
mindenikével szerencsénk leend annak idején a kiállításon is 
találkozni. 

A kiállításnak a helyszínén való érkezés és könnyű átte-
kintetet nyújtó berendezésérc kiváló gond fog fordíttatni, s 
a csoport speciális katalógusa a kiviteli tárgyakra vonatkozó 
kereskedelmi adatok felvételével lesz szerkesztve. 

Ily módon a közelgő nemzetközi versenyt kívánt kedvező 
alkalomnak hisszük arra, hogy erdőgazdaságunkat ajánlatos 
módon mutassuk be, erdőterményeink hamisítatlan jó hírét 
minél szélesebb körben terjesszük, s e nemű áruink kiviteli 
forgalmát ezúttal is kedvező mértékben mozdítsuk elő. 

Székely Mihály, 
a magyar orsz. központi bizottság erdészeti előadója 

Tenyésztési kísérletek amerikai famagvakkal. *) 
i n . 

B á t t a s z é k e n , 1877. novenilier-hó 27-én. 

Tisztelt egyesület! 

Ezennel van szerencsém az amerikai famagvakkal tett kí
sérlet eredményéről jelentést tenni. 

Küldve lett nekem: Acer californicus 58 szem; Libo-
cedrus Decurrens 140 szem; Coffea Californica 24 szem; 
Sequoia Sempervirens 338 szem; Pinus Jeffregii 7 szem; Pinus 
Tuberculata 74 szem; Pinus insignis 58 szem. 

Én ezen magvakat kétfelé osztottam, és két különböző 
faiskolában vetettem, melyek a talaj minőségére, ugy az éghaj
lati fekvésre nézve egymástól egészen eltérők; az egyik fa
iskola a Duna melletti rónán fekszik és televényes mély talajú 

*) Lásd „Erdészeti Lapok" f. é. X. füzetének 569. lapját. Szerk. 



homokos agyagot (úgynevezett berektalajt) tartalmaz; a másik 
faiskola pedig hegyek közti völgyben van, mebynek talaja meg
forgatott (rigolirt) sárga agyagból áll. Utóbbi 'helyen azelőtt 
40 évvel szenet égettek, mi okból a föld most fekete. 

Az április 27-én mindkét helyen elvetett mag, a folyton 
tartó szárazság miatt mindennap háromszor gyengén lett ön
tözve és gályákkal kissé beárnyékolva. 

Az elsőbb megjelölt faiskolában 4 darab Coffea Cali-
fornica növényke kelt ki és látszik még most is. A növénykék 
6 —10 cm. magasak, 6 — 7 cm. hosszú haragos zöld erős 
levelekkel. Az eddig már több izben beállott fagy a növé
nyekben kárt nem tett, a levelek még nem hullottak el. A 
többi magvak azonban nem csíráztak. 

Uirig Vilmos, m. kir. crdőmestcr. 

A cserkéreg és tölgymivelés nemzetközi kiállítása 
Berlinben. 

(Folytatás és vége.) 

A bőriparba vágólag egyedül a C o h n testvérek juhar
faszeg gyára Grünbergből (Szilézia) állított ki „ m a g y a r 
j u h a r f á t " ; más magyarországi származású fák vagy fagyárt-
mányok a külföldiek részéről a kiállításon bemutatva nem 
voltak. 

A C a s p a r H. breslaui nagy kaptafa-gyára szállíttatott 
ugyan már jó minőségű magyar gyertyánfát is, és tett ezzel 
kísérletet, de czéljainak megfelelő jó minőségű bükkfát másutt 
is mindenütt kellő mennyiségben talál. 

Schmidt Adolf és társa czég Bosányból volt az egyedüli 
magyar bőrgyár, mely magyar cserző anyaggal, nevezetesen 
íölgykéreggel, részben valloneaval és gubacscsal vegyesen, álta-


