
jövő évben tartandó rendes közgyűlés tárgysorozatába illesz-
tenők be ezt a rendkívül fontos tárgyat. (Helyeslés.) 

A belügyminisztérium is aggályosnak találhatná, ha egy 
30 tag jelenlétében tartott rendkívüli közgyűlés határozna más, 
900 tag sorsa felett. (Úgy van! Úgyvan!) 

• Méltóztatnak tehát hozzájárulni ahhoz, hogy a mai rend
kívüli közgyűlést lényegében ne tartsuk meg? (Hozzájáru
lunk!) Akkor ezt elfogadottnak jelentem ki és a rendkívüli 
közgyűlést bezárom. (Éljenzés.) 

K Ü L Ö N F É L E K 

Farbaky István f. Árvanagyi'alvi Farbaky István min. 
tanácsos, ny. m. kir. bányászati és erdészeti főiskolai tanár és 
igazgató, a III. oszt. vaskoronarend lovagja, élete szomorú al
konyán, a patriarchák korában, életének 93. évében, Selmec
bányán, mult év december hó 30-án csöndesen elhunyt. Folyó 
hó 2-án helyezték a Kopogó melletti evangélikus sírkertben 
örök nyugalomra. 

Mély megilletődéssel vettük a szomorú hírt, amely különö
sen volt hallgatóiban őszinte, igaz részvétet kelt. Egykori tudo
mányos és közéleti tevékenységének színhelyén maradva, az 
idők fordulása következtében elárvulva töltötte utolsó éveit. 

Farbaky István az egykori Selmecbányái bányászati és er
dészeti főiskola tanári karának legnagyobbjai közé tartozott. 
Előadásait klasszikus világosság, valóban főiskolai színvonal 
jellemezte. 

Nyíregyházán, 1837-ben született. A Selmecbányái akadé
mia elvégzése után rövid ideig Csehországban gyakornokosko
dott, de már 1859-ben tanársegéd Selmecbányán a matemati
kai és mechanikai tanszéken, 1866-ban docens, 1867-ben rendes 
tanár, 1872-ben lett bányatanácsos és átvette a gépészeti tan
széket. 1876—92-ig az akadémia igazgatója. 1892-ben nyuga
lomba vonult és Selmecbánya város képviselőjévé választatott. 
1889-ben főbányatanácsosi, 1909-ben min. tanácsosi címet nyert. 

Szívből fakadó szeretettel őrizzük egykori tanárunk és igaz
gatónk emlékezetét! 

. • 

Halálozás. Székely István ny. ni. kir. főerdőtanácsos, az 
O. E. E. rendes tagja, aki régente a lugosi m. kir. erdőigazga
tóság tisztikarának volt buzgó tagja, mult hó 21-én, 66 éves 
korában Rákospalotán elhunyt. Béke hamvaira! 



Kitüntetés. A kormányzó dv.Karafiáth Jenő ny. államtit
kár, országgyűlési képviselőnek, az Országos Testnevelési Ta
nács elnökének és az Országos Erdészeti Egyesület választmá
nyi tagjának, a testnevelés terén kifejtett úttörő, kiválóan 
buzgó és eredményes működése elismeréséül a II. osztályú Ma
gyar Érdemkeresztet a csillagokkal adományozta. 

Az erdészeti főosztály ügy- és személybeosztása 1929 ja
nuár 1-től. Főosztály: Főnök: Pfeiffer Gyula, min. tanácsos. 
Helyettesei: az ügyosztályvezetők. 

1. ügyosztály. Erdészeti igazgatás és erdőrendészet: Az 
erdészeti szolgálat szervezési ügyei, ideértve az erdészeti igaz
gatásról szóló 1923:XVIII. t.-c. végrehajtását. Az erdészeti 
szakoktatás adminisztratív és dologi ügyed. Erdészeti szakegy
letek és társulatok ügyei. Az erdészeti kísérletügy és az erdé
szeti kísérleti állomások adminisztratív és dologi ügyei. Az 
erdőgazdasági termeléssel és kereskedelemmel összefüggő szö
vetkezetek, társulatok és egyéb alakulatok erdészeti vonatko
zású ügyei. Az erdészet gazdaságpolitikai kérdései. Az erdő
gazdasági eljárások irányítása, fejlesztése ós kormányzati fel
ügyelete. Az erdőkárügyek. Az erdei termékek szárazon és ví
zen való szállításának kérdéseinél felmerülő hatósági eljárá
sokkal kapcsolatos ügyek. Az erdei termékek kivitelének és 
behozatalának kérdései. Birtokrendezéssel kapcsolatos erdé
szeti ügyele A természetvédelem és természeti emlékek ügye. 
Az országos fontosságú energiaforrások használatával kapcso
latban felmerülő erdészeti kérdések. Szakirodalom. Az erdé
szetet érdeklő vízszabályozási és ármentesítő műszaki kérdések. 

Az erdészeti törvények előkészítése. Az erdők fenntartásá
ról szóló törvényes rendelkezések végrehajtása. Az erdőbirtok
hitelről szóló 1923: L X I . t-e. végrehajtása. Az 1898: X I X . t-e. 
végrehajtásával kapcsolatos ügyek. Az államerdészeti gyer
meknevelési alap ügyei. Az Országos Erdei Alapról szóló 1923: 
X X . t.-c. végrehajtása. 

Ügyosztályvezető: Papp Béla min. tanácsos. Személyzet: 
Vidos Miklós m. kir. főerdőtanácsos, Fröhlich Brúnó m. kir. 
főerdőtanácsos, Pukács Endre m. kir. főerdőtanácsos. Hausz-
mann Béla m. kir. erdőtanácsos, Wehofer Mihály m. kir. erdő
tanácsos, Pászthory Ödön m. kir. erdőtanácsosi 'címmel és jelleg
gel felruházott m. kir. főerdőmérnök. 

Szolgálattételre beosztva: Rabó Gyula m. kir. erdőmémök. 
2. ügyosztály. Erdőtelepítés és erdőrendezés: Az erdőtele

pítések kormányzati irányítása és ellenőrzése, ideértve az al
földi erdők telepítéséről ós fásításáról szóló 1923: X I X . t-e. 
végrehajtását is. Az 1879: X X X I . t.-c. 165. szakaszának, az 
1885: X X I I I t.-c. 55. szakaszának, továbbá az 1894: XII . t.-c. 



13. és 14. szakaszának hatálya alá eső kopár, futóhomokos, víz
mosásos területek kijelölése és azokkal kapcsolatos műszaki és 
adminisztratív ügyek. Az erdőtelepítéshez és a kopárfásítás
hoz szükséges csemeték nevelése és kiosztása. A szikesek meg
javításával kapcsolatos ügyek. A véderdők kijelölése és nyil
vántartása. Az ásvány- és gyógyforrások és vizek védőterüle
teinek kijelölésével kapcsolatos erdészeti vonatkozású ügyek. 

Az erdőgazdasági üzemtervek, erdőgazdasági időszaki be
számolók és használati tervek jóváhagyása; végrehajtásuk el
lenőrzése. Erdőfelmérés, határrendezés, birtokbecslés. Rend
kívüli használati engedélyek. Erdőirtás, feldarabolás, terület-
csere. A közlegelők faállományának használatával kapcsola
tos kérdések erdészeti szempontból való véleményezése. 

Az erdők törzskönyvezése. Erdőgazdasági statisztika. 
Ügyosztályvezető: Spettmann János min. tanácsos. Sze

mélyzet: Gulyás Jenő m. kir. főerdőtanácsos, Irinyi Aurél ni. 
kir. főerdőtanácsos, Becker Róbert m. kir. főerdőtanácsos. 
Franciscy Vilmos m. kir. főerdőtanácsos, Székács Vince m. kir. 
főerdőtanácsos, Kelecsényi Mihály m. kir. erdőtanácsos, Mar
saiké Ferenc ni. kir. erdőtanácsos, Szabó Benedek m. kir. erdő
tanácsosi címmel és jelleggel felruházott m.kir. főerdőmérnök. 

3. ügyosztály. Állami erdőgazdasági üzemek. Az állami 
erdőgazdasági birtokok és üzemek igazgatása. Az állami erdő
birtokokkal kapcsolatos birtokrendezési, kegyúri, cenzuális 
ingatlan vételi, eladási és csereügyek. Az állami erdőgazda
sági birtokok vadászati ügyei. Az erdőgazdasági építkezések, 
út-, vasút- és vízépítkezések, valamint az államerdészeti kegy
úri építkezések műszaki ügyei. 

Az erdőgazdasági termékek kereskedelmi méretezését és 
minőségét szabályozó kérdések. Az erdei termékekkel kapcsola
tos ipari ügyek erdészeti vonatkozású kérdései. 

Az erdészeti alkalmazottak összes személyi és fegyelmi 
ügyei. 

Ügyosztályvezető: Beyer Jenő min. tanácsos. Személyzet: 
Hollós Gyula m. kir. főerdőtanácsos, Lengyel Sándor m. kir, 
erdőtanácsos. Erős Gyula m. kir. erdőtanácsos, Mattyasovszky 
Emil m. kir. erdőtanácsosi címmel felruházott m. kir. főmér
nök, Hajdú János m. kir. főerdőmérnök, vitéz Szilágyi-Ilosvay 
Lajos m. kir. főerdőmérnök. 

Szolgálattételre beosztva: Csernay Antal főerdőniérnöki 
címmel felruházott m. kir. erdőmérnök. 

Hoffmann Gyula előadása a szombathelyi törvényszéken. 
Hoffmann Gyula gazd. főtanácsos a szombathelyi törvényszék 
jegyzői, joggyakornokai és ügyvédjelöltjei részére „Erdészeti 
törvényhozásunk fejlődése" címen, az ügyvédi és bírói kar szá-



mos tagjának jelenlétében, a magyar erdészeti törvényekről 
tartott másfélórás, magasszínvonalú előadást. Az előadó végig
vezette hallgatóságát a magyar erdészet összes rendelkezésein, 
az idevonatkozó törvényeken, ismertette annak fény- és árny
oldalait. Ismertette a Trianon által tönkretett magyar erdő
gazdaságot, annak nagy nehézségeit és hosszasan időzött a ké
szülő új erdőtörvénybe felveendő rendelkezések szükségéről. Az 
ügyvédi kamara és a törvényszék elnöke köszönetüket fejezték 
ki Hoffmann gazd. főtanácsosnak előadásáért. 

15. kimutatás a m. kir. bányamérnöki főiskolai Segélyző 
Egylet alaptőkéjének gyarapítására az 1928. évi december 
1—31-ig az erdészeti társadalom részéről befizetett adomá
nyokról. 

Befizettek: Asbóth István 2, Babos Károly 20, Béky Albert 
2, Berényi Péter 2, Bibel János 20, Botos Géza 2, Braxatoris 
Zoltán 3, Burdáts János 2, Cseke.Lajos 1, Csernetzky Károly 
1.50, Dercsényi István 2, dr. Fehér Dániel 2.50, vitéz Fejes Jó
zsef 1, Fekete Zoltán 5, Füstös Zoltán 2, Gloser Dezső 1, Gré-
ger Géza 3, Hammerschmidt Ernő 2, Haraesi Lajos 1, Kalli-
voda Andor 5, Kellé Artúr 5, vitéz Kiss Lajos 1, Kováts Ernő 
1, Kovássy Kálmán 2, dr. Kövessi Ferenc 5, vitéz Kristófy 
Gyula 2, Krizmanits Ferenc 2, Kuka József 2, Kutasy Viktor 1, 
Laczkó Béla 2, Lesenyi Ferenc 5, Lux Jenő 5, Maróthy Emil 
2. Mayer Zoltán 1, Modrovich Ferenc 3, Muck András 2, Nagy 
Jenő 2, Orbán László 1, Petricsek István 1, Plauder Nándor i , 
Polakovics György 2, Itikly István 1, Ronchetti Gáspár 10, 
Roth Gyula 5, Sébor János 3, Szpiska Mihály 5, Takács János 
2, vitéz Török Béla 1, Trauer Ervin 1, vitéz Túry Elemér 4, 
Vági István 5, Zsák Lajos 2 pengőt. 

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg 167 pengő, amely
hez hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések összegét^ a 
gyűjtés eddigi eredménye 5400.78 pengő. 

Bianco-csekklap használata esetén a befizetések „M. kir. 
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet, Sop
ron" címen az 57.936. számú csekkszámlánkra eszközlendők. 

Sopron, 1928 december 31. 
Széki János főisk. tanár, a Segélyző Egylet elnöke. 

Megvételre keresem Ferencz József királynak vadászruhás 
képét, melynek eredetije az Országos Magyar Erdészeti Egye
sület tulajdona és amelyet Stetka Gyula festett. Cím: Ghyczy 
József ezredes, Budapest, I., Horthy Mikiós-út 26. 


