
KÜLÖNFÉLÉK. 
Halálozások. Ugy a harcztérről, mint a polgári élet köréből 

megdöbbentően számos halálesetről kell szomorú jelentést tennünk. 
Hősi halált haltak; Bertram J. Albert m. kir. erdőmérnök, 

geletneki erdőgondnok, a cs. és kir. 6. hegyi tüzérezred póttartalékos 
tizedese, a déli hareztéren szerzett súlyos betegség folytán folyó évi 
január 16-án a rumai hadikórházban elhunyt. 

Biró Béla m. kir. segéderdőmérnök, a tekevidéki m. kir. járási 
erdőgondnokság vezetője és a m. kir. dési 32. honvédgyalogezred 
tartalékos zászlósa a Kárpátokban túlsúlyban lévő ellenség ellen 
intézett rohamban folyó évi február hó 22-én hősi halált halt. 

Daday Gábor m. kir. erdőmérnökgyakornok (Ungvárt), a 
m. kir. 32. dési honvédgyalogezred tartalékos hadapródjelöltje, a 
hazának védelmében a hadjárat kezdetétől Galicziában vivott több
szöri nehéz harezok után a Kárpátok északi lejtőjén fekvő Wola-
Michowa községtől északkeletre lévő magaslatok elfoglalására irá
nyuló roham közben folyó évi február hó 22-én hősi halált halt 
és bajtársai által nevezett község templomának temetőjében lett 
elhantolva. 

Jurán Miksa m. kir. segéderdőmérnök, liptó-maluzsinai erdő
gondnok, a 96. gyalogezred tartalékos hadnagya, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja, az Ivla-Dukla közötti magaslaton 
mult évi deczember hó 13-án hősi halált halt. Bajtársai ott a 
fedezékben hantolták el; vitézségéért, amelyet számos ütközetben 

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

T rencsénteplicsE 
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azér' 
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% kedvezményt 
élvez. Iszaps/.étküldésnél 10°/«. 



tanúsított, halála után a király a hadiékitményes III. oszt. vitézségi 
érdemkereszttel tüntette ki. 

Litassi és derezslényi Litassy István m. kir. segéderdőmérnök 
(Zágráb), m. kir. 31. honvédgyalogezredbeli hadapródőrmester, 
az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja, mult év október 
hó 19-én Jaroslau mellett egy roham alkalmával két golyótól 
találva, életének 26-ik évében hősi halált halt. Hült tetemét baj
társai a San folyó partján külön sirba helyezték. 

Többi halottaink: Bidló Ignácz, a Forgách grófi család 
uradalmának erdő- és jószágfelügyelője, vármegyei bizottsági tag, 
az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja, folyó évi április 
hó 17-én 62-ik életévében Nagyszalánczon elhunyt. 

Hámon József m. kir. főerdőmérnök, keczerpekléni erdőgond
nok, az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja, folyó hó 1-én 
életének 48-ik évében elhunyt. 

Keleti Lajos m. kir. erdőtanácsos, az Országos Erdészeti Egye
sület rendes tagja, 55 éves korában Szászsebesen folyó évi márczius 
hó 20-án jobblétre szenderült. 

Kerényi Zoltán m. kir. erdőmérnökgyakornok Miskolczon el
hunyt. 

N. Kiss Ernő nyug. m. kir. erdész, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja, Kevevárán folyó évi április hóban hosszas 
szenvedés után elhunyt. A boldogult, aki régebben az Erdészeti 
Lapok munkatársa is volt, mintegy 14 év előtt mint temeskubini 
kincstári erdőgondnok a Duna-szigeteken szolgálat közben erősen 
meghűlvén, egyébképen ép szervezet mellett alsó végtagjaira 
teljesen megbénult. A szakmájáért lelkesedő kartárs azóta szomorú 
életet folytatott s tolókocsijában kellett mult év augusztusában 
Kevevárának (Temeskubinnak) a szerbek általi lövetését átélnie, 
amikor egyik nehéz gránát lakása kertjében robbant szét. Később 
egy időre Temesvárra kellett menekülnie éj idején, ami állapota 
mellett csak a legnagyobb nehézséggel volt lehetséges. Alighanem 
a háború izgalmai siettették halálát. 

Prohaszka József nyug. m. kir. erdőmester, volt óhegyi erdő
gondnok, mult hó 26-án Beszterczebányán életének 72-ik évében 
elhunyt. 

Áldás legyen emlékezetükön! Béke hamvaikra! 



Rövid h i rek a hadbavonu l t k incs tá r i erdőt isz tekről . Kitün
tetést kapott: Az ellenség előtt elesett Zsuffa Béla m. kir. segéd
erdőmérnök, honvédönkéntes-tizedes (II. osztályú vitézségi érmet). 

Megsebesültek: Bíró Jenő m. kir. erdőmérnökgyakornok, cs. és 
kir. egyéves önkéntes-tizedes. Kovács Tivadar m. kir. segéderdő
mérnök, cs. és kir. tartalékos árkászhadnagy. 

Elestek: Daday Gábor m. kir. erdőmérnökgyakornok, m. kir. 
tartalékos honvédhadapród-szakaszvezető. Jurán Miksa m. kir. 
segéderdőmérnök, cs. és kir. tartalékos hadnagy. Jurovich Ottó, m. kir. 
segéderdőmérnök, cs. és kir. tartalékos tizedes. Kakódy Dániel m. kir. 
segéderdőmérnök, m. kir. tartalékos honvédtüzérhadnagy, Litassy 
István m. kir. segéderdőmérnök, m. kir. tartalékos honvédhadapród
őrmester. Mattherny Róbert m. kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. 
tartalékos hadnagy. 

Ugyancsak meghalt a harcztéren szerzett betegség következté
ben Bertram J. Albert m. kir. erdőmérnök, cs. és kir. tartalékos 
tüzértizedes. 
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2. Kitűnően felszerelt hideggyógy
intézetében neuraszténiák, szívbajok 
p o m p á s eredménynyel kezeibetők. 
1912-ben 18.000 fürdővendég. Télen
nyáron nyitva. Felvilágosítást nyújt a 

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

Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
kedvezményben részesülnek. :: 

Bővebbet az elnökségnél. 



Hadifogságba jutottak: Botos Géza m. kir. segéderdőmérnök, 
m. kir. tartalékos honvédhadapród (Nikolajszk-Uszurinszk). Oroz-
danic Milán m. kir. erdőmérnökgyakornok, cs. és kir. egyéves 
önkéntes (Todolsk). Nagy Imre m. kir. segéderdőmérnök, m. kir. 
tartalékos honvédzászlós. 

Egyéb h i rek harczbavonul t erdőtisztekről . Esterházy Miklós 
herczeg hitbizományi uradalmainak erdőtiszti karából hadiszolgálatot 
teljesítenek: 

Rimler Pál erdőfelügyelő, főhadnagy (pozsonyujvárosi állomási 
parancsnok), Ronchetti Gáspár erdőmérnök, főhadnagy Kálmán 
Viktor erdőmérnök, hadnagy, orosz fogságban, Akmolinszk (Szibéria), 
Praznovszky Kálmán erdőmérnök, hadnagy, sebesülten, Wien 
(Leopoldineum), Majtényi István segéderdőmérnök, hadnagy, 
Martinkovich Antal erdőmérnökjelölt, hadnagy, Lopusny János erdő
mérnökgyakornok, egyéves önkéntes, Urbantsek Jenő erdőmérnök
gyakornok, egyéves önkéntes, orosz fogságban, Tormann József 
erdőmérnökgyakornok, egyéves önkéntes, Ajtay Viktor erdőmérnök
gyakornok, egyéves önkéntes, Hugyecz József erdőmérnökgyakornok, 
egyéves önkéntes, Erdődy Zoltán erdőmérnökgyakornok, egyéves 
önkéntes, orosz fogságban, Pinthoffer Károly erdőmérnökgyakornok, 
tartalékos zászlós, Horváth Sándor erdőmérnökgyakornok, egyéves 
önkéntes, augusztus hóban súlyos sebet kapott Galicziában, kórházba 
vitték, azóta nincsen hir róla. 

Antóny Gyula Coburg herczegi segéderdőmérnök, tartalékos 
hadnagy, századparancsnok, a 60. (egri), majd 44. (somogyi) gyalog
ezredben az északi hareztéren az ellenséggel szemben tanúsított 
kitűnő szolgálata elismeréséül a hadiékitményes III. oszt. katonai 
érdemkereszttel lett kitüntetve. 

Bársony József m. kir. erdőmérnök (Deliblat) tartalékos, hadnagy, 
századparancsnok, a hadjárat kezdete óta számtalan ütközetben vett 
részt, többek között a ravaruszkai és rohatyni leghevesebb és leg
véresebb csatákban is. Januárban a Biala mentén állott, miközben 
orosz gránát lakóhelyét, egy erdei faviskót, felgyújtotta. Mindene 
odaégett, ő maga sértetlen maradt. Két izben volt gyógykezelés 
végett rövid időre kórházban. Jelenleg a Kárpátokban küzd. 

Binder Béla m. kir. főerdőmérnök, a székesfehérvári m. kir. 
járási erdőgondnokság vezetője, mint népfelkelő hadnagy (most 



már főhadnagy) a háború elején önként jelentkezett s azóta az 
északi harcztéren van. 

Jákói Géza országgyűlési képviselő, az Országos Erdészeti 
Egyesület választmányának tagja, a háború kezdete óta teljesít 
mint népfölkelő főhadnagy hadi szolgálatot. 

Lintia Valér m. kir. erdőmérnök, főiskolai adjunktus, tartalékos 
főhadnagy vitézségi érmet kapott; később egy éjjeli támadás 
alkalmával orosz fogságba került. 

Paksa Endre m. kir. erdőmérnök, tartalékos főhadnagy a 
15. számú ágyusezredben, miután augusztustól január végéig a 
harcztéren volt, a nyakán sebesült meg és gyomor-, bél- és ideg
bajba esett. A signum laudis kitüntetést kapta. Jelenleg ezrede 
önkéntes iskolájának parancsnoka Pozsonyban. 

Somogyi Ferencz, a nagyváradi 1. sz. püspökség erdőmérnöke, 
a 18. sz. népfelkelő ezred hadnagya folyó évi február 1-én orosz 
fogságba jutott. Január 25-én még arról értesítette egyik barátját, 
hogy egy orosz gárdaezred üldözése közben Vetlina mellett hidat 
veret egy patakon. 

Tanka Sándor, a veszprémi káptalan főerdésze, tartalékos 
hadnagy a Montenegró és Szerbia elleni harczokban 34 ütközetben 
vett részt, legfelső elismerésben (signum laudis) részesült. Egy 
ideig fagyott lábbal otthon volt, azután újra csapatához vonult be. 

Ujváry Géza, a kalocsai érseki uradalom erdőmérnöke, mint 
19. honvédgyalogezred tartalékos hadnagya, a signum laudissal 

lett kitüntetve. 
Magyarország közgazdasága . Katona Béla pénzügyi és 

közgazdasági évkönyve e czimen az 1914. évről is megjelent. 
A közgazdasági viszonyokról más években is jó áttekintést nyújtó, 
s kritikai jegyzetekben is bővelkedő műnek ezúttal különös érdekes
séget kölcsönöz, hogy már a háború öt hónapjával és annak köz
gazdaságunkra gyakorolt hatásával is foglalkozik. Röviden az 
erdőgazdaságról is megemlékezik. A könyv 336 oldalon Benkő 
Gyula udvari könyvkereskedő kiadásában jelent meg, s 5 koronáért 
minden könyvkereskedésben kapható. 
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