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ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA 

Szerkeszti 

B U N D K Á R O L Y , 
egyesületi titkár. 

W , 

1909. év, augusztus 1. X V . F Ü Z E T . XLVIII-ik évfolyam 

Megje len ik minden h ó n a p 1. é s 15-ik n a p j á n . 

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

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, V., Alkotmány-utcza 6. szám 

(Telefon: 37—22) 

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



Munkatársaink tájékozásául! ^^^tm!, 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felveszszük 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 irják. 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 ERDŐ. Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti és vadászati altisztek részére. Szerkesztik Sugár Károly és Balogh 
Ernő m. kir. főerdőmérnökök. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. 
Ara 1 évre 4 K. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1909. ÉVI (28.) ÉVFOLYAMA. Teljesen 
elfogvott. 

AZ ERDÖŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ara 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

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

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

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



1909. AUGUSZTUS 1. 

ERDÉSZETI LAPOK 
i I 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 , , 

lJELJ"J K Ö Z L Ö N Y E I 1C-FOiET-
K I A D J A : 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 

Szerkeszti : 

B U N D K Á R O L Y 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. <9 Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapító tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : Budapesten, Lipótváros , A lkotmány-utcza 6. sz., I I . em 

-w A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. «• 
-TJ (Telefon: 37—22.) J - ^ . 

í— x s oy •a 

Meghívó 
az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi közgyűlését 
augusztus hó 26-án Fenyőházán (Liptó megye) tartja meg 
és az ezt követő napokon kirándulást rendez Árvaváralja 
és a Magas-Tátra megtekintésére. 

A közgyűlésnek és a kirándulásoknak napirendje a 
következő: 

Augusztus hó 25-én az esti (esetleg augusztus 26-án hajnali) 
vonatokkal megérkezés Budapest, Pozsony és Kassa felől Fenyő
házára. Elszállásolás. Esti 8 órakor ismerkedési estély (közös 
vacsora) a fürdőtelep vendéglőjében. 

Augusztus hó 26-án. Reggel 9 órakor közgyűlés a fürdő 
nagytermében. 

Tárgysorozat: 
1. Jelentés az egyesület működéséről a legutóbbi közgyűlés óta. 
2. Tiz választmányi tag választása, valamennyi 4 évre. Az 
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alapszabályok értelmében a választmányból kilépnek, de újból 
megválaszthatok: Darányi Ignácz, Marosi Ferencz, Nagy Károly, 
Pech Kálmán, Schmidt Ferencz, Scholtz Ottó, Soltz Gyula és 
Vadas Jenő. Két hely lemondás, illetőleg halálozás következtében 
üresedett meg. 

3. Jelentés az 1908. évi számadások megvizsgálásáról és az 
1910. évi költségvetés megállapítása. 

4. Jelentés a Deák Ferencz-alapitvány kamataiból kiirt pályá
zatok eredményéről. 

5. Szabó Ferencz m. kir. főerdőmérnök felolvasása a fenyő
házai m. kir. erdőgondnokság erdeinek gazdasági viszonyairól és 
az ottani villamos erdei vasútról és fürészről. 

6. Indítvány az 1910. évi közgyűlés helyére és tanácskozási 
tárgyaira nézve. 

7. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általá
ban. (Ily indítványok az alapszabályok értelmében a közgyűlést 
megelőző napig a titkári hivatalnak Írásban bejelentendők.) 

12 órakor közös ebéd. 
D. u. 2 órakor a résztvevők csoportonkint megtekintik az 

áramfejlesztőtelepet és a villamos fürészt s azután ugyancsak 
csoportonkint villamos vasúton kirándulnak a Lubochna völgyébe, 
ahol a csemetekertet, a fiatalosokat és a vágásterületeket tekin
tik meg. 

Estére visszatérés Fenyőházára. 8 órakor közös vacsora. 
Augusztus hó 27-én a résztvevők egyik része reggel 5 óra 

28 perczkor vasúton Csorbatóra utazik. Megérkezés 9 óra 45 
perczkor. Kirándulás két csoportban a fátyolvizeséshez (oda-vissza 
kényelmesen és jó uton 2 óra) és a poprádi tóhoz (oda-
vissza kevésbbé kényelmes uton, de lényeges emelkedés nélkül 
3 óra). 

Ebéd Csorbatón 1 órakor. 
Délután 2 órakor kocsival a turista-uton Ó-Tátrafüredre. 

Útközben alkalom nyilik a tátrai erdők megtekintésére. Érkezés 
Ó-Tátrafüredre 4 órakor. A fürdő megtekintése után 4 óra 30 
perczkor csoportonkint villamos siklón Tarpatakfüredre. Innen 



sik uton fél óra alatt a Zerge-szállóhoz. A tarpataki vízesések 
megtekintése után jó gyalogúton másfél óra alatt Tátralomniczra, 
ahol elszállásolás és közös vacsora. 

Aki nem óhajt gyalog menni, az a vízesésektől visszatér 
a siklóhoz és Tátrafüredről kocsin megy Tátralomniczra. 

A résztvevők másik csoportja reggel Fenyőházáról (később 
közlendő menetrenddel) különvonaton Árvaváraljára megy. A gyö
nyörű fekvésű, újjáépítés alatt álló ősrégi vár és a benne lévő 
történelmi emlékek és gyűjtemények megtekintése. Délben az 
árvái közbirtokossági uradalom vendégül látja a kirándulókat. 
Délután a társaság a reggeli különvonatnak kocsijaiban, amelyek 
az Árvaváraljáról d. u. 3 óra 10 p.-kor induló rendes vonathoz 
csatoltatnak, Csorbára, illetőleg Csorbatóra utaznak (érk. 8 óra 
50 p.), ahol elszállásolás és közös vacsora. Éjjelezés. 

A társaság megosztását az a körülmény teszi szükségessé 
hogy az egész társaságnak Csorbatóról Tátralomniczra való szá 1 
Utasához elegendő kocsi nem áll rendelkezésre. 

Augusztus hó 28. A résztvevőknek az a csoportja, mely Tátra
lomniczon töltötte az éjjelt, megtekinti a tátralomniczi vadászati 
berendezéseket és azután a zerge régióig vezetett ösvényeken és 
cserkelő utakon felmegy a lomniczi gerinczre, onnan a kis tar
pataki völgybe a Téry-menedékházhoz, onnan a Zerge-szállóhoz 
és estére ismét Tátralomniczra. 10 órai gyaloglás. 

Aki a magashegységi kiránduláson résztvenni nem óhajt, 
Tátralomniczon marad és a nyaralótelep és környékének meg
tekintésével tölti el a napot, esetleg kirándulhat a közeli Madár
házára és Barlangligetre (bélai cseppkőbarlang). 

A Csorbatón éjjelezett csoport reggel 8 órakor indulva 
ugyanazt az utat teszi meg, amelyet a másik csoport előző napon 
tett meg. 

Este Tátralomniczon mindkét csoport egyesül, 7 órakor közös 
vacsora s ezzel a kirándulás befejezése. 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület t. 
,tagjait felkérni, hogy közgyűlésünkön és a vele kapcsolatos 
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kirándulásokon minél számosabban résztvenni szívesked

jenek. 
Budapest, 1909 július hóban. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
elnöksége. 

* 
Ezzel a meghívóval kapcsolatosan van szerencsénk a t. tag

társakat felkérni, hogy a közgyűlésen való részvételi szándékukat 
legkésőbb folyó évi augusztus hó 15-éig Vaitzik Emil urnák 
Liptóujvár, postautalvány szelvényén a résztvenni szándékozók 
neveinek, állásának és lakczimének pontos felsorolása mellett be
jelenteni s egyúttal minden egyes bejelentett személy után abban 
az esetben, ha aug. 27-én Árvaváraljára szándékoznak kirándulni, 
48 K-át, ellenesetben pedig 45 K-át beküldeni szíveskedjenek. 

(Tisztelettel megjegyezzük, hogy a két útirány költségei tulaj-
donképen közel azonosak, amennyiben a 45 K-t fizető csoport 
28-án délben élelmezéséről maga gondoskodik.) 

A beküldött összeg ellenében a jelentkezők mindegyike jegy
füzetet kap, melyek egyes szelvényeivel egyenlítik ki az augusztus 
hó 25-én tartandó ismerkedési estélytől egészen az augusztus hó 
28-án este 7 órakor tartandó közös vacsoráig tartó időre eső 
összes étkezéseket (reggeli, ebéd, vacsora) ital nélkül, továbbá az 
éjjeli szállások, a vasúti utazás (II. oszt.), a Csorbatótól Tátra -
lomniczig való kocsiút és a tarpataki sikló költségeit. Kivételt 
csupán a 27-én, illetőleg 28-án a Zerge-szállóban, továbbá a Téry-
menházban tartandó étkezések képeznek, nemkülönben azok a t. 
tagtársak is külön fedezik ebédjük költségeit, akik augusztus 28-át 
TátralomniCzon töltik. Aki 28-án este nem utazik el Tátralomniczról, 
a további szállás költségeit szintén maga fedezi. 

Étkezések alkalmával, a szállodákban és a podgyászszállitásnál 
szokásos borravalót kiki külön adja, mig a közösen adandó ily 
kiadásokról (vonatvezetőknek stb.) a befizetett összeg terhére tör
ténik gondoskodás. 

A befizetések összegéből fennmaradó netáni csekély marad
vány az Országos Erdészeti Egyesület valamely jótékony alapít
ványához fog csatoltatni. 



Csakis teljes jegyfüzetek adatnak ki és a jegyfüzetek árának 
visszatérítésére csak az tarthat igényt, aki a közgyűlésen való 
résztvételben váratlanul megakadályoztatik és ezt a jegyfüzet 
visszaküldése mellett aug. hó 30-ig az Országos Erdészeti Egye
sületnek (Budapest, V., Alkotmány-u. 6. sz.) bejelenti. Részben 
már igénybe vett jegyfüzetek nem váltatnak vissza. 

Aki csupán a fenyőházai közgyűlésen kivan résztvenni, a 
kirándulásokon ellenben nem, ebbeli szándékát Vaitzik Emil 
urnák Liptóujvárra aug. 15-éig szintén bejelenti, de pénzt nem 
küld be, hanem összes kiadásait maga készpénzben fedezi. 

A résztvétel előzetes és aug. 15-éig való bejelentése annál 
szükségesebb, mert különben nincs elegendő idő a jegyfüzetek meg
küldésére és az ügyvezetőség nem gondoskodhatnék szállásról és 
kocsikról. 

Terjedelmes podgyászdarabok mellőzését és a podgyász lehe
tőség szerint való korlátozását kérjük. 

Azon t. tagtársakat, akik a magyar kir. államvasutakon vagy a 
kassá—oderbergi vasúton más alapon nem bírnak igénynyel menet-
dijkedvezményre, felkérjük, hogy kedvezményes menetjegy váltására 
jogosító Igazolvány megküldése végett levelezőlapon legkésőbb 
augusztus hő 15-ig alulírott titkári hivatalhoz fordulni szíves
kedjenek. 

Figyelmeztetjük egyúttal t. tagtársainkat, hogy a menetjegy 
váltásánál mindkét igazolvány előmutatása mellett közvetlen jegyet 
kérjenek Fenyőházára, illetőleg a visszatérésnél Tátralomniczról 
utazásuk czélpontjára, mert külön Kassára, illetőleg Ruttkára vagy 
Zsolnára s onnan ismét külön Fenyőházára váltva, a jegy jóval 
drágább. 

Fenyőházáról, illetőleg Árvaváraljáról Csorbáig együttesen 
fognak kedvezményes jegyek váltatni, az egyenkint való jegyváltásra 
tehát ezen közbeeső útnál szükség nem lesz. 

Budapest, 1909 július hó. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
titkári hivatala. 
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