
KÜLÖNFÉLÉK-
Ö felségének arczképe, mely a székházunk közgyűlési 

termét diszitő olajfestmény után készült, teljesen elfogyott. 
Á kitűnő kivitelű fénynyomatból, mely ő felségét vadász
öltönyben tünteti fel és méltó disze lehet minden magyar 
erdész hivatalos vagy lakóhelyiségének, az Országos Erdé
szeti Egyesület ujabb kiadást szándékozik rendezni. Az uj 
kiadás példányszámának meghalározhatása végett némi 
tájékozást szerzendő, az egyesület titkári hivatala avval a 
kérelemmel fordul a tisztelt tagtársakhoz, és az Erdészeti 
Lapok t. olvasó közönségéhez, hogy a 0 3/oo cm. nagy
ságú képet nála lehetőleg előzetesen (f. é. július hó köze
péig) megrendelni szíveskedjenek. A kép ára mint eddig, 
bérmentett elküldéssel az Országos Erdészeti Egyesület 
tagjai részére 7 korona, nem tagoknak 8 korona. 

A m. k. Földtani Intézet Budapesten, a Stefánia-uton 
épült palotájában nyert uj otthont, amely a hozzája fűzött 
igényeknek minden tekintetben megfelel. Az intézetet f. hó 
7-én nyitotta meg dr. Darányi Ignácz fölmivelésügyi minis
ter, nagy közönség jelenlétében. A megnyitási ünnepélyt 
az uj épület és berendezésének megtekintése követte. A 
palota építésénél a tervező magyar motívumokat igyeke
zett érvényre juttatni. 

Az első emeletet a 16,211 kötetre terjedő könyvtár 
foglalja el, mig a második emeleten óriási világos termek
ben a felette gazdag és érdekes gyűjtemények találtak 
helyet. Ez a múzeum a közönség által minden vasárnapon 
és csütörtökön d. e. 10 és 1 óra között díjtalanul tekint
hető meg és hétfő és péntek kivételével a hét többi nap
jain is nyitva áll d. e. 10 — 1-ig személyenkint egy korona 
belépő-dij melleit. 



A megnyitási ünnepélyen szétosztott ismertető füzet 
az intézet fejlődéséről számol be 1868-tól a mai napig. 
Az erdőgazdaságra is igen becses adatokat szolgáltató 
részletes geológiai felvételeit az.-intézet, eddig főleg a 
Dunántúlra, továbbá Temes, Krassó-Szörény, Arad, Bihar, 
Kolozs, Szatmár, Szolnok-Doboka ésMáramaros niegyékre 
terjesztette ki. ; 

Háromszék, Csik és Maros-Torda megyékben átnéze-
tes geológiai felvételek történtek, az alföldön pedig: Mező
hegyes, Szeged, Halas és Komárom vidékén agrogeologiai 
felvételeket eszközölt az intézet. 

Uj fafogyasztó iparvállalatok. Több uj fafogyasztó 
vállalat létesítéséről cs tervezéséről veszünk hirL Egy 
német társaság Fogaras vidékén 3 millió korona alap
tőkével nagy czelhűose-gyárat akar épiteni. » U n i o « erdő
ipar részvénytársaság czég alatt pedig Budapesten már 
meg is alakult egy uj üzlet, melynek c z é l j á a fakereske-
clelem fejlesztése. Az alaptőke 4,700.000 K. A részvény
társaság élén Chorin Ferenez országgyűlési képviselő áll. 
A társaság működését első sorban a Popper Sándor czég 
erdélyi és bukovinai vállalatainak átvételével szándékozik 
megkezdeni. 

Horvátországban a Blank H. Hugó berlini czég Cef-
niken (Uj-Gradiska mellet!) fa-lepároló-gyárat létesít. A 
cerniki uradalom fürésztelepén felvágott bükkfa hulladékát 
fogja az uj vegyi gyár fa-szesz, kalczium-acetaf stb. készí
tésére felhasználni. 

Külkereskedelmi faforgalmunk 1899-ben. A statisztikai 
hivatal közleményei szerint volt a kivitel és behozatal: 



Kocsirakomány á 10000 kg. 
K i v i t e l B e v i t e l 

Tűzifa _ .. . 7,902 .__ . . . 2,072 
Kemény épület- és műfa 7,146 ___ . . . 340 
Puha épület- és műfa „ _ .. . 8,306 . . . . . . 3,238 
Puha bányafa __. . . . . 5,387 . . . 3$ 
Donga .__ ___ .__ . . . . 13,815 „ . .__ 3,349 
Vasúti talpfa ___ . . . 9,059 „ . ___ 839 
Kemény fűrészáru ___ : „ 20,842 . . . . . . 914 
Puha fürészáru .__ . .. . 33,095 .... . . . 20,896 
Zsindely és szőllőkaró 147 . . . . . . 1,673 

Összesen 105,699 33,360 

A felsorolt árunemekre vonatkozólag tehát 72,339 
kocsirakománynyal múlja felül kivitelünk a behozatalt. Az 
1898. évvel szemben pedig a behozatal 5921 vaggonnal 
csökkent, a kivitel ellenben 17,348 rakománynyal emel
kedett, ugy hogy faforgalmi mérlegünknek 23,269 kocsi
rakománynyal való örvendetes javulását konstatálhatjuk. 

Németország faforgalmáról a legutóbbi 8 évben a 
»Magyar Fakereskedő« f. évi 2. száma nyomán a követ
kező érdekes adatokat közöljük: Az utolsó évtized kez
dete óta a német birodalom fabevitele 14*9 millió méler-
mázsával emelkedett. Feltűnő nagy az emelkedés különö
sen a legutóbbi években. A bevitel 1896-tól 1897-ig 6-95 
millióval, 1897-ről 1898-ra ismét 6-9 millió métermázsával 
emelkedett. A bevitel és kivitel métermázsákban vol t : 

Bevitel Kivitel 

1890 . . . . . . 32.805,857 . . . . . . 2.988,858 
1891 . . . .... 28.413,566 .__ . . . 3.420,741 
1892 . . . . . . 32,963,974 . . . ' . . . 2.964,688 
1893 . . . . . . 30.773,367 ___ . . . 2.457,596 
1894 __. . . . 27.686,750 . . . . . . 2.631,334 



Bevitel Kivitel 

1895. ___ . . . 29.439,049 „ _ . . . 2.739,266 
1896 . . . .... 33.854,213 . . . . . . 2.950,091 
1897 . . . . . . 40.807,676 . . . . . . 3.514,411 
1898 . . . . . . 47.725,712 . . . . . . 3.379,445 
Jellemző, hogy amíg az ausztria-magyarországi, svéd

norvég- és oroszországi bevitel pl. a fiirészárunál ez alatt 
a 8 év alatt 60—100%-kal emelkedett, addig az amerikai 
fürészáruból most majdnem 9-szer annyi jön be Német
országba, mint 1890-ben. 

Románia erdőgazdaságáról a bukaresti földmivelési 
ministerium a következő tájékoztató adatokat teszi közzé : 
Románia összes erdőterülete 1.085,033 ha., az üzembe 
vett erdőké pedig 599.084 ha. A fanemek eloszlására 
nézve 30°/o tölgyes, 29" u vegyes tölgyes és bükkös, 
23°/° vegyes bükkös és fenyves, 13" o a tiszta fenyves, 
4" o egyéb lágyerdő, 9°/p ákáczos. A hektáronkinti tiszta 
jövedelem az 1889—99. években 2-30 frank volt. 

Vasúti talpták Quebracho-fából. A tölgy- és bükktalp-
fáknak ujabb versenytársa akadt. A porosz vasúti minis
terium 25.000 darab Quebracho-talpfát rendelt Argentiniá
ban, ahol ily talpfák állítólag 17 évig is használatban 
állottak, anélkül, hogy elkorhadtak volna. Ezen fanem nagy 
ellentálló képességét nagy csersavtartalmának^ köszönheti, 
amely az érett fában 22" o-ig emelkedik. 

A távirda-oszlopok tartóssá tétele. A Vasúti és Hajó
zási hetilapban olvassuk: Anglia, valamint Amerika nedv
dúsabb helyein alkalmazott távirda-oszlopok korai elkor-
hadását meggátolandó, az intéző körök már régóta tesznek 
mindenféle kísérleteket arra nézve, hogy a távirda-oszlopok-
nak használt fákat tartóssá, az elkorhadástól mentté tegyék. 
Az angol Timber Trades Journal legújabb száma említést 



tesz egy amerikai mérnöknek M. H. L. Duboisnak az alább 
felemiitett módszeréről, melyet több felé már kipróbáltak, 
sőt Angliában már széltében alkalmaznak. Dubois mód
szere szerint a földbe leásott távirda-oszlopokat egy 60 cm. 
hosszú és két darabból álló félhenger alakú égetett agyag-
hüvelylyel veszik körül, mely megfelelően akként van hor
nyolva, hogy egymásra tolható és 5—10 cm.-nyire kiáll 
a földből. A távirda-oszlop és a hüvely közötti lért egy 
nagyon egyszerű keverékkel töltik ki, mely finom kvarcz-
homokból áll s mely közé forró gyantát öntenek. Az álta
lános és e módszerrel tett kísérleteket azonban nemcsak 
a távirda-oszlopoknál alkalmazták eredménynyel, de ujab
ban ugyanily eljárással a fahiclak czölöpeit és mindennemű 
karókat sikeresen védelmeznek meg a nedves földben való 
korai elkorhadás ellen. 

A bükktalpfák telítéséről az Erdészeti Lapok f. évi 
I I . füzetében megjelent czikkre vonatkozólag Polifka János 
máv. felügyelő ur annak közlésére kért fel, hogy ezen 
czikkben a bükkfa tulajdonságaira és hibáira vonatkozó 
ismertetés a m. kir. államvasutak által 1891. évi 61848. 
szám alatt kiadott és általa kidolgozott utasítással szó-
szerint egyezik. Egyúttal beküldötte ezt az utasítást. A 
magunk részéről konstatáltuk, hogy az említett czikknek 
a bükkfa technikai tulajdonságaira és hibáira vonatkozó 
része (71—78. oldal) helyenkénti stiláris változtatásoktól 
és közbevetésektől eltekintve, a bemutatott hivatalos kiad
ványnyal azonos, megjegyezzük azonban, hogy a 
közlőnek saját szavai szerint az a czélja, hogy a » t . szak
társak, akik . . . bükktalpfák készítésével foglalkoznak, 
tudomást vegyenek mindama szempontokról, melyeket a 
m . kir. államvasút átvevő mérnökei az átvételnél a'fenn
álló utasítások és rendeletek értelmében figyelembe vesznek« , 



mely czélnak a m. k. államvasutak által kiadott utasítás, 
eredeti szövegével jobb szolgálatot vélt tehetni, mint a 
hivatalos kiadvány átírásával. 

Uránia néven egy uj tudományos folyóirat indult meg. 
Az »Uránia«, mint a tudományok s a művészetek nép
szerűsítése czéljából alakult »Uránia magyar tudományos 
egyesület« egyik eszköze, megkedveltetni igyekszik a nagy 
közönséggel a közmüveló'dés minden ágazatát felölelő 
ismereteket, amiket tartalomra nézve komoly, de formára 
nézve lehetőleg könnyed alakban fog olvasóival közölni. 

Az » U r á n i a « egyelőre havonkint egyszer, a szükség
hez képest — különösen a téli időszakban — két-heten-
kint egyszer fog megjelenni. Július és augusztus hónapok
ban azonban szünetel. 

Az »Urániá«-t az »Uránia magyar tudományos 
egyesület« tagjai —• mint a tagsági kedvezmények egyikét 
— külön dij fizetése nélkül kapják; nem egyesületi tagok-
nnk az »Uránia« ára egész évre 8 korona. (Egy füzet ára 
50 fillér). 

Az előfizetések Hornyánszky Viktor könyvkiadó-hiva
talához (Budapest, V., Akadémia-utcza 4.) intézendők. 

Halálozás. Zsabka János m. k. erdészjelölt, az Orszá
gos Erdészeti Egyesület rendes tagja, f. é. május hó 2-án 
Bustyaházán meghalt. Béke hamvaira! 

Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat 
körében. 

A m. kir. földmivelésügyi minister KuUmann Gusztáv erdő-
számvizsgálót erdőszámtanácsossá, FarTcas Sándor erdőszámtaná
csosi czimmel felruházott erdöszámvizsgálót valóságos erdőszám
tanácsossá, Erős Gyula, Wolf Attila, Rálcóczi Károly, Szepesházi 
János, Saller György, Bosnyák Mihály, Bezy Vilmos, Wilhelmb 



Gyula és Uitz Mátyás erdőszámellenőröket ordőszám vizsgálókká, 
továbbá Gözsy Gyula, Braila Illés, Koppányi Lajos, Dióssy Dezső, 
Méhes Péter Pál, Blattny Ernő, Mentler Sándor, Florek János, 
Brannich Gyula, Szécsi Imre és Gruber Gyula erdőszámtiszteket 
erdőszámellenőrökké nevezte ki, s végül Donáth Károly, Bemenarik 
József és Huttya Pál ideiglenes minőségű erdőszámtiszteket ezen 
állásukban véglegesen megerősítette. 


