
KÜLÖNFÉLÉK. 

Ha lá l ozások . Huszthy László, a szab. osztr. magyar államvasut-
társaság erdőmérnöke és Jureczky Mór, az árvái közbirt. uradalom 
központi főerdésze, az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagjai 
elhunytak. Béke hamvaikra! 

Fe lo l vasás a z O r s z á g o s E r d é s z e ti E g y e s ü l e t b e n . Kaán Károly 
m. kir. főerdőtanácsos f. hó 7 -én este Vgö-kor felolvasást tartott 
az Országos Erdészeti Egyesület helyiségében a nyugati országok 
államerdészeti közigazgatásáról. 

Az egybegyűlt nagyszámú közönséget, melynek soraiban a 
budapesti és vidéki erdészet számos kitűnőségét láttuk, Horváth 
Sándor miniszteri tanácsos, az egyesület alelnöke üdvözölte. 

A szerző a mindvégig feszült érdeklődéssel kisért felolvasás
ban érdekes összeállításban tárgyalta az erdészetileg fontosabb 
nyugati államok erdészeti közigazgatásának szervezetét és munka
beosztását s érdekes statisztikai adatokat közölt különösen az egyes 
államok közép- és alsófoku igazgatási hivatalainak területi be
osztásáról. 

Az időszerű és közérdekű előadást a közönség nagy tetszéssel 
fogadta s az egyesület nevében az alelnök köszönte meg felolvasó
nak a tanulságos, érdekes és hosszas előtanulmányt igénylő adatok 
gondos összeállítását. 

A felolvasást a Schuller-féle vendéglő helyiségeiben barátságos 
összejövetel követte. 

A hallgatóság soraiban ott láttuk Horváth Sándor és Téglás 
Károly miniszteri tanácsosokat. Arató Gyula, Bekény Aladár, Hubay 
Zsigmond, Kocsi János, Kovács Gábor, Kozma István, Levitzky 
Albert, Marosi Ferencz, Ocsárd Károly, Ormai Kálmán, Pirkner 
Ernő, Rider Károly, Szabó József, Szalay Ernő, Schmidt Károly, 
Temesváry Béla főerdőtanácsosokat, Balogh Ernő, Bárdos József, 
Hantos Ernő, Doroszlay Gábor, Kallivoda Andor, Kacsanovszky 
József, Kovács Aladár, Lagler Gyula, Martian Livius, Orosz Antal, 
PoIIacsek Károly, Payer István, Szokolóczy József, Térfi Béla erdő
tanácsosokat, Guckler Károly székesfővárosi erdőmestert s vidéki 
és budapesti erdészetünk számos tagját. 



Kincstári erdészeti i l letményföldek j o b b művelése érdeké
ben a földmivelésügyi minisztérium, amint különösképen nem 
az Erdészeti Rendeletek Tárából, han Mezőgazdasági Szemlé"-
ből értesülünk, igen helyes és elismerésre méltó rendelkezést tett. 
A „Mezőgazdasági Szemle" az alább közölt rendeletet a követ
kező bevezetéssel ismerteti, amelynek tartalmát teljesen magunkévá 
tehetjük: 

Gróf Serényi Béla földmivelésügyi miniszter ur figyelmét nem 
kerülte el az, hogy ezen illetményföldek jobb művelésben része
sítve és rajtuk az okszerű gazdálkodást bemutatva, mily nagy 
kihatással lehetnek az ottani köznépre és mily helyes példát mutat
hatnak az okosabb gazdálkodásra, eltekintve attól, hogy maga az 
illető állami alkalmazott is közvetlen hasznát láthatja az illetmény
föld nagyobb terméseinek. 

Aki tudja azt, hogy a kincstári erdők legtöbbnyire olyan 
határszéli inkultur vidéken terülnek el, hol a köznép a legelmara
dottabb és legprimitívebb gazdálkodást folytatja, az belátja, hogy 
ezen rendelet egyike a legfontosabb miniszteriális intézkedéseknek, 
melyet minden magyar gazdának melegen kell üdvözölnie. A ren
deletet igaz örömmel üdvözöljük és szószerint ideiktatjuk: 
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Körrendelet valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdő-
hivatalnak és erdőhivatalnak 

(az illetményföldek okszerű művelése és trágyázása ügyében). 

Értesítem a Czimet, miszerint nagy súlyt helyezek arra, hogy 
az erdészeti alkalmazottak illetményföldjei ugy a talajművelés és 
javítás, mint a helyes vetésforgó és kellő trágyázás tekintetében 
okszerű és kifogástalan kezelés alatt álljanak és a helyes gazda
ság tekintetében lehetőleg a jó példaadás feladatát is szolgálják. 

Utasítom ezért az igazgatási hivatalt, hogy az illetmény
földeket élvező személyzetnek a talaj okszerű megművelését és 
javítását, főleg pedig trágyázását, valamint a helyes vetésforgó 
alkalmazását szigorú kötelességévé tegye, még abban az esetben 
is, ha az illetők illetményföldjeiket felettes hatóságuk engedel
mével bérletileg is értékesitik. 



Az igazgatási hivatal főnökének pedig valamint az ellen-
örködői teendőkkel megbízott erdőtiszteknek is kötelességükké 
teszem, hogy hivatalos utazásaik alkalmával az illetményföldek 
okszerű műveléséről és használatáról esetenként szintén győződ
jenek meg. Amennyiben beigazolást nyerne, hogy valamely 
kincstári erdészeti alkalmazott az illetményföldek termőerejének 
fentartásáról kellően nem gondoskodik, tőle az illetményföld
használatot az illető gazdasági év végével vonja meg s ehelyett 
a szabályszerű földváltságot folyósítsa. 

Budapest, 1912. évi deczember hó 5-én. 
A miniszter helyett: 

Bartóky 
államtitkár. 

Oroszországi erdőfelügyelő Magyarországon. Az orosz 
császári kormány kiküldte Kovalevszky tiszteletbeli tanácsos, werchne-
turinski erdőfelügyelőt Magyarország erdőgazdasága, főleg a fa-
használatok és szénégetés tanulmányozására. Földmivelésügyi m. 
kir. miniszter ur intézkedett, hogy az orosz erdőfelügyelő a besz
terczebányai kincstári erdőbirtokon folyó erdőgazdálkodást szem
lélhesse meg. (L. L.) 

B a r o m f i ó l a k é s b a r o m f i t e n y é s z t é s i e s z k ö z ö k . I r ta : Winkler János . 
Köztelek Olcsó Könyvtára IV. évfolyamának 7. füzete. Kapható a „Pátria" r.-t. 
könyvkereskedésében, -Budapest, I X . ker., Köztelek. 79 oldal, 70 ábrával. Ára 
50 fillér. 

A Köztelek Olcsó Könyvtárának ez már a harmadik füzete, amely baromfi
tenyésztési kérdésekkel foglalkozik. Egyik füzet a baromhfajtákat és a helyes 
tenyésztési eljárásokat ismertette, a másik a hizlalásra és értékesítésre nézve nyúj
tott hasznos tanácsokat, ez a füzet pedig szintén igen fontos gyakorlati kérdéssel 
foglalkozik, amidőn a baromfiólakat és baromfitenyésztési eszközöket tárgyalja. 
Baromfiólaink általában nagyon kezdetlegesek, sötétek, piszkosak, eléggé nem 
szellőztethetők, a gyakorlati használat czéljainak meg nem felelők, sőt sok tenyé
szetben még nincs is külön baromfiól. Már pedig a sikeres baromfitenyésztés 
előfeltétele a jó ól és helyes berendezés. 

Ország-os M é h é s z e t i Z s e b n a p t á r 1913-ra . Szilassy Zoltán orsz. képviselő, 
az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ügyvezető alelnöke szerkesztésében 
most jelent meg az „Országos Méhész Zsebnaptár" második évfolyama. A tarlós 
vászonkötéíben megjelent zsebnaptár ára bérmentve 1 korona 50 fillér, Meg
rendelhető az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnél, Budapest, IX. , Üllői-ut 
25. , I . emelet 6. 


