
gyermek tényleg a fent elősorolt tanintézetek valamelyikében 
tanul, illetőleg az első részlet akkor, ha a gyermek az illető tan
intézetbe fölvétetett. 

A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő a folyamodó 
ellátatlan gyermekeinek száma s a gyermekek által esetleg élvezett 
ösztöndíj vagy más ilynemű állandó segély összege s a kérvény
hez a gyermek, illetőleg a gyermekek legutolsó iskolai bizonyít
ványai, nemkülönben a szülők vagyoni állásáról szóló hatósági 
bizonyítvány, illetve atyátlan, anyátlan árváknál az árvaszék igazol
ványa csatolandó. 

Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok felhivatnak, hogy az 
alapból nyerhető segélyek iránti kérvényüket szabályszerű bélyeg
gel ellátva legkésőbb folyó évi július hó 8-ig „Az államerdészeti 
tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizott
ságához" (Budapest, V., Zoltán-u. 16. sz.) küldjék be. Az ezen határ
időn tul beérkező, vagy kellőleg fel nem szerelt kérvények figye
lembe nem vétetnek. 

Budapest 1909. évi május hó 22-én. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

ú£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

A Baranya-, Somogy-, Tolnamegyei Erdészeti és Vadá
szati Egyesület közgyűlését a f. évben június hó 5-én Barcson 
tartotta meg, melyet az elnök akadályoztatása miatt Pánczél Ottó 
kir. erdőfelügyelő mint I. alelnök délelőtt 11 órakor nyitott meg, 
szives szavakkal üdvözölve a megjelent tagokat s a meghívott 
társegyesületek és törvényhatóságok kiküldött képviselőit. 

A közgyűlésen a földmivelésügyi m. kir. minisztériumot 
Simenszky Kálmán m. kir. főerdőtanácsos, Borsod, Gömör, Heves 
megyék Erdészeti Egyesületét Mitske Gusztáv egyesületi titkár, 
Somogy vármegye közönségét Sárközy György főszolgabíró, Pécs 
szab. kir. várost pedig Suha Rezső erdőmester képviselték. Az 
Országos Erdészeti Egyesület gróf Széchenyi Bertalant bizta meg 
képviseltetésével, ki azonban egyéb elfoglaltsága miatt a köz-



gyűlésben részt nem vehetett, mig az Arad-, Temes-, Déva-
Lugosvidéki Erdészeti Egyesület képviselésére Pánczél Ottó kére
tett fel. A tagok közül megjelentek: Schréter Károly herczegi 
erdőfelügyelő, Tóth János Máv. főmérnök, Nemes Manó Máv. 
főmérnök, Ódor Ignácz főerdész, Tirts Rezső főerdész, Wenk 
Ferencz főerdész, Almássy István főerdőmérnök, Tatarek Kálmán 
erdőmester, Bükkhel János erdőmérnök, Hajek Antal erdész, 
Saller Kálmán erdész, Töreky Árpád jószágigazgató, Puskás Jenő 
főerdész, Mayer Gyula főerdész, Dokupil Adolf erdőmester, 
Schmidt Ferencz főerdész, Peltzmann József erdész, Stern Lajos 
földbirtokos, Dobó Jenő főerdész, Seeh Jenő főerdőmérnök és 
Kolossváry Andor titkár. 

Napirend előtt az elnök köszönetet mond Sárközy György barcsi 
főszolgabírónak a közgyűlés és galamblövőverseny előkészítése és 
rendezése körül kifejtett szives fáradozásaiért, a Neuschloss-féle 
nasici tanningyár és gőzfürész részvénytársaságnak, hogy lehetővé 
tette hírneves barcsi fatelepének és gőzfürészüzemének megtekin
tését és beható tanulmányozását; végül a barcsi Kaszinónak a 
helyiségért, melyet a közgyűlés czéljaira átengedni szives volt. 

A mult ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése után 
Kolossváry Andor titkár olvasta fel az Egyesület mult évi műkö
déséről szóló jelentését, melyben mindenekelőtt összetartásra, ügy
szeretetre buzdítja a tagokat, majd áttér az elmúlt év egyes moz
zanataira, jelentvén, hogy a Stainer-féle 45 K-ás adományból az 
Egyesület 25 K-t Szakály Ferencznek, 20 K-t pedig Faller András
nak adományozott, mint akik a mult évben megtartott erdőőri 
szakvizsgát a legjobb eredménynyel tették le. Sajnálattal konstatálta 
továbbá, hogy az egyesület által a három vármegye érdemes 
erdő- és vadőreinek megjutalmazására kitűzött 8 jutalomdijáért 
mindössze csak öten folyamodtak, jeléül annak, hogy az Egyesület 
intenczióit kevesen méltatták a megérdemelt figyelemre. A folya
modók közül Gáspár Dániel főerdőőrnek 50 K, Rózsa József erdő
őrnek 30 K, Noll Jakab erdőőrnek 50 K, Csitkovics József vadőrnek 
20 K, végül Baller Ferencz erdőőrnek 30 K jutalom és elismerő 
oklevél adományoztatott. 

Az orvvadászat elleni védekezés ügyében az előző közgyűlési 
határozatokból kifolyólag az Egyesület úgy a m. kir. kormányhoz, 



mint a képviselőházhoz terjedelmes feliratokat intézett, kérve és 
szorgalmazva az azokban kifejtett sérelmek gyökeres orvoslását. 

A titkári jelentés tudomásul adta a közgyűlésnek, hogy az 
Egyesület rendes tagként belépett az Országos Erdészeti Egyesü
letbe, az Országos Magyar Vadászati Védegyletbe, a Borsod, 
Gömör, Heves megyék Erdészeti Egyesületébe, végül az Arad-, 
Temes-, Déva-, Lugosvidéki Erdészeti Egyesületbe. 

Titkár jelenti továbbá, hogy a volt pécsi Polgári Czéllövő 
Egylet vagyona az Egyesület czéljaira megszerezhető nem lévén, 
és tekintettel egyidejűleg az Egyesület anyagi helyzetére, az 
Egyesület kebelében felállítandó Czéllövő Egylet és ifjúsági czél
lövő zászlóalj szervezésének előmunkálataira megtett lépések 
sikerre nem vezettek. Az Egyesületnek 27 alapitó és 178 rendes 
tagja van. Alapitó tagok sorába belépett: Frigyes főherczeg bellyei 
uradalma; rendes tagokul felvétettek: Szeép László számtartó Pécs, 
Feigler László intéző Körcsönye, Fekete Gyula intéző Zehi, Reeh 
József intéző Sumány, Oppelmayer Mihály intéző Bicsérd, Zaruba 
József intéző Daróczihalma, Truka László intéző Velin, Halka 
Dániel erdész Homok-Szt.-György, dr. Jakab Lajos ügyvéd Sásd, 
dr. Kerese György ügyvéd, orsz.-gyül. képviselő Sásd, dr. Margittay 
Lajos szolgabíró Sásd, Szita József takarékpénztári tisztviselő Sásd, 
Kissfaludy György segédjegyző Mánfa, Somogyi Miksa körjegyző 
Magyarszék, Lakits Gyula mérnök Pécs, Prinka Jenő földbirtokos 
Babócsa, pécsi papnevelőintézeti uradalom, Peltzmann József 
erdész Lábod, gróf Somsich János nagybirtokos Hetes, Stern Béni 
bérlő Terésienfeld, Stern Lajos földbirtokos Barcs, Töreky Árpád 
jószágkormányzó Lábod és Újhelyi Károly m. kir. honvédfőhadnagy 
Pécs. Titkári jelentés végül felhívja az Egyesület tagjainak figyel
mét a földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák a természeti emlé
kek megóvását és fenntartását czélzó akcziójára. A titkári jelentés 
tudomásul vétetvén, a számadásvizsgáló-bizottság elnöke: Almássy 
István terjeszti elő a számadások megvizsgálásáról szóló jelentését, 
mely tudomásul vétetvén, Seeh Jenő pénztárosnak a felmentés a 
szokásos fentartással megadatik. Seeh Jenő pénztáros ezek után 
az 1910. évi költségvetési előirányzatot terjeszti elő, melyet a 
közgyűlés egyhangúlag magáévá tett. A tárgysorozat következő 
pontját a hároméves cziklus befejezte folytán a tisztújítás képezte. 



Titkos választás utján egyhangúlag megválasztattak elnökké: gróf 
Széchényi Bertalan; I. alelnökké: Pánczél Ottó; II. alelnökké: 
Márffy Emil; választmányi tagokká: Almássy István, Csik Oyula, 
ifj. gróf Draskovich Iván, Dokupil Adolf, dr. Egry Béla, Haám 
Ferencz, Kacskovics Lajos, Kolossváry Andor, Seeh Jenő, Suha 
Rezső, Szarkássy János, Szuly János, Schréter Károly, Sárközy 
György, Horváth István, Tatarek Kálmán, gróf Hoyos Miksa, 
dr. Vámos Károly, ifj. gróf Zichy Ödön, báró Inkey József. 
A választmányból titkárrá ujolag Kolossváry Andor, pénztárossá 
szintén ujolag Seeh Jenő választattak meg egyhangúlag. 

A választás befejezte után Mayer Gyula, Dobó Jenő és Schaller 
Kálmán tagtársaknak irásbelileg a kellő időben benyújtott követ
kező indítványa tüzetett napirendre. „Az 1909. évi állami költség
vetésben nyert felhatalmazás alapján a földmivelésügyi m. kir. 
miniszter elrendelte, miszerint a vezetése alatti minisztérium ügy
körében rendszeresített erdőtiszti állások megjelölésére ezután az 
erdőmester helyett főerdőmérnök, főerdész helyett erdőmérnök, 
az erdész helyett segéderdőmérnök, az erdészjelölt helyett erdő
mérnökjelölt, az erdőgyakornok helyett erdőmérnökgyakornok 
elnevezés használtassék". Minthogy e rendelet a nem állami 
alkalmazásban álló erdőtiszti kar erdészeti főiskolát végzett tagjai
nak képzettségét figyelmen kivül hagyja, méltánylást érdemlő 
elismerésben nem részesiti, indítványozzuk, hogy a fennebb idé
zett miniszteri rendeletből kikerülhetetlenül származó visszás és 
sérelmes állapot megszüntetése czéljából, a Baranya-, Somogy-, 
Tolnamegyei Erdészeti és Vadászati Egyesület a m. kir. kormány
hoz és a magyar orsz. gyűlés képviselőházához intézet feliratokkal 
hasson oda, hogy a hivatkozott miniszteri rendelet helyett a 
gazdatisztek minősítésére vonatkozó 1900. évi XXVII . t.-cz. 27. 
szakaszával analóg törvény alkottassák, mely szerint: „erdőigazgató, 
erdőtanácsos, főerdőmérnök, erdőmérnök, segéderdőmérnök, erdő
mérnökjelölt, erdőmérnök gyakornok, erdőmester, főerdész czimet 
továbbá „okleveles" jelző kitüntetésével bármilyen erdőtiszti czimet 
csak az használhat, aki az 1879. évi X X X I . t.-cz. követelte minő
sítéssel bír". Az inditványnyal a közgyűlés ezúttal érdemileg nem 
kívánt foglalkozni, annak beható tanulmányozására egy 5 tagu 
bizottságot küldött ki, melynek tagjaiul: Almássy István m. kir. 



főerdőmérnök, Vodicska Ferencz kir. törvényszéki biró, Sárközy 
György főszolgabíró, Dobó Jenő urad. főerdész és Kolossváry 
Andor urad. főerdész, egyl. titkár kérettek fel. 

A tárgysorozat kimerittetvén, elnök a közgyűlést berekesztette. 
A rég nem látott szaktársak és jóbarátok ezután közös lakomára 

gyűltek egybe, melynek jó kedélyben történt elköltése után d. u. 
4 órakor az egész társaság átvonult a Neuschlos-féle nasici tannin-
gyár és gőzfürész részvénytársaság hírneves barcsi faipartelepére, 
melynek tüzetes megszemlélése és tanulmányozása után Heller 
Géza, a gyártelep igazgatója tartott magas színvonalú felolvasást a 
keményfaüzlet hanyatlásáról és ennek okairól. Az osztatlan tetszéssel 
és mindvégig feszült figyelemmel kisért, valóban érdekes és tanul
ságos felolvasást a jelenlevők zajosan megéljenezték, mely után a 
hallottak felett a felolvasó szives engedelméből élénk eszmecsere 
fejlődött ki, melyben részt vettek a felolvasón kivül: Almássy 
István, Pánczél Ottó, Nemes Manó, Micske Gusztáv, Tatarek 
Kálmán, Seeh Jenő, Tóth János és Kolossváry Andor. A vita be
fejeztével ismét fehér asztalhoz ült a társaság, hol a vendéglátó 
Részvénytársaság házigazdái tisztét, magyaros vendégszeretettel és 
mindenkit lekötelező szivélyességgel Heller Géza gyártelepi igazgató 
töltötte be. 

Másnap június hó 6-án d. e. 9 órakor vette kezdetét az 
Egyesület programmszerü galamblövőversenye a barcsi volt úr
béresek erdejében az erre az alkalomra odasereglett tagok és 
nagyszámú érdeklődő közönség részvétele mellett. 

Az ág- és tuskófa á ra némely csehországi erdőbirtokon 
rendkívül magas. E sorok Írójának alkalma volt a f. év tavaszán 
szakértőként megfordulni egyik déli csehországi nagyobb urada
lomban. A luczfenyőből álló erdő vágásterületének egy hektárján 
az ágfa, a tuskók és az egyszeri alomszedés átlag valamivel több 
mint 1000 K jövedelmet hajt az uradalomnak, amiből alig 
200 K-ra tehető a kiadás, amennyiben az alomszedést az urada
lom maga végezteti és helyenkint a tuskóirtás is házilag történik. 
A törzsfatömeg köbméterje átlag 14 K-ért kel el. 

Tölgyfaárak a Spessartban. A rothenbuchi erdőhivatal ki
mutatást közöl a legutóbbi tölgyfaárverés alkalmával eladásra 
bocsátott 400 éves tölgyfákról és az elért árakról, melyek a magyar 



és szlavóniai tölgyfa árához képest meséseknek mondhatók. Az 
elért árak a következők: 

A f a t ö r z s 
Erdőrész hossza átmérője köbtar eladási ára m3-kénti á 

m cm talma márka márka 
Hohlstein... . . . 9-4 96 6-80 2580 879-41 
Glasrück . . . . . . 11-0 82 5-81 2130 366-61 
Seepfad . . . . . . 7-0 71 2-77 980 353-79 
Denkstein... . . . 12-0 78 5-73 1920 3 3 5 0 8 
Maüsbuch . . . 9-2 75 4 0 6 1335 3 2 8 8 1 
Karlsweg... . . . 8-2 73 3-43 1100 3 2 0 7 0 
Seepfad . . . . . . 6-4 76 2-90 920 3 1 7 2 1 
Karlsweg.. . . . . io-o 81 5 4 5 1605 311-65 
Seepfad . . . . . . 5-0 95 3-54 1080 305-09 
A Spessart-tölgyfát kiválóan szép szövete és fehér szine miatt 

kedvelik és finom bútorgyártásra és fournirkészitésre használják. 
(Fr. L) 

Halálozás. Brodszky Gyula szászcoburggóthai herczegi erdő
mester, a bolgár polgári érdemrend tulajdonosa, Gömör vármegye 
törvényhatóságának bizottsági tagja, az Országos Erdészeti Egye
sület rendes tagja, m. hó 10-én, hosszú szenvedés után, 51 éves 
korában Vereskőn elhunyt. A boldogultban a Coburg herczegi 
erdőtisztikar egyik rokonszenves, derék tagját gyászolja. Béke 
hamvaira! 

c 2 ? c3£ ú% 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 

SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Papp János m. kir. erdőtanácsost a 
beszterczebányai faraktárgondnokságtól a beszterczebányai erdőigazgatóság köz
ponti szolgálatához (pénztárosnak), Raner Sándor m. kir. főerdőmérnököt az 
óhegyi erdőgondnokságtól az újonnan alakított beszterczebányai erdőgondnok
sághoz, Pataki József m. kir. főerdőmérnököt a kisgarami erdőgondnokságtól a 
breznóbányai ellenőrködő állomásra, Bózer Jenő m. kir. segéderdőmérnököt a 
zsarnóczai erdőhivataltól az óhegyi erdőgondnoksághoz, Danielisz Elek m. kir. 


