
KÜLÖNFÉLÉK. 

A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia által jutalmazott 
erdészet i munka. Az Akadémia legutóbbi nagygyűlése alkal
mával a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank által a legutóbbi évek 
legérdemesebb közgazdasági munkájára kitűzött jutalmat Kaáti, 
Károly h. államtitkár „Erdőgazdaságpolitikai kérdések" czimü 
munkájának itélte oda. Amidőn a szerzőnek e szép sikerhez őszintén 
gratulálunk, egyben örömünknek adunk kifejezést afelett, hogy 
ezúttal az erdőgazdaság köréből került ki a legjobb közgazdasági 
tanulmány. 

Pech Kálmán h. államtitkár. A kormányzó ur Őfőméltó
sága Pech Kálmán helyettes államtitkári czimmel felruházott minisz
teri tanácsost helyettes államtitkárrá nevezte ki. 

35 évet meghaladó ernyedetlen munkásság a magyar erdé
szet s főként a községi erdők adminisztrálása és az erdőfelügyeleti 
szolgálat központi vezetése terén nyerte el ezzel a kinevezessél 
jól megérdemelt jutalmát s örömmel regisztráljuk, hogy Pech 
Kálmánnak minden feltűnés gondos elkerülésével teljesített csen
des, de annál intenzivebb, lelkiismeretes munkája nem maradt 
elismerés nélkül. Az őt őszintén becsülő és tisztelő kartársai 
örömét azonban tompítja az a másik hivatalos értesítés, hogy 
Pech Kálmán egyúttal mult hó végével állandó nyugalomba 
vonult s igy az államérdészet a jövőben nélkülözni fogja kipróbált 
munkaerejét! 

Személy i hírek. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Bodor 
Gyula miniszteri tanácsost és Kondor Vilmos m. kir. főerdőtaná-
csost folyó évi május hó végével állandó, Fekete Lajos m. kir. 
főerdőmérnököt pedig ideiglenes nyugalomba helyezte. 

Id. Dittert Qyula, báró Révay Ferencz örökösei mosóczi 
uradalmának erdőmestere erdőtanácsossá lépett elő. 

Halálozások. Székely Mihály ny. m. kir. főerdőtanácsos, a 
lippai főerdőhivatal egykori főnöke Mármarosszigeten és Sipos 
Mihály m. kir. erdőtanácsos, járási erdőgondnok Váczott elhunyt. 
Az Országos Erdészeti Egyesület előbbiben alapító, utóbbiban 
rendes tagját gyászolja. 

Béke hamvaikra! 



Trilby. E czimen uj háromfelvonásos operát hozott színre 
folyó évi május hó 19-én először a Városi színház. Az opera 
szövegét idegen eszme után irta és zenéjét szerzetté Clement 
Károly m. kir. erdőtanácsos. 

A kiváló zeneszerzőnek nyolcz évvel ezelőtt bemutatott Radda 
czimü egyfelvonásos operája után örömmel teljes büszkeséggel 
üdvözöljük szaktársunkat újból a színpadon, mert meg kell álla
pitanunk, hogy ezt a darabját is ugy a tárgyilagos kritika, mint 
a közönség osztatlan elismeréssel fogadta. 

A szép sikerhez őszinte szivből gratulálunk. (Pa.) 
Mag- é s t o b o z g y ü j t e m é n y t ajándékozott a Kőszegi 

Fenyőmagpergetőgyár az erdészeti főiskolának. A 10.000 K értékű 
gyűjtemény a főiskola mai hiányos felszerelését igen kívánatos 
módon egésziti s az adományozó ezzel köszönetet érdemlő, köve
tésre méltó példát adott. 

Elfogyot t könyvek . Muzsnay Erdőrendezéstana és Vadas 
Erdőműveléstanának II. kiadása teljesen elfogyott. A Népszerű 
Erdészeti Növénytannak csak II. füzete kapható még néhány 
példányban. 

Az uj román vadászati törvény főbb rendelkezéseit a 
következőkben adjuk: 

A vadászati jog a földtulajdonjognak tartozéka. 
Hegyes vidéken legalább 1000 ha, síkságon pedig legalább 

100 ha szükséges önálló vadászterülethez. 
A községi vadászterületek is az uj törvény szerint adatnak 

bérbe. 
A bérösszeg 10%-a a kincstárt illeti. 
A vadászterület tulajdonosa, illetőleg bérlője szakképzett 

vadőröket köteles tartani. 
A vadászterület tulajdonosa nemcsak a fővad, hanem a vad

disznók és borzok által okozott károkat is megtéríteni tartozik. 
A vadászfegyver viseléséhez engedély kell. 
Oly személyek, akik nem a román királyság területén lak

nak, vadászjegyet csak egy oly román állampolgár szavatossága 
mellett nyerhetnek, kinek magának is van vadászati jogosultsága, 
Romániában lakik és az adózók közé fel van véve. 

Ez a kezes felelős a pártfogoltja által elkövetett károkért. 



A vadászjegy ára egy évre 100 lei, a fegyveradó 10 lei. 
A vadászati tilalmak az eddig érvényben levőkhöz képest 

némileg módosíttattak. 
Szarvasbikára aug. 1-től febr. l-ig szabad vadászni. . 
Szarvas- és dámtehén, valamint őz-sutára tilos a vadászat s 

erre csak a minisztérium adhat engedélyt. 
Őzbak május 1-től deczember l-ig, nyul szept. 15-től jan. 

31-ig lőhető. 
Duvadak irtására jutalmakat adnak. 
A vadászati ügyek intézésére külön osztály alakíttatott s-

vezetésével szakember bízatott meg. Tervbe van véve egy főfel
ügyelői állás szervezése is. A főfelügyelő a törvény végrehajtását 
lesz hivatva ellenőrizni. (Puj 

Magyar Dry-farming. Sikeres gazdá lkodás száraz
ságban. Irta: Gyárfás József, az Orsz. M. Kir. Növénytermelést 
Kisérleti Állomás igazgatója. Kiadta az OMGE könyvkiadóválla
lata. Pátria r.-t. Budapest, IX., Üllői-ut 25. 1922. Ára 176 K. 

Száraz évjáratok termésünket megtizedelni szokták. Esőt 
ugyan nem gyárthatunk, de hogy száraz esztendőben is. hogyan 
biztosithat jó termést magának a gazda, arra megtanít fenntneve-
zett jeles gazdasági szakírónknak most megjelent, 35 ábrával ellátott 
legújabb munkája. Külön fejezet megtanít arra is, hogy a leg
szárazabb viszonyok között miként biztosithatja a gazda állatállo
mányának zavartalan ellátását takarmánnyal. A neves szerző azon
kívül a legszárazabb talajainkon, úgymint: a futóhomokon és a 
szikes talajon való legsikeresebb gazdálkodást is ismerteti s ennek 
kapcsán az Alföld fásításának szükségességét is kiemeli. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
i. 

Pályázati h irdetés a m. kir. erdőgazdasági szakiskola tanuló inak fe l 
vé te l e tárgyában. 

3725/1922. F. M. szám. — A Vadászerdőn (Temesvár mellett) fennállott 
s jelenleg Tata községben (Komárom'megye) székelő m. kir. erdőgazdasági szak
iskola a jövő 1923. év őszén kezdődő kétéves tanfolyamra pályázat nyittatik-


