
PÁLYÁZAT 

tanulmányuti ösztöndíjra. 

Az Országos Erdészeti Egyesület az osztrák örökös tartomá
nyokban f. év nyarán a fenti meghivó értelmében rendezendő 
tanulmányútra 3 (három), egyenként 250 (kettőszázötven) K-ás uta
zási ösztöndijat tüz ki, amelyben oly érdemes tagjait kívánja része
síteni, akik saját erejükből a tanulmányúton egyébképen nem 
vehetnének részt. 

Az ösztöndijakért oly főiskolai képzettségű erdőtisztek folya
modhatnak, akik az Országos Erdészeti Egyesületnek tagjai és 
főiskolai indexük, államvizsgálati oklevelük és szolgálatadójuk, 
illetőleg hivatali főnökük bizonyítványával egyfelől érdemességüket, 
másfelől reászorultságukat igazolják. 

Egyenlő körülmények fenforgása esetén a magánszolgálatban 
állók előnyben részesülnek. 

Az ösztöndíjban részesülő pályázók kötelesek f. év végéig 
a tanulmányúton tapasztaltakról és a tapasztalatoknak a hazai s 
különösen szolgálati viszonyaik közötti alkalmazhatóságáról biráló 
értekezést irni és azt az Országos Erdészeti Egyesületnek beküldeni. 

A kérvények f. évi június hó l-ig nyújtandók be az Országos 
Erdészeti Egyesületnél. 

Budapest, 1913. évi május hóban. 

Az Országos  Erdészeti  Egyesület  elnöksége. 

ú£ ú% 

KÜLÖNFÉLÉK. 

A tavaszi erdészeti államvizsga április 30. és május hó 6. 
között folyt le. A vizsgálóbizottságban Horváth  Sándor min. 
tanácsos elnöklete alatt Tomcsányi  Gyula ny. miniszteri tanácsos, 
Vadas Jenő min. tanácsos, főiskolai tanár és Bund  Károly egyes, 
titkár vett részt. Az Írásbeli vizsgálaton a következő három kér
dés volt megoldandó: 



I. 

Ismertesse vizsgáttevő a külföldi fafajok meghonosításának a czélját s irja 
le, hogy milyen erdőművelési és gazdasági elvek figyelembevételével és milyen 
erdősítési módok alkalmazásával történik ezeknek a megtelepítése. 

Nevezze meg azokat a külföldi fafajokat, amelyek hazai erdőgazdaságunk
ban már nagyobb kiterjedésű faállományokat alkotnak s fejtse ki véleményét 
ezeknek a jelentőségéről. 

II. 
Hegyvidéki erdőben valamely völgyet szegélyező, északi fekvésű, nem 

nagyon tagolt hegyoldalon kell erdei szállítási berendezést tervezni; a két vég
pont, mely között a berendezés létesítendő, adva van : egyik a völgyben, 
valamely más szállítási berendezés mellett, a másik 350 m-rel magasabban, 
a hegyoldalban és a két pontot összekötő legrövidebb vonal átlagos hajlása 
3 5 % ( = 19° 20 ' ) . 

A létesítendő pályán 4 éven keresztül évenként 6—8000 m 3 fenyőszálfa 

lesz a völgybe lehozandó. 
Állapítsa meg vizsgáttevő, hogy 1. mely erdei szállítási berendezések lesz

nek a két végpont között alkalmazhatók; 2. az alkalmazható pályák hosszával 
és szerkezetével kapcsolatos építési, föntartási és szállítási költségekre, a szállí
tási apadékra és a fuvarerő esetleges hiányára való tekintettel pénzügyileg 
melyiknek a tervezése lenne a kérdéses berendezések közül a legelőnyösebb? 

A számításokhoz szükséges adatok az Erdészeti zsebnaptárból, illetőleg 
vizsgáttevő személyes tapasztalataiból vehetők. 

III . 

Valamely erdőbirtokból eladásra kerül egy hold 20 éves, teljes sűrűségű 
II . termőhelyi minőségű luczfenyves és egy hold 0'7 sűrűségű III . termőhelyi 
minőségű 80 éves bükkös. írja le vizsgáttevő, hogy mint szakértő ezen erdő
részletek értékének megállapításához szükséges adatokat miként állapítja meg és 
számítsa ki az általános fatermési táblák s illetőleg vélekezése szerint felvett 
adatok alapján, hogy mi ezen erdőrészletek értéke. 

A vizsgálatra 12-en nyertek engedélyt, kik közül 11-en 
jelentek meg. Oklevelet 10-en kaptak, névszerint: Csatay Gyula, 
Horváth Endre, Klansberger József, Kocziha János, Marschall 
Ernő báró, Muzdeka Dámján, Navratil Gyula, Pálfy Alajos, 
Pellion Árpád és Schaffer Endre. 

A Hochsehule hallgatói Magyarországon. A bécsi Hoch-
schule für Bodencultur IV. éves erdészhallgatói Marchet, Micklitz 
és Schiffel udvari tanácsos — tanáraik vezetése mellett tanulmány-
utjuk folyamán, Galicziából jövet, a folyó év május hó 20-án Körös
mezőn kiszállanak. A közelben fekvő mezőháti m. kir. erdőgondnok
ságban folyó erdőgazdasági, tutajozási, erdősítési, csemetenevelési 



és gfátépitési munkálatok megtekintése után május 22-én Budapestre 
utaznak, ahol a m. kir. mezőgazdasági muzeumot szemlélik meg. 

L. L. 
A szomolnoki széltörések ér tékes í tése . A szomolnoki m. kir. 

erdőgondnokság kerületében a mult év folyamán több mint 
200.000 köbméter fenyőhaszonfát döntött le a szélvész. 

A kincstár a széldöntött fát igen nehéz munkásviszonyok között 
kitermelte s a völgyek aljára lehozta. Csupán a stószi határban 
fekszik a kitermelt fa a tő mellett. A fuvarerő teljes hiánya miatt, 
Szomolnokhuta vasútállomásig erdei vasutat létesitett a kincstár, 
melyhez a hajtóerőt az alsó szakaszokban benzinmotor, a felső, 
nagyobb lejtü vonalakon gőzmozdony szolgáltatja. 

A kitermelt fa ezen a vasúton minden nehézség nélkül leszállít
ható a kassa-oderbergi vasút kezelésében levő gölniczvölgyi keskeny-
vágányu h. é. vasútig, amely intézkedett aziránt, hogy kocsi 
parkjának megfelelő kiegészítése által a megnövekedő forgalmat fenn
akadás nélkül lebonyolíthassa. 

A rönkfa alakjában gazdaságosan nem értékesíthető faanyagok 
feldolgozása czéljából a kincstár a fővölgyben Szomolnok község 
alatt egy, azon felül pedig három egykeretes gőzlokomobil-hajtásu 
vándorfürészt állit fel. 

A Magyarországon eddigelé alig ismert ezen fűrészek működésé
nek szakértők által való megbirálása azon meglepő eredményre 
vezetett, hogy ezek a lokomobil-hajtásu szállítható fürészkeretek 

5 0 0 é v ó t a g y ó g y í t a n a k csuzt, köszvényt, ischiast, bőrbajokat s 'b. 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  vizszétkiildés.  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 j ó 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 25°/o 
Iszapszélküldésnél 1 0 % . 



ép oly kifogástalan minőségű fürészárut termelnek, mint bármely 
állandó gőzfürész. 

A szóban levő faanyagok eladására f. év május hó 16-án 
tartandó versenytárgyalás eredményét élénk érdeklődéssel várják 
a fakereskedők, kivált most, amikor a háborús válság elmultával 
a Balkánon igen sok épületi fa lesz előnyösen elhelyezhető. 

Fürdő- és forrásismertetést adott ki az Orsz, Balneológiai 
Egyesület a kebelébe tartozó hazai  fürdőkről  és  forrásokról. A diszes 
könyv 180 oldalas, sikerült képek tarkítják s minden irányban fel
világosítással szolgál a fürdőkbe utazóknak. Magyarország fürdő
térképe és a közvetlen vonatok menetrendje teszik még használ
hatóbbá az ügyes könyvet. Könyvkereskedésekben, vasútállomásokon 
1 K-ért kapható. 

Magyarország és Ausztria vasúti és gőzhajózási térképe. 
A Magyar Királyi Államvasutak igazgatósága által felülvizsgált és 
jóváhagyott 1913. évi kiadás. Szerkesztette és kiadja: Klösz György 
és Fia térképészeti műintézete, Budapest. 

A térkép 140/108 cm  nagyságú és ugy Magyarország, mint 
Ausztria, valamint Bosznia és Herczegovina teljes vasúti hálózatát 
s hajózható folyóit, továbbá a határoló külföldi vasutak főbb 
vonalait s csatlakozásait tünteti fel. 

Budapest székesfőváros vonalhálózatának részlettérképe, vala
mint Pozsony, Fiume, Wien és Prag városokról s a Balkán vasút
hálózatáról készült külön átnézeti térképek nyújtanak a szemlélő
nek hasznos tájékozást. 

Ezen térkép a leghitelesebb s legújabb adatok alapján készült 
s tájékoztatást nyújt a vasutak üzemének jellegére nézve, továbbá 
a nyilvános közraktárak s a vámhivatalok is adva vannak az illető 
állomásnév mellett. 

Egyben közöljük, hogy a Magy. Kir. Államvasutak igazgató
sága az egyes állomások könnyebb feltalálása végett egy, a tér
képhez külön szerkesztett, a térképen szereplő összes helynevek 
betüsoros állomás névjegyzékének kiadását már elrendelte. 

Ára sokszínű kivitelben 5 K, vászonra felhúzva léczekkel 10 K. 
Erdőgondnoksági székhelyváltozás. A földmivelésügyi minisz

ter a dragomérfalvai magy. kir. járási erdőgondnokság székhelyét 
Rosáliáról Máramarosszigetre helyezte át. 


