
KÜLÖNFÉLÉK. 

Adakozzunk vitéz harczosainknak és az elesettek 
özvegyeinek és árváinak! A m. kir. honvédelmi minisz
térium hadsegélyző hivatalától a következő felhívást kaptuk: 

Magyarország fegyvert fogott a Jog és Igazság védelmére. 
Lelkesedéssel keltek fiaink a hadba az igazságos, szent ügyért. 

Szivükben a hit: az Igaznak erejében; szivükben a kötelesség
érzet, ha kell, meghalni a becsületért, a Hazáért. 

Ők elmentek. 
Elment az édes apa, elment a szerető férj, elment a szülőit 

gondozó jó gyermek. 
Itt maradt támasz nélkül a gyermek, a jó feleség, támasz 

nélkül az öreg szülő. 
Elment a kereső, a névtelen hős, lelkében a félő gondolat: 

mi lesz gyermekeivel, mi lesz feleségével. 
Ne aggódj te névtelen hős ott a harczmezőn, ki a haza

szeretet nemességével ezer veszély és nélkülözés közepette — nem 
magadért, de tieidért aggódsz. 

Minden hű hazafi teljesiti kötelességét! Te a harczmezőn 
karddal, mi, kik itt maradtunk, a szeretet adományaival. 

Gondoskodni tieidről, most a társadalom becsületbeli tartozása. 
És a társadalom minden rétege, a haza minden fia átérzi az 

ő reá váró fefadat nagy felelősségét. 
A közös veszélyben egygyé lett az egész nemzet, leomlott 

minden társadalmi válaszfal. 
E nemes társadalmi munka irányítására a honvédelmi miniszter 

a „Hadsegélyező HivatalM létesitette. E hivatal feladata e nemes 
czélra adományokat gyűjteni s ezeket a szükségnek megfelelően 
felhasználni. 

Ebben a munkában szükségünk van a nemzet minden hű 
fiára. A szegény fillérére, munkájára, a gazdag aranyára. 

A magyar anyaföldből származó szeretet győzhetetlen erejét 
akarjuk átvinni az Igazért harczoló fiainkhoz. 

A Hadsegélyező Hivatal szeretettel kéri hazánk lelkes nagy
közönségét, kegyeskedjenek a nemes czél érdekében a mellékelt 



gyüjtőiveket elfogadni s az adakozást a maguk részéről a lehető
séghez képest megnyitni: a gyüjtőiveket az arra illetékesekhez 
is eljuttatni a szeretet lelkesítő szavával: a hála a legszebb erény. 
Ezt gyakoroljuk, ha harczoló katonáinknak adózunk. Az egész 
országnak, a nemzet minden egyes fiának ezt tenni kötelessége. 

Bár t. Olvasóink között kevesen lehetnek, kik e téren 
hazafias kötelességüknek még nem tettek volna eleget s 
tudvalevően az Országos Erdészeti Egyesület is még mult 
évi augusztus hóban 1000 K-t adományozott a Hadsegélyző 
Hivatal czéljaira, mégis oly kérelemmel tesszük közé a fenti 
megszívlelendő felszólítást, hogy kegyes adományaikat az 
Országos Erdészeti Egyesület czimén (Budapest, V., Alkot
mány-utcza 6. sz.) f. évi május hó l-ig beküldeni szíves
kedjék. A beérkezett összeget ekkor egyszerre szolgáltatjuk 
be a Hadsegélyző Hivatalnak s addig is lapunkban nyilvá
nosan nyugtázzuk. 

Gyűjtés a Vörös Félhold részére. A Magyar Szak
írók Egyesülete (Budapest, VI., Gróf Zichy-Jenő-utcza 4.) 
lelkes felszólítást intéz a magyar szaklapok közönségéhez, 
hogy a velünk karöltve küzdő török birodalom sebesült
ápoló szervezete, a Vörös Félhold részére adakozzék. Kérjük, 
hogy e hű s a békekötés után is értékes szövetséges társunk 
részére adományait lapunkra való hivatkozással közvetlenül 
a fent nevezett egyesület czimére beküldeni szíveskedjenek. 

Halálozások. Eleőd Jósa ügyvéd és földbirtokos, az Országos 
Erdészeti Egyesületnek egyik legrégibb alapitó és több évtizeden 
át választmányi tagja 81 éves korában Budapesten f. é. január hó 
7-én elhunyt. A boldogult régebben élénk részt vett egyesületünk 
életében, hosszabb idő óta azonban a nógrádmegyei Katalin-hutára 
vonult vissza. 

Kajdos József m. á. v. mérnök, az Országos Erdészeti Egye
sület rendes tagja Budapesten elhunyt. 



Sippi Rodiczky Jenő dr. udvari tanácsos, gazdasági iró Alagon 
71 éves korában f. év elején elhunyt. A boldogult régebben az 
Erdészeti Lapoknak is munkatársa volt. 

Zsuffa Béla m. k. segéderdőmérnök m. évi november hó 6-án 
a déli harcztéren a Kuliste magaslaton vivott ütközetben hősi 
halált halt. Bajtársai ott a csatamezőn hantolták el. 

Fricke Károly, porosz királyi főerdőmester, a müncheni erdé
szeti akadémia igazgatója mint tart. százados és a 74. porosz 
honvédgyalogezred 3. zászlóaljának parancsnoka Ostende köze
lében m. é. október 27-én hősi halált halt. 

Béke hamvaikra! 

Katonai k i tün te t é sek . Ujabban vett értesítés szerint Fromm 
János m. kir. segéderdőmérnöknek, a trencséni 15. honvédgyalog
ezred tartalékos hadnagyának a legfelső elismerés adatott tudtul, 
Krausz János, Coburg herczegi erdőmérnök, a l ó . m.kir. népfőlkelő-
ezred hadnagya pedig a hadiékitményes aranykereszttel lett ki
tüntetve. 

Ismételten kérjük t. Olvasóinkat, hogy a hadbavonult erdő
tisztek sorsáról és kitüntetéseikről lapunkat értesíteni szíves
kedjenek. 

Fakivi te l i t i la lom. A magyar kormány f. é. 40. M. E. számú 
rendeletével általános fakiviteli tilalmat léptetett életbe. A tűzifa 
és furnirok kivételével ugy az erdei termelésnek, mint a fürész
iparnak minden terméke tilalom alá van helyezve. 

Bár a tilalom alól a pénzügyminiszter esetről-esetre felmentést 

5 0 0 év óta gyógy í tanak c s u z t , köszvény t , i sch ias t s tb . 

TrencsénteplicaE 
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azért 
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. Uj 
szállodák. Uj iszapfürdők. 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%. 



adhat, mégis igen súlyos intézkedést kell ebben a tilalomban 
látnunk. Fakereskedelmünk s vele a nyersfaértékesités 1911 óta 
pang s az üzleti élet e tengődését a háború követte, amely immár 
több mint fél éve nehezedik reánk. Hogy ily nehéz viszonyok 
között a fakereskedelemben nagyobb összeomlás nem következett 
be, abban nagy része volt a kivitel lehetőségének, amely ujabban 
a szállítási nehézségek miatt ugyan szintén rendkivül alászállott, 
de mégis egyes viszonylatokban még fennállott és közvetlenül és 
közvetve könnyített az ország egyik jelentős közgazdasági ténye
zőjének helyzetén. Teljesen érthetőnek találjuk, hogy minden oly 
faválaszték, amely fegyverek vagy járművek készítésére szolgálhat, 
saját czéljainkra biztosittassék és a semleges külföldtől is el-
vonassék. Vannak azonban oly választékok, amelyek egyfelől szinte 
korlátlan mennyiségben állanak rendelkezésünkre, mint pl. a fenyő
fürészáru, másfelől hadiczélokra semmiképen sem használhatók 
(keskeny léczek, parketták, dongák, vékony bükkdeszkák stb.), 
amelyek kivitelének tilalma tehát ismeretlen okokra vezethető vissza. 
Ezekre nézve felette kívánatos, hogy a kiviteli tilalom, amely 
hosszabb időtartam esetén egyes piaczok elvesztéséhez is vezethet, 
minél rövidebb ideig tartson. Jelenleg ugy áll a dolog, hogy a 
német birodalom felé, kőris- és diófa, valamint bükkpalló kivéte
lével, a kormány a kivitelt engedélyezi, más irányban, pl. Olasz
ország felé azonban ez idő szerint még nem tartja megenged
hetőnek. 

Kedvezmények a hadiszolgála t ra bevonult erdészeti fő
iskolai hal lgatók részére. A földmivelésügyi és pénzügyi minisz
terek szükségesnek látták, hogy a hadiszolgálatot teljesítő s e 
miatt tanulmányaikban késedelmet szenvedő főiskolai hallgatók 
részére bizonyos kedvezményeket biztosítsanak, amelyek lehetővé 
teszik, hogy nem hadköteles társaikkal szemben hátrányt ne szen
vedjenek. Ezek a kedvezmények, amelyek a beiratás és esetleges 
pótvizsgák idejének kitolására, egyes tantárgyak I. és II. részeinek 
párhuzamos hallgatására és az államvizsgát megelőző gyakorlati 
szolgálat megrövidítésére vonatkoznak, részletesen fel vannak 
sorolva abban a hirdetményben, amelyet a főiskola rektora lapunk 
hirdető rovatában közzé tesz, amelyre azonban e helyen is reá 
kívántunk mutatni. 



M a g y a r o r s z á g t ü z i f a k é s z l e t e . A földmivelésügyi miniszter ur 
a kereskedelmi és iparkamarák utján a legutóbb összeiratta az 
erdőbir tokosoknál , a fatermelőknél és fekereskedőknél rendelkezésre 
álló és még le nem kötött tüzifakészleteket. 

Az alábbi egybeállítás szerint 90.761 vasúti kocsirakomány, 
tehát körülbelül 2 millió ürméter tűzifa áll m é g a magyar közönség 
rendelkezésére. 

Folyó
szám 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Kereskedelmi és iparkamara 

Arad - . — 
Brassó ., -
Beszterczebánya ... — — 
Budapest*)... -
Debreezen — 
Győr — - - ---
Kassa ,. -
Kolozsvár — — — — — --- — — 
Maros-Vásárhely 
Miskolcz ... ... - - — -
Nagyvárad ... — - - — -
Pécs — 
Pozsony — — - — — — — — 
Sopron — 
Szeged ... ... ... — -• - — 
Temesvár ... ... ... --- — --- ---
Fiume — 

Összesen 

Rendelkezésre álló 
kemény tűzifa meg
közelítő mennyisége 

10 tonnás vasúti 
kocsi 

6.340 
7.910 
1 890 

5.135 
320 

3.900 
6.680 
1.600 
6.440 

26.550 
870 

4.350 
1.080 
3.000 

14.646 
50 

90.761 

Az adott viszonyok között ez annál megnyug ta tóbb körülmény, 
mert a tél eleje nagyon enyhén telt el s mert az őszszel a kőszén
beszerzésnél mutatkozó nehézségek hovatovább enyhültek. 

*) Kerületében lekötetlen készlet nincsen. 



Nagyobb gondot adhat majd a jövő évi tüziíaszükséglet, mert 
e télen a munkaerőben mutatkozó nagy hiány miatt a jövő évre 
csak alárendelt készletek termelhetők. 

Kőrisfaápverés. A gyurgyevaci vagyonközség Belovárt mult 
hó 12-én 1572 kőristörzsre tartott árverést három részletben. Két 
részletet 56.635 K, illetőleg 5640 K becsértékkel szemben Lehst V. 
hamburgi czég 103.400 és 8600 K-ért, a harmadik részletet 
Deutsch Fülöp fiai zágrábi czég 15.316 K kikiáltási árral szemben 
20.250 K-ért vette meg. A felüligéret együttesen véve a kikiáltási 
ár 70 -5 százaléka. 

. Az argonne-i erdők, amelyekről mostanában napról-napra 
olvashatunk az újságokban, mintegy 40 km hosszban és 8—12 
km szélességoen terülnek el észak-déli irányban Verdun várától 
nyugatra és északnyugatra. Bennünket erdészeket az ott a német 
és a franczia hadsereg egyes részei között hónapok óta hihetetlen 
makacssággal vivott harczok mellett az a kérdés is érdekel, hogy 

POSTYEN 
v i ̂  i - y ma már kettős fogalom 

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 

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

Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
kedvezményben részesülnek. :: 

Bővebbet az elnökségnél. 

FUrdő igazga tóság . 



milyen jellegű ez az erdő. Az Argonnok a 400 m magasságot 
meg nem haladó előhegység, amelyet számos meredek oldalú 
völgy és szakadék tagol. Az erdőt bükk, tölgy, éger és nyir 
alkotja; 15 éves fordulóban kezelt sarjerdők ezek, egyes tultartott 
törzsekkel, szóval ez az erdő típusa a franczia erdőgazdaságnak. 
Az erdő alját a magyal (Ilex), a borostyán és vadszőlő sürün 
ellepi. Utjai rosszak, esős időben az agyagos talaj miatt jár-
hatlanok. 

Erdőgondnokság! székhely változása. A földmivelésügyi 
miniszter a vinkovcei főerdőhivatal kerületében a raiöi kir. erdő
gondnokság székhelyét Novska-ra helyezte át. 

Elszámolás a Mensa Aeademica czéljaira befolyt adomá
nyokról. A főiskolai Mensa Academica-Egyesület elnöksége 
őszinte és hálás köszönetének kifejezésével ujabban a következő 
adományokat nyugtázza: 

Selmecz- és Bélabánya szab. kir. város 100 K, 1914. évi 
államsegély IV. részlete 1000 K, Országos Erdészeti Egyesület 
300 K, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 100 K. 

Az elnökség. 

ú% ú£ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

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

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Rajtsán János erdő
tanácsosnak saját kérelmére történt nyugalomba helyezése alkalmából, sok éven 
át teljesített hű és hasznos szolgálatai elismeréséül, a főerdőtanácsosi czimet díj
mentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1914. évi deczember hó 26-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

BÁRÓ GHILLÁNY IMRE s. k. 
* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a susáki erdőhivatal kerületében át
helyezte Stojanovic Illés erdőmérnököt Gospicról Skarera erdőgondnoknak, 
Berzenkovits Antal segédmérnököt pedig Skareről Gospicra erdőgondnoknak. 


