
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettségét 
teljesítette. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt magyar 
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek 
halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági köte
lezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból hasonló 
feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödikből erdő
tisztek és altisztek árvái nyernek segélyt. 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy 
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. szám, 
II. emelet) nyújtsák be. 

A folyamodványban kitüntetendő: az élvezett fizetés vagy 
nyugdíj és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma, 
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e 
máshonnan segélyben (alapítványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.). 

Budapest, 1911. évi szeptember hó. 
A titkári hivatal. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Az osztrák birodalmi erdészeti egyesület tagjainak lá to
gatása, amelynek budapesti részéről már lapunk legutóbbi számá
ban részletesen beszámoltunk, a programmnak megfelelően folyt le. 
A vidéki kirándulások és a herkulesfürdői vándorgyűlés lefolyá
sát részletesen csak következő számunkban ismertethetvén, annyit 
mégis már most is közölhetünk t. olvasóinkkal, hogy vendégeink 
ugy az érintett városok, mint szaktársaink részéről a legelőzéke-
nyebben fogadtatva, a látottak által ugy szakbeli, mint általános 
értelemben a legteljesebb mértékben kielégítve, sőt meglepődve 



utaztak vissza hazájukba, aminek ismételten adtak kifejezést. A tanul
mányút a két állam erdészeti egyesületei között eddig is fenn
állott nagyrabecsülést és k o l l e g i á l i s tiszteletet még bensőbbé és 
maradandóbbá tette. 

Az akáczfa monográfiája. Valóban értékes művel gazdagodott 
erdészeti irodalmunk Vadas Jenő erdészeti főiskolai tanár, miniszteri 
tanácsos ilyen czimü tartalmas könyvének megjelenésével, amely 
az Országos Erdészeti Egyesület „Deák Ferencz" alapítványából 
100 aranynyal lett jutalmazva. 

Igen szerencsés megoldás volt az akáczfa életét, sorsát ilyen 
önálló, összefüggő egészet képező monografialis mű keretében be
mutatni. E könyvet olvasva éppen ugy kielégítheti tudományszomját 
az elvont dolgok iránt érdeklődő tudós, mint az elméleti tudással nem 
sokat törődő gyakorlati erdőgazda; egyaránt tárgyalja e mű az ide
vonatkozó s legmodernebb alapon folytatott tudományos kisérletek 
eredményét, valamint felöleli mindazon gyakorlati fogásokat, melye
ket jeles erdészeink a gyakorlati életben máris sikerrel alkalmaznak. 

Az általános részből lapunk első részén mutatványt közlünk. 
Ezt követi az ákácz tüzetes ismertetése. Fájának, kérgének anatómiai 
szerkezetét eddig nem ismert részletességgel tárgyalja, nemkülönben 
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külön-külön fejezetet szentel a törzs, az ágazat és korona, a rügy, a 
lombozat és levél, a virágzat és virág, a termés és mag leírásának. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a leirást mindenütt jól sikerült képek, 
ábrák egészítik ki. Igen érdekes fejezetben számol be az ákáczfa 
táplálkozásáról s egyes részeinek chémiai összetételéről. Hang
súlyozza az ákáczfának közismert igénytelenségét, de egyszersmind 
rámutat arra az eddig figyelemre nem méltatott körülményre, 
hogy összes fafajaink közül az ákáczczal vonjuk el a talajtól a leg
nagyobb mennyiségben a hamualkotórészeket. Értékes kísérleti 
adatok felsorolásával egészíti ki a biológiai részt, rámutatva az 
ákácznak azon gyakorlati fontossággal biró sajátságára, hogy a levegő 
szabad nitrogénjét gyökérgumóiban élő baktériumok segítségével 
képes felhasználni: vagyis jó talaj hijján képes levegőből is élni. 

Ugy az állatországból, mint a növényországból eredő ellen
ségeit tüzetesen ismerteti. Itt találjuk többek között az Etiella 
Zinckenella Fr., ákáczmolypille leírását, melynek ismerete ezúttal 
annál is inkább fontos ránk nézve, mert tudomásunk szerint ez a 
molypille a síkvidéki ákáczosok magtermését ezidén is tönkretette. 

Az ákáczfa műszaki tulajdonságainak leírásánál rendkívül 
érdekes összehasonlító táblázatokat közöl, amelyek mind az ákáczfa 
kiválóságának legmegbízhatóbb bizonyítványai. Használhatósága 
úgyszólván univerzális. 

Terjedelmes részt szentel az ákáczerdők telepítése és felújítá
sának. Éppen napjainkban bir kiváló fontossággal e fejezet, amikor 
a kopár, futóhomokos és vízmosásos területek beerdősitése a közel 
jövőben nagyobb lendületet veend. 

A vetőmag gyűjtésétől, beszerzésétől kezdve a fiatalosok gondo
zásáig, ápolásáig minden mozzanat alapos tudással, ritka szakérte
lemmel s a leglényegesebb gyakorlati fogások közreadásával van 
feldolgozva s bátran elmondhatjuk, hogy az ákáczneveléssel fog-
1 alkozó szaktársaink, úgyszólván nem nélkülözhetik ezt a művet. 

Függelék gyanánt közli az ákáczfa magyarországi elterjedését, 
értékesítési viszonyait a nevezetesebb fogyasztási helyeken, a Coburg 
herezegi erdőkre összeállított fatermési táblák kivonatát, a király
halmi erdőőri szakiskola erdejében a fiatal ákáczosok fatömegé-
nek felvételérc vonatkozó kísérleti felvételeket, végül az ákáczfára 
vonatkozó történeti s egyéb régi adatokat. 



Az egész mű 236 oldalra terjed, ezenkívül 10 művésziesen 
kiállított műmelléklet és 14 táblázatos kimutatás, 36 szövegközti 
ábra disziti, illetve egészíti ki. Megrendel iiető az Országos Erdé
szeti Egyesületnél. Ára az egyesület tagjainak 6, másoknak 8 K. 

A bródi vagyonközség tölgyfaeladása. A szávamenti tölgye
sekből évenként még kihasználásra kerülő vágások faanyagának 
eladása iránt megtartott versenytárgyalások sorát f. é. szeptember 
hó 15-én a bródi vagyonközség nyitotta meg. A megtartott fa
eladás alkalmával eladásra került 607"37 kat. hold kiterjedésű 
26 vágásterületen összesen 2,059.148 koronára és 50.675 m% tölgy-
műfára becsült 10.135 drb. tölgytörzs. A jelzett becsárral szemben 
összesen 3,222.583 korona vételár, vagyis 1,163.435 korona, tehát 
5 6 - 5 % felülfizetés éretett el.*) 

A faeladás iránt már hónapokkal előbb felette nagy érdek
lődés mutatkozott, az eladás napján pedig feltűnően sok fakeres
kedő jelent meg Vinkovczén. Összesen 40 fakereskedő czég nyúj
tott be 41 ajánlatot, de ezek közül vevő csak 8 czég lett, feltűnő 
vételárakat ajánlván az egyes megvett vágások faanyagáért. 

A 26 vágás közül 20 vágást három czég vásárolt meg és 
pedig a fakereskedelmi r.-t. (Holzhandels Aktien-Gesellschaft) nevü 
bécsi czég 10, összesen 641.136 K-ra becsült tölgyfavágást, amely
nek vételára fejében 998.140 K-t, a Drach Móritz junior nevü 
czég 5, összesen 645.150 K-ra becsült vágást, amelynek fejében 
984.025 K vételárt ajánlott meg. 

A két fakereskedő czég mindazokat a vágásokat vásárolta 
meg, amelyek faanyaga elsősorban fürészáru-termelésre alkalmas, 
mert az első czégnek Zágrábban és Vinkovczén két nagy gőz-
fürésze van s mind a két czég még a mult faeladási idényekből 
sok rönkővel és kész fürészáruval rendelkezik s igy a fürészáru
kereskedelmet a maga részére óhajtaná biztosítani s a fürészáru
termelésre alkalmas faanyagú tölgyvágások megvételével a versenyt is 
mérsékelni akarja, hogy ezáltal fürészáru termékeinek értékét biztosítsa. 

Wolfner S. budapesti czég 5, összesen 353.187 K-ra becsült 
tölgyfavágás anyagát vásárolta meg s vételáruk fejében 585.000 K-t 
ajánlott meg. Ezen vágások faanyaga nagyméretű kádárfa terme-

*) A m3 műfa átlagos tőára 63 -6 K. Szerk. 



lésére alkalmas. A nevezett czég, hogy a nagyméretű kádárfákban 
s nevezetesen fenékdongákban mutatkozó hiányt pótolja, kény
telen volt az ilyen választék termelésére alkalmas tölgyfaanyagért 
magas vételárakat megajánlani. 

Ezen eredmények után itélve, biztos kilátás van arra, hogy 
a m. kir. kincstár részéről folyó évi szeptember hó 28-ára kiirt 
tölgyfaeladás is kedvező eredménynyel fog végződni, amennyiben 
még nagyon sok fakereskedő czég faszükségletét nem biztosította 
s a folyó évben a horvát-szlavón beruházási alap javára értékesí
tendő vágások faanyaga az eladásoknál már hiányzik, holott pedig 
ezek voltak azok a vágások, amelyekből a legnagyobb fakeres
kedő czégek eddig faszükségleteiket fedezték. Bokor Róbert. 

A szobanövények ápolása. Ilyen czimen látott napvilágot egy kis kézi
könyv, amely hivatva lesz jó tanácscsal szolgálni mindazoknak, akik otthonukat 
szobanövényekkel, virágokkal ékesítik. Nem egy szaktársunk foglalkozik előszeretet
tel a növények ápolásával s igy mindenesetre hasznát látja belőle, mert e kis mű egy
aránt tárgyalja a növények igényességét, átültetését, öntözésének mértékét, ápolását, 
nemkülönben betegségeit és ellenségeit. Szerzője: Csérer Gyula, Zombor város 
főkertésze. Megszerezhető a "Pátria" szakkönyvkereskedésében (Budapest, IX., 
Üllői-ut 25. szám) 1 korona 40 fillérért. 

Az ember és a kutya. K- Nagy Sándornak, az Orsz. Állatvédő Egyesület 
tiszteletbeli elnökének műve, Ill-ik bővített kiadásban megjelent. Az uj adatokkal 
gazdagított mű természetes, népies modorban ismerteti a kutyákkal való helyes 
bánásmódot, az ebtartási szabályokat, a felesleges kutyák okozta károkat és az 
ebadó czélszeiü voltát, továbbá a veszettség okait, tüneteit és az ellene való 
védekezés módját, közben pedig idézi az összes törvényes rendelkezéseket. Meg
jelent az Orsz. Állatvédő Egyesület kiadásában. (Budapest, IX., Ernő-utcza 11—13.) 
Ára 1 korona. 

„Bosnyák földön". Irta: dr. Eöttevényi Nagy Olivér, kassai kir. jog
akadémiai tanár. A mű czélja megismertetni Bosznia és Herczegovina történetét, 
közjogi helyzetét, valamint közgazdasági, néprajzi, társadalmi és kulturális álla
potát. Érdeklődő szaktársaink e 200 oldal terjedelmű művet Mosón vármegye 
könyvnyomdájában (Magyaróvár) szerezhetik meg. Előfizetési ára 3, bolti ára 4 K. 

Halálozás. Kárász István m. kir. erdőtanácsos, a tótsóvári 
m. kir. erdőhivatal főnöke és az Országos Erdészeti Egyesületnek 
régi alapitó tagja, m. hó 24-én, életének 59. és hivatalos működé
sének 38. évében hirtelen elhalálozott. A tótsóvári erdőhivatal 
szeretett főnökének haláláról külön gyászjelentést adott ki. Béke 
hamvaira! 
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