
tetés közben elhullatott trágyalepények elteregetése által, mert az 
öntözött legelő sokkal belterjesebb kihasználást kivan meg, sem
hogy ezt a primitív trágyázást módot alkalmazni lehetne. Meg
kívánja pedig azt, hogy a legelő állatok trágyája a legelőn levő 
istállószinben, vagy az állandó fekvő- és pihenőhelyen minden
kor összegyűjtessék és a legelő állatok után fölszedett trágya
lepényekkel együtt okszerűen kezelve, őszszel rendszeresen eltereget-
tessék. 

A legelőöntözés tehát csakis feltétlenül belterjes kezelés és 
okszerű használat mellett indokolt, a külterjes legelőgazdaságban 
azonban nincsen és nem is lehet helye. (Fo ly t , köv.) 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS 

a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné", 
a „Luczenbacher Pál alapítvány"-ból és a „Faragó Béla"-féle ala

pítványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté
kony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon kivül 
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át 
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 bélyeglelen 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. 

ú£ 

H I V A T A L O S K Ö Z L E M É N Y E K . 

E L V E S Z E T T ERDŐŐRI SZAKVIZSGA-BIZONYÍTVÁNY. 

1490/1911. — Közhírré teszem, hogy a Kisgyarmat községi 
(Hont vármegye) születésű Lutter Sándor részére az 1882. évi 
október hó 10. napján 3/1882. szám alatt az erdőőri szakvizsga 
letételéről kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett neve
zett részére 1911. évi 1490. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű 
hiteles másodlat adatott ki. 

Pozsony, 1911 október 18. 
Sághy Kálmán 

m. kir. főerdőtanácsos. 

ú£ 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Jubileumok. Id. Vuk Gyula, a Vuk M. és fiai czég főnöke, az 
Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának tagja, mult 
hó 8-án töltötte be 40. évét a fakereskedelem terén való műkö
désének, negyven év előtt lépett ugyanis az atyja, Vuk Mihály 
által alapított czégbe. Ebből az alkalomból őszinte ováczióban 
részesítette őt a Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos 



. Egyesülete, melynek alelnöke. Az egyesület küldöttsége dr. Bedő 
Albert elnök vezetése alatt tisztelgett a jubilánsnál, akit dr. Bedő 
Albert üdvözölt, méltatva érdemeit, amelyeket a magyar fakeres-
kedelem körül bel- és külföldön szerzett, nemkülönben meg
emlékezve arról a buzgó munkásságról, melyet az egyesület érde
kében kifejt. Vuk Gyula válaszában köszönetet mondva, hang
súlyozta, hogy boldogult atyja szellemében mindig a tisztes munka 
terén működött s ebben a szellemben nevelte gyermekeit is. 

A másik jubileumot, amelyről meg kell emlékeznünk, Török 
Sándor m. kir. erdőtanácsos, a vadászerdői erdőőri szakiskola 

• érdemes igazgatója ülte meg a közelmúltban, betöltvén 25. szol
gálati évét. Ebből az alkalomból ugy a szakiskola tanári kara, 
mint Temes vármegye és Temesvár város közönsége üdvözölte 
a jubilánst, aki az erdőőri szakoktatás körül szerzett ismert érdemei 
mellett, a közigazgatással és nagyközönséggel szemben is kitűnően 
képviseli az erdészetet. 

Kocsántalan tölgy m a k k t e r m é s ! A lapunk legutóbbi számá
ban az eladásra bejelentett erdei famagvakról közzétett hivatalos 
kimutatásból örvendetes módon tűnik ki, hogy a kocsántalan 
tölgy (Quercus sessiliflora) ebben az évben jól termett makkot, 
ezúttal nem is túlságosan hosszú idő után. Visszaidézzük ebből 
az alkalomból a magyar erdőgazdaközönség emlékezetébe Vadas 
Jenő min. tanácsos, főiskolai tanárnak az Országos Erdészeti 
Egyesületben 1900. évi deczember hó 12-én a tölgyerdőmivelés 
némely hibáiról tartott előadását (Erd. Lapok, 1901 január h. füzet), 
amelyben többek között azt is kárhoztatta, hogy a hegyvidéken 
az ott helyén lévő kocsántalan tölgy helyett szélűben a kocsáno-
sat telepitik, amely sekélyebb talajon, meredekebb hegyoldalakon 
csak ideig-óráig tenyészik jól, azután növekvésben visszamarad, 
sinylik. A kocsántalan tölgy, e kiváló elő- és középhegységi fafajunk 
tenyésztése pedig annál inkább felkarolásra méltó, mert a kocsános 
tölgy sik- és dombvidéki termőhelyei mindinkább lefoglaltatnak a 
mezőgazdaság által. 

Használják tehát fel erdőtenyésztőink a most kínálkozó ked
vező alkalmat, amely esetleg csak több év múlva tér vissza, arra, 
hogy kocsántalan tölgyeseinkben nagyobb területen eszközöljenek 
vetővágást, hogy azután meddő években inkább csak a már meg-



települt fiatalos felszabadításával foglalkozhassanak, segítsék elő a 
kocsántalan tölgy természetes felujulását sertéseknek az erdőn való 
áthajtásával, de vessék el a kocsántalan tölgy makkját e jó eszten
dőben, ugy a szabadban, mint különösen a csemetekertekben, 
hogy a makktermő év kihasználásával minél többet tegyünk e 
ritkán termő, igen becses fafajnak érdekében. 

Vadhusküldemények szállítása különleges kocsikban. A m. 
kir. államvasutak igazgatósága értesiti az érdekelt szállító feleket 
és különösen a vadászközönséget, hogy a friss hus szállítására 
rendelt és hűtőkészülékekkel felszerelt különleges kocsijai a vad
husküldemények szállítására is kiválóan alkalmasak. Ily kocsik első
sorban a távoli állomásokra és kocsi- és fuvarlevelenként legalább 
5000 kg suly feladása esetén igényelhetők. A kocsit mindenkor 
az illető feladási állomáson irásbelileg vagy táviratilag legalább 
4 8 órával előzetesen kell megrendelni. A hűtőkészülék megtöl
téséről azonban a feladó tartozik gondoskodni. 

Felhivás a m a g y a r lövészekhez. A közeledő stockholmi 
olimpiai versenyek alkalmából a M. O. B. (Magyar Olimpiai 
Bizottság) czéllövő-szakosztálya a magyar lövészekhez a következő 
felhívást bocsátja ki: 
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TíOICSÉN-TEPLICZ 
A forrásvizeket nem keíl sem lehűteni, sem fölmelegíteni. Szállodák fürdőkkel egybeépítve. Egész évben nyitva. Nagyszerű tavaszi kúrák. Olcsó pensíók í Festői hegy vidék. H i 11 i ő s u j ép i tKezéseK. Uj nagyszálló. Uj fürdők. Ház iKuráK-:: hoz • íszapszétkűldés. :: 

500 GV Óta ProspeKtust Küld a fürdő-igazgatóság. R ádÍUITIOS 
GVÓOVltanak Egyesületünk t. tagjai messzemenő ked- KBÍIBSIIÖVÍZ-•*** **' vezményekben részesülnek. Bővebbet az r kÖSZVG 11 yt, Erdészeti Lapok Í9IÍ. évi XI. füzete (36-42°C.) BS 

, . tartalmaz, illetőleg a fürdőígazgatóságtól l « — M J A , A ni CSUZt Stb. lehet megtudakolni. , ISZSPÍUfCIOI 



A magyar lövészek külföldi szereplésüknél — egyesektőt 
ettekintve — kiváló kvalitások ellenére ezideig nem tudtak számot
tevő eredményeket elérni. Ennek oka az volt, hogy lövészeink 
a kellő tájékoztatás hijján teljesen készületlenül, gyakorlatlanul 
mentek e versenyekre. Most azonban különösen a londoni olimpiai 
lövőversenyek följegyzett tanulságai olyanok, hogyha azokat tekin
tetbe veszszük, akkor a jól előkészült magyar lövészek a legjobb 
kilátásokkal indulhatnak a jövő évi olimpiádra. Erre a nevezés 
utolsó napja azonban oly korai időre esik (május 29), hogy a 
M. O. B. czéllövő-szakosztálya — nehogy a czéllövőgyakorlatokra 
kiválóan alkalmas, szép őszi idő kihasználatlanul múljék el — 
addig is, amig a részletes feltételeket és szabályokat közzéteszi, 
a lövészek érdekében már most közli, hogy 

1. a versenyek jelentős része Stockholmban 400 és 800 lépés 
között fog lefolyni (részben hadipuskákkal); 

2. azokban döntőszerepet fog játszani a térdelő és álló test
helyzetből való és nagy kitartást s gyakorlatot igénylő czéllövészeti 
ügyesség (40—40 lövés álló, térdelő és fekvő testhelyzetből); 

3. a kisebb űrmértékű (kaliberű) puskáknak (pl. hollandi) 
több kilátásuk van az érvényesülésre, tehát az ilyenek használata 
(a match fegyvereken kivül) ajánlatos; 

4. a kiküldendők alapos kipróbálás után (versenyek május
ban) fognak kiküldetni és ezeket a versenyeket előreláthatóan 
a M. O. Cz. Sz. rendezi; 

5. a N. O. B. nevezéseket országunkból csak a M. O. B. utján 
fog elfogadni; 

6 . a kiküldendők számát a M. O. B. fogja meghatározni és ez 
fedezi a kiküldetés költségeit is; 

7. az esetleg saját költségen kimenni óhajtók ebbeli szán
dékukat mielőbb jelentsék be ; 

8. a versenyszámok között szerepel: a miniatűr fegyverekkel 
(6 mm-ig) a pisztoly és forgópisztolylyal való lövés, továbbá az 
agyaggalambra és a futószarvasra való lövés is. 

Mindazok tehát, akiknek kedvük van Magyarország képvise
letében Stockholmban a magyar lobogó dicsőségeért küzdeni és 
reményük lehet arra, hogy a M. O. B. által kiküldendő versenyzők 



közé bejutnak, jól teszik, ha már most szorgalmasan gyakorolnak, 
fegyverükkel rendbe jönnek. 

Az pedig, hogy egy kiváló magyar lövészcsapat a külföldön 
is méltóan szerepeljen, kívánatos volna már azért is, mert éppen 
egy magyar ember — Szemere Miklós — volt az, akinek indít
ványára a Nemzetközi Czéllövő Szövetség a hadipuskákkal való 
lövés számára versenyszámokat biztositott. Ez tehát erkölcsi adó. 

Részletes közlések következnek. Esetleges felvilágosításokkal 
szolgál a M. O. B. czéllövő-szakosztálya: Pogány Géza honvéd
százados (Budapest, VIII., Baross-utcza 52.) czimen. 

A „Mensa Aeademiea" ezéljaira befolyt ujabb adományok. Hálás és 
őszinte köszönettel ujabban a következő adományokat nyugtázzuk: 

M. kir. erdőigazgatóság tisztikara Máramarossziget 300 K. 
Gróf Schönborn-Buchheim Frigyes adománya 100 K. 
Lugosi m. kir. erdőigazgatóság tisztikara 71 K 80 f. 
Dr. Bedő Albert 50 K. 
Nagybányai m. kir. főerdőhivatal tisztikara 20 K-
Vinkovczei kir. főerdőhivatal 20 K. 
Somász László 2 K-
Az eddig befolyt adományok összege: 8208 K 37 f. 
Selmeczbánya, 1911 október 10 Az elnökség: 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

A földmivelésügyi miniszter Paul Péter m. kir. erdőmérnök-, gotuli erdő
gondnokot, az erdőfelújítások körül tapasztalt kiváló ügybuzgóságáért — elismerése 
mellett — jutalomban részesítette. 

* 

A cs. és kir. családi alapítványi uradalmak bécsi vezérigazgatósága Müller 
József cs. és kir. erdészeti asszistenst, cs. és kir. főerdésznek nevezte ki. 

* 

Kollár János Kemenczepatak (Abauj-Torna m.) székhelylyel gróf Károlyi 
László uradalmába erdészszé neveztetett ki. 
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