b) Lomblevelű fák és cserjék.
Acer (50 faj), Aesculus (különféle fajok), Pavia,
Alnus
(3 faj), Amelanchier-íajok,
Amorpha fruticosa, Aronia (2 faj),
Berberis, Betula (5), Buddleiá, Colycanthus, Chalophaca, Caragana, több faj. Carpmus betuhis, betulus 'pendula, Carya, több
faj. Catalpa (5), Cercis, Chiorvcmthus, Cladastris',
Clematisfajok. Colutea, Cornus (6), Corylus (6), Colurna,
Coronilla,
Cotcmeaster (3), Crataegus (14), Cydonia (4), Cytisus,
Dacaisnea, Desmodium, Deutzia (7), Diervilla (7), Eleagnus (3), f?vonymus, Exochorda, Fagus (7), Fountanetia, Forsythia (3), f r o .rimts (7), Genista, Gleditschxa (3), Gymnocladus,
Halimodendron,
Hedysarum,
Hybiscus,
Hippophae,
Hypericum
(2),
/íea,
Jasminum (2), /tex, Juglans (2), Kerrta, Koelreuteria,
Laburnum, Ligustrum (3), Liriodendron, Lonicera (2), Magnólia több
faj, Mahonia, Malus (2), Morus (5), Nuttalia, Pachysandra,
Paeonia, Panax, Phellodendrmi, Phüadelphus
(több faj), Physocarpus, Pirus, Pittosporum, Platanus, Populus (több faj), Potentilla, Prunus (több faj), Ptelea, Pterostyrax,
Quercus (17 faj),
Rhamnus, Rhodotypus, Rhus (4); Ribes (sok faj), Robinia
(7
faj), S'aZix (9 faj), Swnbucus (8 faj), Sophora (3), Sorbus (5), Spiraea, Symphoricarpus
(3), Syrmga (14), Tiiia (10), TJlmus (12),
Viburnum (több faj), Wistaria, ZeFkowa.

K Ü L Ö N F É L E K
Halálozás. Báró W a 1 d b o t t-B a s s e n h e i m Frigyes
cs. és kir. kamarás, a német lovagrend díszlovagja, Zemplén
vármegye egyik nagy erdőuradalmának tulajdonosa, m. hó
8-án életének 78. évében Tolcsván elhunyt. Benne a hazai
erdőbirtokosság egyik nemesen és fenkölten gondolkozó
tagját vesztette, aki igaz szeretettel viseltetett az erdő
iránt. Az Országos Erdészeti Egyesület mint régi alapitótagját gyászolja. Béke hamvaira!
Személyi hírek. A m. kir. földmivelésügyi miniszter
Molnár Imre m. kir. főerdőtanácsost f. évi június hó végével
állandó nyugalomba helyezte.
Bély Sándor Zichy Meskó Jagab gróf boldogkőváraljai
uradalmához főerdőmérnöknek neveztetett ki.

Az Országos Erdészeti Egyesület elnökei az Alföldön.

Széchenyi Bertalan gróf v. b. t. t,, az Országos Erdé
szeti Egyesület elnöke, Kaán Károly földmivelésügyi h. ál
lamtitkárral, az egyesület alelnökével e hó elején több napot
töltött az Alföldön, bejárva Szeged város és Hódmezővásár
hely nagy határait. Szeged homokján megszemlélték Kiss
Ferenc miniszteri tanácsos 32 éves működésének szép ered
ményeképen létesült fenyő-, akác- és egyéb lomberdőket,
amelyek a nagy határnak nemcsak képét változtatták meg,
de a tanyai mezőgazdasági művelésre is igen jótékony hatás
sal vannak.
Szeged város határa tényleg iskolapéldája az erdőkultura kedvező hatásának az Alföldön és nem érdektelen
annak tanulmányozása sem, hogy milyen átalakulást idézett
elő az erdő telepítése a tanyai világ gazdasági életének ki
alakulásában.
Szeged 7000 k. hold erdeje a város költségvetési mérle
gének is számottevő tényezője, mely az idei bevételek mellett
közel 29,000.000 K hasznot jelent.
A Szegedhez nem messze fekvő Hódmezővásárhely ha
tára kötött talajával, mely egy részében szikes, Szegedtől
teljesen eltérő, egészen más képet tár elénk. Nemcsak azért
érdekes, mert a 132.000 k. hold határában a mult évig egy
talpalatnyi erdő sem volt, de mert szorgalmas és értelmes
népe, mely az egész határban látványos gazdasági kultúrát
teremtett, átérezve az erdőtelepítés és fásítás nagy gazda
sági jelentőségét, tiszteletreméltó megértést tanúsított az er
dőtelepítés és fásítás ügye iránt és nagy lelkesedéssel karolja
azt fel.
.
•
Hódmezővásárhely érdemes gazdái az alföldi erdőtele
pítésre vonatkozó törvény tárgyalásakor e törvénynek még
szigorítását is kérték és ma már, annak dacára, hogy a közel
múltban szentesitett törvény még életbe sem lépett, már kö
zel 60 k. hold erdőt telepitettek és a gazdasági fásítás terén
is igen szép eredményeket értek el.
Ennek a szép sikernek az elérésében nagy érdeme van
Hódmezővásárhely szab. kir. város tanácsának, mely nagy

előzékenységgel a csemetekerthez szükséges 6 k. hold terű •
letet ingyen bocsátotta rendelkezésre. Különös érdeme vau
e mellett a hódmezővásárhelyi gazdasági egyesületnek és ki
váló elnökének, Lázár Dezső gazdasági főtanácsosnak is,
mert az erdőtelepités és fásítás ügyét oly lelkesedéssel fel
karolta. Elismerés illeti végül Ormós Zsigmond erdőtaná
csost, aki nagy lelkesedésével, tapintatos és előzékeny modo
rával sok barátot szerzett a fásítás és erdőtelepités ügyének.
Az egyesület elnökei a legjobb benyomással tértek
vissza útjukről, ami annálinkább örvendetes, mert az erdő
gazdaközönség és egyesületünk megnyugvására lehet, hogy
az alföldi erdőtelepítési és fásítási akció a legjobb mederben
és a legszebb eredményekkel halad kitűzött célja felé. K—y.
Adományok. Az Országos Erdészeti Egyesület támoga
tására ujabban adakoztak: ifj. Venekey Imre 2000 K, Moóri
István 15.000 K, Kuzma Gyula 1000 K, Sommer Károly 740
K, zalavári apátság 6000 K, Szeged város 20.000 K, dr. Lanun
Antal 10.000 K, Rohoska Soma 600 K, gróf Sichy Béla
100.000 K.
\
Fogadják az áldozatkész adakozók ezen az úton is az
egyesület őszinte köszönetét!
A mérnöki rendtartásról szóló törvény végrehajtása s
illetőleg a mérnöki kamara megalakulása küszöbön van. Kí
vánatos, hogy abban a magyar erdőmérnöki kar is minél
teljesebb számban legyen képviselve.
A kamara tagja lehet általában minden okleveles mér
nök, aki oklevelének kelte után 3 évig gyakorlatban volt.
Mérnöki magángyakorlatot csakis kamarai tag folytathat.
A kamara megalakulása úgy fog történni, hogy a keres
kedelemügyi miniszter által kinevezett 30 tagu bizottságelnöke 30 napi határidő kitűzésével felhívást tesz közzé a Bu
dapesti Közlönyben, a felvételi kérvények benyújtására.
A kérvényhez az alábbi okmányokat kell csatolni, me
lyeket célszerű idejekorán beszerezni:
1. Az állampolgárságot igazoló (illetőségi) bizonyítvány.

2. Hatósági igazolás arról, hogy kérelmező 'állandóan a
magyar állam területén lakik.
3. Keresztlevél vagy anyakönyvi kivonat.
4. Mérnöki oklevél.
5. Az eddigi mérnöki gyakorlatot igazoló okmány (kine
vezési okmány stb.).
6. Oly nyilatkozat, hogy kérvényező nem esik a törvény
8. §-ában emiitett kizáró okok alá.
Másolatokat közjegyzőileg kell hitelesittetni, azonban az
okmányt eredetiben kiállitó hatóság, hivatal vagy cég saját
okmányainak másolatát maga is hitelesítheti. A fent részle
tezve felsorolt bizonyitványok közül az 1., 2. és 5. alattiak
egyesithetők egy okmányban.
Főiskolai hir. Barrois Andor kir. alerdőfelügyelő a m. kir.
bányamórnöki és erdőmérniöki főiskola erdővédelemtani tanszé
kének egy nagyértékü rovargyüjteinényt, számos rovargyüjtő
eszközt és több rovarhatároizó könyvet ajándékozott abból a cél
ból, hogy a menekülés alkalmával a cseh megszálló csapatok
által lefoglalt rovargyüjtemények, felszerelések és könyvek né
mileg pótoltassanak. A főiskola tanácsának egyhangú határo
zata folytán kedves kötelességem Barrois Andor kir. alerdőfelügyelő urnák az értékes és a szakoktatás szempontjából rendki
vül becses ajándékéirt ezúton is hálás köszönetemet kifejezni.
Boleman Géza, a főiskola e. i. rektora.
Beiratás az erdőmérnöki főiskolán.

A soproni m. kir.

bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolán a fölvétel és beiratás
az 1923—24. tanév téli félévére 1923. évi szeptember hó 14. és
15-én történik.
A főiskola első évfolyamára, vagyis először beiratkozni
szándékozóknak 1923. évi augusztus hó 20-ig a főiskola taná
csánál Írásban kell kérniök felvételüket. A 20 K-ás bélyeggel
ellátott kérvényhez csatolandó: a) születési anyakönyvi ki
vonat, b) gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyít
vány, c) orvosi bizonyítvány jó látó-, halló- és beszélőképes
ségről és egészséges szervezetről, d) hatósági bizonyítvány a
szülők foglalkozásáról (állásáról) és vagyoni helyzetéről,
e) azok, akik nem a felvétel évében tettek érettségi vizsgá
latot, polgári vagy katonai hatósági bizonyítvánnyal tartóz-

riak igazolni, hogy az érettségi vizsgálat óta eltelt idő alatt
mivel foglalkoztak s erkölcsi tekintetben feddhetetlen élet
módot folytattak-e?
A végleges felvétel (beiktatás) szeptember hó 14. és 15-én
személyes' jelentkezés és megfelelő igazolás mellett történik.
A felvettek a tanév elején hazafias és az u. n.'proletár
diktatúra alatti időben való viselkedésük tekintetében iga
zoló eljárásnak lesznek alávetve.
A fizetendő különféle dijak újabb megállapítása folya
matban van.
Tandíjmentességben csak az igazolt szegény folyamodó
részesülhet, »aki jelesen vagy jól érettnek találtatott.
A határidőn, vagyis augusztus 20-án tul beérkező kérvé
nyek nem vétetnek figyelembe.
•Könyvismertetés: A mult évben jelent meg Lippmann
Róbert mérnök tollából; Die gesamte Holzbearbeitung in
Fabrikbetrieben und Handwerkstátten. A könyv az egyes
fanemek rövid ismertetése után kimerítően tárgyalja _ az
összes, dé különösen a legmodernebb famegmunkáló gépeket
és szerszámokat, hajlított és egyéb butorgyártási eljáráso
kat, impregnálást, fagyapot- és faszövetgyártást és azok
gépeit, modern szállítóberendezéseket, egyéb faipari kérdé
seket, kalkulációkat, stb. gazdag és kitűnő illusztrációkkal
és táblázatokkal. E német alapossággal összeállított munka
minden iparműtannal foglalkozó erdésznek, de különösen
faipari telepek berendezésénél kiváló szolgálatokat tesz. Me
legen ajánlom szaktársaim figyelmébe. Kapható: Hemann
Costenoble Verlagsbuchhandlung Jéna. Kozariís.
Tüzifarakásolás. A helyszűke vagy nagyobb készletek
felhalmozása gyakran szükségessé teszi, hogy a tűzifát ma
gasra rakásoljuk. Ezen műveletnél a tulajdonos érdeke:
1. hogy minél kisebb területen minél több tűzifát felhal
mozhasson \ 2. hogy a tűzifa a rakásolás folytán minőségileg
ne szenvedjen; 3. hogy a tüzifarakásolás ugy történjék, hogy
a készlet bármikor nehézség nélkül számbavehető legyen és
4. hogy netalán keletkezett hiányok könnyen észrevehetők
legyenek. A munkások érdeke viszont, hogy testi épségük az
általuk végzett munka közben veszélyeztetve ne legyen.

Ott, ahol az óvatossági rendszabályokat kellően szem előtt
tartották — ami igen ritka jelenség — a rakásolást eddig az 1.
és 2. számú ábra szerint foganatosititták. Ha az egymás mellé
sorakozó sarangokat kötőknek használt tűzi fadarabok által
még egymáshoz is kapcsoljuk, ha az egyes sarangokat egymás
tól az üzem napi forgalmának megfelelően megállapított tá
volságra építendő kalodákkal szakaszokra osztjuk és légen még
nem száradt tűzifa rakásolása esetén a száradás elősegítése cél
jából a sarangok között kellő hézagot hagyunk, ugy tetszik,
mintha a felsorolt összes feltételeknek a legjobban megfeleltünk
volna.
-5.ii.Wa..

•£ ikra..

Pedig nem ugy van.
Ennél sokkal tökéletesebb rakásolási módot vettem alkalmazásba, amint azt a 3. és 4. ábra tünteti fel.
E rendszerinél az alsó sarangsorok közötti hézagok a következő sorok által takarva lévén, a sarangcsoport még hevenyé
szetten végzett munka esetén is olyan tömör egészet képez,
amelynek állékonyságát még hosszantartó esőzés vagy hava
zás sem ingatja meg.
Többi előnyei e rendszernek:
1. az alsó sarangsorok a rajtuk fekvő sorok fatömegének
nyomása alatt állván, lopás ellen védve vannak. Éppen a leg
felsőbb sorok védtelenek, azokhoz azonban nem olyan könnyű
hozzáférni.

2. Bontás alkalmával a munkás testi épsége, ugy, amint az
eddigi rakásolási módnál egy-egy magasabb (3—4 m. magas)
megdőlt sarangnak hírtelen felborulása alkalmával megesett,
egyáltalában nincsen veszélyeztetve. A munkás a kötésszerü
rakás folytán reá van kényszerítve a saját érdekében meg
kívánt óvatosság betartásaira, amennyiben a bontást a legfel
sőbb sornál kell megkezdnie és a sarangnak összedőlése telje
sen ki van zárva.
3. Ugyanazon a területen ugyanannyi, sőt nagyobb nienynyiségü fatömeget is halmozhatunk fel, mint az eddigi rakáso
lási módnál, mivel a sarangcsoport magasságát á kötésszerü ra
kásolás folytán minden veszély nélkül tetemesen fokozhatjuk.
Különösen áll ez, ha a legalsó sarangorokat nem egy, hanem
két méter magasra rakatjuk.
4. Friss vágású, vagy nem teljesen légenszáradt tűzifának
nagyobb mennyiségekben való •szükségszerű felhalmozása ese
tén a sarangok közötti hézagok tágítása által e módszer meg
becsülhetetlen szolgálatokat tesz, mivel az 1 in keresztmetszetű
sárangofcba foglalt tűzifa minden oldalról (alulról, felülről és
két bütüje felől) levegőhöz, sőt naphoz is jutván, anélkül, hogy
minőségében szenvedne, sokkal gyorsabban száradhat ki, mint
az eddigi rakásolási módnál.
A sarangok számozását a 3., számra ábra mutatja.
Kőfalusi Győző.
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Felvétel a felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyamra.

A földmivelésügyi miniszter az egy évre terjedő felsőbb
szőlő- és borgazdasági tanfolyam 1923/24. évfolyamára pályá
zatot hirdetett. Rendes hallgatókul gazdasági akadémiát és
erdészeti főiskolát végzettek vétetnek fel s továbbá olyanok
is, kik a kertészeti tanintézet elvégzése előtt valamely közép
iskolában jó sikerrel tettek érettségi vizsgálatot, Rendkiviilihallgatók lehetnek olyanok, akik középiskolát vagy ezzel
egyenrangú valamely más iskolát végeztek. Pályázati
határidő július 31, Bővebb felvilágosítással szolgál a neve
zett tanfolyam igazgatósága Budapesten, II. ker., Debrői-ut 15.
Levelezés esetén válaszbélyeget
kérünk!
Bedő: Erdőőr, ülés: Vadőr cimű müve, üz Erdészeti
Zsebnaptár elfogytak s az Országos Erdészeti Egyesületnél^
nem
kaphatók!
„Az Erdő" eimü lap megszűnt!

