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Erdőőri kitüntetés. A nagyméltóságú földmívelésügyi m. 
kir. miniszter úr elismerő oklevéllel és pénzjutalommal tüntette 
ki Schofhauser János zirci apátsági erdőőrt. A z elismerés 57 
év szorgalmas, becsületes munkáját jutalmazza meg és munka
adójához való hűséges, odaadó ragaszkodását tünteti ki. 

Veszprém vármegye főispánja megbízásából f. évi szeptem
ber hó 16-án nyújtotta át a zirci járási főszolgabíró felemelő 
szavak kíséretében a magas kitüntetést a még kiváló erőben 
lévő 80 éves erdőőrnek, mely után dr. Werner Adolf zirci apát 
meleg szavakkal emlékezett meg hűséges erdőőrének szolgála
tairól és a magas kitüntetést jelentős pénzadományával tol
dotta meg. 

A Szent István heti I. országos mezőgazdasági kiállítás 
államerdészeti csoportja. Érdekes és tanulságos mezőgazda
sági kiállítást láttunk a Vigadóban és a városligeti Gépcsar
nokban ez év augusztus hó 17—18. napjaiban. Ennek a min
denképen illusztris kiállításnak egyik jelentős része és dísze 
az „Államerdészet' kiállítása volt, melyet a Vigadó nagy ter
mében helyeztek el s mely terjedelménél s a benne nagy gond
dal és szakavatottsággal elhelyezett anyagánál fogva első
rendű volt. A nyírfadekorációkkal ellátott falmezők s egyes 
grafikonok, diagrammok, képek, modellek a kiállítás díszére 
szolgáltak. 

A z államerdészet kiállításában négy m. kir. erdőigazgató
ság (Debrecen, Gödöllő, Miskolc és Szeged) és az esztergomi 
m. kir. erdőgazdasági szakiskola vett részt. E kiállítást az 
alföldi fásítási akció kiállításának is lehet joggal nevezni, mert 
a mostanában nagy lendülettel megindult s gazdasági éle
tünkre felette kiható fásítás tudnivalóit mind felölelte'. A fásí
tással kapcsolatos szebbnél -szebb és tanulságosabb grafikonok, 
képek, rajzok, festmények, modellek stb. nagy hatással voltak 
a kiállítás látogatóira. 

A kiállítást Hepke Artúr m. kir. főerdőtanácsos és Mol-
csányi Gábor m. kir. erdőtanácsos rendezték, akik aranyérem
mel lettek kitüntetve. A kiállítók mind arany- és ezüstérmet 
kaptak, a közreműködők elismerő-oklevelet. 

Tomasovszky Imre. 
Könyvismertetés. Dr. I. Nauman: Reisigdeckung. 1928. Ver-

lag von I. Neumann, Neudamm. A z „örökerdő" (Dauerwald) 
körüli; vita vetett© felszínre a rőzsetakarás problémáját, mely
nek hasznosságát mindkét tábor elismerte. Szerző alapos vizs-



gálát tárgyává teszi azokat a hatásokat, melyeket a rőzse- s 
általában minden növényi anyaggal való talajtakarás kifejt. 
Gazdag adathalmazzal bizonyítja ezen eljárás felette jótékony 
eredményeit, különösen olyan száraz homoktalajokon, melye
ken az erdész minden eddigi kísérletezése kudarccal végződött. 
A z ültetéseknél alkalmazott erdei és lucfenyő a rőzsetakarás 
mellett egészséges és erőteljes gyökérzetet és törzsfejlődést mu
tatott, szemben a nem takart területek sínylődő csemetéivel. 
A takart talajban a szerző még mindig nagyobb nedvességet és 
humuszlartalmat mutat ki, mint az ellenőrzőprcellákon. Szá
mos megfigyelésre hivatkozva, cáfolja a rőzsetakarással fel
merülő állítólagos nagyobb tűzveszélyt, illetve rámutat a kellő 
védekezésre. Megállapítja a takarás hatásának időtartamát s 
végül kimutatja az, eljárás rentabilitását.' 

Ezzel a németeknél nagyban és sikerrel alkalmazott eljá
rással feltétlenül célszerű volna a Duna—Tisza köze ugyancsak 
száraz homokján is kísérleteket végezni. F. M. 

Fa jelzés kéregkorongok kivágása által. Kuzma Gyula ny. 
m. kir. főerdőtanácsos (Diósjenő) erről az általa alkalmazott 
jelölési módról, amelyet közgyűlésünkön óhajtott volna bemu
tatni, a következőket írja: 

A fokozatos felújító vágásmóddal kezelt szálerdőüzemünk
nél a tövön való eladásra szánt törzseket több év óta nem az 
általánosan szokásos hajkolással, bélyegzőbaltával vagy szá-
mozókerékkel jelöltem, hanem az eladandó törzsekből gyök
tövükön és — hogy nagy hóban is könnyen feltalálhatók legye
nek — a mellmagasságban is kéregkorongokat vágatok ki erre 
való egyszerű korongvágókészülékkel. 

Eltekintve az ily jelzés tetszetőségétől, főelőnye annak az, 
hogy a nyári vágásbecsléskor kivágott kéregkorong szélein a 
favágás megkezdéséig kambiumforradás keletkezik, amit vevő 
vagy munkásai télen való fadöntéskor hamisítani képtelenek, 
ha volna is kéregkorongvágókészülékük, mert ha a korongot a 
fa gyöktövén üggyel-bajjal ki is piszkálják, a kambiumgyűrűt 
oda nem hamisíthatják. 

Nem tudom, hogy az általam hasznait ezen egyszerű f aki je
löl ési módot mások is alkalmazzák-e, de azt tartom, hogy szak
társaim közül legtöbben nem ismerik. Ezért óhajtottam volna 
azt az idei egyesületi közgyűlésünkkel kapcsolatos kirándulás 
alkalmával bemutatni, amit akadályoztatásom miatt, sajnos, 
nem tehettem. 

Mellékelve küldök egy ilyen — vízvezetéki vascsőhulladék
ból készített fakéregvágó készüléket, továbbá a nyári kijelölés
nél leesett néhány darab kéregkorongot és végül mellékelek 
néhány rajzot is, melyek szemléltetővé teszik a korongjelzés 



egypár alakját és azt is, hogy az ilyen jelzéssel nemcsak az 
eladásra szánt törzseket lehet jelezni szinte utánozhatatlan biz
tonsággal, de különböző üzemtervi határvonalakat is sokkal 
előnyösebben és tetszetősebben rögzíthetünk meg a természet
ben, mert az ezen jelzéssel a törzseken ejtett sebek azok teljes 
beforradása után évek múlva is felismerhetők. 

Iparilag ilyen kéregkorongvágók tudomásom szerint sehol 
sem készülnek. Én az elsőt vízvezetéki hulladékcsődarabból ko
váccsal részeltettem élesre és mert bevált, a többit eszterga
padon élesíttettem, mely vas azután keményítve lett. 

A kéregvágó-csődarabot egy beleillesztett, de szélesebb fej
jel bíró gyertyándarab közvetítésével verjük fejsze fokával 
vagy fakalapáccsal a törzs kérgéhez. 

A küldött kéregvágó korongvasat már évek óta használom 
és azzal bizonyára 15 ezernél több korongot vágattam ki. A vas, 
az azzal végzett munka és a jelzés módja tehát ki vannak pró
bálva és így nem kísérleti, hanem bevált dolgot ismertettem. 

12. kimutatás a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki fő
iskolai Segélyző Egylet alaptőkéjének gyarapítására 1928. évi 
szeptember 1-től 30-ig az erdészeti társadalom részéről felaján
lott és befolyt adományokról. 

A ) Felajánlott adomány: Muck András meg nem határo
zott ideig havonként 2 pengő. 

B) Beküldött adományok: Asbóth István 2, Berényi Péter 
2, Bund Károly 20, Cseke Lajos 1, Csernetzky Károly 1.50, Der-
csényi István 2, Dimák Ödön 5, dr. Fehér Dániel 2.50, v. Fejes 
József 1, Fekete Zoltán 5, Hammerschmidt Ernő 2, Haracsi La
jos 1, Héj j János István 1.50, Hohoss János 2, Kellé Artúr 5, 
v. Kiss Lajos 1, Kósa Gyula 4, Kováts Ernő 1, dr. Kövessi Fe
renc 5, Krizmanits Ferenc 2, Kutasy Viktor 1, Lesenyi Ferenc 
5, Maróthy Emil 2, Mayer Zoltán 1, Modrovich Ferenc 3, Nagy 
Jenő 2, Orbán László 1, Országos Erdészeti Egyesület 100, Pet-
ricsek István 3, Plauder Nándor 1, Polakovics György 2, Rikly 
István 1, Ronchetti Gáspár 10, Róth Gyula 5, Sébor János 3, 
Szegedy Oszkár 2, Takács János 2, v. Tóttih László 2, v. Török 
Béla 1, Vági István 5, Zoltán János Ervin 2, Zsák Lajos 2 
pengő. 

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg 222.50 pengő, 
amelyhez hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések ösz-
szegét, a gyűjtés eddigi eredménye 4657.78 pengő. 

A Segélyző Egylet csekkszámlájának'száma: 57.936. 
Sopron, 1928 szeptember 30. 

Széki János főisk. tanár, 
a Segélyző Egylet elnöke. 



„Hasznothajtó tyúktenyésztés kiskátéja." Az ország hangos 
a többtermelés eszméjétől és jelszavától, de mindenki mástól 
várja a megváltást és csak kevesen óhajtanak aktív részt venni 
ezen nemzetvédő tevékenységben. 

Ezen könyv ajánlja, hogy mentől többen foglalkozzanak a 
baromfitenyésztéssel. Ebből hatalmas hasznot érhetnek el, sőt 
kitűnő megélhetést biztosíthat mindenki magának. 

A könyvecske kérdés és feleletekben tárgyalja a baromfi
tenyésztést. Egyszerű szavakkal vezeti végig a tenyészetben 
a kezdő és a külső támogatásra váró kész baromfitenyésztőt is. 

A könyvet dr. Lantos Lyka Antal, a Magyar Leghorn Club 
jegyzőjének kézirata nyomán dr. Meister Ferenc dolgozta át és 
adta ki. 

Nemes cél lebegett a kiadó előtt és ezért a 192 oldalú, 12 
képpel ellátott könyvet 3 pengőért bocsátotta útjára. 

A könyv kapható: dr. Meister Ferencnél, Budapest, VII. , 
Thököly-út 97. és a Pátria-nyomdavállalat könyvkereskedésé
ben, Budapest, IX. , Üllői-út 25., azonkívül minden könyvkeres
kedésben. 

Üzleti hír. A dr. Lamm cég tulajdonában volt körmendi 
íenyőmagpergető-gyárat a Keiner Rezső cég (Gödöllő) több 
évre bérbevette és úgy fenyőtobozok kipergetése, mint erdészeti 
mag és csemeték szállítása terén készséggel áll rendelkezésre. 


