
Á r a Csomagolási é s 
tagoknak másoknak postaköltség 

k o r o n a 

13. Vadas Jenő: Az akáczfa monográfiája {540 g>) 90.— 120.— 30.— 
14. Zemplén Géza dr . : Fából készített czukor és 

alkohol (200 gr) ... ... 3 0 . - 4 0 . - 15.— 

Kérjük a könyv árának és a jelzett csomagolási és posta
költségnek előzetes beküldését az Országos Erdészeti Egyesület 
czimére (Budapest, V., Alkotmány-u. 6.). 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az erdő vagyonvál t sága ügyében az Országos Erdé
szeti Egyesület igazgató-választmánya m. hó 27-én ülést tartott, # 

melyből folyóan a lapunk más helyén közölt felterjesztés készült. 
Már magán az ülésen módjában volt Kaán Károly h. államtit
kárnak illetékes helyen nyert felhatalmazás alapján közölni, hogy a 
kormány a váltság birságmentes lefizetésére deczember végére kitű
zött határidőt meg fogja hosszabbítani és a pénzügyminiszter 
f. évi 177.000. sz. rendeletét revízió alá fogja vonni. 

Mindeddig, sajnos, erre nézve intézkedés még nem történt, 
pedig kívánatos lenne, hogy az erre vonatkozó bizonytalan hely
zet minél előbb megszűnjön. Reméljük, hogy a határozott alakban 
másutt is kifejezésre jutott kormányigéret mielőbb konkrét ala
kot ölt. 

Magyar Erdőgazdák S z ö v e t s é g e czimen m. hó 29-én 
az Országos Erdészeti Egyesület helyiségében Esterházy Pál gróf 
elnöklete alatt uj társadalmi szerv alakult meg, amely különlege
sen az erdőbirtok érdekképviseletét tűzte ki czéljául. A közgyűlés, 
amelyen mintegy negyvenen vettek r^szt — erdőbirtokosok és 
azok képviseletében megjelent erdőtiszíek —, mindenekelőtt az 
alapszabályokat fogadta el, azután a vagyonváltságra vonatkozóan 
Biró Zoltán előadása alapján a pénzügyminiszter 177.000. sz, ren
deletének revízióját követelte s végül a törvényhozás előtt fekvő 
erdészeti törvényjavaslatokat tárgyalta Biró Zoltán, Véssey Ferencz 
és Schmied Ernő előadása mellett. Tudósítást a Szövetség az ülés-



ről nem adott ki s igy a Szövetség vezetőségéről és szervezetéről 
csak jövő számunkban emlékezhetünk meg. 

Halá lozások . Rimóczy Ferencz, Kecskemét város erdőmér
nöke m. hó 24-én, életének 24. évében, Szauer Antal urad. erdész 
Kisszékelyen, október hó 18-án elhunyt. 

Hirtelen elhunyt továbbá, amint lapzártakor értesülünk, Hu
szár Kornél m. k. erdőtanácsos, Budapesten, aki régi szolgálati 
helyéről, Nagybányáról, elűzetve, jelenleg a Faértékesitő Hivatal
ban teljesített szolgálatot. 

Az Országos Erdészeti Egyesület mindháromban rendes tag
ját gyászolja. 

Béke hamvaikra! 
Vitézi iktatás Kalocsán. Kalocsáról irják: November 

12-én, vasárnap, iktatták be vitézi telkébe vitéz Ujváry Oéza főkáp-
talani erdőmestert, tartalékos főhadnagyot, a kalocsai jáfás vitézi 
hadnagyát. A beiktatási ünnepségen a kormányzót vitéz Sréter 
István, volt honvédelmi miniszter, képviselte. 

Személy i hir. A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte 
Schlosser István m. kir. főerdőtanácsost Debreczenből Sopronba a 
m. kir. erdészeti kisérleti állomáshoz s előadói minőségben meg
bízta a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolán az „Üt
és vasútépítés és egyéb szállítóberendezések" czimü tantárgy elő
adásával. 

Az 1922. évi ősz i erdészet i á l lamvizsgák november 
hó 6-án és a rákövetkező napokon tartattak meg. 

A vizsgáló-bizottság Kaán Károly h. államtitkár elnöklete 
alatt Rappensberger Andor min. tanácsos, Jankó Sándor főiskolai 
tanár és Bund Károly, az Orsz. Erd. Egyesület titkára bizottsági 
tagokból állott. Két napon át Kozma István és Kovács Gábor 
min. tanácsosok helyettesitették az egyéb sürgős hivatalos teendői
vel elfoglalt elnököt és Rappensberger, illetőleg Bund bizottsági 
tagokat. 

Az államvizsgára 42 folyamodó közül 33 kapott engedélyt, 
kik közül azonban csak 27 jelent meg. 

Oklevelet nyertek: Asztalovszky János, Bánesz János, Bartha 
Lajos, Berényi Péter, Be'rczy László, Egyedi Pál, Galambos József, 
Holba Miklós, Holdampf Gyula, Hedbavny Károly, Hugyecz Gyula, 



Jászay Béla, Koller Pál, Komáromi László, Niedermann Árpád, 
Ozsváth Mihály, Péter László, Répay Jenő, Reverencsics Károly, 
Szontagh József, Szügyi Gyula, Ternóczky Tibor, Wittkovszky Pál,. 
Wrbitszky Gyula és Zsombor Ernő. 

Amerikai kőr i scsemeték pusztulása talaj c s e r e p e s e d é s 
következ tében . Mint eddig talán alig észlelt jelenséget vélem 
felemlitésre méltónak a talajcserepesedésnek a következőkben 
tapasztalt pusztítását. 

A földeáki állami csemetekertben minden jelentősebb esőzés 
után a harmadik-negyedik napra a talaj felszínén igen vékony 
(legfeljebb 2 mm-es) cserepesedés keletkezik. A csemetekertben 
— melynek erőteljes vályogtalaja facsemeték nevelésére egyébként 
kitűnően megfelel — a tavaszi vetésből kelt csemeték hamar szép 
növekedésnek indultak, kiváltképen az amerikai kőriscsemeték. Az. 
esőzés-idézte talajcserepesedés beállta után néhány napra azonban 
szeles időjárás következett; s amint a szél a gyorsan nőtt, de még 
zsenge csemetéket lengésbe hozta, az amerikai kőriscsemeték 
kicsiny törzsén a talajcserép szintjében a befürészeléshez hasonló 
seb keletkezett, minek folytán az amerikai kőriscsemeteállomány 
mintegy 10%-a a megsebzett helyen eltörve, a földre hajlott. 
Az igy eltörött csemetéknek felerésze később a sebhelyet beforrva, 
újra életre kapott (de törzse görbe lett, mert a. töréskor földre 
hajlott rész vízszintes maradt s csak az uj növekedés vett függő
leges irányt), másik fele ellenben végleg kipusztult. 

Hogy a kártételt csakis az éles talajcserép bevágása okoz
hatta, abból következtethető, -hogy a csemeték közt sem rovar^, sem 
gomba-, sem egyéb pusztítás nem volt észlelhető, hogy a sürü 
csoportban kelt egyedek közül csak a szélsőknél (amelyek a talaj
cseréppel érintkezhettek) fordult elő a megsebzés, s hogy midőn 
a későbbi esőzések után a megcserepesedett talaj idejében meg-
kapáltatott, a kártétel többé nem jelentkezett. 

Feltűnő a jelenségben, hogy bár a csemetekertben ugyan
olyan viszonyok között és ugyancsak idei tavaszi vetésű tölgy-, 
szil-, ákácz-, juhar-, feketefenyő-, maciura-, gleditsia- stb. csemete 
is volt, a talajcserepesedés okozta kártétel egyiknél sem jelent
kezett, csak éppen az amerikai kőrisnél. Luncz Oéza. 



F e l h í v á s . A m. kir. Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola ifjú
sága a világháborúban hősi halált halt, annak majdnem minden 
harczterén és a szibériai hómezőkön az orosz bolsevikiek által 
kivégzett, jeltelen és tömegsírokban porló hős kollégái emlékét 
soha el nem muló kegyelete és szeretete jeléül megörökíteni akar
ván: emlékszobrot emel. 

Az ehhez szükséges összeget elsősorban saját kebelében, 
azután gyűjtés utján, végül pedig a szép ügy és ifjúság ama 
nemesszivü barátainak nagylelkű adományaiból akarja összehozni, 
akik e nemes czélért lelkesedni és áldozni is tudnak, 

Igaz szívvel kérjük tehát pártfogóinkat és barátainkat, kik 
segitő kézzel felkarolni óhajtják e mozgalmunkat, hogy pénz
adományaikat, a hősi halottainkról az adatokat és fényképeket az 
„Emlékszobor Bizottság" czimére küldjék be. Azokat pedig, akik 
hajiandok gyüjtőiveinken gyűjteni, ebbeli szándékukat, kérjük, 
jelentsék be egy levelezőlapon az alanti czimre, hogy a gyűjtő-
iveket nekik megküldhessük és esetleges felvilágosítással szolgál
hassunk. Sopron, 1922. november 28-án. Hazafias üdvözlettel* 
Főiskolai Ifjúsági Kör Emlékszobor Bizottsága, 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
í. 

A m. kir. m i n i s z t é r i u m n a k 9 8 7 2 1922. M. E. sz. r e n d e l e t e a szabad
f o r g a l o m utján e ladásra k e r ü l ő tűz i fa tá jékozta tó árának megál lap í 
tása tárgyában kiadott 8 2 1 0 1 9 2 2 . M. E. sz. r e n d e l e t k i e g é s z í t é s e 

t á r g y á b a n . 

A m. kir. minisztérium az 1922. évi XVII. t.-cz. 6. §-ának 1. bekezdése 
alapján a 8210/1922. M. E. sz. a Budapesti Közlöny 1922. október hó 5-iki 
228. számában kihirdetett' rendelet kiegészitéseképen a következőket rendeli : 

1. A kicsinyben eladás tárgyát tevő fürészelt és faragott fa választékok, a 
gömbölyű épületfa, valamint az érdekeltek megkeresésére a m. kir. államvasutak 
talpfaszükségletének fedezésére igénybevett gömbfa és kész vasúti talpfa árának 
megállapítására csak a vármegyék székhelyén, a törvényhatósági joggal felru
házott és a rendezett tanácsú városokban működő helyi faármegállapitó bizott
ságok jogosultak. 

E bizottságokat akként kell kiegészíteni, hogy a törvényhatóság első tiszt-


