
620 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS A F O L Y Ó ÉV ŐSZÉN TARTANDÓ ERDÉSZETI 
ÁLLAMVIZSGÁK TÁRGYÁBAN. 

18-904. szám. — A f év őszén erdészeti államvizsgát tenni 
szándékozók figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedélyezéseért 
a fennálló szabályzat értelmében beadandó folyamodványaikat a 
szabályszerüleg szükséges okmányokkal és szakbeli leírással fel
szerelve, legkésőbb f. évi augusztus hó végéig az erdészeti állam
vizsgáló bizottság elnökéhez (Budapesten, földmivelésügyi minisz
térium, erdészeti főosztály V., Zoltán-utcza 16.) bérmentve küldjék be. 

Budapesten, 1904. évi június hó 4-én. 
Horváth Sándor s. k. 

elnök. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Jogi végzettségűek erdészeti á l lásokban? Az 1904. évre 
szóló állami költségvetés indokolása egy szakaszt tartalmaz, amely 
az állami erdőtisztek széles köreiben nem ok nélküli aggodalmat 
keltett, de az erdészeti közigazgatás szempontjából sem közömbös. 
E szerint a földmivelésügyi miniszter mintegy felhatalmazást kér 
arra, hogy az erdészeti és gazdasági hivataloknál megüresedő 
állások terhére más szolgálati ághoz tartozó „fiatalabb" tisztviselőket 
is kirendelhessen, állítólag azzal a czélzattal, hogy a gazdasági 
élettel megismerkedjenek. 

Megengedjük, hogy a miniszternek magának csupán ez a 
szándéka. 

Ugy mondják, hogy hivatali elődje nagy számban nevezett 
ki fizetéstelen fogalmazó-gyakornokokat, a kiket a központban 
foglalkoztatni nem tudnak. Ezeken akarnak túladni és segíteni 
akként, hogy vidékre küldik őket és más tisztviselőktől elvont 
javadalmazásból juttatják mihamarább fizetéshez. 

Vájjon a vidéken és nevezetesen az erdészetnél, hasznát 
vehetik-e majd e fiatal jogászoknak? Az erdészetnél, ahol lépten
nyomon, a legegyszerűbb fogalmazványnál is szakismeretekre van 



szükség, bizonyára nem! Érdemlegesen foglalkoztatni őket nem 
lehet, tehát vagy a legalárendeltebb munkát fogják végezni, avagy 
az erdészet terhére gazdasági ismeretek szerzése czimén kéjutazást 
fognak tenni erdeinkben. 

Ha tehát feleslegesek a központban, kétszerte feleslegesek 
lesznek a vidéken is, csak azzal a különbséggel, hogy itt károsak 
is lesznek. Károsak nevezetesen azáltal, hogy más, csak a szol
gálat hátrányára nélkülözhető szaktisztviselő helyét betöltik. Leg
inkább pedig az erdészet fogja ennek kárát látni. Az előmeneteli 
viszonyok, amint azt az Országos Erdészeti Egyesületnek több fel
terjesztése világosan beigazolja, valóban kritikán alóliak; ily körül
mények között az állások egy részét s legyenek bár azok a 
legalsók idegenekkel betölteni, nem lehet kormányzati czél. 

De vájjon ki garantálja, hogy azoknak a jogászoknak alkal
mazása csak ideiglenes lesz, hogy csak alsóbb állásokat fognak 
betölteni és magasabbat nem ? Az intenczió ez lehet, de az egyszer 
megnyitott résen meginduló inváziót lehetséges lesz-e megállítani ? 

Pedig épen ebben rejlik nagy veszély szakunkra nézve. 
Alighanem ez indította dr. Bedő Albert országgyűlési képviselőt 
is arra, hogy Tallián Béla földmivelésügyi minisztert a költség
vetésnek a pénzügyi bizottságban való tárgyalása alkalmával ez 
ügyben interpellálja. A miniszter válaszában igyekezett az inter-
pellálót megnyugtatni. Mi is hisszük, hogy a miniszter ur szándéka 
teljesen jóhiszemű, de azért fenn kell tartanunk a mondottakat, mert 
annak megvalósítása — legalább is az erdészetnél — mégis csak 
a szolgálatnak és a tisztviselőknek kárára volna és nagyon könnyen 
oly irányban fejlődhetnék, a mely ez idő szerint a miniszternek 
magának nincsen szándékában, végeredményben azonban mégis 
bekövetkezhetik. 

Fakereskedelmi szaktanfolyam. A Budapesti Kereskedelmi 
Akadémia mellett a jövő tanévvel egy fakereskedelmi szaktan
folyam nyilik meg, melynek czélja a hallgatókat a fatermelés és 
kereskedelem minden vonatkozásában elméletileg és gyakorlatilag 
bevezetni és a kereskedelem ezen részéhez szükséges specziáli 
ismeretekkel ellátni. 

A tanfolyam tíz hónapra terjed és felöleli a következő tár
gyakat és gyakorlatokat: 

Erdészeti Lapok 42 
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Erdészet (erdőfelvétel, becslés, értékesítés, erdőtörvények). 
Faipari technológia, gyakorlatokkal. 
Motorok, gőzkazánok és transmissiók és ezeknek kezelése, 

gyakorlatokkal. 
Elektromotorok és elektromos vezetékek. 
A fakereskedelem technikája, gyakorlatokkal. 
Vámügy. 
Vasúti és hajózási díjszabások. 
Ezen különleges előadásokon kivül a hallgatók szükségükhöz 

mérten az Akadémián előadott más tárgyakat is hallgatnak és 
elsősorban nyelveket tanulhatnak (német, szerb-horvát, franczia, 
angol, olasz). 

A hallgatók kirándulásokat tesznek az ország főbb erdővidékeire, 
nagyobb fürésztelepekre, faipari gyárakba, Fiumébe, esetleg külföldre. 

Hallgató lehet, aki a felső kereskedelmi iskolában érettségi 
vizsgálatot tett, vagy a középiskolai érettségi vizsgálat letétele után 
az akadémiai tanfolyam I. évfolyamát elvégezte, továbbá a fakeres
kedelem terén alkalmazott egyének, akik az előadások megértéséhez 
szükséges előképzettséggel birnak. 

A hallgatók rendesek vagy rendkívüliek. 
A rendes hallgató köteles a fakereskedelmi tanfolyam összes 

előadásait hallgatni, azonkívül azokat legalább heti 25 óráig más 
akadémiai előadásokkal kiegészíteni. A rendes hallgatók az iskolai 
év végén záró vizsgálatot tehetnek és akadémiai fakereskedelmi 
végbizonyítványt kapnak. Erdészeti akadémiát végzett hallgatók az 
erdészet alól fel vannak mentve. 

A rendkívüli hallgató előadásait szabadon választhatja, de 
záróvizsgálatot nem tehet. 

A rendes hallgató 10 K beirás- és könyvtárdijat és félévenkint 
100 K leczkepénzt fizet. A rendkívüli hallgató leczkepénze minden 
heti óra után félévenkint 12 K. 

A fakereskedelmi tanfolyamra előadókul a Kereskedelmi 
Akadémia szaktanárain kivül eddig a faipari technológiára Oaul 
Károly műegyetemi magántanár, a gépészeti tárgyakra Jalsoviczky 
Géza áll. ipariskolai tanár nyerettek meg. 

A tanfolyamon előadandó tárgyak részletes anyagának megálla
pítása még folyamatban van. 
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A tanfolyam megnyitása ahhoz a feltételhez van kötve, hogy 
legalább 10 rendes hallgató jelentkezik. Ez okból f. év augusztus 
15-ig kell a Budapesti Kereskedelmi Akadémia igazgatóságánál 
levél utján jelentkezni. A tanfolyam megnyitása esetében a beira-
.tások szeptember 10-től 15-ig tartatnak meg, az előadások szep
tember 16-án kezdődnek. 

A tanfolyam egyes tárgyait gyakorlati erdőgazdák is haszonnal 
hallgathatják, különösen a három utolsó tantárgyat. 

Az Országos Erdészeti Egyesület boszniai kirándulására, 
.a melynek programmját legutóbbi füzetünkben közöltük, a hivatal
ból résztvevőkön kivül 33-an jelentkeztek. 

Az Erdészeti Rendeletek Tára 1901—1903. évi kötete 
(XXI—XXII I . évfolyam) megjelent. Ez a kötet számos közérdekű 
rendeleten kivül az erdőmunkásokról szóló törvényt, a gazdasági 
munkásokról szóló törvényt és e kettőnek közös végrehajtási 
utasítását is tartalmazza bő magyarázattal és tárgymutatóval ellátva. 
Tartalmazza továbbá az erdészetet és vadászatot érdeklő közigazgatási 
bírósági döntvényeket és elvi jelentőségű határozatokat az 1897.-évig 
visszamenőleg. A füzet az Országos Erdészeti Egyesület titkári 
hivatalánál (Budapest, V., Alkotmány u. 6. sz.) rendelhető meg. 
Ára az egyesület tagjainak 3 K., másoknak 5 K. 

A legeltetés és havasgazdálkodás kézikönyve. Irta: Berendi 
Béla m. kir. erdőmester a földmivelésügyi minisztériumban. Szerző 
— a mint e lapok t. olvasói is bizonyára tudják, — már régóta 
foglalkozik a legeltetés kérdésével. Részint saját ambicziójából, 
részint a földmivelésügyi kormány megbízásából bejárta a nyugat 
államait és idevonatkozó tanulmányait néhány önálló füzetben 
és több szakfolyóiratban ismertette. 

Jelenleg a legelő- és havasgazdaság kézikönyvét szándékozik 
Berendi kiadni és erre lapunk hirdetési rovatában előfizetési fel
hívást hirdet, a melyre olvasóink szives figyelmét ezennel fel
hívjuk. Szerző bizonyára meg fog felelni a munkához fűzött kívá
nalmaknak. 

Stainer Gyula es. és kir . udvari szállító, jó hírnévnek 
örvendő régi magkereskedő-czégnek a m. k. belügyminiszter a 
magyar czimer használatát megengedte. 

42* 
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A budapesti faközraktár ügyéről, a melyről lapunk mái-
több izben megemlékezett, a „Magyarország" czimü napilap f. hó 
1-én megjelent számában a következőket olvassuk: 

A főváros közgazdasági ügyosztálya a tanács utján sürgető 
felterjesztést intézett a belügyi, kereskedelmi és földmivelésügyi 
miniszterekhez a három év óta ottrekedt faközraktár ügyének 
letárgyalása végett. Az ügyosztály meglepőnek tartja, hogy a kormány 
egy ilyen országos fontosságú ügyet évekig agyonhallgasson, holott 
kezdettől fogva maga is legnagyobb érdeklődéssel siettette az 
eszme megvalósítását. A magyar erdőüzem és fakereskedelem érdekei 
követelték a faközraktári intézményt s amikor arra a főváros konkrét 
ajánlatot kapott, tőle telhetőleg igyekezett a vállalkozás létrejöttét 
biztosítani. 

Az összes érdekeltek hangoztatták az erdőüzem és fakeres
kedelem súlyos bajait, érdektársulás és belső organizáczió nélkül 
való szükölködését, a fatermelők tőkeszegénységét és hitelük kor
látozott voltát. Nagy nemzetgazdasági kérdésnek jelezték a segítésre 
alkalmas tervet, amelynek alapjait már az 1880. évi 65. törvény-
czikben lerakták. Mindezideig azonban a megfelelő vasúti és vizi 
közlekedés mellett levő alkalmas terület hiánya állta útját első 
sorban a megvalósításnak. Ezt a hiányt megszüntette a felső Dunapart 
szabályozása, amely után a balparti körvasút, a Rákospatak és a 
Duna között elegendő terület alakult az intézmény czéljára. S 
amikor a terület rendelkezésre állott, az intézmény létesítésre 
vállalkozó is volt, a városi hatóságok anyagi erejükhöz mérten 
hajlandók voltak a vállalkozás támogatására, csodálatosnak mondja 
a tanács, hogy épen a kormány húzódozik a kérdéstől — bizonyára 
a tőle kivánt pénzbeli áldozat miatt. Ez a huzódozás azonban vesze
delmes a magyar fatermelésre, amit leginkább kell a kormánynak 
ismernie. 

Máris erős versenytársunk van a szomszéd Romániában, 
amelynek kormánya a fatermelést és fakereskedelmet olyan állami 
kedvezésekben részesiti, hogy a mi erdőbirtokosaink nem vehetik 
föl velük a versenyt. 

Nálunk a helyzet a lehető legkezdetlegesebb. A fürészgyárak 
az üzemév egész anyagát, beleértve az anyag árát, az erdőkezelés 
és a gyárhoz való szállítás költségei! is, rendesen egyszerre fizetik 
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ki, még az anyag feldolgozása előtt. A kész gyártmány értéke
sítése pedig bizonytalan lévén, tőkéjüket évenként alig egyszer 
tudják forgatni, hitelt igénybe nem vehetnek, mert telepük több
nyire távol esik minden központtól s igy egyetlen szezonjuk az 
épitési időszak, amikor meg az a bajuk, hogy a tömeges fuvart 
a vasút nem tudja lebonyolítani. A telepek szétszórt volta, a készlet 
hiánya okozta, hogy kivitelünk, különösen Németország, Belgium 
és Hollandia felé csökkent. A kereső külföldi alig talált kész 
anyagot, vagy tuldrágán, harmadik-negyedik kézben. A vidéki 
központok a tőkeszegénység miatt nem fejlődtek, a budapesti 
telepeket a raktárbérek magassága nyomja. És még egész sereg 
kisebb-nagyobb panasz orvoslására volt szánva a faközraktár 
intézménye, amelynek feladatát a következőkben állapították meg 
a lefolyt tárgyalásokon. 

1. Fedett raktárakban és szabad ég alatt olcsó fekvőhelyet ad. 
A termelő bármikor felküldheti készletét, télen is, amikor a fuvar 
és napszámosmunka legolcsóbb. A közraktárban felhalmozandó 
anyagból és Magyarország összes fanemeiből állandó mintaraktárt 
nyitnak, amely ugy a vidéki, mint a külföldi fogyasztót tájékoz
tatja a beszerezhető anyagról és az árakról. A raktár mellett kizá
rólag a budapesti fakereskedők részére külön telepeket adnak 
tér-bérlet alapján, hogy az egész fakereskedelem egy helyben 
legyen. 

2. Közraktári jegyeket (warrantokat) ad ki, amely mint érték
papír szerepel az előleg és hitelforgalomban s egyben az anyag
kezelés egyszerűsítését is lehetővé teszi. 

3. A reexpediczió kedvezményét adja, akkép, hogy az intézmény 
lesz gyűjtőhelye a magyar fatermelésnek; csökkenti a vizi szállítást, 
amely az anyag értékét rontja, a szárítást nehezíti; emeli a vasúti 
forgalmat s elérhetőnek véli, hogy a tört forgalomban a szállítás 
díjtétele alacsonyabb lesz. 

4. Egyszerűsíti a be- és kiraktározást azzal, hogy minden fuvar 
a raktártelephez érkezik, akár vízen, akár vasúton. 

5. Szárító- és gőzfürésztelepeket állit a felek használatára s 
maga az intézmény is vállalkozik a szükséges megmunkálásra. 

6. Előleget és hitelt ad az erdőbirtokosnak, a fatermelőnek és 
fakereskedőnek akár a beraktározott árura, akár személyhitelt. 
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7. Erdőüzleteket finanszíroz, az okszerű kihasználáshoz tőkét 
ad ugy a nagy-, mint a kisvállalkozóknak. 

8. Végzi az áruközvetitést a termelő és kereskedő között ugy 
a belföldi, mint a kiviteli fogyasztó területen. 

Az intézmény czéljára átengedett terület 63.000 négyszögöl. 
Ennek egyengetési, rendbehozási költsége 900.000 K- A vasúti 
berendezés 250.000 K, a raktárépítés és belső berendezés 550.000 K,. 
az összes költség 1,700.000 K. A főváros a területet ingyen adja, 
még pénzbeli áldozatokra is hajlandó, a kormány azonban csak 
igen mérsékelten akart belemenni a vállalkozásba. 

Uj szerkezetű erdei iparvasuti kocsik. Az Aradi és Csanádi 
Egyesült Vasutak művezetője, Bóra Elemér teljesen uj szerkezetű 
erdei iparvasuti kocsit állított össze hegyipályák részére. 

Bóra már 15 év óta művezetője az erdei iparvasuti kocsi-és 
gépjavító műhelynek s 4 év óta ugyancsak az erdei iparvasuton, 
egyúttal mozdonyvezetői teendőket is teljesít. Igy módjában volt 
az eddig használatos kocsiknak minden hiányát, csinját-binját 
megismerni. 

Ezen tapasztalatai alapján sikerült neki olyan szerkezetű kocsit 
összeállítania, melyből az eddig észlelt lényeges hiányok és hibák 
ki vannak küszöbölve. Mivel ez a találmány most áll szabadal
mazás alatt, a kocsik rajzaitfés részletes leírását még nem közöl
hetem. A kocsik azonnal készülni fognak, mihelyt a szabadalom 
engedélyeztetik. 

Csak főbb vonásaiban ismertetem tehát azokat, hogy erdő
birtokosaink és az érdeklődők mielőbb tudomást szerezhessenek 
ezen találmányról, melynek segélyével az erdei és más termékek
nek hegyi pályákon való kiszállítása tetemesen könnyebbé és 
olcsóbbá válik. 

Mielőtt azonban az uj kocsikat, ezúttal csak főbb vonásaikban, 
a szabadalom leérkezte után pedig részletesen ismertetném, ezek 
előnyeinek jobb elbirálhatása végett, az eddigi rendszerű kocsikat 
kell egészen röviden ismertetnem. 

Hegyipályákon közlekedő kocsiknak tudvalevőleg egyik elenged-
hetlen és főalkotórésze a fék. 

A fékek száma és elhelyezési módjának megfelelőleg 4 kocsi
rendszert különböztetünk meg. Mind a négy rendszernek vannak 
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előnyei és hátrányai. A tökéletességtől azonban mindegyik rend
szer nagyon távol áll. 

Az 1. ábrán ábrázolt rendszer a következőképpen jellemez
hető: Ütköző, közös fékorsó és vonóhorog az asztallapon van 
elhelyezve és egy közös fékrud fogja össze mind a két alvázat és 
a 8 féktuskót. 

A kocsi húzásánál és tolásánál a vonó és tolóerőt, derékszög 
alatt megtörve, 2 csapszeg viszi át az asztallapról az alvázakra, a 
vonóerő teljes érvényesülésének hátrányára. Nagyobb rántásoknál 
és ütközéseknél, a mi elkerülhetetlen, az asztallapot az alvázakkal 
összekötő csapszegek többé-kevésbbé elgörbülve, hátrányosan befolyá
solják a kocsi szabadmozgását és a fékezhetést. 

ábra. 

A fékezésnél, a fék vonórudja mindkét alvázat az asztallaphoz 
szorítva, megmerevíti. Ez hátrányos az ivekben való elfordulásnál 
és a kocsi biztos haladására, mert a kerekek igen rövid idő alatt, 
az ivekhez való erős súrlódás és kopás folytán (ugyancsak a külső 
sinkoronákat is erősen elkoptatva), éles nyomkarimát kapnak, 
minek folytán a kisiklások nagyon gyakoriak. Hátránya még a 
közös fékcsavarorsó és rud miatt az, hogy ha valamelyik féktuskó 
csak valamivel is magasabban áll, mint a többi, ugy ezek keveset 
vagy semmit nem működnek. A közös fékrud eredeti hosszának 
megváltozása esetén csak az egyik alváz fékezhető. Főhátránya 
még, hogy asztallap nélkül, hosszú méretű fák szállítására nem 
alkalmas. 

Előnye az asztallap szilárd ellenállása folytán a jó ütközés és 
hogy rajta a fékező embernek biztos állása van. 
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A 2. ábrán lévő kocsin az ütköző, közös fékorsó és vonó
horog az alvázra van elhelyezve. A két alvázat itt is egy közös 
fékrud köti össze. Ennél a vonóerő jobban használható ki, de a 
kocsi tolatása annál hátrányosabb. 

2. ábra. 

Fékezésnél a közös fékrud a két alvázat egymáshoz szorítja, 
minek folytán az asztallappal való összeköttetést is megmerevíti, 
tehát a kocsi az ivekben nehezen fordul el, a kerekek kopnak és 
a sínt is erősen koptatják. A fék vonórudja már kisebb ütközésnél 
is elgörbül s igy a fék megbízhatatlanná válik. Folytonos szabá
lyozást és javítást igényel. A fékállvány az alvázon van, a mi 
bizonytalan és veszedelmes állást nyújt a fékező embernek. 

Előnye, hogy asztallap nélkül, fordító szerkezettel, hosszú 
méretű fák szállítására is alkalmas. 

A 3. ábrán ütköző, vonóhorog és kettős fékorsó az asztal
lapra van szerelve. 

V 

3. ábra. 

Az 1. ábrán bemutatott kocsi összes hibái itt is megvannak. 
Egyedüli előnye e felett, hogy egyik fék elromlása esetén a másik 
még mindig használható. 
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A 4. ábrán ütköző, vonóhorog és kettős fékorsó az alvázra van 
szerelve. 

Előnyei és hátrányai, mint a második ábrán levő kocsinál. 
Különösebb előnye szintén csak a kettős fék. 

Rövid akarván lenni, még számos olyan hiány felsorolását 
mellőzöm, melyeknek leírása kissé hosszadalmas lenne. Elég fel
említeni, hogy az eddigi kevésbé tökéletes rendszerű kocsik miatt 
akár ezeknek, akár a pályának sokszor csekély, észre sem vehető 
hibája miatt is gyakori volt a kisiklás. Ennek következtében nem
csak forgalmi zavarok állottak elő, de a megrongált pálya- és 
kocsijavitások is tetemes költségbe kerültek. A kocsin levők 
életének avagy testi épségének veszélyeztetéséről nem is szólva. 

n 

4. ábra. 

A Bóra-féle kocsik szabadalmi kérvényében 9 igénypont van 
felsorolva. A mi azt teszi, hogy az eddigi legjobbnak ismert 
kocsirendszereknek 9 lényeges szerkezeti hibáját küszöböli ki. 

Az uj kocsik előnyeit röviden a következőkben foglalom össze: 
Ugy a két alváz, mint az asztallap, könnyű önsúlyát meg

tartva, felette szilárdan van épitve és merevitésekkel oly módon 
van ellátva, hogy mig egyrészt nagyobb megterhelést bir meg, 
esetleges kisiklásnál, avagy kiesésnél alig van törésnek, avagy 
szerkezeti elferdülésnek kitéve. Időközi javítást tehát csak munka-
léczei, vagyis a kopásnak kitett felületei igényelnek. 

Az asztallap összekötése az alvázakkal nem az eddigi csap
szegekkel, hanem különleges szerkezetű 2 forgó csapágygyal tör
ténik. Mig ez a szerkezet jóval erősebb, elgörbülésnek nincsen 
kitéve, másrészt az alvázak elfordulása az asztallap alatt, teljes 
megterhelésnél is a legnagyobb könnyűséggel történik. Minden 
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részében könnyen hozzáférhető és olajozható. A kocsi még 10 /«.-es 
sugarú ivben is minden nehézség nélkül forog, nem feszül az 
ivekhez, tehát jóval kevesebb vontató erőt (-/$ részt) vesz igénybe. 

A kocsi egyaránt alkalmas asztallappal rövid, anélkül és fordí
tóval felszerelve, hosszú méretű fák szállítására. Utóbbi esetben is 
megtartja az ivekben való könnyű elfordulását. S ebben az esetben 
is mindkét fék egymástól függetlenül és szabadon működik. 

A rugalmas ütköző az asztallapra, a szintén rugalmas vonó
horog és kettős fékorsó az alvázra van szerelve. Hosszú fák 
szállításánál az asztallapon levő, egyúttal vonóhoroggal is ellátott 
ütköző, egyszerűen az alvázra helyezhető át. 

Rövid fával megrakott asztallapos kocsik hosszú fát szállító 
kocsikkal elegyesen is összekapcsolhatók, s akár vontatásuk, akár 
tolatásuk ily módon is egyaránt lehetséges. 

Vontatásuk kevesebb erőt vesz igénybe, ütközéseknél pedig 
sem az alvázak, sem a fékrendszer nem szenved, utóbbinak műkö
dése mindig biztos marad. 

Leglényegesebb és legfontosabb tökéletesítés a kocsin a 
kettős fékrendszer szerkezete és alkalmazási módja. Ugy ennek, 
mint a többi szabadalmazás alatt álló alkatrésznek azonban teljesen 
érthető magyarázatát a kocsik rajzainak közlése nélkül, még ezúttal 
nem adhatom. Röviden annyit, hogy a két, egymástól független 
fék avatlanok által sem rontható el, s működése tisztán csak a 
kerekek forgására bir hatással, s a kocsi semmi más alkatrészét 
nem befolyásolja, mint az eddigi többé-kevésbé tökéletlen kettős 
fékek. Menetközben a kocsiasztal és az alvázak egymáshoz való • 
állásához önműködőlég alkalmazkodik. 

A kocsik 4 m. hosszúak, VI t. sulylyal birnak, 12 m. fával 
terhelhetők meg. Nyomtávolságuk 7Ö0 mm., de 700, illetőleg 
600 mm.-tt is összetolhatok. Készülhetnek tisztán lóüzemre, egy lóval 
való vontatáshoz, kisebb méretekben is. Ekkor áruk is olcsóbb. 

A rendes kocsik ára ugyanaz, mint az eddigi tökéletlenebb 
rendszerű, de hasonló nagyságú és sulyu kocsiké. Egy fentebb 
leirt normális nagyságú kocsi 1000 koronába kerül. 

Megrendelhető a feltalálónál, Bóra Elemér művezetőnél, Gura-
honczon (Aradm.). Ajtay Sándor. 
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Kimutatás a deliblati kinest. homokpusztán elejtett vadakról. 

A z e l e j t e t t v a g y e l p u s z t í t o t t v ad 

d a r a b s z á m 1 

n e m e 1900. 1901. 1902. 1903. 

é v b e n 

1. Hasznos vad 
Nyul 49 78 59 48 
fogoly ._. ... . . . . . . 5 — 2 3 
Vadkacsa 2 — - - — 
Fürj . . . . . . . . 1 — — 
Erdei szalonka — 2 4 
Vadgalamb — 2 

1. Összeg . . . . _ . 57 80 63 55 

II. Ragadozó és kártékony vad 
Farkas . . . . 1 4 — 
Róka ... 24 64 83 154 
Vadmacska 4 — 7 5 
Borz . . . . . . . . . — 1 — 4 
Menyét ... . . . 1 — — — 
Sas ... . _ 1 4 4 3 
Sastojás ... .... . . . . . . — 10 6 13 
Héja ... . . . . — 4 1 3 
Héjatojás... ... 5 7 26 26 
Kánva . . . ... — — — 1 
Olyv 2 4 15 2 
Öivvtojás — S 14 10 
Karvaly . . . . . . . . . — — — 2 
Karvalyfiók . — — — 5 
Karvalytojás — - — — — 13 
Sólyom ... . . 1 — 1 — 
Vércse . . . . 2 5 4 1 
Vércsetojás ... — — 12 — 
Szarka és varjú 17 89 288 S3 
Szarka és varjufiók... .. — — — 72 
Szarka és varjutojás . . . . . . 64 371 669 S41 

I I. Összeg 121 568 1134 1238 

III. Kóbor eb 1 j 4 16 

Főösszeg L, II., III 179 651 1201 1309 
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A vörösfenyő és luczfenyő rákbe tegsége . A vörösfenyő 
rákbetegségét a Dasyscyplia calyána Fuck nevü gombafaj okozza, 
mely vörösfenyőerdőkben mindenütt előfordul. A gomba seb-
paraszita, mely tehát az egészséges szövetbe csakis sebzés követ
keztében férkőzhetik. A fertőzés tömlőspórákkal (ascospora) törté
nik. Tiz esztendőn aluli korabeli fák, melyek a fertőzésekkel szem
ben jóval fogékonyabbak, mint az idősebbek, a rákbetegség 
következtében rendszerint tönkre mennek. A gomba beférkőzésére 
alkalmas sebek legtöbbnyire — a szélvihar meg a hónyomás okozta 
törésektől eltekintve — a fenyőtetü (Chermes laricis Hartig) 
szívásától erednek, melyek tavaszszal a fiatal rövidhajtások hón
aljaiban rakják le petéiket. A magcsemeték paraffin-oldattal való 
permetezések által tisztitandók meg a tetvektől, hogy a járványosán 
megjelenő kártételnek elejét vehessük. 

A Dasyscyplia resinaria Rehtn gombafaj nagyon hasonló az 
előbbihez, a luczfenyő rákbetegségének az okozója, hasonlóképpen 
sebparaszita. Ez a kártevő egy másik gomba (Exosporium sp.) 
okozta sebeken át jut az élő szövetbe. Ez az Exosporium valódi 
élősködő, melynek spórái nedves időjáráskor a kérget támadják 
meg és meghasogatják. A balzsammal telt parányi kéregréseken 
keresztül a Dasysapha resinaria liypha-\ az élő fáknak belső 
szöveteibe kerülnek, nemkülönben a Chermes abietis és Ch. 
laricis tetvek okozta sérülések helyein. A kettős névvel meg
nevezett tetvek tulajdonképen egyazon fajnak (Ch. abietis) az 
eltérő fejlődésbeli alakjai; az ivaros ivadék csupán a luczfenyőn 
fordul elő, az ivartalan ellenben a vörösfenyőn. Ezen tetvek káro
sításait megakadályozandó, tulajdonképen nem kellene a luczfenyőt 
és vörösfenyőt keverten ültetni, nehogy ekképen eme tetüfajnak 
tökéletes kifejlődéséhez szükséges mindkétféle gazdanövényt szol
gáltassuk. Mély fekvésű, nyirkos talajok a vörösfenyő telepítésekor 
kerülendők, hogy a fagyhatásokat elkerüljük, mivel a fagyrepedések 
is fertőződhetnek az emiitett gombától. Minden ráksebet lehetőleg 
ki kell vágni, hogy ezáltal az egészséges fáknak spórákkal való 
fertőzését mentől inkább akadályoztassuk. Tétényi. 

A fakereskedelemmel foglalkozó államok által behozott 
és kivi t t faanyagok évi á t lag ér téke az 1896—1900. évi idő
szakban frankokban: 
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Behozatalban Kivitelbe 
Szerbia _ _ — . . . . . . . . . 1,581.000 459.000 
Görögország í„ . . . . . . . . . . . . . . . 6,028.000 78.000 
Törökország . . . . . . . . — 5,202.000 1,016.000 
Románia . . . . . . . . _. . . . 4,773.000 7,894.000 
Portugália . . . . . . 8,763.000 1,792.000 
Svájcz 27,174.000 4,687.000 
Dánia . . . . . . . . . . . . . 34,109.000 2,193.000 
Olaszország 46,141.000 18,465.000 
Norvégia . . . . . . 18,526.000 58,573.000 
Spanyolország. . . . . . . 50,859.000 15,910.000 
Hoiiandia . . . . . . . . . . . . 121.210.000 91,266.000 
Belgium ... . . 137,005.000 37,127.000 
Oroszország . . . . . . . . . . . ... 24,945.000 149,031.000 
Francziaország. . . . . . . — 179,198.000 74,034.000 
Svédország... — 7,622.000 223,605.000 
Ausztria-Magyarország . . . . . . ... 16,457.000 252,587.000 
Németország . . . . . . . . . . . . . . . . 350,995.000 107,104.000 
Nagybritannia. . . . . . . . 638,746.000 27,750.000 
Északamerikai Egyesült-Állainok.- 80,239.000 206,101.000 
Kanada. . . ... 22,237.000 152,350.000 
Egyptom .. . . . . ... . . . . . 20,767.000 118.000 

A mint látjuk, a behozatalban Nagybritannia, Németország és 
Francziaország, a kivitelben pedig Ausztria-Magyarország, Svéd
ország és az északamerikai Egyesült-Államok az elsők, a melyek 
után még Oroszország következik. 

Halálozás. Ifj. Bizell Gyula, gf. Károlyi Imre t.-remetei 
uradalmának erdészsegédje meghalt. Béke hamvaira! 
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