
Dr. A. Hofmann: Aus den Waldungen des fernen Ostens. 
94, részben színes ábrával, 55 műmelléklekel és 3 térképpel. Wien, 
1913. Frick Vilmos kiadása. Ára 14 K 40 f. 

A szerző, Hofmann Amerigo cs. k. főerdőbiztos több éven 
át tartózkodott Japánban, mint meghívott tanára a tokyoi egyetem
nek, annak a pályázatnak az alapján, amelyet annak idején mi is 
közzétettünk. Aki Japán, Formoza, Korea erdőgazgasági viszonyairól, 
az ottani lakosság életviszonyairól élénk leírást kivan, annak 
melegen ajánlhatjuk e művet, amelyet a kiadó is nagy gonddal 
állított ki. 

Opletal József: Das forstliche Transportwesen im Dienst-
bereiche der K. K. Direktion der Oüter des Bukowinaer Qriechisch-
orientalischen Religionsfondes in Czernovitz. Wien, 1913. A cs. 
kir. földmivelésügyi minisztérium kiadványa. Bizományban Frick 
Vilmosnál. 90 táblával, külön kötetben. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Avágvölgyi kincstári tutajfa apró részletekben valóeladása. 
Ismeretes dolog fakereskedőinkés faiparosaink előtt, hogy a kir. kincs
tár máramarosi rengeteg kiterjedésű erdőségeinek fenyőfatermését a 
90-es évek végéig majdnem teljesen egy tömegben értékesítette 
s a nagymennyiségű fatömeg vevője a kincstári faanyagokra 
ráutalt alföldi faipari és kereskedelmi vállalatoknak úgyszólván 
monopóliumszerű árakon adta a kincstári fát tovább. 

Az 1898. évtől kezdődőleg előbb néhány nagyobb csoportban, 
majd — immár egy évtized óta — túlnyomó részben egész apró, 
1000 és 500 ms-es részletekben került a közel 300.000 ms kincs
tári fenyőfaanyag évről-évre eladásra. 

Ennek az eljárásnak igen jelentős közgazdasági következ
ményei lettek. 

Az a körülmény, hogy a kincstár ekként minden évre bizto
sított favételi alkalmat s módot nyújtott ahhoz, hogy kisebb 
szükségletét bárki is közvetlenül beszerezhesse, a Tisza vidékén 



egészséges fakereskedelmi törzs kialakulására, a fát földolgozó 
ipar nem várt kifejlődésére s mindezzel számos iparkodó exiszten-
czia boldogulására vezetett. 

Manapság már az egész Alföldre, sőt mondhatjuk Magyar
ország keleti felére eseményszámba megy a máramarosi kincstári 
faárverések eredménye, mert kereskedőre, iparosra és magánerdő
birtokosra egyaránt ez a fokmérője a faárak alakulásának. 

Ezekre a kedvező közgazdasági eredményekre és következmé
nyekre való tekintettel a kincstár — értesülésünk szerint — a Vág 
és Duna mentén levő fakereskedelmi vállalatok és fafeldolgozó 
ipartelepeknek is módot kivan nyújtani arra, hogy szükségletük
nek legalább egy részét közvetlenül a termelő kir. kincstártól 
szerezhessék be s ezért a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal fa-
terméséből a folyó évi február hó 4-én mintegy 24.000 m3-t 
10 részletben a Vág-menti rakodókon felmáglyázva, február hó 
10-én pedig 27.000 ms-t 32, egyenként 500, illetve 1000 köbméteres 
részletben a liptóujvári rakodókon tutajba kötve bocsát eladásra. 
Ami tehát eddig egy tételben, egy vevőnek szerződésileg 5 évre 
volt eladva, az most évről-évre mintegy 40—50 részletben kerül 
eladásra. 

Ugy értesülünk, hogy az értékesítés e módjának bevezetésével 
a kormánynak az is a célja, hogy az eljárás fokozatos fejlesztése 
mellett évről-évre nagyobb famennyiséget bocsásson ily módon 
értékesítésre, s ezzel módot nyújtson a felvidéki papírgyáraknak 
és más faipari vállalatoknak a favételre, de egyben lehetővé tegye 
azt is, hogy a Vág és a Duna mentén uj feldolgozó telepek is 
létesüljenek. 

Czélja továbbá, hogy a Duna-vidék, főképen pedig Budapest 
fő- és székváros épitő iparán segítsenek, ennek a vidéknek fenyő-
épületifa- és fürészáruszükségletét a lehetőségig kielégítse s a köz
vetlen vételre alkalmat adjon. 

Czélja végül, hogy a határszélről Magyarország belseje felé 
terelje a kincstár azt a fatermését, amely eddig javarészt nyersen 
az iparban bővelkedő szomszéd osztrák és német tartományokba 
került. 

Ezekre az árverésekre ez uton is felhívjuk fakereskedőink s 
épitő és fát földolgozó iparvállalataink figyelmét. 



Az erdősítési jutalmak kiosztása. A földmivelésügyi mi
niszter a kopár- és futóhomokterületeken az 1908. évben önként 
teljesitett erdősítésekért a mult év deczember havában ítélte oda 
a kitűzött jutalmakat és pedig: 

1. a két — egyenként 1000 koronás — I. rendű nagyjutalmat 
a cserii volt úrbéreseknek a Hont vármegyében, Cseri község határában 
30 -0 kat. holdon létesített, továbbá a kisbárapáti volt úrbéreseknek 
a Somogy vármegyében, Kisbárapáti község határában 90-6 kat. 
holdon foganatosított erdősítésért; 

2. a 800 koronás II. rendű nagyjutalmat a háromszékvár
megyei Kovászna községnek a saját határában 330 kat. holdon 
létesített erdősítésért; 

3. a két — egyenként 600 koronás — III. rendű nagy
jutalmat Micsura Imre kisbirtokosnak a Trencsén vármegyében, 
Trencsénhosszumező község határában 62-0 kat. holdon létesített, 
továbbá a fogarasvármegyei Otohán községnek a saját határában 
50 -0 kat. holdon foganatosított erdősítésért; 

4. a két •— egyenként 500 koronás — I. rendű elismerő 
jutalmat a szebenvármegyei Kakasfalva községnek a saját határában 
156 kat. holdon létesített, továbbá Ráthonyl Ákosné szül. Borbély 
Erzsébet birtokosnak a Heves vármegyében, Nagybátony község 
határában 12-0 kat. holdon foganatosított erdősítésért; 

5. a három — egyenként 400 koronás — II. rendű elismerő 
jutalmat az aszódi volt úrbéreseknek a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár
megyében, Aszód község határában 13"0 kat. holdon létesített, 
továbbá a szebenvármegyei Orlát községnek a saját határában 
10-1 kat. holdon teljesitett, végül Stadel János birtokosnak a Zala 

500 é v ót a gyógyítana k csuzt , köszvényt , ischias t stb . 

T r e n c s é n t e p l i c z 
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azért 
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. Uj 
szállodák. Uj iszapfürdők. Házikurához: Kénes iszap- és vizszétküldés. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai és azok hozzátartozói a június 15-től 
szeptember l-ig terjedő idő kivételével napi 8 koronáért szobát, ellátást, fürdő
vagy iszapkezelést kapnak. Aki ezt a kedvezményt nem veszi igénybe, de a 
fürdőigazgatóság házaiban lakik, a lakásnál és fürdőknél 50°/o kedvezményt 
élvez. Iszapszétküldésnél 10°/o. 



vármegyében, Zalatárnok község határában 24 -0 kat. holdon 
foganatosított erdősítésért; 

6. a 300 koronás III. rendű elismerő jutalmat Zoltán István 
birtokosnak a Szabolcs vármegyében, Sényő község határában 
7 -0 kat. holdon teljesitett erdősítésért. 

A versenyben résztvett nagybirtokosok, illetve testületek 
közül és pedig: 

a „Csikvármegyei Magánjavak"-at kezelő igazgató tanács, a 
csikvármegyei Gyergyó-Békás és Gyergyó-Holló községek határá
ban 196"1 kat.holdon létesített erdősítésért; 

báró Ragályi Balassa Ferenczné szül. báró Balassa Emma 
nagybirtokos a Zemplén vármegyében, Alsógyertyán község határá
ban 27 -5 kat. holdon létesített erdősítésért; 

gróf Majláth József nagybirtokos a Szabolcs vármegyében 
Ofehértó község határában 63 -4 kat. holdon létesitett erdősítésért, 
gróf Eszterházy Miklós Móricz nagybirtokos a Győr vármegyében, 
Gönyü község határában 27'ö kat. holdon létesitett erdősítésért, 
özv. gróf Forgách Józsefné szül. báró Révai Sarolta nagybirtokos 
a Nógrád vármegyében Ipolyvarbó község határában 36 -0 kat. 
holdon teljesitett erdősítésért, gróf Károlyi József nagybirtokos a 
Szatmár vármegyében Szaniszló község határában 29 -0 kat. holdon 
létesitett erdősítésért, Leveleki Ármin nagybirtokos a Szabolcs 
vármegyében Levelek község határában 35'0 kat. holdon létesitett 
erdősítésért, özv. gróf Vay Ádámné szül. Zichy Mariette grófné 
nagybirtokos a Szabolcs vármegyében Vaja község határában 
85 -7 kat. holdon létesitett erdősítésért, a fogarasi m. kir. ménes
birtok igazgatósága Fogaras vármegyében Alsó-Komána, Felső-
Komána és Felső-Venicze községek határában 50'3 kat. holdon 
létesitett erdősítésért, végül a veszprémi fő- és székeskáptalan a 
Veszprém vármegyében, a Futtas puszta és Kádárta község 
határában 5L0 kat. holdon létesitett erdősítésért — elismerésül — 
egy-egy hazai művész által készített festményt, szoborművet s 
illetőleg dísztárgyat kaptak. 

Ugyanezen alkalommal Ganzaugh Miklós alsógyertyáni lakos, 
urad. jószágkormányzó és Deák Dénes kovásznai községi jegyző 
az erdősítések létesítése körül kifejtett buzgalmukért a vármegye 
főispánja utján miniszteri elismerésben részesültek. 



Azok az alkalmazottak pedig, akik a versenyre bocsátott 
erdősítések létesítése és gondozása körül érdemeket szereztek, 
szintén megfelelő pénzjutalomban részesültek, nevezetesen Bodor 
Gábor m. kir. erdőtanácsos 350 korona, Fejér Kálmán m. kir. 
erdőmérnök 500 korona, Balogh Boldizsár urad. főerdész 250 
korona, Tanka Sándor kápt. erdész 200 korona, Pompe Hugó 
urad. főerdész 200 korona, Eró'sdy Bálint, Györké István m. kir. 
erdőmérnökök és Faber Tódor, Antal László m. kir. gazd. intéző 
együttesen 400 korona, Niki Kálmán és Wagenhuber Károly 
urad. gazd. intézők egyenkint 150—150 korona, Felberbaum Mihály 
urad. gazdatiszt 200 korona, Mack Alajos urad. körerdész és 
Vay Adám urad. ellenőr egyenként 150—150 korona, Puskás 
Gyula és Horváth Ferenc várm. urad. főerdőőrök egyenként 
100—100 korona, Végh Mihály, Plaszkonke Béla urad. erdőőrök, 
Borbáth András, Gyulai Ferencz, Stroia Irimia, Wenrich Mihály, 
Bahna Mihály és Szánthó Antal járási erdőőrök, Markó József 
m. kir. erdőőr egyenként 80 korona, Kovács Sándor, Urikovits 

PÖSTYEN 
ma már kettő s fogalom * 

1. Hires iszapforrásai csuz-, kösz-
vónyeseteiben az egész világon el
ismert páratlan gyógyhatásuak. 

2. Kitűnően felszerelt hideggyógy
intézetében neuraszténiák, szívbajok 
pompás eredménynyel kezelhetők. 
1912-ben 18.000 fürdővendég. Télen
nyáron nyitva. Felvilágosítást nyújt a 

FUrdőigazgatóság. 

Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
kedvezményben részesülnek. :: 

Bővebbet a z elnökségnél . 



József, Samó József, Sebők János urad. erdőőrök, Witwltzky 
Albert és Csibi Lajos urad. erdőszolgák egyenként 60—60 korona, 
végül Boda János és Dankis János urad. mezőőrök egyenként 
50—50 korona pénzjutalmat kaptak. 

Eladó műszerek. Winkler-rendszerü tájolóműszer V -̂'os be
osztással, optikai távolságmérésre berendezve, de állvány és lécz 
nélkül; pantográf (farudakkal) és Alder-féle szálas planimeter 
(utóbbi szálai sérült állapotban) olcsón eladók. A műszerek az 
Országos Erdészeti Egyesületben megtekinthetők. Venni szándéko
zók forduljanak Kovács Sándor nyug. kir. járásbiróhoz, Csongrád. 

Elszámolás a „Mensa Aeademiea" ezéljaira befolyt ado
mányokról. A főiskolai Mensa Aeademiea Egyesület elnöksége 
őszinte és hálás köszönetének kifejezésével ujabban a következő 
adományokat nyugtázza: Joerges Ágost 40 K, 1913. évi állam
segély III. és IV. részlete 2000 K, Selmecz- és Bélabánya szab. kir. 
bányavárosok 1913. évi adományának II. részlete 100 K. 

Az elnökség. 
Halálozás. Wisnyovszky Ferencz m. kir. segéderdőmérnök 

mult hó 31-én 29 éves korában Budapesten, Magén József, Frigyes 
főherczegi urad. erdőmérnök Dárdán baleset következtében ugyan
csak 29. életévében elhunyt. Béke hamvaikra! 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámokban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Havas József minisz
teri tanácsosnak, a zágrábi erdőigazgatóság főnökének saját kérelmére történt 
nyugalomba helyezése alkalmából, az erdészeti közszolgálat terén sok éven át 
kifejtett hű és hasznos szolgálatai elismeréséül, Ferencz-József-rendem közép
keresztjét adományozom. 

Kelt Bécsben, 1013. évi deczember hó 2-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

BÁRÓ BURIÁN ISTVÁN s. k. 


