
HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 

FELHÍVÁS. 

Az 1915. év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 
felhivatnak, hogy kérvényüket az ehhez szükséges engedély iránt 
a m. kir. földmivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának 
czimére (Budapest, V., Zoltán-utca 16. szám) legkésőbb folyó évi 
márczius hó végéig bérmentve küldjék be. 

Budapest, 1915. évi február hó 26-án. 

Téglás Károly s. k. 
miniszteri tanácsos, 

az erdészeti államvizsgáló bizottság h. elnöke. 

ú£ - > ? r > ? 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Személyi h i rek. Lapzártakor értesülünk, hogy Laitner Elek 
miniszteri tanácsos, a beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnak sok 
éven át főnöke, 44 évi állami és még hosszabb erdészeti szolgá
lati idő betöltése után saját kérelmére nyugalomba helyeztetett. 
Ő Felsége a király ebből az alkalomból neki az erdészeti köz
szolgálat terén sok éven át teljesitett kitűnő szolgálatainak elismeré
séül a Lipót-rend lovagkeresztjét adományozta. 

Ugyancsak nyugalomba vonultak Gy'óngyössy Béla m. kir. 
főerdőtanácsos kolozsvári, Sághy Kálmán m. kir. főerdőtanácsos 
pozsonyi és Dömötör Tihamér temesvári kir. erdőfelügyelő, kik közül 
az erdészeti közszolgálat terén sok éven át terjesztett kitűnő szolgá
lataikért előbbi kettő a miniszteri tanácsosi, utóbbi a főerdőtaná-
csosi czimet kapta. 

Saját kérelmükre továbbá nyugalomba léptek Bodor Jenő és 
Környei Ferencz m. kir. főerdőtanácsosok, előbbi a szászsebesi 
m. kir. erdőhivatal, utóbbi a trencséni m. kir. állami erdőhivatal 
főnöke. 

Fülöp Szász-Coburg-Gothai herczeg Gaszner Imre erdő
tanácsost saját kérelmére nyugdíjazta. 



Halá lozások . Eleöd Simon nyug. m. kir. erdőmester, az Orszá
gos Erdészeti Egyesület régi alapitó tagja m. é. november hó 
18-án Ungvárt, 81 éves korában elhunyt. 

Puskás Ferencz m. kir. főerdőtanácsos, a marosvásárhelyi m. 
kir. állami erdőhivatal főnöke s az Országos Erdészeti Egyesület 
rendes tagja f. é. február hó 4-én, életének 55 évében rövid szen
vedés után elhunyt. A boldogult hosszú ideig a beszterczei m. kir. 
erdőigazgatóságnál szolgált mint főnökhelyettes és az erdőtiszti 
mozgalmakban élénk részt vett. Lapunk munkatársát gyászolja 
benne. 

Seenger Lajos m. kir. főerdőmérnök, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja Beszterczebányán 45 éves korában elhunyt. 
Benne az ottani erdőigazgatóság egyik tehetséges és rokonszenves 
tisztviselőjét vesztette el, nagyon is idő előtt! Atyja, egykori erdő-
bádonyi erdőgondnok nyomdokain haladva, még sokat tehetett 
volna a hazai erdőgazdaság érdekében. 

Sóska Gyula kir. erdőtanácsos, az Országos Erdészeti Egye
sület rendes tagja (Zágráb), amint utólag értesülünk, m. é. augusztus 
hó 2-án elhunyt. 

Borggreve Bernát porosz kir. főerdőmester, aki 1879. és 1891. 
évek között a mündeni erdészeti akadémia igazgatója volt, 1914. 
április hó 5-én 78 éves korában elhunyt. Neve az erdészeti iro
dalomban mint a Heyer-féle pénzügyi elmélet kérlelhetlen ellen
zője és a főállományban való áterdőlés propagálója ismeretes. 

Weise Vilmos porosz kir. főerdőmester, 1891-től 1906-ig előbbi 
utódja a mündeni akadémia igazgatói állásában 1914. november 
hóban Mündenben (Hannover) 68 éves korában elhunyt. Önálló 
művei: A középerdő berendezése (1878.); Az erdeifenyő fater-
mési táblái (1880.); Magán- és községi erdők berendezése a tér-
szakozás alapján (1883.); Az erdőművelés vezérfonala. (1888., IV. 
kiadás 1911.) stb. 

Mult füzetünkben adtunk hirt Fricke főerdőmesternek, Weise 
utódjának Ostende mellett történt elestéről.*) Igy a mult évben a 
mündeni akadémia három igazgatója hunyt el. 

Béke hamvaikra! 

*) Hírünkben Fricke sajtóhiba következtében tévesen mint a müncheni 
erdészeti akadémia igazgatója van feltüntetve. Szerit. 



Katonai kitüntetések. Auersperg Károly herczeget, az osztrák 
birodalmi erdészeti egyesület elnökét, aki a háború kitörése óta 
mint szolgálaton kivüli viszonyban lévő dragonyos-őrnagy harcztéri 
szolgálatot teljesít, a király az ellenség előtt tanúsított bátor maga
tartásáért alezredessé léptette elő. 

A király az ellenség előtt elesett Michaelis Frobert, 23. nép
fölkelő gyalogezredben hadnagy, szebenvármegyei erdőtisztnek, 
kinek halálát annak idején már jelentettük, a hadidiszitményes 3. oszt. 
katonai érdemkeresztet adományozta. 

Náray Lajos közalapítványi segéderdőmérnök, aki mint zászlós 
szolgál a Hindenburg nevét viselő 6Q. sz. cs. és kir. gyalogezredben 
s az utászszakasz parancsnoka, nagy ezüst vitézségi érmet kapott, 
Skultéiy Győző közalap, m. kir. segéderdőmérnök, a 26. honvéd
gyalogezred tartalékos hadnagya pedig Obrenovácz bevétele körül 
szerzett érdemeiért legfelsőbb elismerésben (Signum laudis) részesült. 

A kincstári szolgálatban álló s hadiszolgálatra bevonult 
erdőtisztek névsora. A földmivelésügyi minisztérium egyik erdé
szeti főosztálya szives volt rendelkezésünkre bocsátani azoknak a 
kincstári erdészeti tisztviselőknek és erdészeti orvosoknak névsorát, 
akik hadiszolgálatot teljesítenek. Bizonyára sokan érdeklődnek az 
iránt, hogy kik vonultak szaktársai közül hadba, s ezért az alábbi 
névsort közzéteszszük. Sajnos, több név van benne, amelyről már 
mint a haza szolgálatában elhunytról kellett megemlékeznünk, de 
sokan vannak olyanok is, akiknek kitüntetéséről adhatunk hírt. 
A névsorból az is kitűnik, hogy az erdőtiszti karból 2 5 % teljesít 
hadiszolgáltot, az tehát méltó módon veszi ki részét a nagy 
küzdelemből. 

I. A magyarországi kincstári erdőknél szolgáló erdőtisztek 
közül bevonult: 1. Adriányi Pál s.-erdőmérnök, 2. dr. Andor 
Samu erd. orvos, 3. Apáti László erdőmérnökgyakornok, 4. Bálás 
Dezső s.-erdőmérnök, 5. Bálás Emil s.-erdőmérnök, 6. Barna 
Endre s.-erdőmérnök, 7. Baumgartner Emánuel f s.-erdőmérnök, 
8. Bemard József s.-erdőmérnök, 9. Bertram J. Albert erdőmérnök, 
10. Beyerjenő főerdőmérnök, 11. Biró Jenő erdőmérnökgyakornok, 
12. Bocsor Dezső f erdőmérnökgyakornok, 13. Borka László 
erdőmérnökgyakornok, 14. Botos Géza erdőmérnökgyakornok, 
15. Braxatorisz Zoltán s.-erdőmérnök, 16. Bukovcsán Béla erdő-



mérnökgyakornok, 17. Csemeczky Károly s.-erdőmérnök, 18. Daday 
Gábor erdőmérnökgyakornok, 19. Dobrovics László s.-erdőmérnök, 
20. Dubravszky János erdőmérnökgyakornok, 21. Eró'sdy Bálint 
főerdőmérnök, 22. Eró'ss Gyula s.-erdőmérnök, 23. Fail Ernő 
s.-erdőmérnök, 24. Faller József s.-erdőmérnök, 25. Fogarassy 
Béla erdőmérnökgyakornok, 26. Forster Imre erdőmérnökgyakor
nok, 27. Földes Tibor s.-erdőmérnök, 28. Fromm János s.-erdő
mérnök, 29. Györké István erdőmérnök, 30. Qlock Géza erdő
mérnök, 31 .GreguruncicFerencz erdőmérnökgyakornok, 32. Grillusz 
Artúr erdőmérnökgyakornok, 33. Oroszman Imre s.-erdőmérnök 
(ujabb hirek szerint orosz fogságban), 34. Grozdanié Milán erdő
mérnökgyakornok, 35. Hajdú János erdőmérnökgyakornok, 36. 
Háuszler Zsigmond erdőmérnökgyakornok, 37. Heinéi Jenő erdő
mérnökgyakornok, 38. Hering Albert s.-erdőmérnök, 39. Hreblay 
László s.-erdőmérnök, 40. Jákói Andor erdőmérnökgyakornok, 
41. Jamnik István s.-erdőmérnök, 42. Jánosi Pál erdőmérnök, 
43. Jávorszky Zoltán erdőmérnök, 44. Jónásch Kornél s.-erdő
mérnök, 45. Jurán Miksa s.-erdőmérnök, 46. Jurkovich János 
s.-erdőmérnök, 47. dr. Katona Zoltán erd. orvos, 48. Kiss Zoltán 
erdőmérnökgyakornok, 49. Klausberger József s.-erdőmérnök, 50. 
Kovács Tivadar s.-erdőmérnök, 51. Körös Gyula s.-erdőmérnök, 
52. Kővári György s.-erdőmérnök, 53. Krause Ágoston s.-erdő
mérnök, 54. Krause Dezső erdőmérnök, 55. Krause Tivadar s.-erdő
mérnök, 56. Kriska Samu s.-erdőmérnök, 57. Kriváchy Andor 
s.-erdőmérnök, • 58. Lányi Ákos f s.-erdőmérnök, 59. Lux Zoltán 
erdőmérnökgyakornok, 60. Marinovich Milán s.-erdőmérnök, 61. 
báró Marschall Ernő s.-erdőmérnök, 62. Miletic Zarkó erdőmérnök-

5 0 0 év óta gyógyí tanak csuz t , köszvény t , i sch ias t s tb . 

T rencsénteplicz 
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azén 
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°/o kedvezményt 
élvez. Iszapszétküldésnél 10%. 



gyakornok, 63 . Muntyánszky Jenő erdőmérnök, 64. Nagy Imre 
s.-erdőmérnök, 65 . Nagy László erdőmérnökgyakornok, 66. Nagy 
Zoltán erdőmérnökgyakornok, 67. Navratil Oyula s.-erdőmérnök, 
68. Onczay László s.-erdőmérnök, 69. Ondrejkovics Titus f erdő
mérnökgyakornok, 70. Ormos Zsigmond erdőmérnök, 71 . Papp 
András s.-erdőmérnök, 72. Papp Gusztáv erdőmérnök, 73. Papp 
Jenő s.-erdőmérnök, 74. Papp László s.-erdőmérnök, 75. Pap 
Sándor s.-erdőmérnök, 76. Partos Gyula s.-erdőmérnök, 77. Pavlic 
Antal erdőmérnökgyakornok, 78. Pauks Pál erdőmérnökgyakor
nok, 79. Pellion Árpád s.-erdőmérnök, 80. Petricsek István s.-erdő
mérnök, 8 1 . Radó Gábor s.-erdőmérnök, 82. Réssel István főerdő
mérnök, 83 . Rcvay Ferencz s.-erdőmérnök, 84. Reister Hugó 
s.-erdőmérnök, 85 . Röhrich Ernő erdőmérnök, 86. Sándor Béla 
erdőmérnökgyakornok, 87.SchalátBé\a s.-erdőmérnök, 88. Schmotzer 
Gyula s.-erdőmérnök, 89. Schwantzer Gusztáv s.-erdőmérnök, 
90. Spangel Ernő s.-erdőmérnök, 91 . Steyer Sándor s.-erdőmérnök, 
92. Surjánszky Kálmán s.-erdőmérnök, 93 . Szabó Mátyás erdő
mérnökgyakornok, 94. Szecsődy József erdőmérnök, 95. Szeöts 
Béla s.-erdőmérnök, 96. Szepesi Artúr erdőmérnök, 97. Szilvay 
József s.-erdőmérnök, 98. Szokol András erdőmérnökgyakornok, 
99. Szőke Győző erdőmérnökgyakornok, 100. Thegze László s.-erdő
mérnök, 101. Toperczer Dezső erdőmérnökgyakornok, 102. Toperczer 
Oszkár s.-erdőmérnök, 103. Törzs Artúr erdőmérnök, 104. Vojtás 
Árpád s.-erdőmérnök, 105. Vona István erdőmérnökgyakornok, 
106. Zimay János erdőmérnök, 107. Zsák Lajos erdőmérnök
gyakornok, 108. Zsuffa Béla f s.-erdőmérnök. 

II. A horvát-szlavonországi kincstári erdőknél s/olgáló erdő
tisztek közül bevonult: 1. Bella János erdőmérnökgyakornok, 
2. Budisávljevié Tódor s.-erdőmérnök, 3. Finke Mihály erdőmérnök, 
4. Fodor Vince s.-erdőmérnök, 5. Horváth Sándor erdőmérnök, 
6. Jurovich Ottó s.-erdőmérnök, erdőrendező, 7. Kakódy Dániel f 
s.-erdőmérnök, 8. Kayser Sándor főerdőmérnök, 9. Kpprié András 
erdőmérnökgyakornok, 10. Körösi János s.-erdőmérnök, 11. Litassy 
István s.-erdőmérnök, 12. Máté Dezső erdőmérnökgyakornok, 
13. Matherny Róbert f s.-erdőmérnök, 14. Nemes Imre erdő
mérnökgyakornok, 15. Solc Szvetozár erdőmérnök, 16. Szukics 
Ferencz s.-erdőmérnök, 17. Zsurilla Pál erdőmérnökgyakornok. 



Az Országos Erdészeti Egyesület által kiosztott rendkivüli 
segélyek. Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya 
tudvalevően legutóbbi ülésében mintegy 4000 K-t jelölt ki rend
kivüli segélyek czéljaira, amely összegből hadbavonult, vagy az 
ellenséges betörés alkalmával károsodott erdőtisztek és altisztek, 
illetőleg azok hátramaradottjai részesülhettek segélyben. Az egyesület 
elnöksége február hóban osztotta ki a segélyeket. Öt erdőtiszt és 
négy özvegy, illetőleg hátramaradt összesen 2050 K, hét erdészeti 
altiszt és egy altiszti özvegy összesen 950 K segélyben részesült. 
A rendelkezésre álló összeg ekként nem is volt egészen felhasznál
ható. A maradékra vonatkozólag későbbi időpontban ujabb pályázatot 
fog az egyesület hirdetni. 

Adomány a Wagner-Károly-alapitvány czéljaira. A Mairovitz 
Mór és fia fakereskedelmi czég (Máriaradna, Arad m.) főnökének, 
Mairovitz Mórnak a közelmúltban történt elhunyta alkalmából 
500 K-t küldött az Országos Erdészeti Egyesületnek a Wagner-

PöSTYEN 
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 gyógybatásuak. 

Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
:: kedvezményben részesülnek. :: 

Bővebbet az elnökségnél. 



Károly-alap czéljaira. Az egyesület köszönettel fogadta a nemes 
rendeltetésű adományt. 

Fahulladékok értékesítése. A német faiparra nézve nagy 
fontossággal bir az a körülmény, hogy a hadvezetőség legutóbb 
tekintélyes mennyiségű fürészpor- és faliszt-rendeléseket adott. 
E hulladékokat a harcztéren lovak alá való alomnak használják. 
Az eddigi kisérletek azt igazolták, hogy a fürészpor alkalmazása 
amellett, hogy kitűnően használható almozási czélokra, nagy meg
takarításokat is jelent. Ezenkívül tekintélyes fagyapot-rendeléseket 
is eszközöltek. A fagyapot a hadifogolytáborok matráczainak és 
hadiczélokra szolgáló zsákok tömésére szolgál. 

A lövészárkokban álló legénység részére a német hadvezető
ség óriási számú nagy faczipőt készíttetett, amelyek a katonák 
lábát a nedvességtől óvják és melegen tartják. 

Az orosz faipar válsága. A „Vossische Zeitung" szerint 
Oroszországban a háború következtében több mint 100 fürész
tulajdonos és egyéb fakereskedelmi czég jutott csődbe. Ebből 10 a 
suwalki-i kormányzóságban működött, amelynek fakereskedelme 
a német birodalommal igen élénk. Különös jelenségek mutatkoznak 
az orosz hadseregnek fával való ellátásánál. Az orosz kereskedelmi 
minisztérium hivatalos lapja jelenti, hogy számos faiparos vona
kodott a hadügyminisztérium rendeléseit elfogadni, mert a fizetés 
késedelmes és a hadbiztossági közegek a vételár 50 százalékáig, 
sőt azon tul terjedt közvetítői jutalékot követelnek (!). A hivatalos 
lap e tisztviselők szigorú megbüntetését helyezi kilátásba, meg
jegyzi azonban, hogy a rendeléseket visszautasító faiparosoktól az 
orosz állami bank megvonja a hitelt. Egyúttal a német, osztrák 
és magyar származású faiparosok ellen nagy szigorral lépnek fel. 
Telepeik és birtokaik kényszerkezelés alá vétettek. 

A belgiumi madarászok és a német katonaság. Egyik német 
erdészeti lapban olvassuk, hogy Belgiumban, ahol a madárfogás 
megvakított csalogató madarakkal nagyban divik, a német meg
szálló sereg egyik különítménye egy madarászó népcsapatot körül
kerített, a fogóeszközöket, hálókat, hurkokat stb. összehordatta és 
elégette, a szerencsétlen vak csalogató állatkákat elpusztította, a 
már összefogott bőséges friss zsákmánynak pedig visszaadta az 



elvesztett szabadságot. A parancsnokság szigorú madarászási tilalmat 
adott ki. 

Méhészet. Második bővített kiadás. 19 képpel. Irta Szilárd 
Gyula, gazd. tanár. Ára 1 korona 2 0 fillér. A kezdő méhésznek 
útbaigazító kalauza, tanácsadója Szilárd Méhészet czimü könyve, 
mely immár 2-ik kiadást ért. Életrevalóságát mutatja az a körül
mény, hogy pár év alatt elfogyott az első kiadás és szükségessé 
vált a másodiknak sajtó alá rendezése. 

A kezdő méhész nemcsak a méhek életére, természetrajzára 
vonatkozólag tájékozódhatik belőle, hanem ugy a mozgatható, 
álló és fekvő kaptárakban, mint a közönséges szalmakasokban 
való méhészkedésre vonatkozólag igen értékes és könnyen meg
érthető oktatást kap. Ki kell emelnünk továbbá a könyvnek a 
mézszüretre, a méz eltartására és a mézelőnövények ismertetésére 
vonatkozó részeit. 

A kis füzet tanácsai a gyakorlati életből fakadnak és a gyakor
latnak szólnak, használnak. Megrendelhető a "Pátria" r.-t. gazdasági 
szakkönyvkereskedésében, Budapest, IX., Üllői-ut 25 . (Köztelek.) 

Sándor Imre székesfehérvári magkereskedő és erdészeti csemete-nagy
termelő czég tavaszi árjegyzékét szétküldte; ahová esetleg nem érkezett meg, 
oda kívánatra megküldi. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

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

A Személyem körüli minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar 
miniszterelnököm előterjesztésére Lupu Dániel főerdőőrnek, saját kérelmére 
történt nyugalomba helyezése alkalmából, sok évi hű és buzgó szolgálata 
elismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. 

Kelt Bécsben, 1915. évi február hó 1-én. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 
GRÓF TISZA ISTVÁN s. k. 

A Személyem körüli minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar 
miniszterelnököm előterjesztésére saját kérelmükre történt nyugalomba helyezésük 
alkalmából az erdészeti közszolgálat terén sok éven át teljesített kitűnő szol-


