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Egy égerfa törzse forgót rejt a földszintről kiszorult erdészeti 
diapozitiv-képekkel. 

A terem közepét József főherczegnek a barsmegyei Kis-Tapol-
csányban 1906-ban lőtt ülő vadkanja s gróf Eszterházy Mihálynak a 
máramarosmegyei Szinevér-Polyánán 1905-ben lőtt „bőgő szarvasa" 
disziti. 

Tehát a vaddisznó, a medve s a szarvas mindenféle alakí
tásban fordul elő, ez az ismétlés pedig helybőségről tanúskodik, 
melyet idővel az ilyen intézménynél természetes fejlődés maga 
fog alkalmas tárgyakkal kiegészíteni. Ilyen alkalmas tárgy volna 
12 őzbak s ugyanannyi szarvasbika feje az év minden hónapjá
nak megfelelő fejdiszszel, hogy kézzelfoghatólag be legyen mutatva, 
mely hónapban nőnek, tisztulnak s hullanak az agancsok s tehát 
mely hónapokban agancstalanok az illető fajok. Ki lenne mutatva, 
hogy az őz már őszszel, a szirvas csak tavaszszal hullatja azokat 
s hogy az egész képlet minden évben újból fejlődik. 

Hathalmi Gabnay Ferencz. 

IRODALOM. 
I. Lapszemle. 

Az apáezalepke Poroszországban. A „D. F. Z." márczius 
havi füzetében Mauke főerdész megszívlelendő dolgokat közöl az 
apáezalepke és fenyőpohók veszedelmes elszaporodásáról, a szi
léziai és szász erdőségekben. 

Igy a többi közt azt írja, hogy e két istencsapása 1906-ban 
majdnem kétszeresére szaporodott. Mig 1905-ben Poroszország
nak csak 3, Szászországnak pedig 2 kerületében lépett fel töme
gesen az apáezalepke, addig 1906-ban már egész Szászországban 
s Poroszországnak 6 kerületében találtak apáczalepkét, nagyobb 
mennyiségű fenyőpohók kíséretében. A rajok, mint az a beér
kezett kérdőivekből kitűnik, a görlitzi síkságról, É. K. D. Ny. 
irányban érkeztek 1906 július 23. és 29-ének éjjelén. 

Csak magán a görlitzi területen kb. 60000 m? fát pusztított 
el ez a rovar, amely különben itt is beigazolta, hogy a lúczfenyőt 
épp ugy elpusztítja, mint az erdei fenyőt. A bábok igen jól elvi-



825 

selnek minden viszontagságot s még a nagy hideg — 22° R — 
sem árt nekik. Mint egyedüli védekezést, az enyvezést ajánlják. 

Schwabe főerdész, mint az enyvezés igen jó eszközét, a 
Ringler-féle enyvező-gépet — „Ringlersche Quetsche" — alkal
mazta. Az adatok, miket leközöl, mindenesetre a Ringler-féle gép 
javára billentik a mérleget, szemben a Boden-féle eljárással, mely
nél 65 ha területen 2446 munkaórán keresztül 51 kg enyvet 
használtak fel, mig a Ringler-géppel 90 ha területen 1197 munka
óra mellett 62 kg enyv fogyott /za-ként. Ez hát a Boden-féle 

» eljárás mellett /za-ként 3 7 7 óra munkaidőnek s a Ringler-gép 
alkalmazásával pedig 1 3 4 óra munkaidőnek felel meg /za-ként. 
Mivel azonban a Boden-féle mód asszonyokkal is végeztethető s 
ez — 10 pfennig óradijat és az enyv kg-]át 14 pfenniggel szá
mítva — /za-ként 10'87 Mk. kiadással jár, szemben a Ringler-
gép ha-kénti 1L36 Mk. okozta kiadással, tán előnyösebbnek lát
szik ennél. Tekintetbe véve azonban, hogy sikerült a Ringler-gép 
ha-kénti enyvszükségletét 30 ^ - r a leszorítani s ez csupán ha-
kénti 7 - 08 Mk. kiadást jelent, e körülmény mégis a Ringler-gép 
javára dönt, ugy idő-, mint pénzmegtakarítás szempontjából. Nagy 
előnye még a Ringler-gépnek, hogy az enyvet mindig egyenle
tesen, mintegy 2 mm vastagságban és 2—2"5 cm szélességben 
bocsátja ki magából. 

Az enyvezőgépek egy uj alakjára is figyelmeztet a „D. F. Z.", 
midőn felhívja a német erdészek figyelmét a Jetschke enyvező-
dobozára, mely állítólag sokkal gyorsabban és megbízhatóbban 
dolgozik minden más efajta gépnél. Kapható: Heinrich Ermisch 
in Burg, bei Magdeburg. (D. F. Z.) K T. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZATI HIRDETÉS 
(az erdőőri szakiskolák növendékeinek felvétele tárgyában.) 

59826/I/A—3. 1907. sz. — A görgényszentimrei, királyhalmi, 
liptóujvári és vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolákba a folyó év 
október havában kezdődő, uj kétéves tanfolyamra, részint állami 
ellátás mellett, részint saját költségén több növendék fog felvétetni. 

55 * 
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A felvétetni kívánók sajátkezüleg irt Jolyamoáványukat leg
később a folyó évi július hó 15-ig a m. kir. földmivelésügyi 
minisztériumhoz terjesszék be. 

A folyamodóknak a fennálló szabályok értelmében hitelesen 
igazolni kell: 

1. születési bizonyitványnyal: hogy 17-ik életévüket betöltötték, 
illetőleg az intézetbe való belépés napjáig (1907. évi október hó 
8-ig) betöltik, 35 évesnél azonban nem idősebbek; 

2. kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által kiállított 
bizonyitványnyal: hogy ép, erős, egészséges, munkához és az idő 
viszontagságaihoz szokott, edzett testalkattal s különösen jól látó, 
halló és beszélő képességgel birnak; 

3. iskolai bizonyitványnyal, vagy ennek hiányában más hiteles 
bizonyitványnyal: hogy folyékonyan, jól irni, jól olvasni és a közön
séges négy számművelet szerint jól számolni tudnak; 

4. hatósági bizonyitványnyal, hogy erkölcsi magaviseletük 
kifogás alá nem esik: ezen hatósági bizonyítványban egyúttal a 
folyamodó foglalkozása, családi állapota és az is kitüntetendő, hogy 
a folyamodó katonai kötelezettségben áll-e vagy nem. 

Ezen okmányokon kivül mellékelni kell folyamodványukhoz: 
5. azoknak, akik valamely gazdaságban alkalmazva vannak, 

szolgálatadójuk bizonyítványát eddigi szolgálatukról, és végül; 
6. azoknak, akik az intézetbe állami ellátás mellett kivannak 

felvétetni, hatósági bizonyítványt arról, hogy vagyontalanok. 
A folyamodónak meg kell jelölni folyamodványában, hogy 

kérvényére a válasz mely czimre, mely vármegyébe s mely posta
állomásra küldessék. 

A hiányosan felszerelt és a fennebb kitűzött határidőn tul 
beadott, valamint a nem sajátkezüleg irt folyamodványok figye
lembe nem vétetnek. 

Tájékozásul megjegyeztetik még, hogy: 
a) az intézetbe felvett folyamodók testi épsége és egészségi 

állapota az intézet orvosa által, a fennebbi 3-ik pontban megkívánt 
előképzettsége pedig az intézet vezetője által a jelentkezés alkal
mával szigorúan felülvizsgáltatik és azok, akiknek szervezete hiányos, 
vagy akik valamely ragályos, illetve az intézeti foglalkozás mellett 
könnyen nem gyógyítható betegségben szenvednek, ugyszinte azok, 
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akik a kellő sikerrel való tanulhatásra elég előképzettséggel nem 
birnak és végül azok, akikről beigazolódik, hogy folyamodványukat 
nem sajátkezüleg irták, az intézetből azonnal elbocsáttatnak, illetve 
véglegesen fel nem vétetnek; 

b) minden véglegesen felvett növendéket az állam lát el 
ruházattal, az intézetbe való belépés alkalmával azonban minden 
növendék magával hozni tartozik: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zseb
kendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát és 1 pár erdőjárásra alkal
maz, erős bagariacsizmát, valamennyit teljesen uj állapotban; 

c) a saját költségükre felvett növendékek az intézetben való 
tartózkodás idejére kapott ruházatért és ellátásért évenként, félévi 
előleges részletekben 330 (háromszázharmincz) koronát tartoznak 
fizetni az államnak, ennek biztosítására tehát a saját költségükre 
felvett növendékek, illetve szülőik, gyámjuk vagy munkaadójuk 
kir. közjegyző előtt kiállított okmányban kötelezettséget tartoznak 
vállalni arra nézve, hogy az évi 330 korona eltartási költséget a 
kitűzött időre az intézet vezetőjének kezéhez pontosan lefizetik; 

d) az állami ellátás mellett felvett növendékek, illetve ezek szülői, 
gyámja vagy munkaadója abban az esetben, ha a növendék az 
iskolát a két évi tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyná 
vagy az intézetből a fennálló szabályok értelmében elbocsáttatnék, 
az intézetben való tartózkodás ideje alatt reáforditott költségeket 
(egy évre 330 koronát számítva) az államnak szintén megtéríteni 
kötelesek s hogy ezt az iskola vezetőjének felszólítása után leg
később hat hét alatt teljesitik, a végleges felvétel alkalmával 
bemutatandó közjegyzői okirattal szintén biztosítani tartoznak. 

Budapest, 1907. évi június hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlése június 23-án 

Pécs szab. kir. város vendégszerető falai között közel 200 tag 
részvétele mellett folyt le és ugy azon valóban szives fogadtatás 
révén, amelyben a város részesített, mint a tárgysorozat tartalmas
sága és a vele kapcsolatosan Frigyes főherczeg belyei uradalmá
ban tett tanulságos és kellemes kirándulás révén a résztvevőknek 




