
nyelvismerete, szaktudásának alapossága, rendkívül előrelátó ítélő
képessége és megfontoltsága elismerést és tisztelőket szerzett neki 
az összes intéző köröknél és sikert biztosított részére még a leg
nehezebbnek látszó körülmények között is. 

Látszólag zárkózott, kimért egyénisége — jól tudjuk — meleg, 
mélyen érző és ritka nemes szivet rejtett magában, s a jó barátnak 
igaz barátja, az alája rendeknek jóságos atyja volt. 

E megfontoltsága mellett azonban a modern erdőgazdasági 
eszméknek lelkes barátja volt s az a nagy lendület, amely ujabban 
a magyar erdőgazdaság terén észlelhető, az ő szép terveit és 
kedves álmait is az óhajtott megvalósulás felé vitte és viszi. 

„Még néhány kedves tervemet szerettem volna megvaló
sítani. . ." — mondogatta betegsége alatt, majd amikor megsejtette 
a vég közeledését, az orvostanártól kérdezgette: — „Vájjon kime
hetek-e én még egyszer az erdőbe, fogom e még láthatni az 
erdőt? . . . " 

Az erdőt, amelyet lelkének egész rajongásával szeretett; az 
erdőt, amely neki mindene volt! . . . 

Őrizzük meg nemes emlékét kegyelettel és szeretettel mind
nyájan. Nyugodjék csöndes békében; sirja felett virrasszon a 
szeretetteljes kartársi emlékezés! Kacsanovszky J. 

ó& 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Kakódy Dániel kir. segéderdőmérnök, a susaki 
erdőhivatal kerületéhez tartozó krasnói erdőgondnokság vezetője, 
erdészeti egyesületi rendes tag, mint tart. honvédtüzérhadnagy 
f. é. február hó 13-án Galicziában, Dvernik közelében ellenséges 
gránáttól találva, életének 31. évében, ifjú feleséget és két apró 
gyermeket hagyva hátra, hősi halált halt. Értesülés szerint éppen 
a családja ól kapott levél olvasása közben érte a halálos lövés. 
Bajtársai katonai pompával helyezték örök nyugalomra s a sírhely 
pontos helyszínrajzát az özvegynek megküldötték. 

Dicsőség emlékezetének ! 



A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság tisztikara gyász
lapon tudatja szeretett kartársának, Toperczer Oszkár m. kir. erdő
mérnöknek, erdészeti egyesületi rendes tagnak, a cs. és kir. 79. 
számú gyalogezred tartalékos hadapródőrmesterének a hareztéren 
szerzett betegség következtében történt elhunytát. A rokonszenves, 
derék, szakmájában kiváló, a társaséletben kedves, előzékein' fiatal 
ember 1882. évben született Lőcsén; középiskoláit Körmöczbányán, 
főiskolai tanulmányait a selmeczbányai akadémián végezte. Erdé
szeti szolgálatát a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalnál kezdte; onnan 
helyezték át a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatósághoz, amely
nek kerületében a vaczoki erdőgondnokságnak volt a vezetője 
1912. év óta. Önkéntes éveit a cs. és kir. 85 ik gyalogezredben 
szolgálta, de a 79. gyalogezredhez való beosztással lépett tartalékba 
s mint ilyen már a mozgósítás első napján bevonult ezredéhez. 
Először a déli hareztéren küzdött, ahol ki is tüntette magát azáltal, 
hogy Vihrónál Montenegróban több izben bátor és diadalmas 
rohamra vezette csapatát. Ezért a hőstetteért kapta az elsőosztályu 
vitézségi érmet. Azután az északi hareztéren küzdött vitézül, 
keresztülharczolva az Uzsok körüli csatákat. Itt kapta meg a tífusz-
betegséget. Gyógykezelés végett Nyíregyházára szállították, ahol 
öt napi szenvedés után márczius 13-án kilehelte hősi lelkét. Fiatal 
özvegyének: született Dérer Violának, Dérer Mihály m. kir. fő-
bányatanácsos leányának és hű kartársainak mély gyászában kegye
letes érzéssel osztozunk mindnyájan. (Sz.) 

Asbóth Mihály m. kir. erdőmérnök, a hajdúböszörményi 
járási erdőgondnokság vezetője, az Országos Erdészeti Egyesület 
rendes tagja elhunyt. 

5 0 0 év óta gyógyí tanak csuz t , köszvényt , i sch ias t s tb . 

Xrencsénteplicz 
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azér 
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. Lj 
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% kedvezményt 
élvez. Iszapszétküldésnél 10%-



Maubach Ottó kereskedelmi tanácsos, a Goetz-féle fatermelő 
részvénytársaság volt vezérigazgatója, az Országos Erdészeti Egyesü
letnek régi alapitó tagja, f. é. márczius hó 19-én 64 éves korában 
elhunyt. 

Béke hamvaikra! 
Hadbavonult erdőtisztek. Ujabban a következő hadbavonult 

erdőtisztekről nyertünk értesítést: Blattny Tibor m. kir. főerdő-
mérnök, Antony Gyula és Szathmáry Lajos Coburg herczegi 
segéderdőmérnökök, Plenczner Frigyes Coburg herczegi erdő
mérnökgyakornok, Szabó Lajos végzett erdőmérnökhallgató, tart. 
zászlós, a II. oszt. vitézségi érem tulajdonosa (február 2-án 
a Kárpátokban orosz fogságba került), Tomcsala Ernő m. kir. 
erdőmérnökgyakornok, Volfinau Gyula m. kir. erdőmérnök. 

Rövid hirek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről. Kitünte
tést kaptak: Budisavljevics Tódor, kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. 
tart.hadnagy (legfelsőbb dicsérő elismerést), FailEruő, m. kir. segéd
erdőmérnök, cs. és kir. tart. zászlós (ezüst vitézségi érmet), Fodor 
Vincze, kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. tart. zászlós (I . oszt. ezüst 
vitézségi érmet), Fromm János, m. kir. segéderdőmérnök, m. kir. 
tart. honvédhadnagy (legfelsőbb dicsérő elismerést), Kovács Tivadar, 
m. kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. tart. hadnagy (legfelsőbb dicsérő
elismerést), Kőrös Gyula, m. kir. segéderdőmérnök, m. kir. tart. 
honvédhadnagy (legfelsőbb dicsérő elismerést), Onczay László, 
m. kir. segéderdőmérnök, tart. honvédfőhadnagy (III. oszt. hadtdiszit-
ményes katonai érdemkeresztet), Schmotzer Gyula, m. kir. segéd
erdőmérnök, tart. hadapród-tüzmester (II. oszt. ezüst vitézségi érmet),. 
Szeőts Béla, m. kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. tart. zászlós (I. oszt. 
vitézségi érmet), Toperczer Oszkár, m. kir. segéderdőmérnök t a r t 
hadapród-őrmester (I. oszt. vitézségi érmet). 

Megsebesültek: Braxatorisz Zoltán, m. kir. segéderdőmérnök, 
póttartalékos honvédtizedes, Fodor Vincze, m. kir. segéderdőmérnök,, 
cs. és kir. tart. zászlós, Fromm János, m. kir. segéderdőmérnök,, 
tart. honvédhadnagy, Jamnik István, m. kir. segéderdőmérnök, 
tart. honvédhadnagy, Navratil Gyula, m. kir. segéderdőmérnök, 
cs. és kir. tart. zászlós, Onczay László, m. kir. segéderdőmérnök,, 
tart. honvédfőhadnagy (két izben), Papp Gusztáv, m. kir. erdőmérnök, 
tart. honvédhadnagy, Pauks Pál, m. kir. erdőmérnökgyakornok, 



tart. vadászhadnagy, Schmotzer Gyula, m. kir. segéderdőtnérnök, 
tart. hadapród-tüzmester, Schwantzer Gusztáv, m. kir. segéderdő
mérnök, tart. honvédzászlós, Szeőts Béla, m. kir. segéderdőmérnök, 
cs. és kir. tart. zászlós, Szepesi Artúr, m. kir. erdőrnérnök, tart. 
honvédhadnagy, Szilvay József, m. kir. segéderdőmérnök, tart. 
honvédhagy, Zsurilla Pál, m. kir. erdőmérnökgyakornok, cs. és kir. 
tart. hadnagy. 

Elestek: Baumgartner Emánuel, m. kir. segéderdőmérnök, 
cs. és kir. tart. hadnagy, Qroszmann Imre, m. kir. segéderdőmérnök, 
tart. honvédhadnagy, Bocsor Dezső, m. kir. erdőmérnökgyakornok, 
tart. honvéd hadapród-őrmester, Lányi Ákos, m. kir. segéderdő
mérnök, cs. és kir. tart. hadnagy, Ondrejkovics Titusz, m. kir. erdő
mérnökgyakornok, póttartalékos tizedes, Zsuffa Béla, m. kir. segéd
erdőmérnök, egyéves önkéntes. 

Ugyancsak meghalt a hareztéren szerzett betegség következté
ben Toperczer Oszkár, m. kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. tart. 
hadapród-őrmester. 

PöSTYEN 
ma már kettős fogalom 

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

2. Kitűnően felszerelt hideggyógy
intézetében neuraszténiák, szivbajok 
p o m p á s eredménynyel kezelhetők. 
1912-ben 18.000 fürdővendég. Télen
nyáron nyitva. Felvilágosítást nyújt a 

F U r d ö i g a z g a t ó s á g . 

Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
:: kedvezményben részesülnek. :: 

Bővebbet az elnökségnél. 



Hadifogságba jutottak: Cserneczky Károly, m. kir. segéd
erdőmérnök, tart. honvédhadnagy (Rasdolnoje), Kőváry György, 
m. kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. tart. hadnagy (Omszk), Jamnik 
István, m. kir. segéderdőmérnök, tart. honvédhadnagy, Papp András, 
m. kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. tart. hadnagy, Papp Gusztáv, 
m. kir. erdőmérnök, tart. honvédhadnagy (Rasdolnoje). 

A Jamnik István elfogatásáról szóló hir még megerősítésre szorul. 
(Mindnyájan szorongó szívvel várjuk a hirt harczbavonult kar

társainkról s ezért a kincstári erdőtisztekre vonatkozó fenti átnézetes 
jegyzéket, amely mintegy kiegészítése a mult füzetben közölt név
sornak, bizonyára nagy érdeklődéssel fogadják olvasóink és szívesen 
fogadnák, ha az erdőfelügyeleti munkakörben [ideértve az állami 
kezelést is] működő hadbavonult kartársakról, valamint a magán
szolgálatban állókról feljebbvalóik hasonló tájékoztatást nyújtanának 
s erre vonatkozó ismételt felkéréseink több meghallgatásra talál
nának. A szerkesztőség.) 

ú£ ú% ú% 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

A Személyem körüli minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar 
miniszterelnököm előterjesztésére Nagy Elek főerdőszámtanácsosnak, saját kérel
mére való nyugalomba helyezése alkalmából, sok évi hű és hasznos szolgálatai 
elismeréséül, Ferencz-József-rendem tiszti keresztjét adományozom. 

Kelt Bécsben, 1915. évi február hó 25-én. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 
GRÓF TISZA ISTVÁN s. k. 

* 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Ryll Viktor kir. közalap, 
erdőmérnököt főerdőmérnökké; Zvarik Egyed kir. közalap, segédeidőmérnököt 
erdőmérnökké; Vajda Gyula és Schenkengel László kir. közalap, erdőmérnök
gyakornokokat segéderdőmérnökökké kinevezte. 



A ni. kir. földmivelésügyi miniszter a számvevőségek tiszti személyzetének 
egyesitett létszámában Jamnitzky Antal és Thuránszky Béla főerdőszámtanácsosi 
czimmel és jelleggel felruházott erdőszámtanácsosokat valóságos főerdőszám-
tanácsosokká Kováts András számtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdő
számvizsgálót valóságos erdőszámtanácsossá, Remeschberger Gusztáv, Polák Béla 
és Tichy Vilmos számtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott számvizsgálókat 
valóságos számtanácsosokká, Moldovait Gábor számvizsgálói czimmel és jelleggel 
felruházott számellenőrt valóságos számvizsgálóvá, továbbá Wimmer József és 
Vicenik Nándor számellenőröket számvizsgálókká, Tessényi Károly és Inkey 
Ödön erdőszámellenőröket erdőszámvizsgálókká, dr. Abaffy György számtisztet 
számellenőrré, dr. Zacher Emil, Hugyecz Vilmos és Kováts Artúr erdőszám
tiszteket erdőszámellenőrökké, Tétsi István, Sissovich Lajos és Bóta Szilárd 
számtiszteket szánielíenőrökké, Papp Tihamér fizetéstelen számtisztet valóságos 
erdőszámtisztté, Szépítgeti Victor, Olasz Lajos, Csorna Dezső, Mészáros György 
és Galambos Mihály fizetéstelen számtiszteket valóságos számtisztekké, dr. Országit 
Sándor, Héczey Pál, Heincz István, Schleimer Richárd, Borovszky Béla, Platthy 
Imre, Pápay Ferencz és Mándoki Ernő díjtalan számgyakornokokat, valamint 
Iberer Géza számvevőségi szakdijnokot ideiglenes minőségű fizetéstelen szám
tisztekké s végül Berényi Ernő, Liebentritt János, Lehoczky Zoltán, Csemiczky 
Gyula, Csiba János, Balog József, Fazekas Kálmán és Vay Lajos számvevőségi 
szakdijnokokat ideiglenes minőségű díjtalan számgyakornokokká nevezte ki. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Korai Frigyes m. kir. erdőtanácsost 
hosszú szolgálati ideje alatt tanúsított hű és odaadó szolgálatainak elismerése 
mellett — saját kérelmére — végleges nyugalomba helyezte. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Keleti Lajos m. kir. erdőtanácsot sok 
•éven át teljesített hű szolgálatainak elismerése mellett — saját kérelmére — 
nyugalomba helyezte. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Schultz Károly m. kir. 
segéderdőmérnököt Máramarosszigetről a kolozsvári állami erdőhivatal kerületébe 
Bánffyhunyadra, az ottani m. kir. járási erdőgondnoksághoz. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Wéber Mihály m. kir. főerdőőrt ki
nevezte a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz irodakezelési gyakornokká. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Nagy Jenő m. kir. erdőmérnök-
gyakornkot Kolozsvárról Tekére és beosztotta az ottani erdőgondnoksághoz. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Fekete Béla m. kir. erdőmérnököt az 
állami szolgálattól saját kérelmére felmentette. Fekete Béla Budapest székesfőváros 
szolgálatába lépett. 
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