
között, melyek a normális czellulózból oktacetylcellobiozt eredmé
nyeznek. Az eredmény azt mutatta, hogy a kénsavval a czellulóz
ból oly termékek képződnek, melyek a sav hosszabb behatása 
után is hidrolizálatlan cellobioz-halmazokat tartalmaznak. 

Zemplén ezután részletesen leirja, hogy miféle eljárással nyerte 
és kezelte a kísérlet alapjául szolgáló anyagokat. 

* 

A füzetet intézeti és személyi ügyek zárják le, előbbiekben 
röviden vázolva van az erdészeti kísérleti állomások 1912-ik évi 
tevékenysége és 1913-ik évi munkaterve. R. 
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KÜLÖNFÉLÉK 

Gyógynövénytanfolyam a Kolozsvári Gazdasági Akadémián. 
Folyó hó 29-én fog Kolozsvárt a gazdasági akadémián a 8 napos 
gyógynövényismertetési tanfolyam megnyílni. Erre a tanfolyamra 
már megtörténtek a felvételek. Tekintettel arra, hogy a 20 részt
vevőre tervezett tanfolyamra 280 folyamodvány érkezett be, 
báró Oliillányi Imre földmivelésügyi miniszter méltányolta ezt a 
nagy érdeklődést és 26 folyamodót ösztöndíj élvezete mellett vett 
fel a tanfolyamra és több résztvevőt más alap terhére vett fel. 
E tanfolyam czélja az ország különböző vidékén lakó lelkészeknek 

5 0 0 é v ó t a g y ó g y í t a n a k csuzt, köszvényt, ischiast, bőrbajokat stb. Trencsén-
Teplicz 3 6 — 4 2 C° természetes forróságu kénes hévviz- és iszapfürdői, Felső-
Magyarország, a berlin-oderberg-wieni fővonalon. Szállodák fürdőkkel egybe
építve, azért egész éven át nyitva. Hidegvízgyógyintézet. Diétetikus konyha. Festői 
fekvés. Enyhe éghajlat. Legnagyobb kényelem. Uj fürdők. Uj szállodák. Uj iszap
fürdők. Házikurákhoz kénes iszap- és vizszétküldés. Művészi prospektussal 
szívesen szolgál a fürdőigazgatóság. 

Egyesületi tagok és azok hozzátartozói tagsági igazolványuk felmutatása 
mellett következő kedvezményeket élveznek: június 15-ig és szeptember 1-től 
kezdődőleg napi 8 koronáért jó szobát, teljes ellátást, fürdőt és fürdőruhát. Azon 
tagok, kik fent leirt időszakban ezen kedvezményes „Hivatalnoki penziót" nem 
veszik igénybe, de a fürdőigazgatóság tulajdonát képező házak egyikében lak
nak, a fürdőknél 50°/ok edvezményt kapnak. Június 15-től augusztus végéig 25°/o. 
Iszapszétküldésnél 10°/o. 



és tanítóknak figyelmét a hazánkban vadon termő gyógynövények 
értékére felhívni, a gyűjtés és értékesítés módjával megismertetni, 
hogy a szegényebb néposztályt ezúton ujabb mellékkeresetre ki
tanítsák. 

E tanfolyam iránt nem csupán a hazai gyógynövénykereske
dőink érdeklődnek, hanem ennek hire már a külföldre is eljutott, 
ugy hogy brünni, leipzigi, hamburgi és párisi kereskedők for
dulnak a tanfolyam vezetőségéhez oly czélból, hogy a tanfolyamon 
résztvevőkkel közvetlen üzleti összeköttetésbe léphessenek. 

Adat az ákáez természetrajzához. Nincsen törvény kivétel 
nélkül, tartja a közmondás és helyesen. 

A múltkor a feketefenyőről irtam le egy ilyen kivételt, itt az 
ákáczról közlök egy nem kevésbbé jellemzőt. 

Tudjuk, az ákácz nem szereti a vizet, illetve a nedves termő
helyet. Ezzel szemben van itt a bellyei uradalom árterületén egy 
helyen néhány, ma már talán 14—15 éves ákácz, mely kitűnően 
nő, pedig a hely évenként viz alá kerül rövidebb-hosszabb időre. 

P&STYEN 
ma már kettős fogalom. 

1. Híres iszapforrásai csuz-, kösz-
vényeseteiben az egész világon el
ismert páratlan gyógy hatásúak. 

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 

F ü r d ő i g a z g a t ó s á g . 

Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
kedvezményben részesülnek. :: 

Bővebbet az elnökségnél. 



De mást mondok: ugyanazon helyen volt egy csemetekert, mely
ben magam is neveltem magról ákáczcsemetét, melyek közt, noha 
heteken, sőt 1907-ben két hónapon keresztül vízben álltak, talajuk 
tehát az árvíz levonulása után is még jó ideig telitve volt vízzel, 
őszre mégis 1 m-nél jóval magasabb példányokat lehetett találni. 
Az illető talaj táplálékdus homoköntés. 

De nem ez az egyedüli példa vidékünkön, hogy az ákácz, 
ha kell, megalkuszik a körülményekkel és önmagára czáfol. Az itteni 
Várdarócz és Laskó község határában több helyen látni, hogy az 
ákácz csaknem a mocsárba van ültetve és kitűnően növekszik. 
Közvetlen mellette, sőt közte nád nő s ő nagyszerűen érzi magát. 

Viszont azonban arra is tudok példát, mikor az ákácz igény
telenségének is végeszakad talaj tekintetében. 

Éppen gondnokságom területén van egy részlet, mely ákácz-
czal volt beültetve, körülbelül 28—30 év előtt. De jövő tavaszra 
már talán egy törzs sem hajt ki, vagyis az egész ákáczos elpusztul. 
Már régóta inkább tisztás az illető terület, de mégis tengődött 
rajta itt-ott egy-egy 8—10 cm vastag ákácztörzsecske. A talaj 
szintén homoköntés, de ármentesitett területen. A hely egy, a kör
nyezetből talán 60—70 cm-re kiemelkedő hát. De a talaj metszete 
azonkívül, hogy a hát, vagyis az ákácz helye a fenti 60—70 cm-né\ 
magasabb, semmi különbséget nem mutat a mélyedés talajmet
szetével szemben. És ami a legszembetűnőbb, a hát tetején az 
ákácz elpusztul, mig a hát lejtőjén, tehát 15—20 cm-md mélyeb
ben már vigan tenyészik. 

Még sajátságosabb azonban, hogy a részlet két végén, ahol 
egy-egy nyiladék vonul el, a hát tetején is kielégítően nő, de 
csak a nyiladék szélén álló egyedek. A jelenség nem vezethető 
vissza homoktáblákra se, mert ilyenek nincsenek a talajban és 
nem is szikes a talaj. Szemre ugyanilyen a talaj metszete a szó
ban forgó ákácz termőhely közvetlen szomszédságában is, ahol 
a tölgy 34 éves korban 40 cm mellmagassági vastagságot és 23 m 
magasságot is elér és a kanadai nyár teljes, sőt tulsürü állásban 
26 éves korban 253 ms fatömeget mutat kataszteri holdanként. 
És ha nem állna tulsürüen, nagyon is világosságot és szabad 
állást kivánó fanem lévén, valószínűleg közel járna a holdankénti 
fatömeg a 300 /re3-hez. És ez minden átmenet nélkül alig 2—3 



méternyi távolságban egymáshoz „játszódik" le, csak éppen hogy 
az egyik helyen a talaj 2—6 decziméterrel magasabb, de struk
túrája ugyanaz. (Majerszky.) 

A pöstyéni fürdőigazgatóság az Országos Erdészeti Egyesület 
azon tagjainak, kik a fűrdőigazgatóságnál egyesületünk utalványával 
jelentkeznek, s kik a fürdőigazgatóság kezelése alatt álló épületek 
egyikében vesznek lakást, a következő kedvezményeket nyújtja: 

1. évenként 12 tag részére kád- és medenczefürdők tarifaszerü 
áraira 5 0 % , 

2. ugyanezen tagoknak a kezelése alatt álló épületekben 
veendő lakások dijszabásszerü áraira 2 5 % árengedményt. 

A fürdőkedvezmény egész éven át érvényben marad, mig a 
lakás utáni engedmény a június 1-től augusztus 20-ig terjedő 
főidényre nem terjed ki. 

A fenti kedvezmények csakis akkor vehetők igénybe, ha 
tagtársaink az egyesület által kiállított utalványnyal jelentkeznek. 

Halálozás. Egervári Egerváry Gyula m. kir. országos vadá
szati felügyelő, a Vadászlap szerkesztője és tulajdonosa, július hó 
22-én elhunyt. Béke poraira! 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V . 
Felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap 
intéző bizottságának 1913. évi június hó 30-án tartott rendes évnegyedes üléséről. 

Jelen voltak: Horváth Sándor miniszteri tanácsos, elnök; Nagy Károly 
miniszteri tanácsos, h. e lőadó; Téglás Károly, Laitner Elek miniszteri tanácsosok, 
Pech Kálmán, Arató Gyula, Rochlitz Dezső, Kócsy János, Kovács Gábor m. kir. fő-
erdőtanácsosok, Nagy Elek m. kir. főerdőszámtanácsos, Kovács Aladár, Kacsanovszky 
József m. kir. erdőtanácsosok, bizottsági tagok, Térfi Béla m. kir. erdőtanácsos, 
az alap jegyzője és Geyer H. Viktor m. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvivője. 

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést megnyitja s bejelenti, 
hogy Gyöngyössy Béla bizottsági tag távolmaradását hivatalos elfoglaltsággal 
kimentette. 

Egyúttal felkéri Nagy Károly min. tanácsos, bizottsági tagot, hogy a szintén 
távol levő Kaán Károly főerdőtanácsos helyett az előadói tisztet lássa el. 

1. Jegyző felolvassa a pénztári jelentést, mely szerint 


