KÜLÖNFÉLE K
Halálozás. Bárenthali lovag Praxa János, ny. kir. erdőtanácsos,
az aranykoronás érdemkereszt tulajdonosa, az OEE rendes tagja f.
é. november hó 21-én, életének 64-ik évében, rövid szenvedés után
Ráckevén elhunyt.
Galantai Fekete Géza urad. főerdész, az OEE rendes tagja (Kőbánya-óhegy) elhunyt.
Sztankovánszky Jánas, az OEE alapító tagja, elhunyt.
Pech Dezső ny. kir. erdőfelügyelő, az 0. E. E. tagja, f. hó 3-án
— 75 éves korában — Trencsén vármegye Bobot községében, mint a
nyitrai r. kath. püspökség kiérdemesült erdőmestere, meghalt. Tős
gyökeres magyar ember volt, aki a nemzetiségi vidékeken erdészeti
szolgálata közben is nyíltan követelte a nemzeti eszme előtt való meghódolást. Mint a szabédi erdészeti kísérleti telep vezetője, „ A külföldi
fanemek megtelepítése" című könyvével gazdagította erdészeti irodal
munkat.
Vlaszaty Ödön erdőtanácsos, az O.'E. E. tagja, f. é. december hó
3-án 54-ik életévében Székesfehérvárott hosszas szenvedés után el
hunyt. Szolgálatát az ugodi uradalomnál kezdte s hosszabb időt töltött,
mint erdőmester a hg. Eszterházy-uradalomnál. Ezután a Zichy-féle
bihari uradalomnak, majd a lévai Schöller-uradaiomnak volt a jószág
igazgatója, ahonnan 1921-ben a csehek elől kellett menekülnie. Ezidő
óta a M. E. B. F. R. T. székesfehérvári telepét vezette s rokonszenves
egyéniségével ebben a minőségben is sok barátot szerzett szakunknak.
Béke hamvaikra!
Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűléséről. Egyesületünk
közgyűlése f. hó 12-én délután folyt le a tagok élénk részt
vétele mellett. Az elnöki széket a betegsége által kimentett elnök
helyett Térfi,'Béla alelnök foglalta el.
A m. kir. földmívelésügyi minisztert Pfeiffer Gyula miniszteri
tanácsos, a vallás- és közoktatásügyi minisztert Bund Károly, a
soproni főiskolát Róth Gyula és Kellé Artúr főiskolai tanárok, az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet Tiles János
alelnök, Schivetz Ferenc titkár, dr. Quirin Leó és György Albert
választmányi tagok, a Budapesti Mérnöki Kamarát Thoma Frigyes
főtitkár és dr. Sükösd Béla titkár, Budapest fővárost Fekete Béla
főerdőtanácsos, a Tiszajobbparti Erdészeti Egyesületet Waldbott
Kelemen báró elnök, a Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati EgyesvdetVéssei Mihály és Rimler Pál alelnökök képviselték.
Az egyesület multévi működését összefoglaló titkári jelentés
tudomásul vétele után a közgyűlés a választmányt következő tagok
kal egészítette ki:
Andrássy Sándor gróf földbirtokos, Beyer Jenő min. tanácsos,
Esterházy Pál herceg földbirtokos, Huszár Tibor földbirtokos,

Kurafiáth Jenő dr. nyug. államtitkár, Kársai Károly nyug. városi
erdőtanácsos, Keglevich Gyula gróf földbirtokos, Kovács Gábor ny.
h.-államtitkár, id. Maifyíth József gróf földbirtokos, Osztroluczky
Géza nyug. főispán, földbirtokos-, Osztroluczky Miklós nyug. főispán,
földbirtokos, Papp-Szász Tamás földbirtokos, Pallavicini
Alfonz
Károly őrgróf
földbirtokos, Rimler Pál hercegi erdőtanácsos,
Schmidt Károly nyug. min. tanácsos, Takách Zzigmond főapátsági
főerdőmérnök.
A választások megejtése után a közgyűlés egyhangú határozattal.
a titkár nyugellátását állapította meg újból a változott viszonyoknak
megfelelően, azután jóváhagyta az 1926. évi zárszámadásokat és az
1928. évi költségvetést.
Az indítványok során Illyés Károly annak szükségességét hangoz
tatta, hogy az erdő kataszteri tiszta jövedelmének revíziójánál erdő
mérnökök működjenek közre, nehogy az erdöbirtok súlyos sérelmet
szenvedjen, Fischer Mihály vasmegyei erdőbirtokos pedig igen találó
képét adta azoknak a nehézségeknek, amelyekkel az erdőbirtok vám
védelem és egyéb támogatás hiányában fatermékeinek értékesítésénél
küzd.
Előjegyzés Vági István
sajtó
alatt álló új
művére.
A folyó év nyarán megjelent „ A talajtan elemei" című műnek
mintegy folytatásképen moist áll nyomtatás előtt Vági Istvánnak
„Az agriculturchemia és trágyázástan elemei" című szakkönyve.
Épp úgy, mint az előző munka megírásánál, szerzőt itt is az a szándék
vezette, hogy egy — a legújabb kutatásokat és ismereteket is, tárgyaló
— magyarnyelvű könyvet adjon a főiskolai ifjúság és a szakközönség
kezébe.
Szerző hangsúlyozni kívánta tehát, hogy éppen a tárgykörök rop
pant fontosságú gyakorlati vonatkozásai miatt, műve nem csupán a fő
iskolai hallgatóság számára s a tudományos kutatásokat ismertető
és tárgyaló tankönyvnek készült, de tekintettel volt a gyakorlat
igényeire is, különösen a trágyázástani részben, ami különben a mű
főbb fejezeteinek a címeiből is kitűnik.
/. rész: Agriculturchemia.
A növények chemiai összetétele.
A növények szerves alkatrészeinek keletkezése és szerepe a nö
vényi életben.
Szénhydrátok; zsírok; olajok; phosphatidek; fehérjék s ezek
építő elemei.
. A növények hamualkotó részei.
Fémek s azok szerepe a növényi életben.
Metalloidok s azok szerepe a növényi életben.
Ritkább növényi hamualkatrészek s azok szerepe a növényi
életben.
A növény tápanyag felvételénél és felhasználásánál előforduló
szabályosságok.

Az elemek alakképző szerepe.
//. rész: Trágyázástan.
Minimumtörvény.
Apadó talaj hozam szabálya.
A talaj tápanyagszükségletének meghatározása különböző el
járásokkal.
A természetes és mesterséges trágyák s azok hatása és alkalma
zása részletesen és egyenkint.
A műtrágyák együttes használata.
A műtrágyák ára, gazdaságossága és vásárlása.
Az erdőgazdasággal szorosabb kapcsolatban álló üzemekben elő
forduló trágyázások (kaszálók, rétek, legelők, nemesfüzes, csemete
kertek és halastavak trágyázása.
A mű kb. 180 oldalra fog terjedni. Ára fűzve, jó fehér papíron
nyomva, előreláthatólag 9 pengő lesz.
Előzetes megrendelés —- tekintettel a korlátolt számban való
nyomásra — szükséges volna, miért is szerző kéri a megrendelni szán
dékozókat, hogy ebbeli szándékukat hozzák tudomására.
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet jubiláris közgyűlése.
A magyar mérnök- és építésztársadalom legrégibb és ma is első
egyesülése, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 60 éves fennállá
sának ünnepére f. hó 8-án a Műegyetem dísztermében ünnepi köz
gyűlést tartott, amelyen a rokonegyesületek is résztvettek kikül
dötteik útján, köztük az Országos Erdészeti Egyesület is.
Jelen volt József kir. herceg, Herrmann Miksa kereskedelem
ügyi miniszter, Wlassics Gyula felsőházi elnök, Berzeviczy Albert, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke és sokan mások.
Buolay Béla elnök, miután az egyetemi énekkarok a magyar
Hiszekegyet előadták, magvas beszéddel nyitotta meg a jubiláris
ülést és átadta a szót Zelovich Koméi műegyetemi tanárnak, aki a
„Tudományos technika magyar úttörői" címen tartott a múltra
visszatekintő, mélyszántása, tartalmas értekezést.
Ezt követte a hatóságok, tudományos és társadalmi testületek
kiküldötteinek felszólalása, melyben a jubiláló egyletet üdvözölték.
Az ünnepélyt az egyetemi énekkarok által énekelt: Nem, nem,
soha zárta be.
A Magyar Kultúra válságos évei 1918—1927. címen a Magyar
Nemzeti Szövetség kiadásában most hagyta el a sajtót dr. Olay
Ferenc 337 oldal terjedelmű, 126 képpel és térképpel illusztrált műve.
A mű a gyászos összeomlástól áz 1927-es esztendő első feléig be
zárólag az összes elszakított területeink magyar kultúrájának hű hely
zetképét adja.
Maga a mű évek során át folytatott lelkiismeretes és szakszerű
adagyüjtés eredménye, amely Nagy-Magyarország és a külföldi ma
gyarság minden egyes tagjának osztály, faj, felekezet és nemzetiségre
való tekintet nélkül hasznos szolgálatokat fog tenni.

Soha nagyobb szüksége ily irányú műre a magyar közönségnek
nem volt, mint most, midőn tárgyilagos és megbízható adatokkal kell
felvilágosítani a lassan ébredő külföldi közvéleményt, keresztrefeszí
tett hazánk szomorú sorsáról.
Maga a könyv nemcsak tárgyilagosságánál fogva hat az igazság
és a történelmi objektivitás erejével, hanem kiváló és nagyszámú
illusztrációival arról egyenesen meggyőz. Éppen ezért e munkát ered
ményesen nemcsak a politikusok, tudósok, a papság, írók, tanárok,
tanítók, művészek, újságírók, hanem a gazdák, munkások, a tanuló
ifjúság stb. használhatják
és élvezetes olvasmányt fog nyújtani a
magyar társadalom minden egyes nemesen érző tagjának.
A munka irálya világos, meleg és szívekbe markolóan meggyőző;
sehol sem ragadja el az olcsó hazafiaskodás. Pragmatikusan foglalja
össze az elszakított magyarság kulturális és egyházi sérelmeit, de
egyúttal kitér a trianoni békeszerződés létrejöttének körülményeire is.
Különösen kiemelendő benne a Magyarországra, valamint a
trianoni „békeszerződésre" vonatkozólag a művelt világ — főleg volt
ellenségeink — legkiválóbb politikusai, írói és diplomatái által tett
nyilatkozatoknak nagy számban való idézése és az erre vonatkozó iro
dalom kimerítő ismertetése.
A munka beosztása fejezetenkint a következő:
I. Bevezetés. A trianoni békeszerződés és előzményei.
II. Az egyházak helyzete
III. Közoktatásügy.
IV. Kulturális alapítványok.
V. Múzeumok. Könyv- és levéltárak.
VI. Emlékművek.
VII. Szellemi élet. Tudományos társulatok. Irodalom. Sajtó.
Könyvkiadás és sokszorosítóipar.
VIII. Színészet.
IX. A békeszerződés revíziójának szükségessége. Külföldi
hangok. Befejezés.
X. Felhasznált forrásmunkák.
Az előszót báró Perényi Zsigmond, a MNSz országos elnöke írta.
Már a fent vázolt tartalomjegyzék is arról győzhet meg minden
kit, hogy — miként báró Perényi Zsigmond előszavának befejezésé
ben mondja: — „ez a könyv dörömbölni fog minden magyar ember és
egyben minden külföldi olvasó lelkiismeretének ajtaján és messzehangzó hirdetője lesz annak, hogy az a kulturális és erkölcsi szégyen
folt, a nyugati civilizáció nagy elveinek és eszméinek az a cinikus
megcsúfolása, amelyet Trianon minden jóérzésű ember szemében
jelent, soká nem maradhat meg, ha Európa továbbra is Európa akar
maradni és nem akarja megtagadni évszázados tradícióit és ren
deltetését."

Ára fűzve 10 pengő, kötve 12.50 pengő és amatőrkiadásban 20
pengő.
Aki ezt a művet 1927 december 31-ig megrendeli, további ked
vezményt kap.
Magyar Nemzeti Szövetség.
A főiskolai segélyzőegyesület javára újabban befolyt adomá
nyok nyugtázása. (II. kimutatás.) A m. kir. bányamérnöki és erdő
mérnöki főiskolai segélyzöegylet alaptőkéjének gyarapítására 1927.
évi szeptember 10-től november 7-ig az erdészeti társadalom részé
ről felajánlott és befolyt adományokról.
További támogatást ígérve felajánlottak: Bibel János 20 pengőt,
vitéz Borsay Ferenc 5 pengőt és még 2 éven át *4 évenkint 5 pengőt,
Börzsönyi Gyula 10 pengőt, Bradofka Károly 40 pengőt, Csery Géza
2 éven át % évenkint 10 pengőt, Fekete Zoltán 20 hónapon át havonkint 5 pengőt, Fischer-Colbrie Emil 50 pengőt, Fontányi János &
pengőt és azután beszüntetésig évenkint 10 pengőt, Gréger Géza 5
pengőt, Hinfner György 20 pengőt, Kacsó András 20 pengőt, Kará
csonyi Sándor beszüntetésig évi 10 pengőt, Kondor Vilmos 10 pengőt,
vitéz Kristófy Gyula 4 pengőt és még 3 éven át havonkint 2 pengőt,
Krizmanits Ferenc beszüntetésig havonkint 2 pengőt, Kubicza István
12 pengőt, Machay T. D. Szylyester 50 pengőt, sempthei Maczkó
István beszüntetésig havonkint 4 pengőt, Mayer Aurél 20 pengőt,
Papp Béla 10 pengőt és még 4 hónapon át havonkint 10 pengőt,
Ronchetti Gáspár beszüntetésig havonkint 10 pengőt, Schmidt Károly
beszüntetésig évenkint 20 pengőt, Speer Lipót 20 pengőt, Stubna
János 12 pengőt, Szarkássy János beszüntetésig % évenkint 5 pen
gőt, Szarkássy László 10 pengőt, Szügyi Gyula 10 pengőt, ifj. Teleky
József gróf 4 éven át Y évenkint 20 pengőt, Térfi Béla 20 pengőt és
még beszüntetésig / 2 évenkint 20 pengőt, Vaszary Ernő 10 pengőt,
Weinert Tivadar 10 pengőt és még beszüntetésig évenkint 10 pengőt.
z
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Adományokat küldtek: Baumerth István 5, Benkovits Károly 20,
Bibel János 20, vitéz Borsay Ferenc 5, Börzsönyi Gyula 10, Bradofka
Károly 40, Craus Géza 10, Csery Géza 10, Csik Gyula 16, Ferenczi
Ede 80, Fischer-Colbrie Emil 50, Fontányi János 5, Gréger Géza 5,
Gurányi István 25, Gyarmathy Mózes 20, Hinfner György 20, Hohoss
János 16, Hrobáts József 5, Karácsonyi Sándor 10, Klausberger
Károly 20, Kondor Vilmos 10, vitéz Kristófy Gyula 4, Krfvánek Fe
renc 100, Krizmanits Ferenc 4, Kubicza István 12, Kuzma Gyula 10,
Léhn János 5, sempthei Maczkó István 8, Mayer Aurél 20, Papp Béla
20, Ráduly János 10, Rochlitz Dezső 50, Rónai Antal 15, Ronchetti
Gáspár 10, Rusz Dénes 10, Schmidt Károy 20, Somogyi Zoltán 10,
Soós Károly 8, Speer Lipót 20, Stubna János 12, Szarkássy János 5,
Szarkássy László 10, Szegedy'Oszkár 2, Szorkovszky Libor 5, Szügyi
Gyula 10, ifj. Teleky József gróf 20, Térfi Béla 20, Ujfalussy Mihály
4, Vaszary Ernő 10, Véssei Mihály 25, Weinert Tivadar 10 pengőt.

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg 891 pengő, amelyhez
hozzáadva az I. kimutatásban felsorolt összegeket, a gyűjtés eddigi
eredménye 916 pengő.
Az állami erdőigazgatóságoknál működő szaktársak körében
Pfeiffer Gyula min. tanácsos úr kezdeményezésére megindított hasonló
célú gyűjtőakció eredményéről a legközelebbi alkalommal fogunk be
számolni.
Sopron, 1927 november 7.
Széki János
főiskolai tanár,
a főiskolai segélyzőegylet elnöke.
Felhívás a „Faültetők Társaságába" való belépésre. A Tiszán
túli Mezőgazdasági Kamara azon körülménytől indíttatva, hogy
Alföldünknek Kamaránk kerületébe eső része is oly fátlan, kietlen
nagy pusztaságokat tár elénk, hol még mindig „ég a nap melegtől a
kopár szik sarja", hol nem talál az ember, nem lel a jószág üdítő
árnyat, hol nem hír elhúzódni a rohanó viharok elől, hol nem lel
menedéket a mindent végigsöprő téli szelektől: ligetes nagy kertté
óhajtjuk alakítani mindezen ma kopái*, sivár pusztaságokat, meg
törni kívánva a viharok tomboló erejét és üde, zöld harmatban, csa
padékban gazdag, szelíd, pázsitos, sok és szép gyümölcsöt termő
kertté alkotni vágyunk a puszta síkságot, indíttatva ezen körül
ménytől, ez év elején megalakítottuk a „Faültetők Társaságát",
hogy tömörítse, serkentse a fát szeretőket egy táborba, hogy őket
oktathassa, a faültetésre lankadatlanul serkentse, hogy nekik min
den alkalmat megragadva, minduntalan kedvezéseket nyújthasson,
hogy érdekeiket, a közös cél érdekét minden erejével, mindenkor
védhesse.
Ennek a társaságnak tagjai tagdíjat nem fizetnek, azonban
önkéntes buzgalomból: fogadalmat tesznek, hogy évente legalább
egy fát ültetnek és másokat is erre serkentenek. Semmiféle címen,
•semmiféle díjat nem fizetnek, de minden hozzánk intézett kérdé
seikre azonnal, díjtalanul a legkészségesebb felvilágosítást,
útmu
tatást, szaktanácsot kapják meg. Ezenkívül arra fogunk törekedni,
hogy részükre kedvezményeket eszközöljünk ki, így ezévben is
sikerült kieszközölni, hogy: a fák, gyümölcsfa oltványok, csemeték
beszerzésénél 10—30 százalékig menő árkedvezményt kapnak. Étre
jogosító igazolványt adunk akár levélben, akár élőszóval hozzánk^
fordulóknak. Nagyobb telepítéseknél kertészeti szakközegünk
díj
talanul ki is utazik helyszíni szemlére a tervezet
megkészítésére.
Az a vágyunk, hogy máris nagytömegű, lelkes tagjaink számát
állandóan növeljük és mielőbb megsokszorozzuk, az a vágyunk, hogy
minden érdeklődő belépjen a „Faültetők Társaiságába" és azt a fogaldamat vállalja kötelezőleg, hogy:
1. törekszem minden évben, minél több fát, okszerűen ültetni,
gondosan megválasztandó fanemekből;

2. erre másokat is megnyerni törekszem;
3. fáimat növényi és állati károkozók ellen rendszeresen 'vé
deni törekszem;
4. a Faültetők Társaságához minél több tagot csatlakozásra
bírni igyekszem.
E kötelezettséget, ha minden tag betartja, nagyban fog emel
kedni Alföldünk faállománya s közelebb jutunk annak megvalósítá
sához, hogy Hazánk: egy pompás nagy kerthez' lesz hasonló!
Felkérjük a tekintetes Igazgatóságot, tegye magáévá e rend
kívül fontos ügyet, hirdesse mindenfelé és vigye át az ügyiből
fakadó végtelen nagy szeretetet a serdülő ifjúság fogékony lelkébe,
hogy az ott örökkön verjen gyökeret!
Gyűjtse tagjainkat s küldje be hozzánk azok névsorát mielőbb,
hogy minden kedvezményünkben már a mostani ültetési időszakban
részesülhessenek.
Tizenegy faiskolával egyeztünk meg, melynek a
„Faületők
Társasága" tagjai részére a fent említett nagy kedvezményt, áren
gedményt nyújtják erre jogosító igazolványainkra.*)

V Á L T O Z Á S O K ÉS KITÜNTETÉSEK
az erdészeti szolgálat köréből
A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az
állami erdőmérnökök személyzeti létszámában Boór Károly erdőtanácsost
főerdőtanácsossá kinevezem.
Kelt Budapesten, 1927. évi november hó 9. napján.
Horty
s. k.
Mayer
János s. k.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Krajcsovits

Ferenc

m. kir. fő-

erdőtanácsost hű és hasznos szolgálatainak teljes elismerése mellett
1927. évi november hó végével végleges nyugalomba helyezte.

*
A m. kir. földmívelésügyi miniszter futóhomokos területek fásítá
sánál szerzett érdemeiért Stollár Mihály földbirtokos, németkéri lakos
nak elismerését fejezte ki.

*) A legnagyobb készséggel adtunk helyet ennek a lelkes felhívás
nak, amelynek mindenesetre meglesz a kellő eredménye.
(Szerk.)

