
viszonyok azt elkerülhetlenné teszik, a közutak széle erdei termé
kek ideiglenes lerakására felhasználtassanak. 

X . A segédtitkári állást az igazgató-választmány Czillinger 
János kir. alerdőfelügyelővel tölti be az eddigi illetmények mellett. 

XI . Az igazgató-választmány elhatározza, hogy a Selmecbányái 
főiskolai ifjúsági körnek az „Erdészeti Lapok"-at Erdő" 
czimü lapot 2 — 2 példányban díjmentesen megküldi. 

XII . Új rendes tagokként felvétetnek: Neuwirth Zsigmond 
mérnök, aj. Förster Gyula; Osterer Károly urad. főerdész, aj. Barna 
György; Sváb Károly földbirtokos, aj. a titkár; Tanka Sándor 
urad. erdész, aj. Barna György. 

K. m. f. 
Butid Károly s. k. Báró Bánffy Dezső s. k. 

titkár. elnök. 

tiirsch István s. k. 
vál. tag. 

Hitelesítésül 

ú% ú£ úA 

Dr. Bedő Albert s. k. 
alelnök. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Gőzteherautomobil. Közöltük lapunk egyik utóbbi számában 

Gogl Adolf uradalmi főerdész meghívását, amelyben a szakközön
séget az általa Angolországból hozatott gőzteherkocsi megtekinté
sére felszólítja. Időközben, május hó 26-án Kegyén, Szatmár 
megyében a gőzkocsi, amelyet a Mann-féle Leeds-i gyár szállított, 
megtette próbaútját, amelyről a jelenvoltak jegyzőkönyvet vettek 
fel. Eszerint a névleg 10 lóerőt kifejtő, 5 tonna teherbírású 459. 
számú teherautomobil Alsószopor állomásról a kegyei Szekeres 
nevü erdőre vivő 8 % km-nyi ut alatt fél vízkészletét fogyasztotta 
el. Oly uton, amelyen helyenkint 6 % emelkedések is előfordultak, 
üresen és 5 tonna hasábfával rakottan egyaránt 9 km óránkénti 
sebességgel haladt. A napi üzemköltség 30 korona. 

Az amerikai dió (Juglans nigra) csirázóképessége. Huszon
hét év előtt tettem a sistaroveczi m. k. erdőgondnokságban azt a 
felfedezést, hogy a frissen szedett kőrismag, ha azonnal elvettetik, 

51* 



hat hét alatt kikel; mig a magkereskedőnél hevert és száradt kőris
mag csak a második évben. Ez utóbbi hátrányos körülménynek 
azáltal veszszük most már élét, hogy az ilyen magot a föld
mivelési miniszter által elrendelt módszer alapján egy évig elföl
delve tartjuk előbb s csak azután vetjük el. 

A magnak ilynemű magatartását legújabban f. évi június 25-iki 
kirándulásom alkalmával az amerikai diónál is észleltem ugyan
csak fent idézett erdőgondnokság kerületében a gornikkövesdi 
csemetekertben. 

Itt az 1908. év tavaszán vetett l - 4 hektoliter amerikai dióból 
ugyanabban az esztendőben csak 250 db. kelt ki. 

Annál feltűnőbb volt, hogy egy év múlva, folyó év tavaszán 
kelt ki a többi, a rendkívül kedvező nedves időjárásban. Volt még 
olyan is, mely csak június 25-én, ottlétem alkalmával bujt ki a 
földből. Én e csemetéket megolvastattam mind és 1528 darabot 
találtam s igy a mult évben csak 16°/o kelt ki. 

Ugyanezt a jelenséget találtam az erdőgondnokság summor-
niczi csemetekertjében is, hol a mult év tavaszán elvetett amerikai 
dió zöme szintén csak az idén kelt ki. 

Itt még azt a feljegyezni való észleletet tettem, hogy e csemete
kert nyugoti léczkeritése mentén egy sáv, a többitől élesen el
különítve, sokkal erőteljesebb és üdébb növekedést mutatott, mint 
a mellette növő többi amerikai diócsemeték. A talaj ott nedvesebb 
is volt, mint hová a kerítés árnyéka nem ért. 

Ebből két tanulságot meríthetünk. 1. A kereskedésből vett, 
kiszáradt s hosszasabban hevert amerikai diót, hasonlóképen 
mint a kőrismagot, egy évig kell földelni s azután elvetni, mig 
ellenben az őszszel lehullás után mindjárt szedett s zöld burkával 
együtt mindjárt elvetett ilyen dió rendesen fog kikelni. 

2. Nagyon czélszerü, hogy mint más kényesebb magvaknál, 
ugy az amerikai dióvetés fölé, vagy mellé is fényáteresztő 
árnyalókat alkalmazzunk. 

Földes János. 
Az 1910. évi nemzetközi vadászati k iá l l í tás magyar országos 

bizottságában működő intéző bizottság az elmúlt napokban ülést 
tartott a földmivelésügyi minisztériumban Esterházy Miklós herczeg 
elnöklete alatt. Az ülés tárgyát képezte a kiállítás területén épi-



tendő magyar vadászkastély terveinek megállapítása, a művészeti 
szakosztály munkakörének meghatározása, a kis- és nagyipar, vala
mint az erdő- és mezőgazdasági szakosztályok megalakítása iránt 
teendő intézkedések. Esterházy Miklós herczeg, az országos bizott
ság elnöke bejelentette, hogy a király O felsége, továbbá József 
főherczeg, valamint Coburg herczeg O fensége magyar vadászati 
kiállításukkal a magyar vadászkastélyban fognak résztvenni. A 
magyar vadászkastély tervezője bemutatta a vadászkastély terveit 
s a bizottság örömmel győződött meg azokból arról, hogy az épí
tendő kastély motívumaiban magyar s amellett egy kiállítási csar
nokhoz, de egyúttal egy vadászkastélyhoz fűzött igényeket szeren
csésen egyesíti. A vadászkastély tervezője, az e végből már 
megtartott zártkörű eszmei tervpályázat nyertese, Fischer József 
műépítész. 

Hosszas megbeszélés tárgya volt a külön teremben rende
zendő történelmi kiállítás kérdése. Ezen kiállításnak rendezése 
érdekében a bizottság a legszélesebb körű mozgalmat indította 
meg s ezúton is felkéri azokat, kik történelmi vadászati tárgyaik
kal ezen érdekes és nagyszabásúnak Ígérkező csoportban résztvenni 
óhajtanak, hogy ez ügyben a kiállítás magyar országos bizottságá
hoz (V., Zoltán-utca 16. Telefon: 163—88) fordulni szíves
kedjenek. 

A kiállítás anyagának gazdagítása érdekében az intéző bizottság 
az elnöklő herczeg javaslatára a kiállításban való jelentkezés határ
idejét 1909. év szeptember hó l-ig hosszabbította meg; egyúttal 
elhatározta, hogy erről a kiállítani szándékozókat külön értesíteni 
fogja. Mindaddig, mig az erre vonatkozó értesítést a bizottság 
meg nem küldi, ezúton hozza azt az érdeklődőknek tudomására. 
A bejelentett tárgyak elhelyezésének kiszemelésénél a jelentkezések 
beérkezésük sorrendjében részesülnek előnyben. A kiállításra 
vonatkozó minden ügyben az országos bizottság (V. Zoltán-utca 
16. Telefon 163—88) készséggel ad felvilágosítást. 

Halálozás. Hegedűs Béla m. kir. segéderdőmérnök, az 
Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja Sepsiszentgyörgyön 
mult hó 26-án 40 éves korában elhunyt. Béke hamvaira! 
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