
sem tűzifát, sem bányafát nem szállítanak, ott a szállítóeszközök
nek legalább 60%-át kell erre a czélra felhasználni. 

Ezen rendelet be nem tartása kihágást képez és a  6218/1919. 
M. E. számú kormányrendelet 6. §-ában megszabott büntetés alá esik. 

Budapest, 1920. évi január hó 24-én. 

Kaán Károly s. k. 
h. államtitkár, az erdő- és faügyek 

orsz. kormánybiztosa. 

IV. 
Az erdő- és faügyek országos kormánybiztosának 611/1919. 
K. B . számú rendelete a 164/1919. K. B. számú rendelet ha tá 
lyának Újpest rendezett tanácsú város területére való k i te r 

j e sz tése t á rgyában . 

A 164/1919. K. B . számú rendeletemnek hatályát Újpest 
rendezett tanácsú város területére is kiterjesztem, még pedig azzal, 
hogy a 164/1919. K. B. számit rendeletemben hivatkozott fővárosi 
tüzifaelosztó hivatal hatáskörébe utalt teendőket Újpest rendezett 
tanácsú város területén, illetőleg a  Rákospalota-Újpest és Budapest-
Angyalföld állomásokra, valamint az újpesti dunapartra érkező 
szállítmányokat illetőleg az Újpest rendezett tanácsú város köz
ellátási ügyosztálya fogja ellátni. 

Budapest, 1920. február hó. 
Kaán Károly s. k. 

h. államtitkár, az erdő- és faügyek 
orsz. kormánybiztosa. 

ó$ ú$ ú$ 

IRODALOM, 

Visszapil lantás a lykavai m . k i r . k i n c t á r i uradalom 
múltjába czimen Teschler Béla szepesi szentszéki ülnök, liptóujvári 
kincstári plébános könyvet irt a  lykavai uradalomról. 

Művét két részre osztotta. Az első részben a lykavai ura
dalom alapítását és fejlődését ismerteti. Kimutatja, hogy felvidé
künkét a szlávok előtt germán törzsek lakták. A továbbiak során 



a XII . századtői a XVII I . század elejéig megismerkedünk a lykavai 
uradalom eseményekben gazdag, viharos múltjával, melyből ki
tűnik, hogy Lykava vára hazánk történeiének minden nevezete
sebb mozzanatában fontos szerepet játszott. A vár megalapítói 
valószínűleg a tempíariusok voltak s az uradalom gyakran cse
rélve gazdát, a XVIII. század elején nyeri vissza eredeti praedium 
regale jellegét, mely azóta napjainkig nem változott. 

Könyvének második részében kutatásainak az erdészetre 
vonatkozó adatait gyűjtötte egybe a szerző s felsorolja ugy a 
lykavai, mint a liptóujvári uradalomra vonatkozó erdőrendtartá
sokat; majd részletesebben foglalkozik a liptóujvári erdészeti 
iskolával, mint a tudományos erdészeti kiképzésünknek úttörőjével. 
A munkát ajánljuk szaktársaink figyelmébe. A könyv Lőw Dezső 
kiadásában jelent meg Liptószentmiklőson. Ára 7 kor. P. E. 

ú& ú% ú% 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Személyi hirek. Pech Kálmán min. tanácsost a kormány 
helyettes államtitkári czimmel tüntette ki. Őszinte örömmel adunk 
erről hirt, mert P e c h Kálmán kitüntetésében a puritán önzetlenség
gel párosuló fáradhatlan szorgalom nyert jutalmat és elismerést. 
Szívből kívánjuk, hogy kiváló munkaerejét uj minőségében is még 
soká érvényesíthesse erdészeti adminisztrácziónk javára! 

Halálozások. Benkő Rezső ny. m. kir. főerdőtanácsos, a 
liptóujvári erdőőri szakiskolának sok éven át yolt igazgatója, 
Budapesten, 

Oogl Adolf erdőmérnök Budapesten, 
Merényi Gyula ny. m. k. főerdőtanácsos Apatinban, végül 
Saltzer Lajos erdőtanácsos Királyhalmán elhunyt. 
Az Országos Erdészeti Egyesület valamennyiben tagját gyá

szolja. Különösen tragikus Saltzer Lajos halála, aki kiváló tehet
ségekkel megáldott életének javakorában maga vetett véget, 
értesülésünk szerint a magyar haza szomorú sorsa feletti kétségbe
esésében ! 


