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A VlII-ik nemzetközi gazdasági nagygyűlésről. 
Közli: Cserny Győző. 

A VlII-ik nemzetközi gazdasági nagygyűlés — mint már 
jeleztük is — Wienben, 1907. évi május hó 21-én nyílik meg és 
ugyanazon hónap 25-éig, IX. szakosztályra oszolva fog tárgyalni 
A nagygyűlés megtartása után s avval kapcsolatban igen érdekes 
kirándulásokat rendeznek, hogy a nagygyűlés tagjainak alkalmuk 
legyen több mező- s erdőgazdasági üzemet és intézményt a hely
színén is tanulmányozhatni. 

A főbb erdészeti vonatkozású tanácskozások tárgysorozata a 
következő: 

//. Szakosztály. 

Mező- és erdőgazdasági oktatási és kísérleti ügy, beleértve a 
tőzegkisérleti ügyet és a tőzegmivelést. 

A) csoport. Mező- és erdőgazdasági oktatásügy. 

1. A magasabb mező- és erdőgazdasági szakoktatás czélszerü 
kialakításának kérdése. Előadó: Thiel H. dr. (Berlin.) 

2. A magasabb mező- és erdőgazdasági oktatásban részesül
teknek kínálata mily viszonyban áll a mező- és erdőgazdasági 
üzemek szükségletéhez? Előadó: Boettger József dr. (Wien) és 
Egger Möllwald (Wien). 

3. Kell-e mező- s erdőgazdasági üzemek önálló vezetésével 
megbízott egyénektől a szakképzettség kimutatását törvényben 
megkívánni ? Előadók: Haerdtl Henrik dr. báró (Wien), Quttenberg 
Adolf lovag (Wien), Jaroschka Oszwald (Frauenberg, Csehország). 

4. A mező- s erdőgazdasági szakképzés kapcsolatban a nép
iskolai és általános középiskolai oktatással. Előadók: Toch Ferencz 
(Schluckenau, Csehország), Ingovicz Rudolf Antal (Bruck a. d. 
Mur, Stájerország). 

///. Szakosztály. 
D) csoport. Gazdasági üzem. 

A gazdasági tisztviselő-kérdés. Előadók: Markhet Gusztáv dr. 
(Wien), Rovara Frigyes (Fél, Pozsonym.), Fricke (Beutnitz). 

A gazdasági munkáskérdés. Előadók: Krafft E n i l dr. (Wien), 
Washietl Lorenz (Klagenfurt), Maschat József (Wien), Majláth 
József gr. (Perbenyik, Zemplénm). 
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IV. Szakosztály. 
A) csoport. Állattenyésztés és állategészségügy. 

Havasi legelők és havasi erdők; mindegyik gazdasági ág 
jelentősége; e kettőnek czélszerü határolása és egyik üzemágnak 
a másikba való átvezetése. Előadók: Goethe Károly (Admont, 
Tirol), Hübner Ferdinánd (Kleingmain, Salzburg), Dunkel Jakab 
(Salzburg). 

A havasi legelők csökkenésének okairól és óvórendszabályok 
alkalmazása. Előadók: Panz Ferdinánd dr. birod. lovag (Mödling, 
A.-Ausztria), Lemisch Artúr dr. (Kölnhof, Karinthia). 

V. Szakosztály. 

Mező- és erdőgazdasági talajjavítás. 

A vízi erő kihasználása mező- s erdőgazdasági czélokra. Elő
adók : Böttger (Berlin), Epper dr. (Bern), Finály István (Budapest), 
Keller dr. (Berlin), Watson (Boston). 

A folyószabályozások viszonya a talajöntözésekhez, a lecsapo-
lásokhoz és a vadpatakszabályozáshoz. Előadó: Ebenhofi Weber 
Alfréd lovag (Wien). 

Agrármüveletek: a) Az agrármüveletek jelentősége mező
gazdasági területek czélszerü megművelése s azok javítása szem
pontjából. Előadók: Hüsser A. (Kassel, Németország), Putick 
Vilmos (Laibach, Krajna), Riebel Ferencz (Salzburg). 

b) Havasgazdasági politika. Előadó: Leithe Henrik dr 
Villach, Karinthia), Posch Károly (Villach, Karinthia), Kaltenegger 
Ferdinánd (Brixen, Tirol). 

Vadpatak- és lavinaszabályozás, a) A vadpatakszabályozás, 
mint az eddigi nemzetközi nagygyűlések tanácskozásának tárgya. 
Az ebből folyó következtetések. Előadók: Faukhauser F. dr. (Bern, 
Svájcz), Benardeau F. (Paris), Wang Ferdinánd (Wien). 

b) A vadpatakszabályozás szolgálatának szervezete. Végre
hajtott vadpatakszabályozási müvek fenntartása. Előadók: Danzer 
Károly (Linz, F.-Ausztria). 

c) Ujabb tapasztalatok a lavinák megkötésének terén. Elő
adók : Muret (Lausanne, Svájcz), Pollak J . V. (Wien). 
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VII. Szakosztály. 
A mező- s erdőgazdasági növények védelme. 

Mező- s erdőgazdaságilag mivelt növények betegségének 
korlátozása kellő mivelési szabályok alkalmazása által és az egyes 
növények ellentálló képességének figyelembe vételével. Előadók: 
Sorauer r Pál dr. (Berlin), Pammer Gusztáv (Wien), Federbauer 
Imre dr. (Mariabrunn, A.-Ausztria). 

A madárvédelem nemzetközi jelentősége a növények védelme 
szempontjából. Előadók: Rörig G. dr. (Berlin), Holland Artúr dr. 
(Wien). 

Mező- s erdőgazdaságilag fontos állatnemek. Védelmi, illető
leg irtási intézkedések. Előadók: Eckstein K. dr. (Eberswalde, 
Németország), Sedlaczek Walter dr. (Mariabrunn, A.-Ausztria). 

VIII. Szakosztály. 
Erdőgazdaság, 

1. Az erdőállomány létesítése és tenyésztése, tekintettel az 
elérhető legmagasabb tömegnövekedésre és a faanyag jó minő
ségére. Előadók: Bakesch Antal (Hohenelbe, Csehország), Gut-
tenberg Adolf lovag (Wien), Huffel (Nancy), Reusz Hermann 
(Márisch-Weiskirchen, Morvaország), Schwappach Ádám dr. 
(Eberswalde, Németország). 

2. Erdei fanemeink éghajlati faj változatainak (varietas) jelen
tősége az erdőművelés szempontjából. Előadók: Cieslar Adolf dr. 
(Wien), Engler A. (Zürich), Mayr H. dr. (München). 

3. Kopár területek beerdősitése s a beerdősités előmozdítá
sának eszközei. Előadók: Pardé M. (Beauvais, Francziaország), 
Perona Ottavio (Vallombrosa, Olaszország), Rubbia Konrád 
(Laibach, Krajna), Wissotzky (Szt.-Pétervár). 

4. A kísérleti állomások feladatai a fának szállítása és az ide
vágó építkezés szempontjából. Előadók: Marchet Gyula dr. (Wien), 
Mathey M. Dijon, Francziaország), Meister Ulrich dr. (Zürich). 

5. Rendszabályok a kohófüst okozta károsítások elterjedése 
ellen Előadók: Dimitz Lajos (Wien), Reuss Károly (Dessau 
Németország), Wislicenus H. dr. (Tharandt). 

6. Mely intézkedések alkalmasak nagyobb erdei rovarkárok 
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megelőzésére és elhárítására ? Előadók: Eckstein A. dr. (Ebers-
walde, Németország), l'Ecole Henry (Nancy), Kestercanek Ferencz 
(Zágráb), Wachtl Frigyes (Wien). 

7. Az erdőrendezés uj czéljai és módszerei. Előadók: Gutten-
berg Adolf lovag (Wien), Kopetzky Richárd (Qmunden), Stötzer 
Hermann dr. (Eisenach). 

8. Az erdőbirtok igazságos megadóztatásának alapelvei. Előadók: 
Bauer József lovag dr. (Wien), Endres Miksa dr. (München). 

9. A természetes táj védelme és az őstermészet emlékeinek 
fenntartása érdekében teendő törvényes intézkedések. Előadók: 
Conventz H. dr. (Danzig, Németország), Daubrée M. (Paris), 
Dimitz Lajos (Wien), Siefert Xavér (Karlsruhe, Németország). 

10. Európa fakereskedelme és Európa viziutai kiépítésének 
befolyása a fakereskedelemre. Előadók : Gunnar Anderson dr. 
(Stockholm, Svédország), Hufnagel Lipót (Wlaschin, Csehország), 
Jentsch Ferencz dr. (München), Marchet Gyula dr. (Wien), Mathey 
K. (Díjon, Francziaország). 

11. Nemzetközi egyezkedés a műfára vonatkozó mérték
egységek, azok választékolása és köbözése tekintetében. Előadók: 
Eckmann Vilmos (Stockholm, Svédország), Kahl dr. (Colmar 
Elzász), Martin H. dr. (Eberswalde, Németország), Téglás Károly 
(Selmeczbánya). 

12. A bükkfa értékesitése a vegyi iparban műszaki és keres
kedelmi szempontból. Előadók: Kahlenberg Hermann dr. (Wien), 
Bencze Gergely (Selmeczbánya). 

Ebből a tárgysorozatból is kitűnik, hogy valóban igen fontos, 
érdekes és aktuális tartalmú kérdések tárgyalását tűzték ki. Épen 
a kérdések fontosságára való tekintettel az előadókat is nagyobb 
számban állapították meg oly czélból, hogy a kérdések is az 
érdekelt különféle nemzet nézőpontjából is minél behatóbban tár
gyalhatók legyenek. 

Örömmel veszszük tudomásul, hogy hazánkból előadókként 
Rovara Frigyes s Majláth' József gróf földbirtokosok, valamint 
Bencze Gergely és Téglás Károly erdészeti főiskolai tanárok, 
Kestercanek Ferencz a zágrábi erdészeti akadémia tanára s Finály 
István mérnök vesznek részt. A többi előadó túlnyomó részt 
Német- és Franczianrszágból való. 
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A nagygyűlés alapszabályai szerint, a nagygyűlés tagja min
denki lehet, ki a gyűlésen való résztvételét a végrehajtó-bizott
ságnak (illetőleg annak titkárának, Háusler József tanárnak, Wien, 
I., Schauflergasse 6.) 1907. évi május hó 31-ike előtt bejelenti s 
20 K-t részvételi dij czimén befizet. Felkérik a jelentkezőket, 
hogy a jelentkezésnél pontosan közöljék azt is, hogy milyen 
szak(al)osztályokba óhajtanak beiratkozni. Mező- s erdőgazdasági 
egyesületek a nagygyűlésen résztvehetnek s a tárgyalásokhoz 
képviselőket küldhetnek. A tagdíj minden egyes kiküldött kép
viselő után fizetendő le. Mindazoknak, kik résztvételre jelentkeztek 
s az emiitett 20 K. dijat lefizették, a tagsági jegyeket megküldik, 
minek alapján azután a tagok a nagygyűlés tartama alatt (német 
és franczia nyelven) kiadandó mindennemű közleményt díj
mentesen megkapnak és résztvehetnek a nagygyűlés általános s 
az egyes szakosztályok tanácskozásain, valamint a nyilvánosság 
jellegével nem biró üléseken is, továbbá a rendezendő kirándu
lásokon. Mindezeken nem tagok nem vehetnek részt. 

Előadásokat csak tagok tarthatnak és az előadás szövegét 
1906. évi deczember hó elsejéig kell a fent közölt czimre bekül
deni. Az előadások vagy egyéb a nagygyűlés tárgyalásaira vonat
kozó közlemények legyenek lehetőleg rövidek s végeredményük
ben általános jelentőséggel bírjanak, hogy a nemzetközi össze
jövetelen való tárgyalásuk indokolt legyen. A beküldött elő
terjesztéseknek a nagygyűlés tárgyai közé leendő felvétele ügyé
ben a végrehajtó-bizottság dönt. 

Az egyes szak-, illetve alosztályok a nagygyűlés megnyitása 
után alakulnak meg s tárgyalásaik önállóan fognak folyni. 

Szóbeli előterjesztésekre 10 percznyi időnél többet csak 
külön engedély mellett lehet majd fordítani és az előterjesztés 
rövid kivonata az illető ülés zárta után, egy félórán belül, az illető 
osztály első jegyzőjének adandó át. 

A vita alatt egy szónok öt percznél tovább nem beszélhet 
és egy és ugyanazon ügy tárgyalása alkalmával többször mint két
szer — csak különös engedelemmel — szólalhat majd fel. Minden 
indítványt irásbelileg kell benyújtani. 

Az Országos Erdészeti Egyesület a nagygyűlés végrehajtó-
bizottságának megkeresése folytán a nagygyűlésre szóló meg-
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hívóknak a magyar erdőgazdasági érdekeltség (erdőbirtokosok, 
erdészeti intézetek, erdőtisztek) körében való szétküldését magára 
vállalta és felkéri majd az érdekelteket, hogy ezen a nemzetközi 
nagygyűlésen a hazai erdőgazdaság méltó képviselése érdekében 
megjelenni és a tanácskozásokban résztvenni, egyébként pedig 
minden erre az ügyre vonatkozó megkereséssel vagy bejelentéssel 
közvetetlenül a nagygyűlés végrehajtó-bizottságához, vagy annak 
titkárához, Hausler József tanárhoz Wien, /., Schauflergasse 6. 
fordulni szíveskedjenek. 

Valóban nagyon kívánatos volna, hogy erdőbirtokosaink, a 
hazai erdészeti intézetek s a magyar erdőtiszti kar, akár a nagy
gyűlés erdészeti szakosztályának tanácskozásain való résztvétel, 
akár a tárgyalásokra vonatkozó közlemények s előadások beküldése 
által a magyar erdőgazdaság jelentőségét sikeresen érvényre 
juttatni és a magyar erdőgazdaság tudományos szinvonalat ezen 
a nemzetközi összejövetelen is emelni igyekeznének. 

ú4 c 2 ? 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
FELHÍVÁS 

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

ványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jótékony 
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 erdőaltiszti 
özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férjük, illetőleg 
atyjuk az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és szintén 
legalább öt éven át tagjai voltak és tagsági kötelezettségeiket 
teljesítették. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt magyar 
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek 


