KÜLÖNFÉLÉK.
Az Országos Erdészeti E g y e s ü l e t e l n ö k é n e k kitüntetése.
Báró Tallián Béla a háború kitörése óta az ország déli részén
kormánybiztosi állást töltött be, amely alól f. év április hóban
mentetett fel. Ebből az alkalomból ő felsége a király ujabb magas
kitüntetésben részesítette, melyről a következő hivatalos közlemény
adott hírt:
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére báró
Tallián Béla belső titkos tanácsosomnak, kormánybiztosi állásától
való felmentése alkalmából, e minőségében kiválóan buzgó és
eredményes működésével szerzett kitűnő érdemei elismeréséül,
elsőosztályu vaskoronarendemet díjmentesen adományozom.
«*• Kelt Bécsben, 1916. évi május hó 3-án.
Ferencz József s. k. '
Báró Roszner Ervin

s. k.

Az Országos Erdészeti Egyesület táviratban üdvözölte ebből
• az alkalomból nagyérdemű elnökét.
Halálozások. Báró Perényi Zsigmond földbirtokos (Nagyszőllős) és Horn Dávid fakereskedő, az Országos Erdészeti Egye
sület alapító tagjai, amint utólag értesültünk, elhunytak.
Sipeki Bálás
Béla, az Esterházy herczegi uradalom erdő
felügyelője május hó 17-én 62 éves korában Kismartonban, porubai
Porubszky
Károly m. kir. főerdőmérnök, az Országos Erdészeti
Egyesület rendes tagja Veszprémben május hó 28-án életének
54 évében jobblétre szenderült.
Béke hamvaikra!
Rövid hirek a hadbavonult erdőtisztekről. Richter Géza
(Pozsonyeperjes) urad. erdőtiszt, a háború kezdete óta teljesít
katonai szolgálatot
Hősi halált halt: Krasznai
István erdőmérnökhallgató, tart.
zászlós a 37. gy .-ezredben 1915. nov. 27-én (St. Michele, Isonzó
front). A nagy ezüst vitézségi érem tulajdonosa volt.
Hadifogságba
jutott:
Csinghlta
Vazul erdőmérnökhallgató,
cs. és k. tart. zászlós a Doberdo-fensikon súlyosan sebesülve olasz
hadifogságba esett.

Kitüntetésben
részesült:
Borczun
Péter vagyonközségi erdő
mester az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért legfelső
dicsérő elismerésben részesült, Moldován
Aurél végzett erdőmér
nökhallgató, tart. hadnagy pedig I. oszt. vitézségi érmet kapott.
Schwantzer Gusztáv m. kir. segéderdőmérnök, tartalékos honvéd
hadnagy a hadiékitményes III. oszt. katonai érdemkereszttel lett
kitüntetve.
Háborús k o r m á n y r e n d e l e t e k . Legutóbbi számunk meg
jelenése óta ismét több, a háború által befolyásolt -gazdasági
viszonyokból fakadó kormányrendelet jelent meg, amelyeket alább
röviden ismertetünk.
Ezek közül mindenekelőtt megemlékszünk a kereskedelemügyi
miniszter folyó évi május hó 13-án 31379/VI. C. szám alatt
megjelent rendeletéről, amely az április 13-án 922/M. E. szám
alatt a cserkéreg és gubacs forgalombahozataláról szóló rendelet
kiegészítéseként azoknak a cser- és gubacskereskedőknek
neveit
sorolja fel, akiknek cser általában eladható.
Az idézett miniszterelnöki rendelet 2. §-a szerint (lásd Erdészeti
Lapok folyó évi I X — X . füzetének 323. lapját) a cserkéregtermelő
köteles áruját a Bőripari Központnak megvételre felajánlani, ha
pedig ez nem reflektál reá, az áruval szabadon rendelkezik.
A Bőripari Központ mellett a május 13-iki rendeletben felsorolt
czégeknek is felajánlható a cserkéreg és a gubacs. A központ
által át nem vett áru feletti szabad rendelkezést rendkívül meg
nehezíti, hogy az csakis a központtól nyert szállítási igazolvány
mellett szállítható, ezeknek az igazolványoknak kiállítása pedig
5 0 0 év óta gyógyítanak c s u z t , köszwényt, i s c h i a s t s t b .

T r e n c s é ntepliez
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 5 0 % kedvezményt
élvez. Iszapszétküldésnél 1 0 %

igen késedelmes, mig a rendeletben felsorolt kiváltságos czégek
árujának szállítása a felhangzott panaszok szerint ily akadályokba
nem ütközik.
Szakkörök azonkívül az elsőrendű tölgykéreg árának megálla
pítását is szükségesnek tartották volna, mert vannak az originalminőségnél jobb tételek is, amelyekre ma a 30 K-nál jobb árat
elérni nem lehet.
A kéreg forgalombahozatalára vonatkozó uj rendelet előnyéül
kell felemlíteni, hogy az utólagos minőségi kifogásolások esetére a
kellő eljárást és jogorvoslatot szabályozza.
A honvédelmi miniszter folyó évi 104022/20. b. számú ren
deletével, amelyet 41, főként hegyvidéki vármegye közönségéhez
intézett, mult évi 239149/206. számú rendeletét, amely az Erdészeti
Lapok mult évi utolsó füzetének 6 5 1 . oldalán jelent meg és az
erdészeti személyzetnek, erdei munkásoknak és a fatermelés szol
gálatában álló fuvarerőnek a hadi szolgáltatások
alól való men
tességét a tüzifatermelés érdekében kimondotta, kifejezetten a
bányafa-, talpfa- és czellulozefatermelésnél alkalmazottakra is ki
terjesztette.
Minthogy a mult évi rendelet tűzifa- és épületfa-,
műszerfa-,
fagyártmány-és faszéntermelőket, fürészmunkásokat, fuvarosokat,
vasúti és kötélpályaalkalmazottakat emlit, s a bányafa-, talpfa- és
czellulozefatermelés a tűzifa-, épület- és szériatermeléssel együtt
jár, tulajdonképen csak a régi rendelet magyarázó kibővítéséről
van szó.
A munkások
élelmezése
szempontjából a földmivelésügyi
miniszter ur több rendeletet közölt az Országos Erdészeti Egye
sülettel.
Folyó évi márczius hó 20-án 22413. elnöki szám alatt a
Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesületét egyik
beadványára arról értesiti, hogy a fatermelésnél alkalmazott fuvar
erő takarmányozásáról a minisztérium nem gondoskodhatik, hanem
a takarmánytengeri beszerzésére nézve utal folyó évi 19000.
elnöki szám alatt kiadott rendeletére.
A munkások tengeriszükségletének fedezéséről azonban a
miniszter feltétlenül gondoskodni kívánván, a nevezett egyesület
utján felhívja a fatermelőket, hogy az erdélyi megyékben a föld-

tnivelésügyi miniszter kolozsvári kirendeltségéhez, Máramaros vár
megyében a főispánhoz, Arad, Bereg, Bihar, Gömör, Krassószörény, Liptó, Sáros, Szatmár, Szepes, Szilágy, Temes, Trenesén,
Turócz, Ugocsa és Ung vármegyék területén az illető alispánhoz,
a többi törvényhatóságra nézve közvetlenül a miniszterhez for
duljanak.
A takarmány tengeri beszerzésére nézve az emiitett 19000.
elnöki számú rendelet, amely folyó évi márczius 6-án kelt, rend
kívül bonyolult eljárást állapit meg, amelyet hely hiányában itt
bővebben nem ismertethetünk. Érdeklődők a megyei hatóságnál
felvilágosítást nyerhetnek.
Végül idetartozóan közölte a földmivelésügyi miniszter ur a
belügyminiszter urnák folyó évi 55405/III. C . szám alatt valamennyi
törvényhatósághoz
intézett rendeletét, amelyben azokat kötelezi,
hogy a cserkéregtermelésnél
alkalmazott
munkások
lisztszükség
letéről feltétlenül gondoskodjanak.
Az Országos Erdészeti Egyesülettel történt közlésnek czélja
nyilván az, hogy a házilagosan termelő uradalmak is értesüljenek
a fatermelőknek nyújtott könnyítésekről s azokat a maguk részéről
is vegyék igénybe. Ebből a szempontból csak az sajnálatos, hogy
a márczius hóban kiadott rendeletek csak május hó 30-án jutottak
az egyesület tudomására.
A fakereskedelmi lapokból értesülünk, hogy a földmivelésügyi
miniszter ur folyó évi 96950. szám alatt a Magyar Fakereskedők
és Faiparosok Országos Egyesületét arról értesítette, hogy a fel
mentett talpfamunkások
alkalmazásának
ideje folyó évi október hó
31-ig
meghosszabbíttatott.
Azt hisszük, hogy ez a rendelkezés az uradalmak házilagos
üzemeinél alkalmazóit felmentett talpfamunkásokra is vonatkozik,
mert az uradalmak ezen a téren ugyanoly támogatásra tarthatnak
igényt, mint a fatermelő vállalatok.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur az iskolák utján ismét
szederlevelet
óhajt gyűjtetni a hadsereg számára. A földmivelésügyi
miniszter az erdőfelügyelőségek utján az erdőbirtokosok engedélyét
kéri ki erre. Megjegyezzük, hogy a szedercserje
(Rubus fruticosus L.) s nem a szederfa (eperfa, Morus) leveleinek gyűjtéséről

van szó, amelyről a földmivelésügyi miniszteri rendeletek tollhiba
következtében szólnak.
Még n é h á n y m e g j e g y z é s

a fatermelés és fuvarozás kérdésé

h e z . Az Erdészeti Lapok mult évi X X I I I — X X I V - i k füzetében
röviden vázolni iparkodtam a fatermelés és szállítás nehézségét.
Egyúttal javasoltam a fatermelés, közelítés, csúsztatás és egyéb
munkabérek s végeredményben: a tűzifának maximálását, mert
előre láttam, hogy ezen béreket a fatermelők fel fogják hajtani, a bérek
felhajtása pedig a faárak megfelelő emelését fogja eredményezni.
Sejtelmem, sajnos, beteljesedett! Igy a házilagos termeléssel
foglalkozó erdőbirtokosok is kényszerültek a bérek emelésére,
hogy vágástétjeiket legalább részben kitermelhessék.
A béremelésekkel most már oda jutottunk, hogy a háború
előtti bérek 300—400°/o-al felemelt tételeit fizetjük minden munkánál,
s ezek állandóan emelkednek.
Tudomásomra jutott, hogy a közel múltban egy és ugyanazon
község határában munkálkodó két fatermelő czég a méterenkénti
termelés költségeit egy hét alatt 3 korona 50 fillérről 6 koronára
emelte. Ily bér mellett a j o b b favágó munkás 8 — 1 0 korona napi
keresethez jut. Természetes tehát, hogy a csúsztatás, közelítés és
minden egyéb munkánál foglalkoztatott egyén is ilyen keresethez
akar jutni.*)
A fuvarozásról jobb nem is beszélni! A földmivesek, akik a
fuvarerőt szolgáltatják, 5 0 0 — 6 0 0 % - o s emelésen alul szóba sem
állanak. De hogy hol fognak végre megállapodni, azt senki sem tudja.
A munkásnépnek mindenkor igaz barátja voltam. Ezt igazolja
30 éves szolgálatom minden szaka, mely alatt igyekeztem szolgálat
adóm érdekeit a munkásnép jogos igényeivel összeegyeztetni. De
a jelen állapot egyenesen megbotránkoztató! S azt nem is a munkások
hanem a fakitermelők idézték fel. Hogy az életviszonyok meg*) T é n y az, hogy a házilagosan gazdálkodó erdőbirtokos, aki helyhez van
kötve és nem hol itt, hol ott vállal termelést, nehezebben követheti a fatermelőket
a munkabérek felhajtásában, kérdéses azonban, hogy az erdei munkabérek hatósági
megszabása ez ellen megfelelő orvosszer lenne, mert a munkásság valószínűleg
más, j o b b keresetet biztosító s ma bőven kínálkozó munkaalkalom felé fordulna.
S vájjon a rendkívül változó csusztatási egységárakat lehet-e egységesen szabályozni?
Szerk.

változtak, a megélhetés megdrágult, azt mindnyájan ismerjük.
Súlyosan nehezedik ez nevezetesen a készpénzből élőkre és így a
munkásosztályra is. De tagadom, hogy a bérek ilyen emelése
jogos és indokolt lenne.
Hiba volt a munkabérek elfajulását tétlenül nézni, s meg
engedni a bérek végnélküli emelését. Ennek messze jövőre kiható
következményei nem fognak elmaradni. S kárát ennek nem az
iparszerü fatermelők, akik ma itt, holnap ott termeltetnek fát, hanem
a helyhez kötött erdőbirtokosok és a hosszabb ideig egy helyben
működő fatermelők fogják vallani.
Vájjon elképzelhető-e, hogy az erdőmunkás a világháború
szerencsés befejezése után napi keresetét 200—300°/o-al le fogja
szállítani! ? Nem! De nem is kecsegtetem magamat azzal, hogy a
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Egyesületünk tagjai az
eddigi kedvezmények:
ben most is részesülnek.

régi munkabérek fognak ismét visszatérni. Ez el sem képzelhető.
Sőt bizonyos, hogy minden termény ára, minden termelés költsége
jóval magasabb lesz mint volt. De egyúttal képtelenség annak
feltételezése is, hogy a mai árak és munkabérek fennállhassanak.
Hogy azonban a most már elkényeztetett, hogy ugy mondjam
elrontott erdőmunkás és fuvaros, mindent el fog követni, hogy a
bérek fenmaradjanak, az bizonyos. És hosszabb időbe fog telni,
mig tartós, megállapodott viszonyok lesznek létesithetők.
A beállott helyzetnél fogva ma még ott állunk, hogy a termelés
és ezzel összefüggő költségeket meg sem állapithatjuk. Mert a
béremelés még mindig tart és senki sem tudja: hol fogunk végre
megállapodni.
Ezen oknál fogva az erdőbirtokos, aki a faárak felhajtásában
nem akar részt venni, de tűzifáját kiadásainak megfelelő áron
akarja értékesíteni, nem képes reális árakat megállapítani.
Egy-kétéves fakészleteink még a vágásokban vannak. S ma
azon alternatíva elé vagyunk állítva: hogy vagy lépést tartunk az
iparszerü fatermelők béremeléseivel, vagy a vágásokban fognak
készleteink elkorhadni.
Az előbbi esetben a faárakat is emelnünk kell, amit pedig a
közérdek szempontjából elkerülni óhajtottunk. Az utóbbi esetben
a károsodás elkerülhetetlen.
A fatermelés nehézségein némileg enyhített a honvédelmi
minisztérium rendelkezése, melylyel a már szabadságolt népfelkelő
favágó munkások szabadságát június 30-ig meghosszabbította.
Sajnos, hogy ezen intézkedés nem néhány hónappal előbb
történt; mert a fatermelés már idejét multa. S ma nehéz meg
állapítani, hogy a mezőgazdasági vagy a fatermelési munka-e a
fontosabb. Mind a kettő életbevágó; de a mezőgazdasági inkább
időhöz kötött, melyet halogatni nem lehet. De hálásak vagyunk
ezért is. S hálára kötelez ama intézkedésével is, amelylyel katonai
munkásosztagokat bocsát a fatermelő és erdőbirtokos rendelkezésére.
Itt azonban van egy nehéz kérdés. Ez az ellátás kérdése!
Ennek megoldása súlyosan nehezedik az érdekeltre. Mert falun
mit sem lehet beszerezni. Minden felesleg felett a Haditermény
Részvénytársaság rendelkezik. Hus nincsen, mert minden mészáros
bezárta üzletét. De van egy másik nem tisztázott kérdés is.

A honvédelmi minisztérium 3000. eln. szám alatti rendelete
ugyanis lényegében azt mondja: hogy a katonai munkáscsoport
elszállásolása és élelmezéséről gondoskodni a munkaadó tartozik.
A napi ellátásért járó összeget a' csoportot kisérő altiszt nyugta
ellenében átadja, amelyért a munkaadó a katonai munkáscsoportot
ellátni tartozik. Ezenkívül a katonák a szokásos helyi napszám
bérben, vagy erdőgazdasági munkánál szakmánybérben részesitendők.
Ez eddig helyes! De világos, hogy azon összegért, amelyért
a hadsereg egy-egy személyt naponként ellát, s amely összeg nagy
tömegek élelmezéséből van levezetve, kisebb csoportokat élelmezni
képtelenség. S ez a munkaadónak két-háromszor annyiba kerül.
Hiszen a hadifoglyokat sem lehet 2—3 koronán alul élelmezni.
Igy természetes, hogy saját véreink élelmezése sem kerül, s nem
is kerülhet, kevesebbe.
Már most az a kérdés:
hogy levonható-e a tényleges
több
kiadás a megállapított
napszámbér,
vagy szakmánybér
keresetéből ?
S minthogy a helyi napszámbér férfimunkásnál 4 koronánál
semmi esetre sem olcsóbb, még a legelhagyottabb vidéken sem,
azért, ha a napi ellátás többlete le nem vonható, akkor egy-egy
katona napi 5—6 koronába kerül.
Fogassy
Oyula.
Elszámolás a „Mensa Aeademiea E g y e s ü l e t " czéljaira
befolyt adományokról. A főiskolai „Mensa Aeademiea Egyesület"
elnöksége őszinte és hálás köszönetének nyilványitásával ujabban
a következő adományokat nyugtázza: 1. Jónásch Antal gyárigaz
gató 80 K, 2. Selmeczbányai Takarékpénztár 50 K, 3. Selmeczbányai Népbank 50 K, 4. folyó évi államsegély első részlete
1000 K.
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Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését
segélyző bizottsághoz (Budapest, V., Zoltán=utca 16. szám)
a segély iránti folyamodványokat július hó 8=ig kell beküldeni.

