
nek leírására, azok megértését 9 ábrával s a részletmérések ered
ményét különféle táblázatok közlésével magyarázza meg; végül 
leírásához csatolja Jurgó község átnézeti térképét, melyen az 
alkalmazott háromszögelési hálózat berajzoltatott. 

A tudós szerző értekezése nemcsak a főiskolai hallgatóság
nak, de a gyakorlatban működő erdőmérnöknek is igen hasznos 
vezérfonalul s útmutatóul szolgál. 

Minthogy szaktársaink egyike-másika jöhet abba a helyzetbe, 
hogy ily nagyobb körültekintést igénylő munkálatot kell végeznie, 
eme értekezést e helyen felemlíteni jónak láttam. 

A müvecske Selmeczbányán Joerges Ágost özv. és fia könyv
kereskedésében kapható s ára 1 K. 

Tomasovszky Imre. 
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H I V A T A L O S K Ö Z L E M É N Y E K . 

603 908. sz. Közhírré teszem, hogy a Szenicz községi (Nyitra 
vármegye) születésű Thebery István részére 1890. évi október hó 
27-ik napján 38. szám alatt az erdőőri szakvizsga letételéről kiál
lított eredeti bizonyítvány megsemmisülvén, ahelyett nevezett 
részére 1908. évi 603. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű 
hiteles másodlat adatott ki. 

Pozsony, 1908. május hó 12. Sághy  Kálmán 
ni. kir. főerdőtanácsos, 

kir. erdőfelügyelő. 
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K Ü L Ö N F É L É K . 

Személyi hi rek. Ő felsége a király Rubinek  Gyulának, az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatójának a magyar 
nemességet a zsitvabesenyői  előnévvel, Bernát  István országgyűlési 
képviselőnek és közgazdasági írónak pedig a korláti  előnévvel 
adományozta. Mindketten az ujabb gazdatársadalmi mozgalmak-



ban vezető szerepet visznek és ezen a téren szerzett érdemeik 
elismeréseként részesültek e kitüntetésben. 

W e s s e l y Józse f és Miklitz Róbert emléke i . Mult hó 16-án 
Bécsben, a földmivelési főiskola előtti parkban két emlékmű 
lepleztetett le, melyek egyike Wessely Józsefet, az osztrák-magyar 
államvasuttársaság bánáti uradalmainak volt jószágigazgatóját és 
jeles szakírót, az egykori magyar erdészegyletnek egy időben 
alelnökét, a másik Micklitz Róbert volt osztrák országos főerdő-
mestert ábrázolja. Wessely József tevékenységének nagy részét 
magyar földön fejtvén ki, a magyar erdészet is részt vett a kegye
letes ünnepélyen azáltal, hogy az Országos Erdészeti Egyesület 
a maga képviselésére igazgató-választmányának egyik tagját, 
Hoffmann Antal urad. erdőfelügyelőt küldötte ki. 

A b ir tokrendezés i szakbizot t ság k inevezése . Az ország 
erdélyrészi, továbbá a volt partiumbeli vármegyék területén való 
uj birtokrendezési eljárásról szóló 1908. évi VII. törvénycikk s az 
ezt kiegészítő 1200/908. I. M. számú végrehajtási rendelet alapján 
a földmivelésügyi miniszter az igazságügyi és pénzügyi minisz
terekkel egyetértőleg megalakította a birtokrendezési szakbizott
ságot. A bizottság elnöke lett Mezőssy Béla földmivelésügyi állam
titkár, helyettese: dr. Bartóky József miniszteri tanácsos, tagjai: 
mint gazdasági szakférfiak Darányi Béla, Pirkner János miniszteri 
tanácsosok, Sierbán János és Ruisz Oyula m. kir. jószágigazgatók, 
Horváth Sándor, Tomcsányi Oyula miniszteri tanácsosok, Roch-
litz Dezső m. kir. erdőfelügyelő, Józsa László műszaki tanácsos. 
A pénzügyminiszter a bizottságba Antalffy Andor és Kollár Dániel 
felmérési központi felügyelőket küldte ki, az igazságügyminiszter 
pedig: Avedik Simon és Zsiros Kálmán kir. kúriai birót, dr. Sebess 
Dénes kir. ítélőtáblai és dr. Börcsök Andor kir. törvényszéki 
birót, végül a földmivelésügyi miniszter dr. Papp Ragályi István, 
báró Podmaniczky Gyula osztálytanácsosokat és ifj. Ivády Béla 
miniszteri segédtitkárt. A bizottság titkári teendőit dr. Börcsök 
Andor kir. törvényszéki biró végzi. 

Az 1908. á l l a m k ö l t s é g v e t é s tárgyalása tudvalevően valósá
gos gyorslépésben történt, nem csodálkozhatunk tehát, ha annak 



során nevezetesebb felszólalás erdőgazdasági tekintetben sem tör
tént. Mindössze Nagy  György képviselő sürgette meg Mezőssy 
államtitkárnak a Székelyföldre való utazását, melytől ő az ottani 
közbirtokossági erdőknek az állami kezelés alól való kibocsátását 
várja. 

Felemlitendőnek tartjuk még Bozóky Árpád határozati javas
latát, melylyel utasítani kívánta a kormányt, hogy a vadászatról 
szóló 1883. évi X X . t.-cz. oly módosítása iránt terjesszen a ház 
elé törvényjavaslatot, hogy a 2., 3., 4., 5., 6. §§ . hatályon kivül 
helyezésével, a vadászat minden kivétel nélkül a földtulajdonos 
által, vagy annak beleegyezésével gyakorolható és hogy a mezei 
nyul is a kártékony állatok közé (13. §.) sorozandó. 

A határozati javaslatot azonban sem a kormány, sem a kép
viselőház magáévá nem tette. 

A n y á r f a t e n y é s z t é s é n e k j u t a l m a z á s a Olaszország-ban. 
Az olasz kormány tekintettel arra, hogy a fafogyasztás, mint a 
papírgyártás főanyaga, mindinkább nagyobb jelentőséget nyer és 
hogy ez a fogyasztás nagyban fölülmúlja Olaszország erre alkal
mas fahozamának mennyiségét —ugy hogy az olasz papírgyárak 
e tekintetben évenkint jelentékeny behozatalra szorulnak — a 
papírgyártással jól felhasználható fanemek s ezek között külö
nösen a gyorsan fejlődő kanadai nyárfának termelésére jutalmakat 
tűzött ki. 

E jutalmakra pályázhatnak azok az erkölcsi testületek és 
magánosok, kik 1908. évben kanadai nyárt ültetnek, azt jó ered
ménynyel müvelik. 

A kitűzött jutalmak a következők: 

1. 3 egyenkint 900 lírás jutalom s aranyérem azok részére, 
kik legalább 3000 db; 

2. 6 egyenként 600 lírás jutalom és ezüstérem azok részére, 
kik legalább 2000 db; 

3. 12 egyenkint 300 lírás jutalom és bronzérem azok részére, 
kik legalább 1000 db; 

4. 12 egyenkint 150 lírás jutalom olyanok részére, kik legalább 
500 db kanadai nyárfát ültettek. 

A jutalmakat az 1913. évben osztják ki. Ezenkívül a kötött 



forgalmú birtokokon, a földmivelési iskolákhoz tartozó területeken, 
kísérleti telepeken, melyeket miniszteri rendelet jelöl ki, minta-
nyárasok fognak ültettetni és kanadai nyárcsemeték nevelésére 
csemetekertek berendeztetni. Cs. Oy. 

A görögországi erdők termelése és jövedelme az 1906. 
évben az athéni cs. és kir. osztrák-magyar konzul jelentése szerint 
a következő volt: 

48000 mó 

Hajóépületi fa — 232 „ 
444 h 

398.600 quintal 
169.382 

73.770 
46.152 

Cserző és festőanyagok... 5.300 
Karnbok . . . . . . 2.830 
Szelidgesztenye (gyümölcs) 853 
Mész . . . . . . 377.203 

Épület- és műfa termelése az előbbi évekhez képest apadt, 
mert a külföldről behozott épületfa az alacsony aranyázsió folytán 
jelentékenyebb versenyt okozott. Hasonlóképpen apadt a Valonea 
termése, úgyszintén a faszén és a mész előállítása is. Kiszállításra a 
fent felsorolt termékek közül különösen csak a Valonea és a gyanta 
kerül. 1906-ban 1,222.268 frank értékű és 62.600 quintalt kitevő 
Valoneát, valamint 541.288 frank értékű s 23.095 quintalra rugó 
gyantát szállítottak ki. 

Gyanta iránt való kereslet a külföldről mindinkább élénkebb 
s az utóbbi időben jelentékeny mennyiség került kivitelre -
Ausztriába és Magyarországba. Cs.  Oy. 

Erdei tüzek. A napilapok hirei szerint a Székelyföldön ismét 
nagyobb erdei tüzesetek fordulnak elő. Igy a Kovászna melletti 
Sügepatak és Lőrinczoldal nevü erdőkben, a Zabola melletti 
Bojtos-erdőben és Gelencze község cseres erdejében volt több 
napig tartó tűz, amely tetemesebb kárt okozott. 



Halálozások. Sifft  Ágost m. kir. főerdész, a segesvári m. kir. 
járási erdőgondnokság vezetője és az Országos Erdészeti Egye
sület rendes tagja m. hó 11-én hosszas szenvedés után 44. élet
évében elhunyt. 

Szeöts Oéza II. éves erdőmérnökhallgató Selmeczbányán m. 
hó 17-én életének 22. évében elhunyt. 

Béke hamvaikra! 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Fiám  Ferencz ura
dalmi főerdésznek a hasznos vad tenyésztése és az erdőgazdaság teién szerzett 
érdemei elismeréséül a koronás arany érdemkeresztet adományozom. 

Kelt Bécsben, 1908. évi április hó 23. Ferencz  József  s. k. 
Qróf Zichy  Aladár  s. k. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Kacsanovszky  József kir. főerdészt 
Susákról Budapestre helyezte át s szolgálattételre a vezetése alatt álló minisz
térium erdészeti I/B. főosztályába osztotta be, a susáki kir. erdőrendezőség 
vezetésével pedig Lehoczky  György kir. erdőmestert bízta meg. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Craus  Géza  kir. alerdő-
felügyelőt a marosvásárhelyi kir. erdőfelügyelőségtől a miskolczi kir. erdő
felügyelőséghez. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az államerdészeti tisztviselők egyesitett 
létszámába Magyar  János végzett erdészeti főiskolai hallgatót a szegedi m. kir. 
állami erdőhivatalhoz, Bizony  Ferencz uradalmi erdészsegédet és Körös  Gyula 
végzett erdészeti főiskolai hallgatót pedig a kolozsvári m. kir. erdőigazgatósághoz 
ideiglenes minőségű m. kir. erdőgyakornokká nevezte kl. 

* 

A ni. kir. földmivelésügyi miniszter Michaleis  Fróbert m. kir. erdőgyakor
noknak állami szolgálatáról történt lemondását elfogadta. 
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