Különfélék.
A jelen füzet késői megjelenésének oka a nagyobb
terjedelem mellett abban rejlik, hogy a műmelléklet előállítá
sára a rendes időn tul várnunk kellett.
A fahulladékok értékesítése. Mitscherlich Sándor dr.
Freiburgban egy eljárást talált fel, mely szerént a teljesen
értéktelen fahulladékokból meglehetősen értékes faport (Holzpulver) lehet készíteni. JVlitscherhch eljárása, — melyre nézve
szabadalmat is nyert — a következőkből áll:
A fahulladékok hengerek közt nyomás és zúzással
apróbb részekre osztatnak, aztán olcsó sóoldatba (konyhasó
vagy glaubersó oldatba) áztattatnak ugy, hogy a sóoldat a
farészeket keresztül-kasul járja. A jól megáztatott fahulla
dékok lassú száritásnak vettetnek alá s a viz elpárologván
a só a falikacsokban kristályokat alkot. Ezek a kristályok
a farészeket merevekké és törékenyekké teszik, ugy, hogy
finom porrá törhetők össze.
Ebből a porból a só kilúgozható s hátramarad a fapor,
mely a faköszörülés által nyert faporhoz hasonlit és ahelyett
használható. (A »Coníinen1a/e Holzzei.tung«-ból. — Pech Dezső.)
Fatapéíák papir

hátlappal

Az

amerikaiak mennyezetek,

szobafalak stb. burkolására már harmincz esztendeje hasz
nálnak olyan tapétákat, melynek előrésze tiszta fafurnirból áll.
Ujabb időben ezen tapéták kezdenek Európában is
meghonosodni s igy nem lesz érdektelen készítésükről egyetmást elmondani.
A fatapétákat a legnemesebb fanemekből készitik. Még
pedig egy külön erre a czélra szerkesztett gép segítségével
olyan vékony lemezeket vágnak a fából, hogy mikor egyik
felére odaragasztják a papirost, az a papirossal együtt alig
vastagabb a közönséges papiros tapétánál.

A papiros a lemezen arra való hogy a tapétát könynyen lehessen a falhoz ragasztani, továbbá a papiros meg
óvja a falemezt a vetemedéstől és repedéstől.
A tapétáknak a falhoz való ragasztása közönséges csi
rizzel történik, mely a tapétának papiros felére kenetik. A
ragasztás előtt a falat enyves vizzel kell lemosni és hor
zsoló kővel ledörzsölni, hogy semmi por se maradjon rajta.
A fatapétákat épen ugy kell kenczézni és fényezni, mint a
fabútorokat. A világosabb szinti fánál czélszerü terpentinszeszben oldott viaszkot használni, mely három izben
mázoltatik a falemezre és mindannyiszor megdörzsöltetik. A
sötétebb szinü fákat előbb benzinnel és krétával, aztán
rongygyal megdörzsölik és végül fényező olajjal vagy
sellakkal bekenik. (A »Continentale Holzzeitung«-bóI. —
Pech Dezső.)
;

Az amerikai tölgyfanemek

tenyésztéséhez.

M. de
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az 1834-dik évben Yonnedepartementban kisérletképen
amerikai tölgyfát telepitett meg. Ezek a fanemek most
annyira felnövekedtek, hogy legalább Francziaország
való tenyésztésükre érdekes adatokat szolgáltathatnak
Igy pl. a Quercus tinctoria az európai telet nem állja
ki; a Quercus rubra, Quercus ambigua és Quercus alba
ellenben a tél hidegét még jobban kibirják, mint a mi
kocsányos és kocsánytalan tölgyeink.
A mi a Quercus rubra, Quercus ambigua és Quercus
alba növekvését illeti, meg van állapítva, hogy ezen amerikai
tölgyfák ötven éves korukban 18 46 m magasságra nőttek
és T 0 4 — 1 2 0 m közép kerülettel birtak, mig a honos
fölgyfák, ugyanazon talaj- és tenyészeti viszonyok mellett
csak 12-10 m magasak lettek és középkerületük csak
0-76 m-t ért el.
-

-

Huszonegy éves korukban pedig ezen amerikai tölgyek

0 ' 3 4 m középkerület mellett 7"75 m magassággal, a honos
tölgyek ellenben ugyanazon középkerülettel és 7'8 ni magas
sággal bírtak.
Az amerikai tölgyfák tehát eleinte csak ugy nőnek,
mint a honos tölgyek, huszonöt éves koruktól kezdve azon
ban növekvésükkel messzire elhagyják a kocsányos és kocsánytalan tölgyet.
Az amerikai tölgyek több és egyenesebb hajtásokat
hajtanak, mint a honos tölgyfák; de ezek a bajtások arány
lag vékonyabbak is, mint a honos tölgyek hajtásai.
Műfa tekintetében a három amerikai tölgyfa között
legtöbbet ér a Quercus alba, legkevesebbet a Quercus rub ra
melynek fája hamar korhad, mig a Quercus ambigua a kettő
között foglal helyet; a honos tölgyfák minőségét azonban
egyikőjük sem éri el. (A »Continentale Holzzeitung«-ból. —
Pech Dezső.)
Czellulából való ajtókilincseket

és ablakrámákat készít

egy

idő óta a pyritzi czellulagyár Pommerániában. Ez anyagból
színezett tárgyak hatalmas nyomás által sajtoltatnak kellő
alakra, s e nyomás az anyagot egyidejűleg elválaszthatatlanul
összeköti a tárgy fém magvával. Az anyag szilárdsága és
keménysége oly nagy, hogy az a legélesebb kés vágásának
ellentáll. Egy ilyen czellula ajtókilincs szépség és fényességtekintetében bármely szarvkilincscsel versenyezhet és ezzel
szemben még azon előnye van, hogy 50%-al olcsóbb. A
nevezett anyag elpusztithatatlanságára bizonyítékul hozatik fel,
hogy azt előnyösen használják izolátorok előállítására is, melyek
pedig nagy mértékben ki vannak téve a nedvességnek. Ugyan
ezen gyár más anyagok meglepő utánzatában készit gombokat,
dísztárgyakat, kés, bot és esernyő markolatokat. (Szab. Közi.)
Az Accacia decurensröl. A f. évi január havi füzetben
közölt rövid ismertetéshez csak azt kívánom még hozzá-

fűzni, hogy a nevezett akáczmag Mauthner Ödön budapesti
(Andrássy-ut) magkereskedő révén Angliából megszerezhető,
20 grammos adagokban. Egy-egy adag ára 1.50—2.50 frt
közt váltakozik a mag minősége szerént. Az uj fajta akác zczal, melynek kiváló jó tulajdonságait az angol lapok is
dicsérik, most a veszprémi ngs és főtisztelendő káptalan
tevékeny főerdésze, Patzl Jenő tesz kísérletet; az eredményt
tek. Szerkesztőség szives engedélyével annak idejében e
lapok hasábjain közölni fogom. *)
(Molnár Gyula.)
Óriási tiszafa. Egyszerű erdőmunkás, a ki jelenleg
katonáskodással tölti idejét, kereste fel e lapok szerkesz
tőjét a mult napokban levelével, szép tanúságát adva annak,
hogy az edészetről, melynek különben szolgálatában áll, a
katona élet mozgalmas napjaiban sem feledkezik meg. Az
eléggé jól megirt levél a következőket tartalmazza:
» . . . A múltkor egy óriási t i s z a f á t (Taxus baccata)
láttam. El nem kerülhetem, hogy hazánk nagy érdekű erdé
szetét felőle ne tudósítsam.
A Brünntől nyugatra lek vő Nedvedic község közelében
épült »Bernstein« zárdától vagy 30 lépésre távol, a zárdához
vezető ut jobb oldalán áll ez a tiszafa kerítéssel körül kerítve.
Gondozása a házfelügyelőre van bízva. Méretei következők:
átmérője mellmagasságban 1.85 m, körülete 6.20 m,
s magassága lehet ugy 18 m. — A talaj, melyen áll,
agyagos márga. Állítólag az 1060-ban épült zárdával egy
korú, (tehát 833 éves); alig 3 m magasságban kezdődő
dús ágazata igen szétterjedt; koronája majdnem egyforma
széles tetejéig, s teteje egészen ellaposodott. E miatt messzi
ről nézve olyan az alakja, mint akár a gyümölcsfáé.
— D r i m u s J á n o s , m. kir. II. oszt. erdőmunkás, jelenleg
cs. és kir. II. müszakezredbeli szakaszvezető. . .«
*) Szívesen fogadjuk.

Szerk.

Egyesületi hirdetések.
Az íErdészeti zsebnaptár 1893. évi X I I évfolyama tel
j e s e n elfogyott; a további megrendeléseknek tehát az
egyesület kiadóhivatala eleget nem tehet.
Az ,,Erdészeti növénytan" czimü, 200 aranynyal jutal
mazott pályamunka ára az egyesület tagjai részére 2 frt
80 kr.; nem tagok részére pedig 4 frt. Legczélszerübben
postautalványnyal
rendelhető meg az országos erdészeti
egyesület titkári hivatalánál, mely a művet abban az esetben
ha a fentebbi összegen felül még 25 kr. beküldetik, (kereszt
kötés alatt, ajánlva) bérmentve küldi meg.
Az „Erdő-Őr" vagy

„ Az erdészet alapvonalai kérdésekben és

feleletekben" czimű munka h a t o d i k kiadása még kapható.
Felkéretnek tehát azon erdőhivatalok, erdőgondnokságok és
szaktársak, kik az edészeti műszaki segédszolgálatra készülő
egyének részére ezen könyvet megszerezni kivánják, hogy
annak postautánvétel utján leendő megküldése iránt az
»Erdészeti Lapok« kiadóhivatalát értesíteni szíveskedjenek.
Ara példányonkint 3 frt.
Az „Erdészeti Lapok" 1882—-1892 évi, összesen tizenegy
teljes évfolyama 30 írtért megszerezhető Lauschmann István
nyug. erdész úrtól. (Kaposvárott.)
Az

„Erdészeti rendeletek tára" 1885., vagyis Y . ;

1886.

vagyis V I . ; 1887. évi, vagyis VII., 1888. évi, vagyis VIII,
1889.
évi, vagyis I X . , az 1890. évi, vagyis X . , végül az
1891-ik, vagyis X I . évfolyama az Országos Erdészeti Egyesü
let titkári hivatalánál (Budapest, V., Alkotmány-utcza 10. sz.)
megrendlhető. Ára az egyesület tagjai részére, az 1886.,
1887. és 1888. évfolyamnak 30 kr, az 1885 évfolyamnak
40 kr. az 1889. évfolyamnak 20 kr. és az 1890. évfolyam
nak 70 kr. az 1891. évfolyamnak 30 kr.; nem tagok részére
ERDÉSZETI LAPOK.
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pedig 60 kr, 80 kr., 40 kr., 1 frt 40 kr., illetőleg 60 kr.
Az első három évfolyam második kiadása is teljesen elfogyott.
Az „Erdei facsemeték nevelése" czimű munka megren
delhető az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalánál
(Budapest, Y., Alkotmány-utcza 10. sz.) Ara az egyesület
tagjai részére 1 frt 50 kr, nem tagok részére 2 frt.
„A tölgy és tenyésztése" czimü pályanyertes munkának
eddig még el nem kelt példányai a szerzőnek, F e k e t e L a j o s
akadémiai tanárnak adattak át. Megrendelések egyszerű
levelezőlapon, vagy postautalványon közvetlenül Selmeczre
a szerzőhöz intézendők. Ára az egyesület tagjai részére 2 frt,
nem tagok részére 3 frt.
Ö felsége nagy fénynyomatu arczképe, a mely az egyesület

nagytermében levő eredeti olajfestmény után készült, meg
rendelhető az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalá
nál (Budapest, V., Alkotmány-utcza 10.). Ara az egyesület
tagjai részére c s o m a g o l á s s a l és p o s t a k ö l t s é g g e l
e g y ü t t 3 frt 50 kr., nem tagok részére 4 frt.
Halálozás. L á n c z i Gyula m. kir. erdészeti titkár, az
orsz. erd. egyesület alapitó tagja elhunyt. B é k e p o r a i r a !

