
A mű ára vászonba kötve 5 korona; bármelyik fővárosi 
könyvkereskedésben kapható. Tomasovszky Imre. 

Kereskedő és Konzul. (Az osztrák-magyar konzulátusok 
igénybevétele kereskedelmi ügyekben.) Irta: Tschinkel Camillo. 
Németből fordítva kiadja a m. kir. keresked. múzeum. Budapest-
8°. 180 oldal. 

A könyv a konzuli intézménynek, a nemzetközi kereskedelem 
eme fontos eszközének hasznos hivatását ismerteti. A konzul az állam 
anyagi érdekeinek a külföldön való képviselője, a mellett azonban 
a keleten pl. az elsőfokú bíróság, hadkiegészítő ker. parancs
nokság, sorozási bizottság és tengerészeti hatóság teendőit 
is végzi. 

A könyv ehhez képest tiz fejezetre osztva tárgyalja a konzuli 
kereskedelmi szolgálat szervezését és czélját, a konzulátusokkal való 
levelezés szabályait, a konzuli jelentések értékét, a konzulok 
üzleti és hitelértesitéseit, a konzuli közbenjárást vitás kereskedelmi 
kérdéseknél, a konzuli jogtanácsosok intézményét, a külföldi 
árlejtésekről szóló konzuli jelentéseket, a konzuli kereskedelmi 
szolgálatra vonatkozó panaszok és óhajok bejelentésénél köve
tendő eljárást s a konzuli illetékek díjszabását. Végül a cs. és 
kir. konzuli hivatalok jegyzékét közölve találjuk. 

Cserny Gy. 

" Reinfuss Félix. 

apunk mult számában röviden már hirül adtuk, hogy 
JL£ Reinfuss Félix, a jászóvári prépostság erdőmestere, 
elhunyt. Vele a magyar erdészet egyik szerény, de kiváló 
szakértelemmel rendelkező munkását, az Országos Erdészeti 
Egyesület régi alapitó és az egyesület mindennemű mozgal
maiban buzgón s lelkiismeretesen résztvevő választmányi 
tagját veszítette. 

Igen sokan gyászolják benne a kedves szaktársat 



és őszinte jó barátot, mert szivélyes és nyilt modorával 
nagy számban szerzett magának barátokat. 

Munkás életének javarészét Jászon töltötte, ahol a 
jászóvári premontrei kanonokrend erdőgazdaságát vezette és 
a reá bizott szétszórtan fekvő, terjedelmes erdőbirtokon a 
gazdálkodást a haladó kor igényeinek megfelelőleg oly 
színvonalon tartotta, hogy ugy a birtokos prépostságnak, 
mint szaktársainak osztatlan elismerését méltán kiérdemelte. 

Tevékenysége azonban nem szorítkozott tisztán a szak
teendőkre. Vezette a prépostság bányaügyeit, a vasgyári, 
téglagyári és kályhagyári ügyeket is. 

Bár idegenből szakadt hozzánk, kiváló jó magyar 
polgár volt. Jászon a legtöbb közintézmény a nevéhez 
fűződik, aminek elismeréséül a város közönsége előbb 
törvényhatósági bizottsági tagul, később díszpolgárául 
választotta meg. 

* 

Reinfuss Félix 1846 november hó 20-án Przemysl-
ben (Galicziában) született. 

A kassai reáliskola 1862-ben történt elvégzése után, 
mivel fiatal kora miatt a selmeczbányai erdészeti akadémia 
hallgatói közé fel nem vették, már 16 éves korában az 
erdészet szolgálatába lépett. 

1862-től 1864- ig mint erdőgyakornok a közalapitvány 
mislyei erdőhivatalánál szolgált. 

Az 1 8 6 4 / 5 - - 1 8 6 5 / 6 . években a selmeczbányai erdő
akadémia hallgatója volt és azt kitűnő eredménynyel végezte. 

1866-tól 1877- ig több magánuradalomban szolgált 
mint erdőgyakornok és mint kezelő erdész. Többek közt 
gróf Keglevich Bélának az O. E. E. első elnökének tornai 
uradalmában is. 

1877. évben április elsejétől a jászóvári premontrei 



kanonokrend meghívására, annak uradalmában vállalt főer-
dészi állást. Itt 1881-ben erdőmesterré neveztetett ki és 
megbízatott a prépostság jászói, leleszi és nagyváradi 
erdőbirtokának vezetésével. 

Ebben az állásában eredménydusan működött 1907. évi 
január hó 26-án bekövetkezett haláláig. 

Temetése nagy részvét mellett Jászon történt és rész
véte jeléül az O. E. E. is koszorút helyeztetett sírjára.*) 

Őrizzük meg emlékét kegyelettel! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Dr. Bedő Albert , az Országos Erdészeti Egyesület első 

alelnöke, ebbeli tisztségéről, a mint t. olvasóink a fenn közölt 
választmányi jegyzőkönyvből (234. old.) értesülhettek, hivatkozással 
az egyesület czéljainak szolgálatában eltöltött, 40 évet meghaladó 
munkásságára, lemondott. Örömmel tudatjuk, hogy az első 
alelnök ur ezt a meglepő, senkitől sem várt elhatározását meg
változtatta és annak a küldöttségnek felkérésére, amely a 
választmány megbízásából Sóltz Gyula vezetése alatt m. hó 27-én 
tisztelgett nála, lemondását visszavonta. 

A Sóltz Gyula szavaira adott válaszban dr. Bedő Albert 
ismételten hivatkozott az egyesület szolgálatában eltöltött hosszú 
időre, amely a közelmúltban a közgyűlés keretében megünnepelt 
40 éves fennállás jubileumával mintegy határponthoz jutott, amelynél 
ő kötelességének vélte, hogy állását az egyesület rendelkezésére 
bocsássa és visszavonuljon. Amennyiben azonban a választmány 
ugy találja, hogy továbbra is hasznára válhatik a magyar erdé
szetnek és az egyesületnek, ha alelnöki állását megtartja, ő ezen 
óhaj előtt meghajol és erejéhez képest igyekszik továbbra is 
szolgálni azt az ügyet, a melyhez több mint 40 éves mult és az 
érzelem minden szála füzi. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fölött ekként elmúlt az 
alelnök-válság veszedelme és dr. Bedő Albert ny. államtitkár, 
első alelnököt mint eddig, továbbra is ott fogjuk látni a magyar 

*) A boldogult fényképét legközelebbi számunkban közöljük. 




