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Lotsy P.J.: Wissenschaftliche Ergebnisse des internat. botanischen Kon 
gresses Wien, 1905. (A bécsi nemzetközi növénytani nagygyűlés tárgyalásainak 
eredménye.) (Franczia és angol nyelven is.) 3 lith. táblával, 1 térképpel, 58 
ábrával. 4° 446 old. Fischer Qusztáv kiadása. Jena, 1906. Ára 24 K. 

Briquet J.: Internationale Regein der botanischen Nomenclatur. (A növény
tani elnevezések nemzetközi szabályai.) (Német, franczia és angol nyelven is.) 
4" 99 old. Fischer Gusztáv kiadása. Jena, 1906. Ára 3 K. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

A selmeczbányai főiskola tanári karának fizetésrendezési 
mozgalma. A selmeczbányai főiskola tanári kara előterjesztéssel 
fordult a pénzügyminiszterhez a tanári fizetésnek végleges, a buda
pesti kir. József-műegyetemmel egy színvonalon való rendezése 
iránt. 

A kérelem lényege az, hogy a rendes tanárok a műegyetem
hez hasonlóan a VI., a rendkívüli tanárok a VII. fizetési osztályba 
soroztassanak és a tanár minden 5 betöltött szolgálati év után 
összesen 5 izben kapjon korpótlékot és pedig a rendkívüli tanár 
400—400 K-t, a rendes tanár 800—800 K-t. Ez a korpótlék tulaj
donképpen nem uj intézmény lenne, hanem egy néhány év előtt 
elvont jog visszaállítása. 

Az előterjesztés meggyőzően érvel a tanárok kívánságainak 
jogossága mellett s igy remélhetőleg sikerhez is fog vezetni, ami
nek nemcsak a tanári kar, hanem az általuk képviselt szakok 
szempontjából is csak örvendeni lehetne. T. i. csak ebben az 
esetben áll helyre némileg az egyensúly a gyakorlatban vezető 
állásokban lévő kiváló szakférfiak javadalmazása és a tanári kar 
javadalmazása között. 

Az állam ujabb erdővásárlása. A m. kir. kincstár az eper
jesi g. kath. püspökség és g. kath. káptalan közös tulajdonát 
képező s a szepesófalusi járásban elterülő u. n. lednitzi-urada-
lomnak a Dunajecz mentén elterülő 930 k. hold kiterjedésű részét 
(ebből mintegy 411 k. hold az erdő) a hozzátartozó ingatlanok
kal együtt 350.000 koronáért az országos erdővásárlási alap ter
hére megvásárolta. A „vörös klastrom" nevü, műemléknek minő
sített, 1330. évben épült történelmi nevezetességű régi építmény, 
valamint a ,,Koronahegy" nevü fürdő is a megvásárolt birtokon van. 
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Ez a vétel mintegy folytatása az államnak a Magas Tátrában 
eszközölt vásárlásainak és bár ez a birtok nem tartozik a tulaj
donképpeni Magas Tátrához, mégis turisztikai szempontból a 
Szepesség igen nevezetes pontja, amennyiben azt a Dunajecz 
festői vidéke miatt a fürdőközönség sürüen felkeresi. 

De nemes k ilyen szempontból történt az erdővásárlás, hanem 
azért is, hogy ennek a birtoknak idegen kézre való kerülését, 
nevezetesen a szomszéd galicziaiak által tervezett megvételét meg
lehessen akadályozni. Ezért is örömmel üdvözöljük tehát ezt az 
uj állami vásárlást. 

Uj ezel lulóze- é s p a p í r g y á r a F e l v i d é k e n . Liptó-Rózsa-
hegyen — mint lapunknak irják — egy uj, részvénytársasági 
alapon álló, ezellulóze- és papirgyár létesül. Az uj vállalat alapja 
immár biztosítva van, amennyiben a kibocsátott 3200 darab, 
egyenkint 500 koronás részvény, összesen tehát egy millió 600.000 
korona értékű részvénynyel szemben 5841 darab, 2 millió 920.500 
korona értékű részvényt jegyeztek. 

J u n i p e r u s v i r g i n i a n a . Sajó Károlynak a Juniperus virginia-
náról irt, a mult évi füzetben megjelent közleményével kapcsola
tosan Illés Nándor ny. m. kir. főerdőtanácsos ur közli velünk, 
hogy az alcsuthi főherczegi parkban látott mintegy 1k holdon 
elegyetlen ilyen borókást, mely a mult század nyolezvanas évei
ben már 8—10 tn magas volt és érdemes volna a tanulmányo
zásra. Egy példány a gödöllői királyi kastély előtt van. Ez egye
dül áll és gyakran terem magot. 

G y e r t y á n f a - b e t e g s é g . [Dermatea carpinea (Pers.)]. Szász
ország több részében a gyertyánfák sokat szenvednek a megnevezett 
gombától. Különösen a csemeték, ritkábban a korosabb fák részben 
vagy egészen elhalnak. A gomba seb-parazita, mely elhalt vesszőkre 
és gályákra telepedik, és ismét az egészséges fába húzódik. A fa
testben többnyire felülről lefelé terjed, még pedig ebben az irány
ban sokkal gyorsabban, mint sugaras vagy tangenciális irányban. 
E kártétel következménye gyanánt sokszor találni valamelyik oldalon 
elhalt kérgü csemete-törzseket. A fertőzésre szolgáló spórákat 
(ascospora-k és konidium-ok) valószínűleg nem a száraz szelek 
terjesztik, hanem széllel járó esők. Tétényi. 
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A vörösfenyő rákbe tegsége . A vörösfenyőnek ezt a fölötte 
káros betegségét tudvalevőleg a Dasyscypha calycina gombafaj 
okozza, mely Angliában ezen kivül az erdei fenyőn meg a jegenye
fenyőn is előfordul. A fertőzések legtöbbnyire a tavaszi fagyok 
okozta kéregrepedéseken keresztül történnek. Ez okból aján
latosnak mutatkozott a csemetekerteket és vörösfenyő-ültet
vényeket nem mélyen fekvő, páratelt helyekre telepíteni, ahol 
a fák nemcsak a fagyoknak vannak jobban kitéve, hanem az 
Aphis-fajok kártételeitől is jobban szenvednek. Czélszerü egyébiránt 
a vörösfenyő-tetvek ellen alkalmas permetezéssel védekezni, főleg 
csiranövényeken és fiatal csemetéken. Erre a czélra V* kg káli
szappan 10 liternyi forró vízben oldassék fel, ehhez adassék 
10 liter petróleum, gondosan kevertessék össze zurbolással, amig 
állás közben viz és petróleum nem válnak külön réteggé; ebből 
az emulzióból 5 litert 70—80 liter vízzel fölhigitunk, mely folyadék 
a permetezésekre használható. Tudni való az is, hogy a csemeték 
töve körül hagyott gyep vagy gyomnövényzet a rákbetegség ter
jedését nagyon előmozdítja, mivel a csemetéket állandóan nyirkosán 
tartja. Az erősen megtámadott fák megsemmisítendők, eltüzelendők. 
Átültetésekkor szorgosan kerülendő a csemeték bárminemű sérü
lése. Tétényi. 

Állatvédő-egyesület Kecskeméten. Selymessy Ferencz m. 
kir. főerdész buzgólkodása folytán Kecskeméten a mult hóban 
állatvédő-egyesület alakult. Mindig örömmel értesülünk arról, ha 
a magyar erdőtiszti kar tagjai társadalmi téren is igyekeznek hiva
tást betölteni. Ezzel is hiveket szereznek és szolgálatot tesznek 
szakuknak. 

Halálozás. Id. Stolcz József ny. m. kir. erdőmester, az Orszá
gos Erdészeti Egyesület alapító tagja (Brassó) 74 éves korában 
elhunyt. A boldogultban ifj. Stolcz József, Feketehalom brassó
megyei község erdőgondnoka édes atyját gyászolja. 
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