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Erdész-vacsora. Az Országos Erdészeti Egyesület budapesti 
tagjainak nagy része folyó hó 9-én, az egyesületben való rendes 
pénteki összejövetel után — ezúttal másodszor — a Schuller-féle 
vendéglő (V., Alkotmány-u. 31. sz.) külön helyiségében gyűlt össze 
közös vacsorára. E vacsorák — a nyári hónapok kivételével — 
minden hó  első'  péntekére  vannak tervbe véve, kivévén, ha az 
ünnepnapra esik, amikor a vacsora a következő péntekre halasz-
tatik. Budapesten időző vidéki tagtársak felkéretnek,hogy e vacsorákon 
résztvéve, ezzel a kollegiális együttérzés előmozdítását czélzó össze
jövetelek sikerét emelni szíveskedjenek. 

A Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület közgyűlése. 
A Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület Poprádon tartotta meg 
f. évi január hó 5-én rendes évi közgyűlését, melylyel kapcsola
tosan Hohenlohe herczeg Ő Fensége fővédnöksége alatt Szepes 
vármegye területéről származó agancsokból és zergekampókból 
kiállítást és vadászestélyt is rendezett. 

Nádas Béla, a Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület elnöke, 
nagyszámú előkelő közönség jelenlétében január 5-én d. e. 11 óra
kor nyitotta meg tartalmas beszéddel a szepesvármegyei első 
agancskiállitást és egyúttal felkérte a jury tagjait, hogy a szükséges 
előmunkálatokat tegyék meg és az egyesület közgyűlése után 
mutassák be a kitüntetendő kiállítók névjegyzékét. 

A kiállításon 44 kiállító vett részt mintegy 600 agancscsal és 
zergekampóval. A kiállítás fénypontját az anyag mennyisége, minő
sége és változatossága, valamint annak szakszerű és ízléses össze
állítására nézve Hohenlohe herczeg csoportja képezte, habár a 
kiállítás általán kiváló műizléssel, szakavatottsággal volt rendezve 
és ugy a kiállított tárgyak mennyisége, mint minősége tekintetében 
is elsőrendű volt. 

A kiállított szarvas- és őzagancsok meg zergekampók díja
zására szolgált összesen 6 arany- és 9 ezüstérem, melyeken kivül 
még bronzérmek és elismerő oklevelek osztattak ki. 

A jury Ítélete alapján ki lettek tüntetve: 



1. Szarvasagancsért: 
Hohenlohe herczeg Ő Fensége és gróf Csáky Gusztáv egy-

egy arany- és ugyanők, valamint Pankovics Béla egy-egy ezüst
éremmel. 

2. Zergekampókért: 
Hohenlohe herczeg Ő Fensége és Krompecher Gyula egy-

egy arany- és Hohenlohe herczeg Ő Fensége, dr. Engelmayer 
Ödön és Adriányi László egy-egy ezüstéremmel. 

3. Végül  ózagancsokért  : 
Hohenlohe herczeg Ő Fensége és Görgey János egy-egy 

arany- és Hohenlohe herczeg Ő Fensége, Görgey János és Grego-
rovits Henrik egy-egy ezüstéremmel. A kiállítás iránt megye-
szerte, de a szomszédos vármegyékben is oly nagy volt az érdek
lődés, hogy azt az eredetileg tervezett egy nap helyett öt napig 
kellett nyitva tartani. 

Az agancskiállitás megnyitása után az erdészeti egyesület tagjai 
megtekintették az Glesinger I. Ph. fakereskedő czég teljesen modern 
berendezésű poprádi fürésztelepét, melynek tulajdonosa délben a 
vendégek tiszteletére fényes ebédet adott. 

Délután 3 órakor tartotta a Szepesvármegyei Erdészeti Egye
sület Nádas Béla elnöklete alatt évi rendes közgyűlését. Nádas 
Béla elnöki megnyitójában megemlékezett Poprád város szives 
meghívásáról, kiemelte az Glesinger I. Ph. czég szives vendég
látását, ismertette az agancskiállitás és vadászestély rendezésének 
történetét. Ezzel kapcsolatban hálás köszönetét fejezte ki az egye
sület nevében Hohenlohe herczeg Ő Fenségének, ki az agancs-
kiállitást erkölcsi és anyagi támogatásával oly fényessé tette. Köszö
netét fejezte ki a kiállítás védnökeinek, rendező bizottságának és 
ennek élén elsősorban dr. Förster Kálmán ügyvivő alelnöknek, a 
jury tagjainak és az egész rendezőségnek. Üdvözölte Beszkid Antal, 
Münnich Kálmán, Okolicsányi Zsedényi Ede és Takács József a 
közgyűlésen megjelent országgyűlési képviselőket és dr. Neogrády 
Lajos szepesvármegyei alispánt, mint a törvényhatóság képviselőjét. 

Végül bejelentette, hogy az Országos Erdészeti Egyesület 
képviseletében jelen van Nádas Béla, a borsod-, gömör-, heves
megyei erdészeti egyesület képviseletében Zimann Ede és a 



báránya-, somogy-, tolnamegyei erdészeti és vadászati egyesület 
képviseletében Kégel Árpád, kiket a közgyűlés nevében üdvözölt. 

A terjedelmes titkári jelentést, mely az egyesület minden tény
kedésére kiterjed, Halmi László egy. titkár olvasta fel. Kegyeletes 
szavakkal történt a titkári jelentésben megemlékezés néhai nagy
méltóságú báró Bánffy Dezsőnek, az Országos Erdészeti Egyesület 
nagyérdemű elnökének elhunytáról és a titkár azon indítványát, 
hogy az elhunytnak a hazai erdőgazdaság felvirágoztatása érdekében 
kifejtett kiváló és sikeres tevékenysége és elévülhetetlen érdemei 
jegyzőkönyvileg megörökíttessenek és hogy a közgyűlés báró 
Bánffy Dezső ő nagyméltóságának elhunyta felett érzett mély rész
vétének jegyzőkönyvileg kifejezést adjon, a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta. A titkár továbbá jelentette, hogy az egyesület tagjai 
közül elhunyt Kégel Ede, Hohenlohe herczeg jószágkormányzója 
és kérte a közgyűlést, hogy elhunyta fölött érzett részvétének 
kifejezést adjon. A Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület tagjainak 
száma 16 alapitó és 76 rendes tag. Az egyesület vagyona az 
1911. év végén 1393 korona 83 fillér. 

A pénztári számadás a kiküldött bizottság által felülvizsgál
tatván, rendben találtatott és a közgyűlés Janovitzky Béla pénz
tárnoknak köszönetet szavazott és neki a szokásos felmentvényt 
megadta. Janovitzky Béla, szepesi püspöki uradalmi főerdész 
tanulságos felolvasásban ismertette az Glesinger I. Ph. fakereskedő 
czégnek a délelőtt folyamán megtekintett poprádi fürésztelepét és 
annak üzemét. A nagy gonddal összeállított szakszerű és tanulságos 
ismertetésért, mely általános tetszésre talált, a közgyűlés az előadó 
íőerdésznek köszönetet szavazott. Zimann Ede m. kir. erdőmérnök 
ismertette azután Szepes vármegye vadászati és halászati viszonyait 
és felolvasásában főképpen az azok közül itt-ott előforduló vissza
éléseket ecsetelte igen találóan, előadásának szatirikus és humoros 
részleteivel sokszor élénk derültséget keltve a hallgatóságban. 
A vadász- és halászterületek törzskönyvezésére vonatkozólag tett 
indítványt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta és elhatározta, hogy 
e tekintetben a kezdeményező lépési illetékes helyen megteszi. 
Az érdekes tárgyú felolvasásért, mely a hallgatóság figyelmét 
állandóan lekötve tartotta, a közgyűlés Zimann Edének köszönetet 
szavazott. 



A Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület a közgyűlés alkal
mából táviratilag üdvözölte a földmivelésügyi m. kir. Miniszter 
Ur O Nagyméltóságát és Hohenlohe herczeg Ő Fenségét, mint 
az agancskiállitás fővédnökét. 

Czimra József kir. alerdőfelügyelő indítványára a köz
gyűlés a selmeczbányai „Mensa Akademica" javára 50 koronát 
szavazott meg. 

A jövő közgyűlés helyének és idejének megállapítását az 
elnökségre bízta a közgyűlés. 

A közgyűlés tárgysorozata ezzel ki lévén merítve, elnök a 
közgyűlést berekesztette. Este hét órakor kezdődött a társas
vacsora, melyen 150 személy vett részt. 

Felköszöntőt mondottak: Dr. Förster Kálmán poprádi polgár
mester a Szepesvármegyei Erdészeti Egyesületre, mint a város 
vendégére, Nádas Béla egy. elnök Poprád város közönségét, 
továbbá Hohenlohe herczeg 0 Fenségét, mint az agancskiállitás 
fővédnökét és az összes védnököket éltette, Münnich Kálmán udv. 
tanácsos, orsz. képviselő az erdészeti egyesületet, Zimann Ede a 
poprádi közművelődési és jótékonysági egyesületet és annak 
elnökét, Andreidesz György prépost-plébánost, Beszkid Antal 
orsz. képviselő a hölgyeket, Andreidesz György és Sipos Aladár 
kereskedelmi és iparkamarai titkár az erdészeti egyesületet, Halmi 
László az Országos Erdészeti Egyesületet és a többi erdészeti 
társegyesületeket és azoknak jelenlevő képviselőit, végül Apáti Vilmos 
a vendégeket köszöntötte fel. 

A társasvacsorát követő vadászestélyen Szepes vármegye 
szine-java vett részt és a nagyszámú diszes hölgyközönség fényes 
megjelenésével nagyban emelte és biztosította a közgyűlés nap
jának sikerét. Fél tiz órakor kezdetét vette a táncz, melynek csak 
a késői hajnal vetett véget. 

Másnap, január 6-án délelőtt az egyesület tagjai külön 
vonaton kirándultak Tátralomniczra, hol a napot a legvidámabb 
hangulatban, téli sport gyakorlásával és a téli mezben tündöklő 
Tátra fenséges szépségében gyönyörködve, a legkellemesebben 
eltöltötték. 

Halálozás. Martincsák Kornél, a tihanyi apátság főerdésze és az 
Erdészeti Egyesület rendes tagja elhunyt. Béke hamvaira! 



A „Mensa A e a d e m i e a " e z é l j a i r a be fo ly t a d o m á n y o k . A főiskolai 
Segélyző-Egylet elnöksége őszinte elismerésének és hálás köszönetének kifejezése 
mellett ujabban a következő adományokat nyugtázza: 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1912-re 300 K. 
A M. Kir . Állami Vasgyárak központi igazgatósága 2 0 0 K. 
Lágler Gyula (a 25 év előtt végzett erdőtis/.tek nevében) 2 0 0 K. 
Nagybányai m. kir. bányaigazgatóság 1912-re 100 K. 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 100 K. 
Selmeczbélabánya sz. kir. város 1911. év 2-ik felére 100 K. 
Bányászati és Kohászati Egyesület budapesti osztálya 100 K. 

Dénes Géza 20 K . 
Takács Miklós 7 K. 
„A Bánya" irói díj fejében 5'34 K. 
Mankovich Rezső 5 K . 
Kozony József, Szilágyi Ernő és Thegze László 2—2 K. 
Győry Jenő és Manksinszky Gyula 1—1 K-
Márton Sándor m. kir. erdőtanácsos (irói dijának átengedése czimén) 100 K. 
Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület 50 K . 
Joerges Ágost 40 K. 
Plentzner Frigyes (irói dijának átengedése czimén) 8 K. 
Dr. Bálás Hugó 7 K. 
Az eddig befolyt adományok összege 10.752*21 K. 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

K é r j ü k a z u r a d a l m a k t . v e z e t ő s é g e i t , h o g y e r d ö t i s z t i l é t s z á m u k b a n be
á l ló v á l t o z á s o k r ó l b e n n ü n k e t l e v e l e z ő l a p o n é r t e s í t e n i s z í v e s k e d j e n e k . ) 

A pannonhalmi főapátság a tihanyi apátság erdészévé Balatonendrédre 
Traum Jánost nevezte ki cs megbízta a zalavári apátság erdeinek felügyeletéve! is. 

* 
Kun látván, Munkács város volt erdőmestere, Rozsnyó város erdőmesterévé 

választatott. 
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