
Czéljuk ezen tanfolyamoknak, hogy az azokon résztvevők a 
méhtenyésztés elméleti és gyakorlati ismereteit elsajátítsák, vala
mint, hogy a méhkaptároknak és méhészeti segédeszközöknek 
házilag való elkészítését is megtanulják. 

Mindegyik tanfolyam hallgatói annak tartama alatt teljes el
látásban díjtalanul részesülnek és ezenkívül azok részére, kik pályá
zati kérvényükben szorult anyagi helyzetüket igazolják s a m. kir. 
államvasutaknak a távolsági forgalom 7—16. vonalszakasza között 
levő valamelyik állomásáról jönnek, a személy- és vegyesvonatok 
Ill-ik kocsiosztályában érvényes féláru menetjegy váltására jogosító 
igazolvány küldetik, melynek ára a visszautazás költségeivel együtt 
a tanfolyamról való elutazáskor fog megtéríttetni. 

Minden egyes tanfolyamra 20—20 hallgató vétetik fel. 
A pályázni szándékozók felhivatnak, hogy egy koronás bé-

lyegjegygyel ellátott folyamodványukat, melyben a foglalkozá
suknak megfelelő tanfolyamra való felvételüket kérelmezik, a m. 
kir földmivelésügyi miniszterhez czimezve, felettes hatóságuk utján, 
a földmivesek és más foglalkozásúak pedig községük elöljáróságá
nak ajánlásával ellátva, az illető tanfolyam kezdete előtt legalább 
egy hónappal nyújtsák be. 

Budapest, 1905. évi február hó 28-ikán. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

ú% ú% ú% 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Személyi hirek. Ő felsége a király ungvári Rónay Antal 

m. k. főerdőtanácsosnak, az ungvári m. kir. főerdőhivatal főnökének 
és Laitner Elek m. k. erdőigazgatónak, a beszterczei erdőigazgatóság 
főnökének a miniszteri tanácsosi czimét adományozta s ezzel a 
hazai erdőgazdaság két buzgó tisztviselőjét részesítette kitüntetésben, 
elismerve a maguk működési körében és a közügyek terén az 
évek hosszú során át szerzett érdemeiket. 

Czig-ler Győző f A magyar műszaki kart a közelmúltban 
súlyos veszteség érte Czigler Győző műépítész, műegyetemi rendes 
tanár időelőtti elhunyta által. Számos építészi alkotásai közé 
tartozik az Országos Erdészeti Egyesület székháza is, mely az ő 



tervei szerint készült. Ámde nem csak ez a körülmény teszi köte
lességünkké, hogy a kegyelet adóját e sorok utján lerójuk, hanem 
az a szívélyes előzékenység is, melyet részéről, aki akkorában a 
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet elnöke volt, a magyar erdő
tiszti kar műszaki minősítésére vonatkozó tárgyalások alkalmával 
tapasztalni alkalmunk volt. Nyugodjék békében! 

„Borsod, Gömör és Heve s vármegyék erdészet i egyesületé"-
nek megalakulása . Az első vidéki erdészeti egyesület folyó évi 
április hó 3-án Miskolczon a fenti czimmel megalakult. A vár
megyeház nagytermében 67 erdőtiszt gyűlt egybe és Podhradszky 
András herczegi erdőigazgató bevezető és a megalakítandó egye
sület czélját és feladatát megvilágító beszéde után a gyűlést Gesztes 
Lajos egri érseki erdőmester, mint korelnök megnyitotta. 

A jelen levő erdőtisztek az új egyesületbe való belépésüket 
kinyilvánítván, egyhangúlag Podhradszky András erdőigazgatót 
az egyesület elnökévé megválasztották, aki Gesztes Lajos hatásos 
üdvözlő beszéde után az elnöki széket elfoglalta. 1. alelnök lett: 
Gesztes Lajos érseki erdőmester, II. ügyvivő alelnök: imecsfalvi 
Imecs Béla a „Magyar Erdész" szerkesztője, jegyző: Mitske Gusztáv 
rimamurányi erdőgondok, pénztáros: Szénássy Béla herczegi erdő
rendező. Választmányi tagok: Bobok Tivadar rimamurányi erdő
mester, Csaszkóczy Károly Coburg herczegi erdőmester, Dénes 
Géza urad. erdőfelügyelő, Endersz Frigyes Dobsina város erdő
mestere, Hering Samu Coburg hercegi erdőmester, Matavovszky 
Árpád m. kir. főerdész, Mayer Géza urad. erdőmester, Pékh József 
m. kir. erdőmester, Tornay Gyula kápt. erdőmester és Zachár 
István kir. erdőfelügyelő. 

A választás megejtése után az egyesület alapszabályai kerültek 
felolvasásra és megvitatásra, amelyek kisebb módosításokkal elfogad
tattak. Elhatározták továbbá, hogy az „Országos Erdészeti Egyesület" 
elnökségéhez üdvözlő táviratot intéznek, az egyesület megalaku
lásáról az érdekelt erdőbirtokosokat is külön értesitik és őket az 
egyesület támogatására felkérik. 

Ezekután több, az egyesület jövőbeni munkálkodására vonat
kozó kérdés részletes megvitatása következett és miután a jövő 
gyűlés helyéül Rimaszombat, idejéül pedig folyó évi augusztus 
hó 14-ike lett kitűzve, az elnök megköszönve az erdőtisztek élénk 
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érdeklődését és nagyszámú részvételét, a gyűlést a jelenvoltak lelkes 
éljenzése közt bezárta. 

A gyűlés után a Korona szálló külön termében társasebédre 
gyűltek össze az erdőtisztek, ahol a társaság emelkedett hangulatban 
a késő délutáni órákig együtt maradt. 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnökségéhez intézett távirat 
szövege a következő volt: „Borsod, Gömör és Heves vármegyék 
erdészeti egyesülete a mai napon Miskolczon megalakulván, 
tiszteletteljes üdvözletét tolmácsolja és nagybecsű támogatását 
kéri. Podhradszky elnök." Erre a táviratra az Országos Erdészeti 
Egyesület a következőkben válaszolt: „Borsod, Gömör, Heves 
vármegyék erdészeti egyesületének megalakulása alkalmából 
kifejezett üdvözletéért köszönetet mondva, biztosítjuk, hogy annak 
a hazai erdőgazdaság érdekében kifejtett működése mindenkor 
számithat az Országos Erdészeti Egyesület támogatására. Báró 
Bánffy, elnök." 

Lapunk zártakor ugy értesülünk, hogy hasonló czélból folyó 
hó 8-án Aradon is számos erdőtiszt gyűlt össze. 

A kisérletügyi középponti bizottság tagjai . A földmivelés
ügyi miniszter, az újjászervezett Kisérletügyi középponti bizottság 
tagjaiul 3 év tartamára kinevezte: Cserháti Sándor nyugalmazott 
gazdasági akadémiai tanárt, a növénytermelési kísérleti állomás 
vezetőjét, Degen Árpád dr. egyetemi magántanárt, a budapesti 
vetőmagvizsgáló állomás vezetőjét, Drucker Jenő dr. egyesületi 
igazgatót (a magyar szőlős-gazdák országos egyesülete képvisele
tében) Forster Kálmán miniszteri osztálytanácsost, Hanipel Antal dr. 
miniszteri titkárt, Ilsetnann Keresztély fővárosi főkertészt, egye
sületi főtitkárt, (az országos magyar kertészeti egyesület képvise
letében), Istvánfi Gyula dr. egyetemi tanárt, a középponti szőlé
szeti kísérleti állomás és ampelológiai intézet igazgatóját, Jablo-
novszky Józsefet a rovartani állomás vezetőjét, Kerpely Kálmán 
gazdasági akadémiai tanárt, a dohánytermelési kísérleti állomás 
vezetőjét, Kosutány Tamás dr. az országos kémiai intézet és 
középponti vegykisérleti állomás igazgatóját, Liebermann Leó dr. 
egyetemi nyilvános rendes tanárt, Linhart György gazdasági 
akadémiai tanárt, a növényélet és kórtani állomás vezetőjét, 
Mágócsi-Dietz Sándor dr. egyetemi nyilvános rendes tanárt, 



Preisz Hugó dr. állatorvosi főiskolai tanárt, a bakteriológiai 
intézet vezetőjét, Rodiczky Jenő dr. gazdasági akadémiai igazgatót, 
az országos gyapjuminősitő intézet igazgatóját, Szilassy Zoltán 
országgyűlési képviselő, egyesületi titkárt, (az országos magyar 
gazdasági egyesület képviseletében), Szomjas Lajos dr. miniszteri 
osztálytanácsost, Tangl Ferencz dr. egyetemi nyilvános rendes 
tanárt, az állatélettani és takarmányozási kísérleti állomás vezetőjét, 
Tavi Gusztáv miniszteri tanácsost, Thallmayer Viktor gazdasági 
akadémiai tanárt, a gépkisérleti állomás vezetőjét, Tuzson János dr. 
műegyetemi magántanárt, (az országos erdészeti egyesület kép
viseletében), Újhelyi Imre gazdasági akadémiai tanárt, a tejkisérleti 
állomás vezetőjét, Vadas Jenő főerdőtanácsos, erdészeti főiskolai 
tanárt, a középponti erdészeti kísérleti állomás vezetőjét. 

A Népszer ű Erdészet i Növényta n III. és utolsó füzetét 
t. olvasóink lapunk jelen számával veszik kézhez. Ezzel a füzettel 
az Országos Erdészeti Egyesület népszerű erdészeti ismerettára, 
amely Fekete Lajos m. kir. főerdőtanácsos és főiskolai tanár szak
avatott tollából került ki, befejezést nyert. Vajha elérné czélját és 
beleoltaná népünk szélesebb rétegeibe az erdő szeretetét! 

A kopár , futóhomoko s é s vízmosáso s területeke n telje -
sített erdősítése k állam i segélyezése . A m. kir. földmivelésügyi 
miniszter a folyó évben is, mint eddig minden évben, azokat az 
anyagilag szorultabb helyzetben lévő birtokosokat, kik a köz
gazdasági érdekből befásitandó kopár, futó, homokos s vízmosásos 
területeken az 1904. év folyamán önként, illetőleg az erdősítéseknek 
az 1879. évi X X X I . t.-cz. 165-ik szakasza alapján való elrendelése 
előtt erdősítéseket sikerrel foganatosítottak, állami pénzsegélyben 
részesítette. 

A teljesített erdősítések közgazdasági értékéhez és fontos
ságához képest ez év elején 550 birtokos között 185842 kat. hold 
kiterjedésű kopár területnek beerdősitése után, utólagosan 34.790 
korona pénzsegély osztatott ki. 

A miniszter ezen összegen felül már az 1904. évben több 
olyan birtokos között, kik kopár területeket beerdősitettek s a 
pénzsegélynek azonnal való kifizetésére valóban rá voltak szorulva, 
az erdősítések teljesítésének beigazolása után 26.859 K segélyt 
fizettetett ki és ugyanabban az évben még 29.458 K 53 fillér 



államsegélyt utalványozott ki több állami kezelés alatt álló 
veszélyesebb jellegű kopár terület befásitására az ezen birtokokat 
kezelő állami erdőtisztek kezéhez, hogy ezen összegek felhaszná
lásával az illető területek sürgősen s biztosabb sikerrel állam
költségen beerdősittessenek. 

Ezek szerint tehát a miniszter az 1904. évben mintegy 
4288 kat. hold kiterjedésű kopár és vízmosásos területen teljesített 
erdősítések után, összesen 919 birtokos részére 91.147 K 50 fillér 
állami pénzsegélyt engedélyezett. 

Czélszerü ültető szerszám. Holl F. a sarajevói erdészeti tan
intézet tanára az Oesterreichische Forst- und Jagdzeitung mult 
évi 8. számában czélszerü ültető eszközt ismertet, amelyet kipróbált 

21. kép. 

és jónak talált. Az apró kapát és annak alkalmazását a csemete 
elültetésénél a 20. és 21. sz. képek mutatják. Az apró szerszám az ültető 
gödör földjének felporhanitására igen jól használható, különösen 
azonban elősegíti a csemeték gyökereinek természetes elhelyezését, 



ha az ültető gödör szélébe vágjuk a kampóját és a csemetét a 
kapaszár hasitványában könnyedén és a felbőr megsértése nélkül 
felfüggesztjük, amint azt az ábra mutatja. A kis szerszámot bár
mely falusi kovács elkészíti. 

Halálozások. Papi Balogh Péter tanint. igazgató (Haraszti), 
Penti Albert m. k. főerdész (Nagybánya) és mumoki Várjon 
Géza ny. m. k. főerdőmester (Kassa), az Országos Erdészeti Egye
sület alapító tagjai, továbbá id. Oáts Károly, gróf Nitzky László 
uradalmi erdőtisztje, az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja 
(Béndek-puszta, Somogym.) elhunytak. Béke hamvaikra! 
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VÁLTOZÁSOK É S KITÜNTETÉSEK A Z ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL . 

Magyar földmivelésügyi miniszterem előterjesztésére Rónay Antal főerdő
tanácsosnak és Laitner Elek erdőigazgatónak a miniszteri tanácsosi czimét díj
mentesen adományozom. 

Kelt Budapesten, 1905. évi márczius hó 25-én. 
Ferencz József s. k. 
Tallián Béla s. k. 

* 
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése folytán Molnár Károly 

főerdésznek az erdészeti közszolgálat terén kifejtett hasznos működése elismeré
séül a  koronás arany érdemkeresztet adományozom. 

Kelt Bécsben, 1905. évi márczius hó 3-án. 
Ferencz József s. k. 

Gróf Khuen-Hédcrváry Károly s. k. 
* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a horvát-szlavonországi kincstári erdő
ket kezelő erdőtisztek létszámában Skultéty Győző és Korbély Samu erdőgya
kornokokat a  zágrábi erdőigazgatóság, illetőleg a vinkovcei főerdőhivatal kerü
letébe erdészjelöltekké nevezte ki. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyar ornithologiai központhoz 

Csörgey Titust a IX. fizetési osztály 3-ik fizetési fokozatába adjunctussá, Schenk 
Jakabot pedig a X. fizetési osztály 3-ik fizetési fokozatába assistenssé nevezte ki. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett községi és 

némely más erdők és kopár területek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek sze
mélyzeti létszámában Bertsik Andor végzett erdészeti főiskolai hallgatót a nagy
szebeni m. kir. állami erdőhivatalhoz ideiglenes minőségű m. kir. erdőgyakor-


