
Felsőiregi erdőbirtokosság 12 K, Debreczen város 300 K, 
Trencsén város 30 K, Bartha Pál S K 09 f. 

Zernesti jár. erdőgondnokság 286 K 10 f (ehhez hozzájárultak: 
Zernesti erdőőri személyzet 6 K 10 f, Capony Márton papírgyárá
nak igazgatósága 50 K, Kocziha János 5 K, Albrich Gyula 5 K, 
Brassói Czellulosegyár R.-T. zernesti gyárvezetősége 75 K, Géczy B. 
20 K, Guimann János 10 K, Brúder Metian 10 K, Enesen I. 5 K, 
Enesen György 10 K, Bosiok 10 K, Fieinrich János 10 K, Botory 
Juon 20 K, Brassói görög nemzeti egyház 50 K). 

Putnoki főszolgabíró 80 K, Temesvári erdőfelügyelőség II. 
küldeménye 710 K (ehhez, valamint a III. és IV. füzetben Jausz S. 
kir. erdőfelügyelő ur nevén nyugtázott 1000 K-ás küldeményéhez 
hozzájárultak: „Bisztra" Erdőkihasználási R.-T. 300 K, Weisz Hugó 
és Társa 200 K, Brody Testvérek 300 K, Borló-Örményesi Faipar 
R.-T. 200 K,*) Karánsebesi városi fatermelés 300 K, Eissler J. és 
Testvérei 200 K, Rosenstock és Deutsch, özv. Milch E.-né és 
Milch N. 200 K, Jausz Sándor 10 K). 

Szatmári püsp. erdőhivatal 184 K 90 f. 
Gróf Erdődy Sándor urad. 550 K (ehhez hozzájárultak: 

Gróf Erdődy Sándor 500 K és az urad. erdészeti személyzet 50 K). 
Jásztelek község 4 K 30 f, Valcsói v. urb. 34 K 50 f. 
A-gyűjtés kezdete óta befolyt 121.483 K 21 f. 
Fogadják a nemesszivü adakozók az Országos Erdészeti 

Egyesület őszinte köszönetét! 

c2? ó£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Elhunytak: apsai Dán Elek m. kir. főerdő-
mérnök, az Orsz. Erdészeti Egyesület rendes tagja, 54 éves korában 
Huszton; 

Florek János m. kir. erdőszámtanácsos 53 éves korában 
Apatinban; 

', Olózer László, a rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. erdő
főmérnöke, az Orsz. Erdészeti Egyesület rendes tagja Budapesten ; 

*) Ujabb adomány, összesen 400 K-át adományozott. 



Schwabik Ferencz nyug. főerdész, az Orsz. Erdészeti Egyesület 
rendes tagja, 66 éves korában Szigetvárt; 

Stromp/Pál hitb. urad. erdőmester, az Orsz. Erdészeti Egyesület 
rendes tagja, életének 61. évében Budapesten; 

Tavassy Lajos hitb. urad. nyug. főerdőmérnök, Jolsva város 
erdőtisztje, az Orsz. Erdészeti Egyesület rendes tagja, életének 
55. évében Jolsván; 

Wang Ferdinánd nyug. cs. kir. miniszteri tanácsos, a bécsi 
földmivelési főiskola tanára, az ausztriai vadpatakszabályozási 
szolgálatnak hosszú éven át vezetője és gyakorlati, valamint tudomá
nyos fejlesztője Bécsben, életének 62. évében. 

Béke hamvaikra! 

PöSTYEN 
A H Á B O R Ú D A C Z Á R A 

A N Y I T V A * 
Az összes FÜRDŐK, 
az összes SZÁLLÓK 
t e l j e s ü z e m b e n . N o r m á l i s 
vasút i forgalom (Budapes té 
ről 3 1 t  óra k ö z v e t l e n gyorsé 
v o n a t t a l ) . * * # »j* ij* * 

E g y e s ü l e t ü n k tagjai az 
eddigi k e d v e z m é n y e k e 
ben m o s t i s r é sze sü lnek . 



Hirek a hadbavonult erdőtisztekről. Kitüntetést kaptak: Bálás 
Dezső m. kir. segéderdőmérnök, m. kir. tart. honvédtüzérhadnagy 
(az ezüst katonai érdemérmet másodízben a kardokkal), Nagy 
Zoltán m. kir. erdőmérnökgyakornok, m. kir. tart. honvédtüzér
hadnagy (a Signum laudist a kardokkal), Kachelmann Ottó m. kir. 
erdőmérnökgyakornok, cs. és kir. tart. főhadnagy (a III. osztályú 
katonai érdemkeresztet), Körösi János kir. segéderdőmérnök, cs. és 
kir. tart. hadnagy (a Signum laudist másodízben), Szeöts Béla 
m. kir. erdőmérnök, 12. árkász-zászlóaljbeli tart. főhadnagy (katonai 
érdemkeresztet a hadiékitménynyel és a kardokkal). 

Horváth Károly, a keszthelyi uradalom erdőmérnöke, tart. 
hadnagy, 1915. január óta teljesít katonai szolgálatot. 

A VI. magyar hadikölcsön. A kormány ujabb hadikölcsönért 
fordul az ország lakosságának áldozatkészségéhez. A haza és saját 
érdekében cselekszik, aki pénzét hadikölcsön jegyzésére fordítja 
és nem kételkedünk benne, hogy erdőgazda-közönségünk az ujabb 
kölcsönből is méltóan veszi ki részét. 

Megjegyezzük itt, hogy az Országos Erdészeti Egyesület az 
első öt hadikölcsönből összesen 110.000 K-t jegyzett és a rokkant
segélyalapra befolyt összegből ezúttal is módjában lesz jelen
tékenyebb ujabb jegyzést eszközölni. 

A mérnöki ezim használatának rendezése Ausztriában. 
Amit nálunk a műszaki kar 1878 óta siker nélkül sürget, azt 
Ausztriában egy rövid császári rendelet már megvalósito'ta: szabá
lyozta a mérnöki czim viselését és védelemben részesiti azt. Az 
1917. évi márczius 14-én 130. sz. a. kelt császári rendelet a mérnöki 
czimet mint kari megkülönböztetést fogja fel s annak szolgálati czim-
ként való használatát, a hadsereg és haditengerészet kötelékein kivül, 
egyenesen eltiltja. A rendelet a műegyetemet, bányászati és föld-
mivelésügyi főiskolát, a katonai műszaki iskolákat, a régi bányászati 
és erdészeti akadémiákat végzetteket nyilvánítja a mérnök czim 
viselésére jogosultaknak. Ilyképen az 1867 előtt a selmeczbányai 
erdészeti akadémiát végzettek czimkérdése Ausztriában rendezve 
van, mig nálunk ez sem reájuk, sem utódaikra vonatkozóan még 
nem történt meg. 

Érdekes, hogy a kérdés fejlődése egészen más Ausztriában és 
más nálunk. Ott a kari megkülönböztetés eszköze a mérnöki czim, 



itt szolgálati czim. Amidőn 1900-ban az Országos Erdészeti Egyesület 
•csatlakozott a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet mozgalmához, 
a műszaki minősítés jogviszonyainak rendezése volt a főczél, nem 
pedig a szolgálati czimek megváltoztatása. Ausztriában a mostani 
rendelet ezt a főczélt, a kérdés lényegét teljes megoldásra juttatja. 
Nálunk ellenben 1904-ben az erdészeti főiskola reformjánál ugyan 
gondoskodás történt arról, hogy a végzett hallgatók az erdészeti 
államvizsgán erdőmérnöki oklevelet nyerjenek, de a mérnöki czim 
védelméről és arról, vájjon a régebbi végzettségűek mily czim 
viselésére jogosultak, nem volt szó. 1909-ben azután az állam
erdészeti szolgálat keretében az erdőmérnöki czim mint szolgálati 
czim életbelépett, ami természetesen ismét csak részleges megoldás 
volt, amint arra az Erdészeti Lapok 1908. évi XXI. füzetének 
1089. oldalán reámutattunk. Sajnos, az erdőmérnöki czim megvédve 
ma sincsen és a magánszolgálatban való jogosultságának szabályozása 
mai napig késett. A kormány eleget vélt tenni kötelességének, ha 
az erdőmérnöki czimnek az államerdészeti szolgálat körében történt 
bevezetés után jóindulatúan szemlélte, hogy ezek a czimek a 
magánszolgálatban is lassanként tért hódítottak. Talán az ausztriai 
példa ezen a téren is változást hoz. 

Siketnémák részére alapítványi helyek üresednek meg a 
körmöczbányal Intézetnél. Pályázhatnak államerdészeti alkalmazottak, 
kincstári erdőmunkások vagy a földmivelésügyi minisztériumhoz 
tartozó egyéb állami alkalmazottak 7—10 évesgyermekei. A folyamod
vány a m. kir. földmivelésügyi miniszter úrhoz czimezve, a siket
némák körmöczbányai intézete igazgatóságához küldendő s mellé
kelni kell hozzá a) a gyermek anyakönyvi kivonatát; b) himlőoltási 
bizonyítványát; c) orvosi véleményt; d) családi és birtokkimutatást; 
e) a kincstári alkalmazás igazolását. A c) d) mellékletek kiállításá
hoz — kérésre — az intézet igazgatósága küld űrlapot. 

Helyreigazítás. Az Erdészeti Lapok legutóbbi füzetének 161. 
•oldalának utolsó sorában Németországból helyett Németalföldről 
•olvasandó. 

Továbbá a 165. oldal utolsóelőtti bekezdésének utolsó mon
data helyesen igy végződik: a hadviselők ágyú-, fegyver- és lőszer
gyártása és jórészben a fűtés és világítás is a szénellátástól függ. 

ót ót óA 


