
KÜLÖNFÉLÉK. 

Egyesületi é let . Mint az „Egyesületi közlemények" rovatában 
olvassuk, az igazgató-választmány Kaán Károly választmányi tag 
indítványára elhatározta, hogy az egyesület helyiségeit minden 
pénteken délután a t. tagtársak rendelkezésére bocsátja. 

Örömmel adhatunk róla számot, hogy az első alkalommal 
f. hó 10-én tagtársaink szép számmal keresték fel egyesületünk 
helyiségeit, ami élénk tanúságtétele annak, hogy az indítvány 
nemcsak életképes, hanem mindanyiunk részéről szükséget pótlónak 
ismertetett el. Megjelentek mintegy 20-an, közöttük dr. Bedő 
Albert és Horváth Sándor alelnökök is. Dr. Bedő Albert átérezve 
a pillanat fontosságát, megragadta az alkalmat, hogy hangsúlyozza 
a törekvés jelentőségteljes voltát, rámutatván arra, hogy fölötte 
nagy horderejűnek tartja ezt a társulást, mely az eszmék tisztázására, 
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megengedve. Az erdőben tanyázok által okozott tüzek igen nagy 
százalékkal szerepelnek. Ezen is leginkább társadalmi uton vélnek 
segíthetni. 

Az erdőtisztek maguk vezetik a társadalmi mozgalmat. Felkérik 
a befolyásos egyéneket, erdőbirtokosokat, hogy a tüzrendészeti 
szabályokat, intézkedéseket a közjó érdekében minden alkalommal 
hozzák a nagyközönség, illetve hozzátartozóik tudomására s lelke
sítsék a lakosságot az öntudatos összműködésre. 

Végül igen nagy súlyt helyeznek a tüzválasztó vonalként szol
gáló utak és ösvények kiépítésére, nemkülönben a telefonhálózatnak 
a lehetőséghez képest való kiterjesztésére. 

Megjegyzendő, hogy a legutóbbi nagy tűzvész alkalmával a 
katonaság kiváló szolgálatokat teljesített; másrészt a katonai körök 
azt tapasztalták, hogy a katonaságnak ilyen alkalmakkor való kiren
delése katonai kiképzés szempontjából rendkívül tanulságos, pótolja 
a költséges gyakorlatozást s emellett előmozdítja a katonaság és 
polgárság között igen gyakran hiányzó kölcsönös megértést és jó 
viszonyt. 
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az összetartozás érzésének emelésére kiválóan alkalmas s amelynek 
az erdészeti közügyek intézésére nézve is meglesz a maga jó 
hatása. Kívánja, hogy a szépen megindult mozgalom minél mélyebb 
alapokat nyerjen s a közjó érdekében állandósuljon. 

Az egyesület részére járó összes szaklapok, tudományos folyó
iratok kihelyeztetvén, egyes szaktársaink az olvasásban merül
tek el, mig egyesek az alkalmi kérdések mérlegelésével, igen 
érdekes vitában vettek részt. 

Huszonötéves találkozó. Az erdészeti akadémiát 
1886. évben végzett szaktársak az idei erdészeti közgyűlés
sel kapcsola tosan f. évi deczember h ó 16-án, este 8 órakor 
Budapes ten Schuller é t termében (Váczi-körut és Alkotmány-
utcza sarkán) találkoznak. Részvételről értesítést kér Lágler 
Gyula , Visegrád (Pest megye). 

Az erdőőrök és erdőszolgák kötelező biztosítása. Csak 
nem rég közöltük a földmivelésügyi miniszter határozatát, amely 
szerint az erdőőrök és erdőszolgák a gazdasági cseléd fogalma 
alá esnek. Akkor kételyeinket fejeztük ki ezen álláspont helyes
ségével szemben. Most a miniszternek egy ujabb 1911. évi 40375. sz. 
alatt kelt határozatáról adhatunk hirt, amely ezen a felfogáson 
változtat, mindamellett nem állapítja meg minden félreértést elkerü
lendő kellő részletességgel, hogy kik azok az erdőőrök, erdő
védek és erdőszolgák, akik szolgálati szempontból külön törvé
nyes szabályoknak vannak alávetve. 

Előzményül a rendelet keletkezéséhez az a felmerült kérdés 
szolgált, vájjon az erdőőrök és erdőszolgák mennyiben veendők 
mint gazdasági cselédek a gazdasági cselédsegélypénztárba való 
felvétel czéljából az összeírásnál figyelembe. A rendelet lényeges 
része a következő: 

„Az 1900. évi XVI . t.-cz. 8. §-ában körülirt kötelező biztosítás 
alá csak azon erdőőrök, erdővédek és erdőszolgák esnek, akik 
valamely magánegyén javára szerződésileg megállapított bér mellett 
legalább egy hónapon át folytonos szolgálatokat teljesítenek és 
ennélfogva a gazdasági cselédnek az 1907. évi X L V . t.-cz. 1. §-ában 
meghatározott fogalma alá sorolandók. Azon erdőőrök (erdővédek) 
és erdőszolgák pedig, akik szolgálati szempontokból külön tör-



vényes szabályoknak vannak alávetve, nem tartoznak az 1900. évi 
XVI . t.-cz. alá és ezen okból a gazdasági cselédeknek összeírásánál 
figyelmen kívül hagyandók." Sz. F. 

Erdőkihasználási érdek és a közutak. A m. kir. keres
kedelemügyi miniszter 1910. évi 76817. sz. a. a következő elvi 
kijelentést teszi: 

Az erdők kihasználásának fokozottabb biztosítása — kisebb 
közforgalom mellett — nem elegendő ok arra, hogy valamely 
közút a jellegének megfelelő osztálynál magasabb közúti osztályba 
soroltassék. 

Indokolásul pedig ezeket hozza fel: 
A vármegye törvényhatósági bizottságának azon véghatároza

tát, melylyel kimondotta, hogy Sz. és K. községek közt uj községi 
köz'ekedési közút létesítését szükségesnek nem tartja, illetőleg K. 
J. k—i lakos erre vonatkozó kérelmét nem teljesiti, K. J. feleb-
bezésére felülbíráltam s ehhez képest azt indokain kivül azon ok
ból is helybenhagyom, mert egyrészt a kérdéses útnak K-tól 
K-ig terjedő része jelenleg is a községi közlekedési közutak sorába 
tartozik, ennek K-tól Sz-ig terjedő része, csupán az illető közsé
geket érintvén, csakis községi közdűlő közúti jelentőséggel bir. 
Ezen körülményt az is bizonyítja kétségtelenül, hogy a szomszé
dos és folyamodó állítása szerint érdekelt községek a törvény
hatósági bizottsági közgyűlés elhatározásában megnyugodtak; 
másrészt, mert az erdők kihasználásának fokozottabb biztosítása a 
különben is kisebb közúti forgalom mellett, nem elegendő ok 
arra, hogy valamely közút jellegénél és forgalmánál fogva maga
sabb osztályú közutak közé soroltassék. Sz. F. 

„Köztelek Zsebnaptár" 1912. évre . Szerkesztik: Rubinek Gyula és 
Szilassy Zoltán. Két kötet ára 4 korona. 

A zsebnaptár két kötetéből az első kötet a tulajdonképeni naptári rész és 
a gazdasági üzlet körében előforduló mindennapi események bejegyzésére szük
séges jegyzőkönyvet tartalmazza. A zsebnaptár második kötete a gyakorlati 
gazdának mindennapi foglalkozása körében előfordulható szakkérdéseket öleli fel. 
A szerkesztők a munkabérek és anyagárak megdrágulása következtében az üzemi 
adatokat teljesen átdolgozták. Az állattenyésztés folyton fokozódó jelentőségének 
megfelelőleg, egy egészen új fejezetbe vannak felvéve a leggyakorabbi állati 
betegségek és az ellenük alkalmazandó első segély ismertetése. Szükségesnek mutat
kozott továbbá a vasúti szállítási eljárások és díjtételek ismertetése is, amely 
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eddig a zsebnaptárban nem foglaltatott. A könnyen kezelhető és csinos kiállítású 
zsebnaptár bármely könyvkereskedőnél megszerezhető. 

Házinyultenyésztés és értékesités. Irta: Andrássovich Qéza (IV. bőví
tett kiadás). A mindennapi drágaság ellen küzdve minden utat, módot fel 
kell használnunk gazdasági helyzetünk megkönnyítésére s kis háztartásunknak 
a nagy piacz hallatlan magas áraitól való fiiggetlenitésérc. A házinyultenyész
tés is ilyen segítőeszköznek bizonyult, amelynek révén nemcsak gazdaságosab
ban rendezhetjük be háztartásunkat, hanem prémjéből tekintélyes jövedelmet is 
biztosithatunk magunknak. Amint az uj kiadásból látjuk, a házinyultenyésztés 
hazánkban örvendetes fejlődésnek indult, mert a prémfélék iránti szükséglet tetemes 
emelkedése mellett is behozatalunk aránylag tetemes apadást mutat. Az érdekes 
könyv a „Pátria" irodalmi vállalat kiadásában jelent meg. (Budapest, IX. Ollői-ut 
25.) Bolti ára 2 korona. 

A selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola 
gyásza. Tragikus, a napisajtóban is közrészvétet keltő baleset folytán 
hunyt el Farbaky Gyula okleveles fémkohómérnök, főiskolai rendes 
tanár, kit kötelességének teljesítése közben egy, a véletlen folytán 
beszakadt boltozat mintegy 8 méternyi mélységbe rántott s maga alá 
temetett. A mentési munkálatok bármily serényen is folytak, már 
hiábavalónak bizonyultak. A megboldogult elbúcsúztatása a főiskola 
előcsarnokából f. hó 24-én d. u. nagy részvét mellett történt meg. 

ír ír 

TRENCSEN TEPUCZ 

500 év óta 

gyógyítanak 

köszvényt, 

csúzt stb. 

A forrásvízeket nem kelt sem lehűteni, 
sem fölmelegíteni. Szállodák fürdőkkel 
egybeépítve. Egész évben nyitva. Nagy
szerű tavaszi kúrák. Olcsó pensíókl Festői 
hegyvidék. M i l l i ő s u j épitKezéseK. 
Uj nagyszálló. Uj fürdők. Ház iKuráK-
:; h o z : iszapszétkűldés. :: 

ProspeKtust Küld a fürdő igazgatóság . 

Egyesületünk t. tagjai messzemenő ked
vezményekben részesülnek. Bővebbet az 
Erdészeti Lapok 19ÍÍ . évi X I . füzete 
tartalmaz, illetőleg a fürdöígazgatóságtól 
:: lehet megtudakolni. :: 

R á d i u m o s 
kéneshöviz-
(3B-42°C.) éS 
iszapfürdői 



Halálozás. Id. Wagner Ágoston földbirtokos és erdőmester 
az Országos Erdészeti Egyesület alapitó tagja, f. hó 4-én Mátra
mindszenten elhunyt. Béke hamvaira! 

Helyreigazítás. Felkéretlünk az „Erdészeti Lapok" 1911. évi XXI. füze
tében a „Különfélék" rovatban a „Mensa Academica" ezéljaira befolyt ujabb 
adományok czim alatt felsorolt alábbi adat helyesbítésére. A nagybányai m. kir. 
főerdőhivatal tisztikara ugyanis nem 20 koronát, hanem 47 koronát adomá
nyozott a Mensa ezéljaira. 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérj dk az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdótiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

A ni. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőtisztek összesített közös 
rangsorozati létszámába Schwanczer Gusztáv, Barsi Nándor és Fail Ernő m. kir. 
erdőmérnökgyakornokokat, valamint Krause Ágoston okleveles erdőmérnököt 
m. kir. erdőmérnökjelöltekké, Kovács Tivadar, Csutak Álmos, Vági István, Nagy 
Lajos, Kovácsik Dezső, Partos Gyula, Földes Tibor, Spangel Ernő, Horváth 
Sándor, Csurilla Béla, Grillusz Arthur, Zseleznyák Leó, Orbán József, Schullz 
Károly, Pászthory Ödön, Schmotzer Gyula, Mattyasovszky Emil, Botos Géza, 
Zsuffa Béla, Kováts István, Bálás Dezső, Liha Valér, Sáliak János, Litassy 
István, Re'vay Ferencz, Steyer Sándor, Tilt Dénes, Jámbor István, Lotterhof 
Márton, Fekete Lajos, Faller József, Kasper Alfréd és Hauszler Zsigmond végzett 
erdészeti főiskolai hallgatókat pedig ideiglenes minőségű m. kir. erdőmérnök
gyakornokokká nevezte ki. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Fercntzy Lajos kir. alerdőfelügyelőt a 
debreczeni kir. erdőfeliigyelőségtől az ungvári kir. erdőfelügyelőséghez helyezte át. 
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