
1)0 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 

I-

FELHÍVÁS -

a tavaszi erdészeti államvizsga tárgyában. 

1/1917. szám. — Az 1917. év tavaszán erdészeti államvizsgát 
tenni szándékozók felhivatnak, hogy kérvényüket az ehhez szükséges 
engedély iránt legkésőbb 1917. év február hó végéig- a m. kir. 
földmivelésügyi minisztérium I, A főosztályának czimére (Budapest, 
V, Zoltán-utcza 16. szám) bérmentve küldjék be. 

Az erdészeti államvizsgához való bocsátásra kivételesen azok 
is igényt tarthatnak, akiknek gyakorlati szolgálata a vizsga idejéig 
számítva a két évet nem éri el, ha igazolják azt, hogy a gyakorlati 
szolgálatban mutatkozó hiányosság önhibájukon kívül, valamely 
— a háborúval kapcsolatos •— méltánylást érdemlő ok következté
ben állott elő. 

Budapest, 1917. évi január hó 9-én. 
Horváth Sándor s. k. 

miniszteri tanácsos, 
a vizsgáló bi70ttság elnöke. 

II. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY 

(elveszett erdőőri szakvizsgabizonyitvdny tárgyában). 

96/1917. szám. — Közhírré teszem, hogy a Lontó községi 
(Hont vármegye) születésű Pt icsek Rezső részére az 1890. évi 
október hó 22. napján, 229. szám alatt, az erdőőri szakvizsga le-
téleléről kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, e helyett nevezett 
részére, 1917. év 96/ef. szám alatt, az eredetivel egyenlő értékű 
hiteles másodlat adatott ki. 

Budapest, 1917. évi február hó 3-án. 
Eránosz Antal János 

kir. erdőfel ügyelő. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Lapunk megjelenésének késedelméér t szives elnézést kérünk. 
Oka a szerkesztő néhány napi betegségében rejlik. 

Hadifogoly-kartársaink újév i üdvözlet e Szibériából és 
Turkesztánból isméi nem maradt el. Krasnojarskból az Országos 
Erdészeti Egyesület a következő német nyelvű levelet kapta: 

A közelgő karácsonyi ünnepek és az évforduló alkalmából 
őszinte tiszteletünk nyilvánítását és legszívélyesebb üdvözleteinket 
küldjük otthoni szaktársainknak. Boldog ünnepeket és újévet 
kívánva, kérjük a Mindenhatót, engedje meg, hogy mielőbb ismét 
szakunk felvirágoztatásáért működhessünk. 

A krasnojarski hadifogolytábor magyar erdőmérnökei: Apáti 
László, Barsi Nándor, Erdődy Miklós, Erdődy Zoltán, Fatl (Fail ?) 
Ernő, Oerecze Sándor, Gondos Jenő, Hedbawny Károly, Horváth 
Béla, Kleiszner Károly, Kovacsik Dezső, Krausz János, Mihalovics 
Sándor, Nagy Ferencz, Péterffy András, Székely Géza, Zimay János. 

Újévi üdvözletet küldött továbbá Osztroluczky Tibor Chodjert-
ből (Turkesztán). Egyúttal külön levélben újból szakkönyveket kértek 
az egyesülettől, amely azokat el is küldte, daczára annak, hogy a 
mult évben küldött könyvek hónapok múlva kézbesittetlenül vissza
érkeztek. Az üdvözlést az egyes személyekhez intézett, meleg hangú 
levelezőlapon viszonozta az egyesület abban a reményben, hogy 
a sok közül talán néhány eléri rendeltetési helyét. 

. Halálozások. Lukatalvi Bartha Ábel m. kir. erdőtanácsos, a 
zalaegerszegi állami erdőhivatal volt főnöke, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja, m. hó 31-én Budapesten 48 éves korában 
hosszas szenvedés után elhunyt. Benne az Erdészeti Lapok is 
munkatársukat gyászolják. Több találmánya volt (mérőműszerek, 
fadöntőcsavar). Különösen a besztercze-naszódi ősfenyvesek növek-
vési viszonyait tette tanulmány tárgyává. 

Erdődy Gyula gróf v. b. 1.1., cs. és kir. kamarás, főrendiházi 
tag, az Országos Erdészeti Egyesület alapító tagja, Vasvörösváron 
63 éves korában, továbbá 



Hornig Károly báró, veszprémi püspök, az Országos Erdészeti 
Egyesület alapitó tagja, f. hó 9-én 73 éves korában és 

nemestóthi Szabó Sándor ny. m. kir. erdőfelügyelő, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja Gyulafehérvári f. hó 3-án elhunyt. 

Béke hamvaikra! 
Személyi hirek. Ö Felsége a király megkoronáztatása alkal

mával az Országos Erdészeti Egyesület következő tagjait tüntette 
ki: malomvizi Kendeffy Gábor földbirtokost a grófi méltósággal, 
Ambrózy Gyula gróf koronaőrt, Erdődy Imre gróf, Károlyi Lajos gróf, 
Károlyi László gróf főrendiházi tagokat a belső titkos tanácsosi 
méltósággal, Festetits Tassilo herczeg magyar főudvarmestert, 
Széchenyi Gyula gróf főlovászmestert és Széchenyi Béla gróf 
koronaőr b. t. t.-okat a Lipót-rend nagykeresztjével, Esterházy 
Miklós herczeg főpohárnokmestert, Festetits Pál gróf főkamarás-
mester b. t. t.-okat a vaskoronarend I. osztályával, Hornig Károly báró 
b. t. t. veszprémi püspököt és Teleki József gróf b. t. t.-t a leg
felső köszön etnyilvánitásával. 

Ő Felsége továbbá Lányai Elemér grófot, az Országos Erdé
szeti Egyesület alapitó tagját a magyar herczegi méltóságra emelte 
főméltóságu czimmel. 

A miniszterelnök Osztroluczky Gézát, Trencsén vármegye 
nyug. főispánját, az Országos Erdészeti Egyesület választmányi 
tagját az Országos Közélelmezési Hivatal alelnökévé nevezte ki. 

Rövid hirek hadbavonult erdőtisztekről. Apáti Vilmos 
Gölniczbánya város erdőmestere 1915. év elején önként jelentkezett 
hadi szolgálatra s kezdetben mint oktató tiszt, majd hosszabb ideig 
a volhyniai fronton mint egy tábori vasút végállomásának parancs
noka működött. Legutóbb Belgrádba helyezték át a kormányzóság 
erdészeti osztályához. 

Sándor Béla honvédtüzérhadnagy, jelenleg vezényelt katonai 
erdőgondnok — még mint zászlós — az ellenség előtt tanúsított 
magatartásáért, hadseregparancsnoki dicséretben részesült és meg
kapta a bronz vitézségi érmet. 

Pukács Endre tart. főhadnagy, ujabban az ezüst Signum laudis-
ban részesült. 

Nagy adományok a rokkan t segélyalapra. A rokkant segély
a lapra befolyt összegek fenti nyilvános nyugtázását január hó 



végével zártuk le. Ezen időpont és lapunk megjelenése között 
azonban két oly nagy adomány folyt be, amelyről már most hirt 
kell adnunk olvasóinknak. Az egyik báró Qhillány Imre földmivelés
ügyi miniszter urnák a kincstári erdőbirtokok részéről kegyesen 
engedélyezett 20.000 K-ás hozzájárulása, a másik dr. Jankovich 
Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák a közalapítványi 
birtok részéről kilátásba helyezett s öt éven át egyenlő részletek
ben utalványozandó 10.000 K-ás adománya. 

o Az Országos Erdészeti Egyesület a kormány nagylelkű áldozat
készségéért külön felterjesztésekben mondott köszönetet. 

- Minthogy több uradalom is nagyobb összegeket adományozott 
és szaktársaink buzgósága napról-napra ujabb adományokhoz 
juttatja egyesületünk uj alapítványát, az a 100.000 K-t előreláthatólag 
nemsokára el fogja érni, 

A Szepes vármegyei Erdészeti Egyesület közgyűlése. A Szepes-
vármegyei Erdészeti Egyesület mult évi deczember hó 11-én tar
totta meg rendes közgyűlését Felkán. 

A közgyűlést a tátrai széldöntések területére és az ott létesí
tett vizes facsusztatóhoz rendezett érdekes kirándulás előzte meg. 

A kiránduláson résztvevőknek elsősorban az volt a czéljuk, 
hogy a tátrai széldöntvények feldolgozása és kiszállítása körül 
folyó munkákat megtekintsék és azoknak előrehaladottságáról meg^ 
győződést szerezzenek. 

A tapasztaltak alapján azt lehet mondani, hogy igen sok és 
nagy ugyan a széldöntés területén eddig már elvégzett munka, 
de igen nagy a még elvégzendő munka is és hosszabb időre lesz 
még szükség, mig az újraerdősítés kezdetét veheti. 

A kirándulók érdeklődését különösen azon vizes facsüsztató 
vonta magára, melyet a Fakereskedelmi R-T. budapesti fiókja a 
Nagyszalók község volt úrbéres birtokossági erdőben, az „Anna" 
patak mentén legutóbb avégett létesített, hogy segítségével a tátrai 
széldöntéseknek a Klotild-ut alatti részét — mintegy 80.000 tniA 

famennyiséget — Nagyszalók közelébe, a villamos vasúti meg
állóhelyig, aránylag könnyű és olcsó módon leszállíthassa. • 

A vizes facsüsztató csatornáját — mely úgyszólván mindenütt 
fatömbökből összerótt állványokon nyugszik — a belső oldalakon 
simára bárdolt, szorosan összeillesztett és az ászkokhoz és egy-



máshoz íaszegekkel erősített fagerendák képezik. A csatorna felső 
szélessége 1 m, mélysége 0*5 m, a facsusztatónak egész hossza 
4'8 km, esése általában csekély, 12—16° ou , a szálfák 7—8 perez 
alatt teszik meg az utat a csusztatóban a kezdőponttól a végpont
nál berendezett rakodóig. A fa lecsusztatásához szükséges víz
mennyiséget az »Anna" patak és részben ennek egyik mellékpatakja 
szolgáltatja. 

A vizes facsüsztató építési költsége — a beépített fa értéké
nek betudásával — kereken 70.000 koronát tesz. 

A facsüsztató a vállalatra nézve nagy előnyt és lényeges meg
takarítást jelent, amennyiben máskülönben a kiszállítandó, mintegy 
80.000 tm^-nyl famennyiséget drága és különösen a jelenlegi 
viszonyok között csak igen nehezen szerezhető fuvarerővel, tenge-

PÖSTYEN 
A HÁBOR Ú D A C Z Á R A 

W-ifcic/ N Y I T V A * 

t e l j e s ü z e m b e n . Normál i s 
vasút i forgalo m ( B u d a p e s t : 
ről 3 1 4 ór a közve t l e n g y o r s : 
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Az összes FÜRDŐK, 
az összes SZÁLLÓK 

Egyesüle tünk tagja i a z 
eddigi k e d v e z m é n y e k : 
ben m o st i s ré szesü lnek . 



lyen kellett volna a legközelebbi villamos vasúti megállóhelyig, 
Nagyszalókig szállítani. 

Miután a Fakereskedelmi R.-T. fiókja a Szepesvármegyei 
Erdészeti Egyesület iránti előzékenységgel a facsusztatót a közgyűlés 
alkalmából üzembe helyezni szives volt, alkalmuk nyílt a kirándulók
nak arról is meggyőződniök, hogy a facsüsztató fennakadás nélkül 
kifogástalanul működik. 

Rövid pihenő után a kirándulók a facsüsztató mentén le
gyalogoltak a végpontnál berendezett rakodóig, hol az arra ren
delt munkások a csusztatón lekerült szálfákat meglepő ügyességgel 
és gyorsasággal tovább vontatják és guritják, illetve a villamos 
vasút vágánya közelében felmáglyázzák. A szálfákat innen ugyanis 
már a villamos vasút szállítja Poprád-Felka vasúti állomásig. 

A facsüsztató végpontjától rövid gyaloglás és a villamos vas
úton történt kis idei utazás után a kirándulók csakhamar meg
érkeztek Felkára, hol a közgyűlés a városháza tanácstermében 
d. u. 3 órakor vette kezdetét. 

A közgyűlésen résztvettek: Nádas Béla elnök, Halmi László 
titkár, Zimann Ede h. pénztáros, továbbá Czimra József, Gruber 
Károly, Hornung Gusztáv, Kelecsényi Mihály, Kummer Károly, 
Plotényi Jenő és Sztankó Zoltán egyesületi tagok, valamint Ehik 
Gyula dr. főreáliskolai tanár, mint vendég, a „Szepesi Hirnök" 
képviseletében. Távolmaradásukat többen kimentették. 

A megjelentek szívélyes üdvözlése és a közgyűlés megnyitása 
után az elnök kegyeletteljes szavakkal emlékezett meg Ő Felsége 
Első Ferencz József jóságos királyunk elhunytáról. A közgyűlés, 
mely az elnök szavait állva és mély megilletődéssel hallgatta végig, 
elrendelte, hogy fenkölt királyunk emléke a jegyzőkönyvben meg
örökíttessék. 

Az egyesület belső életét érintő több apró ügyek bejelentése 
után megemlékezett az elnök Winkler Pál nyűg. főszolgabíró, 
rendes tag haláláról. 

Folytatólag bejelentette az elnök, hogy a magyarországi vár
megyék és városok monográfiáját szerkesztő bizottságnak az egye
sülethez intézett megkeresése folytán a Szepes vármegyére vonat
kozó erdészeti és vadászati rész földolgozását Barger Guidó egye* 
sületi alelnök volt szives elvállalni. Ez a munka az egyesületi tagok 



által beszolgáltatott adatok alapján már el is készült, de kiadására 
a világháború közbejötte folytán még nem kerülhetett rá a sor. 

A mult közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése 
után felül lettek vizsgálva a pénztári számadások, mire a közgyűlés 
Zimann Ede h. pénztárosnak a felmentvényt, köszönetének tolmá
csolása mellett megadta. 

Az indítványok során Czimra József kir. erdőfelügyelő indít
ványára a közgyűlés báró Ghillány Imre földmivelésügyi m. kir. 
minisztert táviratilag üdvözölte. 

Zimann Ede indítványára 100 koronát szavazott meg a köz
gyűlés az erdészeti [alkalmazottak hadi rokkant segélyalapja javára 
és Czimra József indítványára elhatározta a közgyűlés, hogy az 
egyesület törzsvagyonából 1000 koronát hadi kölcsön jegyzésére 
fordit. 

Miután a közgyűlés a Fakereskedelmi R.-T. budapesti fiókjá
nak és Felka XVI szepesi város, nagyközség elöljáróságának a 
Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület iránt tanúsított szives elő
zékenységéért lelkesedéssel köszönetet szavazott, berekesztette az 
elnök a közgyűlést. 

D. u. 4 órakor közös ebédre gyűltek össze a közgyűlésen 
résztvevők. 

Ismét egy erdöbirtok részvénytársasági kézen. A Magyar 
Fakereskedő f. é. 2. száma szerint gróf Franken-Sierstorpff11.000 
holdas szokolyai (Nógrád m.) uradalmát 4 -5 millió K-ért egy 
konzorczium vásárolta meg, melynek tagjai Balogh Brúnó, Aczél 
János dr., Billitz Sándor, Egry (Engel) Aurél dr., Franki Sándor 
és Rechtnitz Béla,, akik részvénytársasággá fognak alakulni. 

Katonai felmentések bevárása. A polgári hatóság mind
azoknak, akiknek felmentését kérelmezte, engedélyt adhat felmen
tésük bevárására. Bevárhatják a döntést azok is, akik határidőhöz 
kötve voltak felmentve és felmentésük meghosszabbítását kérték 
és azt a polgári hatóság kilátásba helyezte. Erről a polgári ható
ság írásbeli engedélyt ad az illetőnek, de ez az engedély hat 
hétnél hosszabb időre nem állitható ki. Rendkívüli méltánylást 
érdemlő esetekben a kérelmező, avagy ajánló polgári hatóságok
nak joga van ezt a hat heti várakozási időt még négy héttel meg-



toldani. Az ilyen engedélyek kiállításáról a katonai nyilvántartó 
hatóságot okvetlenül értesíteni kell. 

Ha a meghatározott hat hét letelte után a felmentés iránti 
kérelem nem intéződött el, az illetőknek be kell vonulnia. 

Felmentések meghosszabbítása esetében az ily engedélyekben 
fel kell tüntetni, hogy a felmentendő már régebben fel volt mentve 
és a meghosszabbítást az illető hatóság ugyanazon oknál fogva 
ajánlja. Ennek a kedvezménynek a megadása csak akkor igazolt, 
ha közérdekből történik. 

Török technikai és ipari folyóirat. Keil Ottó kostantinápolyi 
német könyvkereskedő kiadásában Oenie Civil Ottoman czimmel 
egy uj folyóirat jelent meg. A folyóirat tárgyköre az építészetre, ut-, 
vasutépitészetre, bányászatra, kohászatra, az öntözési berendezésekre, 
árvizmentesitési munkálatokra, a mező- és erdőgazdaságra és 
mindennemű ipari vállalkozásra egyaránt kiterjed. 

Elszámolás a „Mensa" ezéljaira befolyt adományokról; 
A Főiskolai Mensa A. Egyesület elnöksége őszinte köszönetét 
tolmácsolva a következő ujabb adományokat nyugtázza: Selmecz-
és Bélabánya 100 K, az állami segítség IV. részlete 1000 K, 
Országos Erdészeti Egyesület 300 K, Orsz. Magyar Bány. és 
Koh. E. 150 K. 
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VÁLTOZÁSOK É S KITÜNTETÉSE K A Z ERDÉSZET I 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük a z urada lma k t . veze tősége i t , h o g y erdötlszt i l é tszámukba n be -
ál ló vá l tozásokró l bennünke t levelező- lapo n értes í ten i sz íveskedjenek. ) 

földi János ny. miniszteri tanácsos, a magyar Vöröskereszt-Egylet főmeg-
blzott-helyettese a porosz királyi vörös kereszt érem III. osztályával lelt kitüntetve. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte az állami erdőtisztek összesített 
közös rangsorozati létszámába Avram György m. kir. erdőmérnökgyakornökot 
(Sátoraljaújhelyre) és Siegrriund Konrád uradalmi erdészsegédet (Segesvárra)' 
ideiglenes minőségű m. kir. segéderdőmérnökökké; a következő végzett erdészeti1 


