
töltött időre eső ellátási költséget szülője, gyámja, vagy más hozzá
tartozója a szakiskola igazgatójának felszólítása után hat héten 
belül megtéríti. 

Akik a továbbképző tanfolyamra való felvétel iránt közvet
lenül a szakiskola elvégzése után folyamodnak, azoknak a fenti 
a), d), e) és f) pontok alatt emiitett iratokat a kérvényhez csatolni 
nem kell. 

7. A tanfolyamra felvett minden tanuló a szakiskolába való 
belépés alkalmával köteles magával hozni: 6 inget, 6 alsónadrágot, 
6 zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát, 1 pár — erdőjárásra 
alkalmas — erős bagariacsizmát. A tanulók egyéb ruházatáról, 
valamint a szükséges tankönyvekről, tanszerekről és eszközökről, 
nemkülönben a tanulóknak lakással és élelmezéssel való ellátásáról, 
a szakiskolában töltött idő alatt a tanulókért fizetett ellátási költ
ség fejében, illetőleg az erre szolgáló államköltségvetési hitel ter
hére, a szakiskola gondoskodik; de viszont a szakiskola helyisé
geinek berendezésének és felszerelésének rendbentartása és tiszto
gatása a tanulók kötelességét képezi. 

8. Azokat a tanulókat, akik a továbbképző tanfolyamra 
nem közvetlenül a szakiskola elvégzése után vétetnek fel, jelent
kezésük alkalmával a szakiskola igazgatója orvosi vizsgálat alá 
veti. Akit a szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy a szakiskolai 
foglalkoztatás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szen
vedőnek, vagy hiányos testi szervezetünek talál: az a szakiskolába 
nem fogadtatik be. 

Budapest, 1910. évi május hó. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter, 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Fekete Lajos — a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja. A Magyar Tudományos Akadémia a közel
múltban tartott f. évi nagygyűlése szakunk nagyérdemű 
tudósát, a magyar erdészeti irodalom egyik legtermékenyebb 
művelőjét, Fekete Lajos miniszteri tanácsos, ny. főiskolai 



tanárt, levelező tagjai sorába választotta. Őszinte örömmel 
üdvözöljük őt e rég megérdemelt kitüntetése alkalmából, 
amelynek fényéből egy sugár szakunkra is esik, melynek 
méltánylást és megbecsülést szerzett, mert bár kétségtelenül 
elsősorban botanikus tudományos működése nyitotta meg 
Fekete Lajos előtt a Tudományos Akadémia kapuit, mégis 
ez mindig elválaszthatlan kapcsolatban állott erdőgazdasági 
tudományos működésével. 

Személyi hirek. Ő felsége az alább „Változások és 
Kitüntetések" cz. rovatunkban közölt legfelső kézirataival a 
magyar erdőgazdaság három kiváló művelőjét tüntette ki 
a miniszteri tanácsosi czim és jelleg adományozásával. 
A kitüntetés Lászlóffy Gábor m. kir. főerdőtanácsost, a 
földmivelésügyi minisztérium erdőfelügyeleti osztályának 
vezetőjét, Tomcsányi Gusztáv máramarosszigeti m. kir. erdő
igazgatót és Vadas Jenő m. kir. főerdőtanácsost, főiskolai 
tanárt, a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskola 
ezidőszerinti rektorát érte s őszinte örömmel adunk róla 
e helyen is hirt. 

A városi erdőtisztek ér tekezlete . Ruttkay Géza, Szakolcza 
város erdőmesterének kezdeményezésére a városi erdőtisztek, amint 
mult számunkban már jeleztük, f. hó 8-án Budapesten értekezletre 
gyűltek össze, hogy a városi tisztviselők fizetésrendezéséről készült 
törvénytervezet sérelmes intézkedéseivel foglalkozzanak és az orvoslás 
módjait megvitassák. Részt vettek az értekezleten: Belházy Gyula 
(N.-Enyed), Bocz Géza (Szászváros), Filipek Sándor (Modor), 
Gunesch Gottfried (Brassó), Kársai Károly (Kassa), László János 
(Debreczen), Mölczer Gyula (Rimaszombat), Nozdroviczky Miklós 
(Esztergom), Pomarius Alfréd (Segesvár). Rowland Gusztáv (Szent 
György), Ruttkay Géza (Szakolcza), Török Gábor (Debreczen), 
Zügn Nándor (Sopron). 

Az értekezletet Ruttkay Géza nyitotta meg, röviden vázolva, 
hogy mi indította őt arra, hogy a városi erdőtiszteket összehívja 
és ismertetve a polgármesterek emlékiratának az erdőtisztekre 



vonatkozó részét, amely helyes érveléssel és kellő nyomatékkal 
kivánja, hogy az erdőtisztek a közigazgatási tisztviselők közé soroz-
tassanak és a fizetésrendezés keretébe bevonassanak a városoknak 
adandó állami segély terhére. Az értekezlet vezetésére Török 
Gábort, Debreczen város erdőmesterét kéri fel. 

Török Gábor köszönetet mond a beléje helyezett bizalomért 
és a jegyzőkönyv vezetésére László Jánost kéri fel. 

A vitában majdnem valamennyi jelenlévő részt vett; az érte
kezlet határozatát a következőkben foglalhatjuk össze: 

Az értekezlet szükségesnek tartja, hogy a városi erdőtisztek 
jogos kívánságaikat emlékiratba foglalják, amelyben kérelmezik: 

1. hogy az erdőtiszt is ismertessék el közigazgatási tiszt
viselőnek; 

2. hogy a vezető erdőtiszt a városi tanácsnokkal egyenlő 
javadalmazásban részesüljön, mig az önálló kezelő erdőtisztek 
(erdőgondnokok) ezen állásukban egy fizetési osztálylyal alacsonyabb 
javadalmazást érhessenek el, mint a vezető erdőtiszt; 

3. hogy az alkotandó városi törvényben gondoskodás tör
ténjék, hogy a vezető erdőliszt a városi tanácsnak szavazati joggal 
biró tagja legyen; 

4. hogy ugyanott gondoskodás történjék aziránt, hogy a 
3. pontban kérelmezettek daczára az erdőtisztek mindenütt élet
fogytiglan választassanak; végül 

5. hogy czimeik az állami erdőtisztekéhez hasonlóan rendez
tessenek. 

A kimerítő indokolással ellátandó emlékirat szerkesztésére 
Török Gábor, Kársai Károly, Ruttkay Géza és Ziign Nándor 
kérettek fel s ugyanokét kérte fel az értekezlet arra, hogy az 
emlékiratot a belügyi és földmivelésügyi minisztereknek, valamint 
az illetékes államtitkároknak és főosztályvezetőknek küldöttségileg 
adják át. 

A béesi nemzetközi vadászati kiállítás folyó hó 7-én meg
nyílt. Az angol király halála következtében az ünnepélyes meg
nyitás elmaradt, amelyet egyébként az esős időjárás is megzavart 
volna. A kiállítás magyar része, amelyet Földi János m. k. fő
erdőtanácsos rendezett, Clement Károly és Pfeifer Gyula erdő
mérnökök közreműködésével, külön csarnokban van elhelyezve, 



amelyet Fischer József műépítész tervezett. A magyar kiállitás 
ízléses elrendezésével kimagaslik a többiek közül. A kiállitás rész
letes leirását későbbre tartván fenn, most csak annyit kívánunk 
még megjegyezni, hogy értesülésünk szerint sok kiállítási épület 
még nem készülvén el, érdeklődő olvasóink jól teszik, ha csak 
néhány hét múlva látogatják meg a kiállítást. 

úA c > ? ú£ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

( K é r j ü k az u r a d a l m a k t. veze tősége i t , h o g y erdőt i sz t i l é t s z á m u k b a n be
álló v á l t o z á s o k r ó l b e n n ü n k e t levelező- lapon ér te s í t en i sz íveskedjenek . ) 

Magyar földmivelésügyi miniszterem előterjesztésére Vadas Jenő főerdő-
tanácsosnak, a bányászati és erdészeti főiskola rendes tanárának, a miniszteri 
tanácsosi czimet és jelleget díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1910. évi április hó 29-én. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F s. k. 
G R Ó F SERÉNYI BÉLA s. k. 

* 

Magyar földmivelésügyi miniszterem előterjesztésére Tomcsányi Gusztáv 
erdőigazgatónak és Lászlóffy Gábor főerdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi 
czimet és jelleget díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1910. évi április hó 29-én. 
FERENCZ J Ó Z S E F s. k. 

G R Ó F SERÉNYI BÉLA s. k. 
* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Barrois Andor m. kir. erdőmérnök
jelöltnek és Radó Gábor m. kir. erdőmérnökgyakornoknak állásáról történt 
lemondását elfogadta. 

ú£ ú£ ú£ 


