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Cluj, 1936. február 1.

2. s z á m .

HEHES2ETI KÖZLÖNY
|ERDÉLYRÉ3ZI MÉHÉSZEGYESÜLET HIVATALOS LAPJA

jfc»ztőség és kiadóhivatal : I
I Str. A. Muresan 10.
I Telefon 158. sz.
I

Felelős szerkesztő:

TÖRÖK BÁLIN,T
az EME főtitkára.

[ X l a p o t az EME tagjai tagsági
illetmény fejében kapják. A lap
I megjelenik havonként egyszer.

|E, M. E. igazgató-választmányának az egyesület 1936. évi
Iraár hó 4.-én tartandó közgyűlése elé terjesztendő jelentése
[
az 1935. évi működéséről

! Az 1935. esztendő időjárása szokatlanul száraz és tartósan
leg volt. Bár tavasszal volt csapadék, az egész nyár és ősz
pásztó száraz volt. A méhcsaládok korán megkezdték a kiást és aránylag egészségesen teleltek. A nagy meleggel járó
lós szárazság miatt azonban a virágoknak nem volt nektár
|alma. A helyzet a tél beálltáig nem változott, amennyiben
grleg csak a méhcsaládok éhenpusztulása ellen volt elegendő
begyűjtött mézmennyiség. Az év derekáig 24—30 lejig emelitek a mézárak. Később 34—38 lejig. Amíg az előző években
tknem 8 hónapra szorította a méheket a hideg a kaptárba,
£5-ben márciustól decemberig kis megszakításokkal állanln kijárhattak, ha nem is gyűjthettek, de szabadban moshattak.
s
A rajzás a szárazság miatt korlátozott volt. A méz minőfe jó volt. A viaszárak 80—120 lei között mozogtak. A nxűlép
í 140—160 lei volt.
í Az 1935. évben az Egyesület működése a rendes mederben
yt. Az Egyesület nagyobb mennyiségű mézelő facsemete,
ílő gyökér, virág- és takarmánymag kiosztásával igyekezett
'itani a méhlegelőket.
' Az 1935. év őszén újból 3 méhész ifjút küldött ki Gödöle a kétéves méhgszeti szakiskolába ösztöndij mellett,
ugy,
gy jelenleg 5 erdélyi magyar méhész ifjú tanul ott, akiktől
Éjük és reméljük, hogy hazajőve vidékük méhészeti kulturáják. fellendítésében hathatós segítőtársai lesznek az EME.-nek.
A lefolyt évben az Egyesület egy méhészeti kiállítást óhajt rendezni Huedinben, de a nagy szárazság miatt a kiállítás
grendezését későbbi időre halasztani határozta.
A lefolyt évben 4 méhészeti tanfolyam tartatott és pedig két
ifolyamot Stief Ottó rendezett Clujon, egyet Aiudon, egyet
]ogh Jenő ig.-tanitó
Valenin, Cluj megyében.
Az előadó
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tisztelt tagtársaink lelkes, önzetlen és közérdekű munká
gáért'e Helyen is hálás köszönetet mondunk. Munkájukkal rt
csak a hallgatókat kötelezték hálára, hanem a méhésztársí
lom őszinte elismerését is megszerezték a maguk számára, i
A szakismeretek terjesztését szolgálta az Egyesület a „
hészeti Közlöny"-nek a kiadásával, mely a lefolyt évben bőv
terjedelemben, változatos anyaggal jelent meg.
i
A Méhészeti Közlöny az idén az 51.-ik évfolyamába lép
Az 1936. évben csak ugy tudja megtartani az Egyesük
Közlönynek eddigi színvonalát és terjedelmét, ha az Egyesi
t Tagjai tagdij fizetési kötelezettségüknek pontosan megfé
nek. A Méhészeti Közlöny a lefolyt évben bőven tárgyalt^
költésrothadás elleni védekezés módozatait; ismertette a cukori
való etetés jelentőségét, cikksorozatot közölt ;i kaptárkérdési
ujabban pedig a méh legelők javításáról, ezenkívül számtalan «f
ket közölt az időszerű szakkérdésekről. A M. K. munkatárf
sorában tisztelhettük az 1935. évben: dr. Páter Béla, Horii Bi|
István, Stief Ottó, Kicsid Géza, Blényessy Károly, Várady
Tóth István, Katona Sándor, Kremnitzkyné Fröhlích flór
Gál Imre (Gödöllő), Seyfried Ferenc, Stitz János, Biró H
Pohl Béla, Szeness Imre, Boronkai Pál, Grausuni (iusztáv, Bafi
Barnabás, Bezzegh Mihály, K. Bogdán Géza, Bogyó János, Sz)
rek Károly, Máthé Jenő, Benczédy Márton, Balogh Jenő, Jó|
András, Ilajdu Imre, Vásárhelyi Albert, Slitz János, Koz|
J., Ö. Páll Zoltán, Donibai Lajos, Kleisl Gyula, Lakatos Tivadj
méhésztársukat. Értékes közérdekű munkásságukért ezuto^j
hálás köszönetet mondunk és kérjük kedves Méliésztársain^
hogy nagyrabecsiiít kedves Munkatársaink példáját minél i
gyobb számban követni szíveskedjenek.
1
Itt említjük meg, hogy az igazgató-választmány a Mé|
szeti Közlönyben lefolytatott kaptár-vita anyagát megtárgyalj
ugy határozott, hogy a kaptárkérdéshez való hozzászólásra a \í
szélesebb kör számára megadja az alkalmat és az ügy inegvii
tását az 193G. évi közgyűlés tárgysorozatába felveszi. Az 191
évi egyesületi közgyűlés így az erdélyi méhészet történei}
szempontjából nevezetes évfordulót jelent. Határkő lesz ez í
dé]y méhészetében, mert az eddig hivatalosan legjobbnak
ajánlandónak elfogadott országosméretü kaptár lekerül az él]
és helyét a méhészeti tudomány mai állásának megfelelő
kaptár-typus fogja elfoglalni. A M. K.-ben megjelent cikkek
a közgyűlésen elhangzó felszólalások
alapján az u j kapti
typus ajánlására és a vita vezetésére Gál Imre ny. méhész
szakiskolai igazgatót kérte fel az Egyesület.
Az Egyesület házsongárdi méhtelepének kezelője St
Ottó ig.-vál.. és tb. tag. A telep a gazda-bizottság felügylete alj
áll, mely az év folyamán
többször gyakorolta alapszabáJ
szerű ellenőrző munkáját és felügyeleti jogát. A telepen tartói
az Egyesület a cluji tanfolyamokat,
amelyek
megnyitási
illetve bezárásán az elnökség és ig.-vál. tagjai is megjelenti

-

19 -

telepen állandóan számos helyi és vidéki látogató volt. A
ep mézelőnövény-gvüjteményét az egyesület Cseh Ferenc és
ró Pál tagtársaink adományaiból gyarapította. A telep ültetvéeit és f'áil az egyesület rendszeres ápolásban részesítette.
Az Egyesület a telep körpavillon ját 1935-ben újból fedette
indelfyel 3788 lei költséggel. Az ú j fedelet be is karbolineumozta az Egyesület, hogv a ledéi tartósságát ezzel is növelje .
Az Egyesület beléietét illetőleg tisztelettel jelentjük, hogy
lefolyt évben az Egyesület 1 közgyűlést, 4 igazgató-választúiyí ülést, 2 bizottsági gyűlést tartott. A titkári hivatal 497
ydarabot intézett el. Postán expediáltatott 4260 drb. levél,
.-lap és körlevél.
Az Egyesület bel éle léről szóló jelentés kapcsán emlékezünk
ig arról a meleg szeretetteljes ünnepségről, amelyet a kajántói
kath. egyházközség rendezett Kicsid Géza elelnök, tb. elnök
nak 25 éves papi jubileuma alkalmából, amelyen az egylet
pviseletében Török Bálint főtitkár és Tóth István ig.-vál. tag
entek meg és fejezték ki az Egyesület őszinte jókívánságait,
íit e helyen is megismételve kívánjuk, hogy a Mindenható
csid Géza alelnök, tb. elnök urunkat sokáig éltesse, "hogy Erly méhészeti kultúráját és az Egyesület kitűzött nemes céljait
)ben, egészségben minél tovább szolgálhassa.
, Ugyancsak itt emlékezünk meg arról, hogy Török Bálint
iitkár és a Méhészeti Közlöny szerkesztője ez évben töltötte 15.
i szolgálatát, mint főtitkár és szerkesztő és az Egyesület fennása óta leghosszabb ideig ő szolgálta e minőségben az Egyelet és Erdély méhészeti kultúráját.
Még egy jubileumról kell megemlékeznünk, amennyiben Stief
tó ig.-vál. és tb. tagtársunk 1935. évben tartotta a 15-ik méhé;ti tanfolyamot Erdélyben és a tanfolyamokon több száz új
íhészt nevelt és tagol szerzett az egyesületnek.
A tagmozgalmat illetőleg tisztelettel jelentjük, hogy az 1935.
január hó 1-én az Egyesületnek 13 alapító, 661 rendes és 11
összesen 685 tagja volt. Az 1935. év december 31-én 724
,'unk volt. Az év folyamán elhunyt 8, töröltetett 65 tag, felvéett 112 tag. A létszám emelkedett 39 taggal. A nagy taglétszám
adás indokolásául szükségesnek tartjuk jelenteni,
hogy az
izgató-választmány intézkedésére az összes hátralékos tagok az
yesiileti jogtanácsos úr utján felszólittattak hátralékos tagúk rendezésére. A tartozások kiegyenlítésének megkönnyítése
Íjából úgy tőkében, mint időben engedményeket is nyújtott
Egyesület mindazoknak, akik ezt kérték. Természetesen a
/izió alkalmával fájdalmasan kellett megállapítanunk,
hogy
lony sokan kiestek a tagok sorából, mivel a minimális évi 100
t sem tudják megfizetni. Ezeket a tagokat saját kérelmükre
nylelen volt az egyesület törülni, mert lehetetlen állapot az,
gy többen éveken ál díjtalanul vegyék igénvbe az Egyesület
al nyújtott előnyökéi és lapot és a fizetési kötelezettség alól
árva, nem akarva, kivonják magukat, a lap megjelenését és
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Alapító tagdíj számla
Hadikölcsön számla
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Ingatlan számla — — — — — —
Értékpapír számla
Takarékpénztári számla — — — —
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—
Mézértékesitési számla —
-—
Adósok számlája — — — —
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Vagyon — ... — —
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Az Erdélyrészi Méhész-Egyesület 1935. évi eredményszámlája és az 1936. évi költségelőirányzata.
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NYERESÉG.
1935.

1935. december 31.
Kaptár számla —
Tisztviselői
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é s előadói tiszteletdijak számlája

Adó számlaMéhészeti Közlöny számla
Takarékpénztár számla —
Posta számla —
—
Telep számla — — — —
Kölcsön számla — — —
Mézértékesitési számla —
Felszerelés (leltár) számla
Adósok számlája —
Vegyes számlája —
Nyereség — — — — —

—
— ——
— ——
— — ——
— ——
— ——
— ——
— ——

1420
29400
2754
28846
2813
4385
3788
684
48
1951
20000

1936. évi
20000
3000
20000
SOOO
500

Sor- i Fők.
szám I szém

33
37
40
41
46
25
45
35

1935. december 31.
Vegyesek számlája
Tagdíj számla
-—
Valló-Török füzet számla
Hitelezők számlája
Kamat számla — — —
Mag számla — --- —
Mézértékesitési számla
Veszteség

1935. évi 1936.
7184
48507
375
928
905

45500
500
1000

38190

500

9i6089|— 1 47000
Cluj-Kolozsvár, 1935. december 31.
Török Bálint sk.,
Pohl Béla sk.,
Szathmári Ilona sk.,
főtitkár.
alelnök.
pénztáros.
Megvizsgáltuk és a vonatkozó könyvekkel összehasonlítva rendben és helyesnek találtuk.
Cluj, 1936. január hó 21-én.
Nagy Vilmos sk„
Csorna Endre sk.,
számvizsg. biz. tag.
számvizsg. biz. tag.

96089

47000

- 21 Egyesület létét és fennállását veszélyeztessék. A tagdíj-fizetés
orgalmazását
tapintattal hajtotta végre az Egyesület és az
ciót folytatni fogja mindaddig, amíg minden T. Tagtársunk
>ntosan eleget tesz tagdijkifizetési kötelezettségének, hogy a lap
sgjelencse és az Egyesület fennállásának anyagi alapjai biztotassanak.
Az 1935. év folyamán
a Ingóik sorába felvétettek:
apitó: Gál Imre Gödöllő. Rendes:
ifj. Telegdi István
Ltiz, Bakos János Bodo, Aggot Mihály Salonta, Vasadi
írenc Santimreu, Schürtz János N egres ti, Bögözi József Cata1a, Hitelszövetkezet Salonta,
Dragan (íyuláné ('Juj, Lőrinez
ítyás Rnpea, Bereczky József Oradea, Nagy Sándor Bodos,
;cs Demeter Cluj, Harmath Győző Cluj, Kobori Zoltán Sibiu,
msai Jenő Sáros, Szabó István Beliu, Rauber Ödön Vad, Bedő
hert Cluj, Faragó István Ipp, Kiss Ferenc Petrilaca, Reinbnld
otild Aiud, Vajda Domokos Hendorf, Bolgár István Racosul de
5, Pakulár Áron Rupea, Zoltán Ferenc Racosul de jos, Máté
ek Racosul de jos, Majsza György Varghis, Szabó József Arad,
doki László Orastie, özv. (iái Józsefné Rupea, Katona Béla
adea, Keresztes Béla Iluedin, Havadtőy Sándor Covasna, IIor Jakab Bontida, Konnerf S. Rovine, Lőrinczi Lajos Cristur.
>zák Mihály Cadea-mare, Srhreiber József Petroseni, Almási
tal Zorandul non, Bariba Sándor Diciosánmailin, György Aiital
va, Jónás András Cluj, I Iá rom széki Lajos Surcea, Papp József
'la-Iulia, Garda János Ghinesti, Aciu Imre Crasna, Nagy Elek
tani-mare, ifj. Duray (iéza Crasna, Ilajagos Elek Ungures,
logh Ferenc Almás, Újvári Mihály Cristur, Milka Mihály Teius,
•ai László Dej, Ullmann Miklós Crasna, Dudás János Seini,
rbáth Sándor Zábála, Krá 11 Juci Mociu, Friedel Lajos Gieeuhálesti, Barlhos Gábor Panic, Keresztes András Acátari. Kobori
lián SíHh. Serb Sándor Timisoara, Junker Dániel Pilesti, ifj.
kánv Imre Petroseni, Sima Sándor Regele Ferdinánd, Aii'izer
ndor Cluj, Kállai Irénke Tileagd, Zoltáni Ferenc (Juj, Zöldy
irgit Cluj, ifj. Nagy Sándor Diósig, Schupiter Róbert Reghin,
ntor Ilona Baita, Szekula Milán Zágon, Gergely Aurél UnguKatona József Orastie, Szabó József Zimandul Nou, Kelemen
iő Ózd, Deák Rudolf Covasnu, • Tóth Lajos Zabala, Székely
na Zagon, Lukács Árpád Ghelinta, Klámár György Ölteni, Imre
illa, Frumoasa, Bauer Károly Jarnut, Budiu Fmilné Zam, Marász Pál Gyula Cudea, Szász Árpád Aiud, Banda Ferenc Aiud
sus, Joődy Pélerné Viseul de sus, Aczél Béláné Aiud, Serfőző
tal Bod, Nagy Béla Aiud, Danila Victor Uioara, Weinrich Káyné Aiud, Bereczky Géza Arpas, Ackermann Sebestyén Wiesend, Hirschfeld Lajos Cluj, dr. Györffv Béla Talisoara, Bartha
zső Vintul de sus, Rocska Károly Alesd, Mihály János Lapus, Újvári Lajos Chinteni, Aufmesser Ignác Petroseni, Tatok
rán Pestere, Péter Sándor Covasna, Kádár Miklós Covasna,
osevits József Covasna, Farkas András Covasna, Román Gerv Pava, Tarcsi Vilmos Haraj.

- 22 Az Egyesület anyagi viszonyairól a zárszámadásuk nyujj
nak tájékoztatást. A számvizsgáló bizottság jelentését ÍÍZ alábbiá
ban közöljük:
Mélyen Tisztelt
Igazgató-Választmány!
Alólirottak az Erdélyrészi Méhész Egyesület 1935. évi zá§
számadásainak megvizsgálására kiküldetvén, ezen tisztünkb(|
eljártunk a számadásokat folyó évi január hó 21-én megvizsgij
tuk. Van szerencsénk erről jelentésünket a következőkben rae
tenni.
A pénztári napló bevételi és kiadási tételeit a szabályszerűi!
kiállított nyugták, utalványok, számlák, ellenyugták és egya
okmányokkal összehasonlítottuk és azokat helyeseknek találtuf
Megvizsgáltuk a főkönyv, segédkönyv és számlakönyvek rová
tait és tételeit, itt is mindent a legnagyobb rendben találtunk. Jj
Javasoljuk, hogy az elnökségnek és a pénztárosnak a ftí|
mentvény megadassék.
j
Cluj, 1936. január hó 21.
1
'-t
Nagy Vilmos sk.
Csorna Endre sk. i
számvizsgáló bizottsági tagok.
Tisztelettel kérjük az igazgató-választmány 1935. évi miiköt
(léséről szóló jelentés jóváhagyó tudomásul vételét és a szokásos
felmentvény megadását.
1
Cluj, 1935 december 31-én.
Dr. gr. Bethlen László, sk.
e. elnök.

Török Bálint,
e. főtitkái

Időszerű tudnivalók.

;

j
Nagyon gyenge telünk van az idén. Ha rendesen hideg a tej
akkor nyugodtan telelnek át és keveset fogyasztanak niélicinfe
Ha enyhe a tél, akkor sokat fogyasztanak a téli eleségből és soj
család éppen február végén és márciusban, amikor a fejlődj
fiasitásnak sok eleségre van szüksége, küzd az éhséggel. Ha eá
idejében nem veszi észre a méhész, úgy éppen a legerősebb
családjai pusztulnak el éhen, vagy gyöngülhetnek lé annyira
hogy az egész évben visszamaradnak a teljesítményben.
í
A méhes körül ügyeljünk a teljes csöndre és nyugalomra)
Ügyeljünk arra is, hogy az egerek be ne férjenek a kaptárba!
A röpnyilás ne legyen magasabb 6—7 miliméternél, hogy n{
tudjanak beférni. A röpnyilást árnyékoljuk be egy kartonlappal,
hogy a napsugarak ne csalják ki túlkorán méheinket, hogy aztán
a hidegben megdermedve elpusztuljanak.
Olyan családnál, ahol tudjuk, hogy kevés téli elesége van,
egy melegebb napon, délben nézzünk be gyorsan, hogy van-e
még elég méze? Ha nincs, úgy a legjobb volna leli mézes
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enni a méhcsomó mellé. Ha ez iiineen, úgy meleg mézet
fy eiikoroldatot etessünk felülről.
A fedőlapra
helyezzünk
\y két darab melegített téglát és az egész kaptárt takarjuk jól
hogy az így felmelegített kaptárban a méhek elraktározhas. a mézet, illetve cukrot.
Február második felében történik a legtöbbször
méheink
')- vagy tisztuló repülése. Ha tehát szép meleg napsugaras
nk van, úgy vegyük el a napellenző kartont, hogy méheink
hadon kirepülhessenek. Ha a méhes előtt hó van, úgy helyezik a kaptárak elé a földre száraz takarókat, papirosokat, deszcat vagy szalmát, hogy méheink ha kifáradva lehullnak, ne
iztuljanak el a havon megdermedve.
Az első repülés előtti idő a legjobb arra, ha egy pár családoí
s helyre akarunk helyezni. Ezt is természetesen a legnagyobb
ndben kell végrehajtani, hogy méheink ne is vegyék észre a
jltöztetést".
Végül itt az ideje, hogy komoly előkészületeket tegyünk az
ivendő mézidényre. Öreg kaptárakat, lépeket, eszközöket ki:titani, kijavítani. Esetleg az öreg, idejét multa kaptárok
serélésére ujakat készítünk. Ajánlatos, hogy legalább 1—2
dern a rationális, gazdaságos méhészetet szolgáló rakodódszerű, egyszerűsített Dadant kaptárt
csináltasson minden
hész és helyezzen ebbe majd a tavasszal egy elég erős csalá. Majd az év folyamán látni fogja a különbséget a mézliozamí ezek és a velük hasonló erősségű de más rendszerű kaptában dolgozó családok között.
Sokszor kérnek tanácsot a kezdő méhészek, hogy hogyan
:djék el ők a méhészetet? Csináltassanak-e ú j kaptárokat és
[yenek ezekbe majd rajokat? Vagy vegyenek a tavasszal
ilelt: méhcsaládokat kaptárostul? Az első mód a tapasztalatlan
időnek a legtanácsosabb és olcsóbb is. Mert legyünk őszinték,
egjobb családok és a modern rationális és jókarban lévő kapok ritkán kerülnek eladásra, vagy ha igen, úgy ezek nagyon
igák.
Olvassunk szorgalmasan méhészirodalmat,
szaklapokat,
ekezzünk komoly terveket szőni a méhlegelők feljavítása
ekében. Ezért jó ha a környékbeli méhészekkel és gazdákkal
tárgyalunk, hogy őket is megnyerjük ezen ügynek. Meg kell
ük értetni, hogy ez mindnyájunknak közös érdeke. Igv pl.
;dag gyümölcstermést csak méhészetek szomszédságában lehet
mi.
Kedves méhésztársaim figyelmét felhívom arra, hogy most
asszal ültessenek el sok korai virgport szolgáltató fákat. Ezek
sött a legegyszerűbbek és a leggyorsabban fejlődnek a nagy
kákát termelő fűzfák. Csak figyeljenek meg egy ilyen fűzfát,
jyan nyüzsögnek rajta a méhek. E fűzfa ágait egyszerűen
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Ha ilyen hely nincs, úgy egy pár hétig locsoljuk és szinte
egyik gyökeret növel és gyorsan fejlődik.
Minden méhésztárs igyekezzen méheit most a tél végén
figyelemmel kisérni, hogy majd a tavaszi ébredésnél egész
és lehetőleg erős családoknak örvendezzen. Ez majd egy j<5
mézgazdag évre nyújthat reményt, amit minden méhésztárs
nak szívből kivánok.
Sibiu.
Stitz Járni

Egyleti

élet

KÖZGYŰLÉSI MK(.llIVÓ.

Az Erdélyrészi Méhész Egyesület 1936. évi február hó 4-j
(kedden) cl. u. 5 órakor Clujon az egyesület Muresan-ulca 10. >
alatti hivatalos helyiségében rendes évi közgyűlést tart, melj
az egyesület tagjait tisztelettel meghívjuk, azzal a megjeg\ /és*
hogy amennyiben a közgyűlés a tagok kellő számban való mg
jelenésének hiányában határozatképtelen volna, a közyyű
ferburár hó 8-án d. u. 5 órakor fog megtartatni s a megjelt
tagok számára való tekintet nélkül fog határozni a február %
A-i ülésre kitűzött tárgyak felett.
(Juj, 1936. január 1.
Dr. gr. Bethlen László sk.
elnök.

Török Bálint
főtitkár.

Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
j
'4
2. Jelentés az egyesület 193ó. évi működéséről.
3. Az 1935. évi zárszmadások ismertetése.
4. Az 1936. évi költségvetés előterjesztése.
5. Tisztikar és igazgató-választmányi tagok választása.
6. Esetleges indítványok, amelyek a közgyűlés előtt 8 n
pal beadandók.
7. Előadás és vita az Erdélyben ajánlható kaptárlipusn
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MEGHÍVÓ.
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Az Erdélyrészi
Méhész Egyesület
igazgató-választmányi
Clujon, 1936. évi február hó 4-én, (kedden) d u. y25 órakor |
egyesület hivatalos helyiségében, M uresan-utca 10. szám ala
rendes ülést tart, melyre a választmány tisztelt tagjait mt
("Juj, 1936. január hó 1.

Az Elnökség
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A tagdíjakról.
Az E. M. E. rendes tagdíja egy évre 100 lej. A tagdíjfizetés
íinden évben január hó elsején esedékes. Kérjük az E. M. E.
'isztelt Tagjait, hogy tagdíjfizetési kötelezettségüknek legkésőbb
xárcius hó l-ig elegettenni szíveskedjenek. Azon T. Tagtársaink ak, akik március hő l-ig beküldik a f. évi tagdijat az E. M E.
ijtalanul küldi meg az Erdélyi Gazdák zsebnaptárát, azonkívül
ijtalanul küld az Egyesület 10 deka japáni akác-magot, 5 lej
ostai portó ellenében.
Hátralékos Tagtársainkat tisztelettel kérjük, hogy hátrálé
aikat sürgősen rendezni szíveskedjenek, hogy ezzel a márciusán kiküldendő ügyvédi felszólítás költségeitől mentesítsék maukat.

A k a p t á r v i t a b e z á r á s a a z E. M . E.
k ö z g y ű l é s é n .
Köztudoniásu, hogy az E. M. E. a M. K-ben megvitatta az
Erdélyben ajánlandó kaptártipus kérdését. A vita élőszóban fog
olvtatódni az egyesület február hó 4-i közgyűlésén. A kérdés
lőadója Gál Imre méhészeti szakiskolai igazgató lesz. A közyülésen minden méhésztársunk megteheti észrevételeit. A meg
•eszélés minél szélesebb alapokra való fektetése érdekében az
igyesiilet azokat a méhész-társakat is meghívta a napi sajtó után vendégek gyanánt, akik nem tagjai az Egyesületnek. Kérjük
íhát ezúton is Erdély méhésztársadalmát, hogy minél nagyobb
zámban szíveskedjék megjelenni a méhészeti kultura szempont
íból történelmi nevezetességű közgyűlésen. A közgyűlésen több
aptártipust fognak bemutatni természetben is, megfelelő magyaázatokkal kisérve.

I n g y e n e s méhészeti t a n f o l y a m o k 1936-ban
Erdélyben.
Az Erdélyrészi Méhész Egyesület ez év folyamán a Clujon
endszeresen tartani szokott tavaszi és őszi tanfolyamokon kiv.iii
lég Reghinban, Uioarán és Aiudon is fog tanfolyamokat renlezni azesetben, ha azokra kellőszámu jelentkező iesz. Első tan
olyamot Reghinban fogja megtartani az ottani méhésztársak
ivánságának megfelelően április hó 10—19-ig, belekapcsolva a
anfolyam idejébe a közbeeső húsvéti ünnepeket is.
A tanfolyam helyi megszervezését Szabó Kálmán Reghini
lirtokos méhésztársunk volt szives magára vállalni és egyben a
anfolyamnak vezetésére a 62 családból álló minta-méhészet is
endelkezésiinkre bocsájtani. Eme önzetlen méhésztársi szíveségéért Egyesületünk előzetesen hálás köszönetet mond.
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E tanfolyamra jelentkezni már most, lehet Szabó Kálnfl
birtokos urnái Reghinban, úgyszintén az Egyesületünk tittój
hivatalánál Clujon, Muresan-utca 10. sz. alatt
j
A tanfolyam ingyenes — csupán beiratási díj fejében fi|
tendő a jelentkezéskor 100 lej. Résztvehetnek a tanfolyamon na
férfiak, fiuk és leányok. A tanfolyam elméleti és gyakorlati el
adásai 10 napon keresztül naponként, a d. u. időben 2 órát vej
nek igénybe. A hallgatók a tanfolyam látogatásáról bizonyítván
kapnak. E tanfolyamokon az előadásokat Stief Ottó tb. és %
vál. tagtársunk fogja tartani. A Gluji tanfolyamok pontos idej
nek megállapítását közlönyünknek márciusi számába fogj!
közölni. Tagtársaink kívánságára Erdély más vidékein is szivesi
rendezünk tanfolyamokat.
i

Tagdíjnyugtázás.

Az E. M. E. titkári hivatalához a következő összegek küldettek be:
1935. évi 100 L. tagdijat fizetett: F. K. Cluj (50), Z. 1. Poiá
K. A. Bod, D. J. Reghin, B. J. Oradea, P. J. Baia-Sprie, K. I
Dragomu'c§ti, br. K. J., B. J. Bráneovanesti, ö. L. Valea íj
Mihai (200.— 1933—34), Sz. S. Deiosánmartin, G. A. Sáncri
V. J. Gavosdia, I 1 . L Cluj, M. S. Ciuman, V. A. Sálard (19344
is), Sz. M. Bistrita (1934-re), G. G. Lupeni, B. L. Band, H.»
Bordosin, Ny. K. Tg.-Mure§ (1934-re is), T. B. Cluj, P. A. Vali
lui Mihai, L. J. Alba-Iula, B. I., Cs. M. Faget (50—50), F. 3
Tama§falau, Sz. I. Crasna, B. I. Adainus, F. J. Turda.
\
1936. évre 100 L. tagdijat fizetett: B. L. Bra§ov, B. J„ (iy. j
Cataliua, T. Gy. Costini, fj. D. L. Arad, br. K. «T., B. J. Brang
vane§ti, Cs. I. Re§ita, J. K. Bercu, F. K. Crasna, P. Gy. Teli
dr. Sz. D. Seini (77.—), Cs. M. Baia-Mare, S. A. Bod, K. j
M. Lupeni, K. J. Petro^eni, H. A. Páncota, B. P. Sosdea, U. 1
I. G. Dúca, dr. K. B. Saloiita, B. Á.-né Pápáuti, G. J. Ghinesi
Z. V. Nádaséi, L. ,7., L. J. Homorod, I. Gy., P. D. Frumoase, Sz. ,
Aind, Seh. J. Petroseni. M. Ö. Brad, B. L., M. F. Aita-Mai
P. J.-né Ocna§ugatag, Cs. F. Tileagd, K. J. C. Pilul, B. M. Ara
A. A. Zimandul-Nou, Sz. I. Salouta, K. J. Carta (50), G. J. Go
ne§ti, B. !., B. T. Faget, T. E. Valcele, D. A. Berehez, P. M. Sibi
T. D. Táma§falau.

Méhésztársak szives tudomására adom, hogy újból raegny
tottam kaptárgyáramat. Megrendeléseket legkésőbb március v
géig kérem leadni, mely időn belül tömegesen előállitva sokki
olcsóbbak lesznek. Képes árjegyzékemet 5 Lej postabélyeg ellen
ben megküldöm. Kérdezősködésekre válaszbélyeget kérek. Keresz
lécek állandóan raktáron; úgy vályús, niint sima. Kaphatók 1!
folyóméter 8 mm vastag, 25 mm széles 80 Lej. 100 folyóméter 6 mi
vastag 24 mm széles (>() Lej. Vá r a d y Béla, mííasztalos, Cluj, St
Reg. 83 Jnfanterilor No. 4.
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Különfélék
Az E. M. E. tagjai azon kedvezményt, hogy az Erdélyi Gazt Zsebnaptárát díjtalanul kapják, az idéyi kivételesen csak
íruár l-ig élvezhetik, mert a naptár a nagy kereslet folytán már
igyott.
Pila István pávai tagtársunk nevét múlt számunkban sajtó>a folytán Pika Istvánnak irtuk. Szivesen javitjuk ki ezúttal
sajtóhibát és közöljük, hogy Pila István tagtársunk január hó
yamán ismét 3 u j tagot szerzett az egyesüeltnek és pontosan
riildötte ugy a most, mint a korábban szerzett u j tagok 1936 évi
cdijait is. Lelkes buzgóságát és az egyesülethez való kedves
ségét szeretettel ajánljuk követendő példaként T. Tagtársaink
ves figyelmébe.
Ujabb kedvezmény a Gál Imre könyvét vásárolni szándékozó
hésztársaink számára. A méhtenyésztés üzemtana c. munkáját
szerző az E. M. E. tagjainak 50%-os árkedvezménnyel adja,
gyis 480 lej helyett 240 lejért. Mindazon T. Tagtársaink részére,
ik a tagdijaikat rendesen fizetik, a könyvet részletfizetésre is
juk éspedig oly formán, hogy a könyv ára egy év leforgása
itt részletben fizethető.
Gál Imre: „A méhgazdaság üzemtana" cimű munkáját a
;rző áldozatkészsége folytán 480 lej helyett 240 lejért rendelhe. meg az E. M. E. tagjai az egyesület titkári hivatalánál. A megideléssel egyidejűleg a könyv ára és postai portója, 22 lej, is bedlendő. Az erdélyi magyar méhészek nehéz körülményei és
legnagyobb gondokkal való küzködése inditotta a szerzőt arra,
gy az E. M. E. utján 50% kedvezménnyel adja a tagok részére
inkáját. Kívánatos volna, hogy a méhészeti tudományok legabb kutatásait is tárgyaló 400 oldalas munkát tagtársaink minél
gyobb számban rendeljék meg.
Özv. Kremnitzkyné szül. Fröhlich Ilona: Házi mézestészták
méhtermékek feldolgozása cimű füzete bővített kiadásban
egjelent. Kapható lapunk kiadóhivatalánál magyar, német és
mán nyelven. A magyar kiadvány ára 25 lej, román és német
1
lej darabonként. Portó dija: 1 lej, ajánlva 11 lej.
Valló—Török: A méhtenyésztés vezérfonala
cimű méhé
eti szakkönyv megrendelhető az E. M. E. titkári hivatala utján,
i lej beküldése ellenében. Portódij 13 lej.

-

28 -

Szerkesztői üzenetek*

1

Több cikk érkezett január hó folyamán a M. Tv Szerkesztős®
eímére. Tekintettel arra, hogy a tagdíjak nagyon vonta totia
folynak az egyesület pénztárába, a M. K. terjedelmét kisebb!
kellett vegyük és a beküldött cikkek közlése lapunk közelebi
számára maradtak,
noha abban is előreláthatólag' terjedelmi
beszámolót kell közölnünk a közgyűlés és kaptárvita lefolyására
Ezúton is ismételten és nyomatékkal kérjük ezért az E. M. 1
minden egyes T. Tagját, hogy szíveskedjenek e tagdíjukat poi
tosan beküldeni, hogy a lap terjedelmét ne kelljen csökkentői!
amikor oly sok értékes és időszerű közölni valónk volna.
Szeri

Apróhirdetések

|

Mézelő növények, Facélia, Dragocephalum, Tisztes-fű, fák, cserjék st|
magvait, évelő töveket, cserjéket, szurkos akác oltóágat olcsón szállít Biró P|
Zimándul Nou, Jud. Arad.
6 méhcsalád eladó kaptárral együtt özv. Kremnitzkyné Fröhlich Ilonj
Cluj, Str. Donát.
í
•

:

— $

Eladó egy 5 és egy 2 lámpás rádió. Cim a kiadóhivatalban.
J
•————
^
100.000 dr. egészséges dusgyökérzetü alma- és körte-vadonc, egyévi
sek, őszi vagy tavaszi ültetésre kisebb-nagyobb tételben kaphatók és
beoltásban is megrendelhetők dr. Győiffy Bélétói Tálígoara, jud. Odorheíf
Ugyanott kertészmunkás, aki a méhészethez is ért, felvétetik.
|

p^j
Méhész gyümölcsész (szőlész) feltétlen elsőrendű gyakorlok
megbízható szakember eddigi működését, összes körülményeit, fi
zetési igényeit részletesen feltüntető ajánlatát kéri dr. Brück Ee6
gazdasága Lugoj, (Fratii Deutsch cég címén).
Eladó 50 méhcsalád, felülről kezelhető rakódó kaptárakkal
Cím: K o b o r i Győző ny. körjegyző Vingard, pu. Cunta, jud. Alba
' Keretlécet minden méretben; kaptárdeszkát kiszabva; kaptá
rakat kivánt rendszerben — versenyképes árban készít és szálli
Engli Vilmos méhészete: Lunca-Bradului, jud. Mures. — Ajánla
válaszbélyeg ellenében.
Eladó 5 méhcsalád 3-soros országos kaptárral, darabonkén
500 leiért. Ugyanott egy pergető gép is eladó. Cim: Szabó Józsei
Cara, pu. Apahida, Bodrog-tanya, jud. Cluj.

Méhésztársak februárban a mülép-készitést megkezdem, torló
dások elkerülése végett kérem a feldolgozásra szánt viaszt szíves
kedjenek beküldeni a keret-méret pontos megadásával. — Salak
mentes tiszta viaszt átdolgozok 25% levonással, vagy kilónkén'
30 lej ellenében. Csomagolás teljesen díjtalan. (Válaszbélyeg.) Tóth István, gazd. méhészete Cluj, Reg. Carol II. 41—74.
Min«rv* Irodalmi ét Nyomdai Múinttzet R.-T. nyomisa, Cluj

