
A bükkfaüzlet helyzete kielégitő, amennyiben a főczikkek iránt 
nagy kereslet mutatkozik. A M . Á. V . nagymennyiségű tűzifát, 452.000 
köbmétert rendelt meg a különböző termelőknél; a bükktalpfák 
termeléséhez is rendkívül sok bükkfára van szükség, mely körül
mény a bükkfaüzlet egészséges alakulását előmozdítja. 

A butorlécz, a hajlitottfabutorgyártás nyersanyaga nagyon 
keresett, mert a folyton emelkedő árak arra kényszeritik a gyára
kat, hogy butorléczszükségletüket több évre igyekezzenek fedezni. 

A bükkfadonga állandóan teret hódit; a bel- és külföldi 
vegyi és zsiradékgyárak, melyek régebben tölgyfahordókat fo
gyasztottak, a tölgyfa megdrágulása miatt a bükkfadongákra tér
nek el s ma már jelentékeny mennyiségű bükkfadongát expor
tálunk mindenfelé. 

A faszén ára legutóbbi tudósításom óta jelentékenyen emel
kedett, amennyiben ma elsőrendű száraz, rostált áruért budapesti 
paritással mintegy 520—530 K-t fizetnek. 

Feltehető, hogy a balkán háború befejeztével a faszükséglet 
ugy a belföldön, mint pedig a Balkán-államokban jelentékenyen 
megnövekszik és akkor a faüzlet ujabb fellendülésére számithatunk. 

Fodor Lipót. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Értesítés. A hónap első napjaiban Budapesten megtartani 
szokott erdész-vacsora ezúttal kivételesen folyó évi deczember hó 
14-én a rákócziúti Metropol-szálloda fehér-termében fog meg
tartatni. Felkérjük tisztelt vidéki kartársainkat, hogy a vacsorán 
való részvételükről, a megfelelő helyiség biztosítása czéljából, 
Lipcsey László m. kir. főerdőmérnököt (Zoltán-utcza 16-ik szám) 
folyó évi deczember hó 10-ig levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek. 

Étkezés étlap szerint. 
A M a g y a r Szakirók Országos Egyesüle tének j u b i l e u m a . 

Tiz évvel ezelőtt tömörültek a magyar szaksajtó képviselői — kiknek 
addig érdekképviseletük nem volt — egyesületté. Országunkban, ahol 
mindenki mindenhez vél érteni, különös jelentősége van a szak
sajtónak, amely hivatott kezekben a hozzáértés hangján szól az 



ország közgazdasági, műszaki, kereskedelmi és ipari kérdéseihez, 
gyakran ellensúlyozva a közönség és a gyorséletü napisajtó körében 
felbukkanó avatatlan véleményeket. A Magyar Szakírók Országos 
Egyesülete, amely magában egyesíti számottevő szaklapjainkat, 
Gellért Mórnak, az iparegyesület igazgatójának tapintatos vezetése 
alatt, fennállása óta minden alkalmat felhasznált arra, hogy a szó 
legjobb értelmében vett szakirodalomnak súlyt szerezzen és meg
hallgatást biztosítson ott, ahol közgazdaságunk szálai összefutnak. 
A komolyan és czéltudatosan munkálkodó testületnek, melyben a 
legellentétesebb érdekek képviselői összhangzó együttműködésre 
egyesültek, kollegiális együttérzéssel számos sikert kívánunk a 
jövőben i s ! 

A tö lgy- és cserfa fá jának megkülönböztetése került szóba 
a K i r . M . Természettudományi Társulat növénytani szakosztályá
nak mult havi ülésén. 

Dr . Hollendonner Ferencz előadja, hogy egyes esetekben a 
fameghatározáshoz föl lehet használni a fa csersavtartalmát, 
illetőleg annak a reakczióit; igy ha a lucz- és vörösfenyő fájá
ból — melyek histológiailag igen közel állanak egymáshoz — 
üvegdarabbal vakarékot készítünk és ezt kémcsőbe téve vas
kloridnak majdnem telitett vizes oldatát adjuk hozzá, akkor a 
luczfenyő fája szinét alig változtatja, csak a reagens szinét veszi 
föl, mig a vörösfenyő fája megfeketedik. H a a fa frissen meg
gyalult felületét kenjük be a folyadékkal, akkor a luczfenyő zöld, 
a vörösfenyő fája rövid idő múlva fekete lesz. Ugyanezen az 
alapon különböztethető meg a cser (Quercus cerris) és a tölgyek 
(Qu. robur, Qu. sessiliflora, Qu. conferta, Qu. lanuginosa) fája 
is. A cser fájából készített vakarék ferriszulfát vizes oldatától szinét 
alig változtatja, m i g a tölgyeké rögtön sötétkék szinü lesz. H a a 
frissen gyalult fát kenjük be, akkor a cserfán csak piszkos folt 
marad vissza, a tölgyek azonban rögtön sötétkék szinüek lesznek. 
Vaschloridoldat is mutatja a különbséget, de a színbeli különbség 
ferriszulfátoldattal élesebb. A csersavas anyagoknak a fa tartóssá
gára igen nagy befolyásuk van, erre vezethető vissza a cser és tölgy 
fájának tartóssága közötti különbség is. A fenyők között a gyanta
nélküli tiszafa (Taxus) tartósságát szintén a csersavas anyagok 
okozzák. Ez is adja a reakcziót. 



A bajor képviselőház különös javaslattal fordult a kor
mányhoz. Hazai viszonyaink között, amikor bizony vajmi ritkán 
buzgólkodnak földbirtokosaink az erdősítés terén, szokatlanul 
hangzik, ha azt olvassuk, hogy a bajor oly törvényt tart szük
ségesnek, mely erdősítési szándék esetén az előzetes hatósági 
engedélyt és a szomszédoknak beleszólási jogot követel. Szóval, 
ott az eddig mezőgazdaságilag művelt területek gyakori erdősí
tését korlátozni óhajtják. A hatóság (községi elüljáróság, nagyobb 
terjedelmű erdősítéseknél a kerületi kormány) arra volna hivatva, 
hogy mérlegelje, mennyiben szenved az erdősítés által a szom
szédok gazdasága (beárnyalás stb.) s ehhez mért korlátozásnak 
vetné alá az erdősítési tevékenységet. Nagyobb mezőgazdasági 
területek erdősítésénél az is megfontolás tárgyává volna teendő, 
hogy az erdősítés által mennyiben csökken a munkaalkalom. 

Halálozás. Lakner Lajos m. kir. erdőmérnök, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja, mult hó 12-én Rozsnyón 43. élet
évében és Szálka Albert m. kir. főerdőőr, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja, mult hó 21-én Budapesteh életének 62. évé
ben elhunyt. Béke hamvaikra! 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Modrovich Ferencz m. kir. 
segéderdőmérnököt Beszterczebányáról Beszterczére az erdőigazgatósághoz. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Jámbor István m. kir. erdőmérnök

gyakornoknak állami szolgálatáról történt lemondását elfogadta. 
* 

Qróf Széchenyi Miklós nagyváradi 1. sz. püspök Balogh Kálmán püsp. 
urad. erdőmestert (Nagyvárad) erdőtanácsossá, Somogyi Géza (Nagyvárad), Feren-
£sik Ödön (Beél), Oyőry Géza (Vaskoh) és Sterba Szabolcs (Mislólázur) főerdé-
szeket főerdőmérnökké, Somogyi Ferencz (Ökrös), Marossy Antal (Tenke), Hám 


