vidékeken 
igen bő, másokon közepes t e rmés t adot t , az á t lagos e redményt 
azonban te temesen jobbnak tar tom a tavaly inál ; az erdei magvak 
ára lakulásánál különösen a tűlevelűeknél , a melyek tobozszedési 
ideje kizárólag a téli hónapokra esik, azonban eltérőleg a gazda
sági magvakétól , nem egyedül a t e rmés mennyisége mérvadó , 
hanem az időjárás kedvező vagy kedvezőtlen volta is. Ezt a tényt 
igazolja az 1899 900. évi idény, a melyben daczá ra az á l ta lános 
és egész Európán átvonuló bő toboztermésnek, nem lehetet t 
olcsóbb árakkal megjelenni a piaczon, mint az 1898 99-iki igen 
kis t e rmés u tán , mert deczember 8-tól kezdve 1900. j a n u á r vé
géig az árak a lakulására mérvadó vidékeken és országokban oly 
rendkívül zord tél volt, hogy egyáltalán nem lehetet t tobozt szedetni , 
ami pedig feb.—május hónapokban a magpergetőkbe került, annak 
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beszerzési á ra majdnem kétszerese volt az eredetileg tervezett 
beváltási hányadnak és roppant magas árakat fizettünk nyers erdei 
fenyótobozért (100 kilónként 8 K. 20 f.-t). Ha azonban az idei bő-
te rméshez kedvező szedési idő is járul , akkor a mag á rának te temes 
csökkenése is várható , á m b á r azon külországok készlete, a melyek 
nálunk mint állandó vevők lépnek fel, és a melyeknek e magfaj 
iránti maga ta r t á sa mérvadó az árak emelkedésére , nem je len
tékeny. 

A luczfenyő az idén sem termet t tobozt és az idei szükséglet 
kizárólag az 1898-iki rendkívül gazdag termésből fog fedeztetni, 
a mely annak idején 9 0 / 9 5 % csiraképességgel bírván, ma is még 
75—80°/o csiraképességot mutat . Volt ugyan alkalmam oly — s a j 
nos — hazai magpergetőböl eredő luczfenyőmagot látni, a mely 
a budapes t i m. kir. ál lami magvizsgáló ál lomás lelete szerint — 
horribile dictu — csak 4 7 % csiraképességgel hozatott forgalomba, 
holott a szavatolás 7 0 % - r ó l szólott. Hasonló minőségű luczfenyő-
m a g az idén valószinüleg nagy tömegben fog ajánltatni , különösen 
a külföldi magkereskedők részéről, a kik büntet lenül vétkezhetnek 
az 1895. évi XLVI. t.-cz. illetve ennek végrehajtási rendelete ellen. 
A csiraképességért való szavatolás kikötése tehá t az idén külö
nösen kívánatos leend. Eltekintve a hazai ipar- és kereskedelem 
minden pártolásától , ajánlatos, ha a hazai erdőbirtokosok a fent
idézett törvényre való tekintettel saját érdekükben hazai magper-
getőkböl vagy hazai magkereskedök közvetítésével szerzik be erdei 
magszükségletüket . 

A vörösfenyő t e rmése is alig jöhet számításba és igy a tavalyi 
rendkívüli magas árak nem fognak je lentékenyen csökkenni. Hiány 
e magnemben nem fog mutatkozni , mert az 1898/99. kitűnő te rmés
ből van még elég, kielégítő minőségű 3 5 — 4 0 % csiraképességü 
készlet, mer t tudvalevő dolog, hogy a vörösfenyő, ha a pergetés 
után szárazon szárnyal ta tot t le, több éven keresztül megtart ja jó 
csiraképességét . 

A jegenyefenyő végre megfelelt a régen óhajtott kívánságnak 
és ugy mennyiség, mint minőség tekintetében kielégítő termést 
nyújtott. Az idén 6 0 % csiraképes jegenyefenyő mag sem tartozott 
a ri tkaságok közé. holott közönségesen annak a kereskedelemben 
előforduló átlaga 2 5 — 3 0 % . Tavaly a jegenyefenyömag teljes hiá-
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nyában sok erdősítés a b b a n maradván , m á r ez őszszel is sok el
vet tetet t , ugy hogy a tavaszra m a r a d t mennyiség nem fogja fedezni 
szükségletünket és bajor vagy wür temberg i behoza ta l ra leszünk 
u t a lva ; a jegenyefenyö-mag á r a ez őszön, minőség szerint 4 5 — 6 0 
korona volt 100 kilónként, t avasz ra azonban körülbelül 30—40%> 
áremelkedés re számithatunk. 

Havasi fenyőmag az idén is te rmet t annyi , hogy a szükséglet 
könnyen és ju tányos á r b a n fedezhető. Boróka fenyő az idén gyen
gébb e redményt adott a tavalyinál , és alig kerül valami kivitelre, 
holott tavaly te temes mennyiség vitetett ki Eperjes tájáról Észak-
Németországba , nem ugyan erdősítési, h a n e m ipari haszná la t ra . 

A simafenyő, a melynek magjában tavaly különösen az idény-
vége felé oly érzékeny hiány volt, hogy 1 kiló ára 36 sőt 40 K.-ra 
is rúgott és igy drágább volt mint nagyon ritka exotikus rokona , 
a Himalaya Simafenyő (P. St robus excelsa.), az idén teljes ter
mést adott , ugy hazánkban mint Európa többi részeiben va lamint 
Amerikában is, ugy hogy e m a g valószínűleg 10—14 K. kilónkénti 
j u t ányos á rban fog jegyeztetni . A simafenyö hazánkban mindinkább 
terjed mint dísz- és haszonfa. Az exotikus tűlevelűek csoportjából 
honi viszonyaink között csupán csak az Abies Nordmanniana, a 
Larix Leptolepis, Picea alba, Pseudotsuga Douglasii képezi je len
tékenyebb kereslet tárgyát . Ezek t e rmése kielégítő. 

A lombfamagvak t e rmése , eltérőleg a tavalyi h iányos e r ed 
ménytől , az idén igen jó . Mezei juhar, fürtös juhar, korai juhar, 
gyertyánfa, nyírfa bő te rmés t adtak, a minőség is teljesen kielégítő. 
Igen örvendetes , hogy a viráyos kőris és a közönséges kőris mag
jából is sok volt szedhető, nemkülömben a gleditsia cs akáczfa 
magjából . Nagyon kívánni való, hogy ez utóbbi szedetése mind
inkább t ágabb körökben űzessék hazánkban , mer t az akácz az 
ország legtöbb vidékén előfordul, és magja mindig oly árak 
mellett kel el, hogy é rdemes vele vesződni . Nem kicsinylendő 
h a s z o n érhető el vele, mert például Eszak-ü laszországból , P a d u a 
és Milano vidékéről, vaggonszámra szállítják e mago t külföldre. 
Bükkmakk 5—6 évi szüne t u tán oly bő te rmés t adott , hogy száz 
é s száz vaggonnal lehetet t volna gyűjteni. A szükséglet a zonban 
kicsiny, anná l is inkább, mer t a külföldön is sok te rmet t és Német 
ország mázsánkén t 15 márkáé r t ajánlot t bükkmakkot . 

79' 
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A kocsányos tö'gy ugy mennyiség, mint minőség tekintetébon 
ki tűnően te rmet t és makkja olcsó á rakon volt beszerezhe tő , mert 
az idén Németo r szágban is bő t e rmés lévén, kivitel nem volt. 
Tavasz ra is m a r a d t annyi , hogy az erdősí tések akadály nélkül 
foganatosí thatók lesznek. El lenben 

kocsánytalan tölgymcűcJc igen kevés termet t , ami felszedhető 
volt, rögtön és m a g a s á r ak mellet t talált vevőt. Tavasz ra csak 
csekély m e n n y i s é g maradha to t t , a mely távolról sem fedezheti a 
szükségletet . Csertölgymakk nem termel t , ép ugy molyhos tölgymalch 
sem volt beszerezhe tő , pedig igen ajánlatos volna, hogy erdő-
gazdáink ennek szcdetésére figyelmet fordítsanak, mert magas 
á r a k o n kel el. 

Amerikai vöröstölgy (Quercus rubra amer icana) , a melylyel ál
lítólagos kitűnő tula jdonságai miat t bőven kísérleteznek, nemkülön
ben örökzöld tölgy (Quercus ilex) és sok más diszválfaj t e r m é s e 
jól sikerült. Gyümölcsmagvak bőven te remtek , ugy hogy je lenté
keny felesleggel is rende lkezünk és némi kivitelre is számí tha
tunk alma és körte magvakban , holott baraczkmagvak minimá
lis á rak mellet t sem ta lá lnak vevőt. Csupán a Prunus Mirabolana, 
a mely tudvalevőleg azér t , mer t könnyen kel és szilva és ba-
raczk a lá igen jó a lanyoka t szolgáltat , igen sokat a lkalmaz-
tatik, t e rme t t keveset , a miér t is á r a t e t emesen emelkedet t . 

Faragó Béli. 

A házigomba irtása. A kik szaktársaink közül épít
kezéssel foglalkoznak, bizonyára ismerik a házigombái, 
a melylyel alighanem sok esetben meg kellett küzdeniök 
egyik-másik építkezésüknél. Ennek a gombának a fellépése 
itt-ott már valósággal erdőgazdasági kérdéssé nőtte ki magát, 
érdekesnek tartjuk tehát a Természettudományi Közlöny 
f. é. deczemberi füzete nyomán egy állítólagos egyszerű 
ellenszeréről tudósítani szaktársainkat. Ez a konyhasó telitett 
oldata, melylyel ha az épület mindazon fa- és kőrészeit, 
melyeken a gomba tenyészik, kétszer vagy háromszor 
lemossuk, a házigomba teljesen elpusztul. (B.) 
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A föld erdőségei. A statistikai adatok szerint: 
Európának kerekszámban . . . . . . __. . . . 300.000,000 ha 
Amerikának ,, . . . 861.000,000 „ 
Ázsiának „ . . . . . . 896.000,000 .„ 
Afrikának „ . . . 618.000,000 „ 
Austráliának „ . . . 177.000,000 „ 
erdeje van, vagyis Európának mintegy 30%-a, Amerikának 
21°/o-a, a többi világrészeknek pedig mintegy 20<>/0-a erdő. 
A mi égitestünk összes erdősége tehát kereken 2.852.000,000 
ha-t tesz ki, a mi Európa egész területének mintegy három
szorosának felel meg. 

Ázsiának és Amerikának van tehát a legnagyobb illetve 
legtöbb erdeje. Braziliának nagyobb erdeje van mint Euró
pának fele, vagy mint Amerika erdőségének fele, vagyis 
mintegy 490.000,000 ha. 

(Oest. Forst- u. Ja.<>(l-Xeilung után —h—ö) 
A füst hatása a növényzetre. Gyakran emiittelik, hogy 

a szénfüst a növényekre, különösen pedig a tűlevelű fákra 
ártalmas és hogy azokat a kéntartalmú gázok gyakran 
tönkre teszik. A lucz- és a jegenyefenyő a kiültetés után, 
leggyakrabban rövid idő alatt tönkre is megy, mig a fekete-
és a vörösfenyő annak bizonyos ideig némileg ellenáll. 

Mint a ,,Neue Freie Presse" írja, a prágai cs. és kir. 
magán- és családalapitványi birtok igazgatósága, a párisi 
kiállításon egy átnézeti táblázatot mutatott be a ploschkovitzi 
birtokok üzleti viszonyairól, melyben a lobbi között egy 
igen érdekes közlemény található arra nézve, hogy az Elbe-
völgy környékén levő erdők legnagyobb részére, az ottani 
nagyiparnak a kihatása milyen befolyássál van. 

Az Elbe völgyében levő nagy gyárakban, az ott elvezető 
két-két nagyforgalmu vasuti vonalokon, a gőzhajókon stb. 
elégetett nagy mennyiségübarnaszén oly jelentékeny mennyi-
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ségü kénessavat tartalmazó füstöt fejleszt, hogy az ebből 
eredő úgynevezett füstkár ma már mintegy 40 ha. terü
letet annyira veszélyeztet, hogy ott tűlevelű fák telepítését 
már nem igen merik megkísérlem. Tapasztalat szerint a 
füsttől legtöbbet szenved a jegenyefenyő, másod- és harmad
sorban a lucz- és a feketefenyő és végre a vörösfenyő, 
mig a lombfáknak az nem igen árt. 

Hasonló jelenségek mutatkoznak Szászországban, a 
nagy ipari központ, Chemnitz körül, hol a füst hatása 
egész 36 km. távolságnyira is észlelhető. (—h —ő.) 

Blikk-talpfák Romániában. Bukarestből irják, hogy a 
román államvasutak igazgatósága 250,000 frank költséggel 
bükkfatelitő telepet rendez be, hogy a drága tölgytalpfák 
helyett bükktalpfákat használhasson. 

Fakivitelünk és a Duna-Majna csatorna. A német köz
gazdasági tanács (Volkswirthschaftsrath) legutóbbi wies-
badeni gyűlésén azt hangoztatták, hogy a viziutak létesitését 
német közgazdasági érdekek igénylik és nevezetesen a 
duna-majnai csatorna kiépitése az Ausztria-Magyarországból 
való fabehozatal érdekében volna kívánatos, mert ezen a 
viziuton a dunamenti osztrák és magyar erdő vidékek rövid 
és olcsó utat kapnának a Rajna melletti német fapiaczok-
hoz. Másfelől a duna-majnai csatornán a svéd fa lehatol
hatna a délnémet piaczokra. Ugyancsak fatermésünk kivitele 
szempontjából nem közömbös a Duna-Odera vagy Duna-
Elba csatornának kérdése, a mely az illetékes Jcöröket 
ujabban ismét foglalkoztatja. 

Szibériai szarvasok megtelepítése Németországban. Dr. 
Bumiller, berlini követségi tanácsos, a kremmini (Mecklen-
burg) vadászterület -bérlője, az ottani szarvasállomány 
felfrissítésére és nemesítésére 27 drb. szarvast hozatott az 
orosz czár magántulajdonát képező tomsk-i kormányzóságból, 



a melyeket egyelőre a beckentini pagonyban egy kisebbbe-
keritett területen helyezett el. A szarvasok több vasuti kocsit 
töltöttek meg, a melyekben mindegyik egy-egy külön ketrecz-
ben volt elhelyezve; mintegy 1 0 km, utat kocsin, 900 
km. utat hajón és 5600 km. utat vasúton tettek meg, 
minden nagyobb baj nélkül, de természetesen nagyon ki
merülve érkeztek meg. 

A szibériai szarvasok a mi szarvasainknál nagyobbak, 
vadabbak és fejdiszeik is pompásabbak. 

(Der llust. Thierfreund után — h — ö . ) 
Hordható házak. Ugy a politikai, mint a műszaki lapok 

utóbbi időben sürün említenek egy magyar találmányt, 
mely bennünket is közelebbről érdekel. Fából és vasból 
állítják elő azokat a hordható házakat, melyeknek mintája 
nem régen nyert helyet a kir. technológiai múzeumban, 
miután a párisi világtárlaton kitüntetést nyert. Ezen házakat 
a prakfalvi vasgyár fcészitijés Scholtz Gusztáv kir. műszaki 
tanácsos szerint, ki ezekről hosszabb czikkben értekezik 
a Technológiai Lapok hasábjain, különösen alkalmasok nya
ralók, vadászlakok, borházak számára. Az államvasutak rak
tárak gyanánt tartogatnak néhányat, melyek háború idején 
hadi szolgálatra vannak kiszemelve. A Tátrában már ösme-
retesek ezen házak és jó szolgálatot tettek Selmeczbánya 
városának az idei országos bányászati és erdészeti kon
gresszus alkalmával. Prakfalván mint fürdők és munkás
lakok vannak alkalmazásban. (Farkas Pál.) 

A karánsebesi í aáru-gyár-ra vonatkozólagmultszámunk-
ban mondottak kiegészítéseként felemlítjük, hogy e gyár 
részére a kormány 50,000 K. szubvencziót helyezett ki
látásba, mely 10 év alatt évi 5000 koronás részletekben 
fizetendő; ezzel szemben köteles a gyár 200 munkást 
foglalkoztatni. Karánsebes városa 10 holdnyi felületet enge-
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dett ál ingyen a gyár czéljaira és felmentette mindenféle 
községi adó fizetése alól; a vagyonközség pedig mérsékelt 
áron szállítja a gyárnak a szükséges nyersanyagot. 

Az állatok világa czimü nagy irodalmi müböl, a mely 
Brehm világhírű könyvének magyarba átülteteti kiadása, 
eddig már 7 füzet jelent meg több szép kivitelű mülappal 
és számos jó szövegrajzzal. Az állatok világa a Légrády 
testvérek kiadásában, füzetes alakban jelenik meg. Egy-egy 
füzet 80 fillérért kapható ugy a Légrády testvérek könyv
kiadóhivatalában (Váczi-körut 78), mint minden könyvkeres
kedésben. 

Néhai bölcsházai Belházy Emil síremlékére szaktársi 
körökben gyűjtött összegről f. é. III. füzetünkben közzétett 
beszámoló kiegészítéseképpen közöljük, hogy e czimen még 
a következő összegek folytak be és fordíttattak a beszámo
lóban említett czélra: 

1. A bustyaházai m. k. erdőhivatal ivén: Füstös Kálmán 
2 frt, Nagy Károly 1 frt, Drágán Gyula 1 frt, Ercsényi 
István 1 frt, Greger Géza 1 frt, Ötvös Lajos 1 frt, Petrovics 
Antal 25 kr, Bornemissza Samu 25 kr, Pataky Ferencz 25 
kr, Orosz Ferencz 25 kr, Borry József 25 kr, Rochlitz 
Gyula 3 frt, Szokolóczy József 50 kr, Füzy Zoltán 1 frt, 
Réssel István 50 kr, Arovics Antal 30 kr, Sebők Vilmos 
30 kr, Virág Lajos 20 kr, Naródt János 10 kr, Traxler 
János 10 kr, Zsigó Imre 20 kr, Eib Gusztáv 10 kr, Zsigó 
Gyula 10 kr, Abkorovics Ágoston 10 kr, Urbán Miklós 10 
kr, összesen 14 frt 85 kr = 29 K, 70 f. 

2. Porubszky Gyula ivén: Bodor Zoltán 50 kr, Cseh Pál 
1 fit, Porubszky Gyula 1 frt összesen 2 frt 50 kr = 5 K. 

Az „Erdészeti Kísérletek'1 terjesztése. A m. kir köz
ponti kísérleti állomás folyóiratát a földmivelésügyi minister 
rendelkezése alapján a magyar ministériumok, közigazgatási 
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bíróság, az összes kincstári erdőhatőságok, erdőrendező
ségek, hivataluk utján az erdő- és faraktárgondnokságok, 
kir. erdőfelügyelőségek, az összes m. kir. állami erdőhivatalok 
és járási erdőgondnokságok, erdőőri szakiskolák, a megyei-
és városi, törvényhatóságok, kereskedelmi- és iparkamarák, 
közalapítványi erdők ügyosztálya s erdőgondnokságai, a 3 
tud. egyetem, a gazdasági akadémia s tanintézetek, a tudo
mányos társulatok, muzeumok, 6 0 nagyobb magánuradalmi 
erdőhivatal, közgazdasági-, fakereskedelmi-, természettudo
mányi szaklapok és egyletek stb. hivatalból kapják. 

Az ..Erdészeti Lapok" f. évi júliusi füzetében arról is 
volt szó, hogy az „Erdészeti Kísérletek'' folyóirat, hol és 
mi uton szerezhető meg? 

.Minthogy a szóbanforgó folyóirat „hivatalos kiadvány'1, 
melyre előfizetni, avagy azt könyvárusi uton megszerezni 
nem lehet, legcélszerűbb ha az érdeklődök a selmeczbányai 
m. kir. központi erdészeti kísérleti állomáshoz fordulnak. 

(Tomasovszky Imre.) 
Halálozás. Sümegh Vilmos m. k. főerdész (Orsova), az 

(). E. E. alapitó tagja és Xcúioczky Andor uradalmi erdész 
(Gyöngyös-Tarján), az 0 . E. E. rendes tagja meghalt. Béke 
hamvaikra! 


