
ÉRTESÍTÉS 
az Erdészeti Lapok tárgymutatójára vonatkozó pályamüvek vissza

vétele ügyében. 
Több pályamű szerzője azzal a kívánsággal fordulván az 

egyesülethez, hogy a kézirat nekik az igazolásra szolgáló feladó
vevény hiányában is kiadassák, az illető t. Tagtársakat értesítjük, 
hogy az igazgató-választmány határozata szerint az ismeretlen 
szerzőnek csakis a feladó-vevény beküldése ellenében adható ki 
a kézirat, miután az egyesület teljes felelősséggel tartozik azérh 
hogy a kéziratok csakis a szerző kezei közé jussanak. 

Az Országos  Erdészeti  Egyesület 
titkári hivatala. 

ú$ ó% ú% 

IRODALOM. 
I. Lapszemle. 

Erdőterületeket átszelő vasúti pályák mentén alkalmazandó 
tűzvédő pászták létesítésére és ezek kezelésére vonatkozó érdekes 
utasítás foglaltatik a „Deutsche Forst-Zeitung" f. évi márczius hóban 
megjelent 12-ik számában. 

A tűzkárok, melyek hazánkban is a vasutak gőzmozdonyaiból 
kipattant szikrák okozta égések folytán, különösen száraz időjárás 
alkalmával keletkeznek, elég jelentékenyek és nem ritkán költséges 
kártérítési pörökre adnak alkalmat oly esetben, midőn az erdő
birtokos és a vasúttársaság békés uton kiegyezni nem tud. 

Nem lesz érdektelen tehát a porosz kir. kormány által épen 
ilyen károk elkerülése érdekében a f. évben kibocsátott utasítás 
tartalmával megismerkedni, mely az állami, továbbá a magánerdőkön 
is keresztülvonuló első- és másodrendű vaspályák mentén alkal
mazandó tűzvédő pászták létesítése, e pászták kezelésének módja 
felől és afelől is intézkedik, hogy az erdészeti és vasúti hivatalos 
közegek minden év tavaszán előzetesen az illető vasúti vonalakat 
beutazni és a tűzvédő pászták létesítésének szükségessége felől, úgy
szintén a már létesített pászták állapota felől meggyőződni tartoznak. 

A kiadott utasítás rendelkezései ugyan csak az újonnan épí
tendő vaspályákra vonatkoznak, de felhatalmaztattak az illető ható-



ságok arra is, hogy az üzemben levő vagy jelenleg épités alatt 
álló pályákon is e tekintetben korlátozó intézkedéseket tehes
senek. 

Az utasítás általános  rendelkezései  szerint  tekintettel egyrészt 
arra, hogy jelenleg más berendezés hiányában még nem kerül
hető el a gőzmozdonyokból a még izzó szénnek kidobása vagy 
az izzó szénszikráknak a gőzmozdonyokból való kirepülése, más
részt tekintettel a vasutaknak évről-évre emelkedő forgalmára — 
gondoskodni kell az olyan intézkedésekről, melyek segítségével a 
tűzkárok lehetőleg elkerülhetők vagy legalább is apaszthatok. 

Az utasítás szerint az ilyen tűzveszélyek ellen legczélszerübben 
befásitott tűzvédő pasztákkal lehet védekezni, melyeken keresztül, 
illetőleg melyek felett az izzó szénrészecskék nem repülhetnek 
el. Ezeknek a védőpásztáknak a talaja a gyúlékony anyagoktól, 
mint pl. hangától, tarókától, magas, száraz fűtől, száraz cserjéktől, 
lehullott száraz gályáktól stb., mely anyagok — a rendesen a 
talajtakaróból eredő tüz keletkezésekor — magasan felcsapó lánggal 
szoktak égni s nagy hőséget okozni, tisztán tartandó. 

Ezekről a védőpásztákról a talajtakarót egészen eltávolítani 
nem czélszerü, sőt ez a talaj erejének megóvása szempontjából 
nem is kívánatos, mig ellenben a fákról, 1*5 m  magasságig, igen 
czélszerü a száraz ágakat, valamint egészen a földig lehajló zöld 
ágakat is lenyesni. Csak a tűzvédő pasztának a vasúti pálya felőli 
szélén álló fákról nem szabad a zöld ágakat levágni. 

Hogy a leggyakrabban a vasúti töltésen keletkező tüz a tűz
védő paszta faállományába át ne terjedjen, igen czélszerü e 
paszta és a vasúti töltés között még 1 m  széles földszalagot 
(sávot) létesíteni, melyen a talaj feltörendő, felületesen megkapá
landó és gyúlékony anyagoktól mindig tisztán tartandó. 

A tulajdonképeni tűzvédő pasztának a szélessége 12—15 m 
legyen s ez a mögötte lévő erdőtől ismét 1*5 m széles földszalag
gal (sávval) választandó el, melynek talaja, mint már említve volt, 
feltörendő s gyúlékony anyagoktól tisztán tartandó. 

A közvetetlenül a vasuttöltés mentében elvonuló, valamint 
a tűzvédő paszta másik, erdőfelőli oldalán alkalmazott földszalagok 
egymással a tűzveszély nagysága szerint 20—40 /ra-nyi közök
ben 1 m  széles keresztszalagokkal köthetők össze, melyeken a 



föld szintén feltörendő, illetőleg felkapálandó. Szárazabb s silá
nyabb termőhelyeken, melyeken a tüz különösen sok kárt okozhat 
a tűzvédő pasztákat legczélszerübb erdeifenyő-csemetékkel befási-
tani, mely fanem kérge korán kifejlődő pararétegénél fogva, külö
nösen jól áll ellent a tűznek, mig mindig zöldelő, hosszabb 
tülevelei minden évszakban egyenlő biztossággal fogják fel a 
mozdonyokból kiröppenő szikrákat. Jobb termőhelyen a lucz-
fenyővel való fásítás is megfelel a czélnak. Ugyanilyen termő
helyen használhatók fel a lomblevelüek is, melyek azonban silá
nyabb, szárazabb talajon rosszul fejlődnek és kevésbbé jól nyom
ják el a tűzveszélyes fű- és hanganövést. 

Uj tűzvédő  pászták  telepítésénél  arra kell, törekedni, hogy a 
telepítési költségek megfelelő arányban legyenek az elhárítandó 
veszély nagyságával; tehát kisebb kiterjedésű, gyér záródású erdők
nél, remizeknél ilyen pászták telepitése mellőzhető. 

Uj vaspályák építése alkalmával az illető erdőrész faállo
mánya a pályatest mentében csak oly szélességben vágandó ki a 
pályatesten és ennek két oldalán, amennyire azt a pálya illető 
szakaszának nyilt áttekinthetése, a vasúti és távírda üzem lebonyo
lításának biztossága s főleg a fák kidőlhetésének veszélye meg
kívánja. 

Minél szélesebbre vágják ki ugyanis a pályatest építésénél az 
erdőt, annál könnyebben röpülnek be oldalvást az álló erdőbe a 
szikrák. Ha a pálya mellett kétoldalt erdő áll fenn, akkor tűzvédő 
pasztának — a fent emiitett módon — az erdő egy részét alakítjuk át. 
A földszalagokat vagy földsávokat kocsiutak, vizárkok is pótolhatják. 

Ahol száraz tőzeg vagy láptalajjal van dolgunk, ott a homokkal 
való beszórás is jó szolgálatot tesz. 

Ha a vasúti pálya mellett elterülő erdő faállománya még 
nem oly magas, hogy a tűzvédő paszta a szikrákat felfogni képes 
volna, vagy pedig szélnek igen ki van téve, akkor még egy 
második, szükség esetén pedig még egy harmadik, az előbbiekkel 
egyenközüen haladó tűzvédő paszta létesítendő, mert egyedül az 
első pasztának kiszélesítése által a kivánt czél még nem érhető el. 

Oly erdőrészek, melyek a pálya kanyarulatának külső ivén 
vagy pedig tisztásokkal szemben vagy magas vasúti töltések mentén 
terülnek el, különösen ki vannak téve a tüz veszélyének; az ilyen 



esetben igen czélszerü a pálya által veszélyeztetett oldalon egy 
második, az elsővel egyenközüen haladó tűzvédő pasztáról is gon
doskodni. Ha pedig az erdőrész faállománya, melyet a pálya átszel, 
igen magas és szeleknek is igen ki van téve, akkor a pálya mentén 
a fa csakis oly szélességben tarolandó le, mint azt a vasút és a 
távírda üzemének zavartalan folytathatása megköveteli. 

A letarolt terület, a földszalagok kivételével, melyek a vasúti 
töltés mellett és a védőpászta másik oldalán, az álló erdő szélén 
alkalmazandók, azonnal beerdősitendő. Már  létező  védőpászták 
gondosan megvizsgálandók arra nézve, vájjon czéljuknak, rendel
tetésüknek valóban megfelelnek-e. Ha megfelelőknek találtattak, 
akkor mindjárt az első tavaszszal, a hó eltakarodása után, a paszta 
mellett alkalmazandó földszalagok felkapálandók (vagy árok húzandó) 
és a védőpászta törzsein előforduló száraz galyak, valamint a földig 
leérő zöld galyak is lenyesendők s a paszta talajáról egyáltalán 
minden gyúlékony anyag eltávolítandó. 

Idősebb lombfaerdőknél, s más, a tüz veszélyének kevésbbé 
kitett erdőknél, melyeknek talaja is elég üde, s amelyekben a 
kidobott vagy kirepült izzó szénrészek gyújtása okozta tüz keletke
zésétől kevésbbé kell tartani, elegendő, ha a vasúti töltés mellett, 
illetőleg ennek mentében egy védőszalag, melyen a föld felkapá
landó, (feltörendő) alkalmaztatik. 

Azok a tűzvédő pászták, melyeken eddig zöldtakarmányt vagy 
kapás növényeket (nem gabonanemüeket) termeltek háboritlanul, 
továbbra is meghagyhatok ilyen kezelésben, ha mögöttük az álló 
erdő felé kellő szélességben tűzvédő paszta alkalmaztatik. 

Ha a tüz veszélyének igen kitett erdőrész és a pálya között 
puszta földterület terül el, akkor az álló erdő széléből tűzvédő 
paszta létesítendő ugy, mint az előbb leírva volt. 

Ily nagyobb, használatlanul heverő földterületek a pálya 
mentén fokozatosan beerdősitendők és pedig legczélszerübben 
1 éves erdei fenyőcsemetékkel 1 2 : 0 5 m  hálózatban, vagy pedig 
3 éves átiskolázott csemetékkel 1'3: 1*3 m  hálózatban és a vasúti 
pályával egyenlő közüen haladó sorokban. A sorközök minden 
évben, tavaszszal, kissé felkapálandók, míg a csemeték legalább 
1 m  magasságig fel nem nőnek. Szükséghez képest a kapálás a 
nyár folyamán ismétlendő. 



Ha a csemeték, illetőleg a fiatal fák annyira felnőttek, hogy 
alsó ágaik elszáradni s lehullani kezdenek, akkor a száraz ágak 
lenyesendők és a védőpászta területéről eltávolítandók; ha pedig 
a keletkezett hézagok már ki is pótoltattak, akkor néhány év 
múlva a felesleges csemeték is eltávolíthatók, ugy hogy a csemeték 
egymástól való távolsága átlag 1 ni  legyen. Ha végre az erdősítés 
annyira sürü, hogy a sorközöket felkapálni már nem lehet, akkor 
a beerdősitett védőpászta területe, illetőleg ennek két szélén alkal
mazott földszalagok egymástól 20—40 m  távolságnyi közökben 
merőleges földszalagokkal kötendők össze, mely szalagokkal az 
egész tűzvédő paszta behálózandó. 

Olyan esetben, midőn erdei fenyő helyett lombfa-csemetéket 
alkalmazunk, a talaj felkapálása (feltörése) szintén igen czélszerü. 

A védó'pászták  s  földszalagok  kezelésénél  a főgond arra fordí
tandó, hogy a szalagok földje állandóan friss maradjon s hogy 
ezekről legalább évenkint egyszer, tavaszszal, hóolvadás után, a 
lehullott tü- és lomblevél eltávolittassék. Ugyanilyen módon keze
lendők a beerdősitett tűzvédő pászták sorközei is. 

A fennálló erdőből kihasított védőpászták törzseiről az elszáradt 
galyak és ágak — 1*5 m  magasságig — lenyesendők, épugy a 
mélyen a földre lecsüngő galyak is. A faállomány gyérítése kívá
natos, de ennek csak az elhalt és száraz törzsek kivételére szabad 
szorítkoznia. A védőpászta talajáról a lehullott galyak és egyáltalán 
minden gyúlékony anyag eltávolítandó. A. védőpászták faállománya 
60—80 éves vágásfordulóban kezelendő s ha a felujitás ideje 
elérkezik, a letárolást nem szabad a pálya mindkét oldalán egy
szerre elővenni, hanem mindig csak annak egyik oldalán, másrészt 
a felújításnak nem szabad a paszta mögött levő álló erdő felújítá
sával egyidejűleg történnie. A pálya másik oldalán lévő faállomány 
viszont csak akkor tarolható le, illetőleg csak akkor újítható fel, 
ha a pályának előbb említett oldalán létesített erdősítés a mozdo
nyok kéményének magasságát már elérte. Ugyanezt a magasságot 
kell az eredetileg létesített védőpászta mögött felújított erdőrésznek 
is elérnie, hogy a védőpászta maga letarolható legyen. Mindaddig, 
mig a tűzvédő paszta mögött a kihasznált s felújított erdőrész 
faállománya 3 m  magasságot el nem ér, utóbbi mögött is 12—15 m 
szélességben tűzvédő paszta létesítendő. Cserny  Győző. 



II. Könyvismertetés. 

Népszerű erdészeti növénytan beszélgetésekben. III. füzet. 
Magházas növények. Néptanítók, községi elöljárók és kisbirtokosok 
számára az orsz. erdészeti egyesület megbízásából irta Fekete  Lajos 
m. kir. főerdőtanácsos, főiskolai tanár, Selmeczbányán. 223 képpel. 
Kiadja az országos erdészeti egyesület. Budapest, „Pátria* irodalmi 
vállalat nyomása. 1905. 

Ezzel a 196 lapra terjedő füzettel, mint az előszó is hangoz
tatja, befejezést nyert a népszerű erdészeti növénytan. Hogy a 
munka kiadásával az orsz. erdészeti egyesület eléri-e azt a czélt, 
mely előtte lebegett, azt a következmények fogják megmutatni. 
Hogy azonban az iró becsületesen igyekezett megoldani feladatát, 
arról ez ujabb fűzet is bizonyságot tesz. 

Népszerű növénytant irni, vajmi nehéz dolog. Nehéz eltalálni 
annak a néprétegnek a gondolkodásmódját, melynek számára a 
munka szánva van. Szintoly nehéz elhelyezkedni annak az 
ismeretkörébe, hogy azt szolgáltassa neki az ember, a mire szük
sége van s azt magyarázza meg, a minek tudtával nem bir. 

Ennek a munkának megírásánál a népréteg meg volt jelölve, 
csak az a kérdés, nem voltak-e nagyon is heterogén elemek bele
vonva. Nekem ugy látszik, hogy a néptanító és az előljáró kis
birtokos ismeretköre meglehetősen messze áll egymástól. Már t. i-
ugy értve a dolgot, hogy oly elöljárókról és kisbirtokosokról van 
szó, a kik csak elemi iskolát jártak. 

Mindezen nehézségeken szerző a részünkről tőle már meg
szokott ügyességgel és szellemességgel győzedelmeskedett. Remélem 
az országban sok Jóska fog találkozni, a ki a szerző Jóskájával 
megegyező felfogással és tanulékonysággal fogja megismerni az 
erdő növényeit és megérteni azok szerkezetét. Hogy azonban ez 
megtörténhessék, azt tanácsolnám t. szaktársaimnak, kik a füzetet 
az E. L. mellékleteképen megkapták, hogy juttassák azt a nép 
kezébe. Adják, ha csak olvasás végett is, néptanítóknak, értelmes 
és könyvet olvasni szerető parasztembereknek. *) Hallgassák meg 
azok kérdéseit, magyarázzák meg azokat, melyekre a könyvben 

*) Az Erdészeti Lapokkal szétküldött példányokon kivül a mü a közigaz
gatási hatóságok utján még 2400 példányban osztatik szét. Szerk. 



nincsen felelet és közöljék. Ezeknek a remélt ujabb kiadás átdol
gozója a legbecsesebb útmutatást fogja köszönhetni. Ebből fog 
meglátszani, miből kívánna a nép még tájékozást szerezni. 

Az a benyomás, melyet a munka rám tett, kedvező és remélem 
a szaktársak is szívesen fogják átlapozni, sőt biztos vagyok benne, 
nem egy oly adatot fognak találni, a melyet vagy elfelejtettek, 
vagy nem tudtak. Én legalább ugy voltam vele. Igaz a Jóska bele
szólásai nekem nehezítik az olvasást, de miután az a népszerű 
előadáshoz tartozik, nem tehetek kifogást. Bár ugy vettem észre 
szerző is ugy volt vele, mert gyakran elhagyta, sőt a 155. lapon 
a „szilvanemüek" czimü czikkben meg is feledkezett róla. 

A mi kifogást tehetek, az a következő. 
Én ugy vagyok szokva, hogy a belső czim az illető füzet 

czime. Az áll az 1. lap előtt: az hát a kezdet. Kerestem a 15 szines 
nyomatú táblát. Kétszer is végig forgattam a lapokat. Végre össze
hasonlítván a két czimlapot, rájöttem a tévedésre. 

A 227. kép (145. lap) magyarázatának korrekciója helytelen, 
mert megtéveszti a tanulót, azt értvén, hogy csak ez a kép van 
kicsinyítve, a többi pedig nem, vagyis, hogy a többi kép termé
szetes nagyságú, a mi nyilván nem ugy van. 

A Colchicum virágzását szerző nagyon későre teszi, azt irván, 
hogy akkor virít, mikor már a derek járnak. Hazánk magyar nép 
lakta vidékein ez a virág már szeptember elején jelenik meg, a 
szép meleg napok daczára figyelmeztetve a nyár végére, szintúgy 
mint homokos vidékeinken a kékvirágu őszi gerepcsin (aster). 

A gyöktörzset  következőleg határozza meg a szerző (8. lap): 
nagyon rövid törzs, melyből alul a gyökerek, felül pedig a levelek 
indulnak ki. Abból nő ki a felfelé emelkedő szár is. Ez nem 
világos, kétséget kizáró meghatározás. A gyöktörzs (rhizoma) föld
alatti szár, melynek alsó vége rendesen elhal, a felső pedig tovább 
nő, pl. a páfrányoknál, Anemone nemorosánál (169. kép), ranun-
culoidesnál vagy pedig a föld alatt gyökérformán él, mint pl. a 
taraczk. De a mint a képen látható, a typha gyöktörzse is taraczk. 

Miután Jóska észrevette a typha buzogányán a külön him 
virágzatot, magától kínálkozott az alkalom a két közönséges typha 
faj (latifolius és angustifolius), megkülönböztetésére, mert az elsőnél 



a kétféle virágzat úgyszólván érintkezik, a másodiknál pedig távol 
áll egymástól. 

Ha már benne vagyok a kifogásokban, még azt is meg
említem, hogy kár volt Jóskának meg nem mondani, hogy a 
sóskafa virága sárga, az éles boglárkáé ragyogó sárga, az alma 
virága rózsaszín, az a baraczké is, mig a körte, szilva, cseresnye 
fehér stb. De ezeket Jóska úgyis ismeri. A virág színének, a virágzás 
idejének megjelölése igen jó útbaigazító. Vegyük csak az ákácz, 
meg a fái zanót virágzatát. A rajz után könnyű összetéveszteni, 
de a szin (fehér és sárga) mindjárt elárulja őket. 

Ha az ember a tartalomjegyzéket végigbetüzi, meggyőződik, 
hogy erdeink minden fája és cserjéje le van irva, s a káros növé
nyek közül a szembetűnőbbek javarésze, minélfogva még az erdész 
is használhatja repetitóriumul, az erdőőri szakiskolák tankönyvül. 

Előbbinek könnyíti a használatát a tárgymutató. 
A mi a kiállítást illeti, az az országos erdészeti egyesület 

kiadmányainak jellegét viseli magán: tetszetős forma, finom jó 
papiros, éles olvasható nyomás és jellemző, világos, szép képek. 

Geodéziai Zsebnaptár. Szerkesztette Gánóczy Sándor kataszt. 
főmérnök. Ára 5 K. 

A kataszteri mérnökök használatára szánt, de egyes részeiben 
az erdőmérnök által is használható zsebnaptár tartalmából olvasóink 
tájékoztatására a következőket közöljük: 

/. Táblázatok.  I. Az 1-től 10.000-ig terjedő természetes számok
nak Briggs-féle logarithmusai. (Ötszámjegyüek.) 

Természetes vagy Napier-féle logarithmusok. 
Néhány hasznos szám logarithmusai. 

százalékig. 
II. A szögfüggvények logarithmusai perczről-perczre 0°— 90°-ig 

(ötszámjegyüek, másodpercz hányadokkal). 
A földgömb méretei Bessel számítása szerint. 
III. A láttani távmérés eredményeinek a vízszintes sikra való 

levezetése függélyes léczállás mellett. 

Illés Nándor. 

hétjegyű logarithmusai 1—7 



IV. A területszámitás hibahatára. 
V. Megengedett hibahatár a természetben kétszer mért távol

ságok között. 
VI. A lejtősen mért hosszaknak a vízszintes sikra való leveze

téséhez. 
VII. Átváltoztatás holdakról hektárokra; valamint ölekről 

méterekre és viszont. 
VIII. A poligon mérési vonalak záróhibahatára. 
(A táblázatok könnyen olvasható nagy számokkal vannak szedve). 
//. Mennyiségtani  ismétlés.  A)  Algebra, a)  Elemi algebra. 

b) Sikmértan. c) Stereometria. d) Gonio- és trigonometria, e)  Gömb
háromszögtan, f)  Analitika, g)  Sorok, h)  Egyenletek. B)  Felsőbb 
mennyiségtan, a)  Bevezetés, b)  A funkcziók ábrázolása, c)  A 
differencziál számítás alapelve és a differencziál képletek, áj  Integrál 
számítás és sorok, e)  Maximum és minimum, f)  Görbék. 

///. Csillagászat,  a)  Alapfogalmak, b)  Az égitestek látszólagos 
mozgása, c)  A nap látszólagos pályája, d)  A csillagok helyhatározása. 

IV. Müszerísme.  a)  A derékszögek kitűzésére szolgáló műszerek; 
1. szögtükör. 2. prizma, b)  Nonius. c)  Lencse, d)  Nagyitó. e)  A 
távcsövek: Keppler, Huyghens, Ramsden. f)  Szintező, g)  A  mérő
asztal, h)  Távcsöves vonalzó és helyesbítése, i)  Launé-féle tájolós-
müszer. k)  Theodolit és helyesbítése. A gyakorlati mérés (példával). 
I) Tachymeter. m)  Területszámitás. Alder, Amsler, Coradi-féle 
praecziziós plamimeter. 

V. Polygonmérés  és  háromszögelés.  Bevezetés, délszögszámitás, 
előmetszés, hátrametszés, az iránysugarak központosítása, polygon-
menet csatlakozása hozzáférhetetlen pontokhoz, csomópontok 
számítása, mérési vonalak számítása stb. a geodézia köréből 
mindenütt lehetőleg példákkal. 

A VI. rész magában foglalja a mérnök- és épitészegylet 
által a mérnöki munkálatokra vonatkozó díjszabályzatot; a 
kataszteri térképek másolatának megszerzésére vonatkozó hirdet
ményt, egyes közérdekű kataszteri felmérési adatokat, végül a 
VII. rész a felmérési tisztviselők rangsorozatát. 

A müvet mérésekkel foglalkozóknak figyelmébe ajánljuk. 



III. A fcönyvpíacz uj termékei. 

B e r n á t I s t v á n : A m a g y a r fö ldb i r t ok t e h e r m e n t e s í t é s e . Budapest 
1905. Kilián F. bizománya. 8°, 206 old. Ára 3 K. 

Gánóezy S á n d o r : Geodézia i z s e b n a p t á r 1905 . 16", 320 old. Kapható 
a szerzőnél (Budapest, I. pénzügyminisztérium). Ára 5 K. 

Uhlmann F e r e n e z : Der deu t seh- russ i sehe Holzhandel . (A német
orosz fakereskedelem). Tübingen, Laupp H.-nál, 1905. 8°, 112 old. Ára 3 K. 60 f. 

Mareher G y u l a : Holzprodukt ion und Holzhandel von E u r ó p a , 
A f r i k a und Nord -Amer ika . (Európa, Afrika és Észak-Amerika fatermelése és 
fakereskedelme). I. kötet. Bécs, 1904. 4 U , 494 old. Ára 12 K. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Személyi hir. Dömötör  Tihamér  kir. erdőfelügyelőt 25 éves 
szolgálati jubileuma alkalmából Krassó-Szörénymegye erdőbir
tokosai és erdőtisztjei meleg óváczióban részesítették f. é. április 
hó 8-án Temesvárott. 

A nagyszámmal egybegyűlt erdőtisztek, körülbelül 30-an és 
számos más barátja és tisztelője d. e. 9 órakor testületileg tisz
telegtek a jubiláns lakásán, ahol Bálás Sándor karánsebesi vagyon-
községi erdőmester meleg szavakkal üdvözölte, átadva a kartársak 
értékes emléktárgyát. 

Délután 2 órakor díszebéd volt a Koronaherczeg-szállóban 
60 teritékkel, melyen számos felköszöntő hangzott el az ünnepeltre 
és családjára. 

Az ünnepelt ez alkalommal 76 üdvözlő táviratot és levelet is 
kapott távollevő és az ünnepélyen részt nem vehetett tisztelőitől 
és barátaitól. 

A révi Zichy cseppköbarlang". A mult év folyamán ugy a 
hazai, valamint a külföldi sajtó sokat foglalkozott a budapest— 
kolozsvári vasúti fővonal mentén, Rév község határán, a Kőrös 
völgyében felfedezett nagyarányú cseppkőbarlanggal. Az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület, amelynek tagjai fedezték fel a barlangot, serényen 
munkálkodott a barlangnak járhatóvá tételén. A mult évben a 
barlang csak félig volt feltárva; a veszélyes pontokon csak hajlós 


