
K ü l ö n f é l é k . 
(S. K.) Nemzetközi gazdászati és erdészeti kongresszus Bécs

ben. A folyó évi május 14-én Bécsben megnyiló mező- és erdő
gazdasági kiállítás alkalmából szeptember hó elején egy 
nemzetközi kongresszus fog tar tatni , melylyel kapcsolatban 
az erdészet i kisérleti és tanügyre vonatkozó értekezletek 
ta r tása is tervbe van véve. 

A tárgysorozat szerint a megvi ta tás alá veendő tár 
gyak hét osztályba let tek beosztva. Az erdészetet illető 
tárgysorozat szerint a kongresszus főleg az erdőgazdaságot 
általánosságban, a fakereskedelmet, az erdészeti ipart , az 
erdészet i kisérleti ügyet, a tanügyet és az erdészeti technika 
körébe tartozó dolgokat öleli fel, ezenkívül egy külön osz
tályt fognak képezni a nemzetgazdasági ügyek. 

K é t teljes ülés lesz a kongresszus elején és végén 
előadásokkal, de tárgyalások né lkü l ; a tulajdonképi tá rgya
lások német és franczia nyelven az egyes osztályokban tar 
ta tnak és azok eredménye a befejező teljes ülésen lesz 
ismertetve. 

Azok részére, a kik e kongresszuson résztvenni kivannak, 
július 1-től kezdve adatnak ki 10 forint lefizetése ellenében 
a tagsági jegyek , a melyek az utazásnál menet -árkedvez
ményre, a kongresszus tartama alatt pedig a kiállítás díjta
lan látogatására és az egyes kirándulások, valamint ünne
pélyességeken való részvételre jogosítanak. 

A jelentkezések a, krongreszus rendező bizot tságához: 
„Congress Comité" Bécs, I. I l e r rengasse 13 . intézendők. 

(S. K.) Karst vidéki erdősítések. A „Stimarski Lis t" írja, 
hogy a sok évi, kitárni fáradozások folytán, melylyel a tenger 
melléki vagy u. n. fiumei kars tot újra erdősitik, az erdő
sítési munkálatok meglehetős szép sikert muta tha tnak fel. 



Legjobban látható ez a Hreljin község közelében lévő 
Lukovo Gubitnik kultúrán, mely a zágráb-fiumei vasút men
tén 450 hold kiterjedés,- és 535 in. átlagos tengerszin 
fölötti magasságban terül el. 

Ezen terület 1867-óta állami felügyelet alatt áll, a melyre 
a legutóbbi 8 évben a Karst újraerdősítésére szánt alap, 
több mint 300 ,000 erdei- és feketefenyő csemetét ültet-
tetett k i ; különösen a feketefenyők sok ezer példánya rend
kívül szép és üde növekvést mutat. 

Sajnos, ezen nagy gonddal és költséggel eszközölt erdő
sítéseknek is van egy hatalmas és pedig egészen modern 
e l l ensége . A Zágráb és Fiume közötti nagy forgalma vonalon 
közlekedő vonatok gőzmozdonyai ezek, a melyek kémé
nyeiből kiszálló szikrák már többszörös kárt okoztak. 
Így különösen 1890-ben márczius közepén több mint 
30 holdnyi terület pusztult el ily módon és a több rend
beli vizsgálatok, a melyeknél az államvasutak egy kikül
dőttje is jelen volt, kétségtelenné tették, hogy a számos 
tűzesetnek ama kőszén az okozója, mely ujabb időben a 
vasutak által alkalmaztatik. 

Az ogulini megyei törvényszék ennek folytán azon kére
lemmel fordult a kereskedelemügyi minisztériumhoz, hogy uta
sítaná az államvasutak igazgatóságát vagy más szénnek 
használatára vagy pedig a mozdonyoknak szikra, fogóval való 
ellátására. Tekintve, hogy nemcsak a talaj megkötésére, ha
nem a vasúti közlekedésre is oly hátrányos bóra fuvásai ellen 
legczélszerübb és legbiztosabb ezen vidék újraerdősítése, 
remélhető, hogy e bajokon mielőbb segítve is lesz. 

(N. K.) Egyes fanemek tüzeSöértéke. Dr. Fuchschmid a 
„Der praktische Forstwirth in der Schweiz" szerint a kü
lönböző fanemek tüzelőértékét illetőleg figyelemreméltó kis ér-



leteket t e t t ; ezen kísérletekből a következő eredmények 
vonhatok l e : 

1. A b ü k k f a tüzelőereje meglepőleg különböző a fa 
különböző termőhelye szerint. A legjobb minőségű választék 
tüzek'i é r téke a legcsekélyebb minőségű választékúét min
denik választék középér tékének 2 2 % - v a l múlja felül. 

2. Egy és ugyanazon fanemnek tüzelő ereje általában 
a fajsulylyal emelkedik, sőt valamivel gyorsabban mint az 
utóbbi. (Ez 15 kísérletből van következtetve.) 

3 . A f e n y ő r e , t ö l g y r e és b ü k k r e talált át lag
számokból következik, hogy különböző fanemeknél is áll az, 
a mi ugyanazon fanemnek különböző választékainál, hogy 
ennélfogva nagyon megközelítő arány létezik a tüzolőérfék 
és fajsúly között. 

.Mert a mig a fenyőnél, tölgynél, bükkitől a közép tü
zelő ér tékek úgy viszonylatiak egymáshoz, mint I : 1*29:1*41-
hez, addig a fajsulyok 1:1*33:1*42 arányban állanak. 

4. H é t csekélyebb minőségű bükk választékra nézve a 
tüzelőérték 2 2 3 5 , 8 jobbra pedig 2 5 1 3 , mig 4 tölgy vá
lasztékra 2 1 9 3 - r a becsültetet t . Ebből látható, hogy bár a 
tölgyfa tüzelőértéke a csekélyebb minőségű bükkfáéval csak
nem egyenlő, mégis a jobb fajta, bükkfa-választéknak je lenté
kenyen mögötte áll. 

5. A megejtett két kísérlet szerint a. g y e r t y á n fa. áll 
tüzelőérték tekintetében legelső helyen, azonban a jobb 
bükkfa-választékok fajsúlya és tüzelőértéke a gyertyánfáé 
felett áll. 

(N. K.) A farostoknak a gyantától való megtisztítása, ifa
rostokból kitűnő minőségű papír anyagot lehet nyerni a 
következő eljárás utján. E ezél elérése végett ^ÍL farostok 
szénhydrát vegyületekkel kezelendők; úgymint naphta , 
benzin, benzol gazolin, vagy petróleum, kőszénkát rány s tb . 
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más hasonló folyékony termékekkel és pedig vagy folyékony 
állapotban, vagy gőzalakban, magas hőfok és nyomás mellett, 
a mi által a farostok a gyanta anyagoktól megszabadít tatnak. 

A farostoknak a gyantától való megtisztítása oly hen
ger alakú edényekben megy végbe, melynek anyaga ugy az 
alkalmazandó nyomásnak, mint a chemiai behatásnak ellent-
állani képes. Ezen edény fedelén valamivel lentebb egy 
diafragma van berendezve, egy második pedig az edény 
fenekénél valamivel lejebb. 

Az edény feneke és az alsó diafragma kőzött levő űr t 
egy oldalt bevezetett csavar alakú gőzvezető csői foglalja 
el, a mely egy gőzgéppel vagy egy hajtógép szclentyüjével 
hozandó összeköttetésbe. Ugyanebbe az űrbe van bevezetve 
egy másik eső is a folyékony szénhydrátok vezetésére; ez 
a szénhydrát a gőzvezető csövön átvezetett forró gőz által 
gázalakú állapotba vitetik át. 

A gyantától megtisztítandó faanyag a két. előbb emlí
tett diafragma közt helyezendő el, a folyékony szénhidrát 
pedig az alsó űrbe, a hol az egyszerre bevezetett forró 
vízgőz által elpárologtatik. 

Az ilyképen gázalakuvá átváltoztatott szénhydrátok, 
feszültségükhöz képest áthatolják az edény egész űrét s 
ezzel együtt a két diafragma közé berakott faanyagot is 
feloldván az abban levő gyantát, és ennek megtörténte után 
egy eső által lepárlókészülékhez vezethetők, a hol ismét 
folyékony állapotba hozva, újbóli alkalmazásra fordíthatók, a 
feloldott gyantacseppek pedig az alsói diafragmán hullanak le 
az edény fenekére. 

Az aránylag rövid idő alatt véghezvihető ezen eljárás 
utján a két diafragma között elhelyezett anyagból oly farost
anyag nyerhető, a mely mint tökéletesen gyantamentes 
papíranyag felhasználható. 



A fentemiitett szénhydrátok csepegő, vagyis folyékony 
állapotban is alkalmazhatók, de ez esetben a szénhydrátok 
bevezetésének felülről kell tör ténnie. 

Nagy nyomás és magas hőmérsék alkalmazása mellett 
természetesen a leirt munka folyamata csak gyorsítható. 

(Vont. Holz-Zeitung.) 
(K—s) A fatelitésnek egy ujabb módja. I smeretes , hogy az 

alkalmazásban álló impregnálási módok mellett a fának csak 
külső rétegeit hatja át teljesen a telítő anyag, mig az 
átitatás mérve a bél felé apad, s hogy továbbá a lehető 
tökéletes telítés mellett is a korhadás a legbelső rétegekből 
kifelé történik. Ennek akarja elejét venni Liebau H. ujabb 
telítési módjával, melyre szabadalmat is vett. Ezen eljárás 
mellett a telí tendő faoszlopnak legbelső része, vagyis bele 
oly m a g a s á g i g , meddig a földbe ásatni avagy vízbe mé
lyesztetni fog; kiíuratik s az igy keletkezett csőalaku üregbe 
alulról eldugaszoltatván — töltetik e g y a földszínen alkal
mazott csapnyiláson át a telítésre választott folyadék, mely 
— ha a felszívódás folytán megapadna , újból feltölthető. 

Az aránylag csekély m a g a s s á g ú folyadékoszlop nyomása 
is e l e g e n d ő a sejtek átitafását végezni. 

E z eljárásnak előnye, hogy a nehezen impregnálható bél
r é s z e k eltávolitása által a korhadást ugy szólva lehetet lenné 
teszi s h o g y minden körülményesebb berendezés nélkül, az 
oszlopok alkalmazásuk helyén impregnálhatok. 

Mitth. d. I:. /•. Tech. Museums. 
(I.) Fapapir-anyag ipar Norvégiában. Mint általánosan is

meretes, fából kétféle papiros anyagot készí tenek: mecha
nikai uton a farostoknak leköszörülése által és chemiai 
uton (suliit és sulfáf celusa) a farostoknak erős chemiai 
szerekkel való szétválasztása által. Norvégországból mecha
nikailag gyártott papiros anyagból 1885-ben 100 ,000 , 1886-
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ban 115,000, 1887-ben 155,000, 1888-ban 175,000 és 
1889-ben 200 ,000 tonnát vittek ki. Ezen összegben azon
ban benne foglaltatik azon anyag is, a melyet Svédország
ból Christiánián ár exportáltak. A termelés ez ágban most 
már annyira szaporodott, hogy előreláthatólag a fogyasztást 
tul fogja hágni. 

Vegyileg készült papiros anyagot Norvégia 1888-ban 
24 ,000 , 1889-ben 35,000 tonnát exportált (nedves állapot
ban), mely utóbbi évinek értékét 12 millió koronára teszik. 

(T.) A madarak röptének gyorsasága és ereje. Thurstan 
tanár szerint a keselyű 1 5 0 — 1 6 0 , a vadludak és fecskék 
vándorlásuk közben mintegy 1 4 0 — 1 4 5 , a postagalambok, 
sok órai kitartással 100—-120, a közönséges varjak pedig 
— szokott röptük mellett — 40 kilométernyi gyorsasággal 
repülnek óránként. Langley tanár a sas repülésének erejét 
a lóerő egy ötödére beesüli. Kiszámították továbbá, bogy a, 
galamb óránként 40 kilométernyi gyorsasággal számitott 
közönséges röptének a testsúly minden fontja urán Vaoo - ad 
lóerő felelne m e g ; e szerint pedig egy ép oly jó alakú, 
ezer kilogramm Sulyu s 40 kilométernyi gyorsaságú repü
lőgép mozgató ereje 10 lóerőt tenne. Az angol léghajózási 
társulat egyik tagjának számítása, szerint egy 21 font sulyu 
pelikán röptében Vn lóerőt fejt ki, ehez képest egy meglett 
ember repüléséhez épen egy lóerőre volna szükség. A 
madarak fölfelé repülése 50%-al több erőkifejtést igényel, 
mint az egyenes irányban való repülés. 

(/.) Áfonya vagy folymincz. A Vaeeinum Myrtillus magyar 
nevéül az „ á f o n y a 1 ' szó van elfogadva. Azt mondják, 
hogy az oláhok afinyé-nek nevezik. Nagybányán a vörös 
áfonya neve folymincz. Aszékely földön vagy Kalotaszeg vidékén 
működő szaktársaink állapithatnák meg, hogy a hegyvidéki 
magyar nép miképen nevezi ezen két növényt. 



A német botanikai t á r saság közleményeiben (VII . év
folyam 10 . füzet 3 8 7 . lap.) Ascherson és Magnus a fekete 
áfonyának fehér gyümölcsű változatáról (Vaccinium Myrtillus 
L . var. leucocarpum Bausmann) az t mondják, bogy a fehér 
fajta bogyói oly nagyok mint a feketéé. Fé lére t ten zöldes 
fehérek^ éretten többnyire tiszta fehérek, néha vöröskések, 
sőt az egyik oldalon egészen vörösek. Husiik is fehér, de 
izük vizenyösebb és édesebb. A Rajna vidékéről Brüsselbe 
átültettek k é k e s fekete gyümölcsöt termet tek . Németorszá
gon, Auszt r iában számos leihelyét ismerik. Jó lenne nálunk 
is megfigyelni. A fekete áfonya bogyóját azonban néha a 
Seeleratiiia baccarum Schroe ter nevü gomba festi fehérre. 
Formára azonban az ilyenek elütnek. Az ilyen bogyók t. i. 
kissé szögletesek, kisebbek és laposkásak, fehér színüket 
megszáradás után is megtartják, mig a valódi fehér fajtáéi 
vörös barnákká válnak. Létezik különben még körte alakú 
fehér bogyóju fajta is. Kör te alakú fekete, hamvta lan fajtát 
találtak Svédországban: Németországban a hamvtalan, fénylő 
héjú bogyójuak ritkán találhatók. 

(M— zs ) A vörös áfonya ujabb időkben figyelemre méltó 
szerepet j á t sz ik Francziaország erdei mellék termékei kö
zött. E növény többnyire luczfenyvesekben fordul elő s 
bogyója nagy keresletnek örvendvén, sok szegény családnak 
szolgád keresetforrásul , s igy nem csoda, ha annak okszerű 
és lehető legjövedelmezőbb kihasználáséira az erdészet i 
közegek ujabban nagyobb g o n d o t kezdenek fordítani. 

Eddig a távolról jött vevők vásárolták össze a te rmés t 
és hogy egymást a piaczon megelőzhessék, legtöbbször már 
félig érett, sőt éret len állapotban szedték le a bogyókat , 
már csak azér t is, mert az ily korán leszedett bogyók 
könnyebben szállíthatók és k é s ő b b megvörösödvén, első 
tekintetre az ére t tekkel könnyen össze tévesz the tők ; izük 



azonban kevésbé kellemes s ezen kívül, jobban megfigyelve, 
halványabb színükről, valamint ránézés külsejükről is felis
merhetők. 

Ezen visszaéléseket jövőre az illetékes hatóságok oly 
módon vélik megszüntethetni , hogy a szedéshez — a szőllö 
szürethez hasonlóan — h a t á r i d ő t tűznek ki, melynél előbb áfonya, 
bogyókat szedni nem lesz szabad. Hogy azonban a termés 
mindenütt és teljesen megérhessen s így a jobb minőség 
folytán nagyobb jövedelem legyen elérhető, továbbá hogy 
az eddigi versengésnek eleje vétessék, e határidőt inkább 
későbbre és mindenütt ugyazon időre tervezik kitűzni, a mi 
annyival könnyebben vihető keresztül, mivel az egészséges 
bogyónál ugy sem lehet attól tar tani , hogy ha netán egy 
kissé túlérnék, lehullana vagy az ágon megromlanék, sőt 
ellenkezőleg ez által még nyer minőség tekintetében. 

(Fw. CntlbW.) 
(K—s) Mesterséges fa. Egy osztrák kereskedő czég saját

ságos módon előállított „Mesterséges fát" használ utazó bő
röndök készítésére. Ez az anyag akként készül, hogy kifeszített 
vászonra 'szorosan egymás mellé illesztve, egy sor gyaluforgáes-
szalag ragasz tátik fel, erre keresztirányban újból egy for
gácsréteg s rá végül egy fedő vászon és ha. nagyobb vas
tagságot akarunk elérni, ugyanezen sorrendben tovább ad
dig, a mig a mesterséges fa a kivánt vastagságot eléri. 

Az igy készült anyag erőssége, de főkép meglepő köny-
nyüsége által tűnik ki, az ebből készült bőröndök, minthogy 
látszólag egy darabból vannak előállítva, az éleken mutatkozni 
szokott szétnyílástól, elválástól mentek. 

Ez anyag különben minden fajtájú más tárgyak készí
tésére is alkalmas. Szakértők előtt megejtett próba beiga
zolta, hogv ez a mesterséges fa a. bőrnél közel félszerte 
könnyebb, erősségre pedig a puhább bőrfajokkal megegyező. 



(M— zs—) Egy szép jegenyefenyő áltab Francziaországban. 
A waadt landi erdészet i egyesület 1888-évben ki rándulás t 
rendezet t a Pontar l ier közelében fekvő boujeaillesi és levieri 
franczia ál lamerdőkbe. Ez alkalommal, dr. Bühler t aná r 
feljegyzései szerint, egy 4 3 ha ki ter jedésű, 1 6 0 — 1 8 0 éves 
jegenyefenyő ál labban, mely a Ju r a -hegységnek körülbelül 
930 m tengerszinfeletti magasságban feküdt, 2 7 0 0 0 , Aa-onként 
tehát á t lag 6 3 0 darab törzset találtak. A mellett, bogy a 
törzsek száma az állabb korához mér ten ily nagy volt, a 
mel lmagasságban mér t á tmérő sok törzsnél elérte az 1-4 m-t 
Egyes ledöntöt t törzsek 36 m hosszúság mellett még 40 cm 
felső á tmérőve l bir tak, mig egy másik t ö r z s n e k magassága 
52 m, középátmérője 1 m és köbtar ta lma 40 m% volt, sőt 
a la-jouxi állomás közelében lévő „ E h e r a r d " erdőben egy 
„le P r é s i d e n t " névre elkeresztel t törzs állott, melynek köb
tar ta lma — 1;6 m mel lmagasságban mér t á tmérő és 52 m 
magasság mellett — 52 rm-t tett ki. (Fw. Cntbltt.) 

(D A legnagyobb tölgy Osztrák és Németországban. Edd ig 
legnagyobbnak tartorták nyugot Poroszországban Kadien-ben , 
am Er i sében Haff létező tölgyfát, melynek körüiete 9*36 m. 
A osoh érczhegységben Dlbersdorfban van azonban egy, a 
melynek körülötte 1 0 a mellett törzse tökéletesen egész
séges, mig a Kádieni (a lvás s az odu oly nagy. bogy 35 tiu 
( 1 0 — 1 2 é v e s ) fért el benne. 

(T.) Faóriásból vendéglő. A legsajátságosabb vendéglő 
kétségen kivül Kaliforniában van a „San ta -Cruz" - tó l „San-
José"-felé vezető út mellett. Californiában tudvalevőleg a föld 
legnagyobb fái fordulnak elő, milyenek az óriás mére tű 
Sequoják i s ; ezt a körülményt pedig egy furfangos yankee 
kitűnően fordította sa já t üzleti czéljaira, a mennyiben ily 
facsoportot — az építési és bérleti költség megtakar í tásával — 
vendéglővé alakított át. Az egyik faóriásnak, közel 20 méter 



kerületű odvas törzsében ugyanis vendégszobát rendezet t 
be, az ezt körülvevő s kúszó növényekkel benőtt kis ker te t 
pedig társalgó és étkező helyiségül. A közelben lévő szin
tén odvas, de kisebb átmérőjű fák üregeiben kényelmes, 
ágygyal, ruha-, mozsdó szekrénynyel, több székkel s tükör
rel butorzott hálószobák vannak berendezve. Az egyik kissé 
félreeső törzsben végül ezen eredeti vendégfogadó személy
zete tartózkodik. 

(T.) A kettős csövű lőfegyverek csöveinek egymásfelé hajlá-
sáról Thiel őrnagy a .. \Yaidmann"-l;an a következőket irja 

Minthogy minden lőfegyvernél a robbanás által okozott 
bátralökés hatása a fegyverre magára már akkor is nyilvá
nul, midőn a löveg a csövet még el nem hagyta, miután 
továbbá általában véve a. eső tengelye irányában ható ezen 
lökés a fegyver súlypontját pontosan úgyszólva sohasem érir 
de iránya a súlypont mellett oldalt tér el : ennélfogva? 
már az alatt is, inig a löveg a csövön áthalad, a fegyver
nek saját súlypontja körül fordulni kell. Abban a pillanat
ban tehát , midőn a löveg a cső torkolatát elhagyja, a, cső 
tengelye már nincs eredetileg elfoglalt helyzetében s a löveg 
az;; az irányt követi, melyet a csőtorkolat elhagyásának pil
lanatában, a cső tengelyének a lökés által megváltoztatott 
állása épen eléje szab. A csövek, a závárzat s az agy kü
lönböző szerkezete szerint az emiitett forduló mozgás igen 
változó s előre sohsem lehet tudni, hogy az valamely szer
kezetnél mily irányú lesz. Ehez járul még, hogy az időtar
tam is, mely alatt a löveg a csőüregén végig fut, szintén 
igen különböző, hogy tehát egyforma cső- és zárszerkezet 
mellett is különböző lesz az elhajlás, a szerint, a mint a e s ő 
hossza változik, a portöltés lassabban vagy gyorsabban rob
ban el, a súrlódás a cső belsejében kisebb vagy nagyobb stb-



A duplacsöveknél, melyeknél a súlypont mindig a két 
cső közé képzelt sikba fog esni. — azon netaláni függőleges 
mozgáson kivül, mely az agy- és a záró-szerkezettől függ — 
a fegyvernek igen észrevehető oldalmozgása áll be az el
sütött cső felé. Ha például a csövek egymáshoz teljesen 
párhuzamos helyzetben volnának összeforrasztva, akkor a 
két csőből eredő lövések nyoma egymástól széjjel, oldalt 
kifelé, a bal csőé balra, a jobb-é jobbra esik és pedig any-
nyival inkább eltérőleg, minél távolabbról történt a lövés. 

Tekintve azt, hogy egy és ugyanazon fegyvernél s 
egyenlő töltés mellett a megjelölt oldalmozgás is ugyanaz 
marad, könnyű lenne az eltérést megszüntetni s elérni azt, 
hogy a löveg bármely távolságra pontosan az irányozás vo
nalába s illetve, minthogy ezen vonal a cső tengelyétől el
tér, ugyanannyival az előbbi vonal mellé csapjon be. E lér 
hető volna pedig ez az által, ha a csöveket az oldalmozgás 
szögének kétszeresével egymásfelé hajlítva forrasztanák 
össze. Tényleg azonban ezt a helyesbítést a gyakorlatban 
követhető egyedüli eljárás utján, a, csövek összeforrasztása 
által tökéletesen eszközölni nem sikerül. Az, a ki a csöve
ket készifi, illetőleg a fegyvergyáros, csak tapasztalásból 
tudja, hogy azokat bizonyos mértékben egymás felé hajlítva 
kell összeforrasztania s ezt meg is teszi ; a puska-műves 
ügyel azután a kész fegyver belövésénél a r ra , vájjon a két 
csőből irányzott lövések legalább azon távolságról, melyben 
a fegyver rendszer int használtatik, egy helyre esnek-e, ha 
ez nincs úgy, akkor neki a csöveket elől szét kell forrasz
tani, a szükséghez képest hajlítani, ismét összeforrasztani s 
ezt az eljárást addig folytatni, mig a czéj el van érvé. Sö
rétes fegyvereknél, melyeknél a göbecs szóródása mellett a 
lövések megközelítő összevágása is elégséges, önként ér the-
tőleg nem kívántatik oly pontosság, mint a golyós fegyve-



reknél, melyek igen gondos eljárást igényelnek s a puska-
müves ügyességének és szorgalmának megítélésére minden
kor jó támpontot nyújt az, mennyire vág össze a két cső
ből származó lövés. 

Minthogy a fegyvernek többször emiitett elhajló fordu
lata főleg a robbanás kezdetén kapott lökéstől függ, igen 
természetesen az elhajlás szöge más és más töltés vagy 
éppen más robbanó szer használata esetén változik s na
gyon érthető, ha a különben jól belőtt fegyver különböző 
töltések alkalmazása mellett nem lő pontosan. Ez oknál 
fogva a hirtelen robbanó erősebb lőpor használata is a 
lövés pontosságának rovására esik, mer t a hevesebb lökés 
a fegyver elfordulásánál többnyire szabálytalan ingadozást 
idéz elő. 

A fennebb előadottakból önkényt következik, hogy a 
fegyver csöveinek egymáshoz való hajlása a szerkezetek 
szerint igen különböző lesz ; s a lökés által előidézett oldal
mozgás mértékéhez képest ezen hajlós szöge a nehezebb 
golyós fegyvereknél 4 — 5 , mig a könnyű sörétes fegyverek
nél 2 0 — 3 0 iv-perczet tesz. 

(S. K.) Uj ismétlő vadászfegyver. Oberhammer P. mün
cheni fegyvergyáros, mint az „Il lustrir te Jagdzei tung" közli, 
nemrég egy kettős csövű ismétlő fegyverre szabadalmat 
nyert Németországban. 

Az uj találmány előnyeinél fogva a vadászat híveinél 
méltó feltűnést kel t . Ezek pedig a következők : az ismétlő 
szerkezet minden hátultöltő fegyverre előnyösen alkalmaz
ható és nem befolyásolja sem a fegyver könnyű kezelhető
ségét, sem pedig annak súlyát, továbbá, hogy az ismétlő 
fegyver minden körülmény között, tekintet nélkül arra, 
hogy a tölténytár egészben vagy részben van megtöltve 
vagy pedig üres, mint egyenként lövő is használható. 



Az „Il lustr ir te Jagdzeitung"' ezen közlésével kapcsolatban 
megjegyezzük, hogy ismétlő fegyverek vadászati czélokra 
már régebb idő óta haszná l ta tnak és a mi uj ebben a 
dologban, ez az. hogy Oberhammer fegyvere dupla csövű. 
Az egycsövű ismétlő golyós fegyvereket különösen az 
amerikai és angol vadászok kedvelik és leginkább nagy 
vad ra használják, a hol gyakran több, gyorsan egymásután 
következő lövésre van szükség. 

Haszná la tban van pedig több, az egyes hadseregekné l 
behozott ismétlő fegyver mintája (I lenry-Mart ini , Remington, 
Vetterli stb. rendszer) karabélyra alkalmazva, szintúgy a 
revolver szerkezet is. Amerikából pedig egy rendkívül gyor
san kezelhető ismétlő fegyver honosodott meg Európában, 
az u. n. „System Colt", mely mai napság a fővárosok 
fegyver kereskedéseiben mindenütt található. Göbecsre (sörét) 
és golyóra egyaránt használ ta tnak az ily fegyverek. 

A golyós fegyvereknél szívesen alkalmaznak robbanó 
golyókkal kombinált töltényeket, miután ezek nagyobb belső 
s e b e t ütnek. 

Az ily golyók (lövedék) hegye érzékeny gyutacscsal 
van ellátva, mely a vad testébe ütődvén, explodál, vagyis 
a lövedék belsejében lévő lőport meggyújtja, vagy más 
szerkezeteknél , az erősen sűrített gázt vagy levegőt kiter
jedésre késztet i . Az ily lövedékek alkalmazásánál a fegy
ver kalibere legalább is 11 mm kell hogy legyen. 

(Pff.) Fűrészpor mint sebkötözöszer. Az „Écho forestier" 
szerint a fűrészpor kitűnően alkalmazható sebeknél kötöző-
szerül. E czélból a közönséges fürészporból eltávolítandó minden 
idegen anyag, fadarab stb. és azután a fürészpor meglocso
landó valamely gyógyhatású antiseptikus szerrel mint például 
Phenylsav, Pyroliqueuxsav vagy higany chloriddal. A fűrész-
porból ilyképen készített sebkötözőszer a körülymények szerint 



akár száraz, akár nedves állapotban alkalmazható. Csonttöré
sek esetén e kötözőszer kettős szolgálatot teljesit: magába 
szívja a seb nedvét és amellett, hogy a sebzett testrésznek 
mozdithatlansága helyes kötés mellett biztosítva van, annak 
puha alzatúl szolgál. Az ily fürészport mindenféle sebnél 
alkalmazzák, mert tényleg kiváló nedvfelszivó képességgel 
bir és azonkívül könnyen is kezelhető ; állítólag sokkal köny-
nyebb a vérrel és genynyel telitett fürészport a sebről eltá
volítani és ujjal felcserélni, mint a gyapot vagy tépésből 
készített köteléket. 

E szerint a fagyapot és fapapirhoz tehát a „fatépés" 
is sorakozhatik. 

Az „Erdészeti zsebnaptár" 1890 . évi I X . évfolyama még 
beszeroszhető. Megrendelések legczélszerübbén postautalvány-
nyál az Országos erdészeti egyesület t i tkári hivatalához inté
zendők (Budapest, V., Alkotmány-utcza 10. sz.). Ara az 
egyesület tagjai részére 1 1 frt, nem tagok részére 1 frt 60. 

Az „Erdészeti rendeletek t á r a " 1884. , vagyis I Y . ; 1885. , 
vagyis Y. ; 1.886., vagyis Y I ; 1887 . évi, vagyis VII . , s 
végül az 1888-ik, vagyis V I I I . évfolyama az Orsz. Erdészet i 
Egyesület titkári hivatalánál (Budapest, V., Alkotmány-utcza 
10. sz.) megrendelhető. Ara az egyesület tagjai részére, az 
1884. , 1886. , 1887 . és 1888. évfolyamnak 30 kr, az 1885 . 
évfolyamnak 4-0 kr ; nem tagok részére pedig 60 kr, illetőleg 
80 kr. Az első három évfolyam második kiadása is teljesen 
elfogyott. 

Az „Erdei facsemeték nevelése" czimű munka megren
delhető az Országos erdészeti egyesület t i tkári hivatalánál 
(Budapest, V., Alkotmány-utcza, 10. sz.) Ara az egyesület 
tagjai részére 1 frt 50 kr, nem tagok részére pedig 2 frt. 

„A tölgy és tenyésztése", továbbá az „Erdészeti földmó-
réstan" czimű pályanyertes munkák szintén kaphatók még. 



Megrendelések, legczélszerübbén postautalványnyal , az 
Országos erdészet i egyesület t i tkári hivatalához in tézendők 
(Budapest, V., Alkotmány-utcza 10.). Á r a az elsőnek az 
egyesület tagjai részére 2 frt, nem tagok részére pedig 
3 f r t ; a másodiknak pedig az egyesület tagjai részére 
3 frt 50 kr, mások részére 5 frt. 

Az „Erdó-Ór" vagy „Az erdészet alapvonalai kérdésekben 
és feleletekben" czimű munka ötödik k iadása megjelenve!) 
felkéretnek azon erdőhivatalok, erdőgondnokságok és szak
társak, kik az erdészeti műszaki segédszolgálatra készülő 
egyénék részére ezen könyvet megszerezni kívánják, hogy 
annak postautánvétel utján leendő megküldése iránt az Or
szágos erdészeti egyesület titkári hivatalát mielőbb értesi teni 
szíveskedjenek. A r a példányonkint 3 frt. 

Ó felsége fénynyomatu arczképe, a mely az. egyesület 
nagytermében levő eredeti olajfestmény titán készült, meg
rendelhető az Országos erdészet i egyesület titkári hivatalá
nál (Budapest , V., Alkotmány-utcza 10.). Ara az egyesület 
ragjai részére c s o m a g o l á s s a l és p o s t a k ö l t s é g g e l 
e g y ü t t 3 frt 50 kr, nem tagok részére 1 frt. 

Magyarosodunk. G ö l d n e r J ó z s e f m. k. erdészjelölt, 
egyesülerünk rendes tagja, vezetéknevét K. i n e s e s - r o vál-
toztotta. Él jen!! 

Halálozás. Erdősi B a i e r s d o r f Adolf egyesülerünk-
nek régi idők óta buzgó alapító tagja elhunyt. B é k e ham
vaira ! 


