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Halálozások. Bokor Róbert kir. főerdőtanácsos, a vinkovcei kir. 
főerdőhivatal főnöke, az Országos Erdészeti Egyesület alapitó tagja, 
folyó évi május hó 13-án, munkáséletének 57 éves korában Vin-
kovcén váratlanul elhunyt. Benne az Erdészeti Lapok is egyik 
régi munkástársukat gyászolják, aki a szlavóniai tölgyesek érté
kesítési viszonyairól szóló czikkeivel szokta lapunkat felkeresni. 
A kincstári erdészet egyik jeles főtisztviselőjét veszítette el benne. 

Zachar István m. kir. főerdőtanácsos, miskolczi kir. erdőfel
ügyelő, az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja, folyó hó 
ő-án hosszas szenvedés után jobblétre szenderült. Halálával az 
erdőfelügyelői kar egyik rokonszenves, jeles tagját vesztette el. 

Uitz Mátyás m. kir. főerdőszámtanácsos, az Országos Erdé
szeti Egyesület rendes tagja, Szászsebesen folyó évi május hó 
közepén elhunyt. 

Batta Ferencz nyug. m. kir. erdőmérnök, a nagykőrösi köz
birtokosság erdőmestere, folyó évi május havában Budapesten 
elhunyt. 

Béke hamvaikra! 

f Krahl Artúr. Akik résztvettek az osztrák erdőtisztek 1911. 
évi magyarországi kirándulásán és az Országos Erdészeti Egyesület 
1913. évi ausztriai tanulmányútján, rokonszenves emlékükben 
tartották Krahl Artúr udvari tanácsos, a gmundeni cs. kir. erdő- és 
jószágigazgatóság főnökének markáns alakját, aki a gmundeni 
ünnepi vacsorán oly találó, mindnyájunk szivébe vésődött szava
kat talált az erdőgazdaság helyzetének és feladatainak ecsetelésére. 
Mély megilletődéssel jelentjük, hogy a jeles szakférfiút a kérlel-
hetlen halál életereje teljében váratlanul kiragadta családja és tiszt
társai köréből, május hó elején 56 éves korában hirtelen elhunyt. 
A Salzkammergut erdőgazdasága az ő czéltudatos és erélyes veze
tése alatt bizonyára sokat nyerhetett volna. Elhunyta az osztrák 
erdészetre érzékeny veszteséget jelent. Az Országos Erdészei 
Egyesület a gmundeni erdő- és jószágigazgatóság előtt őszinte 
részvétének kifejezést adott. 



Rövid hirek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről. Ki
tüntetést nyertek: Ormós Zsigmond m. kir. főerdőmérnök, m. kir. 
tart. honvédhuszárfőhadnagy (signum laudist), Papp Jenő, m. kir. 
segéderdőmérnök, cs. és kir. tart. zászlós (elsőosztályu vitézségi 
érmet). 

Hadifogságba jutottak: Pellion Árpád m. kir. segéderdő
mérnök, cs. és kir. tart. hadapródtizedes, Zimay János m. kir. erdő
mérnök, m. kir. tart. honvédhadnagy (Simbirsk), Osztroluczky Tibor 
m. kir. erdőmérnökgyakornok, tart. hadapród (Penza). 

Egyéb hirek a hadbavonult erdőtisztekről. Borsiczky Ottó, 
gróf Zichy Béla nagyvázsonyi uradalmának főerdésze, az Erdészeti 
Lapok volt segédszerkesztője és munkatársa, mult évi október hó 
eleje óta teljesít mint népfelkelő hadnagy, majd főhadnagy szol
gálatot az I. népfelkelő őrzászlóaljnál a somorjai fogolytáborban. 

A báró Bánffy-uradalom erdőtisztjei közül, amint mély sajná
lattal értesülünk, Böhm István segéderdőmérnök, cs. és kir. tart. 
zászlós a 26. gyalogezredben, mult évi deczember hó 17-én Sztaboszov 
környékén hősi halált halt. Áldás emlékére! 

Az uradalom személyzetéből, továbbá Klözel Oszkár erdő
gondnok mint tart. hadnagy a 62. cs. és kir. gyalogezredben, 
Schmidt Dezső urad. erdőmérnökjelölt tart. hadapródjelölt, aki önként 
vonult be, a 3. honvédgyalogezredben teljesít szolgálatot. 

Prekup Győző balázsfalvi érseki urad. főerdész és a 2. sz. 
brassói cs. és kir. gyalogezred tart. hadnagya, mult évi október hó 
végén a galicziai hareztéren megsebesült és orosz fogságba került. 
Utoljára Orenburgból irt. Folyó évi április hó elején a hadiékit-
ményes III. oszt. katonai érdemkereszttel lett kitüntetve. 

5 0 0 év óta gyógyí tanak csuz t , köszvény t , i sch ias t stb. 

T r e n c s é ntep l i ez 
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azén 
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 
íürdőigazgatóság házaiban lakik, a lakásnál és fürdőknél 50°/o kedvezményt 
élvez. Iszapszétküldésnél 10°/o. 



Somogyi Ferencz, a nagyváradi lat. szert, püspökségerdőmérnöke, 
a 18. sz. népfelkelő ezred hadnagya, kinek fogságba jutásáról leg
utóbbi számunkban adtunk hirt, márczius 26-ról levelezőlapon 
Szibériából, Csita Antipichából adott hirt magáról. Elfogatásáról 
annyi ismeretes, hogy mint zászlóaljparancsnok 500 emberével előre 
nyomult, de többszörös orosz túlerő által körülfogva, fogságba esett. 

A bajor erdőtisztek gyakorlat i kiképzése az államvizsga 
előtt a legújabb, 1914. évvel életbelépett szabályok szerint 3 évre 
terjed ki. A gyakorlati előkészítő szolgálatra csakis a bajor állam* 
erdészeti szolgálatba lépni szándékozó oly jelölteket vesznek fel, 
akik az elméleti államvizsgát a müncheni egyetemen letették, bajor 
állampolgárok és ép, katonaképes szervezettel birnak. A három évi 
előkészítő szolgálatból az első 19 hónapot erdőgondnokságoknál, 
a hátralévő 17 hónapot valamely kerületi kormány erdészeti 
osztályában töltik a jelöltek. A külső szolgálat ideje alatt a gyakor
nokok naplót vezetnek, amelyet havonként tartoznak főnöküknek 
felülvizsgálás végett bemutatni. Az erdőgondnokok kötelessége, 
hogy a hozzájuk beosztott erdőgyakornokok szakbeli kiképzésére 
nagy gondot fordítsanak, azokat a gazdálkodás, az adminisztráczió 
és a gyakorlati üzem minden ágazatába bevezessék és azok tudo
mányos továbbképzését is elősegítsék. (Bezzeg nálunk erre semmi
féle utasítás sincs!) Egy évi alkalmazás után másik erdőgondnok
sághoz helyezik át a gyakornokokat s ekkor már, minthogy egy 
év alatt alkalmuk volt az erdőgazdaság összes teendőiben gyakor
latot szerezni, önállóbb feladatokat, helyettesítéseket stb. végeznek. 
A második év május-október hónapjaiban külső erdőrendezési 
munkákban vesznek részt, végül az erdőigazgatóságok különféle 
referensei mellett dolgoznak. 

A három évi gyakorlatot követő államvizsgát minden év november 
havában tartják Münchenben. Erre a czélra a bajor állami erdő
tiszti karból 10 tagu bizottságot alakítanak. A vizsga csakis írás
beli, a megoldandó kérdések száma 18, melyek közül 8 az erdő
művelés és erdőrendezés, 7 az erdőhasználatban (ideértve a vadászatot 
és a halászatot is), erdővédelem, jogismeretek, erdőrendészet és 
erdészeti adminisztráczió köréből, végül 3 kérdés az általános köz
igazgatás, pénzügytan és törvényismeret köréből vétetik. Minden 
egyes kérdés megoldására három órás idő áll rendelkezésre. 



A feleletek átvizsgálását egy-egy bizottsági tag, azonfelül azon
ban két további állami erdőtiszt végzi, kiknek a munkálatok meg
küldetnek. A vizsga eredménye igen jó, jó vagy nemleges lehet. 
Utóbbi esetben az egy izben megismételhető. 

Erdővétel Szlavóniában. Abáró Gutmann-családmtgvásárolia 
a Schaumburg-Lippe hercegi uradalomhoz tartozott Szlaíina körül 
elterülő erdőségeket, amelyeket két évvel ezelőtt gróf Draskovich 
Iván vett meg a hercegtől. A megvásárolt erdőségek terjedelme 
4000 hold, határosak a Gutmann bárók vocsini uradalmával. 

Bányászati vélemény — az e rdő törvényrő l ! Hogy a túl
buzgó igyekezet, ha nem marad a maga mestersége körében, 
hanem idegen területre téved át, mire képes, annak érdekes példáját 
olvassuk a Bányászati és Kohászati Lapok folyó évi 8. számában. 

PöSTYEN 
A H Á B O R Ú D A C Z Á R A 

t e l j e s ü z e m b e n . Normál i s 
vasút i forgalom (Budapes t : 
ről 3 1 4 óra közvet l en gyors : 
vonat ta l ) . * * >•* >•* 

Az összes FÜRDŐK, 
az összes SZÁLLOK 

Egyesületünk tagjai az 
eddigi k e d v e z m é n y e k : 
ben mos t i s részesü lnek . 



A Bányászati és Kohászati Egyesület vajdahunyadi osztályának 
íolyó évi márczius hó 20-án tartott ülésén Vajk József titkár 
indítványt olvasott fel, amely a bányászatnak, kohászatnak és általá
ban a gazdasági életnek a háború utáni fellenditésével foglalkozik. 
Ebben a következő jellegzetes részlet ragadta meg figyelmünket: 

Az 1879. év óta veszedelmes rákfene sorvasztja az állam testét, s ez az 
1879. évi XXXI. törvényczikk : az erdőtörvénynek az erdei legeltetésre vonatkozó 
tilalma, melynek következtében egyszerre megcsappant a marhaállomány, a 
takarmány drágulása, sőt egyenes hiánya miatt a kisgazdák mind kevesebb 
marhát tudtak tartani, az állattenyésztésből befolyt jövedelem hiányát csakhamar 
megérezték, miáltal az idők járása igen megnehezedett felettük, elszegényedtek, 
S mert az adók mind növekedtek, javarésze tönkrement, s megkezdődött az 
élénkebb kivándorlás; különösen a Székelyföld magyarsága vette kezébe a 
vándorbotot, s helyébe szinte észrevétlenül telepedett le a kulturálatlan s sokkal 
kisebb igényű oláhság, támogatva az oláh pénzintézetek igen ügyes és messze 
kihatású politikája által. 

Mi pedig sopánkodó tétlenséggel nézzük az oláhság térfoglalását, s fizetjük 
a megdrágult hus árát. 

Mindez egy törvény szerencsétlen §-a miatt (!), melyből az erdőkincstár
nak (!!) semmi haszna; mert ugyan mennyivel több ma az erdőkincstár jöve
delme, mint volt akkor, amikor az erdőlegeltetés meg volt engedve, s az ország 
állattenyésztése is virágzott; megelégedett s adófizetőképes volt a magyar köznép 
s nem volt kénytelen kivándorolni, s olcsóbb húsárak mellett a középosztály 
is boldogult, s a magyarság erősbödött. 

De haszna van a §-ból a nagybirtokosoknak, mivel annak segélyével szinte 
monopolizálhatják az állattenyésztést; hiszen ez az osztály az, mely az olcsó 
hust nem engedte be az országba! 

Ugy ezen törvény §-án, mint a nagybirtokosok e politikáján változtatni 
kell, mert: Salus reipublicae, suprema lex ! 

Az osztály — mit tehetett egyebet? — ügybuzgó titkárát 
megdicsérte, a bányászat és kohászat körén kivül eső javaslatainak 

. tárgyalására azonban magát illetékesnek nem tartotta, s azok 
felett napirendre tért. 

Ugy véljük, legjobb, ha ezt az utóbbi jó példát mi is követjük. 

Kérelem fenyőméz t á rgyában ! Méhészetünk nagy fejlettsége 
daczára, megfelelő vizsgálatok hiányában, a hazai mézfajták chemiájá-
ról alig tudunk valamit. Ennek következménye, hogy élelmes kül
földi kon kurrenseink kiváló minőségű hazai mézeinknek a külföldön 
rossz hirét költik. Ennek ellensúlyozására szabatos vizsgálatokkal 
kezdtem chemiai szempontból hazai mézeinkkel foglalkozni. Az elmúlt 



évben méhészeink nagyobb számú mézmintát bocsátottak rendel
kezésemre, ezek között azonban egy fenyőmézminta sem volt. 

E sorokkal azon kéréssel fordulok hegyvidéki méhészeinkhez, 
hogy amennyiben fenyőméz felett rendelkeznek, szíveskedjenek 
ebből Vjj &g--nyi mennyiséget rendelkezésemre bocsátani. Akik 
erre hajlandók, szíveskedjenek erről egy levelezőlapon alábbi 
czimemre értesíteni, hogy üres üveget megfelelő ládikóban el-
küldhessek. A méz árát és a postaköltségeket szívesen térítem meg. 

Budapest, 1915. évi június hóban. 
Dr. Weiser István 

egyet. m. tanár, kir. fővegyész. 
II., Kitaibel-Pál-u. 4. 

A szakszerű méhészkedés. A méhészeti tudomány elsajá
títására legjobban megfelel dr. Krencher Oszkár leipzigi reál
iskolai igazgató könyve: »A mézelő méh élete és tenyésztése". 
A könyv irója a méhészet terén elsőrangú szaktekintély, több 
kitűnő méhészeti munkának szerzője, a « Deutsche Illustrierte 
Bienenzeitung"-nak és a ,;Némef Méhbarátok Naptárá"-nak szer
kesztője, továbbá kormánya megbízásából a leipzigi tudomány
egyetemen a méhészetről évenként látogatott felolvasásokat tart. 

Ez a méhészet legújabb vívmányait mindenütt figyelimbe vevő 
és sok képpel ellátott könyv a méhészet elméletét és gyakorlatát 
nem a szokott módon külön-külön tárgyalja, hanem a szerző a 
kettőt olyan ügyesen egymásba fonja, hogy az olvasó a méhészet 
elméletét, a kétségtelenül nehezebben emészthető részt minden 
nehézség nélkül elsajátíthatja. 

E művet magyar nyelvre Mutter Rezső lépésfalvi tanitó és 
méhész gondosan lefordította és az a Röttig Gusztáv és fia kiadó czég 
kiadásában került a piaczra. A szép kiállításban megjelent munka 
megrendelhető a kiadónál Sopronban. A könyv ára 4'50 K. 

Elszámolás a „Mensa Aeademiea" czéljaira befolyt ado
mányokról. A főiskolai „Mensa Aeademiea Egyesület" elnöksége 
őszinte és hálás köszönetének kifejezésével, ujabban a következő 
adományokat nyugtázza: selmeczi Népbank 50 korona, selmeczi 
Takarékpénztár 50 korona, államsegély első részlete 1000 korona. 

Az elnökség. 
ú£ ú& ú£ 


