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138 1913. sz. — Közhírré teszem, hogy a Derecske községi 
(Sopron vármegye) születésű Stróbl  József részére 1910. évi július 
hó 9. napján 20. sz. alatt az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított 
eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett részére folyó 
évi 138. ügyszám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másodlat 
adatott ki. 

Kelt Qörgényszentimre, 1913. évi február hó 17. napján. 
Szakmáry Ferencz 

a m. kir. erdőőri szakiskola igazgatója. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozás. Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi  Sándor, való
ságos belső titkos tanácsos, az osztrák vaskorona-rend I. osztályá
nak és a Ferencz-József-rend nagykeresztjének tulajdonosa, a magyar 
főrendiház örökös tagja, ki egyesületünknek régi alapító tagja volt, 
f. év február hó 17-én 76 éves korában Wienben jobb létre szenderült. 
Béke poraira! 

A grán i tkő erdei termék. Amint azt Kelecsényi Ferencz kir. 
erdőfelügyelő ur volt szives az Erdészeti Lapokkal közölni, R. Oy. 
erdőbirtokos erdejében gránitkőbányát nyitott. A gránitkövet a 
szomszédos úrbéresek legelőjén óhajtja kiszállítani, de az úrbére
sek ezt nem engedik meg. Az ügy ebből kifolyólag a vármegye 
közigazgatási erdészeti bizottságához, majd felebbezés folytán a 
m. kir. közigazgatási bírósághoz kerül. 

A vármegye közigazgatási erdészeti bizottsága a kir. erdőfel
ügyelő abbeli álláspontját, hogy a termelt gránitkő erdei termék, 
illetve erdei melléktermék, magáévá teszi. Kétséget nem szenved 
ugyanis, mondja a bizottság, hogy a kérdéses kőbánya az erdő 
mélyében és erdőterületen fekszik, miért is ezen erdő belsejéből 
kikerülő és a természet által alkotott kőanyag, erdei termék s ille-



tőleg erdei melléktermék fogalma alá vonandó. Az 1879. évi X X X I . 
törvényczikk 95. §-a erdei terméknek minősiti egyebek között az 
erdőből kikerülő földet, agyagot és tőzeget, a 85. § alapján meg
állapított érték- és árszabályzatokban pedig ott szerepel a kőanyag 
is s igy a bizottság a törvény szellemével nem tartja összeegyez
tethetőnek azt, hogy az erdei terméskő az erdei termékek sorából 
kivétessék s hogy erre az idézett törvényczik 178. §-ban biztosí
tott kedvezmény ne vonatkozzék. 

A m. kir. közigazgatási bíróság a felebbezés folytán hozzá 
került ügyben 8953/1912. k. sz. alatt meghozott ítéletében a vár
megyei közigazgatási bizottság határozatát magéává teszi a gránit
követ erdei mellékterménynek minősiti és az erdőtörvény 178. §-ában 
biztosított kedvezményt erre is kiterjeszti, mert — mondja e bíró
ság ítéletének indokolásában — az idézett szakasz nem fatermé
kekről, nem is erdőgazdasági termékekről, hanem egyszerűen 
erdei termékekről szól. Az erdőből származó kő az erdőtörvény 
95. §-a szempontjából pedig okvetlen erdei terméknek minősítendő, 
mert e szakasz az ott felsorolt termékeken kivül még „vagy 
egyéb erdei terméket" is emlit, amely fogalom a gránitkőre is 
vonatkozik. 

Kérelem szaktársainkhoz. Egy nagy angol múzeummal állok 
összeköttetésben, melynek gyűjteményéből hiányzik a magyarországi 
medvének bolhája. 

Miután nagyon kértek arra, hogy azt nekik beszerezzem s 
mivel két ilyen nekem szánt gyűjtemény nem érhetett rendeltetési 
helyére, amennyiben az egyik hátizsákostul a havasokon veszett 
el, a másik pedig a postai szállításnál ment tönkre; ez okból 
lapunk hasábjain fordulok ama szaktársaimhoz, kiknek kerületében 
van medve s nagyon kérem, szíveskednének ezen parazitákat 
alkalomadtán kiszedetni. 

Meggyüjtésükre és megőrzésükre vonatkozólag az alábbiakat 
kérném szem előtt tartani: 

A vadászathoz egy kis (1—2 deczis) vastag falu (pl. kékitőtől 
visszamaradt) jól kitisztított üvegecske viendő ki. Az üveg meg-
töltendő közönséges (nem denaturizált) spirituszszal, melybe 10—15 
csepp rendes gliczerin keverendő. 

A lőtt medvének — még mielőtt a hulla kihűlt — lapoczkái 



között, valamint füle tövén szedhetők össze leginkább a bolhák 
és egyszerűen (össze nem roppantva) a töltött üvegbe teendők. 

Az alaposan ledugaszolt üvegcsét jól bepakkolva kéremczimemre 
az előállott költségek utánvételezése mellett elküldeni. 

Hálásan megköszönöm. 
Brád (Hunyad m.). Michalus  Sándor, 

m. kir. főerdőmérnök. 

Elszámolás a „Mensa Áeademica" czéljaira befolyt ado
mányokról . A főiskolai „Mensa Academica Egyesület" elnöksége 
őszinte és hálás köszönetének nyilvánítása mellett ujabban a követ
kező adományokat nyugtázza: Országos Erdészeti Egyesület 300 K, 
Állami vasgyárak központi igazgatósága 200 K, Országos Bányá
szati és Kohászati Egyesület 100 K, Nagybányai m. kir. bánya
igazgatóság 100 K, zs. Márton Sándor 100 K, Pausinger Károly 
10 K. A mai napig beérkezett adományok összege: 15.276 K. 

Az elnökség. 

5 0 0 é v ó t a g y ó g y í t a n a k csuzt, köszvényt, ischiast, bőrbajokat stb. Trencsén-
Teplicz 3 6 — 4 2 C természetes forróságu kénes hévviz- és iszapfürdői, Felső-
Magyarország, a berlin-oderberg-wieni fővonalon. Szállodák fürdőkkel egybe
építve, azért egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Festői 
fekvés. Enyhe éghajlat. Legnagyobb kényelem. Uj fürdők. Uj szállodák. Uj iszap
fürdők. Házikurákhoz  kénes  iszap-  és  vizszétkiildés.  Művészi prospektussal 
szívesen szolgál a fürdőigazgatóság. 

Egyesületi tagok és azok hozzátartozói tagsági igazolványuk felmutatása 
mellett következő kedvezményeket élveznek: június 15-ig és szeptember 1-től 
kezdődőleg napi 8 koronáért j ó szobát, teljes ellátást, fürdőt és fürdőruhát. Azon 
tagok, kik fent leirt időszakban ezen kedvezményes „Hivatalnoki penziót" nem 
veszik igénybe, de a fürdőigazgatóság tulajdonát képező házak egyikében laknak, 
a fürdőknél 5 0 % kedvezményt kapnak. Június 15-től augusztus végéig 2 5 % . 
Iszapszétküldésnél 1 0 % . 

F a r a g ó B é l a cs. és kir. udvari szállító, zalaegerszegi magpergetőgyárának 
idei főárjegyzéke megjelent. A gyár érdeklődőknek azt szívesen megküldi. 
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