
méltatván, azokra vonatkozó nézeteiket és tapasztalataikat kö
zölni szíveskedjenek. 

Tudatni kívánjuk még azt is, hogy Debreczen sz. kir. vá
rosa egyletünk alapító tagja, a tagok elfogadására szives ven
dégszeretetét biztositá, s hogy a hazai összes vasúti- és gőzha
józási társulatok azon eddig is megadott kedvezményben ré
szesitik tagtársainkat, miszerint a mindenki részére megkül
dendő igazolási jegynek előmutatása mellett, az oda és vissza
utazás alkalmával, a rendes szállítási díjnak csak felét fizetik. 

A jelentkezési iroda a gyűlés ideje alatt és megelőző két 
napon a Debreezen városi tanácsháznál. Hogy a résztvevők 
száma és azok elszállásolása felől kellő tájékozással bírhas
sunk, kérjük tagtársainkat, valamint azokat is, kik egyletünk
höz csatlakozni kívánnak, hogy szándékaikat a titkári hivatal
lal (Pest, egyetem tér 5 sz.) szeptember hó 10-ig tudatni szí
veskedjenek, mely határidő eltelte után a bejelentések Török 
Pál, városi erdőmesterhez Debreczenbe intézendők. 

Ö r ö m m e l ü d v ö z ö l j ü k h a z a i e r d é s z e t ü n k n e k 
D e b r e c z e n b e é r k e z ő ü g y b a r á t a i t . 

Pesten és Debreczenben augusztus hó 15-én 1868. Gróf 
e g l e v i c b Béla, az egyesület elnöke. B e d ő Albert, titkár, 
i s Sándor és T ö r ö k Pál, a közgyűlés ügyvezetői. 

A Debreczenben tartandó f. évi közgyűlés 
napirendje-

September hó 20-án délután 6. órakor ismerkedési össze-
övetel a városházi nagy teremben. 

September hó 21-én délelőtt 9. órakor a közgyűlés meg-
yitása, az ide tartozó ügyeknek és a kitűzött erdőgazdasági 
érdeseknek a részletes sorrend szerint leendő tárgyalása; 

délután 2. órakor közös ebéd a nagy erdőn, és ezután er
dei szemle ugyanott. 



September hó 22-ón reggel 6. órakor összejövetel, ezu
tán erdei szemle a paczi, banki, halápi és cserei erdőkben; 

délután 2. órakor közös ebéd a cserei erdész laknál s in
nen vissza Debreczembe. 

September hó 23-án délelőtt 9. órakor egyleti ülés, érte
kezés a helyi erdőkezelésről és a kitűzött erdőgazdasági kér
dések tárgyalása; 

délután 2. órakor közös ebéd a nagyerdőn, ezután bízott-
mányi ülés Debreczenben. 

September hó 24-ón délelőtt 8. órakor zárülés, melynek 
végeztével a tagok az országos gazdászati tanintézetben rende
zett gazdasági kiállítás megnyitásán jelennek meg. 

K ü l ö n f é l é k . 
Almát falevél közt eltartani. Egy angol gazda midőn tavasszal a 

lombot kertjében összegereblyéltette, egy vastagabb réteg lomb alatt 
teljesen ép almát talált miből azt következtette hogy a száraz lomb a 
gyümölcsnek télen által való jó eltartására nagyon alkalmas szer lehet. 
E tekintetben éveken át tett tapasztalatai föltevését igazolták, minthogy 
a gyümölcs íagytól megóva pinczén kivül egész nyárig épen elállott. Em
iitett gazda tapasztalásai folytán a következő eljárást ajánlja: Az alma 
maga rendes idején leszedetvén a fáról csak akkor tétetik a lomb közé 
ha ez már egészen száraz s az idő hűvös lett. E czélra megfelelő nagy
ságú hordó fenekére egy réteg lomb teríttetik, erre egy réteg alma jön, 
mire ismét lomb, s igy tovább mig a hordó megtelt; legfelül vastag ré
teg alom jön, erre a fedél, melyet megfelelő nehéz kővel lékeli nyomtatni. 
A száraz lomb oly rugékony hogy e közt az alma minden sézelem nélkül 
el áll. A gyümölcsös hordókat nem szükséges máshová mint valami 
csűrbe vagy nyilt fészerbe állítani, sőt tanácsos mennél hidegebb helyre 
tenni, tavasszal pedig ha az idő melegszik legjobb a hordókat hűvös szel
lős pinczébe helyezni. 



mi 
Á fánczár cserjéről (Lyceum barborum). Az „Erdészeti Lapok" 

tavalyi folyamában Fromm Antal úr figyelmeztetett e cserjére mezőgazda
sági tekintetben, kiemelvén azon tulajdonságát, hogy a juhok lelegelni 
igen szeretik, s ennél fogva ós buja tenyészete, gyomszerű elterjedése 
miatt kopár legelők beültetésére ajánlja. 

Miután e cserjét magunk is gyomként ismerjük, s kedvező helyeken 
a gazda nem csekély bosszúságára sebesen elterjedni láttuk, azon kérdés 
merült fel előttünk: nem lenne ezen növény igen jól alkalmazható al
földi homokbuezkáink megkötésére, hogy igy ezen területek használhatói 
jövedelmező legelővé változtattatnának át, vagy pedig a talajt nemesebb 
fanemek számára előkészítenék. 

Miután tudva lévő dolog, hogy a fánczár gyökerei laza talajon igen 
mélyen hatnak le, föl lehet tenni, hogy a futóhomokban, a mely nagyobb 
mélységben még is tartalmaz valami nedvességet jól tenyészne. Azt 
azonban, hogy oly buján terjedne el, mint rendesen gyepükben láthatni, 
nem hihetjük: nem kell tehát attól tartani, hogy minden további tenyé
szetet elzárna; de egyszersmind nem is lehet remélni, hogy egy dűl és 
kizárólag az általunk óhajtott czélra vezetne. Azaz azt tartjuk, hogy 
mellette még más homokkötő növényeket is kellene alkalmazni. 

Miután magunk oly alkalmazásban állunk, a hol e nembeli kísérle
teket tennünk nem lehet, ajánljuk e cserjét azon szaktársaink figyelmébe, 
kik ilyes munkálatokban fáradoznak. Az eredmények közlését úgy hisz-
szük e lapok szerkesztősége minden esetre csak örömmel eszközölné. (I.) 

A vadászati és halászati törvény javaslatot H o r v á t h Boldi
zsár igazságügyminiszter, a képviselőház f. é. augusztus 6-án tartott ülé
sében bemutatta. Ezen törvényjavaslat mely az orsz. erdészeti egyesület 
által készített javaslattól több pontban eltér, kinyomatni s addig is mig 
napirendre kerül a nyilvánosságnak átadatni rendeltetett hogy ez idő alatt 
a hivatottaknak alkalom adassék eziránti véleményeik nyilvánítására. 

Az erdészeti törvény Gr. R á d a y László interpellatioja foly
tán a képviselőház f. é. Augustus 6-ki ülésében szóba jött. G o r o v e Ist
ván közgazdasági minister ez alkalommal kijelentette hogy ezen törvény 
javaslattal a minisztérium már huzamosb idő óta feglalkozik, s azt az 



országgyűlés elé is fogja terjeszteni mihelyest kilátás lesz arra hogy a 
képviselőház e törvényjavaslatot tárgyalhatja. Bizon mindnyájan hőn 
óhajtjuk hogy ezen eshetőség mielőbb beálljon s a legrosszabb lábon álló 
erdei rendőrségünk valahára rendbe jöjjön. 

Vékony falemezek alkalmazása szoba falak kárpitozására. 
Martinole Parisban szabadalmat váltott e találmányára. A lemezek y*— 
% milliméter vastagságúak, gépek által készitvék s titokban tartott el
járás által oly hajlékonynyá tétetnek, hogy mint a papirkárpitot a falra 
lehet simítva ragasztani. A lemezek azon kívül csiszolva és fényesítve 
vannak. Képzelhető a falemezzel kárpitozott szobák a mily gyönyörűek 
ép oly tartósak is. 

A köszméte és ribizke cserjék nevelése. Ha ezen cserjéket 
magukra hagyjuk, néhány év alatt annyira elfajulnak hogy gyümölcsük 
az eredetihez alig fog hasonlítani. 

Mindenek előtt a régi elsatnyult bokrokat ki kell irtani s nemes jó 
fajokat szerezni. Hogy ezeken Ízletes nagy gyümölcsök bőven teremjenek 
ahoz lég világosság és nedvesség szükséges, ezt pedig leginkább elérjük 
ha a köszmétét és ribizkét nem bokor hanem faalakban neveljük. E czél-
ból el kell távolítani minden gyökhajtást s a kiválasztott törzsecskéröl 
pedig a mellékhajtásokat is mindaddig ínig az 1—3' magas lett, mint
hogy ily magasban már a szabályos korona képzést lehet elősegíteni. A 
koronát minden befele növő ágaktól tisztán és világosan kell tartani, 
mennél idősebb lesz a törzs annál inkább kell a koronát ritkítani hogy 
a lég és nedvességgel könnyebben érintkezhessek, nem különben a gyök
hajtások kiirtására is gondot fordítani. 

A czél elérésére nézve fődolog azonban hogy a talaj minden lünö-
véstől és gyomtól tisztán tartva és porhanyitva évenként egy kevéssé 
megtrágyáztassék. (G.) 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő: Wagner Károly. 
Főmunkatárs: Divaltl Adolf. 

Selmecz, 1868. Nyomatott M i h a l i k I s t v á n - n á l . 


