Butorlécz

70— 80 K
ab rakodó áll.

Bükkhasábfa 10.000 kg

..

... 215—220 K
ab Budapest

Faszén 10.000 kg

...

600 K

ab Budapest.
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KÜLÖNFÉLÉK.
Halálozás. Kőváry László nyug. m. kir. főerdőtanácsos, az
Országos Erdészeti Egyesület alapitó tagja f. évi márczius hó 16-án
Pozsonyban ethunyt.
Béke hamvaira.
Az ákáczfa uj betegsége. A sok esőnek köszönhetjük, hogy a
mult esztendő nyarán az Alföldön a pázsit nem égett ki és a fák
a rendes időnél sokkal tovább állottak teljes lombdiszükben.
Az ákáczfa tudvalevőleg egyike azoknak a fáknak, amelyek már
nagyon korán elkezdik levelük hullatását, de a tavaly nyáron az
ákáczfák is üdezölden húzták ki a nyarat és a rendes lombhullás
idején nemcsak hogy lombjukat nem hullatták, hanem inkább
másodszor virágzottak.
Annál inkább feltűnt tehát, amikor egyszer észrevettem, hogy
egy debreczenvidéki parkban egy ákáczfának egyik ágán a levelek
már augusztus végén mind lefonnyadtak, sőt a következő hónap
első felében le is hullottak; hisz a többi ákáczfán ekkor még
teljes díszében volt a lomb. Néhány nap múlva hasonló jelenséget
tapasztaltam egy egész
ákáczfán, ennek a lombozata teljesen
lefonnyadt és leszáradt.
Nyilvánvaló volt, hogy valamilyen betegség bántja ezeket az
ákáczfákat. Eleinte arra gondoltam, hogy talán valamelyik faragó
rongálásával van dolgom, ám egy levágott beteg galy csakhamar
meggyőzött arról, hogy nem rovarok okozzák a levelek fonnyadását. Hogy a gyökérzet lenne beteg, nem volt valószínű, mert
hiszen csak egyetlen egy esetben láttam az egész lomb elpusztu-

lását, egyébként minden eseben csak ágakról volt szó, amelyek
mellett a fán teljesen egészséges lombú ágak is voltak.
A beteg ákáczágakon (és a beteg fának a törzsén is) jellemző
vöröses szinü gombatelepeket találtam. Ezek a vöröses foltocskák
száz meg száz számra lepték el a beteg részeken a kérget és
különösen az egészen beteg fának a törzsén tűntek szembe. A gomba
telepek szine és alakja elég nagy mértékben változó. Vannak
egészen fehér penészszerű nagyobb és szabálytalan alakú foltok,
de ilyenekre csak ritkán akadunk, a legtöbb esetben apró, 1—2
mm-nyi rózsaszín, vagy téglavörös vastagabb, húsos párnácskák
találhatók.
A növénykórtani irodalom nem ismeri az ákáczfának ezt a
betegségét. Ami a beteg ágakon jelentkező gombát illeti, arról
könnyű megállapítani, hogy Fusarium. Ezen az alapon elindulva
fogtam most már a további kutatáshoz. Van ugyanis egy fán lakó
Fusarium, a Fusarium lateritium, amelyről már ismeretes, hogy
élősködőként is fellép, sőt tudjuk, hogy Olaszországban az eper
fákban évről-évre nagy károkat okoz. Magam is megfigyeltem itt
Debreczen környékén is ezt a gombát az eperfákon. Kölönösen a
sövénynek ülietett, cserjének nevelt eperfák visszavágott ágain
gyakori, amelyeket, ha meglepett, hamarosan elszárit. Olaszország
ban megfigyelték, hogy a fiatal csemetéket is tönkreteszi és néha
a faiskolák valamennyi eperfacsemetéjét elpusztítja. Valószínűleg
hazánkban is tesz hasonló kárt is, de ezt még eddig nem figyel
ték meg.
Az eperfák Fusarium latéritiuin-z. jól ismert faj, amelynek
teljes fejlődését is kiderítették. A tél folyamán ugyanis a Fusarium
500 é v ót a gyógyítana k csuzt , köszvényt , ischias t stb .

T r e n c sénieplicz
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azért
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. Uj
szállodák. Uj iszapfürdők. Házikurához: Kénes iszap- és vizszétküldés.
Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai és azok hozzátartozói a június 15-től
szeptember l-ig terjedő idő kivételével napi 8 koronáért szobát, ellátást, fürdő
vagy iszapkezelést kapnak. Aki ezt a kedvezményt nem veszi igénybe, de a
fürdőigazgatóság házaiban lakik, a lakásnál és fürdőknél 5 0 % kedvezményt
élvez. Iszapszétküldésnél 10%.

párnácskái elfeketednek és még később megjelenik a gomba
peritéczium-alakjában is, amikor azután a Qibberella moricola
nevet viseli és ez is a főneve. Amikor ezeket a sorokat irom, a
peritécziumok még fejletlenek, de azért könnyű ilyen állapotában
is ráismerni, mert ha a fekete párnácskákat szétnyomjuk és igy
vizsgáljuk a mikroszkópban, a peritéczium falának szép szürkekék
szine mindjárt szembetűnik.
Minthogy Fusarium laieritium névvel jelezve, sok mindenféle
fán találtak gombákat, nyilvánvaló dolog, hogy ez a név az
irodalomban gyűjtőnév, amelybe több gombának Fusarium-sztxü.
mellékalakját foglalták össze. Minthogy azonban helyesen csakis
az eperfán (és Broussoneíiá-n) élő Qibberella moricola konidiumalakja viselheti a Fusarium laieritium nevet, magától értetődő
dolog, hogy minden más esetben jogtalan a Fusarium laieritium
név alkalmazása és igy jogtalan lenne a jelen esetben is.
Mindazonáltal — ugy látszik — már mások is kutatták
ennek az ákáczfán lakó Fusarium-nak az életemódját és fejlődését.
Fuckel ugyanis — még mielőtt az eperfa Fusarium lateritium-ínak
fejlődése ismeretessé vált volna — az ákáczfának hasonló gombáját a
Oibberella baccata mellékalakjának jelentette ki. Hogy Fuckel
Fusarium lateriíium-a azonos-e azzal a Fusarium-mal, amelyet én
találtam, nem lehet igy hirtelenében eldönteni, mert ő nem élőfán
találta a Fusarium-oi. A Qibberella baccata különben hazánkból is
ismeretes, habár nem is látszik gyakran található gombának.
Az utóbbiak alapján természetesen az egész elmúlt télen át
kerestem a beteg akáczfákon peritécziumos gombákat. Találtam is
február elején egy teljesen elszáradt ágon két tömlőgombát és
pedig a Pseudovalsa profusá-t és a Cucurbitaria elongatá-i,
amelyek száraz ákáczfaágokon gyakran találhatók, — de a Qibberella baccata-nak nem tudtam nyomára akadni. Sőt a beteg
ákáczfaágakon a Fusarium egész télen át változatlan maradt, a
vörös párnácskák nem feketedtek meg, mint ahogyan ilyenkorra
az eperfaágakon a Fusarium laieritium párnácskái meg szoktak
feketedni.
Megemlítendőnek tartom végül, hogy ismerünk egy Fusarium robiniae-i is, de a rendelkezésemre álló irodalom alapján
nem tudom megállapítani, hogy "ez milyen viszonyban lehet a

kérdéses Fusarium-mú.
Egyébként ez is csak mint szaprofita
ismeretes.
Mindezek alapján nyilvánvalóvá vált előttem, hogy a szóban
forgó Fusarium
meghatározása sokkal bonyolódottabb dolog,
mintsem első pillanatra gondolná az ember és ezért a kérdés
végleges eldöntése végett a berlini Kais. Biologische Anstalt für
Land und Forstwirtschaft-hoz fordultam, ahol a Fusarium-ok
jelenlegi legkiválóbb ismerője, Appel foglalkozik most ezzel a
kérdéssel.
Ami azonban ezek után kiderül, annak már inkább csak
tudományos jelentősége van. Gyakorlati szempontból a dolog
befejezettnek tekinthető, mert kétségtelen tény az, hogy az ákáczfa
ismert betegségeinek a száma egygyel megszaporodott és pedig
egy veszedelmes betegséggel, amely nagyon könnyen olyan fon
tosságúvá válhat, mint az eperfa hasonló és ugyanily gombától
előidézett betegsége.

PÖSTYEN

ma már kettő s fogalom .

1. Híres iszapforrásai csuz-, köszvényeseteiben az egész világon el
ismert páratlan gyógyhatásuak.
2. Kitűnően felszerelt hideggyógy
intézetében neuraszténiák, szívbajok
p o m p á s eredménynyel kezelhetők.
1912-ben 18.000 fürdővendég. Télen
nyáron nyitva. Felvilágosítást nyújt a
FUrdőigazgatóság.
Egyesületünk tagjai utalvány alapján
kedvezményben részesülnek.
::

Bővebbet a z elnökségnél .

Radda. Klement Károly m. kir. főerdőmérnök nem elsőizben
tünt fel a minap kiváló zeneszerzői képességével, mindamellett
első nagyobbarányu sikerét mult hó 20-án a Népoperában elő
adott „Radda" czimü operájával aratta.
Zenei kritikával nem foglalkozhatunk, mindössze azt állithatjuk,
hogy zenéjét rendkívül élveztük. Meg kell azonban említenünk,
hogy a tárgyilagos kritika is elismeréssel emlékezik meg Klement
darabjáról s a szerző kiváló zenei tehetségéről.
Budapesti és budapestvidéki kollegáink majdnem teljes szám
ban megjelentek a bemutató előadáson s valamennyien büszkén
vallottuk szaktársunknak a közönség részéről lelkesedéssel ünnepelt
zeneszerzőt, kinek kartársai egyébként ez alkalommal ezüst babér
koszorút nyújtottak át.
Szívből gratulálunk s őszintén kívánjuk, hogy sikert sikerre
arasson! Cz.
J.
Á fiumei fakülkereskedelemről. Tomasovszky Imre m. kir.
főerdőmérnök a Kereskedelmi Akadémia „Fakereskedelmi szak
tanfolyam "-án az erdészeti encziklopédia előadója, a Kereskedelmi
Akadémia Hallgatóinak Egyesületében márczius hó 23. d. u. 6 órakor
a fiumei fakülkereskedelemről vetitett képekkel kisért s nagy érdek
lődéssel hallgatott előadást tartott, melynek szakunkat érintő főbb
adatai lapunk mult számában már közöltettek.
Az előadást nagy számú érdeklődő közönség hallgatta végig.
Budapesti 1914. évi XXXVI-dik országos aganeskiállitás
ő csász. és kir. fensége József főherczeg védnöksége alatt.
A kiállítás a székesfővárosi Vigadó I. emeleti kis termében
lesz megtartva, május 1-én nyílik meg és naponkint reggel 9 órától
délután 5 óráig bezárólag május 15-ig marad nyitva.
A bejelentések Sugár Károly országos vadászati felügyelő
urnái, a kiállítás titkáránál, — Budapest, Földmivelésügyi Minisz
térium — lehetőleg mielőbb megteendők; a trófeák azonban majd
csak április hónap második felében lesznek beküldendők és pedig
egyenesen a fővárosi Vigadóba ugyancsak Sugár Károly országos
vadászati felügyelő ur czimére, ugy hogy azok április 25—27.
napjain okvetlenül átvehetők legyenek, mivel a bírálat április 28.
és 29. napjain fog megejtetni.

Mig a bírálat befejezve nincsen, a biráló bizottság tagjain
kivül csak a kiállítás elnökének van joga ott a kiállítás titkárával
megjelenni, senki másnak.
A hét tagból álló biráló bizottság tagjai báró Trauttenberg
Frigyes elnöksége alatt a közetkezők: gróf Esterházy Béla, gróf
Teleki Tibor, gróf Zichy Kázmér, Ómóraviczai Heinrich Ferencz,
Pallini Inkey Antal, Pongyelóki Róth Lóránd min. tanácsos
(a földmivelésügyi minisztérium kiküldöttje.)
Minden egyes beküldendő tárgyra egy czédula, lehetőleg
szilárdan felfűzendő s azon a kiállító neve irandó fel.
Esetleges sérülések és törések elkerülése végett leghelyesebb
az egész fejes szarvasagancsokat akként küldeni, hogy a fej alá
megfelelő szélességű kis erős deszka-lemez legyen erősítve, ugy,
hogy ez a szarvasfej orrcsontja alatt 2—3 ujjnyira kiálljon, s azt
külső sérülések ellen megvédje. Ez a kis deszkalemez azután a
kiállított agancson a kiállítás tartama alatt rajta marad s így a
trófeát baj nem érheti, mert különben a tudvalevően igen vékony
orrcsont okvetlenül letörik.
Díjazásban a magyar szent korona országaiban 1913. év
folyamán elejtett vad trófeái részesülnek.
A kiállításon magyar állampolgárok által a földgömb bármely
táján lőtt vadnak trófeái, valamint gyűjteményes kiállítások is
részt vehetnek és díjazás vagy elismerésben részesülhetnek.
A kiállító egy és ugyanazon területről, csak két dijat nyerhet el.
A kiállítás megnyitása napján a belépti-jegy 2 K, egyéb
napokon 1 K, idényjegy 3 K.
A kincstári és állami erdőtisztek május 2-től kezdve ingyen
tekinthetik meg a kiállítást, ha személyazonosságukat arczképes
igazolványnyal bizonyítják.
Aki bejelentőivet akar, forduljon Sugár Károly országos
vadászati felügyelő úrhoz, Budapest, Földmivelésügyi Minisztérium.
A következő dijak állanak rendelkezésre:
I. József jőherczeg tiszteletdija — a legjobb nyilt területi
szarvasagancsnak.
II. A földmivelésügyi miniszter tiszteletdija, a kincstári terü
leten lőtt legerősebb szarvasagancsnak.
III. Gróf Széchenyi Béla tiszteletdija, a legjobb és legszebb

agancsnak, akár nyilt területi, akár vadaskerti, ha az
utóbbi legalább 1500 k hold kiterjedésű.
IV. A földmivelésügyi miniszter tiszteletdija, a kincstári területen
lőtt legjobb őzagancsnak.
V. Qróf Széchenyi Béla tiszteletdija, a legjobb őzagancsnak.
VI. Qróf Széchenyi Béla tiszteletdija, a legjobb zergekampónak.
Továbbá 3 ezüst és 7 bronzdij nyilt területi agancsoknak
2 „ „3
„
vadaskerti
»
1 „
„2
»
rendellenes akár nyilt területi
akár vadaskerti agancsoknak
3 „
„2
H
dámlapátok számára
3 „ „7
»
őzagancsok számára
3 « „3
„
zergekampók számára
15 ezüst és 24 bronzdij, — összesen 39 dij.
Ezenkívül még kiosztható 15 ezüstérem, 15 bronzérem. A
bronzérmek nem díjak — csak elismerésül szolgálnak.
Budapest, 1914. február hó.
Qróf Széchenyi Béla, az agancskiállitás elnöke.
Kogutowitz-Littke : V i l á g a t l a s z a . A Magyar Földrajzi Intézetnek ez a
hatalmas vállalkozása füzetekben jelenik meg. A mű 16 füzetből áll, amelyek
összesen 130 térképlapot tartalmaznak, hozzájön még 130.000 helynevet tartal
mazó névmutató és terjedelmes szöveges rész. Bátran állithatjuk, hogy az
angolokon, francziákon és németeken kivül egy nemzetnek sincs birtokában ily
hatalmas tudományos térképgyűjtemény. A Világatlasznak most jelent meg a
9-ik füzete. Pompásan bontakoznak ki az eddig közrebocsátott 72 térképlapból
a mű körvonalai. Egyik kiváló tudósunk találóan jellemzi a munkát következő
soraival: „Végre hát a magyar ember is ugy tekintheti a világot, mint, amely az
ő hazáját veszi körül, hiszen eddig ugy éreztük a német térképek alapján,
amelyeknél természetesen Németországon fekszik a fősuly, hogy a világon vagyunk
ugyan mi is, de csak afféle függeléke vagyunk annak. Micsoda fölemelő érzés
most Magyarországot látni egy Világatlasz
középpontjának! Szinte ugy érzi az
ember, mintha most zökkent volna bele a kerékvágásba. Hiszen eddig mindig az
ut mellett jártunk. Igazán se tüled, se hozzád. Tizennyolcz térkép beszél ebben
a Világatlaszban, a mi édes hazánkról, holott eddig még a Debes-féle Neuer
Handatlasban is meg kellett elégednünk azzal, hogy egyetlenegy térképen szere
peltünk és ennek a térképnek a czíme is Österreich-Ungarn volt." Legújabban
Magyarország földtani, bányászati és néhány apróbb térképen kivül megjelent
a Földközi tenger, Cseh- és Morvaország, Afrika dereka és Kelet (brit) India
Hátsó-Indiával. Különösen figyelmébe ajánljuk közönségünknek ezt az atlaszt,
mert elsőnek hozza az Uj-Balkánt.
Prospektust és mintalapokat készörömest
küld a Kiadóintézet (Bpest., V. Rudolf-tér 6.)
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