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a zárógátfal állóságát, melynek megvédéséről szintén gondoskod
nunk kell. 2. A parabola vonalának mondott meghosszabbítása 
felvilágosítást nyújt másodszor: arra nézve, hogy a beszivárgott 
viz az alsó-oldal felőli lábazat függőleges metszeteiben mennyire 
haladt előre és illetve, hogy mennyire veszélyezteti a zárógátfal 
egyensúlyi helyzetét ezen a helyen. Ezt szintén szükséges tudnunk, 
ha tekintetbe veszszük azt, hogy Atcherley és Pearson angol mér
nököknek (kik a londoni egyetem mathematikai osztályának tagjai), 
a zárógátfalak szilárdsági számítására vonatkozó kísérleteik alapján 
bebizonyosodott, hogy „a zárógátfal veszélyeztetett pontjai nem 
— miként eddig hitték — a vízszintes lamellákban (metszetekben), 
hanem az alsó-oldal felőli lábazat függőleges metszeteiben van
nak."*) Következésképpen a legelőbb kitűzött feladatunkon kivül, 
mely a beszivárgott viznek a behelyezendő alagcső osztósikjáig 
való leszállításából áll, közös feladatunkká vált: nemcsak az A—U 
alapvonalat, hanem a V U Da háromszöget is mindenekelőtt vizétől 
megfosztani. (Folyt, köv.) 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

FELHÍVÁS 

a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly-", az „Erzsébet királyné*, 
a „Luczenbacher Pál alapítvány"-ból és a Faragó Béla-féle ala

pítványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté
kony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon kivül 
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át 
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő-

*) Lásd ennek bebizonyítását a kísérletek leírásával együtt: a „Zeníralblatt 
der Bauverwaltung" 1906. évi 20. füzetében. 
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altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettsé
gét teljesítette. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt 
magyar erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesü
letnek halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tag
sági kötelezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból 
hasonló feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödik
ből erdőtisztek és altisztek árvái nyernek segélyt. 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy 
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz., 
II. emelet) nyújtsák be. 

A folyamodványban kitüntetendő: az élvezett fizetés vagy 
nyugdíj és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma, 
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e 
máshonnan segélyben (alapítványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.). 

A titkári hivatal. 

II. 

FELHÍVÁS 

az Országos Erdészeti Egyesület t. Tagjaihoz. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tulajdonát képező Horváth 
Sándor-alapítványnak kamataiból a folyó évben a negyedik, 
1000 koronás jutalomdíj ki lesz adható. Ezzel a jutalomdijjal alap
szabályaink 156. szakasza szerint az egyesületnek oly tagja jutal
mazandó, akinek munkássága az erdőgazdaság gyakorlati vagy 
tudományos müvelése terén, igy az erdőgazdaság gyakorlati inté
zése, a szakoktatás vagy szakirodalom terén, avagy az erdőgazdaság 
fejlődésére szintén kiható kísérletezés, föltalálás vagy felfedezések 
terén általánosságban vagy bizonyos ágazatra nézve sikeresnek és 
hasznosnak s ennélfogva elismerésre méltónak találtatik. 

Az Országos Erdészeti Egyesület minden tagjának jogában 
állván kellően indokolt javaslatot tenni, hogy az elismerő jutalomra 
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az egyesület tagjai közül kit tart legérdemesebbnek, van szeren
csénk az egyesület tagjait tisztelettel felkérni, hogy e jogukkal élni 
és javaslatukat az egyesület elnökségéhez intézett levélben november 
hó 15-ig beküldeni szíveskednének. 

Névtelen ajánló levelek figyelemben nem részesülhetnek. 
Az elismerő jutalmat az igazgató-választmány a deczember 

hóban tartandó rendes ülésén az egyesületi tagok részéről jutal
mazásra ajánlottak közül a legérdemesebbnek titkos szavazással 
itéli oda. 

Budapesten, 1907 október hóban. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
elnöksége. 

IRODALOM. 
Könyvismertetés. 

Az Országos Állatvédő Egyesület huszonötévi működése 
és az állatvédelmi törekvések Magyarországban. Az Orsz. 
Állatvédő Egyesület fennállásának huszonötödik évfordulója alkal
mából irta: Máday Izidor. Budapest, Grimm Gusztáv bizománya. 
1907. Ára 1 korona. 

E nagyérdekü könyv czime elmondja ennek egész tartalmát. 
És hogy ez a könyv nagyon becses adatokat foglal magában: 
kezesség erre a szerző ismert neve, szakértelme és ügybuzgalma. 

Az oly sok elismerésre méltó, a közgazdaságra nagy befo
lyással biró, haszonnal munkálkodó O. Á. V. E. ez évben tölti 
be működésének 25-ik évét. Ez alkalmat használta fel Máday 
Izidor miniszteri tanácsos és nagy szorgalommal, lelkiismeretes 
pontossággal, szép tiszta magyaros nyelven és vonzó előadásban 
megírta Az O. Á. V. E.-nek huszonötéves történetét, vagy talán 
nem is történetét, hanem huszonötéves küzdelmét a humanitás és 
a közgazdaság érdekében. 

Mert valóságos küzdelem volt az, a humanitás küzdelme az 
elfogultság, az előítéletek ellen. 

Bizonyságot tesz erről maga a könyv, melyet melegen aján
lunk olvasóink figyelmébe, 
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Az okszerű madárvédelem eszközei. Irta és a m. kir. köz
oktatásügyi minisztertől elrendelt ismeretterjesztő előadások soro
zatában 1907. márczius 10-én Kőszegen előadta Chernél István, a 
Kőszegi Állatvédő Egyesület elnöke. Budapest 1907. Kiadta az 
„Országos Állatvédő Egyesütet". A magyar ornithologia és a 
madárvédelem lobogója alatt küzdő tudósok és irók lelkes csapat-
jának egyik legkiválóbb egyénisége Chernél István, a kőszegi 
állatvédő egyesület buzgó alapitója és elnöke, a ki a vidéken az 
ügy előmozdítása körül az egész országra kiható tevékenységet 
fejt ki. Chernelt fentjelzett nyilvános előadásában az a szándék 
vezette, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a közönségben a madár
védelem iránt való érdeklődést és érzéket ébressze és útmutatást 
nyújtson arra nézve, hogy a madarak védelme minő módon való
sitható meg a gyakorlati életben mesterséges madár-odu alkal
mazása és a madarak télen át való etetése utján. 

Chernél minden tekintetben nemcsak figyelemre méltó, de a 
gyakorlati madárvédelem fejlődésének igen jelentékeny szolgálatot 
tenni hivatott előadása az Országos Állatvédő Egyesület kiadásában 
csinos, 43 lapra terjedő és 23 képpel ellátott füzetben meg
jelent és az egyesület a madárvédelem érdekében a füzetnek minél 
tömegesebb elterjedését óhajtván, annak árát 30 fillérben állapí
totta meg. Megrendelések az Orsz. Állatvédő Egyesülethez (Bpest, 
IX., Ernő-u. 11—13.) intézendők. 

A könyvpíacz uj termékei. 

Földes János: Az oláh erdei pásztornépről. Ungvár, 1997. Székely és Illés 
kiadása. 8°, 44 old. 

Forstcr Géza: Javaslatok az alföldi gazdálkodás javítására. Budapest, 
1907. 8°, 62 old. Pátria r. t. kiadása. Ára 2 K-

Máday Izidor: Az Országos Állatvédő Egyesület huszonöt évi működése 
és az állatvédelmi törekvések Magyarországban. Budapest, 1907. Grimm Gusztáv 
bizománya. 8°, 72 old. Ára 1 K. 

Dr. Fromm Géza: Madárvédelem. I. Az állam, a társadalom és az egyesek 
madárvédelmi teendői. I I . A madarak és fák napjának megtartása. Két 8° füzet, 
44, illetve 34 oldal, 14, illetve 7 kép. Ráczkeve, 1907. Szerző sajátja. Áruk egyen
kint 70 fillér. 

Vaszary Mihály: A haarlemi tulipán. Budapest, 1507. Kiadja Mauthner 
Ödön nagykereskedése. 8°, 80 old. 12 kép. Ára 1 K. 
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Schiffel Adalbert: Form und Inkáit der Weissföhre. (Az erdei fenyő alakja 
és köbtartalma.) Mittheilungen aus dem forstl. Verzuchswesen Österreichs 
X X X I I . füzet. Wien, 1907. W. Frick-nél. 4°, (J0 old. Ára 4 K. 

Felber Tivadar: Natúr und Kunst im Walde. (Természet és művészet az 
erdőben.) Frauenfeld, 1906. Huber és Társa kiadása. 8°, 135 old. 36 kép. 
Ára 3 K 84 f. 

Dr. Falke Frigyes: Die Dauerweiden. (Az állandó legelők.) Hannover, 1907. 
Schaper M. és H. kiadása. 8l>, 288 old. Át a 6 K 60 f. 

Kereskedelmünk és iparunk az 1906. évben. Kiadja a budapesti kereskedelmi 
és iparkamara. Budapest, 1907. Nagysága 8°. 

Wagner Miksa : Pflanzenphysiologische Studien im Walde. (Növényélettani 
tanulmányok az erdőben.) Berlin, 1907. Parey Pál kiadása. 8°, 178 old. 6 táb
lázat, 2 kép. Ára 5 K 40 f. 

Dr. Qrundner és Dr. Schwappach: Massentafeln zur Bestimmung des 
Holzgehaltes stehender Waldbáume und Waldbestánde. (Alló fák és faállo
mányok fatartalmának meghatározására szolgáló tömegtáblák.) I I I . bőv. kiadás. 
Berlin, 1907. Parey Pál kiadása. 8°, 124 old. Ára 3 K. 

Engel Sándor: Österreichs Holzindusirie und Holzhandel. (Ausztria faipara 
és fakcreskedelme.) Wien, 1907. Frich Vilmos kiadása. 8°, I. kötet 374 old., I I . köte* 
402 oldal, számos képpel. Ára 15 K. 

Wendt Ulrich: Kultur und fagd. I. Mittelalter. (Művelődés és vadászat, 
I. kötet, a középkor.) Berlin, 1907. Reiner György kiadása. 8°, 340 old. Ára 9 K 60 f. 

Dr. Hausrath János: Der deuische Wald. (Németország erdei.) Leipzig, 
1907. Teubner B. G. kiadása. Kis 8°, 130 old. 15 képpel és 2 térképpel. Ára 1 K 20 f. 

Dr. Fürst Hermann: Die Pflanzenzucht im Walde. (Az erdei csemete
nevelés.) IV. bőv. kiadás. Berlin, 1907. Springer Gyula kiadása. 8°, 384 old. 
66 kép. Ára 8 K 40 f. 

Reuss Hermann: Die forstliche Bestandesbegründung. (Az erdőtelepítés.) 
Berlin, 1907. Springer Gyula kiadása. 8°, 390 old. 64 kép. Ára 9 K 60 f. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
I. 

HIRDETMÉNY 

az őszi erdészeti államvizsgáról. 

A folyó évi őszi erdészeti államvizsgálat október hó 28-án 
s az erre következő napokon fog a fennálló szabályzat értelmében 
Budapesten megtartatni. 

Kelt Budapesten, 1907. évi október hó 2-án. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 




