
A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő a folyamodó 
ellátatlan gyermekeinek a száma s kora, az általuk látogatott tan
intézet, az esetleg élvezett ösztöndij, vagy más ilynemű állandó 
segély összege s a kérvényhez a gyermek, illetőleg a gyermekek 
legutolsó iskolai bizonyítványai, nemkülönben a szülők vagyoni 
állásáról szóló hatósági bizonyítvány, illetve atyátlan, anyátlan 
árváknál az árvaszék igazolványa csatolandó. 

Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok felhivatnak, hogy az 
alapból nyerhető segélyek iránti kérvényüket szabályszerű bélyeggel 
ellátva legkésőbb folyó évi július hó 8-ig „Az államerdészeti tiszt
viselők gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizottságá
hoz" (Budapest, V., Zoltán-u. 16. sz.) beküldjék. Az ezen határidőn 
tul beérkező, vagy kellőleg fel nem szerelt kérvények figyelembe 
nem vétetnek. 

Budapest, 1910. évi május hó 20-án. 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Cséti Ottó mells obra, amely a Bányászati és Kohászati Egye
sület tagjainak bőkezűsége folytán készült, m. hó 25-én avattatott 
fel ünnepélyesen a bányászati és erdészeti főiskola aulájában. Az 
Oszágos Erdészeti Egyesület nevében Vadas Jenő min. tanácsos, 
főiskolai rektor helyezett koszorút az erdészeti ifjúság egykori 
jeles tanárának emlékére. 

Beszterezebánya város erdőtisztje érdekében értesülésünk 
szerint felterjesztéssel fordult a belügyminiszterhez, közgyűlési 
határozat alapján kérve, hogy erdőmesterének fizetését az állami 
hozzájárulásból szintén emelhesse. Követendő példaként felemiitjük! 

Az erdészeti főiskolát bezárták. Az erdészeti főiskola ifjú
sága a Selmeczbányán elfajult választási mozgalmakban élénk részt 
vett, annyira, hogy a főiskolát május hó 31-én bezárták, — remél
jük, hogy csak rövid időre! 

Fakülkereskedelmi forgalmunk az év első negyedében. A 
m. kir. statisztikai hivatal kimutatása alapján összeállítottuk az év 



első negyedének fakülkereskedelmére vonatkozó adatokat. Ezek 
szerint a behozatal waggonokban: 

1909 1910 
jan.—márcz. jan.—márcz. 

Bányafa 543 352 
Faszén 49 25 
Gömbölyüfa, tölgy ... 9 47 

bükk 103 30 
„ dió, juhar, kőris 25 19 

hárs, éger 105 145 
fenyő 4410 4651 

Kemény dongafa 330 112 
Puha . 12 24 
Vasúti talpfa 57 201 
Szőlőkaró 160 176 
Fürészelt és faragott tölgy 121 113 

bükk 295 257 
„ „ dió, juhar, kőris ... . . . 59 13 
„ „ hárs, éger 7 8 

fenyő 4965 6967 

A kivitelre vonatkozó adatok a következők: 

Kivitel waggonokban: 1909 1910 
jan.—márcz. jan.—márcz. 

Bányafa 783 779 
Faszén 1586 1864 
Gömbölyüfa, tölgy 458 216 

„ bükk 291 165 
„ dió, juhar, kőris 1135 566 

hárs, éger 141 29 
fenyő 801 909 

Kemény dongafa 526 813 
Puha „ 9 16 
Vasúti talpfa - 816 343 
Szőlőkaró 44 48 
Fürészelt és faragott tölgy 2209 2265 

bükk 1995 2652 
dió, juhar, kőris 299 180 

„ „ hárs, éger 27 23 
fenyő 5759 6106 

Mint e táblázatból kitetszik, a Magyarországba való fabevitel 
mindinkább nagyobb arányokat ölt, s különösen a gömbölyű 



fenyőfánál és fürészárunál nagyon jelentékeny, ugy hogy a göm-
bölyüfa behozatala az exportnál 3742 waggonnal nagyobb, a 
fürészárunál pedig az import a kivitelt 861 waggonnal haladja 
meg. Nagyobb javulás a tölgydongafa és bükkfürészáru kivitelnél 
mutatkozik, melynél a javulás a mult év első negyedéhez képest 
287, illetve 657 waggont tesz. Feltűnő a hanyatlás a gömbölyű 
tölgyfánál (242 waggon), a dió-, juhar-, kőrisfánál (579 waggon), 
vasúti talpfánál (473 waggon). 

Összegezve az importált és exportált árumennyiségeket, azt 
találjuk, hogy az 1910. év első negyedében a behozatal 13140 
waggonra, a kivitel pedig 17074 waggonra rúgott, vagyis a kivi
tel a behozatalnál csak 3934 waggonnal nagyobb, ami fakivitelünk 
hanyatlásának szomorú jele. (F. L.) 

A József főherceg kisérleti telepről utoljára e lapok 1908. 
évi december hó 1-én megjelent füzetének 1182. lapján volt szó. 
Ezen két év alatt nemcsak megmaradtak, hanem valóban kifogás
talanul fejlődtek s gyarapodtak a Juniperus Virginiana, a Prunus 
serotina, a Sorbus aucuparia, a Larix leptolepis, a szelidgesztenye 
s az akkor felsorolt nyárfák (Populus angulata. P. Petrowskyana, 
P. Rasumowskyana és P. trichocarpa). 

A Pinus cembra három éves korában 1904-ben részben fekete
fenyő árnyában, részben pedig teljesen szabadon lett kiültetve s 
ma már meg lehet mondani, hogy e kettő között semmi különbség 
sincsen, mindkettő elég jól áll, bár azt az üdeséget, amivel hazá
jában bir, itt nem tüntetheti fel, de csodálatos, hógy e forró, szá
raz homokban egyáltalában megmarad. 

A védő állobokot minél hamarább el kellene már távolítani, 
mert védenczeiket megfosztják az üditő harmattól, melyet az ottani 
talaj olyan gyors mohósággal sziv fel, hogy némelyek még a léte
zését is tagadják. Pedig kell lennie, mert még a Sahara sivatag
ban is van. A védő állab eltávolítását egyes egyedek fokozatos 
kiszedése, más helyen pedig valamennyinek egyszerre való felnye
sésével kezdik. 

Kár, hogy sok a mezei de még több az üregi nyul, ugy hogy 
azok rágásait leginkább a Quercus rubra sinyli meg, melynek cse
metéit emiatt tövig vissza kellett nyesni, ugy hogy azok most 
bokros buja sarj hajtásokat fakasztottak. 



Ez a 300 holdnál is nagyobb és azonfelül drótkerítéssel 
elkészített terület mégsem önálló vadászterület, hanem ugy mint 
az összes ottani terület: a cs. és kir. udvari fővadászmesteri hiva
talnak van alárendelve, mely ottan miért, miért nem, a rágcsálók 
vadászatilag való pusztítását nem engedi meg, a szén kén egezés 
meg más efféle pusztítás pedig nem vezet eredményhez, mert a 
rágcsálók üregei nincsenek ottan, hanem a kerítésen át váltanak 
oda mint valami azilumba. H. Gabnay Ferencz. 

A II. nemzetközi vadászati kongresszust Bécsben f. évi 
szeptember hó 5—7 napjain tartják meg Frigyes főherczeg véd
nöksége alatt. A szervező bizottság élén Kinszky Károly herczeg 
áll. A kongresszus irodája Bécs, I. Wiesingerstrasse 8. alatt van, 
ahol készséggel szolgálnak bővebb felvilágosítással. 

Az entomologusok első nemzetközi kongresszusa f. évi 
augusztus hó 1—6 napjain lesz Brüsszelben. 

A finn fatermelés fejlődése 1885-től 1908-ig szinte amerikai 
méretű. Ez a legékesebben az alanti kimutatásból tűnik ki: 

Év A munká
sok száma 

Növeke
dés és 

csökkenés 
°/o-ko!<ban 

A termelés 
értéke, finn 
márkában 

Növeke
dés és 

csöknés 
%-kokban 

Feldol
gozott fa 
100 m 8 -

ben 

Fii rész-
á r u 

kivitel 
100 nm

ekben 

1885 7.284 — 21,950.400 957 1486 
1890 . . . 10.578 + 45-1 33,913.400 + 5 4 5 1460 1244 
1895 _-. 12.091 + 14-3 40,672.300 + 19-9 1772 1858 
1900 22.426 + 85-4 79,549.600 + 95-5 2809 2383 
1905 . . . 21.640 — 3-5 79,127.500 — 0-5 2776 2737 
1906 23.772 + 9-8 96,093.000 + 21-4 3097 3049 
1907 . . . 25.821 + 8-6 101,372.600 + 5-5 3101 2805 
1908 . . . 23.945 — 7-3 87,714.100 — 13-4 2838 2695 

A fellendülés az 1895—1900. évekken volt a legnagyobb; 
1900 után már hanyatlás állt be. Az 1908. év az előző évhez 
nagy hanyatlást tüntet fel, ami a rossz konjunktúrának és a kül
földi fapiaczok csökkent felvevőképességének tulajdonítandó. A finn 
fakivitel az egész kivitelnek 53-5°/o-át teszi; 1908-ban 28,336.380 
fatörzset fürészeltek fel, 1907-ben pedig 31.988.319 törzset 



Erdősítési kísérletek Angliában. A Royal Scottisch Arbori-
cultural Society most ismerteti a sitkafenyő meghonosítása ügyé
ben végzett kísérletek eredményét. E kísérletek fényesen beváltak 
s most már nincs messze az az idő, amikor Angliának minden 
erdősítésre alkalmas területe sitkafenyővel lesz beerdősitve. A 
sitkafenyővel folytatott kísérletek 60 évre nyúlnak vissza. A leg
idősebb fatörzsek körülbelül 90' hosszú és 6—9' kerülettel birnak; 
a nyert faanyag feldolgozása igen alkalmas, igen könnyű, hajlékony, 
könnyen megmunkálható. Az az előnye is van, mint a douglas-
fenyőnek, hogy rovarkároknak nincs kitéve. A sitkafenyővel 
egyidejűleg veresfenyőt és norvégiai jegenyefenyőt is ültettek, az 
eredmény azonban nem oly kedvező, mint a sitkafenyőnél, mely
nek a hazája Alaskában és Brit-Columbiában van. 

M ú& ú£ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az u r a d a l m a k t. vezetőségei t , hogy erdőt iszt i l é t számukban be
álló vá l tozásokró l bennünket levelező-lapon ér tes i ten i sz íveskedjenek.) 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter, O Császári és Apostoli Királyi Felsé
gének Budapesten 1910. évi május hó 17-én kelt legfelső engedélye alapján 
Simenszky Kálmán m. kir. főerdőtanácsost sok éven át teljesített hű és hasznos 
szolgálatainak teljes elismerése mellett — saját kérelmére — állandó nyugalomba 
helyezte. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Zareczky Pál m. kir. erdő
tanácsost Csíkszeredából Kolozsvárra s megbízta az ottani ni. kir. állami erdő
hivatal vezetésével; továbbá áthelyezte Bodor Gyula m. kir. erdőtanácsost Buda
pestről Csíkszeredába s megbízta az ottani m. kir. állami erdőhivatal vezetésével. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Binder Károly m. kir. erdőmérnök
jelöltnek állami szolgálatáról történt lemondását elfogadta. 

* 
Stumpfol Ernő m. kir. erdőmérnökgyakornok nevét Szilágyi-ra változtatta. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte : 
1. A kir. erdőfelügyelőségek személyzeti létszámában Craus Géza II. oszt. 

kir. alerdőfelügyelőt I. oszt. kir. alerdőfelügyelővé, — Földvdry Miksa m. kir. 
segéderdőmérnököt pedig II. oszt. kir. alerdőfelügyelővé ; 


