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Személyi hirek. Már mult számunkban röviden hirt adtunk
Almássy Andor
m. kir. erdőigazgató, Oszterlamm Ármin
és Solti
Arnold m. kir. főerdőtanácsos-erdőfelügyelők nyugalomba vonulá
sáról. Reájuk, valamint a 40 éves szolgálati jubileumát ünneplő
Bauhof Károly
Pozsony városi erdőmesterre vonatkozólag az
alábbi sorokat vettük.
Szentannal Almásy Andor
négy évtizedet meghaladó állami
szolgálat után saját kérelmére nyugalomba vonult. Ő felsége ez
alkalomból a Ferencz József rend tisztikeresztjét adományozta neki.
Almásy Andor ugy az Országos Erdészeti Egyesület, vala
mint a kincstári erdők ügyei körül évtizedek óta figyelemre
méltó tevékenységet fejtett ki. Helyénvalónak találtuk ennélfogva,
hogy róla e helyen ez alkalomból megemlékezzünk.
Egyike ő is azon keveseknek, akik egyesületünknek meg
alakulása óta folytonosan működő, buzgó s lelkes tagjai s akik
hazánk erdészeti ügyének újjászervezésénél elismerésre méltó módon,
teljes odaadással, kiváló szakértelemmel hathatósan közreműködtek.
Főképpen a kincstári erdészet terén fejtett ki sikeres tevékeny
séget, főtörekvését képezvén mindig a rábízott kincstári vagyon
jövedelmét fokozni. Emellett gondoskodása kiterjedt nemcsak az
alája rendelt tisztviselői kar érdekére, hanem a hivatalának érdek
körébe tartozó lakosságéra is.
Az ország különböző helyein eltöltött szolgálata alatt min
denütt, nemcsak az erdészeti szaktársak, hanem idegen körökben
is megszerezte személye iránt az általános tiszteletet s rokon
szenvet. Feltűnő módon nyilatkozott meg ez a tisztelet és nagyra
becsülés vele szemben 4 0 éves szolgálatának betöltésekor tartott
ünnepségen, amelyen nemcsak a lugosi, hanem a Krassó-Szörény
vármegyei, valamint a szomszédos vármegye közönségének szinejava nagy számban jelent meg. Az ország távolabbi helyeiről
pedig számosan lelkes hangon üdvövölték.
Hivatalos ügyei mellett időt szakított magának ahhoz is,
hogy lakóhelyének, vármegyéjének mindenféle közhasznú egyle
tében és hazafias, társadalmi mozgalmában teljes odaadással részt
vegyen.

Selmeczbányán született 1841. augusztus hó 4-én. Ugyanott
végezte el a gimnáziumot 1859-ben s az erdészeti akadémiát
1862-ben. Az erdészeti államvizsgát 1863-ban Bécsben tette le.
A selmeczbányai erdőrendezőséghez már 1862. augusztus
hóban fölvétetett, de ottan nem részesülvén fizetésben, magánszolgálatba lépett, ahonnét 1867. évben tért vissza az államerdé
szethez. 1869-ben a selmeczbányai főbányagrófi hivatalnál fogal
mazó, 1871. októberben Beszterczebányán erdőmester, 1881. évben
Zsarnóczán hivatalfőnök lett. Az erdészet újjászervezésekor a
minisztériumba rendeltetvén be, 1882. évben főerdőmesternek
nevezték ki; ott szolgált 1897. évig, amikor mint erdőtanácsos
hivatalfőnöknek a tótsóvári m. kir. erdőhivatalhoz küldetett ki.
Onnét 1901. évben a lugosi m. kir. erdőigazgatóság élére került.
1902. évi deczember hóban elnyerte az erdőigazgatói czimet,
1906. június hóban pedig az erdőigazgatói jelleget s 1907. évi
augusztus hóban pedig m. kir. erdőigazgatóvá neveztetett ki.
Az Országos Erdészeti Egyesületnek alapító s évek óta
választmányi tagja. Az erdészeti államvizsga bizottságnak pedig
1896. év óta tagja.
Óhajtjuk, hogy széleskörű ismereteit hazánk, különösen pedig
hazai erdészetünk javára nyugdíjas állapotában is még számos
éven át hathatós mértékben érvényesítse.
Osterlamm Ármintól
nyugalomba vonulásakor a közigaz
gatási erdészeti bizottságok, különösen pedig a szilágymegyei,
meleg hangon búcsúztak el.
Osterlamm Ármin 1839-ben született Lőcsén. Érettségit
Debreczenben tett 1858-ban, a selmeczi erdőakadémiát 1862-ben
végezte. Onnan Nagybányára került, ahol mint díjtalan erdészjelölt
majd erdőgyakornok, erdész és főerdész szolgált 1878-ig, amidőn
a debreczeni kataszteri igazgatóságnál az erdőbecslési felügyelői
állás helyettesítésével bizatott meg. 1880. jun. 27-én erdőfelügyelővé
neveztetett ki Debreczenbe, honnan 1884-ben került Nagyváradra,
ahol szolgálatának hátralévő idejét töltötte. 1907-ben lett főerdő
tanácsos. Nyugalomba vonulásakor királyi elismerésben részesült.
Solti Arnold
m. kir. főerdőtanácsos Svedléren, Szepes vár
megyében 1841. márczius 14-én született, hol édesatyja kincstári
és városi orvos volt. Középiskolai tanulmányait Késmárkon és

Rozsnyón végezte. A selmeczbányai erdészeti akadémiát mint
kitűnő tanuló 1859—1862-ben végezte és már 1862. év őszén
Máramarosszigetre az akkori sóbánya és jószágigazgatósághoz
díjtalan kandidátusnak neveztetett ki. Az erdészeti államvizsgát
Pesten 1865-ben kitűnő eredménynyel tette le. Az 1866-iki had
járat alkalmából 4 hónapig, a pozsonyi béke megkötéséig, mint
katona tényleg szolgált.
Erdésznek 1870-ben neveztetett ki Körösmezőre és a tiscsurai
erdőgondnokság vezetésével bízatott meg, hol az 1868. évi nagy
széltörések (5000 hold) feldolgozásánál és értékesítésénél tüntette
ki magát. Az itt szerzett érdemei elismeréséül 1873-ban a X .
fizetési osztályból a VIII. fizetési osztályba erdőigazgatósági tit
kárnak neveztetett ki Máramarosszigetre. 1876-ban mint erdő
mester az akkori topánfalvi erdőhivatalhoz neveztetett ki főnök
nek, hol az Aranyos folyónak tutajozásra való berendezésével
összekötött bonyolult ügyek megoldásával és ezen erdőhivatal
egyéb ügyeinek nagy tapintattal való rendezésével tüntette ki
magát és érdemelte ki feljebbvalóinak legnagyobb elismerését.
1881-ben Topánfalváról erdőigazgatósági titkárnak Kolozs
várra lett berendelve, honnan 1882-ben a marosvásárhelyi kerü
letbe erdőfelügyelőnek neveztetett ki. Innen 1883-ban hivatalból
Beszterczebányára helyeztetett át, hol a mult évben főerdőtanácsosnak lett kinevezve és a folyó évben 45 évet meghaladó szolgálat
után saját kérelmére, királyi elismerés mellett történt nyugdíja
zásáig szolgált.
Nyugdíjaztatása alkalmából a beszterczebányai kir. erdő
felügyelőséghez tartozó három vármegye közigazgatási bizottsága
negyedszázadig tartott itteni tevékeny és eredményes szolgálatának
hálás elismerése mellett szép szavakban határozatilag nyilvánította
sajnálatát távozása felett és kívánt neki minden jót a jól kiérdemelt
nyugalomhoz.
Bauhof Károly Pozsony sz. kir. város erdőmestere a közel
múltban ünnepelte erdészeti szolgálatba lépésének 40. évfordulóját,
mely alkalomból tisztelői részéről élénk ünnepeltetésnek volt a
tárgya.
Bauhof Károly 1844. évben Pozsonyban született. Közép
iskoláit'ugyanott elvégezvén, 1864—1865. évben a selmeczbányai

akadémiának volt a rendes hallgatója. Főiskolai tanulmányainak
elvégzése után egy ideig az árvái közbirt. uradalomnál szolgált,
majd az 1868. évtől kezdve Pozsony városát szolgálta mint erdő
gyakornok, erdészeti irnok, ideiglenes erdőmester és az 1889. évtől
mint végleges erdőmester.
Folyó évi február 1-én töltötte be a 40-ik szolgálati évet.
Ez alkalommal a városi erdészeti személyzet testületileg üdvözölte
őt s emléktárgyat is nyújtott át neki. A városi tanács és a köz
gyűlés is megemlékezett az érdemes szaktársról, ki puritán
jellemével, rendkívüli tevékenységével, becsületességével és kiváló
szakértelmével számos j ó barátra és tisztelőre tett szert.
A drágaság megszüntetését

czélzó é r t e k e z l e t

elé,

amely

folyó hó 3-án nyilt meg a pénzügyminisztériumban, a földmivelés
ügyi minisztérium a következő, bennünket is érdeklő javaslatokkal
lépett: A tűzifa árának olcsóbbá tétele végett az okszerűtlen erdőirtások lehetőség szerint korlátozandók és az erdősítések előmozditandók.
A haltenyésztés felkarolandó, továbbá a vadfogyasztás általá
nossá és olcsóvá tétele szempontjából tarifális kedvezményekkel a
szállítási költségek csökkentendők, továbbá a vadra megállapított
tulmagas fogyasztási adó mérséklendő.
A s z a n d z s á k v a s ú t , melynek ügye oly nagy port vert fel,
nemcsak politikai okokból bir nagy fontossággal, hanem az erdő
gazdaság szempontjából is kívánatos, amennyiben óriási erdő
területeket szel át és ezeket a világforgalom részére megközelít
hetővé teszi. Igy Plevlje kerületben 45.000 hektár bükk- és luczfenyőerdő van, Novibazarban 7000 hektár tölgy- és bükkerdő,
Ipek kerületben 80.000 tölgyerdő, a Rigó-mezőn Presovo és Oilán
mellett 34.000 hektár tölgyerdő végül Pristnia közelében is
nagyobb erdőkomplexumok vannak. Ezen erdők mindeddig rend
szeres kezelés alatt nem állottak és faállományuk legértékesebb
részeit is tüzelési czélokra használta fel a lakosság. Mindezen
változtat majd a tervbe vett vasút, amely az erdőségek faállomá
nyának rendszeres kitermelését és gazdaságos kezelését lehetővé
fogja tenni. (Fr. L.)
Vizmosások megkötése

a T a r n a - v ö l g y é b e n . A vizszabályo-

zás intézői néhány esztendő óta igen nagy súlyt vetnek a

folyó-

menti vízmosások megkötésére, amelyek egy-egy esőzés alkalmá
val kiszámíthatatlan mennyiségű hordalékot zúdítanak a folyók
medrébe. Darányi földmivelésügyi miniszter logujabban a Heves
vármegyei Tárna folyó völgyében lévő vízmosások megkötésére
tett érdemleges intézkedést. A vízmosások Sirok, Bükszék, Kis
füzes, Szajla, Pétervásár, Váraszó, Erdőkövesd, Szentdomonkos,
Bükszenterzsébet, Tarnalelesz és Szederkény községek határában
tettek nagy károkat és nehezitették meg az Észak-Tarnavölgy
szabályozó-társulat munkáját. A vizügyi szolgálat szakemberei és
a közigazgatási hatóságok megállapították az összes munkálatok
programmját. A munkálatokat tiz esztendő alatt fejezik be és pedig
csaknem százezer korona költséggel, melyből ötvennyolczezer
koronát a községek fedeznek, közel harminczkilenczezer koronát
pedig Darányi miniszter állami segítségképpen ígért. Az állami
segítséget a miniszter az évről-évre meghatározandó munka
mennyiséghez képest ugyancsak évről-évre fogja megállapítani
és engedélyezni. Ebből a czélból az évi munkaprogramul a mun
kálatok céljára szükséges összeg megjelölésével évenkint novem
ber l - i g a miniszter elé lesz terjesztendő.
A vadorzás egyes vidékeken ismét rendkivüli mértékben
elharapódzott s minduntalan az erdészeti személyzet ellen elkö
vetett ujabb merényletekről olvasunk a lapokban.
Legutóbb Pallavicini gróf csongrádmegyei birtokán lőtt öt
vadorzó az uradalomnak Muha
József és Takács
István nevü
alkalmazottjaira, előbbit karján, utóbbit gyomrán súlyosan meg
sebesítve. A vadorzók közül kettőt elfoglak.
Ideje volna, hogy bíróságaink a legsúlyosabb büntetéssel
sújtanák az ily eseteket.
A r é g i h e g e d ű k t i t k a . Sokat vitatott kérdés, hogy miért
nem tudnak mostanában oly hegedűt készíteni, mint a régi
mesterek. Most egy német folyóiratban Battistelli tanár egy uj
magyarázatát adja ennek a dolognak. Azt mondja, hogy a régi
hegedűk titka nem a készítésnél felhasznált firniszben, hanem a
fában rejlik. A készítésnél felhasznált alpesi fákat ugyanis a vizben
úsztatták Kremónáig s a vizben a fa teljesen átváltozott. Ez az
oka annak, hogy Stainer hires hegedükészitő, aki Kremónában
mestermüveket készített, mihelyt műhelyét áttette Tyrolba, csak

középszerű hegedűket tudott előállítani, bár ugyanazt a fát hasz
nálta. Amióta Napóleon az Alpesekben utakat készített a fát már
nem szállították többé vízen s Battistelli nézete szerint azért nem
tudnak már olyan hegedűt készíteni, mint a középkorban. B.
2 4 m. k e r ü l e t ű J e q u i t i b a . Az alábbi kép egy brazíliai faóriást
ábrázol. A Jequitibák a Lecythidaceae családba tartoznak. Szívós,

23. kép. Brazíliai Jequitiba (Cariniana).

nehéz és tartósfáju lombfák, melyek kitűnő műfát szolgáltatnak.
Három faj ismeretes, melyek tudományos neve Cariniana excelsa
Cas., C. brasiliensis Cas. és C. domestica (Mart) Miers.

S t e i n e r Gyula cs. és kir. udvari szállító magyar magpergetőgyára, Körmend, árjegyzékét már szétküldötte.

Ha netalán vala

melyik erdőhivatal azt nem kapta volna kézhez, ugy azt kívánatra
azonnal bérmentve küldi.
r>?
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ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Russek Ferencz ura
dalmi erdőtisztnek az erdőgazdaság terén szerzett érdemei eismeréseül az arany
érdemkeresztet adományozom.
Kelt Bécsben, 1908. évi február hó 2-án.
Ferencz József s. k.
Zichy Aladár gróf s. k.
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Kilb Miklósnak, a
gróf Schönborn-Buchheim-féle munkács-szentmiklósi hitbizományi uradalom
körerdészének, sok évi hű és eredményes szolgálata elismeréséül, az arany
érdemkeresztet adományozom.
Kelt Bécsben, 1908. évi február 19-én.
Ferencz fózse} s. k.
Zichy Aladár gróf s. k.
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Krajcsovits Ferencz m. kir. főerdészt
az orsovai erdőhivatal kerületéből a lippai főerdőhivatal központi szolgálatához
helyezte át.
*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter az államerdészeti tisztviselők egyesi
tett létszámában Wény János, ölock Géza, Nagy László, Fridrik Árpád, Zavicsa
József, Papp
Gusztáv, Schaáb
Bálint, Rusznyák
Győző, Bartók Ernő, Fiéjj
János István, Matherny Róbert, Nagy
Imre és Puksa Endre m. kir. erdő
gyakornokokat, okleveles erdészeket, valamint Gógl Adolf, Nagy Pál, Loványi
Heribert és Móré László okleveles erdészeket m. kir. erdészjelöltekké, Thegze
László urad. erdőgyakornokot, Vagács Sándor, Szilvay József végzett erdészeti
főiskolai hallgatókat, Kakódy
Dániel urad. erdészeti segédtisztet, ifj. Brietyanszky Endre, Surjanszky Kálmán, fónásch Kornél és Orosz Zoltán végzett
erdészeti főiskolai hallgatókat pedig ideiglenes minőségű m. kir. erdőgyakor
nokokká nevezte ki és szolgálattételre Gógl Adolfot és Orosz Zoltánt az orsovai
m. kir. erdőhivatalhoz, Nagy Pált és ifj. Briestyanszky Endrét a lippai m. kir.
főerdőhivatalhoz, Loványi
Heribertet a liptó-ujvári m. kir. főerdőhivatalhoz,.
Móré Lászlót a tótsóvári erdőhivatalhoz, Thegze
Lászlót az ungvári m. kir.
Erdészeti Lapok
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főerdőhivatalhoz, Vagács
Sándort a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz,
Szilvay Józsefet a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatósághoz, Kakódy Dánielt
a susaki kir. erdőhivatalhoz, Surjanszky Kálmánt a koloszvári erdőigazgatóság
hoz, Jónásch Kornélt pedig a bustyaházai m. kir. erdőhivatalhoz osztotta be.

A földmivelésügyi miniszter a számvevőségek egyesitett létszámában
Porubszky József fizetéstelen számtisztet a miniszteri számvevőséghez, Tessényi
Károly számgyakornot a máramarosszigeti erdőigazgatóság mellé rendelt szám
vevőséghez, Inkei Ödön számgyakornokot az aradi jószágigazgatóság mellé
rendelt számvevőséghez, Huszt
Aladár számgyakornokot a kolozsvári erdő
igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez számtisztekké, továbbá Horváth Fülöp
számgyakornokot a susáki erdőhivatal mellé rendelt számvevőséghez ideiglenes
minőségű számtisztté nevezte ki.
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