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Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napián. 

Ára egy évre, azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapító tagjainak, kik legalább 300 koronát 
alapitottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet 
alapitottak, áz illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. 
Rendes tagoknak a 16 kor. évdíj fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B U D A P E S T , V . , A l k o t m á n y - u t o z a 6 . s z á m . 

(Telefon: 37—22) 

A lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendő. 

w 
"Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai r.-t. nyomása Budapesv, Üllői-ut 25. 



Munkatársaink tájékozásául! ^ í ^ S S ^ ^ 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felvesszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K-, ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K., oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel 16—24 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre, s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban írják. A czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet 
várni. Kéziratok nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K., 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K. 60 fill., 
50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak egy 

példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése 
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a következő müvek rendelhetők meg: 

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET A L A P V O N A L A I KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. V I I I . kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. I.rész. 
Ára tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet. 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — I I . kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 K. 

A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Ir ta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K., másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 

ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K., nem tagoknak 4 K.; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küldetik. 

ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középitéstan 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem tagoknak 16 K. — I I . rész: 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 
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A fenyőházai v i l lamos üzemű fürész. 
Irta : Masztics Ádám. 

ttt*" liptóujvári m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó fenyő-
l \ házai erdőgondnokság kerekszámban mintegy 12,000 m 3-t 

kitevő rönkőtermése 1904. évi június hó végéig a Fenyő
háza gyógyfürdő- és nyaralótelep kellő közepén álló gőzfürészen 
s a Lubochna patak vize által hajtott viziműfürészen lett feldolgozva; 
ezen két fürész egyenként két-két kerettel s egy-egy körfürészszel 
volt felszerelve. 

Ez a két fürész az 1871. évben épült s a közel harmincz évi 
folytonos üzem után — a kilenczvenes évek vége felé — daczára 
a folytonos és költséges javításoknak, nem volt oly állapotban, 
hogy egyrészt a modern és zavartalan fürészüzemhez kötött 
igényeket kielégíthesse, másrészt pedig, hogy a gyógyfürdő- és 
nyaralótelep fejlődése folyamán kialakult keretbe beilleszthető 
s a nyaralótelep belső területén, annak tulajdonképpeni közép
pontjában továbbra is fenntartható legyen. 

A fürésznek ezen állapota s fekvése mellett nem csoda, hogy 
ugy a fenyőházai m. kir. erdőgondnokság fatermésének szerződéses 
vásárlója s egyúttal a két fűrész bérlője, — kinek érdekében állott, 

Erdészeti Lapok 7 
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miszerint a kincstártól a létező rozoga, megfelelő üzemre már 
nem képes fűrészek helyett teljesen modern berendezésű fürész
telepet kapjon haszonbérbe, — mint nemkülönben a gyógyfürdő-
és nyaralótelep közönsége s különösen annak intéző bizottsága, 
mely a telepnek szivében álló fűrészekben, az ezek körül elterülő 
rakhelyekben s a telep nyugalmát háborító fürészüzemben a 
nyaralótelep fejlődésének akadályát látta, és pedig joggal : a régi 
fűrészeknek megszüntetését, a telepről való kihelyezését s a telepen 
kivül uj fürésztelepnek létesítését szorgalmazta állandóan az ille
tékes helyeken. 

A nyaralótelep intéző bizottságának ily értelmű ismételt kérel
meire utasítást kaptam oly tervek kidolgozására, melyek alapján 
a két régi fürészépület stílszerűen ugy legyen átalakítható, hogy 
a fűrészek külseje által a nyaralótelep szépészeti összhangja zavarva 
ne legyen. 

Ezen tervezett átalakítás, mely a régi fűrészek fennmaradását 
előreláthatólag legalább néhány évvel meghosszabbította volna: 
a megvalósulás stádiumáig — a nyaralótelep és a fürészbérlő 
szerencséjére — nem jutott s a régi fűrészeknek csak is gépészeti 
berendezése lett a további üzembentarthatás érdekében, amennyire 
lehetséges volt, kijavítva. 

A régi fűrészek felhagyásának s a nyaralótelepről való kitele
pítésének terve határozott formában csak az 1902. évben lépett 
előtérbe akkor, midőn a fenyőházai erdőgondnokság fővölgyét 
képező Lubochna patakon gyakorolt évszázados tutajozásnak s 
usztatásnak felhagyása s az erdőgondnokság fatermésének kihoza-
tala czéljából egy villamos üzemű erdei iparvasutnak kiépítése 
elhatároztatott. 

Az erdei iparvasut vontató erővel való ellátása és a gyógy
fürdő- s nyaralótelepen a sokat sürgetett villamosvilágitásnak 
berendezése czéljából a Lubochna patak hajtóerejének felhasználá
sával elektromos áramfejlesztő központi telepnek létesítése lett elhatá
rozva. Ezen áramfejlesztő telep létesítésével kapcsolatosan önma
gától merült fel az az eszme, hogy a két régi fürész felhagyásával, 
aminek előbb-utóbb még is csak be kellett következnie — a 
nyaralótelepen kivül uj és pedig elektromos hajtóerőre berendezett 
fürész létesíttessék. 
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A Lubochna patakon foganatosított vizerőmérések eredményei 
szerint a patakon lefolyó víztömeg a rendelkezésre álló hatályos 
esésnél még a legszárazabb hónapokban (augusztus, szeptember) 
is mintegy 140 effektív lóerőt szolgáltatván, ami az egyes fogyasz
tási ágak (villamos vasút, világítás és villamos üzemű fürész) 
áramfogyasztásának idő tekintetében megfelelően való beosztása 
mellett, az erőszükséglet állandó fejlesztésére elegendő, a villamos 
üzemű erdei vasút s a központi áramfejlesztő telep terveinek s 
költségvetéseinek elkészítésére s egyidejűleg egy elektromos hajtású 
fürész terveinek s költségvetésének kidolgozására kaptam utasítást. 

Az elkészített, minden hatósági és más fórum által jóváhagyott 
tervek alapján az elektromos fürész építése, a nyaralótelepen felül 
elterülő tágas völgyfenéken, a kassa-oderbergi vasút Fenyőháza 
vasúti állomásától lVa kilométernyire az 1903. év tavaszán, házi 
kezelésben kezdetét vette, az építkezés s a fürésztelep berendezése 
1904. évi június hó végével teljes befejezést nyert és a fürész, 
mihelyt a központi áramfejlesztő-telep megindítható volt, ugyan
ezen év augusztus havában üzembe hozatott. 

A fürészüzem czéljaira az uj telepen emelt épületekkel, ezek 
általános elrendezésével, fekvésével, építési módjával, beosztásával, 
a fürészrakodók vágányrendszerével, a fürészépület és a válasz-
tékoló szin között épült tolóvágánynyal, az eredetileg rendkívül 
talajvizes építési- és rakodóhely szárazzá tételével — miután ezek 
a fürésznek egészen modern szempontokra alapított üzemével 
szoros összefüggésben vannak — az üzemet ismertető külön 
czikkben szándékozván részletesen foglalkozni: ez alkalommal 
csak a fürész gépészeti berendezésének és pedig első sorban a 
famegmunkáló- és szerszámgépeknek, másodsorban az elektromos 
felszerelésnek ismertetésére fogok az alábbiakban kiterjeszkedni. 

Általános tájékoztatás czéljából csak annyit jegyzek meg, hogy 
a tulajdonképpeni fürészüzemet szolgáltató gépészeti és elektromos 
felszerelés a fürészépületben s az ezzel párhuzamosan a fürészáru
rakodó felé 10 m távolságban épült választékoló színben nyert 
elhelyezést. 

A főépületnek a famegmunkáló gépeket magában foglaló 
része, »a keretház" falazott souterrainnel fából, az elektromos 
kapcsoló tábla, a pengeélesitő, továbbá a lakatos- és kovács-

T 
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műhely elhelyezésére szolgáló része pedig souterrain nélkül szilárd 
anyagból, a választékoló szin, a tüzifaapritóhoz tartozó kis 
souterrain kivételével ugyancsak fából épült. 

A keretházban három keretfürész, egy kettős hasitó keret, 
egy gyalugép s két körfürész, a választékoló szinben egy inga
körfürész s egy teljes tüzifaapritó berendezés nyert helyet. 

Ezek előrebocsátása után áttérhetünk a gépészeti berendezés 
s az elektromos felszerelés részletes ismertetésére. 

/. Famegmunkáló- és szerszámgépek. 

A fürész felszereléséhez a következő famegmunkáló gépek 
tartoznak: 

1—3. Egy darab 30"-es, egy darab 24"-es és egy darab 
18"-es szabadon álló, egészen vasból készült keretfürész, melyeknél 
a keret az állványok felső részét összekötő traversák levétele után 
bármikor kiemelhető, anélkül, hogy az állványokat helyükből 
kimozdítani kellene. A felső vonóhengerek emelésére és terhelésére 
Rotschild-féle szabadalmazott hajtómű szolgál. A keretállványok 
igen erősen vannak szerkesztve; nagy állékonyság elérése végett 
súlyosak. A keretfürészek fékező szerkezettel vannak felszerelve, 
melylyel a keretet bármely helyzetben meg lehet állítani. 

A 30"-es keretfürész 165, a 24"-es 180, a 18''-es 210 fordu
latot tesz perczenként. 

4. Egy kettős hasitó keretfürész, melynél az előtolás függélyesen 
álló rovátkolt hengerekkel történik, a fentihez hasonló fékszerkezettel. 

5. Egy gyalugép 4 késtengelylyel. A gyalugép használata a 
következő határok között mozog: 

á) a csakis a vízszintes késtengelyekkel való gyalulásnál 
500 mm széles és 200 mm vastag foknál: 

b) mind a négy késtengely egyidejű működésénél 75 —460/7z/?z-ig 
széles, 12—75 mm vastag faanyagnál: 

1. a felső vízszintes tengely a) 35 mm |3) 66 mm mélyen 
hornyol, vágányol és eresztékel; 

2. a függélyes késtengelyek a) 20 mm j3) 30 mm mélységig 
dolgoznak. 

A gyalugép megfelelő előtéttel, (előtengely, Vorgelege) van 
felszerelve. 
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6. Két darab teljesen vasból készült körfürész, 600 mm 
átmérőjű lapokkal, gyalult 1400/800 mm-es asztallappal, „hosszú 
fémcsapágy"-akban forgó aczéltengelyekkel; az asztallap könnyen 
lecsavarható, betétlemezzel van ellátva, mely lehetővé teszi, hogy 
a fürészpenge az asztal lecsavarása nélkül is könnyen kivehető. 
A körfűrészek szabadalmazott védő készülékkel birnak s külön-
külön motor által egyszerű szijáttétel segélyével mozgathatók. 
Perczenkénti fordulatszámuk 1500. 

7. Egy ingakörfürész egészen vasból, védővel, — két erős 
függőállványra szerelve; ezek az állványok a fedél egy-egy kötő
gerendájához vannak erősítve. Az egészen vasból szerkesztett 
fürészkereta függőállványokra forgathatóan van szerelve. Az előtét
tengely egy a felső padozat gerendáira erősített 5 HP elektromotor 
által felülről lesz indítva s egy emelő segélyével alulról könnyen 
beállítható. Az előtét-tengely a fürésztengelyt hajtja, mely kettős 
fémcsapágyakban forog. A fürésztengely csapjai önműködően 
kenő gyűrűs csapágyakban mozognak. 

A fürészlap perczenként 460 fordulatot tesz. 
8. Teljes tüzifa-aprító berendezés, mely áll: 
a) egy darab két baltáju favágó gépből, melynél a balta

kereszt (balancier) s a vágótőkék felvételére egy darabból készült, 
öntött állvány szolgál; a vágótőkék függélyesen állíthatók. A 
balta-kereszt két (esetleg négy) kicserélhető, Martin-aczélból 
készült baltával bír s alulról edzett csap forgattyuja által hozatik 
üzembe ; 

b) egy tüzifaapritásra szolgáló körfürészből, tolóasztallal, 800 mm 
átmérőjű, perczenként 1500 fordulatot teljesítő fürészlappal; 

c) egy egyszerű elevátorból, az aprított tűzifa felvonására 
s a kocsikba való rakásolására. 

Az egész tüzifaapritó berendezés transzmisszióval bir, melyet 
egy 8 HP-es, a souterrainben elhelyezett elekromotór hajt. 

b) S z e r s z á m g é p e k . 

A kovács- és lakatosmühelyben s a pengeélesitő-helyiségben 
a következő gépek vannak felállítva: 

1. Egy önműködő keretfürész élesitőgép teljesen vasból, 
lengő orsóval, „Schmaltz F. Offenbach"-féle gyártmány; 
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2. Egy fürészélesitő-gép a gépre szerelt előtéttel, körfűrészek 
élesítésére szolgáló készülékkel, sárgafém-csapágyakban forgó 
aczéltengelyekkel; a laza s az ékelt szijdobok az előtéten vannak, 
éppen ugy a megállító készülékek is; az élesítő kerékvédővel 
van ellátva, fordulatszáma 1750. 

3. Egy fürészfogat lyukasztó-gép, „Kirchner E. und C. Leipzig"-
féle gyártmány; 

4. Egy darab egyengető esztergapad, teljesen vasból, 340 mm 
csúcsmagassággal, 4500 mm eszterga, 6000 mm ágyhoszszal. 

5. Egy vasgyalugép 2000 mm gyaluhoszszal, 540 mm gyalu-
szélességgel, 450 mm gyalumagassággal; 

6. Egy szabadon álló vasfurógép erős állványzattal, önműködő 
kormányzással, 70 mm átmérőig terjedő lyukak fúrására. 

Ezen összes szerszámgépeket transzmisszió segélyével egy 
5 HP motor hajtja (csoporthajtás). 

Az összes gépeket, az önműködő pengeélesitő- s a fürészfogat 
lyukasztó gép és az egyengető esztergapad kivételével, mely gépek 
a vrbanjei (Szlavónia) leszerelt telepről vétettek, a „Nicholson" 
budapesti gépgyár részvénytársaság szállította; a vasgyalugép s a 
szabadon álló vasfurógép a budapesti „Fegyver- és gépgyár 
részvénytársaság" gyártmánya. 

2. Elektromos felszerelés. 

a) Á r a m r e n d s z e r . 
Az elektromos áramot fejlesztő központi telep a fürész üzemén 

kivül a fenyőházai fővölgyi erdei iparvasutat vontató erővel látja 
el s a gyógyfürdő- és nyaralótelep elektromos világításához szük
séges áramot is szolgáltatja. 

Ezen háromféle jellegű fogyasztásnak megfelelően a központi 
telep olykép lett berendezve, hogy az elektromos generátorok 
magas feszültségű, háromfázisú, váltakozó áramot termeljenek, 
amelynek feszültségét a vezetékhálózatban elosztott nyugvó transz
formátorok a fürésztelep motorainak hajtásához alkalmas alacsony 
feszültségre redukálják. 

b) E l e k t r o m o t o r o k , t r a n s z f o r m á t o r . 
A motorok megválasztásánál az vétetett irányadóul, hogy az 

egyes motorok a lehetőségig teljesen kihasználtassanak, vagyis 
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mindig lehetőleg teljes megterheléssel dolgozzanak. Ezen elvet 
véve alapul, az volt czél gyanánt tekintendő, hogy transzmisszió 
mellőzésével a lehetőségig minden egyes munkagép külön hajtó
motort kapjon, mely igy csak teljes megterheléssel és csak addig 
jár, mig a munkagép dolgozik. Az elektromos munkaátvitelnek 
tudvalevőleg egyik óriási előnye, hogy a hajtóerő a hatásfok jelen
tékeny változása, nevezetesen csökkenése nélkül tetszőleges kis 
egységekre tagolható s igy a mechanikai transzmisszió alkalmazása 
mellőzhető. Arra nézve, hogy ez mily rendkívüli fontosságú, elegen
dőnek tartom felemlíteni azt a tapasztalati tényt, miszerint mecha
nikai transzmisszióval berendezett gépgyáraknál a transzmisszió 
munkafogyasztása körülbelül 5 0 % . Igy a hatásfok is 5 0 % Ezen 
hatásfok egyes hajtással (midőn minden egyes munkagépet külön 
motor hajt) a motorok nagysága szerint 80—90%-ig fokozható; 
elektromos csoporthajtás esetén pedig (midőn kisebb munkagép
csoportok hajtására egy közös motor alkalmaztatik), ha a csoportok 
és a hajtómotor is megfelelően vannak összeválogatva, 7 0 — 8 0 % 
hatásfok érhető el. 

Ezen elvek és tapasztalati tények folytán a villamos üzemű 
fürész tervezésénél s az 1904. év nyarán a tervezet szerint keresztül
vitt felszerelésénél az egyes hajtású rendszer vétetett alapul és 
csak a pengeélesitő- s a kovács- és lakatosmühely, egy időben 
ugyszólva sohasem dolgozó szerszámgépeiből képeztetett egy 
közös motor által hajtott kisebb gépcsoport. 

A fürésztelep különféle gépeinek hajtására 10 darab három
fázisú motor lett beállítva, összesen 116 tényleges lóerőnyi tel-
jesitménynyel. 

A motorok 300 V-nyi üzemfeszültségre épültek s a központi 
telepből szállított 3Ü00 V feszültségű áram redukálására transzfor
mátor szolgál. A 300 K-nyi üzemfeszültség választása azért mutat
kozott legajánlatosabbnak, mivel normális viszonyok mellett elég 
csekély vezetékköltséggel jár és egészséges emberre, normális 
viszonyokat feltételezve, már nem életveszélyes. 

Az egyes motorokat jellemző adatok a következők: 
x) a 30"-es keretfürészt hajtó motor percenkénti 808 fordulat 

mellett 30 tényleges lóerőt, 
|3) a 24"-es keretfürészt hajtó 808 fordulat mellett 20 lóerőt, 
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y) a 18"-es keretfürészt és a hasitó keretet ellátó egy-egy 
motor 808 fordulatnál egyenként 16 tényleges lóerőt, 

5) a gyalugépet és a tüzifaapritó berendezést hajtó egy-egy 
motor 1200 fordulatnál egyenként 8 tényleges lóerőt, 

7}) az ingafürészt s a szerszám- és pengeélesitő műhelyt hajtó 
egy-egy motor 1200 fordulatnál egyenként 5 tényleges lóerőt, 

tr) a két körfürészt hajtóerővel ellátó két motor 1200 fordulat 
mellett egyenként 3'5—4 -5 eff. lóerőt szolgáltat. Ez a két motor 
a körfűrészek hajtására gyengének bizonyulván, rövid üzem után 
öt-öt lóerős motorokkal cseréltetett ki. 

Az összes motorok rövidre zárt forgórészszel és szijfeszitőkkel, 
a 30, 20 és 16 HP (lóerő) motorok csúsztató gyűrűkkel vannak 
ellátva. 

Az összes motorok ólombiztositóval, bádogfedéllel, ólom
lemezekkel ellátott hárompólusú kikapcsolókkal vannak felszerelve 
és pedig a 30 HP motor 100 ampére-ig, a 20 és 16 HP-sek 
50 ampére-ig, a 8 HP-es 30 ampére-ig, az 5 HP motorok pedig 
15 ampére-ig. 

A periódusok száma az összes motoroknál 42. 
A transzformátor teljesítménye ugy lett megválasztva, hogy 

az a berendezett lóerőszám 70%-át tudja árammal ellátni, miután 
bizonyosra volt vehető, hogy a fürésztelep egy időben sohasem 
fog 80 lóerőnél többet igényelni. 

A transzformátor számára külön elzárható helyiség áll rendel
kezésre, melyben a fürésztelep fő kapcsoló táblája és a fürésztelep 
villamos világításának kapcsoló táblája is elhelyezést nyert. 

A transzformátor a vezetékről külön, a szabadban elhelyezett, 
három pólusú kiiktatóval is lekapcsolható. 

A transzformátor-állomás maximális secundár feszültsége 330 
Volt; vasállványra szerelt márvány kapcsoló táblával bir, melyen 
két ampere-méter 200 A-ig, egy ampere-méter 50 A-ig s egy db 
voltméter 400 V-ig, továbbá három darab hárompólusú, emeltyüs, 
ólombiztositóval ellátott kikapcsoló 330 l^-ig s 200, illetve 100 
és 50 A-ig talált elhelyezést. 

A 30, 20 és 16 HP motorok az indításnál beálló áramlökések 
gyengítésére inditó ellentállással (vizrheostát, lettek ellátva, a 3'5, 
5 és 8 HP motorok pedig inditó ellentállás nélkül szerelve. 
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Az ingafürészt hajtó motor a felső padozat gerendázatán, 
a lakatos és élesítő műhelyt hajtó a földszinten, a többi pedig a 
souterrain ben van elhelyezve. 

A famegmunkáló- és szerszámgépek hajtására, — kivéve 
a lakatosmühelyben s a pengeélesitőben elhelyezett kisebb gép
csoportot és a tüzifaapritó berendezést, — mechanikai transzmisszió 
mellőzésével a motor és a munkagép közt egyszerű szijhajtás 
alkalmaztatott. 

A szijhajtás alkalmazása azért volt szükséges, illetve a motor 
által való közvetlen hajtás azért volt mellőzendő, mert az elektro
motorok fordulatszáma többszörié nagyobb, mint a munkagépeké. 

Ugy a motorok, mint az ellenállások és kiiktatók kezelése 
szakértő közegek nélkül, betanított munkások által végezhető. 

Ezen motorikus felszereléssel lett a villamos fürész tervezve, 
ezen tervezetnek megfelelően felszerelve s az 1904. év augusztus 
havában üzembe helyezve s ugyanezen évi deczember hó közepéig 
üzemben tartva. 

Ezen, augusztus hó közepétől deczember hó közepéig folyta
tott négyhónapi üzem alatt azonban oly jelenségek merültek fel 
s oly és pedig elég gyakori üzemzavarok állottak be, melyeket 
a motor- és az áramelosztási rendszer megválasztásakor előre 
látni nem lehetett. 

A keretekbe feszíthető legnagyobb pengeszám alkalmazásánál, 
vagyis a keretfürészek s közvetve a motorok teljes megterhelésénél, 
utóbbiak a megengedett határon felül annyira felmelegedtek, hogy 
a motorok minduntalan átütöttek, a tekercselések átégtek. 

Nemcsak fennakadást szenvedett ezáltal gyakorta az üzem 
eltekintve a motorok gyakori javításával járó jelentékeny költ

ségektől, — hanem a rendkívüli, lisztfinomságu fürészpornak a 
motorokra való rakodása, a motorok részei közé való beszivódása 
folytán (magas fordulati számuk mellett a motorok a szó szoros 
értelmében magukba szívták a finom fürészport) a kigyulladás 
veszélye fenyegette állandóan a fürésztelepet. A motorokra s 
különösen azok súrlódó részei közé lerakodó fürészpor által 
képezett burok a motorok felmelegedését nagy mérvben előmoz
dította s ezáltal az átütések s az ezekkel járó üzemfennakadások 
számának szaporodásához nem kis mérvben járult hozzá. 
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A fürészpor által való ellepés ellen a motorokat többféle 
módon próbáltuk megvédeni. 

Legelőször a „Ganz-gyár" vezető mérnökének tanácsára 
deszkából készült ládákkal borítottuk le a motorokat. Ezen véde
kezési mód azonban nemcsak hogy be nem vált, hanem határozottan 
hátrányosnak bizonyult; a deszkaburkolat a motorban fejlődő hőt 
a kisugárzásban akadályozta s a motorok még gyorsabban s gyak
rabban hevültek tul a megengedett hőfokon. 

A boritó deszkaládák mellőzésével megkisérlettük a motorokat 
a fürészpor ellen azáltal védeni, hogy a souterrainnek a motorok 
elhelyezésére szolgáló részét gondosan illesztett deszkafallal elkü-
lönitettük a famegmunkáló gépek alapjait magában foglaló részétőL 
csakis a hajtó szijak részére szükséges nyilasokat hagyva meg a 
válaszfalban. Sikerre ez a kísérlet sem vezetett; a hajtó szijak 
számára hagyott, nem mellőzhető nyílásokon a motorokhoz még 
mindig elegendő fürészpor férkőzött arra, hogy azok működését 
hátrányosan befolyásolja s a fürésztelepet állandó tüzveszedelemben 
tartsa. A motoroknak finom selyemszövettel való beboritása sem 
vezetett eredményre: a motorok felmelegedése fokozódott, a Iiszt-
finomságu fürészpor a legfinomabb sodronyszöveten is áthatolt. 
(Hasonló rendkívüli finomságú fürészport más fürésztelepeken 
nem észleltem; ugyanúgy nyilatkoztak igen számosan, kik a fenyő
házai villamos fürészt üzemközben megtekintették.) 

A fürészpor elleni eredménytelen védekezéssel, melynek sikeres 
volta esetén különben is csak a tűzveszély eshetősége s némi 
részben a motorok felmelegedésének foka csökkent volna, fel
hagytunk s azt a kérdést igyekeztünk megoldani: miként lehetne 
a motorok túlságos felmelegedésének teljesen elejét venni. 

A tervezés alkalmával az egyes munkagépeket hajtó motorok 
munkaképességének megválasztásánál a gépek munka- illetve 
lóerőszükségletét, illetőleg a gyakorlatban elfogadott s általánosan 
használt adatok vétettek mérvadókul. A gyakorlati adatok és az 
ezek alapján egybeállitott s a fürésztechnikában általánosan elfogadott 
képletek utján az egyes gépek hajtására kiszámított munkaszük
séglet a lóerők számának körülbelül 25—33°/ 0-ával lett nagyobb 
biztonság czéljából emelve s a motorok ezen tulbőven számított 
munkaszükségletnek megfelelően méretezve és szerkesztve. Igy pl. a 



103 

30"-es keretfürész 24 penge kifeszitése mellett, a gyakorlatból vett 
adatok szerint, — az üres keret járatására 4, minden pengére 0 5 — 0 - 7 
(vegyük a maximumot) lóerőt számítva, összesen 4 - 0 - j - 2 4 X 0 - 7 = 2 0 - 8 
HP, a 24"-es keretfürész 18 penge kifeszitése mellett 16 -6 HP, 

- a 18"-es keretfürész 12 penge kifeszitése mellett 12-4 HP 
munkát igényelt; ezen munkaszükséglettel szemben biztonság 
czéljából 30, 20 és 16 HP erejű motorok nyertek alkalmazást. 

Az alkalmazott motorok munkaképessége, amint azt szám
talan a „Ganz és társa" gépgyár mérnökeivel együttesen végzett 
mérés igazolta, az utóbbi lóerőszámokkal teljesen egyezett s azok 
tengelyükön mérve 30, 20, 16 HP-t szolgáltattak a kereteknek. 

Mégis annak daczára, hogy a motorok munkaképessége 
25—33 9/o-kal nagyobb volt, mint amennyire az egyes munka
gépeknek a gyakorlati adatok szerint szükségük lehetett: a motorok 
igen sokszor mégis munkabírásuk határáig, sőt ezenfelül is meg 
voltak terhelve (túlterheléssel dolgoztak), minek következtében 
a megengedett hőfokon túlhevülve a mótordobok gyakran 
átütöttek. 

A famegmunkáló gépeken magukon munkaméréseket eszkö
zölni megfelelő készülékek hiányában nem állott módunkban, a 
„Nicholson" gépgyár részvénytársaság által szállított famegmunkáló 
gépek azonban a legnagyobb preczizitással s pontossággal vannak 
szerkesztve s kidolgozva, ugy a rendes üzem folyamán, mint a 
motorokon eszközölt mérések alkalmával a legnagyobb pre
czizitással működtek, szerkezetükben a mozgó részek súlyában 
stb. egyáltalán nincsenek oly eltérések, melyek más hasonló gépekkel 
szemben nagyobb hajtóerőt tehetnének szükségessé: fel sem volt 
ennélfogva tehető s nem is forgott fenn annak feltételezésére 
bármi ok, hogy a tetemesen nagyobb munkaszükségletnek a 
famegmunkáló gépek legyenek az okai. 

Kizártnak kellett tekintenünk másfelől annak még a feltevését 
is, hogy a munkagépek erőszükségletét illetőleg a tervezésnél és a 
motorok munkaképességének megválasztásánál alapul vett gyakor
lati adatok helytelen eredményeket szolgáltathassanak; hiszen 
ezen adatok számos évtized folyamán tett kísérletek s mérések 
eredményei, azok alapján sok ezer és ezer keretfürész épült, épül 
és dolgozik zavar nélkül, kifogástalanul. 
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Ennek a legszorgosabb megfigyelések s vizsgálatok utján sem 
tudtuk találni más okát mint azt, hogy a motorok a munkagépek 
munkaszükségletéhez alkalmazkodni nem tudtak, ennek hirtelen 
emelkedését és csökkenését követni nem bírták. 

Ez irányban tapasztalati adatokkal ezideig nem rendelkeztünk. 
A munkagépek igényelte energiában beálló hirtelen változások 

kétfőokra vezethetők vissza: a fürész-pengék által a metszés folyamán 
legyőzendő ellentállás hirtelen változására s a motorokon alkal
mazott szijtárcsák kis átmérőjére, illetve az erőátvitelt eszközlő 
szíjaknak ebből eredő csúszására. 

Erősen göcsös rönköknél, aminők Fenyőházán nagy számban 
fordulnak elő, a pengék által a fürészeléshez s igy a keret járására 
fordítandó munkaszükséglet igen gyakran s hirtelenül változik 
aszerint, amint egyes penge, vagy a pengék egyrésze, avagy 
valamennyi tiszta, egyenes rostu, göcstelen faszövetből csavarodott 
rostu faszövetbe avagy benőtt kemény ággöcsökbe hatol és viszont. 
A keret járására felhasznált munkaszükségletben igy beálló hirtelen 
változások azon nagy különbség mellett, mely a motor és a 
munkagép tengelye perczenkénti fordulatainak száma között van, 
elég nagyok arra, hogy a motor a munkagép energiaszükség
letének általuk előidézett és pedig hirtelen emelkedését ;vagy 
csökkenését követni nem tudja. Például a 30 HP motor 808 fordu
latot, a 30"-es keretfürész pedig csak 165 fordulatot végez perczen
ként. 

Nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a motorok a munka
gépek energiaszükségletéhez alkalmazkodni nem tudtak, az a 
körülmény is, hogy a motorok szijtárcsáinak átmérői viszonyítva 
a munkagépek szijtárcsáinak átmérőjéhez igen kicsinyek voltak 
(220—280 mm). Ennek az volt a következménye, hogy az áttételi 
szijak a motorok szijtárcsáin rövid időközökön át igen gyakran 
nem kerületi mozgást végeztek, hanem a szijtárcsa peremén 
csúsztak s igy nemcsak nem tudták a munkagép energiaszükség
letében beállott változásokat a motorral közölni, hanem a szij 
csúszásának tartamára az energiának a motorról a munkagépre 
való átvitele nagy mértékben korlátozva is lett. 

A most tárgyalt két tényező folytán az energiaszükségletben 
s fogyasztásban beálló hirtelen változások és lökések, melyekhez a 



105 

motor hirtelenül alkalmazkodni nem tudott, idézték elő a motorok 
túlmelegedését s átütését, ami egyrészt a fürésztelepet állandóan 
a tüzveszedelem eshetőségének tette ki, másrészt gyakori káros 
költséges (részleges) üzemszüneteket okozott. 

A felfürészelés alá kerülő faanyagok minőségének megváltoz
tatása, önmagától értetődőleg nem állott módunkban, nagyobb 
átmérőjű szijkorongok pedig az alkalmazott lóerőszámu motorokra 
méreteik mellett nem lévén alkalmazhatók: más megoldást kellett 
keresnünk arra, hogy a fürészüzemben jelentkezett bajokon segítsünk. 

A megoldást illetőleg először az az eszme vetődött fel, hogy 
uj 40 HP erejű motor beszerzésével a meglévő felszerelt moto
rokat egy-egy munkagéppel eltoljuk oly formán, hogy a meglévő 
mótoralapfalazatok felhasználásával s átdolgozásával a 40 HP 
motorral a 24"-es, az utóbbit hajtó 20 HP motorral a 18"-es 
keretfürészt, az ennél leszerelendő 16 HP motorral pedig a gyalu
gépet fogjuk hajtani. 

A kérdésnek ilymódon való megoldása lett volna a legolcsóbb, 
ezt azonban főleg a következő három oknál fogva mégis mellőztük: 
1. a fürészpornak a motorokra való lerakodásából származó hátrány 
és veszedelem ezen átalakítás mellett csökkent volna ugyan, 
mivel a motorok nagyobb HP számánál sokkal ritkábban 
következhetett volna be (ha ugyan egyáltalán előfordult volna) 
az az eset, hogy egyik vagy másik motor teljes megterheltetése 
határáig vétessék igénybe, teljesen kiküszöbölve azonban nem 
lett volna; 2. az alkalmazott elektromotorok szijtárcsáinak átmérői 
(a tárcsák diamétere 220—280 mm) között oly jelentéktelen 
a különbség, hogy a tervezett mótoreltolás mellett a hajtó-
szijak csúszása meg nem szűnt s az általa előidézett zavarok számba
vehető mérvben nem apadtak volna s végül 3. az egyes munka
gépekhez néhány lóerővel erősebb motoroknak beállításában nem 
láttunk kellő s elegendő biztosítékot arra, hogy a motorok az 
energia szükséglethez minden körülmények között gyorsan alkal
mazkodnak s hogy oly esetek, midőn teljes megterheltetésükön 
felül vétetnének igénybe, elő nem fordulnak. 

A fürésznek az ismertetett üzemzavarok megszüntetése czéljából 
szükségessé vált átalakítását véglegesen s ugy kívántuk eszközölni, 
hogy a munkagépek energiafogyasztásában beálló hirtelen váltó-
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zások s az általuk okozott lökések — ha már teljesen el nem 
kerülhetők — legalább ne teljes nagyságukban, hanem lehető
ségig a minimumra szállítva vitessenek át a motorokra s hogy 
a szijak csúszásából s a fürészpor lerakodásából eredő bajok 
végleg megszűnjenek. Ennek elérhetése végett nem maradt más 
hátra, mint az egyes hajtás rendszerének elejtése, melynek alkal
mazása pedig fentebb ismertetett rendkívüli előnyeinél fogva más 
üzemeknél állandó czélt képez s éppen ezen előnyök miatt vétetett 
a fenyőházai fürésztelep tervezésénél is mérvadóul, és a három 
keretfürésznek, a hasitó keretnek s gyalugépnek megfelelően 
nagyobb motor által mozgatott közös tengelyről való hajtása. 

Minden mérvadó körülmény figyelembe vételével ily érte
lemben dült el a fürész átalakításának kérdése. 

A transzmisszió-tengely mozgatására hivatott motor meg
választásánál 120 és 160 lóerejü motor alkalmazása vétetett kom-
bináczióba. A 160 HP motort választottuk főleg azon czélból, 
hogy később, az üzem belterjességének fokozódásával ujabb 
szijkorongok felékelése s kisebb mechanikai áttétek segélyével a 
transzmisszióról ujabb munkagépek avagy kisebb gépcsoportok 
legyenek hajthatók. (Ez már eddig is bekövetkezett; a régi gyakor
latnak — két-két keretre egy-egy körfürész — megfelelően beál
lított két körfürész a rendkívüli nagy munkaképességű kereteken 
termelt fürészáru szélezésére nem lévén elegendő: a keretházhoz 
épített toldásban 3 uj körfürészt állított fel a bérlő, melyeket 
előtengely és szijáttétel segélyével a fő transzmisszió hajt. 

A 160 HP motor a fürészépület szintjében, az épülethez 
hozzáépített, a keretház felől teljesen elzárt helyiségben van fel
állítva ugy, hogy fürészpor egyáltalán nem férkőzhetik hozzá. 

A motor feszültsége 3000 V, a periódusok száma 42, a 
perczenkénti fordulatoké 350. 

A motor hatásfoka, a munkát megfelelő fordulatszám mellett 
a motor tengelyén mérve: egész terhelésnél Ql°/o, 2/s terhelésnél 
90°/o, 7a terhelésnél 8 9 % , VB terhelésnél 8 6 % . 

Rövid időre a motor lökészerüleg 50%,-kal terhelhető tul. 
A transzmissziós tengely három részből áll, melyek 100, 90 

és 80 mm átmérővel birnak, tárcsakapcsolással vannak összekötve 
s 13, egymástól független, talplemezzel biró csapágyban nyűg-
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szanak; a csapágyak közül 5 a régi öt mótoralapra, 8 pedig az 
ezek közé épített uj csapágyfalazatra lett szerelve. 

A fürészüzemnél fellépő lökések kiegyenlítése czéljából a 
motor által hajtott s a transzmissziós tengelyre felékelt szijkerék 
lenditő keréknek van kiképezve, mely az egyenletes nyugodt járást 
biztosítja. 

A körfűrészekhez tartozó, továbbá a pengeélesitő s kovács és 
lakatosműhelyt hajtó, valamint az ingafürész s a faapritó motorok 
változatlanul maradtak; tekintve azonban ezen kisebb számban 
lévő és kevesebb teljesítményt igénylő motorokat, az eredetileg 
felszerelt 80 kilowatos transzformátor 40 kilowattossal cseréltetett fel. 

Ezen motorikus felszereléssel van a fürész öt negyedéve üzemben 
s dolgozik a legkisebb üzemzavar s fennakadás nélkül, bizonyságául 
annak, hogy nagyobb fiirésztelepeknél a mechanikai transzmisszió 
az üzemben fellépő lökések miatt ez idő szerint még nem mellőzhető. 

3. Vezetékek. 

A központi gépházat s a fürésztelepet külön magasfeszültségű 
vezeték köti össze, mely a gépházból kikapcsolható. Nagyobb 
biztonság okáért a fürésztelep előtti utolsó vezetékoszlopra még 
külön magasfeszültségű 3 polusu kikapcsoló van szerelve, amelylyel 
a fürésztelep transzformátorát nem szakértő közeg is kikapcsolhatja 
az esetben, ha tűzvész, áradás vagy egyéb ok a teljes árammente-
sitést tenné szükségessé. 

A csupasz, nem szigetelt vezeték (erőátviteli vezeték) a termé
szetes terepszín felett 5Va—6 m magasságban van porczellán 
szigetelőkön vezetve s bekapcsolt villámhárítókkal ellátva. A villám
hárítók vezetékeihez 2 mm vastag huzalokból font hétszálu kábelt 
használtunk. A huzal 20° C-nál abszolút szilárdságának legfeljebb 
egy harmadára vétetik igénybe. 

A vezetékek összeköttetése részben forrasztással, részben az 
áramvezetés folytonosságát biztosító szorítókkal történt. 

A falra fektetett huzalok szigetelő burokkal vannak ellátva s 
minden méter távolságban porczellán szigetelőkkel a falhoz 
erősítve. 

A vezetékek ugy vannak méretezve, hogy áramokozta fel
melegedésük a 20° C-t meg nem haladja. 
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Minden oly elágazásnál, amely legalább 2 Ampere erősségű 
áram vezetésére szolgál, a vezetékbe önműködő árammegszakitók 
vannak beiktatva, melyek a megszabott legnagyobb áramerősség 
másfélszeresének fellépésekor a vezetéket megszakítják. Ezen áram
megszakitók az elágazás mindkét vezetékébe be vannak kapcsolva. 

A vezetékek elszigetelése ugy a földtől, mint egymástól az 
5000 E/I Ohmot mindenütt messze fölülhaladja. (E az illető veze
tékben fellépő legnagyobb feszültség Voltban, / a legnagyobb 
áramerősség Ampére-ben.) 

A berendezésnél a német elektrotechnikusok egyesülete által 
megállapított feltételek (Vorschriften des Verbandes deutscher 
Elektrotechniker) szigorúan be lettek tartva. 

4. Világítás. 

A fürészépületben s a fürészrakodókon modernül berendezett 
villamos világítás van. A világítás számára a transzformátor helyi
ségben az összes előirt biztosító, mérő és kikapcsoló készülékekkel 
s transzformátorral felszerelt külön kapcsolótábla van felállítva. 

Az összes elektromos berendezést a „Ganz és társa vasöntő-
és gépgyár részvénytársaság" szállította és szerelte. 

A községi közlegelök h a s z n á l a t á r ó l . 
Irta: Stolcz József, Feketehalom község erdőgondnoka. 

A mezőgazdasággal foglalkozó kisbirtokos osztály mind 
súlyosabbá váló helyzete már évek óta az állattenyésztésnek fej
lesztésére fordítja az általános figyelmet, amit ujabban a mind
inkább fellépő jelentékeny húsdrágulás még inkább elősegít. 

A mezőgazdaságot üző államok gerinczét képező kisbirtokos 
osztály boldogulásával országos érdekek fűződnek szorosan össze, 
mert nemcsak a termelő kisgazda vagyoni helyzete függ össze az 
államot mélyen érintő szocziális mozgalmakkal, hanem az általa 
előállított mezőgazdasági termékek mennyiségének emelkedése 
vagy csökkenése is, hatással lévén az ország iparára és kereske
delmére, de az országot lakó egyes fogyasztók érdekeire is, köz
vetve szintén állami érdekeket érint. Ilymódon az ország lakos-
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ságának minden tagjára vonatkozó érdekközösség áll elő, mely 
kötelezettséget ró minden e tárgygyal foglalkozóra, vagy ahhoz 
értőre, hogy a mutatkozó bajok orvoslását czélzó eszméit tehet
ségéhez mérten közölje, melyek a bírálat retortáján átszűrődve, 
egy gazdaságilag jobb kor alapjának megvetéséhez hozzájárulhatnak. 
S midőn e fontos ügynek minél több oldalról való megvilágítása 
a czél érdekében csak kedvező lehet, önként kiválik e tényből a 
mezőgazdák és erdészek válvetett munkásságának szüksége, kik 
a mai kedvezőtlen állapotok alapvető okait a legközvetlenebbül 
szemlélhetik s tapasztalataikat a közvetlen szemlélődésből meríthetik 

Saját különleges állásomban, amelyben hat év alatt a községi 
élet legrejtettebb zugaiba is bepillanthattam s nap-nap mellett 
előttem áll a községi autonómia s gazdálkodás minden fény- és 
árnyoldala, amelyben a nagykiterjedésű közlegelők mikénti 
kezelését s annak eredményét folyton szemmel kisérhettem, a 
tapasztalatok szerzése legközvetlenebbül történt s igy kötelességem
nek vélem azok közlését állattenyésztésünk fejlesztése érdekében, 
melyhez hacsak egy porszemmel is járulhatok, czélomat elértem! 

Ebben a reményben fogok értekezésem előadásához. 
Az ország népességének természetszerű szaporodása a föld

birtokoknak mind kisebb részekre való szétdarabolását vonja maga 
után s mi sem természetesebb, mint hogy ily módon a folyton 
kisebb területen gazdálkodó egyén már a megélhetés miatt is 
kénytelen redukált birtokának hozamát s igy annak talajminőségét 
is emelni, tehát gazdaságának kezelését ujabb elvekre fektetni, 
vagy azokból legalább is annyit átvenni, amennyinek gyakorlati 
hasznát csekély képzettsége belátni képes. 

Az amerikai farmer elve: „két magot termelni ott, ahol addig 
csak egy termett", ha ma a kisbirtokos osztály még csak egy 
részét is hatja át, lassankint a viszonyok kényszere alatt tért hódit, 
s e kényszerből válik ki önmagától az állattenyésztés mennyiségi 
és minőségi fejlesztésének szükségessége. 

A kisbirtok hozamának emelése s igy a földnek jobb meg
művelése nemcsak nagyobb és erőteljesebb igavonó-jószágnak 
tartását szükségeli, hanem a talajjavítás szempontjából oly fontos 
trágyanyerés végett, a kisbirtok kiterjedésével helyes arányban 
álló tejelő- s növendék-jószágállomány tartását is megköveteli s 

Erdés/eti Lapok 8 
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viszont a kellő állatállomány tartása a kisgazdának takarmány
termelő képességétől, vagyis a takarmánytermesztésre kihasított 
birtokrésznek nemcsak kiterjedésétől és megmunkálásától, hanem 
lényegesen annak kellő erőben tartásától, trágyázásától függ. 

Az ország állattenyésztésének fellendülése és virágzása a kis 
birtokos osztály jószágtartási s ez ismét takarmányozási képessé
gétől függvén, a vizsgálat tárgyává kell tennünk azokat a ténye
zőket, melyek ezen képességek, illetve végeredményben a takar
mányozási képesség emelkedését vagy sülyedését befolyásolják. 

A kisgazda takarmányozási képessége két időszakra és pedig 
a nyári és téli idényre terjedvén ki, szükségessé válik ezeket 
elkülönítve tárgyalni. 

A nyári takarmányozás történhetik az istállóban való etetés 
(istállózás) vagy legeltetés utján. Tekintettel azonban a kisgazdá
nak kora tavasztól késő őszig a külső mezei munkákkal való 
elfoglaltságára, midőn nemcsak ő, de jóformán egész háza népe 
a mezőn dolgozik, másrészről azon körülményre, hogy amúgy is 
csekély kiterjedésű birtokán nagymennyiségű takarmányt elő
állítani nem bír, ugy találom, hogy nagy uradalmakban s ott is 
főképpen a tehenészeteknél keresztülvihető, a kisgazdánál azonban, 
akinek nemcsak jószágtartásról, hanem jószágnevelésről is kell 
gondoskodnia, már a fejlődéshez szükséges testmozgás hiánya 
miatt is tekintetbe nem jöhet, llymódon a nyári takarmányozás 
egyetlen módja marad vissza, a legeltetés és pedig — eltekintve 
a kisbirtokos kézben levő, aránylag csekély kiterjedésű magán
legelőktől — a községek közlegelőin való legeltetés, minek követ
keztében a kisgazda nyári takarmányozó képessége az illető köz
ségközlegelőjének, nemcsak kiterjedéséve!, hanem annak hozamával 
is szoros kapcsolatban van. 

A téli takarmányozás egyetlen módja az istállózás. 
Ennek mérve egyrészről a birtok takarmánytermelésre 

kihasítható részének nagyságától függ, másrészről az illető kis
birtokos egyéni szorgalmával és haladó-képességével szorosan 
kapcsolatos gazdálkodási módjától, tehát oly tényezőtől, mely 
mint egyéni tulajdonság, közvetlen idegen beavatkozást kizár. 

Az a kérdés merül fel már most, hogy az állattenyésztés 
szempontjából melyik takarmányozási időszak a fontosabb? 
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Szükségtelennek tartom e kérdésre válaszolva az érvek halmazát 
összehordani, hiszen kézen fekvő dolog, hogy legelő nélkül állat
tenyésztésről szólni sem lehet, hogy a legelő képezi annak alapját, 
melynek nagyságától és nemkevésbé minőségétől is függ az állat
tenyésztés fellendülése és virágzása. 

A közlegelők kiterjedésének, de főként állapotának az állat
tenyésztést illető közvetlen befolyása mellett azonban nem hagy
ható figyelmen kivül az a közvetett hatás sem, amelyet az, az 
egyes kisbirtokos átteleltetési képességére gyakorol, amit egy pél
dával óhajtok megvilágítani. 

A közlegelők mai átlagos állapota mellett egy felnőtt jószág 
a legelőidény végével bizonyos X állapotban kerül az istállóba 
s annak átteleltetésére, hogy az a jövő évi legelőidény kezdetével 
Xt állapotba kerüljön, Y mennyiségű takarmány szükséges. 

Kerüljön már most ugyanaz a jószág a jobb minőségű, fel
javított legelőről nem X, hanem jobb, mondjuk X-\-Z állapotban 
átteleltetésre, ennek ugyanazon tavaszi minőségbe való hozatalára 
igy már nem Y, hanem csak Y—Zx takarmány lesz szükséges, 
tehát egy bizonyos takarmány-megtakarítás áll elő, amely vagy 
egy más jószág .részleges takarmányozására lesz fordítható (az 
átteleltetési képesség mennyiségi emelése), vagy, ha a megtakarí
tástól eltekintünk, az illető jószág tavaszi kondíciójának emelésére 
használható fel (az átteleltetési képesség minőségbeli emelése). 

Ha már most a közlegelők mikénti állapota közvetlenül és 
közvetve ily fontossággal bir, önként merül fel a kérdés: oly 
karban vannak-e ma a községi közlegelők, hogy a kisbirtokos 
osztály állattenyésztésének fellendüléséhez az alapot szolgáltathat
nák? S ha nem, mily okra vezethető ez vissza, s ha az ok nyilván
való, mily módon volna az megszüntethető? 

Az első kérdésre szavakkal alig lehet felelni. Látni kell azt 
a szomorú képet, melyet a községi legelők — kevés kivétellel — 
nyújtanak. 

A nemtörődömség és kapzsiság, a tudatlansággal párosulva, 
a községi, gazdálkodás egyik ágában sem termé oly buján virágát, 
mint a közlegelők kezelésénél. A kopasz domb- és hegyoldalak, 
egy-egy csenevész nyírfával, szomorúan néznek le az elkopott 
sík legelőkre, hol csak a tövisbokrok védelme alatt meghúzódó 

8 ' 
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zöld fűcsomók, a felázott talajban kitaposott marhacsapások s a 
megszáradt trágyalepények jelzik azt, hogy e terület tulajdonképpen 
legelő. A szél végig süvölt, végig seper a fák védelmét nélkülöző 
legelőkön, viszi magával a felvágott, kopasz talaj kevéske humusát 
s vigan hajtja a vakondturások százezrén keresztül az „ördög 
szekerét". 

A legelő erdők és fás legelők járhatatlan sűrűségét egyaránt 
kerüli a jószág és a pásztor, hiszen a földet vastagon boritó alom
takaró csak a futótüzeknek nyújt tápot. 

S a legelőre hajtott jószág a perzselő napon éhségtől gyötörve 
jóformán csak átfut a legelőn, hogy estére éhesen, de sokszor 
szomjasan s igy erőtlenül térve haza, gazdájának tejszivattyúzási 
kísérleteit is átszenvedje. A leromlott jószág s görhes növendé
kének látása lassankint kiváltja e tekintetben is a kisgazda kedvet
lenségét, melyet a megélhetés gondja csak fokoz, mohón szívja 
magába a „csodás ujvilág"-ról szóló meséket, vágyakozva néz az 
újvilág felé, mig aztán a vágyat követi a tett, s ő is megy a többi 
után, el a tengeren túlra! . . . 

A községi közlegelők elvitázhatatlan elhanyagolt, sok helyt 
jóformán tönkretett állapotának mely az állattenyésztés fejlő
dését nem hogy előmozdítaná, de annak egyenesen gátat vet — 
okait vizsgálva, első sorban is azokat az intézkedéseket kell tekin
tetbe vennünk, melyeket az 1894. évi XII. törvényczikk II. fejezete 
a közlegelők kezelését illetőleg tartalmaz. 

Az említett törvényczikk szerint a közlegelők kezelése feletti 
rendelkezési jog, egyrészt az érdekelt birtokosok, másrészt a kép
viselőtestület hatáskörébe van utalva, tehát a kezelési és gazdál
kodási rendszer megállapítása a legelő jókarba hozatala, feljavítása, 
ápolása stb. nemcsak, hogy szakértelemmel, de leggyakrabban a 
kellő értelemmel és belátással sem biró, rendesen széthúzó testü
letek kezeibe van letéve, hol legelőször az egyesek, a „hatalmasak" 
érdekei jutnak érvényre. E testületek vannak hivatva a legelő
gazdaság módját és irányát megszabni s ezen testületek ötletszerű 
és zavaros határozatai képezik a legelőgazdaság vezetésével meg
bízott - három évi időtartamra megválasztott, a tudást és értelmet 
rendesen nélkülöző és a „hatalmasok"-tól jóformán függő — 
községi hivatalnok tevékenységének alapját. 
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De menjünk tovább! 
A községi legelőgazdaság feletti ellenőrzés az idézett törvény 

15. §-a szerint a járási főszolgabírók kötelességét képezi. Eltekintve 
ezen tisztviselőknek a gazdasági téren való természetszerű járat
lanságától, a közigazgatás egyéb ügyei ezen beható tanulmányt 
kivánó gazdasági ággal való részletes foglalkozást s részletes 
helyszíni szemléket már fizikailag is kizárják. 

Igaz, hogy a legeltetésről szóló törvény 21. §-a, illetve a 
48000/1894. számú miniszteri rendelet értelmében a községek 
legeltetési szabályzatok előterjesztésére kötelezve vannak, de ezen 
rendelkezés a legtöbb helyen keresztülvive nincs s ahol meg is 
van, a kellő irányítás és szakértelem hiányában a szabályzatok 
oly kezdetlegesek, hogy rendszeres gazdálkodás alapját nem képez
hetik, különösen akkor, mikor a kezelő nemcsak teljesen laikus, 
de részéről az e téren való önképzés lehetősége is ki van zárva, 
vagy ezt a legkedvezőbb esetben fel is tételezve, az e téren való 
működésének ideje a népszerűség tartama által van határolva. 
S hogy a népszerűség a községi életben mily módon érhető el, 
erre nézve magyarázatokkal szolgálni szükségtelen s csak röviden 
jelzem azt, hogy arra a legkedvezőtlenebb ut: rendszert és rendet 
teremteni, mert a rend megteremtése a jogok bizonyos kiegyen
lítését vonja maga után s ez a kiegyenlítés rendesen a jobbmódu 
„hatalmasok" érdekeinek rovására megy. 

Ily módon áll elő az a helyzet, hogy a községi közvagyonnak 
sokszor igen jelentékeny értéket képező része, a közlegelő, szak
értelem nélküli, mondjuk „kezelés" alatt áll s hogy ezen tt kezelés" 
ellenőrzése az adott viszonyok között inkább egy a változhatat
lanba való beletörődés jellegével bir, amelyért felelősségre vonni 
— de jure — senkit sem lehet, hogy e községi vagyon hozamá
nak és értékének emelése érdekében, mely az egyesek részéről 
pénz- és munkabeli áldozatot kívánna, szót emelni senki sem akar, 
s ha akarna is, nem mer, hogy e közvagyon igy értékben folyton 
csökken, annak hozama daczára a változatlan, sőt emelkedő 
jószágállománynak mind kisebb és kisebb lesz, mig végre kitapo-
sódik az utolsó fücsomó is s természetes befejezést nyer az űzött 
rablógazdaság. 

A községi közlegelők, ha közvetlenül a községnek, mint jogi 
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személynek korlátlan tulajdonát is képezik, közvetett értelemben 
oly közvagyont jelentenek, melynek mikénti kezelése és jókarban 
tartása, ha első sorban is az illető község lakosságának érdekeit 
szolgálják, végeredményben oly tényezőt képeznek, melynek 
emelkedése vagy sülyedése már nem helyi, hanem országos érdek 
s igy annak megvédésére valóban senki sem jogosultabb, mint 
maga az állam. 

A községi közlegelők a községnek jogilag épp oly tulajdonát 
képezik, mint a községi erdők; azoknak fenntartása s jókarban 
létele épp oly, ha nem nagyobb közérdeket képez, s ha a községi 
erdők használatának módja ma már az állam beható ellenőrzése 
alatt áll, a községi közlegelők kezelésének állami ellenőrzése 
(esetleg kezelése) sem minősíthető a községi önkormányzatot sértő 
intézménynek, különösen akkor nem, amidőn az eddigi gazdálko
dásnak káros gyümölcsei teljes valóságában állanak előttünk s igy 
a beavatkozást egyenesen provokálják. Ha a magánjogi életben 
a vagyonát pusztító egyénnel szemben a gondnokság alá helyezés 
nemcsak megengedett, de az érdekelteknek jóformán kötelességét 
képezi, még inkább fennáll az, ha közvagyonról van szó, midőn 
állami érdekek megvédése forog koczkán. 

Szükségtelen az állami beavatkozás jogát és szükségét tovább 
fejtegetnem s igy áttérek azon teendők felsorolására, amelyek -
nézetem szerint — mig egyrészt az eddigi rendszertelenség 
kinövéseit megszüntetnék, másrészről a legelőgazdaság s igy az 
állattenyésztés fejlődésére az alapot szolgáltatnák. 

a) Legelső sorban is szükségesnek vélem az 1894. évi XII. 
törvényczikknek átdolgozását, illetve egy legelő-törvény alkotását, 
melynek főrészét a legelőgazdaság kezelésével, vezetésével és fel
ügyeletével összefüggő intézkedések képeznék. 

A községek, közlegelőjük feletti tulajdonjogának érintetlenül 
hagyása mellett, a legelőgazdaság kezelő, rendelkező és ellenőrző 
közegeinek szervezése s illetve ezek hatásköreinek éles körülhatá
rolása volna véleményem szerint első sorban is keresztül viendő, 
amennyiben egy gazdaság helyes vezetése e közegek harmonikus 
összmüködésétől s szakértelemmel párosult tevékenységétől függ. 

b) A tulajdonképpeni kezelőszemélyzetet a jövőben is azon 
községi hivatalnokok képeznék, kik a kezelési teendőket ma is 
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végzik (alább közölt legeltetési szabályzat 15. §-a) avval a különb
séggel, hogy a legelőgazdaság helyi kezelője (községi albiró) a 
jövőben ezen teendők végzésével nem 3—3 évi időtartamra, hanem 
élethossziglan bízatnék meg, mi egyrészt hozzájárulna ahhoz, hogy 
az illető az évek során át némi gyakorlatra és ismeretre tenne 
szert, másrészről függetlenebbé válnék a községi váltakozó han
gulattól s népszerűségtől. A kezelő személyzet kötelmeinek fel
sorolását a legeltetési szabályzat tartalmazná. 

c) A községi közlegelő gazdaságban a rendelkező közeg a 
tulajdonjogot s beruházásokat érintő ügyekben a tulajdonos köz
ség képviselő testülete, — kezelési és gazdasági ügyekben egy, 
a minden megye által választandó (vagy az állam által kinevezett) 
s kellő szakképzettséggel biró „megyei gazdasági felügyelő" volna, 
ki mellé egy vizmesteri képzettséggel biró segéd osztatnék be. 
A gazdasági felügyelő általam tervezett munkakörét illetőleg idé
zem e tárgyban mult év május havában Brassó vármegye köz
igazgatási bizottságához intézett s kedvező fogadtatásra talált elő
terjesztésemnek vonatkozó részét, amely szerint a gazdasági fel
ügyelő tevékenységét képezné: 

1. Minden a megyéhez tartozó s közlegelővel biró község 
legelőjére, az érdekeltek meghallgatásával s a helyi viszonyok 
tekintetbe vételével rendszeres legeltetési szabályzat készítése 
(revisió átdolgozás). 

2. A megyebeli közlegelők törzskönyvének (szabad legelő, 
legelő erdő, fás legelő) s térképeinek a legelő- és talajjóság, 
valamint az emelkedettség kitüntetésével való elkészítése. 

3. Az egyes községek közlegelőinek feljavítása érdekében 
szükséges munkálatok (fásítás, ritkítás, irtás, gyalulás, boronálás, 
trágyázás, öntözés, lecsapolás stb.) terveiknek részben elkészítése 
részben azok elkészítése végett az illetékes hivatalok megkeresése 
és a keresztülvitel módozatainak az érdekeltekkel egyetértőleg való 
megállapítása és a teljesítés ellenőrizése. 

4. A legelőgazdaság évi költségvetésének és munkatervének 
felülvizsgálása. 

5. A községek közlegelőinek a legelőidény alatti gyakori 
bejárása s a legelő-szabályzat rendelkezéseinek mikénti betartását 
illető ellenőrzés gyakorlása. 
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6. A közlegelők befásitásához, valamint élő sövények létesí
téséhez szükséges sorfák (gyümölcsfák) és csemetéknek a létesí
tendő megyei gazdasági csemetekertben való nevelése (a szüksé
ges segédszemélyzettel). 

7. A közlegelőkön levő kopár és vízmosásos részlete meg
kötési s fásítási terveinek elkészítése; a keresztülvitel ellenőrzése. 

8. Az egyes községek s igy a megye állatállományának és 
apaállatainak nyilvántartása s az utóbbiak mikénti tartásának idő
szaki ellenőrzése. Tenyészigazolványok nyilvántartása. 

9. A megye területén netán fellépő egér- és rovarkárok elleni 
védekezés módjának megállapítása s ugy ezek, mint a kötelező 
arankairtás keresztülvitelének ellenőrzése. 

10. A megye területén előforduló fontosabb gazdasági moz
zanatoknak a földmivelésügyi minisztériumhoz való bejelentése 
(megyei gazdasági tudósító). 

11. A házi iparnak a megye területén való fejlesztése (füz-
telepek létesítése, tanfolyamok tartása iránti előterjesztés, a házi 
ipar termékeinek értékesítését illető tevékenység stb.). 

A megyei gazdasági felügyelő a községek képviselő testületi 
ülésein a közlegelőket érintő ügyekben, mint szaktanácsadó venne 
részt s a helyes gazdálkodás szellemével össze nem férő határo
zatok ellen felebbezési joggal élhetne. 

d) A megyei gazdasági felügyelők tevékenységének ellen
őrzése, valamint az országra vonatkozó közlegelő-törzskönyvnek 
felfektetése, állatállományának s apaállatainak nyilvántartása, a 
legeltetési szabályzatok s az ezeknek alapján történő gazdálkodás 
és igy a fejlődés menetének helyszíni szemlék alapján történő 
felülvizsgálása a földmivelésügyi minisztérium alá tartozó ügy
osztály feladatát képezné, mely a községi közlegelők kezelését 
illetőleg s igy a megyei gazdasági felügyelőkkel szemben nem
csak ellenőrzési, hanem rendelkezési joggal is felruházandó volna 
s amely ügyosztályhoz, tekintettel az ország községeinek nagy 
kiterjedésű fás és legelő-erdő üzemben kezelt közlegelőire, nem
csak gazdászok, hanem erdészek beosztása is szükséges volna. A 
képviselő testületek és a gazdasági felügyelő között felmerülő 
vitás gazdasági kérdésekben ezen ügyosztály kiküldöttjének hely-
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szini szemléje és jelentése alapján a földmivelésügyi minisztérium 
döntene. 

e) Az általános elvek, melyeken a községi közlegelő gazda
ság vezetése nyugodnék, a minden községi közlegelőre kidolgo
zandó legeltetési szabályzatban volnának lefektetve. Arra a kiváló 
fontosságra való tekintettel, melylyel a legelőgazdaságban a legel
tetési szabályzat bir, nem vélem feleslegesnek tájékozásul azon 
legeltetési szabályzatot közölni, melyet a mult év elején Fekete
halom község közlegelőire eddigi tapasztalataim s tanulmányaim 
alapján, az adott jelenlegi viszonyokra való tekintettel kidolgoz
tam s mely szabályzat már felsőbb helyen is változtatás nélkül 
jóváhagyást nyert. 

Az alábbi szabályzat kidolgozásánál tekintetbe kellett vennem 
nemcsak a helyi viszonyokat, nemcsak az érdekeltek konzervatív 
gondolkodását s a gazdálkodás vezetésével megbízott egyenek 
értelmi fokát, hanem azt a körülményt is, hogy a rendszertelen
ségből a rendszeres gazdálkodásba való tulmerev átmenet az ügy
nek rendesen többet árt, mint használ. 

A szabályzatnak egyes részei talán túlságos terjedelmesen 
vannak tárgyalva, de szükségesnek véltem ezt azért, hogy a legelő
gazdaságban működő s az újonnan belépő egyének is hatáskörü
ket teljesen ismerjék s igy kötelmeik végzésére szoríthatók is 
legyenek. Meg kellett elégednem az adott viszonyok között az 
alapozás durvább munkájával, utódomra bizva a csiszolás és töké-
letesbités talán hálásabb és könnyebb munkáját. (Folyt, köv.) 

Erdészeti altisztek, erdő- és vadörök, valamint erdő-
szolgák nyugellátásának megoldása az Orsz. Gazda

sági Munkás- és Cselédsegélypénztár keretében.*) 
Irta: Gaal Károly. 

közelmúlt időben is felmerült az óhaj, hogy a magán
szolgálatban álló nyugdíjjogosultsággal rendszerint nem 
biró erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök, nemkülönben az 

erdőszolgák nyugellátására nézve gondoskodás tétessék, illetőleg 
munkaképtelenségük esetére részükre bizonyos összeg biztosittassék. 

*) Mutatvány „Az Erdő" 1907. évi 1. és 2. számából. 
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Sok oldalról megvitatott kérdés ez, de eddig társadalmi uton 
nem sikerült megoldani, mert mig egyrészt a biztosító társulatok 
magas díjtételei az érdekeltek anyagi erejét felülmúlják, másrészt 
a munkaadót sem volna indokolt a magas díjtételek egyedüli 
viselésével megterhelni. 

És mégis — talán sajátszerű állítás, de tényleg ugy van — 
hogy a kérdés immár hat éve hogy nagyrészben meg van oldva< 
még pedig a Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztárról szóló 
1900. évi XVI. t.-cz. és az ezt kiegészítő 1902. évi XIV. t.-cz. 
intézkedéseivel, amely nagynevű miniszterünk dr. Darányi Ignácznak 
fenkölt, nemes és humánus, a kis exisztencziák jövőjét szivén viselő 
gondoskodásáról tesz tanúságot. 

Az előbb emiitett törvények nyújtotta kedvezményeknek tény
leges élvezése tehát nem múlik máson, minthogy — megszívlelve 
a valóban atyai gondoskodást — az érdekelteknek be kell lépniök 
az Országos Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztár rendes 
tagjainak I. vagy II. csoportjába, illetőleg munkaadójuk írassa őket 
oda be. 

Sajnos azonban, hogy az emiitett törvénynek, már a huma
nitás szempontjából is méltánylandó intézkedéseit sem a munka
adók, sem pedig a közvetlenül érdekeltek nem vették eléggé 
figyelembe s igy következett be az, hogy tudomásunk szerint 
eddig csak négy vármegye és két birtokos veszi igénybe a törvény 
nyújtotta kedvezményt alkalmazottjai jövőjének biztosítására nézve. 

Az erdők fenntartásának és sikeresebb megvédésének közgazda
sági és a birtokosoknak saját jól felfogott érdekei szempontjából, 
de szocziális tekintetből is szükséges az erdőőri személyzetnek az 
1900. évi XVI. és 1902. évi XIV. t.-cz. alapján létesített „Országos 
Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztár* rendes tagjainak I. vagy 
II. csoportba való felvétele, megoldván ezzel a megoldhatatlannak 
vélt nyugdijkérdést ugy az érdekelt félre, mint a munkaadóra 
nézve a legolcsóbb módon. 

A többször emiitett törvények négyféle rendes és egy rend
kívüli csoportbeli biztosítást engedélyeznek. 

A jelen kérdés megoldására nézve az I. és II. rendes tagok 
csoportjai, vagyis az aggkori (nyűg) ellátásra is vonatkozó a mérv
adók, az érdekeltek igényeit sok tekintetben kielégítik s rend-
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kivül alacsony díjtételükkel szemben nyújtott kedvezményeik felette 
messzemenők. 

Az emiitett törvények a felvételre vonatkozólag s az I . és 
I I . csoportban biztosított tagokat megillető segélyekre nézve követ
kezőket állapítják meg: 

Az I. és II. csoportba felvehető minden 14—35 év közötti 
egyén. A törvény életbelépésének első öt évében 50 éves korig 
volt a felvétel megengedve, sajnos azonban, ez a határidő az 
1905. év végével lejárt, remélhető azonban, hogy a törvényhozás 
utján ez a korhatár-kedvezmény ismét meg fog adatni. 

A felvételi dij egyénenkint 2 korona; az évi, minden év 
június 30. és deczember 31-én két részletben fizetendő tagsági 
dij az I . csoportban 10 K 40 fill., a I I . csoportban 5 K 72 fill.; 
a tagsági dij mindkét csoportban a nyugdíjjogosultság bekövet
keztéig, legfeljebb azonban 25 éven át fizetendő, azontúl tagsági 
dij nem fizetendő, de azért a tagsági jogok épségben meg
maradnak. 

Az I. és I I . csoportban 5—5 tagsági könyv váltható, mig a 
pénztár igazgatósága a törvény szerint reáruházott jog alapján 
10 könyv válthatására is adhat engedélyt, s ennélfogva a bizto
sított annyiszor élvezi a nyugdijat és segélyeket, ahány könyvvel 
bir, vagyis ahányszoros tag. 

A nyugdíj és az esetenkénti segélyek a következők: nyugdíj 
végleges munkaképtelenség esetén, legalább 10 évi tagság után 
az I. csoportban havi 10 korona, mig a I I . csoportban havi 5 korona, 
melyet akkor kap meg az illető biztosított egyén, ha 10 évi tagság 
után munkaképességét, bármely okból előreláthatólag mindenkorra 
oly mértékben elveszti, hogy e fogyatkozás következtében felényit 
sem képes évenkint megkeresni, mint amennyi egy helybeli 
gazdasági munkás évi átlagos keresménye. Ebben az esetben a 
nyugdijat élete fogytáig, illetőleg keresetképességének netáni vissza
nyeréséig élvezi. 

Ha a keresetképtelenség 10 éven belül áll be s a tag a tag
sági dijakat nem akarja addig fizetni, amig a segélyre való joga 
megnyílnék: a pénztár a befizetett tagsági dijakat kamat nélkül 
visszafizeti. 

Ha a tag 65 éves korát betölti s segélyben még nem részesült, 
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minden egyéb igényjogosultságának épségben tartása mellett 
egyszersmindenkorra 100 K segélyt kap az I. csoportban és 50 K 
segélyt a II. csoportban. 

Ha a tag halálát nem baleset okozta, akkor családjának, ha leg
alább 5, 10, 15 évig tag volt, az első csoportban 200, 250, 270 K, 
a II. csoportban 100, 125, 135 K temetkezési segélyt fizet a pénztár. 

A baleseti segélyek mindkét csoportban ugyanazok és pedig 
ingyen gyógykezelés, ezenkívül egy hétnél tovább tartó munka
képtelenség tartamára 60 napon belül napi 1 K, azontúl havi 
10 korona segély; baleset miatti halál esetén a családnak 400 K, 
ha család nem marad, 100 K segély fizettetik. 

Ezen két csoport szerint tehát nemcsak egyedül a nyugdíj 
biztositható az erdőőri személyzet részére, hanem haláleseti és 
baleseti segély is, melyet ily alacsony dijtétel ellenében ily arány
ban egyetlen biztosító intézet sem nyújt. Az özvegy tehát, ha 
állandó nyugdijat nem is kap, mégis oly segélyben részesül, mely 
egyfelől a temetkezés költségeit fedezi, másfelől legalább egy-
ideig kisegíti. 

Tegyük fel, hogy egy munkaadó erdőőrét 3-szoros tagsággal 
biztosítja az I. csoportban, amelyből 2-szeres tagságot, vagyis 
20 K 80 f-t a sajátjából fedez, a harmadikat pedig az érdekelt 
fél fizeti, ugy ezen egyén részére havi 30 K nyugdijat és a 
különböző segélyek háromszorosát biztosította és megvédi munka
adó magát azon, valamely baleset folytán előállható költségektől 
is, amelyeket a sérült családja vele szemben követelhet, mert 
az ellen is biztosítva van. 

Ha egy ily egyén a szolgálatát elhagyja, a könyvek neki 
kiszolgáltatandók — ezt a törvény szigorúan előírja s újból 
szolgálatba álltáig maga fizeti, azontúl pedig ismét uj munka
adója törleszti a két könyv után esedékes tagsági dijat, mig ő 
csak egy után fizet. 

Számolnia kell a munkaadónak ezen körülménynyel s ezen 
csekély költségtöbblettel eléri azt a reá nézve felette megnyugtató 
állapotot, hogy megelégedett s jövőjét biztosítva látó személyzettel 
bír, amely szolgálatát ennek folytán megbecsüli és lelkiismeretesen 
fogja végezni kötelességeit. 

Ezen előbb ecsetelt nyugdíjbiztosítás csak a 14—35 éves 
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komákra terjed ki, mig a 35 évnél idősebbek azt már nem élvez
hetik, illetve nyugdíj részükre nem biztositható. Módot nyújt 
azonban a törvény arra, hogy a maximális korhatárt meghaladottak 
részére is nyujtathassék némi segély és pedig: a rendes tagok 
///. csoportja szerint a 14—50 éves korúak részére legalább két 
évi tagság után 60—200 K-ig terjedő haláleseti segély biztositható 
amely megfelelő arányban annál nagyobb, minél fiatalabb korában 
iratkozik be az illető egyén a tagok sorába. 

Ezen csoportba beléphet bárki 2 K felvételi dij befizetése után ; 
az évi tagsági dij 2 K 60 f., mely életfogytig fizetendő, azonban 
ezen csoportban legfeljebb két könyv váltható. 

A segélyek a következők: 
14—20 éves korig könyvenkint . . . — 200 K 
21—25 ,. » m 170 , 
26—30 „ H n 1 5 0 " 
31—35 » » » 1 2 5 » 
36—40 n » 1 0 0 " 
41—45 , „ » 8 0 » 
46—50 . ,, » 6 0 " 

A ÍV. csoport, a kitűzött életkor elérésére biztosit 65—215 K-ig 
terjedő segélyt, mely megfelelő arányban annál nagyobb, minél 
később tölti be az illető a belépéstől számítva azt az életkort, 
melyet a segély esedékességének időpontjául kitűzött, 10 évnél 
rövidebb és 24 évnél hosszabb időt kitűzni nem lehet. 

Ebbe a csoportba bárki is beléphet akárhány éves, a felvételi 
dij 2 K, az évi tagsági dij pedig 5 K 20 f., mely utóbbi a biz-
tositott korig, illetve a kitűzött időn át fizetendő. Könyv ezen 
csoportban akárhány is váltható. A biztosithatóösszegek a következők: 
Ha valaki 10 év elteltéve! tölti be a kitűzött életkort, akkor 65 K 

V „ 11 n n u it ff ii ii it 75 ii 

ii ii 12 ii it ii ii ii w it ii 80 „ 
ff ff 13 II II 11 11 11 II ll 11 90 M 
ff ff 14 II II II II II II II fl 100 II 

ll II Í J 11 II II II II II II II 110 „ 
ii ii 1 U n a ii n ii ii ii ii 120 
ii ii í I ii ii ii n ii ii ii ii 130 a 

ll ll 1 0 >/ ii ii ii ii ii ii ii 140 „ 
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Ha valaki 19 év elteltével tölti be a kitűzött életkort, akkor 150 K 
II II 20 II II II 11 II » II >i 160 II 

II 11 21 11 II II ll II II II II 175 II 

II II 22 II II ll II II II il II 190 a 

23 II II II II II II ll II 200 a 

24 II II II ll II II II II 215 » 

Amint tehát ezekből látható, a III. és IV. csoportban sem 
nyugáij, sem pedig baleseti segélyek nem biztosithatók. 

Mindazonáltal megnyugtatólag hatna a 35, illetve 50 éves kort 
meghaladt erdőőri személyzetre, ha munkaadójuk őket, miután 
előrehaladt koruk miatt nyugdíjra már nem biztosithatók, illetve 
az I. vagy II. csoportjába a rendes tagoknak már fel nem vehetők, 
részükre a III. vagy IV. csoportbeli kedvezményeket biztosítanák, 
mert elhalálozásuk alkalmával hátramaradt családjuk mégis csak 
részesülne némi segélyben. 

A többször emiitett törvény a baleseti segélyek egyszerű 
biztosítására még a rendkívüli tagok csoportját is létesítette, amely 
csoportban egyedül baleseti segélyek biztosithatók, vagyis ingyen 
gyógykezelés, ezenkívül egy hétnél tovább tartó munkaképtelenség 
idejére 60 napon belül napi egy korona, azontúl éltefogytáig havi 
10 K segély, baleset miatti halál esetén 400 K segély a család 
részére, ha pedig család nem maradt, 100 K temetkezési segély 
fizettetik. 

Ezen csoportban évről-évre kell jelentkezni a felvételre, felvételi 
dij nem fizetendő, a tagsági dij évi 1 K. 

A rendkívüli tagok sorába azonban az 1900. évi XVI . t.-cz. 
2. §-a szerint csak az 1898. II. t.-cz.-ben körülirt munkásigazol-
ványnyal biró egyén vehető fel, akárhány éves is. 

Az a munkaadó, kinek erdőőri személyzete között a törvé
nyes korhatárt túlhaladott alkalmazottai vannak, miután nyugdijat 
részükre nem biztosithat, illetve magas életkoruk miatt az I. vagy 
II. csoportba őket be nem irathatja, hogy némileg mégis gondos
kodhassak róluk, jól teszi, ha részükre vagy a III. csoportbeli vagy 
a IV. csoportbeli segélyt többszörösen biztosítja, vagy ami talán 
még inkább megfelelne s amennyire koruk megengedi, őket a 
III. csoportba két, vagyis a megállapított legnagyobb számú 
könyvvel s néhány a IV. csoportba váltandó könyvvel véteti fel, 
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mert ezen módon az illető családja halál esetén a III. csoportban 
biztosított segélyt kapná, tehát a család sem maradna a kenyér
kereső elhunytával teljesen segély nélkül, mig a IV. csoportban 
biztosított segélyek a biztosított által kitűzött és elért idő elteltével, 
talán a szolgálatból való kilépés alkalmával némi támaszt nyúj
tanának. 

Hogy azonban a túlhaladt életkorú alkalmazottak részére a 
baleseti segélyek is biztosíttathassanak, azok a III. és IV. vagy 
mindkét csoportba történt felvételükön felül évenkint a rendkívüli 
tagok sorába is felveendők volnának, feltéve, hogy az előirt munkás
igazolvány birtokában vannak, amely igazolványokat az illetékes 
községi elöljáróságok jogositvák kiadni. 

A felvételre nézve a többször idézett törvények akként ren
delkeznek, hogy a jelentkezéseket az illetékes községi elöljáróságok 
kötelesek elfogadni, melyek a felvételhez szükséges szabályszerű 
felvételi jegyzékekben felsorolandó adatok valódiságát is igazolni 
tartoznak. 

Az elmondottak szerint tehát az erdőőri személyzetnek nyug
ellátási kérdése annyira, amennyire meg volna oldva, csak igénybe 
kell venni a törvény nyújtotta kedvezményeket az Országos Gazda
sági Munkás- és Cselédsegélypénztárba való belépés által. 

IRODALOM. 
I. Lapszemle. 

Friedrieh-féle mászókészülék. Mászókészüléket, melynek 
segítségével könnyűséggel lehet élőfákat, sima oszlopokat meg
mászni, talált föl Friedrich József cs. kir. udvari tanácsos, a mária-
brunni erdészeti kísérleti állomás igazgatója. A gépet „grimpeur"-nek 
nevezte el és azt „a Centralblatt fixr das gesatninte Forstweseti" 
czimü folyóirat m. évi 11-ik füzetében behatóan leírta. 

Eddig a fák megmászására főleg csak létrát alkalmaztak, 
melylyel ugyan 25 m magas fát is sikerült minden baj nélkül 
megmászni, de a létra szállításához s kezeléséhez igavonó állatokra 
és 4—5 emberre volt szükség, miért is az ilyen létra használata 
erdőben, különösen pedig meredekebb terepviszonyok mellett igen 
körülményes volt és sokba került. 
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Az eddig szerkesztett létrák tehát kevésbbé felelnek meg a 
czélnak s azok tökéletesítésével nem igen foglalkoztak, hihetőleg 
azért, mert az ilyen szerkezetek összeállitása körülményességgel 
járt, amennyiben a mászónak saját 70—100 kg-r\y\ súlyát kellett 
emelni s fenntartani, amellett a fakérgét is kímélni. A mászó élete 
sokszor veszélynek is volt kitéve. 

ri l 
1. kép. h'riedrich-féle mászó-készülék, felülnézet (V* t. n.). 

Pedig az erdőgazdaságban s főleg az erdészeti kísérletek
nél szükség van olyan szerkezetre, melylyel a fákat biztosan meg 
lehet mászni; igy pl. az enyvgyürüknek nagyobb magasságban 
való alkalmazásánál, törzseknek rovartojásoktól és hernyóktól való 
megtisztításánál, az erdei rovarok életének megfigyelésénél, továbbá 
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a felső átmérők megmérésénél, famagvak gyűjtésénél, erdővédelmi 
czélokra pl. erdőtüzek felfedezésénél, főképpen pedig a törzseknek 
ágaktól s a gályáktól erdőtenyésztési czélból való megtisztításánál. 

A feltaláló készülékének e tekintetben nagy jövőt jósol, mert 
szerinte kísérletei azt látszanak igazolni, hogy az erdei háztartásban 
az elszáradt ágakon kivül a még zöld ágaknak idejekorán való 

2. kép. Friedrich-féle mászó-készülék, oldalnézet. 

levágása is haszonnal jár a faállományra. Ezt a munkálatot pedig 
a munkás a szóban lévő grimpeurnek elnevezett készülék alkal
mazása mellett jobban és kényelmesebben végezheti, mintha létrán 
állva végezné. 

A készülék nemcsak az erdőben, hanem sima vasoszlopok, 
Erdészeti Lapok 9 
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zászlórudak, vaslámpatartók, hajóárboczok megmászására, valamint 
épületállványok felállításánál igen czélszerüen használható. 

A készülék leírása: Két, többszörösen áttört aczéllemez 
( 1 . és 2. kép a) két függélyes oldalfallal (u és u) és egy sinnel 
t tokká egyesül, melyben á dob b tengelye mozog. A b forgó-
tengelylyel szoros összeköttetésben van a c fogaskerék, melyet e 
csavaros hajtórud hoz mozgásba. Ezt az e hajtórudat az / tárcsa 
segítségével m-nél kézzel, vagy egy a hágcsó alsó részén alkal
mazott hajtótárcsára illesztett n hajtóláncz segítségével lehet meg
indítani. 

A nagyobbik d dobra erős körülbelül 3 cm széles g 
aczélszalag van megerősítve, illetőleg felgöngyölve. Ennek a 
szalagnak szabad végén az i vasalkatrész van alkalmazva, melyet 
a h vassínre k szerkezet segítségével gyorsan rá lehet erősiteni, 
illetőleg attól eltávolítani. A h vassínnek, mely a dob negyed 
részét befogja, az a czélja, hogy az aczélszalag szabad végének 
ugyanazt a hajlást adja, mint a legöngyölödő szalagrész. A k szabad 
szalagrész megerősítése középpontos, hogy a szalag felfelé véko
nyodó törzsekhez is odasimulhasson. A kisebbik p dobban, mely 
o tengely körül forog, csigarugó van alkalmazva, mely egyrészt 
a p, másrészt a á dobra megerősített q szalagot önműködőlég 
kifeszíti és az aczélszalagnak fel nem használt g részét erősen a 
á dobhoz szorítja. 

Ha vékonyabb oszlopokat kell megmászni, ily esetben idő
megtakarítás czéljából r, r nyílásokba az 5 és s x peczkeket (2. kép) 
kell bedugni és az aczélszalagot e peczkek mögé elhelyezni, hogy 
az megfelelően kisebb hurkot képezzen. 

E leírásból is kitűnik, hogy a felgöngyölödő g szalag a B fát 
körülfogja és nemcsak a t függélyes sínt, hanem az egész készü
léket is a megmászandó fa felé szorítja; s igy a készüléken a 
megállhatást biztosítja. Ha már most két ilyen készüléket egyszerre 
alkalmazunk, akkor a mászó az egyik készülék fokára állván, a 
másik készüléket a fa mentén fel vagy letolhatja és utóbbi készü
léknek a fához történt megerősítése után most annak egyik fokára 
áll. Egy-egy készülék, illetőleg hágcsó l - 5—2 - 5 m hosszú s azon a 
fokokon kivül hágóvasak vannak alkalmazva (4. kép). A két 
hágcsót fogazott hajtó tárcsára göngyölt láncz köti össze. A készü-



127 

lék működése abban nyilvánul, hogy a *mászó felváltva, majd az 
egyik, majd a másik hágcsón ál! meg, miért is az egyik hágcsót 
mindig "hosszúsága irányában el kell tolnia. Erre a czélra henge
rek'szolgálnak, amelyekre fektetett erős zsinórok segítségéve! az 

3. és 4. kép. A Friedrich-féle mászó-készülék alkalmazásban. 

egyik hágcsóról a másik hágcsó felemelhető, vagy leereszthető. 
A mászó biztosságára szolgál egy a derékszíjra alkalmazandó 
erős horog, mely a létra egyes fokaiba bekapcsolható. 

A tnászókészülék használata ezek után a 3. és 4-ik ábrából 
elég világosan kitűnik. 

y* 
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5. kép. A Éried rich-féle mászó-kjs ii lék vadászati czélokra átalakítva. 

kat oly módon lehet leküzdeni, hogy az alsó hágcsót egészen az 
akadályig toljuk, itt megerősítjük, azután egyedül a felső hágcsót 
toljuk fel, elválasztva azt az alsótól az akadály fölé s itt meg
erősítve húzzuk utána a másik hágcsót, mely csak 7 kg súlyos 
(az egész készülék tehát 14 kg), ugy, hogy a mászónak nagyobb 

Ha közbe kisebb akadályok, rákdudorodások, kisebb ágcson-
kulatok stb. fordulnak elő, ilyen esetben a szalagokat megfelelően 
tágítani kell, hogy nagyobb hurok1keletkezzék. Nagyobb akadályo-
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erőt nem kell e műveletnél kifejteni. A leszállásnál az eljárás még 
gyorsabb. 

Kisebb méretű fák és vékonyabb oszlopok megmászására még 
könnyebb és kisebb készülékek is szerkeszthetők. Ha a készüléket 
vadászatra magaslesnek (Hochsitz) akarjuk használni, ily esetben 
a hágcsó fokát kényelmesebb ülődeszkává lehet átalakítani, (5. kép). 
A szerkezet ez esetben némileg eltérő. 

Ennek a készüléknek a használata azért czélszerü, mert: 
1. segítségével a mászás teljesen veszélytelenül történhetik. 

A mászó egy horoggal a hágcsófokokhoz kapcsolhatja magát s 
lezuhanása ki van zárva. A készülék leesése szintén ki van záiva, 
ha az kissé le is csúszik, az nem baj, mert a két hágcsó egybe
kapcsolásának szerkezete miatt és azért, mert a fa lefelé mindig 
vastagodik, ez a csúszás csak igen kis darabon történhetik. 

2. A készülék használata alkalmával a mászó súlya a fa külső 
felületének jó részére oszlik el anélkül, hogy a fa kérge meg
sértetnék. 

3. A készülék könnyű és mászás közben a mászónak mindig 
csak 7—8 kg-t vagyis csakis az egyik hágcsót kell felhúznia, 
önsúlyának emelése pedig nem okoz nagyobb erőkifejtést, mint 
a hágcsók megmászása. 

4. A mászás maga igen könnyen történhetik, mert a mászó 
tetszés, szerint majd a hágcsók fokán, majd azok némelyikén 
alkalmazott kiugráson (1. 3. és 4. ábra) állhat, utóbbin különösen akkor, 
ha nem kell felmásznia, hanem állania. A lemászás még kevesebb 
fáradságot igényel. 

5. A készülék bármily magasságban, bármily átmérőjű oszlopok 
és kúpalakú fák megmászásánál használható, legyen ezek felülete 
akár sima, akár érdes. 

6. Segítségével a fa magasabb és vékonyabb részei is meg
mászhatok anélkül, hogy ezek letörnének. A készülék igen könnyen 
szállítható vagy hordozható, mert súlya csekély. 

7. Használható az erdőben akár egyes fáknak erdészeti vagy 
tudományos czélokból történendő megmászásánál, akár vadászati 
czélokra mint magas les. Erdőn kivül használható oszlopok, 
árboczok gyors megmászására akármilyen czélból (festés, zászlóval 
való ellátás stb.). Cserny Gy. 
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II. Könyvismertetés . 

A fa konzerválása az építészetben, különös tekintettel a házi
gomba leküzdésére. Irta: Malenkoviö Basilius. Kiadja A. Hartleben 
Wien és Leipzig 1907. Ára 8 K. „Die Holzkonservierung im 
Hochbaue, mit besonderer Rücksichtnahme auf die Bekámpfung 
des Hausschwammes." 

E könyv szerzője azon tanulmányai alapján, amelyeket a házi
gomba kérdéséről és az épületfa konzerválásáról irt, a német 
erdészeti, mezőgazdasági és katonai irodalomban több év óta 
ismeretes. Eddigi tanulmányait ujabb megfigyelésekkel is kiegészítve, 
most a fenti czimü összefoglaló műben teszi közzé, mely az 
épületfa konzerválásának és a házigomba elleni védekezésnek elég 
kiterjedt kérdését minden főbb vonatkozásban felöleli és az e téren 
történt vizsgálatokról átnézetes tájékoztatást nyújt. 

A mű három részre van osztva. Az első — általános — rész 
az egészséges fa chemiájával foglalkozik, ismertetve a fa alkotó 
anyagait, azoknak reakcióit és meghatározási módjait s a micro-
organizmusok által okozott különféle bomlási folyamatokat. 

A második rész az épületfa felbomlásának okait tárgyalja. 
Itt mindenekelőtt a viz és a légbeliek farontó hatását irja le ; 
azután a gombák és más élősködő növények, valamint az állatok 
által okozható felbomlás, illetőleg farontás beható tárgyalására 
tér át, miközben nemcsak a felbomlási jelenségeket, hanem azoknak 
előidézőit is ismerteti, különös súlyt helyezve a házi gombára, 
melynek — a mű cziméből is érthetőleg — minden részében 
kiváló figyelmet szentel. E rész utolsó fejezetében a döntési időnek 
a fa jóságára gyakorolt befolyását, továbbá a fa jóságának illetőleg 
inficziált voltának és az infekczió okozójának meghatározását is 
tárgyalja. 

Utolsó részében a fa konzerválásával foglalkozik, a legújabb 
korig ismertetve a konzerválás alkalmazottabb módjait és anyagait, 
valamint a konzerváló anyagok hatásának vizsgálatát és azokat az 
eljárásokat, amelyeknek segélyével az épületfa a romlását okozó 
tényezőktől megóvható. 

A tartalom ezen rövid kivonatából láthatólag, a mű ugy 
pathologiai, mint erdő használati és fatechnologiai szempontból 
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egyaránt érdekes. Anyagát gyakorlati irányban, de tudományos 
alapon tárgyalja s a német és franczia irodalomban ide vonat
kozólag megjelent ujabb művek és közlemények anyagának fel
dolgozásán kivül sok önálló észleletet és magyarázatot is tartalmaz, 
amelyekkel a fa tartósságának és konzerválásának több tekintetben 
még homályos kérdését éppen gyakorlati szempontból tisztább 
világításba helyezi. Az erdészetet közelebbről érdeklő részeiben 
vannak ugyan olyan magyarázatok is, amelyeket nem tekinthetünk 
bebizonyitottan helyeseknek, de ezek a mű értékét és használható
ságát lényegesen nem érintik. Azoknak a szaktársainknak tehát, 
akik az épületfa konzerválásáról és a házigomba elleni védekezésről 
a tudomány mai színvonalán álló átnézetes művet igényelnek, 
Malenkoviő könyvét ajánlhatjuk. (—s) 

Erdőzúgás. Képek az erdők világából. Irta: Tanos Pál. Buda
pest, 1906. Budapesti Hírlap Ujságvállalata. 8°, 298 old. 

Oly könyv fekszik előttünk, amely a természet nagy kincses
bányájából meríti tárgyait, az erdő, az állatvilág és vadászat kiapad-
hatlan poezisét tárja elénk és ezzel már eleve rokonszenves előttünk. 
Már néhány oldal elolvasása után meggyőződhetünk arról, hogy 
az iró nemcsak maga tudja átérezni a nagy természet bubáját, 
hanem hivatott tolla révén az olvasót is magával ragadja abba a 
tiszta légkörbe, mely a természet öléről vett képeit, rajzait eltölti. 

Tizenhat tárczaközleményt gyűjtött össze fenti czimen Tanos 
Pál ny. főerdész, aki ritka szépirodalmi tehetséggel megáldva, az 
erdőnek, a benne folyó életnek ezen a téren zengi dicséretét és. 
ezzel azt a nagyközönség előtt a legmegfelelőbb módon teszi 
ismertté, kedveltté. 

Hálásak lehetünk neki ezért, de hálásak azért a tiszta lelki 
élvezetért is, amelyet könyvének elolvasása nekünk, akik a termé
szet és az erdő jelenségeit magunk is ismerjük és megfigyeljük, 
kétszeresen nyújt. 

Ajánljuk a könyvet t. olvasóink figyelmébe. 

III. A könyvpiacz uj termékei . 

Kazy József: A hegyvidéki gazdasági akczió 1905. évi működésének ismer
tetése. A m. kir. földmivelésügyi miniszter kiadványa. Budapest, 1906. 8° 68 
old. Ára 50 f. 
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Dr. Koós Mihály: A székelyföldi gazdasági akczió 1905. évi működésének 
ismertetése. A m. kir. földmivelésügyi miniszter kiadványa. Budapest, 1906. 
8° 62. Ára 60 f. 

Kereskedelmünk és iparunk az 1905. évben. Kiadja a kereskedelmi és ipar
kamara. Budapest, 1906. 4° 294 old. Ára 4 K. 

Dr. Jacobi A.: Grundriss der Zoologie für Forstleute. (Az erdészeti állat
tan alapvonalai.) Nagy 8° 263 old. Tübingen, Laupp H. kiadása. 441 ábra. 
Ára 9 K. 

Malenkovic Basilius: Die Holzkonservieung im Hochbaue mit besonderer 
Rücksichtnahme auf die Bekampfung des Hausschwammes. (A fának konzer
válása a magas építésnél, különös tekintettel a házi gomba ellen való védeke
zésre.) Wien és Leipzig, 1907. Hartleben kiadása. 8° 301 old. 39 ábra. 

Mühlhausen: Die Eniwickelung des Wegebaues in den königl. preuss. 
Staatsforsten. (Az útépítés fejlődése a porosz kir. állami erdőkben.) Springer 
Gy. kiadása. Berlin, 1904. Ára 50 f. 

Weiss Manó: Die wichtigeren Verwendungsarten des Buchenholzes Pakrac. 
Singer D. könyvnyomója, 1905. 8° 56 old. 8 ábra. Ára 3 K. 

Svetlik Rudolf foh.: Oesetze betreffend das Forstwesen nebst allén ergán-
zenden und erláuternden Verordnungen. Az ausztriai erdészeti törvények és ren
deletek tára.) Il-ik javított és bővített kiadás. 8° 915 old. Wien, Mauz-féle udv. 
könyvkiadóvállalat kiadása. Ára 8 K. 

Michaelis : Die Betríebsregulierung in den preussischen Staatsforsten. (Üzem-
rendezés a porosz kir. állami erdőkben.) Nagy 8° 133 old. Neudamm, 1906. 
Neumann J. kiadása. Ára 6 K. 

Kunze Miksa Frigyes dr.: Hilfstafeln für Holzmassen-Aufnahmen. Fatömeg-
táblák.) H-ik kiadás. 8° 33 old. Berlin, 1906. Parey P. kiadása. Ára 1 K 80 f. 

Scheck A.: Die forstlichen Verhaltnisse Kanadas. (Kanada erdészeti viszo
nyairól.) Nagy 8° 122 old. Berlin, 1906. Ára 2 K 40 f. 

Ehlers Ottó: Die Bedeutung der Weiden für die deutsche Viehzucht etc. 
Berlin, Parey P. Kiadása, 1906. 8° 29 old. Ára 80 f. 

fentsch F. dr.: Die Verhaltnisse des deutschen Eichenschálwaldbetriebes. 
(A német cserkéreg-erdőüzem viszonyai.) Berlin és Frankfurt, 1906. Kampff-
meyer kiadása. Nagy 8° 364 old. Ára 12 K. 

Mathey A. : Traité d'exploitation commerciale des bois. (Az erdők keres
kedelmi kihasználása.) Paris, Laveur L. kiadása. 8° 488 old. 377 ábra, 8 fény. 
nyomat. 

Janka Q. dr.: Die Harte des Holzes. (A fa keménysége.) 8° 32 oldal. 7 
ábrával. Wien, 1906. Frick Vilmos kiadása. Ára 1 K. 

Martin H. dr.: Die Forsleinrichtung. (Ein Grundriss zu Vorlesungen und 
Leitfaden für Praktiker.) (Erdőrendezés. Vezérfonal előadások tartására és a 
gyakorlat részére.) Il-ik, bővített kiadás. 8° 136 old. Berlin, Springer Gyula 
kiadása. Ára 3 K 12 f. 

Paur Ödön: Mezőgazdasági problémáink. (A mezőgazdasági érdekképvise
let kérdéséhez.) 8° 81 old. Pátria kiadása. Ára 2 K. 
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Lotsy P.J.: Wissenschaftliche Ergebnisse des internat. botanischen Kon 
gresses Wien, 1905. (A bécsi nemzetközi növénytani nagygyűlés tárgyalásainak 
eredménye.) (Franczia és angol nyelven is.) 3 lith. táblával, 1 térképpel, 58 
ábrával. 4° 446 old. Fischer Qusztáv kiadása. Jena, 1906. Ára 24 K. 

Briquet J.: Internationale Regein der botanischen Nomenclatur. (A növény
tani elnevezések nemzetközi szabályai.) (Német, franczia és angol nyelven is.) 
4" 99 old. Fischer Gusztáv kiadása. Jena, 1906. Ára 3 K. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

A selmeczbányai főiskola tanári karának fizetésrendezési 
mozgalma. A selmeczbányai főiskola tanári kara előterjesztéssel 
fordult a pénzügyminiszterhez a tanári fizetésnek végleges, a buda
pesti kir. József-műegyetemmel egy színvonalon való rendezése 
iránt. 

A kérelem lényege az, hogy a rendes tanárok a műegyetem
hez hasonlóan a VI., a rendkívüli tanárok a VII. fizetési osztályba 
soroztassanak és a tanár minden 5 betöltött szolgálati év után 
összesen 5 izben kapjon korpótlékot és pedig a rendkívüli tanár 
400—400 K-t, a rendes tanár 800—800 K-t. Ez a korpótlék tulaj
donképpen nem uj intézmény lenne, hanem egy néhány év előtt 
elvont jog visszaállítása. 

Az előterjesztés meggyőzően érvel a tanárok kívánságainak 
jogossága mellett s igy remélhetőleg sikerhez is fog vezetni, ami
nek nemcsak a tanári kar, hanem az általuk képviselt szakok 
szempontjából is csak örvendeni lehetne. T. i. csak ebben az 
esetben áll helyre némileg az egyensúly a gyakorlatban vezető 
állásokban lévő kiváló szakférfiak javadalmazása és a tanári kar 
javadalmazása között. 

Az állam ujabb erdővásárlása. A m. kir. kincstár az eper
jesi g. kath. püspökség és g. kath. káptalan közös tulajdonát 
képező s a szepesófalusi járásban elterülő u. n. lednitzi-urada-
lomnak a Dunajecz mentén elterülő 930 k. hold kiterjedésű részét 
(ebből mintegy 411 k. hold az erdő) a hozzátartozó ingatlanok
kal együtt 350.000 koronáért az országos erdővásárlási alap ter
hére megvásárolta. A „vörös klastrom" nevü, műemléknek minő
sített, 1330. évben épült történelmi nevezetességű régi építmény, 
valamint a ,,Koronahegy" nevü fürdő is a megvásárolt birtokon van. 
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Ez a vétel mintegy folytatása az államnak a Magas Tátrában 
eszközölt vásárlásainak és bár ez a birtok nem tartozik a tulaj
donképpeni Magas Tátrához, mégis turisztikai szempontból a 
Szepesség igen nevezetes pontja, amennyiben azt a Dunajecz 
festői vidéke miatt a fürdőközönség sürüen felkeresi. 

De nemes k ilyen szempontból történt az erdővásárlás, hanem 
azért is, hogy ennek a birtoknak idegen kézre való kerülését, 
nevezetesen a szomszéd galicziaiak által tervezett megvételét meg
lehessen akadályozni. Ezért is örömmel üdvözöljük tehát ezt az 
uj állami vásárlást. 

Uj ezel lulóze- é s p a p í r g y á r a F e l v i d é k e n . Liptó-Rózsa-
hegyen — mint lapunknak irják — egy uj, részvénytársasági 
alapon álló, ezellulóze- és papirgyár létesül. Az uj vállalat alapja 
immár biztosítva van, amennyiben a kibocsátott 3200 darab, 
egyenkint 500 koronás részvény, összesen tehát egy millió 600.000 
korona értékű részvénynyel szemben 5841 darab, 2 millió 920.500 
korona értékű részvényt jegyeztek. 

J u n i p e r u s v i r g i n i a n a . Sajó Károlynak a Juniperus virginia-
náról irt, a mult évi füzetben megjelent közleményével kapcsola
tosan Illés Nándor ny. m. kir. főerdőtanácsos ur közli velünk, 
hogy az alcsuthi főherczegi parkban látott mintegy 1k holdon 
elegyetlen ilyen borókást, mely a mult század nyolezvanas évei
ben már 8—10 tn magas volt és érdemes volna a tanulmányo
zásra. Egy példány a gödöllői királyi kastély előtt van. Ez egye
dül áll és gyakran terem magot. 

G y e r t y á n f a - b e t e g s é g . [Dermatea carpinea (Pers.)]. Szász
ország több részében a gyertyánfák sokat szenvednek a megnevezett 
gombától. Különösen a csemeték, ritkábban a korosabb fák részben 
vagy egészen elhalnak. A gomba seb-parazita, mely elhalt vesszőkre 
és gályákra telepedik, és ismét az egészséges fába húzódik. A fa
testben többnyire felülről lefelé terjed, még pedig ebben az irány
ban sokkal gyorsabban, mint sugaras vagy tangenciális irányban. 
E kártétel következménye gyanánt sokszor találni valamelyik oldalon 
elhalt kérgü csemete-törzseket. A fertőzésre szolgáló spórákat 
(ascospora-k és konidium-ok) valószínűleg nem a száraz szelek 
terjesztik, hanem széllel járó esők. Tétényi. 
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A vörösfenyő rákbe tegsége . A vörösfenyőnek ezt a fölötte 
káros betegségét tudvalevőleg a Dasyscypha calycina gombafaj 
okozza, mely Angliában ezen kivül az erdei fenyőn meg a jegenye
fenyőn is előfordul. A fertőzések legtöbbnyire a tavaszi fagyok 
okozta kéregrepedéseken keresztül történnek. Ez okból aján
latosnak mutatkozott a csemetekerteket és vörösfenyő-ültet
vényeket nem mélyen fekvő, páratelt helyekre telepíteni, ahol 
a fák nemcsak a fagyoknak vannak jobban kitéve, hanem az 
Aphis-fajok kártételeitől is jobban szenvednek. Czélszerü egyébiránt 
a vörösfenyő-tetvek ellen alkalmas permetezéssel védekezni, főleg 
csiranövényeken és fiatal csemetéken. Erre a czélra V* kg káli
szappan 10 liternyi forró vízben oldassék fel, ehhez adassék 
10 liter petróleum, gondosan kevertessék össze zurbolással, amig 
állás közben viz és petróleum nem válnak külön réteggé; ebből 
az emulzióból 5 litert 70—80 liter vízzel fölhigitunk, mely folyadék 
a permetezésekre használható. Tudni való az is, hogy a csemeték 
töve körül hagyott gyep vagy gyomnövényzet a rákbetegség ter
jedését nagyon előmozdítja, mivel a csemetéket állandóan nyirkosán 
tartja. Az erősen megtámadott fák megsemmisítendők, eltüzelendők. 
Átültetésekkor szorgosan kerülendő a csemeték bárminemű sérü
lése. Tétényi. 

Állatvédő-egyesület Kecskeméten. Selymessy Ferencz m. 
kir. főerdész buzgólkodása folytán Kecskeméten a mult hóban 
állatvédő-egyesület alakult. Mindig örömmel értesülünk arról, ha 
a magyar erdőtiszti kar tagjai társadalmi téren is igyekeznek hiva
tást betölteni. Ezzel is hiveket szereznek és szolgálatot tesznek 
szakuknak. 

Halálozás. Id. Stolcz József ny. m. kir. erdőmester, az Orszá
gos Erdészeti Egyesület alapító tagja (Brassó) 74 éves korában 
elhunyt. A boldogultban ifj. Stolcz József, Feketehalom brassó
megyei község erdőgondnoka édes atyját gyászolja. 

0% c 3 * 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Lator István okleveles erdészt, a nagy-
szőllősi állami gyermekmenhely gondnokát, Nagyszőllős székhelylyel, a községi 
s némely más erdők és kopár területek állami kezelésénél alkalmazott erdő
tisztek létszámába számfeletti főerdészszé kinevezte és egyúttal a hegyvidéki 
gazdasági akczió ügyeinek ellátására szervezett hegyvidéki kirendeltségnél az 
ugocsavármegyei helyi megbízotti teendők ellátásával megbízta. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában Velics Rezső ideiglenes minőségű m. kir. erdő
gyakornokot saját kérelmére Liptóujvárról Lúgosra, helyezte át. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában Krause Tivadar m. kir. erdészjelöltet Gödöllőről 
Apatinba, Günther Frigyes m. kir. erdészjelöltet pedig Apatinból Gödöllőre 
helyezte át. 

E R D É S Z E T I R E N D E L E T E K TÁRA 

91928/I/A2. 905 sz. földmiv. min. 

I. 

A M. KIR. ERDÉSZETI KÍSÉRLETI ÁLLOMÁSOK SZERVEZETI 
SZABÁLYZATA. 

I. Czél és állomáshely. 
Az erdőgazdaság körében felmerülő gyakorlati és elméleti 

kérdéseknek kísérletek, és tudományos kutatatások utján való 
kiderítése végett Selmeczbányán egy központi, a négy erdőőri 
szakiskolánál pedig egy-egy külső erdészeti kísérleti állomás léte
síttetik. 

II. Szolgálati viszony, vezetés. 
A m. kir. központi erdészeti kísérleti állomás közvetlenül a 

földmivelésügyi m. kir. minisztérium fennhatósága alatt áll. 
Az erdőőri szakiskoláknál létesített m. kir. erdészeti kísérleti 

állomások ellenben azon hivatásuknál fogva, hogy a központi 
erdészeti kisérleti állomás által előirt kísérleteket és kutatásokat 
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eszközöljék s az adatokat a központi állomásnak beszolgáltassák 
ennek alá vannak rendelve. Szabadságukban áll azonban külön 
költség felszámítása nélkül önálló kísérleteket is tenni s azokról 
a szakköröknek beszámolni. 

A központi erdészeti kísérleti állomás vezetője a selmecz
bányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola erdőmiveléstani 
tanára, mig a külső kísérleti állomások az illető erdőőri szakiskola 
igazgatójának vezetése alatt állanak. 

III. Személyzet. 

A központi állomás személyzete a vezetőből, egy VIIL fize
tési osztályba sorozott adjunktusból és két főerdőőrből áll. 

A vezetője a selmeczbányai m. kir bányászati és erdészeti 
főiskola erdőmüveléstani tanára. 

Adjunktus csak törvényes minősítéssel biró erdőtiszt lehet; 
a kinevezést a földmivelésügyi miniszter eszközli. 

Az ezen kivül időnként még szükséges erdőtiszti segédmunka-
erő kirendelése iránt a központi állomás vezetőjének megokolt 
javaslatára a földmivelésügyi miniszter esetről-esetre intézkedik. 

Az altiszti személyzetet a központi állomás vezetőjének elő
terjesztésére az erdőőri szakiskolát végzett növendékek közül szintén 
a földmivelésügyi miniszter nevezi ki. 

A központi állomás ezenkívül igénybe veheti továbbá, eddigi 
hivatásuk érintetlenül hagyása mellett, az erdészeti főiskola ker
tészét és a kis-iblyei erdő őrzésével megbízott erdészeti altisztet is. 

A külső kísérleti állomások az illető erdőőri szakiskola 
igazgatójának vezetése alatt állanak, akinek a szakiskola tanár
segédje segédkezik. 

IV. A központi epdészeti kísérleti állomás vezetőjének, aájunktu-
sának és altisztjeinek kötelességei. 

A központi állomás vezetőjének teendői a következők: 
a) A központi erdészeti kísérleti állomás közvetlen vezetése; 
b) az évi költségvetés készítése és a földmivelésügyi minisz

tériumhoz való felterjesztése; a jóváhagyott költségvetés keretén 
belül a felmerülő kiadások fedezése az V. pontban foglaltak értel
mében; számadástétel; 
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c) évi munkaterv bemutatása és jelentéstétel a földmivelés
ügyi minisztériumhoz, levelezés a külső kísérleti állomásokkal, a 
külföldi erdészeti kísérleti állomásokkal, a kincstári erdőhatósá
gokkal, erdőbirtokosokkal stb.; 

d) a jóváhagyott munkaterv kivitelének ellenőrzése; a kísér
letek és kutatások eredményeinek rendszere? összeállítása és közzé
tétele ; 

e) az erdészeti kísérleti állomás képviselete az országban és 
külföldön, a földmivelésügyi minisztérium által megállapított módon ; 

f) a segédszemélyzet beosztására, segélyezésére vagy jutal
mazására vonatkozó javaslattétel; 

g) a szükséges leltári tárgyak beszerzése és nyilvántartása. 
Az adjunktus feladata a kísérleti területeken eszközlendő 

felvételek megejtése, a gyűjtött adatok feldolgozása és egyáltalán 
a vezető mellett való segédkezés. 

A két főerdőőr egyike a belső irodai és laboratóriumi, a 
másika pedig a külső, csemetekerti és egyéb kísérleti munkálatok
nál segédkezik. Munkakörüket az állomásvezető állapítja meg. 

V. Költségek, számadás. 

Az erdészeti kísérleti állomások költségei, amennyiben nem 
képeznek kincstári erdőkben végzett kísérleteknél felmerült dologi 
kiadásokat az országos erdei alapot terhelik. 

A kincstári erdőkben végzett kísérletek dologi költségei 
ellenben az illető erdőhatóság költségvetését terhelik és általa a 
kísérletet foganatosító közeg részéről láttamozott bérjegyzék, illetve 
számla alapján a munkálat természetének megfelelő hitelrovat 
terhére utalványoztatnak. 

Szintúgy az illető erdőhatóságot terhelik a kísérleti ügy-
érdekében kiránduló kincstári erdőtisztek által a fennálló utisza-
bályok értelmében felszámitható utazási költségek is. 

Az országos erdei alapot terhelő kiadások a következők: 
1. Személyi járandóságok: 
a) a központi állomás vezetőjének évi tiszteletdíja,,. 1400 K, 
b) a központi állomás adjunktusának járandósága (fizetése, 

törvényszerű személyi pótléka és lakpénze), 
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c) a külső állomások vezetőinek tiszteletdíja egyenkint 
600—600 K, összesen 2400 K, 

d) a külső állomások segédeinek egyenként 300—300 K, 
összesen . . . . . . . . . _.. . . . . . . ... . . . 1200 K, 

e) a központi állomásnál alkalmazott két főerdőőr járandó
sága (fizetése, törvényszerű személyi pótléka és lakpénze). 

A tiszteletdijakat és járandóságokat a földmivelésügyi minisz
térium utalványozza. 

2. Az erdészeti kísérleti állomások összes alkalmazottjainak 
a kísérleti ügyekben történt kiküldetésük alkalmával az állami 
erdészetnél alkalmazottakat megillető szabályszerű napidijak és 
utazási költségek járnak, melyek a központi erdészeti kísérleti 
állomás által negyedévenként bemutatott utazási naplók alapján 
a földmivelésügyi miniszter által utalványoztatnak. 

A központi erdészeti kísérleti állomás személyzete által az 
erdészeti főiskola tanerdejébe, a külső állomások személyzete által 
az illető erdőőri szakiskola erdejébe tett kirándulásoknál csakis 
azon napidijak és utazási költségek érvényesíttetnek, melyek az 
illetőnek ily kirándulásoknál különben is járnak. 

3. A kísérleti állomások felszerelésének költségei és azon 
kísérletek dologi kiadásai, melyek nem kincstári erdőkben végez
tetnek. 

Ide tartozik az erdészeti főiskola tanerdejében, illetve növény-
és csemetekertjében végzett kísérletek költsége is, amennyiben a 
végzett munkálatok nem történtek közvetlenül az oktatás czéljából. 

Ezen kiadások fedezésére a központi állomás a külső állo
mások vezetői számára megfelelő pénzellátmány ki utalványozását 
hozza javaslatba a földmivelésügyi minisztériumnál. Az elszámolás 
ugyancsak a központi állomás utján évenkint történik. 

A központi állomás által évenként bemutatandó költség
vetésben külön tárgyalandók azon kiadások, melyek az országos 
erdei alapot terhelik s külön azok, melyek a kincstári erdőkben 
levő kísérleti területeken előreláthatólag felmerülnek. 

VI. Az erdészeti kísérleti állomások felszerelése. 

Azon leltári tárgyakon és anyagokon kivül, melyek külön
legesen a kísérleti állomások által saját czéljukra szereztetnek be, 
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a központi állomás szabadon használhatja az erdészeti főiskola 
gyűjteményeit, könyvtárát, laboratóriumát, tanerdejét, növény- és 
csemetekertjét; mindenik külső állomás pedig az illető erdőőri 
szakiskola taneszközeit erdejét és csemetekertjét, a tanczél illetve 
a csemetekertek különleges hivatásának csorbítása nélkül. 

VII. Kísérleti teriiletek kijelölése. 
Kísérleti területek kijelölésére első sorban a kincstári erdők 

és csemetekertek állanak a kísérleti állomások rendelkezésére. 
A kijelölés a központi erdészeti kísérleti állomás által az 

illető erdőhatósággal és erdőrendezőséggel egyetértőleg történik. 
Vitás esetekben a földmivelésügyi m. kir. minisztérium dönt. 

A kísérleti területek épségben maradásáért azon kezelő erdő
tisztek és erdészeti altisztek felelősek, kiknek kerületében a kísér
leti terület fekszik, illetve akiknek az a kísérleti állomás részéről 
megőrzés végett átadatott. 

Magánerdőbirtokon létesítendő kísérleti területekre nézve a 
központi állomás az illető erdőbirtokossal lép érintkezésbe. 

VIII. Kincstári erdőhatóságok közreműköáése. 
A kincstári erdőhatóságok személyzetének közreműködésére 

nézve, ha rövid idejű és a szolgálat hátrányával nem jár, a kísér
leti állomás írásbeli vagy szóbeli megkeresésére az erdőhatóság 
főnöke, különben pedig a földmivelésügyi minisztérium határoz. 

A kísérleti állomások a dolog természetéhez mérten vagy 
az erdőhatóságokkal, vagy közvetlenül az erdőgondnokságokkal 
állanak érintkezésben s viszont az erdőgondnokságok is közvetlenül 
érintkeznek a kísérleti állomásokkal. 

IX. Az eráészeti főiskola tanári karának közreműköáése. 
A központi kísérleti állomás az erdészeti főiskola tanáraival 

és tanársegédeivel közvetlen érintkezésben áll, azoknak közre
működését vagy szakvéleményét bármikor kikérheti s viszont ezek 
a folyamatban lévő kísérleteken és vizsgálódásokon az oktatás 
érdekében bármikor résztvehetnek. 

A központi kísérleti állomás részéről valamely kísérlet meg-
ejtésére felkért tanár az erre a kérdésre vonatkozólag esetlég-
szükséges levelezést önállóan végzi és munkálataiért teljes fele
lősséggel tartozik. 
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X. Az erdészeti kisérletiigy iránya. 

Az erdészeti kísérleti állomások tevékenysége elsősorban a 
gyakorlati erdészetre közvetlen kihatással biró kérdésekre terjesz
tendő ki és erdészet-természettudományi kísérletek és kutatások 
kezdetben csak oly terjedelemben veendők elő, amennyire az a 
gyakorlati kísérletek eredményeinek tudományos megvilágítására 
szükséges, illetve ezektől függetlenül a kísérleti állomás személy
zete és az erdészeti főiskolai tanárok részéről a gyakorlati kísérleti 
ügy s illetőleg a tanári hivatás csorbítása nélkül a rendelkezésre 
álló eszközökkel teljesíthetők. 

XI . Ügykezelés. 

A központi erdészeti kísérleti állomás levelezését saját pecsétje 
alatt, a külső kísérleti állomások az illető erdőőri szakiskola 
pecsétje alatt hivatalból teljesitik. 

Az erdőőri szakiskoláknál a kísérleti ügyre vonatkozó leve
lezésről külön iktatókönyv fektetendő fel. 

Budapesten, 1906. évi szeptember hó 6-án. 

Darányi s. k. 
földmivelésügyi in. kir. miniszter. 

I I . 

KÖRRENDELET, 
valamennyi törvényhatósághoz, 

(a hasznos madarak védelme ügyében 25655/901 sz. körrendelet 
kiegészítése tárgyában). 

80644/906 földm. min. A mezőgazdaságról és mezőrendező
ségről szóló 1894. évi XII. t.-cz. 57. és 58. §-a, illetőleg a mező
gazdaságra hasznos madarak védelme végett Parisban 1902. évi 
márczius hó 19-én kötött nemzetközi egyezmény, valamint az ennek 
függelékét képező két jegyzék beczikkelyezésére vonatkozó 1906. 
évi I. t.-cz. alapján rendelem, hogy a mezőgazdaságra hasznos állatok 
oltalmazása érdekében 1901. évi márczius hó 18-án 25655/VII. 1. 
szám alatt kiadott körrendeletemben felsoroltak közé még a követ
kező öt madárfaj felveendő és ezen körrendeletem határozmányai 
szerint védendő: 

Erdészeti Lapok 10 
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1. Vörös vércse, Közönséges vércse, Szél verő, Széltapogató, 
Nyerítő. 

2. Kék vércse, Hamvas vércse, Vöröslábu vércse, Szürke vércse, 
Palavércse. 

3. Fehérkörmii vércse, Sárgakörmü vércse. 
4. Fehér gólya, Közönséges gólya, Czakó, Eszterág, Gagó, Koszta. 
5. Fekete gólya, Barna gólya, Erdei gólya. 
Budapesten, 1906. évi november hó 16-án. 

Darányi s. k. 
földmivelésügyi m. kir. miniszter. 

III. 

KÖRRENDELET. 
Valamennyi törvényhatóságnak, a több vármegyére kiterjedő gazdasági egyesüle
teknek, vármegyei és városi gazdasági egyesületeknek, kertészeti egyesületnek, az 

Országos Erdészeti Egyesületnek. 
(Az erdei növények fogalmának meghatározása tárgyában.) 

10504/1906 eln. sz. földmiv. min. Az autonóm vámtarifa végre
hajtásával kapcsolatos rendelet és az ahhoz kiadott magyarázatok 
eddigelé nélkülözték az „erdei növények" fogalmának meghatáro
zását, mely körülmény oly esetekben, amidőn erdősítési czélokból 
a vámkülföldről származó erdei növények behozatala került szóba, 
a határvám hivataloknál több izben zavarokra adott alkalmat. 

Ennek elkerülése végett a m. kir. kereskedelemügyi és m. kir. 
pénzügyi miniszter urakkal egyetértőleg a következőket rendelem: 

A külföldről származó « erdei növények" fogalma és azok vám
kezelése a következőkben állapittatik meg: 

„Erdei növények gyanánt" (melyek a vámtarifa 56. száma 
szerint vámmentesen kezeltetnek) „tekintendők azon lombfa cseme
ték, melyek magassága 1 métert és azon tűlevelűfa csemeték, 
melyek magassága 0 - 50 czentimétert meg nem halad és amennyi
ben azok fatenyésztési, illetőleg erdősítési czélokból, nem pedig 
dísznövények gyanánt, parkok vagy fasorok telepítése végett fognak 
felhasználtatni." 

Ez a körülmény a magyar szent korona országainak területére 
való behozatal előtt Magyarországon egy királyi erdőfelügyelő, 
Horvát-Szlavon országokban pedig a horvát-szlavon-dalmát bán ur 
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részéről kijelölt hatóság által kiállított bizonyitványnyal igazolandó. 
A bizonyitvány szövegét és mintáját, mely az erdősítési czélokra 

szolgáló külföldi származású lomb- és tűlevelűfa szállítmányok 
behozatala előtt az illető félnek kívánságára kiállítandó lesz, tudomás
vétel és miheztartás végett valamennyi királyi erdőfelügyelőnek 
megküldöttem. 

A királyi erdőfelügyelők székhelyei a következő városokban 
vannak: Beszterczebánya, Brassó, Budapest, Debreczen, Déva, Győr, 
Kassa, Kolozsvár, Máramarossziget, Maros-Vásárhely, Miskolcz 
Nagyszeben, Nagy-Várad, Pozsony, Pécs, Szeged, Szombathely 
Temesvár, Turóczszentmárton és Ungvár. 

A horvát bán ur pedig akként intézkedett, hogy a Horvát-
Szlavon országok területére történő szállításoknál a szükséges 
bizonyítványokat a Belovár (Bjelovár), Gospic, Ogulin, Pozsega és 
Vukováron székelő kir. vármegyehatóságok (kir. alispánok) illetőleg 
a vármegyékbe be nem kebelezett Eszék (Ősiek), Várasd (Varasdin), 
Zágráb (Zagreb) és Zimony (Zemun) városokban a városi tanácsok 
(polgármester) állítsák ki. 

A fentieket oly felhívással küldöm meg Czimednek, hogy 
azokat tegye közhírré és felmerülő esetben az érdekeltség figyelmét 
külön is hívja fel arra, hogy a külföldi erdei növények vámmentes 
behozatalát biztosító igazolványokkal leendő ellátása végett forduljon 
az illetékes királyi erdőfelügyelőhöz. 

Budapest, 1906. évi deczember hó 26-án. 
Darányi s. k. 

ú% ú& úA 

10* 
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál telje
sitett befizetések 1906. évi deczember hóban. 

A rövidítések magyarázata: 
Alapítványi kamat — — = ak. 
Alapítványi töketörlesztés - = att. 
Átfutó bevétel.- - — = áb. 
Bedő Albert alapítvány — = BAa. 
Bükktüzifa romlása s tb- — = Btr. 
Erdei facsemeték nevelése — — Ecs. 
Erdészeti épitéstan I. rész (középi-

téstan) I. kötet - = Eép. 1.1. 
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. = Eép. 1.2. 
Erdészeti épitéstan II. rész (Ut-, 

vasút- és hidépitéstan) — = Eép. II. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei = E L . 
Erdészeti Növénytan II. rész = Nvt. II. 
Erdészeti Nyereségszámitástan = Enyt. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár = Npt. 
Erdőbecsléstan II. kiadás — = Ebt. 
Erdőértékszámitástan II kiadás .. . == Eét. 
Erdőőr - - = Eö. 
Erdőrendezéstan = Rz. 
Erdőrendezéstan (Fekete) = Rzf. 
Erdők berendezése — - — = Eb. 
Erzsébet királyné alapítvány = E. a. 
Értékpapírok kamatai — — — Ek. 
Hazánk házi faipara (Gaul Károly) = H. F. 

Befizetések K 
... ... 1 6 . -Anlinger Zsigmond td. ... — 

Ágh Gyula att. — .„ — ... 
Aubinger Zsigmond npt. 2.—, 

pk. —.75 — 
Apatini erdőhiv. npt — 
Alapi S. örök. ld. 16.—, npt. 

3.—, pk. —.45 ._ ._ 19.45 
Állami felső ipariskola ld. 

4 0 . — 

2.75 
4 0 . — 

14.40 
46.74 
5 8 . — 
16.55 
11.75 

Bund Károly t. ny. a. ... 
Beszterczei erdőig, npt. .__ 
Budaörsi v. urb. hd. ... — 
Breznóbánya város hd. ... 
Bittner Alajos hd 4.-
Barna György td. 16.-
Bócz Géza npt.._. - 2 . -
Bartók Ernő td. 8. -
Bazini erdőhivatal npt. 2.—, 

pk. - . 5 0 
Budapest főváros ak. 
Özv. Böhm Ferenczné att. 20. 

ak. 7 . - -

2.50 
12.— 

2 7 . — 
Átvitel 337.14 

Értekezések az erdőrendezés köréből = Ée. 
Hirdetési dij — — — = hd. 
Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Kedvezményes lapdij.- — — — — = kid. 
Készpénz alapítvány— — = k. a. 
Külföldi fanemek tenyésztése = Kft. 
Lakbér = lb. 
Lapdij — = ld. 
Legelő-erdők (Földes J . ) = F L . 
Legelő erdők berendezése ~ M. L . 
Magyar Erdészeti Oklevéltár = EOT. gépszerű növénytan - — N. Nv t. 

Felsége fénynyomatu arczképe — = ÖFa. 
Perköltség = Prk. 
Postaköltség = pk. 
Rendkívüli bevétel = rb. 
Szálaló Erdők Berendezése— = •• Szeb. . 
Számtan erdőőri szakiskolák részére = Sz. 
Tagsági dij— — td. 
Tangens-táblázatok = Tt. 
Qr. Tisza Lajos-alapítvány — TLa. 
Titkári nyugdijalap — — — t. ny. a. 
Tölgy és Tenyésztése — Tőt. 
Vadászati ismeretek kézikönyve — — Vik. 
Wagner Károly alapítvány = WKa. 

Befizetések K 
Áttétel 337.14 

Özv. Bálás Emiiné att - 20 — 
Blattny Ernő td. 16.— 
Brannich Gyula td. ... ... — 16 .— 
Brassói áll. erdőhiv. npt 8 . — 
Boitner Gyula td 16.— 
Beszterczebányai erdőig, npt. 

111.—, pk. —.12 111.12 
Borsiczky Ottó td 16.— 
Beszterczei erdőhiv. npt. 4.—, 

pk. —.12 4.12 
Beszterczebányai erdőig, hd.— 37.05 
Boór Károly td. _ 12 .— 
Bartha Ábel td. 3 2 . — 
Baranyay István td. ... 16.— 
Bender Ádám Eö.... 6 .— 
Brassói cellulosegyár ld. ... ... 16.— 
Brezovszky József npt. 2.—, 

pk. —.45 ... 2.45 
Cséti Viktor npt. 2 . - , pk. - . 1 2 2.12 
Czeiszberger Ernő td.. . . 16.— 

Átvitel 684. 
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Befizetések K 
Áttétel 684.— 

Csegezy Pál td. ... ... 12 .— 
Csíkszeredai erdőhiv. npt. ... 36 .— 
Cserny Győző ak ... — 11. — 

Dragomérvfalvi v. urb. hd. ... 13.35 
Dési adóhiv. hd. — 12.45 
Özv. Domokos Sándorné att. 2 0 . — 
Debreczeni keresk. kamara E. L. 

2.—, pk. —.12 2.12 
Despot Dávid td 10.— 
Diaconovich Sándor td. .__ ._. 57.08 
Dévai erdőhiv. npt. . 2 4 . — 
Dietz Sándor att. 34.—, ak. 6.— 40. — 
Draskovich József td. ... 16.— 

Farkas György npt. 2. — , pk. 
—.45 ... ... 2.45 

Füstös Zohán td. ... 2 0 . — 
Fritz Rezső td 8 .— 
Földhitelintézet ék. 3578.48 
Figuli Lajos td. ._. ... 10 .— 
Gr. Festetich keszthelyi erdő

hiv. ld. 16.— 
Fogassy Gyula W K a . . . . ... ... 5 2 . — 
Frank Endre npt. 3.—, pk.—.12 3.12 
Franciscy Vilmos td. ... ... ... 16 .— 
Faragó Béla td. ... ... ... 15.— 
Fogassy Gyula td _ 12 .— 
Dr. Fodor László td. — — 12.— 
Fábián Béla npt. 2.—, pk. —.12 2.12 
Faragó Béla td. ._. 5 .— 
Fehértemplomi erdőgond. npt. 2 6 . — 
Fábry Alajos npt ... — 4 . — 
Firbás Adolf td. - — 16 .— 
Fliegl János Vik. 13.—, npt. 

2.—, pk. - . 1 2 15.12 

Gasparecz Lajos td. — — — 8 . — 
Grell E. Comp. npt. hd.... ... 10 .— 
Giller Ede td 1 6 . -
Oeyer K. Viktor td. 1 6 . -

Befizetések K 
Áttétel 4801.29 

Grill K. npt. 6 .— 
Grill K. npt. 6 .— 
Gaal Károly lb. 1 0 0 . -
Gellért József td. 16.—, npt. 

2.—, pk. —.45 _ 18.45 
Grill Károly npt 3 . — 
Gontkó Ignácz td ... ... 4 . — 
Gere Antal npt. 4.—, pk. — .12 4.12 
Gödöllői erdőhiv. npt. 28.—, 

pk. —.12 28.12 

Herczeg János npt. 2.—, pk. 
- . 1 2 2.12 

Hámon József td. ... 16 .— 
Hosszú János td. .... 16 .— 
Haring Vilmos npt. 10.—, pk. 

—.42 10.42 
Hajdics J. Eő. 6.—, npt. 2.—, 

pk. - . 1 2 8.12 
Havas József kid. ... ... ... 6 .— 
Özv. Hajdú Józsefné att.— ... 2 2 . — 
Hors János t d . _ ... ... 4 . — 
Hepke Arthur npt. 2.—, pk. 

—.45 2.45 
Hinfner György td. 16.—, npt. 

2 . - , pk. —.40 18.40 
Hacher Gyula npt. 2.—, pk. 

—.45 2.45 
Habel Lambert td. 8 .— 

Ihrig Vilmos ifj. td. ... 3 2 . — 
llosvay Dezső td. ... ... ... 16 .— 
Irinyi Aurél td. ... ... 4 . — 

Juhász József td. ... — 16.— 
Özv. Janák Lászlóné att 2 0 . — 
Özv. Jenőffy Jenőné att. 2 0 . — 
József Ágost főherczeg td. ... 16 .— 
Jokl J. S. ld. _ 16.— 
Junghans E. ld. .... ... ... ._. 1 6 . -

Átvitel 5242.9 Átvitel 4801.29 
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Befizetések K 
Áttétel 5242.94 

Karapáncsai erdőgond. npt. 
6.—, pk. —.12 ... 6.12 

Kolossy Imre td _ ... 6 .— 
Kolozsvári erdőig npt. ... ... 88 .— 
Krcsméri József 906. npt. ... 1 . — 
Kádár József Eő. 6.—, pk. —.55 6.55 
Körmöczbánya város npt. 32.—, 

pk. - . 1 2 32.12 
Ozv. Kremnitzky Aladárné att. 

10.—, ak. 15.— _ 25 .— 
Özv. Kürthy Gézáné att 2 0 . — 
H.[ Karácsony Sándor td. ... 3 2 . — 
Kolozsvári gazd. akadémia ld. 16.— 
Kiss Béla td. 64.—, npt. 2.—, 

pk. —.20 66.20 
Kern György npt. 2.—, pk. 

— .45 2.45 
Kubányi Endre ak. ... ... 16 .— 
Kindernay Kálmán npt. 2.—, 

pk. —.45 2.45 
Kayser Sándor att. 20.—, ak. 

25.— 45 .— 
Kacsanovszky J. Andor td. ... 5 .— 
Kallivoda Andor td 15 .— 
Kohn Henrik npt. ... 3 . — 
Kozma István td. ._. 2 0 . — 
Kaszás János npt. 3.—, pk. —.45 3.45 
Kassai gazd. akad. ld. ._. ... 16 .— 
Képviselőház könyvtára ld. ... 14.30 
Keszthelyi gazd. akad. ld. ... 16.— 

László Miksa lb. ... 5 3 . — 
Liptóujvári szakiskola npt. ... 4 0 . — 
Lugosi erdőig, npt. 82.—, pk. 

—.12 82.12 
Liptószentmiklósi erdőhiv. npt. 14.— 
Özv. Lehoczky Aladárné att. 

24.—, ak. 16.— 4 0 . — 
Lux Vilmos td. ... 16.— 
Legányi Géza att. 20.—, ak. 

1 . - — 2 1 . - -
Atvitel 5966.70 

Befizetések K 
Áttétel 5966.70 

Léber Antal npt. 6.—, pk. —.35 6.35 
Linhart Ödön td 8 . — 
Liptóujvári főerdőhiv. npt. — 7 2 . — 
Lonkay Antal ak — 16.— 
Lukovich Attila npt. 2.—, pk. 

—.20 2.20 

Mosse Rudolf hd 1.60 
Maurer Antal td. ... ... ... ... 16.— 
Misley Béla Eő. 6.—, npt. 5.—, 

H. F. 1.40, Btr. —.60, Nnt. 
I—II I . 9.—, pk. —.12 .... ... 22.12 

Márton Sándor npt. ... 2 . — 
M.-szigeti erdőig, np'. 108.—, 

pk. —.12 ... 108.12 
Markocsány Ferencz td. ... 16.— 
Marsovszky Ede td. ... .... ... 16.— 
Musinszky Ede td. 16.—, pk. 

—.55 16.55 
Melzer Mihály td. 32.—, áb. 1.20 33.20 
Miksó Imre td.. . . 16.— 
M. Leszámitolóbank ik. ... ... 755.20 
Machay Sylvester td. ... ... 3 2 . — 
Mariányi János td. ... 16 .— 
M.-óvári gazd. akad. ld _ 16.— 
Miklós Lajos ak. 16.—, pk. 

—.30 16.30 

Nagydemeteri körjegyző hd. 24.55 
Nyitrai állami erdőhiv. npt. ... 16 .— 
Nagyszebeni áll. erdőhiv. npt. 

24.—, pk. —.12 24.12 
Napholtz Jenő td 2 0 . — 
N.-lévárdi erdőhiv. npt. 15.—, 

pk. — 12 15.12 
Nagy Gábor att. 8.—, ak. 15.— 2 3 . — 
Özv. Nagy Gyuláné att. 33.—, 

ak. 7 . - - 4 0 . — 
Nagy Sándor npt. 2.—, pk. 

- , 4 5 2.45 
Átvitel 7319.58 
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Befizetések K 
Áttétel 7319.58 

Németh Márton npt. 3.—, pk. 
—.45 - 3.45 

Nagy György npt. 2.—, pk. 
—.45 — 2.45 

Nóvák Félix E. L 6.12 
Nemes Boér-család közbirt. hd. 29.35 
Nagy Károly főerdőtan. td. — 16 .— 
Nádhera Ferencz td. 16.—, npt. 

2.—, pk. —.45 18.45 
Neuhöfer-Sohn hd. 10.50 

Omischl Mihály npt. 2 —, pk. 
— .45 2.45 

Orsovai erdőhiv. npt. 42.—, 
pk. —.12 

Pilz Ottó npt. 5.—, pk. - . 1 0 

42 

5 

12 

10 
Persián Iván lb. . 50 
Porubszky Gyula td. -— _— .— 16 — 
Pécsi Ottó npt. 2.—, E. L. 2 . - , 

pk, —.40 4 10 
Pomárius Alfréd npt 2 . - , pk. 

— 45 2 45 
Pátria nyomda npt. 3 

45 

Puskás Jenő npt. 2.— pk. —.45 2 45 
Özv. Pukács Antalné att. 3 2 . - , 

ak. 8.— __ 40 — 
Özv. Pollág Gézáné att. 26.—, 

ak. 14.— 40 — 
Petyko Antal td. ._ .— . . . 16 — 
Pánczél Ottó npt. 2 . - , pk. —.45 2 45 
Pékh József npt. 2.— pk. - .45 2 45 
Petermann Keresztély td. 12 — 
Pankovits Béla npt. 5 - pk. 

—.45 5 45 
Br. Podmaniczky Béla npt. 2.—, 

45 

pk. —.12 2 12 
Pénzügymin. X IV . ü o. ld. — 14 40 
Pálos Konrád npt. 2 . --, pk. —.12 2 12 
Parragh Béla ak. 32 — 

Átvitel 7702.86 

Befizetések K 
Áttétel 7702.86 

özv. Radu Miklósné, att. 20.—, 
ak. 3.— ._ 2 3 . -

Remann József ak. ... 3 2 . — 
Réthy György Eő. 6.—, pk. 1 . — 7 . — 
Rutényi Károly td. ... 3 0 . -
Ráth Mór npt 3 . — 
Rimamurányi vasmű npt 12.—, 

pk. - . 1 2 12.12 
Rónay Antal td. 16.— 
Róth Gyula npt. 2.—, pk. —.12 2.12 
Rumann Ernő td ... 10 .— 
RetterFrigyes td. 16.—,pk. —.55 16.55 

Spissak Gyula td. ... 16 .— 
Schmidt Vilmos td. 8 . — 
Segesvári erdőhiv. npt. 30.—, , 

pk. —.72 30.72 
özv. Seeberg Adolf né att. ... 2 0 . — 
Stark Ferencz td. — ... ... ... 16 .— 
Szálka Albert td. ... 16.— 
Szászsebesi erdőhiv. Eép. 1/1. 

144.—, Eép. 1/2. 144.—, pk. 
9-08 — — 297.08 

Simonffy Ákos ak. 16.—, pk. 
- . 3 5 _. ... ... 16.35 

Szilárd Iván td. 65.30 
Sényi János npt. 2.—, pk. —.45 2.45 
SchroffAntalnpt.2.—, pk. — .12 2.12 
Szabó Ferencz td. 16.— 
Suha Rezső td..._ ... 5 .— 
Schmidt János ak. . . . ... 16.— 
Schmidt Vilmos td. 8 . — 
Scholcz Hugó npt. 2.—, pk. 

- . 4 0 2.40 
Sipos Antal npt. ... ... 6 .— 
Somogyi Ferencz npt. 4.—, 

pk. —.12 ._ _. 4.12 
Spielhaupter György td. ... ... 16 .— 
Szabó József ak. ... ... 16 .— 
Szénássy Béla npt. 2.—, pk. 

—.12 ... 2.12 
Átvitel 8436.31 
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Befizetések K 
Áttétel 8436.31 

Suha Rezső td. 11 .—, npt. 2.—, 
pk. —.60 ... — 13.60 

Szigeti Rezső td. ... ... 1 6 . -

Tuzson János dr. td. ... 16.— 
Tomasovszky Imre npt. 2.—, 

pk. —.45 — 2.45 
Tóth Lajos Eő. 6.—, pk. —.55 6.55 
Téglás Károly td. ... ... 16 .— 
Tordony Emil td 6 . — 
Thám Géza Eő. 12.—, npt. 3.—, 

pk. — . 1 2 15.12 
Tömböly Elek npt. 3.—, pk. 

—.20 - 3.20 
Tótsóvári erdőhiv. Eő. 18.—, 

3.20 

Sz. 6.30, Ert. 3.90, pk. —.46 28.66 
Technológiai iparmúzeum ld. 14.40 

Ujfalussy Mihály npt. . - ._. ... 8 . — 
Ujlaky-Hirschler fia npt. 3.—, 

pk. —.12 3.12 
Ungvári főerdőhivatal ld 144.— 
Újbánya város hd. ... ... 12.55 

Átvitel 8741.96 

Befizetések K 
Áttétel 8741.96 

Vozárik Ferencz td ... 16 .— 
Vassányi M. István td _ 16.— 
Vaitzik Gyula td. 16.—, npt. 

2.—, pk. —.40 18.40 

Wenzel Miksa td 16.— 
Winter Gusztáv npt. 2.—, pk. 

—.40 _ — 2.40 
Wagner Sándor td 16.— 

Zachár Ádám att. 20.—, npt. 
2.—, pk. —.45 ... 22.45 

Zágrábi erdőig, npt. — 44 .— 
Zier Árpád npt. 34.—, pk. —.12 34.12 
Zsarnóczai erdőhiv. npt. 76.—, 

pk. —.12 76.12 
Záry Károly npt. 3.—, pk. —.20 3.20 
Ziegelhoffer Lajos npt. 3.—, 

pk. —.12 3.12 
Zsarnóczai erdőhiv. hd. ... — 19.63 
Deczember havi bevétel ._ 9029.40 
Január—novemberi bevétel 68226.35 

Összesen .. . 77255.75 

ú£ ú£ 
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A z E R D É S Z E T I L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczatí-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan (80) 
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen
kint negyven (40) fillér számíttatik. Legalább háromszori és ennél többszöri 
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételt 
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt. 

Táblázatok, nyomdai szabály szerint, kétszeres árral számittatnak. 
Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon-

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei bnsszólákat 

• V o p t l k a i távolságméréssel ."TWI 
A r S S faritól felfelé . 

M é r ő - a s z t a l o k a t n é z g r é s v o n a l z ó k k a l , m l r o 
s z a l a g o k a t , f a f t t l a l ó h a t , r a j z e s z k ö z ö k e t , t e r ű ' 
l e t m é r ó h e t (planimeter), valamint mindennemű föidmé 
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R é s FIA 
csáuz. és kir. udvari látszerész- és miiszergyáros 

Bécs, (I., Kohlmarkt S.) 
Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 

— kitüntetve. 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen ós bérmentve. 

Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. 

Valamennyi mérő műszereink Calderoni és Tsa budapesti czégtől Is 
beszerezhetők. Minden műszer elegünkkel van ellátva. a. xn. t> 

Erdei facsemete-eladás. 450.000 drb kétéves, igen szép 
kocsános-tölgycsemete Quercus pedunculata 0 - 40—1 m magas és 
600.000 drb 3 éves, igen szép növésű, átiskolázásra igen alkalmas 
luezfenyő-csemete Picea excelsa 15—40 cm magas, őszi vagy 
tavaszi ültetésre megfelelő árban eladó. Junghans E. erdőgond
nokságánál Lunkaszprie, u. p. Dobrest, Bihar megye. (6. VI. 2.) 

Az „Erdészeti Lapok" 1907. évi II. füzetének 
HIRDETÉSEI. 
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D R Ó T K E R Í T É S E K Ü t S : 
KOLLERICH ÁL É S FIAI 
cs. és kir. udvari szállítók,első magy. sodronyszövet, fonat és szilaáru gyárában 

B u d a p e s t e n , IV. ker. , F e r e n c z J ó z s e f - r a k p a r t 21. sz . 
= = = = = Képes árjegyzék és költségvetések ingyen. (2. XI I . 6.) 

A CSIZMÁI M 

MEGKENVE.ÉS ÉN 
EGÉSZ NAP ylZBE N 

JÁRHATOK 
A NÉLKÜL 

Eredményért szavatolva. Eredményért szavatolva 

A jelenkor legújabb és legeredményesebb sikere, 
Törvényesen 

védve. 55 HEVEAX" Törvényesen 
védve. 

vízhatlan bőrkenőcs, a jelenkor egyedüli szere, melylyel ké
rések vagyunk a bort szavatolva vizáthatlanná tenni. Nélkü
lözhetetlen vadászok, erdé-zek, touristák, katona'- és minden
kire né?.ve, a kinek szolgálatát nyáron mocsaras, vizes terepen, 
télen hóban kell teljesítenie. Egy y léhdoboz ára ecsetel 3 K, 
10 doboz 20 K, 3 K 50 f. előleges beküldése után a monarkia 
bármely postaállomására bérmentve küld egy dobozt ecsettel 

K U B A N Y I PH. vegyészeti laborat . 
S I S A K - o n (Horvátország: ) . 

KUBANYI vegyészeti laboratóriumának, SISAK-on. 

Az ön által küldött „Heveax" használatával igen meg vagyok 
elégedve ; ez a legjobb bőrkenőcs, melyet ismerek, mién is 
mindenkinek ajánlani fogom. M o r g a n C a m i l l o a bécsi 
vadászok klubjának tiszt, elnöke. (3. VI . 5.) 

Egy millió darab elsőrendű, egy méter hosszú Czirokseprönyél 
fenyőfából, vagy ilyen czélra alkalmas görcsmentes, 3 0 X 3 0 mm. 
keresztmetszetű fiatal fenyőlécz kerestetik. Ajánlatok kéretnek gróf 
Wenckheitn Antal fiörökösei uradalma, Csorvás, Békésm. (4. III. 3.) 

Poschinger Ftlip 
f e g y v e r g y á r a 

F e r l a c h (Karintia) 
kitüntetve számos dijja] és a koronás arany érdemkereszttel, a ánlja kitűnően 
készített, jól belőtt, a cs. k. próbintézetekben hivatalosan kipróbált fegyvereit 
olcsó árakon. Szolid munkáért és jó lövésért jótállás. Árjegyzékek ingyen. 

(10. I l i 1.) 
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H O L F E L D erdölanácsos-féle 
v a d t a k a r m á n y , illetőleg 

öz-nyalafópor és öz-nyalatókö 
A téli etetéshez ajánljuk a gyakorlatban 26 éven 
át bevált s az aggancsképződésre, valamint a 
vad egészségére kedvezően ható is xv sj 

vadtakarmányt ill. őz-nyalatóport 
HOLFELD eritanácsos örökösei 
E i c h w a l d , Tep l i t z mel le t t (Csehország) 

Faeladási hirdetés. 856/906. sz. Földvár község 1907. évi 
január hó 31-én délelőtt 10 órakor a községi irodában nyilvános 
szóbeli és zárt Írásbeli ajánlat utján eladja a községi erdő A) üzem
osztályának 1907 évi mintegy 45 - 7 kat. hold kiterjedésű vágás terü
letén található 3378 darab műszaki czélokra alkalmas tölgyfát, 
mely a hivatalos becslés szerint 2209 - 33 tömörköbméter kéreg és 
szijácsmentes gesztfát, 112572 ürköbméter hasábfát, 1238 - 25 ürköb-
méter dorongfát és 5 9 7 M 9 ürköbméter galyfát és forgácsot tartalmaz 

A hivatalosan megállapított becsár 51649 korona 19 fillér, 
melynek 10%-a bánatpénzül az árverést vezető kezéhez leteendő-
Az erdőrész a m. kir. államvasutak földvári állomásától mintegy 
8 kilométerre fekszik. Utak, fuvar- és munkásviszonyok jók. 

A részletes becslés, valamint az árverési és szerződési felté
telek a földvári m. kir. járási erdőgondnokságnál és a Földvár 
község elöljáróságánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Brassó-Földvár, 1906. évi deczember hó 25-én. 
(8) A községi elöljáróság. 



IV 

Tavasz i szállításra legjobb sziavon kocsányos és 

tölgy makkot 
legmagasabb csiraképességii összesf a m a g v a k a t 
erdősítési czélra több millió tölgy, erde i , fekete , 
jegenye, luczfenyö. ákácz stji . erőteljes dus gyö-
kérzetü C S E M E T É K E T - ^ f | § ajánl: 

FARAGÓ BÉLA 
császári és királyi udvar i szállító = = = = = m a g y a r m a g 
pergető gyára, c s e m e t e k e r t - t u l a j d o n o s , fajburgonya-termelö -? 

s: ZALA-EGERSZEGE N :: 

Bükkfaeladási hirdetmény. 1337/906 sz. Alólirott községi elöl
járóság közhírré teszi, hogy a Besztercze-Naszód vármegyében 
fekvő Hordó, volt naszódvidéki község lakosságának közvetlen 
kihasználására kihasított „Dósul lui Majlat" nevü erdejében kijelölt 
9 4 7 0 kat. hold erdőrészletén levő összesen 42.255 tömör köb
méterre becsült bükkfakészlete Besztercze-Naszód vármegye köz
igazgatási erdészeti bizottságának 372/1906. számú határozatával 
megadott engedély alapján a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság 
hivatalos helyiségében 1907. évi január hó 29-én délelőtt 11 órakor 
zárt írásbeli ajánlatok utján tartandó nyilvános versenytárgyaláson 
az illetékes törvényhatóság jóváhagyásának fenntartása mellett 
el fog adatni. 

Ezen fakészlet becsértéke 29578 (huszonkilenczezer-ötszázhetven-
nyolcz) koronában van megállapítva, melyen alól a faanyag el 
nem adatik. 

Az ivenkint 1 kor. bélyeggel és 1 0 % bánatpénzzel ellátott 
zárt írásbeli ajánlatok, a fent megjelölt időpont előtt a beszter-
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czei m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be. Ebben a megaján
lott vételár számjegyekkel és betűkkel is kiírandó és ajánlattevő 
által határozottan kijelentendő, hogy az árverés és részletes szerző
dési feltételeket ismeri, azokat elfogadja és azoknak magát feltét
lenül aláveti. 

Utóajánlatok továbbá elkésve beérkezett vagy pedig oly aján
latok, amelyek a fentebbi kellékekkel nem birnak, vagy amelyek 
a megállapított árverési és részletes szerződési feltételektől eltérő 
kikötéseket tartalmaznak figyelembe vétetni nem fognak. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei m. 
kir. erdőigazgatóságnál és a naszódi m. kir. erdőgondnokságnál 
Naszódon, a hivatalos órák alatt megtekinthetők, ahol az esetleg 
szükséges bővebb felvilágosítások is megadatnak. 

Hordó, 1906 deczember hó 31-én. 
(9.) A község elöljárósága. 

Nagyobb mennyiségű 2—3 éves lucz-, jegenye- és feketefenyö-
csemeték vételre kerestetnek. Részletes ajánlatokat „Fenyő" czim 
alatt továbbit a kiadóhivatal. (11. II. 1.) 

Pályázat erdőőri állásra. Esztergom vármegye területén, állami 
kezelésbe vett községi stb. erdőknél a közigazgatási erdészeti bizott
ság 1906. évi 1796. számú határozata folytán, egy járási erdőőri 
állás betöltésére pályázat hirdettetik. 

Az erdőőr évi bére 700 korona, lakbér 130 korona, tüzifa-
váltság 50 korona, utazási és írószer átalány 120 korona, össze
sen 1000 korona. 

Pályázhatnak mindazok, kik magyar állampolgársággal bir
nak, feddhetetlen előéletűek, legalább 24 évesek, de 35 évesnél 
nem idősebbek, ép szellemi és testi erővel, különösen jó látó-, 
halló- és beszélő tehetséggel birnak és az erdőőri szakvizsgát jó 
sikerrel letették. Mindezek hiteles okmányokkal igazolandók. 

Sajátkezüleg irt, egykoronás bélyeggel ellátott kérvények 
1907. évi február hó 28-áig a komáromi m. kir. állami erdő
hivatalnál adandók be. 

Későbben beérkező kérvények tekintetbe nem vétetnek. 
Komárom, 1907. évi január hó 9-én. 

(12. III. 1.) M. kir. állami eráőhivatal. 
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T a v a s z i vetéshez szávavidéki kocsányos és kocsánytalan tölgy-
makkot kitűnő csiraképes minőségben szállít Mikolasch Félix 
gabona- és terménykereskedő, Zágráb. (13. II. 1.) 

Faárverési hirdetmény. 57. közig. szám. A Szepesolaszi r. t. város 
1907. évi február hó 4-én délelőtt 11 órakor a városházán tartandó 
nyilvános írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező erdő rend
szeres gazdasági üzemterv szerinti „A" üzemosztály I., II., Ill-ik 
vágássorozatában, az 1907. évre esedékes és kihasználásra előirt 
összesen mintegy 29"41 kat. holdon levő és mintegy 3200 tm 3-re 
becsült tövön álló lúcz, jegenye- és erdei fenyő haszonfa fatömeget 
köbegységenkénti 8 kor. 10 fillér kikiáltási és becsár mellett. 
Bánatpénz 4000 kor. Kiszállítási határidő bezárólag 1908. év február 
hó 28-ig. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet
ményben |kitűzött óra előtt nyújtatnak b e ; b) ha tisztán kivehető 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelö
lését szószerint tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben fog
laltatik; d) ha lepecsételve ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva 
adatnak b e ; é) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát 
teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképpen 4000 K. azaz négyezer 
koronát készpénzben tartalmazzák; g) ha ugy vannak aláírva, hogy 
az aláírásból az ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó posta
állomás) világosan kiolvasható; és h) ha a boríték kivül „Ajánlat 
a Szepesolaszi rend. tan. városi fakészletre" felírással van ellátva. 
Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés ered
ménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azonban 
csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a lőcsei m. kir. 
áll. erdőhivatalnál, Szepesolaszi rend. tan. város tanácsánál tekint
hetők meg naponta 11—12 óra között. 

Kelt Szepesolaszin, 1906. évi deczember hó 29-én. 

(14.) A polgármester. 
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Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . Melynél fogva ezennel közhírré tétetik, 
hogy a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur ő nagyméltóságának 
2440/1906. sz. magas rendelete alapján a sajósolymosi volt úrbéres 
közbirtokosság tulajdonát képező és Román-Budak község hatá
rában fekvő erdőből kihasználandó 24552 korona becsértékü, 
mintegy 6433 db 30 cm mellmagassági átmérőn felüli lucz- és 
jegenyefenyő törzsnek zárt írásbeli ajánlatok utján leendő eladásra 
a versenytárgyalás 1907. évi február hó 5-én d. e. 10 órakor fog 
Sajó-Solymos község irodájában megtartatni. 

A zárt írásbeli és ivenkint egy koronás bélyeggel ellátott 
ajánlatok a fent megjelölt napon és helyen az árverező bizottság
nál délelőtt 11 óráig nyújtandók be. 

Az ajánlatokhoz készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a megállapított becsérték 10%-a bánatpénz gyanánt csato
landó, ajánlattevő ajánlatában a megajánlott vételárt számjegyekkel 
és szóval is tisztán kitenni és határozottan kijelenteni tartozik, hogy 
az árverési és részletes feltételeket ismeri, elfogadja és azoknak 
magát feltétlenül aláveti. 

Oly ajánlatok, melyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, 
valamint azok is, amelyek az árverési és részletes szerződési fel
tételektől eltérő kikötéseket foglalnak, vagy melyek elkésve nyúj
tatnak be, figyelembe nem vétetnek. 

A kihasználás két évre terveztetik, a vételár a szerződés alá
írása alkalmával fizetendő. 

Kikiáltási áron alul emiitett famennyiség nem adatik el, 
utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek a volt úrbéri 
elnöknél és a jaádi m. kir. járási erdőgondnokság irodájában 
megtekinthetők s az eladás tárgyát képező törzsekre nézve is 
ugyanott felvilágosítás szerezhető. 

Sajó-Solymos, 1906. évi deczember hó 24-én. 
(15) Volt úrbéres közbirtokosság. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 6249/906. — Az alsóvisói közbirtokosság 
tulajdonát képező, ugyanezen község határában fekvő erdőbirtok 
ideiglenes gazdasági üzemterve, illetőleg a m. kir. földmivelésügyi 
miniszter ur 106.043/904. számú engedélye alapján kihasználandó, 
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11.237 mz fatömeget képviselő, 2434 darab, 40 cm mellmagasságú 
átmérőn felüli jegenyefenyő-törzs — melyből 5618 m3 haszonfa — 
1907 február hó 4-én d. e. 10 órakor Alsóvisó (Máramaros vár
megye) községházán Írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött szóbeli 
nyilvános árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 16.854 K, a bánatpénz ennek 10%-a. 
Kihasználási határidő 1909 márczius 31. 
A szabályszerűen kiállított zárt ajánlatok, melyekben ajánlat

tevők kijelentik, hogy az általuk ismert árverési feltételeknek 
magukat alávetik, az árverés megkezdése előtt alulírott főszolga
bíróhoz nyújtandók be a 1 0 % bánatpénzzel együtt. 

Feltételes, távirati és utóajánlatok figyelembe nem vétetnek-
Az árverési feltételek a visói járás főszolgabirói hivatalánál 

megtekinthetők. 
Felsővisó, 1907 január 8. 

(16) A főszolgabíró. 

Vöröstölgy csemetéket 
(Quercus rubra) egyéveseket ezrenkint 10, illetőleg 

12 koronáért, valamint bármily másfajta = 

erdei csemetéket 
ajánl saját csemetekertjeiből HACKER REZSŐ cs. és kir. 

erdőmester Königgrátz (Csehország). Egyúttal ajánlja 

próbakisérletre hires csemete-átiskolázó gépét, illetőleg 

készülékét, úgyszintén vetőgépét is. ( 1 7 ) 

Tessék árjegyzéket kérni. (Levelezés magyar nyelven is.) 
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Okleveles erdötiszt, aki a magyar, román és német nyelvben 
jártas és több évi gyakorlattal bir, állandó állásra számithat. 
Hiteles okmányokkal, esetleg ismert cégekre való hivatkozásokkal 
ellátott ajánlatok az „Első szászrégeni tutajkereskedő társulat"-hoz 
czimzendők Szászrégenbe. (18. II. 1.) 
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AGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta: Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ára tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 1880—1884, ( I—IV.) és az 1885-89 (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892. (XII.) és 1899. (XIX.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1893—94. (XI I I . és XIV. ) évfolyam ára tagoknak 1 K. 20 fill. nem tagoknak 

2 K. 40 fill. 
Az 1895. (XV.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K. 
Az 1897. (XVII . ) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1898. (XVII I . ) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fill. 
Az 19u0. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K- 20 fill. 
Az 1901—1903. (XXI—XXI I I . ) évfolyam ára tagoknak 3 K , nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fillér, másoknak 1 korona. 
Az Erdészeti Rendeietek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANGENS-TÁBLÁZATOK. Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem 

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Budapesten, IV., Egyetem-tér 1. sz.) 
A LEGELŐERDŐK. Irta: Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapok 

1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak 1 K. 60 fill., 
nem tagoknak 2 K 40 f; 55 f postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1907. ÉVI (XXVI. ) ÉVFOLYAMA. Ara egyesületi 
tagoknak 2 K., mások számára 3 K. 

A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy )., Szécsi Zs. és 
Illés N . ; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K., kötve 13 K. 

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K. 40 fill., másoknak 2 K Bérmentesitésre 45 fill. küldendő. 

A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS A Z ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. I r ta: 
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesitésre 35 fill. 
küldendő. 

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Ir ta: Pech Dezső. Ára 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K , másoknak 4 K. Bérmentesitésre 
45 fill. küldendő. 

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesitésre 45 f. küldendő. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K. 
Ő FELSÉGE N A G Y FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ara tagoknak 7 K., nem 

tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik. 
Népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül 

egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők: 
AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Árá 4 K. 

I I . f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ara 2 K. I I I . füzet. Magházas 
növények. Ara 3 K. 
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő müvek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők 25 százalék árengedményben 
részesülnek: 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Ára 12 K., ill. 9 K. 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. I I . kiadás. Ára 6 K., ill. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉOSZÁMITÁSTAN. Ára 4 K., ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ara 1 K. 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. I I . kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K, 

i l l . 6 K. 
„AZ ERDŐ" kiadóhivatalában 

Temesvár-Belváros, Uhrmann Henrik papirkereskedésében megrendelhető 
„AZ ERDŐ" cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Előfizetési ára egész évre 
4 K. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztő: Török Sándor 

m. kir. erdőmester, erdőőri szakiskolai igazgató, Temesvár 3. 
A szerzőknél rendelhetők m e g : 

ERDŐMIVELÉSTAN. I r ta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K, 
nem tagoknak 10 K. 

A SELMECZBÁNYAI M. K. E R D O A K A D E M I A TÖRTÉNETE ÉS ISMER
TETŐJE. Ir ta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K, akadémiai 
hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél (SHmeczbányán). 

A LEQELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta : 
Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K. 80 fill., másoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető magyar erdészeti müvek: 
A M A G Y A R ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Magyar, német és franczia nyelven. 

A BÜKKFA KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Ir ta: dr. Tuzson János. 
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K. 

AZ ERDŐHASZNÁLATTAN KÉZIKÖNYVE. Ir ta: Szécsi Zsigmond. I I . kiadás. 
Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

ÁLTALÁNOS FÖLDMÉRÉST A N . Irta: Cséti Ottó. I I . kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ára 9 K. 

ERDŐVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 40 '. 
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta : Fekete Lajos. I I . kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. , 
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA I— 

X X I V . ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott) Ára 1 K. 

ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ára: 8 K. és ERDEI ROVATOS NAPLÓ. 
Ara 1 K. 20 fill. 
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest. 

TERMESI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége, 
(lolsva, Gömörm.) Ára 2 K. 

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ES MÜVELESE. Ir ta: Vadas Jenő 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 

LEGELŐ ÉS HAVASGAZDÁLKODÁS. Irta: Berendi Béla. Ára 5 K. (Kap
ható Láhner Péter postamesternél, Rahó, Máramarosm.) 




