
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

Meghívó 
az O r s z á g o s E r d é s z e t i E g y e s ü l e t k ö z g y ű l é s é r e . 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi rendes közgyűlését 
deczember hó 16-án d. u. 5 órakor Budapesten, saját helyiségei
ben (V., Alkotmány-u. 6. sz., II. emelet) tartja meg a következő 
tárgysorozattal: 

1. Jelentés a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett egyesületi tevé
kenységről. 

2. Tizenegy választmányi tag választása. Az alapszabályok 
értelmében kilépnek, de újra választhatók: Darányi Ignácz, Gesztes 
Lajos, Hering Samu, Kócsy János, Marosy Ferencz, Nagy Károly, 
Pech Kálmán, Schmidt Ferencz, Vadas Jenő, Török Sándor. Ezen
kívül Sóltz Gyula helye töltendő be 3 évre. 

3. Ausztriai utunk tanulságai. Előadja: Borsiczky Ottó. 
4. Az alapszabályok módosítása. 
5. Jelentés az 1912. évi számadások megvizsgálásáról és az 

1914. évi költségvetés megállapítása. 
6. Jelentés a Deák-Ferencz-alapitvány kamataiból kiirt pályá

zatok eredményéről. 
7. Indítvány az 1914. évi közgyűlés helyére és tanácskozási 

tárgyaira nézve. 
8. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általá

ban. (Ily indítványok az alapszabályok értelmében a közgyűlést 
megelőző napig a titkári hivatalnak írásban bejelentendők.) 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület t. tagjait 
felkérni, hogy a közgyűlésen minél számosabban megjelenni és 
tanácskozásainkon résztvenni szíveskedjenek. 

Budapest, 1913. évi november hóban. 
Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége. 

* 
Ezen meghívóval kapcsolatban azon t. tagtársakat, akik a m. 

kir. államvasutak vonalain menetjegykedvezményre más alapon 
nem birnak jogosultsággal, felkérjük, hogy kedvezményes menet-



s 

jegy váltására jpgositó igazolvány megküldése végett legkésőbb 
deczember hó 10-éig alulirott titkári hivatalhoz fordulni szíves
kedjenek. 

A közös vacsora helyét magán a közgyűlésen fogjuk közölni. 
Budapest, 1913. november hóban. 

A titkári hivatal. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

H a l á l o z á s . Idősb Fóthi Nándor nyug. állami főerdész, az 
Országos Erdészeti Egyesület alapitó tagja, f. év október hó 25.-én 
Aradon elhunyt. Béke poraira! 

V a s u t i e l ő m u n k á l a t i e n g e d é l y . A tótsóvári m. kir. erdő
hivatal egy év tartamára előmunkálati engedélyt nyert a cs. és kir. 
szabadalmazott kassa-oderbergi vasút Eperjes állomásától Német-
sóvár, Tótsóvár, Sósgyülvész és Delnekakasfalva községek határán 
át Aranybánya község határának alkalmas pontjáig vezetendő fő
vonalból és ezen fővonal 3. kilométer tájékán kiágazólag Tót
sóvár község felé vezetendő szárnyvonalból álló keskenyvágányu 
erdei vasútvonalra. 

B i r t o k v á s á r l á s . Gróf Széchenyi Miklós nagyváradi püspök 
gróf Zichy Ödön 7200 holdas remeczei.erdőuradalmát 860.000 K-ért 
megvásárolta. 

A j á r á s i e r d ő ő r ö k m o z g a l m a . Az erdőtörvény készülő 
revíziójának alkalmát a járási erdőőrök felhasználták arra, hogy 
szervezetüknek államosítását kérelmezzék. Helyzetük valóban rend
kívül kedvezőtlen. Csekély fizetés mellett igen terhes szolgálatot 
teljesítenek és nyugdíjra nem számithatnak. Állami szolgálatba 
fogadásuknak legfőbb akadályai az ország pénzügyi helyzete és az 
a körülmény, hogy az állam az általa kezelt birtokok őrzését nem t 
vállalja magára. Nem ismerjük még az erdőfelügyelői intézmény 
tervbe vett uj szervezetét, de ugy véljük, hogy megfelelő erdőőri 
karra abban az esetben is szükség lesz, ha az őrzés nem megy 
át az állam kezeibe, ami tényleg nem is kívánható. Az őrzést 
végző csőszök, erdőszolgák, mezőőrök ellenőrzése, a fatermelés és 



erdősítési munkálatoknál való felügyelet s az elszórt birtokokon 
egyéb kisebb, az erdőtiszt által reájuk bizható teendők ejlátása 
magában véve is indokolttá teszi a járási erdőőrök államosítását. 

Gyűlésük lefolyásáról a következő tudósítás számol be: 
A járási erdőaltisztek november 1-én, szombaton délelőtt Papp 

János balatonfüredi járási főerdőőr összehívására gyűlésre jöttek 
össze Budapesten, a Nagymező-utcza 62. szám alatti házban, 
hogy a járási erdőőri intézmény államosítása iránt indítandó moz
galom módozatait megbeszéljék. A gyűlésre az ország legtöbb 
vármegyéjéből jöttek kiküldöttek, akik elnökül Papp Jánost (Balaton
füred), jegyzőül Laczkovics Ferenczet (Otura, Nyitra m.) válasz
tották. Az elnöklő Papp János ismertette a mozgalom czélját s 
eddigi eredményeit. Rövid három hét alatt közel száz járás altiszti 
kara bejelentette nála a mozgalomhoz való csatlakozását. Majd 
felolvastatta az általa készített s a kormányhoz intézendő feliratot, 
amelyhez többen szóltak hozzá, akik különösen a járási erdő-
altisztek nyomorult sorsát, siralmas, tarthatatlan helyzetét ecsetelték 
szomorú, de a valóságnak megfelelő színekkel. Általánosan az volt 
mindenkinek a véleménye, hogy a lehetetlen helyzet rendezésének 
egyetlen módja: a járási erdőaltiszti kar államosítása. 

A j a p á n tölgyfa versenye. Hamburgi főkonzulátusunk az 
ottani fapiacz 1912. évi forgalmáról szóló jelentésében azt irja, 
hogy jóminőségü száraz tölgyfa iránt a jelentés szakának folyamán, 
élénk kereslet nyilvánult. 

Az oroszországi és japáni tölgyfa a szlavóniainak ismét versenyt 

5 0 0 é v ó t a g y ó g y í t a n a k csuzt, köszvényt, ischiast, bőrbajokat stb. Trencsén-
Teplicz 3 6 — 4 2 C° természetes forróságu kénes hévviz- és iszapfürdői, Felső-
Magyarország, a berlin-oderberg-wieni fővonalon. Szállodák fürdőkkel egybe
építve, azért egész éven át nyitva. Hidegvízgyógyintézet. Diétetikus konyha. Festői, 
fekvés. Enyhe éghajlat. Legnagyobb kényelem. Uj fürdők. Uj szállodák. Uj iszap
fürdők. Házikurákhoz kénes iszap- és vizszétküldés. Művészi prospektussal 
szívesen szolgál a fürdőigazgatóság. 

Egyesületi tagok és azok hozzátartozói tagsági igazolványuk felmutatása 
mellett következő kedvezményeket élveznek: június 15-ig és szeptember 1-től 
kezdődőleg napi 8 koronáért jó szobát, teljes ellátást, fürdőt és fürdőruhát. Azon 
tagok, kik fent leirt időszakban ezen kedvezményes „Hivatalnoki penziót" nem 
veszik igénybe, de a fürdőigazgatóság tulajdonát képező házak egyikében lak
nak, a fürdőknél 50°/o kedvezményt kapnak. Június 15-től augusztus végéig 2 5 % . 
Iszapszétküldésnél 1 0 % 



kezdett ugyan támasztani, de nagyobb eredményt egyelőre még 
nem sikerült elérnie. Ha azonban a japáni fürésztelepek idővel a 
fogyasztók kívánalmaihoz alkalmazkodni fognak, akkor ez tölgyfánk 
számára erős versenyt fog jelenteni. 

Hamburgi szakemberek nézete szerint egyébiránt a magyar 
tölgyfa-párkányzattermelőknek nem kell tartaniok attól, hogy áruik 
kelendősége csökkenne, azoknak állandóan elhelyezése mégemelkedő 
árak esetén is biztosítva van. 

Említést érdemel, még, hogy a szóban forgó piaczra kerülő 
szlavóniai tölgyfa minősége a mult év folyamán csökkenést mutatott, 
s helyét az erdélyrészi foglalta el. 

A hordófa tekintetében az amerikai verseny legyőzése nehéz
ségeket okoz, mindamellett az olajoshordók czéljaira szolgáló 
hengerelten fürészelt bükkfa magyar kiviteli czégek részéről 
nagyobb figyelmet érdemelne, s ugyanez áll a czellulózefát és a 
fagyapotot illetőleg is. 

Yokohamái konzulátusunk jelentése szerint Japán területének 

PÖSTYEN 
\ A * á * 4 « / ma már kettős fogalom. 

1. Hires iszapforrásai csuz-, kösz-
vényeseteiben az egész világon el
ismert páratlan gyógyhatásuak. 

2. Kitűnően felszerelt hideggyógy
intézetében neuraszténiák, szivbajok 
p o m p á s eredménynyel kezelhetők. 
1912-ben 18.000 fürdővendég. Télen
nyáron nyitva. Felvilágosítást nyújt a 

Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
kedvezményben részesülnek. :: 

Bővebbet az elnökségnél. 



kerek 74°/o-a esik az erdőségekre, azonban ezek hozama a fák 
csenevész volta következtében az 1910. évben mindössze 128 millió 
yenre rugóit. A japán fakivitel fellendülését a rossz közlekedési 
viszonyok és a japáni fürésztelepek hiányos berendezése is gátolják. 
Az 1911. évi kivitel értéke nem is volt több 7V« millió yennél. 
Jelenleg egy magyar konzorczium óhajt Japánban nagyobb meny-
nyiségü tölgyfát vásárolni. Ezen fa egyrésze azután Magyarországba, 
másik része pedig azon országokba kerülne, amelyek tölgyfa
szükségletüket eddigelé nálunk fedezték. 

A japán tölgyfabehozatalt illetőleg megjegyzendő, hogy 
magyar fakereskedők tettek már említést ezen fának igen egyen
lőtlen színben, vagy egyéb alakban jelentkező minőségi hiányairól, 
amelyekről kellőképen még nincs kiderítve, hogy mennyire 
tulajdonithatók a fa kezelésének vagy egyéb okok.iak. A valóság
nak megfelelhet az is, hogy a fának felfürészelése, amint azt a 
yokohamai jelentés említi, még kifogásokra ad okot; az a körülmény 
azonban, hogy a japán tölgyfa a magyar, illetve szlavóniainál 
olcsóbb, azonkívül pedig az az igen valószínű körülmény is, hogy 
a japán fakereskedelem az európai vevők igényeihez alkalmazkodni 
fog, amellett szól, hogy e réven számbavehető versenyre van a 
jövőben kilátás. 

A házinyultenyésztés és ér tékesí tés . Andrássovich Géza 
m. kir. gazdasági felügyelőnek „Házinyultenyésztés és értékesítés" 
czimü művének 5-ik bővített kiadása most jelent meg. A mű 
szerzője nemcsak a tollnak mestere, hanem a házinyultenyésztésnek 
is alapos ismerője, akit minden tenyésztő hazánk nyultenyésztése 
megalapítójának ismer. 

Ennek a munkának, melynek megjelenése gazdaságtörténeti 
tekintetből is följegyzésre méltó, beszerzését minden nyultenyésztő-
nek a legmelegebben ajánlhatjuk. Ára 2 korona. Kapható minden 
könyvkereskedésben, valamint a „Pátria" r.-t. könyvkiadóhivatalában, 
Budapest, IX., Üllői-ut 25. 
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