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Ára egy évre, azok számára, kik az Országos Erdészeti-Egyesületnek nem tagjai,
6 frt. Az egylet azon alapító tagjainak, kik legalább 150 frtot alapítottak, ingyen
jár, míg azoknak, kik ezen ősszegnél kevesebbet alapítottak, az illető alapítványi
kamat beküldése mellett ára 3 frt. Rendes tagoknak a 8 frt évdij fejében
szintén ingyen küldetik meg.
Könyvárusoknak százalék nem adatik, valamint, egyes füzetek sem adatnak el.
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Kiadó :

Szerkesztő :

Az Országos Erdészeti-Egyesület.

BedöAlbertr

Megjelenik minden

hónapban.

Huszonegyedik évfolyam.
Ш füzet.
1882. Januárhó.
Előfizetési dij egy évre 8 frt. Az Országos Erdészeti-Egyesület azon alapító tagjai,
kik legalább 150 frt alapítványt tettek, valamint a rendes tagok is a 8 frt évi
tagsági dij fejében, ingyen kapják. Oly alapító tagok, kik -150 frtnál kevesebbet
alapítottak 8 frt kedvezményi árért járathatják.
JgsžP' Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapesten, Lipotváros, Hold-ntcza, 21. szám, П. emelet.

A loup irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijért közöltetnek.

Robbantó szerek alkalmazása a tuskófa kihasználásánál.
Irta: S'zécsi Zsigmond, m. k. erdőakadémiai tanár.

Az évi vágásokban visszamaradó tuskó- és vastagabb
gyökérfa meg nem vetendő fatömeget képvisel. Nagy átlagban
vehetjük, hogy az a földfölötti fatömeg ty^-ed részét teszi.
Ezen fatömeg nyerése tehát mindazon esetekben, melyekben
sem az erdőtörvény, sem más erdőgazdasági tekintetek azt
nem tiltjákj indokolva van, ha a termelési költségek levonása
után még haszon mutatkozik, eredjen ez a nyert fából, vagy
a talajnak mezőgazdasági növények termelésére történt jobb
előkészítéséből, a foganatosítandó'.'erdősítésből vagy az egyik fanemből a másikba való átmenet megkönnyebbítéséből, vagy
pedig abból, hogy a telepítendő fiatalosnak ártalmas rovarok
búvó helyeit ez uton eltávolítjuk.
A tuskóirtás е szerint különösen faszegény vidékeken,
melyek erdőállománya' ha szép is, de csekély, továbbá jó
EBDÉSZETI LAPOK.
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KIADJA AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
Megindították 1862-ben Wagner Károly és Divald Adolf
Felelős szerkesztő és kiadói.

DR. ING.#URMIHÁLYIZOLTÁN#
Megjelenik minden hó 15-én.
Előfizetési díja?', egész évre 24 P, erdészeti 'altiszteknek 12 P.
Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai a ' t a g d í j fejében kapják:
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest V., Alkotmány-u. 6. sz. II. em.
(Távb.: 323-T22.)

Közleményeink egészben vagy részben való átvétele csalc a forrás
megnevezése mellett történhetik.

vitéz Marsóy Ferenc t
1888 - 1 9 4 2 .

Fájdalmas veszteség érte ismét a magyar erdészétet: vitéz
Marsóy Ferenc .miniszteri tanácsos álig néhány napi betegség után
váratlanul elhunyt.
A Megboldogult az állami erdőmérnöki kar egyik legbuzgóbb
tagja és legkitartóbb munkása volt, aki 32 évi közszolgálata alatt
mindig a legméltóbban, képviselte szakmáját, amellyel egész léikével; összenőtt.. • • ;
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1888 május 27-én született Zsolnán, és Nagyszombatban járt
gimnáziumba. A főiskola elvégzése után á besztercebányai r. kat.
püspökség erdőgazdaságában kezdte > pályáját, dé már 1910-ben
állami szolgálatba lépett. A besztercebányai m. kir. erdőigazgatósághoz nevezték ki, innen került a lőcsei, majd az eperjesi állami
erdőhivatalhoz, 1914-ben pedig mint segéderdőmérnök az eperjesvidéki- járási erdőgondnokság vezetője lett.
1914 augusztus hó 1-től 1918 november hó 14-ig résztvett a
világháborúban, s mint, tart.. főhadnagy szerelt le. 44 hónapi
tűzvonalbeli
szolgálata
aláit ötször sebesült
meg: Kiválóan bátor
magatartásáért, mint a hadiékítményes III. oszt. kat. érdemkereszt;
az ezüst és, bronz Signum laúdis, a Károlyi-csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdonosát, & Kormányzq Űr Őfőméltósága a Vitézi
Rend tagjává avatta.
1920-ban a földmívélésügyi minisztériumba rendélték ,bi
szolgálattételre, és ezután gyorsan haladt előre pályáján. 1!)39

