
kitört a veszettség, mig a másik hat emberen, kik a xanthi-
ummal gyógyíttattak, a veszettség legkisebb jele sem mutat
kozott soha. 

Grzymala orvosnak hat ebét marta meg a veszett kutya. 
Háromnak xanthiumot adott be, 30 grammnyi adagot egyiknek
egyiknek naponkint három hétig. A másik hármat nem vette 
gyógykezelése alá, s mig ezek megvesztek, amazok teljesen 
kigyógyultak s több évig éltek. 

Végre még egy esetet emlit Grzymala orvos. Mintegy 
harmincz darabból álló szarvasmarhát mart meg a veszett 
farkas. Már nyolcz marha veszett el e bajban, midőn a többi 
gyógykezelés alá vétetett. Az orvos a többi fönnmaradt mar
hának fejenkint 96 gramm xanthium-port adott be naponkint 
négy héten át, s a huszonöt drb szarvasmarhából egyetlenegy 
sem veszett meg. 

Ez mindenesetre nagy jelentőséggel biró szer, ha vesz-
szük, hogy — a mint Grzymala orvos állítja — tíz éven át, 
a gyógykezelések alkalmával, sohasem hagyta őt cserben." 

Tudósítás az Orsz. Erdészeti-Egyesület t. tagjaihoz. 
i. 

Kapcsolatban az egyesület f. évi augusztus-hó 2-án tar
tott választmányi üléséről e lapok jelen füzetében közölt 
jegyzőkönyv IV. pontjával, van szerencsénk a t. tagtársakat 
tisztelettel felkérni, miszerint legkésőbb folyó évi szeptember-hó 
30-ik napjáig, az alulirt titkári hivatalhoz beküldendő levelek 
által nyilatkozni szíveskednének az iránt, hogy a vadászati 
érdekek minél biztosabb megóvása végett : 

1. egyes helyi viszonyok között mire fektettessék fősuly? 
2. minő szabályok lennének a szomszédos vadászbirto-



kosok részéről kölcsönös és magánérdekeik megóvása végett 
követendők, s miben álljon a vadászat kölcsönös segélyezése 
és jelzése? 

3. minő eljárás követtessék a nemes-vad tenyészetének 
kezelése és a vad elejtése szempontjából? 

II . 

A folyó év utolsó negyedében B u d a p e s t e n megtartandó 
rendes közgyűlésnek egyik tárgyát az egyleti alapszabályok 
módosítása és a Deák Ferencz alapítvány szabályzatának meg
állapítása is képezvén, a t. tagtársak tisztelettel kéretnek, misze
rint az ezen szabályzatokra vonatkozó véleményeiket, valamint 
a később megállapítandó tárgysorozatba részükről felvétetni 
kivánt kérdéseket is a titkári hivatallal lehető mielébb közölni 
szíveskedjenek. 

Az Orsz. Erdészeti-Egyesület titkári hivatala. 

A m. kir. pénzügyminister f. évi 39.167. számú kör
rendelete a vadászati jegyek kiállítása ügyében. 

(Intézve az összes tö rvényhatóságokhoz . ) 

Miután az 1 8 7 5 . évi 2 1 . tv.-cz. 8., 1 1 . és 12. §-ai 
alapján az egy évre kiadott vadászati jegyek ezen idő letel
tével a kiszabott bélyegilleték előleges lefizetése mellett meg
újíthatók, az ily megújítások alkalmából azonban a mult év 
július 19-én 36 .079 . szám alatt kelt körrendeletem vonatkozó 
utasítása a felmerült panaszok szerint a törvény czélzatától 
eltérő irányban lett némely törvényhatóság részéről a gyakor
latban alkalmazva. Minden lehető félreértés elhárítása és a 
szükséges egyöntetű eljárás biztosítása czéljáből szoros mihez
tartás végett ezennel kijelentem, hogy az idézett törvénysza
kaszoknak a törvény szelleméből kifolyólag egyedül azon 
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