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Egyesületi közlemények. 
i. 

Meghívó 
az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 
Az Országos Erdészeti Egyesület folyó évi rendes 

közgyűlését f. é. szeptember hó 8-án és következő napjain 
Menyházán (Aradmegye) illetőleg Gurahonczon és vidékén 
tartja meg a következő napirenddel és tárgysorozattal: 

Szept. 8. Megérkezés Aradra a délutáni és esti vona
tokkal. Azon tagtársak, akik a jelentkezésnél szállodában 
való elszállásolásra való igényüket bejelentették az aradi 
pályaudvaron az aradi és csanádi egyesült vasutak kép
viselőségénél a megérkezés után átveszik szállásjegyüket. 
Szállodai lakás saját költségen. 

Esli 8 órakor ismerkedési estély az aradi városliget 
vendéglőjében. Egy téritek ital nélkül 2—3 K. 

Szept. 9. Reggel 5 óra 53 perczkor különvonattal 
Menyházára. Reggeli a vonaton, (mint az A. Cs. E. V. 
vendégei). Útközben a szállásjegyek kiosztása. Megérkezés 
Meny házára 9 óra 56 perczkor. Ott elszállásolás. 

11 órakor a közgyűlés megnyitása a fürdő nagy
termében és a tárgysorozat következő pontjainak el
intézése : 

1. Jelentés az egyesület működéséről a legutóbbi köz
gyűlés óta. 

2. Az igazgató-választmány jelentése az 1901. évi 
számadások megvizsgálása és az 1903. évi költségvetés 
megállapítása tárgyában. 

3. Az alapszabályok módosítása. 
4. Jelentés a Deák Ferencz-alapitvány kamataiból 
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kiirt pályázatok eredményéről és javaslat az alapítvány 
1903. évi kamatainak felhasználására nézve. 

5. Elnök, alelnökök és 40 választmányi tag választása. 
6. Számadásvizsgáló-bizottság választása. 
7. A legeltetés kérdése erdőgazdasági és közgazdasági 

szempontból. Előadó: Téglás Károly m. kir. erdőmester. 
2 órakor közös ebéd (mint az A. Cs. E. V. vendégei). 

Délután a fürdőnek és környékének megtekintése. Este 
közös vacsora (2—3 korona). 

Szept. 10. Reggel 5 órakor különvonaton Gurahonczra. 
Reggeli Borossebes és Gurahoncz között a vonaton (az 
A. Cs. E. V. czementgyárának vendégeiként). Érkezés 
Gurahonczra 7 óra 11 perczkor. Itt a Bleier-féle (A. Cs. 
E. V.) czementgyár megtekintése, azután gőzmozdonyu 
erdei vasúton az aradi és csanádi egyesült vasutak erdő
birtokának honczisori völgyébe. Útközben a kiterjedt diófa-
ülletvények, az erdei vasút és a tüzifakezelés megtekin
tése. Onnan folyton erdei vasúton a zöldesi völgybe. Itt 
a közgyűlés befejezése és pedig: 

8. Indítványok a jövő évi közgyűlés helyére és tanács
kozási tárgyaira nézve. 

9. Az aradi és csanádi egyesült vasutak erdőbirtoká
nak ismertetése (előadja: Ajtay Sándor urad. főerdész). 

10. Indítványok az egyesület czéljainak előmozditására 
általában. (Az ily indítványok a közgyűlést megelőző napig 
a titkári hivatalnak Írásban bejelentendők.) 

A közgyűlés befejeztével ebéd az erdőben (mint az 
aradi és csanádi egyes, vasut-társaság vendégei). Ebéd 
után visszatérés Menyházára, ott vacsora étlap szerint. 

Szept. 11-én. Reggel 5 órakor különvonattal Gura
honczra (reggeli, mint az előző napon), onnan erdei 
vasúton Zöldesre. Átszállás a készen álló kocsikra 
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s ezeken lVa óra alatt a Körös-Maros vízválasztó azon 
pontjáig, melynél a Munk czég erdei vasutjával talál
kozunk. Itt villásreggeli, (melylyel az erdőbirtokos czég 
vendégeli meg a résztvevőket), azután gőzmozdonyu erdei 
vasúton Maros-Szlatinára. Itt a tölgy- és főleg bükkfát 
feldolgozó Munk-féle fürésztelep, a sikló és a villamos erdei 
vasút megtekintése. Ebéd, (mint a Munk H. és fiai czég 
vendégei). D. u. 4 és fél órakor az iparvasuttal Tót
váradra, ahol ugy Erdély, mint Arad-felé van csatlakozás. 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület 
összes tagjait és az erdőgazdaság iránt érdeklődő közönséget 
felkérni, hogy ezen közgyűlésünkön minél számosabban 
megjelenni és tanácskozásainkban résztvenni szivesked-
jenek. 

Budapest, 1902. július hóban. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 

elnöksége. 
* • 

Ezzel a meghivóval kapcsola tosan van szerencsénk a t. tag
társakat és a közgyűlésen résztvenni óhajtó vendégeket tiszteletlel 
felkérni, hogy a közgyűlésen való résztvételükről az egyesület 
ügyvivőjét, Ajtay Sándor A. Cs. E. V. főerdész ura t (Zöldes, u. p. 
Gurahoncz, Aradm.) l e g k é s ő b b f. é. a u g u s z t u s h ó 3 5 - i g 
értesíteni szíveskedjenek, mivel későbbi je lentkezés ese tén az 
elszállásolás nehézségekbe ütköznék. A jelentkezésnél szívesked
jenek a t. résztvevők ha tá rozot tan kijelenteni, vájjon részükre 
Aradon szállodai lakás lefoglalandó-e s az ismerkedési estélyen 
résztvesznek-e ? A kik részére az ügyvezetőség szállodai lakást 
foglalt, azok a szállást megjelölő jegyet az aradi pályaudvaron, 
az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak képviselőségénél a meg
érkezés alkalmával átveszik. 

Van szerencsénk továbbá t. tagtársainkat félkérni, hogy 
a mennyiben más alapon vasúti menetjegykedvezményre nincs 
jogosultságuk, egyesületünk titkári hivatalával szintén legkésőbb 



804 

augusztus hó 2o-éiy tudatni szíveskedjenek, hogy a magyar állam
vasutak, az arad—csanádi egyesült vasutak, a déli vasút és a. 
kassá—oderberyi vasút mely ál lomásáról és mily ut i ránynyal óhaj
tanak a közgyűlésre utazni , minthogy az egyesület a felsorolt 
vasutaknál kedvezményes menetjegy vál tására jogosító igazolvá
nyokat szándékozik kieszközölni. 

Budapest , 1902. július hó 8-án. 
A titkári hivatal. 

11. 
Pá lyáza t 

erdészeti ösztöndijakra. 

Az országos erdészeti egyesület «Bedő Albert a lapí tványai 
ból pályázatot hirdet két, egyenkint 600 koronás évi ösztöndíjra. 

Az ösztöndíj az országos erdészeti egyesület tagsági köteléké
ben álló magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek olyan szegény-
sorsú, szorgalmas és jó előmenetelü fiai számára alapíttatott, kik 
az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmányaikat a selmeczi 
m. kir. e rdőakadémián szándékoznak végezni. 

A kiirt pályázatban tehát részt, vehet minden erdészeti pályára 
készülő, középiskolákat végzett, vagy a selmeczi m. kir. erdő
akadémia rendes hallgatói közé tar tozó ifjú, ha 1. kimutatja, hogy 
atyja, mint erdötiszt vagy erdészeti altiszt, erdészeti szolgálatban 
áll vagy állott s mint ilyen az orsz. erdészeti egyesületnek első 
belépésétől kezdve ál landóan és legalább 5 év óta tagja, vagy ha. 
elhunyt, legalább öt éven á t haláláig tagja volt s tagsági kötele
zettségének mindenben eleget t e t t ; 2. ha hitelesen igazolni képes, 
hogy szülei sem elegendő vagyonnal, sem elegendő jövedelemmel 
nem bírnak arra , hogy őt tanulmányai végzéséig kellő anyagi el
lá tásban részes í thessék; 3 . ha hiteles orvosi bizonyitványnyal 
igazolja, hogy ép és egészséges tesli szervezettel s különösen 
hibátlan látó és halló érzékkel b i r ; 4. ha az érettségi vizsgát vala
melyik középiskolában jó sikerrel letette s a mennyiben már a 
selmeczi m. kir. e rdőakadémia rendes hallgatói közé tartozik, 
egyszersmind az ott eddig megtar tot t vizsgákat is a rendes hallgatók 
számára előirt összes tantárgyakból jó sikerrel kiállotla s mind
ezeket eredeti érettségi bizonyitványnyal s illetve a selmeczi e rdő
akadémia bizonyítványával igazolja. 
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A folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően felszerelve 
f. é. augusztus hónap 15. napjáig az orsz. erdészeti egyesület 
titkári hivatalához (Alkotmány-utcza 6. sz.) terjesztendök be . Az 
ösztöndíj a folyamodók közül a legérdemesebbnek ítéltetik oda s 
a selmeczi akadémiára tör tént beiratkozás után egyenlő havi 
részletekben f. é. október hónap l.-étől kezdve tétetik folyóvá. 

Az ösztöndijat az elnyerő tanulmányának teljes befejezéséig 
élvezi s csak akkor veszti el, ha a félévi vizsgákon a rendes 
hallgatókra nézve kötelező vizsgát egy vagy több tárgyból letenni 
indoktalanul elmulasztja, vagy a vizsgákon egy vagy több tárgyból 
ki nem elégítő osztályzatot nyer, avagy az egy féléven á t hallgatott 
kötelező tantárgyakból nyert jeles és jó osztályzatai együttvéve az 
összes osztályzatok 6 0 % - á t el nem érik, vagy végül, ha erkölcsi 
magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik. 

Budapest , 1902. július hó 8-án. A titkári hivatal. 

I R O D A L M I SZEMLE. 
Kísérletek enyvezéssel a vad rágása ellen.*) A gödöllői m. kir. 

erdőhivatal kerüle tében a nagyszámú vadál lomány évenként érzé
keny károkat okoz a fenyőfélék erdősítéseiben. A fiatal 3—4 éves 
csemetékben a közönséges nyul és még inkább az üregi nyul 
(Lepus cuniculus L.) károsít a csucsrügyek le rágása által, öregebb 
ültetésekben pedig az őzek és a szarvasok részint rágással , részint 
hántással pusztítják el a legszebb csemeték csúcshajtásait . A 
gödöllői m. kir. erdőhivatal főnöke Pirkner Ernő, m. kir. erdő-
mester, aki különös előszeretettel és sikerrel tenyészti a fenyő
féléket kerüle tének sovány homokján, nem szivesen lát ta erdősí
téseinek a vadtól való lerágását és éveken át foglalkozott avval a 
gondolattal, miként lehetne a bajon segíteni ugy, hogy a vad vál
tásában, szabad j á r á s á b a n korlátozva, zavarva ne legyen. Éppen 
ennek kikerülése miat t nem lehetet t az erdősi tet t területeket drót
hálóval körülkerí teni . Kísérletképpen a lkalmazta a csemetéknek 
közönséges kátránynyal való bekenését , ami azonban sikerrel nem 
járt, mivel a kátrány csakhamar kiszárad, á tha tó szagát pedig 

*) Az E r d é s z e t i k í s é r l e t ek f. c. 1. s z á m á b ó l . 
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