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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
FELHÍVÁS. 

Az Országos Erdészeti Egyesület által kiosztandó rendkívüli segélyek 
ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület részben erre a czélra rendel
kezésére bocsátott összegekből, részben pedig az Erdő czimü lap
kiadvány 1914. évi bevételi feleslegéből 1915. február hóban rend
kívüli segélyeket oszt ki, még pedig: 

a) hadbavonult és főként hősi halált halt erdőtisztek hátra
maradottjainak és az ellenséges betörés folytán jelentékeny kárt 
szenvedett, vagy a háború folytán keresetképtelenné vált erdőtisztek
nek egyszer s mindenkorra adományozott 100—250 K összegben; 
összesen erre a czélra mintegy 2500 K áll rendelkezésre; 

b) oly erdészeti altiszteknek, illetőleg azok hátramaradottjainak, 
kik az Erdő czimü lap 1914. évi évfolyamára előfizettek, ha hadba
vonultak, hősi halált haltak, az ellenséges betörés következtében 
jelentékeny kárt szenvedtek, vagy a háború folytán harczképtelenné 
váltak, egyszer s mindenkorra adományozott 50—125 K összegben; 
erre a czélra mintegy 1500 K áll rendelkezésre. 

Felhívjuk a pályázni szándékozókat, hogy bélyegtelen kérvé
nyeiket 1915. évi j a n u á r h ó 25-ig adják be az Országos Erdészeti 
Egyesülethez: Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz. 

A kérvényben a kérelem alapját képező egyéb körülményeken 
kivül ki kell tüntetni a kérvényező, illetőleg a férjének vagy atyjának 
polgári állását, katonai rendfokát és csapattestét, állandó lakhelyét, 
szolgálatadójának nevét és lakhelyét, kérvényező polgári járandó
ságait, s hogy azok mily mértékben vannak beszüntetve, kérvé
nyező családi állapotát, a gyermekek számát, korát és nemét, 
részesül-e kérvényező vagy gyermekei állami vagy egyéb segélyben 
vagy ösztöndíjban ? Le kell továbbá írni a szenvedett kárt, annak 
pénzbeli értékét, az esetleges menekülés körülményeit stb. s mindezt 
lehetőleg hatósági bizonyitványnyal igazolni is kell. 

Budapest, 1914. évi deczember hó 19-én. 
Az Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Df. Bedő Albe r t üdvöz lése . Az Országos Erdészeti Egyesület 
első alelnöke, dr. Bedő Albert ny. m. k. államtitkár, m. hó 31-én 
75. életévét töltötte be. Ebből az alkalomból, valamint az évforduló 
alkalmából az egyesületnek Budapesten lakó választmányi tagjai 
nála tisztelegvén, nevükben Téglás Károly miniszteri tanácsos 
fejezte ki átérzett, meleg szavakkal az igazgatóválasztmány és az 
egyesület tagjainak igaz szeretetből és tiszteletből fakadó ragasz
kodását és szerencsekivánságait, amelyekért az ünnepelt meleg 
köszönetet mondott . 

f H e r m á n Ot tó . A magyar tudományt súlyos veszteség érte. 
Tudományos életünk egyik typikus alakja, a természetkutatás és 
népismeretek leghivatottabb művelője, tiermann Ottó, a Magyar 
Orni thológiai Központ igazgatója, volt országgyűlési képviselő 
m. hó 27-én Budapesten életének 80-ik évében jobblétre szenderült. 
Hozzánk erdészekhez ő különösen közel állott. Puritán, tiszteletet 
gerjesztő alakját nem csupán hazafiasságáért, a néplélek felismeré
sére páratlan hivatottsággal végzett kutatásaiért öveztük szeretettel, 
hanem azért is, mert a természetkutatás s az alkalmazott természet
tudományok terén gyakran találkoztunk vele, s pl. az államerdészeti 
tisztikar az ornithológiai megfigyelések terén szerencsés volt, 
buzgó segítőtársa lenni. Emlékét kegyelettel fogjuk őrizni! 

Ha lá lozások . Cserei Árpád m. kir. erdőszámtiszt (Orsova), 
mint a cs. és kir. 43. gyalogezred póttartalékosa, az északi harcz-

5 0 0 év óta gyógyítanak csuzt , köszvényt , ischiast s tb . 

radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azért 
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. Uj 
szállodák. Uj iszapjürdők. Házikurához: Kénes iszap- és vizszétküldés. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai és azok hozzátartozói a június 15-től 
szeptember l-ig terjedő idő kivételével napi 8 koronáért szobát, ellátást, fürdő
vagy iszapkezelést kapnak. Aki ezt a kedvezményt nem veszi igénybe, de a 
fürdőigazgatóság házaiban lakik, a lakásnál és fürdőknél 50% kedvezményt 
élvez. Iszapszétküldésnél 10%. 



téren szerzett súlyos betegsége következtében 25 éves korában 
Miskolczon elhunyt. 

Mairovitz Mór tekintélyes máriaradnai fakereskedő, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja, m. hó 23-án 72 éves korában 
elhunyt. 

Rdkossy Márton urad. e rdőmérnök, cs. és kir. tart. had
apródőrmester, az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja 
— magánértesülés szerint — 1914. évi november hó 20-án az 
északi harcztéren hősi halált halt. A megboldogul t ezüst vitézségi 
éremmel is ki lett tüntetve, miről hozzátartozói már csak a harcz-
térről visszaküldött értéktárgyai átvétele által vettek szomorú 
tudomást. 

Béke hamvaikra ! 
Bognárfakészletek. A mostani vi lágháborúban igen sok jármű 

pusztult el a csatatereken és igen sok a háború végén haszna
vehetetlen lesz. Ezért különösen azon vidékeken, ahonnét a had
sereg szekereket és kocsikat rekvirál, igen nagy gondo t kell fordí
tani arra, hogy a téli vágásokban található s bognárfának alkalmas 
törzsek nagy mennyiségben termeltessenek, hogy a háború be
fejeztével a kocsikészitő bognárok megtalálhassák a kellő mennyi
ségű szárazfát a kocsigyártáshoz. Különösen ajánlatos nagymennyi 
ségű küllő és talpfa előállítása. 

Küllőnek leginkább keresett az ákáczfa és másodsorban a 
kőrisfa, talpfának a kőrist, bükköt és tölgyet keresik. 

Oldaloknak, nyújtóknak a 4—5 m hosszú sima kőris-, szil-
és nyirfa a legkeresettebb. 

Agynak igen kedvelt a szil- és kőrisfa. 
Azért tehát azok az erdőgazdák, kiknek az évi termésében 

ilyen választékok vannak, igen helyesen teszik, ha pénzügyi szem
pontból is minél több ilyen készletet termelnek, de másrészt ez 
hazafias kötelesség is. A termelt bognárfát czélszerü lehetőleg 
száraz helyen raktározni. Lenhárd A. 

Újévi üdvözlések megváltása. A földmivelésügyi minisz
térium erdészeti tisztikarának alább felsorolt tagjai a szokásos 
újévi üdvözléseket pénzben megváltották, miért is ezen az u ton 
mondanak köszönetet a szaktársaink részéről küldött újévi 
jókívánságokért: 



Ambrus Lajos, Arató Gyula, Balogh Ernő, Barsy Richárd) 
Biloveszky Béla, Czillinger János, Dezsényi Jenő, Fröhlich Bruno ; 

Gruber Gyula, Gurányi István, Inczédy Géza, Héjas Kálmán, 
Kacsanovszky József, Korzenszky Antal, Kovács Aladár, Kovács 
Gábor, Lipcsey László, Lőfi Jenő, Martián Livius, Petényi Keresztély, 
Pfeiffer Gyula, Rappensberger Andor, Ratkovszky Károly, Ráduly 
János, Sándor Jenő, Spettmann János, Szokolóczy József, Térfi 
Béla, Tomassek Miklós, Vidos Miklós. 

A megváltási összeget — a mely 101 koronát tett ki a had-
segélyző hivatalhoz küldték be a háborúban elesettek özvegyeinek 
és árváinak felsegitésére. 

A magunk részéről örömmel üdvözöljük ezt az észszerű, 
s amellett nemesszivü eljárást s kívánjuk, hogy az a jövőben 
állandósuljon, illetve vidéki szaktársaink körében is meghonosul-
jon, mert hogy egyebet ne említsünk, a jövőben minden ilyen 
alkalmat fel kellene használunk pl. az özvegyeket segélyező Wagner-

PGSTYEN 
A ma már kettős fogalom 

1. Hires iszapforrásai csuz-, kösz-
vényeseteiben az egész világon el
ismert páratlan gyógyhatásuak. 

2. Kitűnően felszerelt hideggyógy
intézetében neuraszténiák, szívbajok 
p o m p á s eredménynyel kezelhetők. 
1912-ben 18.000 fürdővendég. Télen
nyáron nyitva. Felvilágosítást nyújt a 

FUrdő igazga tóság . 

Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
:: kedvezményben részesülnek. :: 

Bővebbet az elnökségnél. 



Károly-alapitvány növelésére, amely m é g manapság is csak a mini
mális segélynyújtásra ad módot . 

Műszaki N a p t á r 1915. Ennek a zsebkönyvnek ma már a 
19-ik évfolyama jelent m e g az 1915-ik évre. Az uj szerkesztő 
Mihályfi József ebben a kiadásban is, ugy mint a mult éviben, 
több módosítást, bővitést foganatosított. A 26 ívnyi tömör szedésü, 
sok ábrával is bővelkedő zsebkönyv az építészek és a mérnökök 
minden szükségletét kielégíteni iparkodik. Ára vászonkötésben 4 K. 
Kapható minden könyvkereskedésben, valamint a kiadónál, a 
„Pátria" részvénytársaságnál, Budapest, IX., Üllői-út 25. sz. 

Köztelek Z s e b n a p t á r 1915. Szerkesztik és kiadják: Rubinek 
Oyula, az O M G E . igazgatója és Szilassy Zoltán, a GEOSz . titkára. 
Ára 4 K- A „Kőztelek Zsebnaptár" 1915. évi huszonegyedik 
évfolyama a mai súlyos viszonyok mellett is megjelent, noha a 
jelenlegi helyzet egyáltalában nem kedvez az irodalmi vállalkozá
soknak. A „Köztelek Zsebnaptár" elmaradását azonban sok ezer 
gazda sajnálná, akik megszokták a használatát. A „Köztelek Zseb
naptár" 4 K-ért kapható minden könyvkereskedésben, vagy a 
kiadóhivatalban, a „Pátria" könyvkereskedésében, Budapest, IX., 
Üllői-ut 25. sz. 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelezö-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Visnjic Milán kir. erdőmérnököt 
Rujevácról a zagrebi kir. erdőigazgatóság központi szolgálatához Zagrebbe. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Sébor János m. kir. erdő
mérnökgyakornokot Orsováról Lúgosra az ottani m. kir. erdőigazgatósághoz. 
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