
Hajós Gyula özvegye és fia is, a hymnus eléneklésével fejezte 
be e szép ünnepélyt s azután a terpesi állami csemetekertnek 
meglátogatását a rendkivül kedvezőtlen időjárás miatt mellőzve, 
közvetlenül Parádfürdőre kocsizott, a hol délutáni programm-
pontként még az ottani vadaskert, az üveghuta és források meg
tekintése volt hátra. E sorok irója azonban kénytelen lévén Párádra 
érkezte után azonnal tovább utazni, a programm ezen részén már 
nem vett részt. 

ó% 3 $ ú% 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Uj rendes tanárok az erdészeti főiskolán. Az erdészeti 

főiskola rendes tanárainak száma a közelmúltban kettővel szaporo
dott. Őfelsége ugyanis rendes tanárrá nevezte ki dr. Kövessi  Ferencz 
eddigi rendkívüli tanárt, aki a növénytant és az ezzel kapcsolatos 
tárgyakat adja elő, továbbá ugyancsak rendes tanárrá nevezte ki 
Jankó Sándor m. k. főerdészt, aki a földméréstant, az erdei szállító 
eszközöket és a vadpatakszabályozást fogja előadni a jövő tan
évtől kezdve. 

Dr. Kövessi  Ferenc életrajzi adatait már lapunk 1904. évi 
kötetének 1089. oldalán közölvén, ezúttal csupán a Jankó Sándorra 
vonatkozó adatokat pótoljuk. Jankó Sándor 1890-ben végezte az 
erdészeti akadémiát jeles sikerrel s azután mint műszaki dijnok 
és erdőgyakornok a zalaegerszegi állami erdőhivatalnál lépett 
szolgálatba. Az államvizsga letétele után csakhamar a földmivelés
ügyi minisztérium erdészeti főosztályába rendeltetett, ahol a főerdészi 
rangig emelkedett. Kizárólag építkezési és egyéb műszaki ügyekkel 
foglalkozott, amelyek iránt kiváló hajlammal és tehetséggel birt. 
Az akadémián egy évig ifjúsági köri elnök volt. 

Az orsz. erdészeti egyesület meghívása. Pécs sz. kir. város 
közönsége f. évi május 26-ikán tartott közgyűlésén egyhangúlag 
elhatározta, hogy az orsz. erdészeti egyesületet az 1907. évi pécsi 
országos kiállítás alkalmából vendégül meghívja. Pánczél  Ottó. 

A pécsi országos kiállítás, mely 1907. évi május 15-ikétől 
szeptember 15-ig fog megtartatni, fővédnökéül Frigyes\\r.  herczeg 
ő fenségét, Baranya vármegye legnagyobb földbirtokosát nyerte 



meg. A kiállítás egyik főcsoportját az erdészet, vadászat és halá
szat képezi, melynek elnökségével Pánczél  Ottó kir. erdőfelügyelő 
bízatott meg; ezen főcsoport 4 alcsoportra oszlik és pedig: 
1. Erdőhasználat, erdészeti ipar, erdészeti építkezés, elnök: Jánosi 
Engel Gyula fa-nagyiparos. 2. Erdőtenyésztés, erdővédelem, erdő
rendezés és irodalom, elnök: Altnássy  István m. kir. főerdész. 
3. Vadászat, elnök: Kolossváry  Andor főerdész. 4. Halászat, elnök: 
Mayer Emil, Frigyes főherczeg béllyei jószágigazgatója. 

A kiállítás erdészeti részének rendezősége, mint halljuk, főleg 
a drávamenti és szlavóniai világhírű őstölgyesek erdei termékeit 
óhajtja a nagyközönségnek, sajnos, talán utoljára bemutatni, mert 
ezen a Dráva és a Száva áradásos területein nőtt tölgyóriások ma 
már végnapjaikat élik, rövid néhány év múlva ezek utolsójának 
is porba fog hullani büszke koronája, hogy hatalmas törzsével az 
ember örökké megújuló szükségleteit kielégítse. Ezen czél eléré
sére a rendezőség a lehető legnagyobb agitácziót fejti ki. — 
A közelmúlt napokban küldöttség kereste fel a miniszterelnököt, 
továbbá a kereskedelmi, földmivelési és vallás- és közoktatásügyi 
minisztereket és az utóbbi kettőtől többek között azt kérte, hogy 
egyrészt az erdőkincstár vinkovczei főerdőhivatalához tartozó erdő
ségek, másrészt a m. kir. vallásalap vajszlói uradalmához tartozó 
erdőségek őstölgyeseinek termékeivel a kiállítás erdészeti csoport
jában résztvegyenek, továbbá különösen azon favállalkozókat 
igyekszik a kiállításon való részvételre megnyerni, kik ezidőszerint 
az emiitett tölgyeseket kihasználják. Többek között biztosítva van 
báró Guttmann  Vilmos részvétele, ki az ország legnagyobb tölgyfa 
feldolgozó telepének, a belistyei (Slavonia) telepnek tulajdonosa. 

Ezen főcsoportnak külön kiállitási pavillonja lesz, mely 
mintegy 300—330 m 2 alapterületen az ezen vidéken előforduló 
és kéregben levő fanemekből fog felépülni. Sok gondot okoz a 
rendezőségnek a főcsoport külső területének tetszetőssé tétele, 
mert az, sajnos, teljesen kopár terület, azon ma egyetlen fa sincsen 
A faraktárszerü egyhangúságot csemetekertek, conifern ültetvények 
fáczán volierek stb. létesítése által előreláthatólag sikerül eltüntetni. 

Pánczél Ottó. 

Tanulmányi kirándulás. A keszthelyi gazdasági tanintézetnek 
a f. évben végző tanulói, számra nézve 45-en m. hó közepén 



tanulmányi kirándulást tettek Lovassy Sándor tanár vezetése alatt 
Zalaegerszegre, ahol Faragó Béla cs. és kir. udvari szállító mag-
pergetőjét és mintaszerű csemetekertjeit és faiskoláit tekintették 
meg, amelyekben 550 munkást foglalkoztat. 

Magyarország, Ausztria, valamint Bosznia és Herczego-
vina uj vasúti és hajózási térképe. (A m. kir. államvasutak 
igazgatósága által felülvizsgált 1906. évi, hivatalos jellegű kiadás.) 
Szerkesztette és kiadja Klösz György és fia fényképészeti műinté-
zete Budapest. 

Ez a térkép a leghitelesebb és a legújabb adatok alapján 
készült és e téren valóban hézagot tölt be. A térképen fel
tüntetett jelmagyarázat alapján az állomások, megálló- és rakodó
helyek rajta könnyen felismerhetők és azonnal tájékozódhatunk 
affelől is, vájjon szabványos, keskeny vagy kettősN vágányu, 
fogaskerekű vagy villamos üzemü-e az illető vasút, továbbá, vájjon 
az illető állomásokon van-e vámhivatal vagy nyilvános közraktár. 
Budapest székesfőváros, Pozsony, Fiume, Wien és Prag városok 
vonalhálózatáról külön térképek nyújtanak felvilágosítást. A térkép 
140/108 cm  nagyságú, tisztán és csinosan van kidolgozva. Teljesen 
megbízható s ennélfogva ugy ipari, mint kereskedelmi vállalatok
nál, erdei termékek szállításának megállapításánál igen jó szolga-
látó^ fog tenni. 

Kapható Franké  Pál  könyvkereskedésében (Budapest, IV., 
Paprtövelde-u. 8.). Ára tokszerü kivitelben 5 K, vászonra felhúzva 
tokban 11 K, ugyanaz léczekkel 12 K 50 f. 

KisküküTlŐvölgyi Faipar-Részvénytársaság czéggeluj vállalat 
létesült főként a kisküküllővölgyi helyiérdekű vasút forgalmi 
körébe tartozó erdők iparszerü kihasználása, bükktalpfák gyártásaj 
valamint' Szóvátán fatelitő-telep létesítése érdekében, melynek 
300,000. koronányi alaptőkéjét a nevezett helyiérdekű vasút, 
valamint az annak forgalmában részes érdekeltség jegyezte. Az uj 
vállalat pénzügyi vezetését szerződés alapján a Magyar Keres
kedelmi Részvénytársaság vállalta .el. A közgyűlés a társaság 

.elnökévé Sándor János nyug. államtitkárt, igazgatósági tagokká 
pedig Vajda Imrét, Enyedi Bénit, Schóber Béla dr.-t és Szálai 
Bélát választotta meg. A társaság tényleges működését a szovátai 
erdők kihasználásával már is megkezdte. 



A tulnagy vadállomány csökkentése érdekében élénk moz
galom indult meg a kis Gótha német államban. A góthai ország
gyűlésen a minapában ugyanis hosszú vita keletkezett erről az 
ügyről. A vita rendjén azonban megegyezés nem jött létre, ugy 
hogy a kérdés tárgyalását legközelebb ismét napirendre tűzik. 

A tárgyalásnál abból indultak ki, hogy az államerdőkre nézve 
az okszerű erdőtenyésztés vagy a vadnak tenyésztése jár-e nagyobb 
jövedelemmel s e tekintetben az előrelátó népképviselőknek be 
kellett látniok, hogy az erdótenyésztés a jövedelmezőbb. A szocziál-
demokrata képviselők is ellene szóltak annak, hogy az erdők a 
vadtenyésztés czéljából elkeríttessenek. Hangsúlyozták azt, hogy a 
vadászat a vad által a faállományban okozott és csak évtizedek 
multán jelentkező apadást és kárt nem képes kárpótolni, másrészt 
hogy a vadászatból befolyó jövedelem csökkenését többszörösen 
fogja kárpótolni a fatermésből befolyó jövedelem. A képviselők 
túlnyomó része azt követelte, hogy az elkerítések mielőbb meg-
szüntettessenek és nem hajlandók az államkormányzat által kért 
10 évi átmeneti időt megadni. 

Miután a tekintetben megegyeznek az összes képviselők, hogy 
a tulnagy vadállomány károsításainak korlátozása érdekében kell 
valami erélyes rendszabályt alkalmazni és csak e rendszabályok 
módja tekintetében voltak a nézetek eltérők, valószínűleg szeren
csésen fogják azt. a kérdést megoldani és az ottani államerdőkben 
a vadaskeritések kiküszöbölése mellett az okszerű erdőgazdaságot 
és a vadtenyésztés czéljaira fenntartott tisztásokon rétmüvelést fog
nak meghonosítani. 

Automobil az erdőgazdaság szolgálatában. Loósy, Hug-
mayer és társa budapesti fakereskedő czég a gyergyóújfalusi 
közbirtokosságtól, mintegy 7561 k. hold luczfenyőerdő kihaszná
lási jogát megszerezvén, mostanában — mint hirlik — azon a 
vidéken nagyobbszabásu fürésztelepeket rendez be, melyeken éven-
kint mintegy 3000 vaggon anyag fog feldolgoztatni. 

A feldolgozott anyag túlnyomó része a külföldi piacznak van 
szánva. A termelt és feldolgozott anyag kiszállítása, mintegy 
30 kilométer távolságon, a legmodernebb szállítási eszközzel — 
automobilteherkocsik igénybevételével fog történni. Szakkörök
ben érdeklődéssel várják ennek az újításnak eredményét. 



Karolium név alatt Kis Károly főgimn. tanár (Budapest 
III. k., Római fürdő-telep) uj rovarirtó szert hoz forgalomba s azt 
a vér-és pajzstetük, rovarálczák és házi rovarok irtására ajánlja. 
A növényekre nézve ártalmatlan szer a vele bekent helyet a 
rovarok támadása ellen állítólag immúnissá teszi. A szerhez tűzzel 
közeledni nem szabad. Kis üveg ára 1 K nagy üvegé 2 K. 

Halálozások. Raab  Samu ny. m. k. főerdész (Beszterczebánya) 
és Aue  József körösi vagyonközségi erdész (Belovár), az Országos 
Erdészeti Egyesület alapitó tagjai, továbbá dömsödi Dömsödy  Zoltán 
m. k. főerdész (Nagyvárad) és Kenedi  Ernő urad. főerdész (Orfü), az 
Országos Erdészeti Egyesület rendes tagjai elhunytak. Béke 
hamvaikra ! 

FELHÍVÁS 

az állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alapból 
kiosztható segélyek ügyében. 

54061/I/A/2. szám. — A m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdőtisztek gyermekeinek neve
lését segélyező alapból az 1906,1907-iki tanévre a szabályzat értel
mében a segélyek folyó évi július hóban osztatnak ki. 

Segélyben részesülhetnek a m. kir. földmivelésügyi minisz
térium szolgálati ügyköréhez tartozó, avagy az államerdészet szol
gálati köréből nyugdíjazott s illetve elhalt erdőtiszteknek nyilvános 
joggal biró gimnáziumokban és reáliskolákban, vagy a selmecz
bányai m. kir. erdészeti főiskolán tanuló, illetve ezen tanintézetekbe 
1936. év őszén belépő fiúgyermekei, illetve árvái, nemkülönben 
leányiskolákban ,vagy női tanitóképezdékben tanuló, illetve ilyen 
intézetekbe belépő leánygyermekei, illetve árvái abban az esetben, 
ha a sikeres tanulási előmenetelt igazoló bizonyítványaikban ki
mutatott osztályzatoknak legalább fele „jeles és jó" . 

A jelenleg segélyben részesülők is újra folyamodni tartoznak 
és egy-egy tisztviselőnek nemcsak egy, hanem megokolt esetben 
két sőt három gyermeke, illetve árvája is kaphat segélyt. 

Az évi segélyösszeg a tanév folyama alatt 10 (tiz) havi 
egyenlő részletben szolgáltatik ki. 

A kiosztandó segélyeknek legalább 2/s része fiuknak adatik-



A szülők vagy törvényes gyámok által benyújtandó írásbeli 
kérvényekben kimutatandó a még elláttatlau és már elláiott gyer
mekek száma, továbbá, hogy van-e valamelyik gyermeknek ösztön
dija, vagy más ilynemű állandó segélye s ha igen kitől és honnan 
kapja azt? 

Továbbá a kérvények felszerelendők a szülők, illetve árvák 
vagyoni állapotát feltüntető hatósági bizonyitványnyal és a 
tanulóknak a legutóbbi tanévről nyert iskolai bizonyítványával. 

Felhivatnak ennélfogva az érdekelt szülők, illetve gyámok, 
hogy a segélyben részesülésért beadni kivánt szabályszerű bélyeggel 
ellátott kérvényüket legkésőbb folyó évi július hó 8-ig az állami 
erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizott
ságához (Budapest, V. ker., Zoltán-utcza 16. szám) annál is inkább 
beküldjék, mert a később beérkező, vagy kellőleg fel nem szerelt 
kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 

Budapest, 1906. évi június hóban. 
M. kir.  földmivelésügyi  miniszter. 

<l£ ú £ 



VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Magyar földmivelésügyi miniszterem előterjesztésére dr.  Kövessi  Fcrcnczet 
a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskola rendkívüli tanárát és Jankó 
Sáudor főerdészt a nevezelt főiskolához a VII. fizetési osztályba rendes tanárokká 
kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1906. évi május hó 13-án. 
Ferencz József  s. k. 
Darányi Ignácz  s. k. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket kezelő 
erdőtisztek létszámában Bedő  Zoltán  erdészjelöltet a lippai főerdőhivataltól és 
Linhart Ödön  erdészjelöltet a kolozsvári erdőigazgatóságtól kölcsönösen áthelyezte-

• 
. . . . \-

A ni. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket kezelő 
erdőtisztek létszámában Szaltzer  Lajos  ideiglenes minőségű m. kir. erdőgyakoi" 
nokot a bustyaházii erdőhivatal kerületébe m. kir. erdészjelöltlé nevezte ki. 

A földmivelésügyi miniszter az erdőfelegyelőségek személyzeti létszámában 
Hammersberg Géza  dr.-t I. osztályú kir. alerdőfelügyelővé nevezte ki. 

* 

A földmivelésügyi minister a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdő
tisztek létszámában áthelyezte: Csipkay  János  m. kir. főerdőmestert a lippai m. 
kir. főerdőhivataltól a lugosi m. kir. erdőigazgatósághoz, Hammer  Károly  m 
kir. erdőtanácsost pedig a liptóujvári m. kir. főerdőhivataltól a lippai m. kir. 
főerdőhivatalhoz s egyszersmind megbízta előbbit az ellenőrködői teendők 
ellátásával, utóbbit pedig a lippai m. kir. főerdőhivatal vezetésével. 

* 

A földmivelésügyi miniszter kinevezte a vadászerdei m. kir. erdőőri szak
iskolához Kelemen  Béla  erdészjelöltet, a királyhalmi m. kir. eidőőri szakiskolához 
pedig Tihanyi  László  erdészjelöltet m. kir. erdészszé. 

* 
A földmivelésügyi miniszter a községi erdők állami kezelésénél alkalmazott 

erdőtisztek létszámában Bodnár  Richárdot  a dési in. kir. állami erdőhivatalhoz 
erdőmesterré, Halász  Gézát  a pécsi m. kir. állami adóhivatalhoz tartozó 
szekszárdi m. kir. járási erdőgondnoksághoz főerdészszé, Mezey  Arthurt  a komá
romi ni. kir. állami erdőhivatalhoz tartozó esztergomi m. kir. járási erdőgondnok
sághoz erdészszé és Szíjgyártó  Józsefet  a dévai m. kir. állami erdőhivatalhoz 
tartozó petrozsényi m. kir. járási erdőgondnoksághoz erdészjelöltté nevezte ki. 



A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában a következő erdőtiszteket nevezte ki : erdőtaná
csosokká : Nagy  Vinczét a földmivelésügyi minisztériumban, Kárász  Istvánt a 
tótsóvári erdőhivatalhoz és Ormai  Kálmánt a zsarnóczai erdőhivatalhoz. Erdő
mesterekké : Derecskéi  Károlyt a lippai főerdőhivatalhoz, Horváth  Bélát a kolozs
vári erdőigazgatósághoz, Pisó  Kornélt a beszterczebányai erdőigazgatósághoz, 
Szilágyi Bertalant pedig a kolozsvári erdőigazdatósághoz. Főerdészekké: Ranku 
Miladint a Iugosi erdőigazgatósághoz, Löfi  Jenőt az orsovai erdőhivatalhoz, 
Zathureczky Vilmost a bustyaházai erdőhivatalhoz, Schönherr  Sándort a nagy
bányai főerdőhivatalhoz Mjazovszky  Károlyt az orsovai erdőhivatalhoz, Be'ky 
Albertet a szászsebesi erdőhivatalhoz, Spettmann  Jánost és Tomassek  Miklóst 
pedig a földmivelésügyi minisztériumba. Erdészekké: Hollós  Gyulát a mára
marosszigeti erdőigazgatósághoz, Láhner  Istvánt az orsovai erdőhivatalhoz, 
Tölgyes Józsefet a lugosi erdőigazgatósághoz, Böhm  Vilmost a zsarnóczai erdő
hivatalhoz, Matusovits  Pétert a liptóujvári főerdőhivatalhoz, Ormós  Zsigmondot 
a lugosi erdőigazgatósághoz, Lengyel  Viktort a beszterczebányai erdőigazgató
sághoz, Irinyi  Aurélt pedig a földmivelésügyi minisztériumba. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a horvát-szlavonországi kincstári 
erdőket kezelő erdőtisztek létszámában Tőig  Vilmos  kir. erdőmestert az otocsáci 
erdőhivatalhoz kir. erdőtanácsossá, Stromszky  László  kir. erdészt a zágrábi 
erdőigazgatóság kerületébe kir. főerdészszé, Ott  Károly  kir. erdészjelöltet pedig 
az otocsáci erdőhivatal kerületébe kir. erdészszé nevezte ki. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában a következő erdőtiszteket helyezte á t : Bodor  Jenő 
erdőtanácsost Kolozsvárról Szászsebesre; Somkereki  Gusztáv  erdőmestert a szász
sebesi erdőhivataltól a kolozsvári erdőigazgatósághoz (pénztárosnak); Keleti  Lajos 
főerdészt az apatini erdőhivataltól a szászsebesi erdőhivatalhoz (faraktárgondnok-
sághoz); Matavovszky  Árpád  főerdészt a tótsóvári erdőhivatal kerületéből a liptó
ujvári főerdőhivatalhoz (központba); Székely  József  főerdészt a máramarosszigeti 
erdőigazgatóság kerületéből az ungvári főerdőhivatalhoz (központba); Zachár 
Gyula főerdészt Jallnáról a zsarnóczai erdőhivatalhoz (pénztárosnak); Balaton 
Antal főerdészt a lugosi erdő igazgatóság kerületéből az apatini erdőhivatalhoz 
(pénztári ellenőrnek); Földes  Tamás  főerdészt a bisztrai erdőgondnokságtól a 
szászsebesi erdőhivatalhoz (központba); Hell  Miklós  erdészt az orsovai erdő
hivataltól a szászsebesi erdőhivatalhoz (pénztári ellenőrnek); Egyed  Miklós  erdészt 
a lugosi erdőigazgatóságtól a kossovai erdőgondnoksághoz; Batta  Ferencz 
erdészt a bustyaházai erdőhivataltól az orsovai erdőhivatalhoz (pénztári ellenőrnek); 
Guáry Kálmán  erdészt a máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületéből a bustya
házai faraktárgondnoksághoz : Egry  Ferencz  erdészt a kolozsvári erdőigazgatóság 
kerüLetéből a zsarnóczai erdőhivatalhoz (pénztári ellenőrnek); Jancsó  Gyula 
erdészt a szászsebesi erdőhivataltól a kolozsvári erdőigazgatóság kerületébe (a 



topánfalvai erdőgondnoksághoz); Lányi  Gyula  erdészt a kolozsvári erdőigazgató
ságtól a szászsebesi erdőhivatal kerületébe (a bisztrai erdőgondnoksághöz); 
Daniek Géza  erdészt az apatini erdőhivataltól a lugosi erdőigazgatóság kerületébe 
(a lunkányi erdőgondnoksághoz); Biró  Zoltán  erdészt a máramarosszigeti erdő
igazgatóság kerületében a terebesfejérpataki erdőgondnoksághoz; Zachár  Ádám 
erdészt a máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületében a nagybocskói faraktár-
gondnoksághoz; Lattyák  Sándor  erdészt a liptóujvári főerdöhivatal kerületében 
a liptóujvári faraktárgondnoksághoz; Tarnay  Dezső  erdészt a beszterczebányai 
erdőigazgatóságtól a zsarnóczai erdőhivatal kerületébe (a jallnai erdőgondnok
sághoz) ; Érsek  Árpád  erdészt a szászsebesi erdőhivatal kerületében a sugági 
erdőgondnoksághoz; Soltész  Gyula  erdészt a máramarosszigeti erdőigazgatóságtól 
a liptóujvári főerdöhivatal kerületébe (a nialuzsinai erdőgondnoksághoz); Kó'falusi 
Viktor erdészjelöltet pedig a kolozsvári erdőigazgatóságtól a szászsebesi erdő
hivatalhoz (erdőmérnöknek). 

Továbbá megbizta Pischl  Pál  erdőmestert a szászsebesi erdőhivatalnál a 
pénztárosi teendők ellátásával; Gréger  Géza  főerdészt a bustyaházai erdőhiva
talnál a központi főerdészi teendők ellátásával; Debreczy  Ödön  főerdészt a 
kolozsvári erdőigazgatóságnál a pénztár-ellenőri teendők ellátásával; Kovalitzky 
Vladimír erdészjelöltet pedig a bustyaházai erdőhivatalnál a pénztár-ellenőri 
teendők végzésével. 
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