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KÜLÖNFÉLÉK. 

Az erdészjelölti állások beszüntetésének kérdése. 
Az 1908 . évi állami költségvetéssel s illetőleg a birói és 
ügyészi szervezet módosítása ügyében a törvényhozás elé 
terjesztett törvényjavaslattal kapcsolatosan ismét napirendre 
kerül a XI . fizetési osztályba sorozott erdészjelölti állások 
eltörlésének, illetőleg a X . fizetési osztályba való átsoro-
zásának kérdése. Az 1908. évi költségvetésben ugyanis a 
bíróságoknál eddig szervezett aljegyzői állások már nem 
szerepelnek, hanem a X . fizetési osztályba tartozó jegyzői 
állások szaporittattak megfelelő módon azzal a czéllal, 
hogy, amint a miniszterelnök expozéjában is kiemelte, az 
összes főiskolai képzettségű tisztviselők mindjárt kezdetben 
a X . fizetési osztályba legyenek kinevezhetők. Az emiitett 
törvényjavaslat 5. §-a pedig erre külön felhatalmazást kér 
a törvényhozástól, kimondván hogy: Az 1 8 9 3 : I V . t.-cz. 
kiegészitő részét képező A) kimutatásában felsorolt hivatali 
állások közül a XI . fizetési osztályba sorozott aljegyzői 
állás megszűnik és a jelen törvény hatályba léptéig kine
vezett valamennyi aljegyző, mint jegyző a X . fizetési 
osztályba soroztatik. 

Az állami erdőtiszti kar helyzetének javítása körüli 
mozgalom alkalmával egyik lényeges kívánság éppen az 
erdészjelölti állásoknak a magasabb fizetési osztályokba 
való beolvasztása volt, amely kívánságnak az Országos 
Erdészeti Egyesület ismert felterjesztése is határozott 
kifejezést adott, hivatkozással arra, hogy az erdőtiszt is 
főiskolai kiképzést nyer s'mint ilyen számot tarthat arra, hogy 
más főiskolai végzettségű tisztviselőkhöz hasonlóan legalább 
teljes minősítésének megszerzése után azonnal a X . fizetési 
osztályba neveztessék ki. Ez a kívánság, amint tudjuk, nem 
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teljesült, mert bár az erdészjelölti állások száma tetemesen 
csökkent, mégis 50 ily állás továbbra is fennmaradt; történt 
pedig ez hivatkozással a törvényszéki aljegyzőkre, akik 
bár nem teljes minősítéssel, t. i. bírói vizsga nélkül, de 
mégis főiskolai tanulmányokkal a XI . fizetési osztályba 

voltak sorolva. 
Az aljegyzői állások beszüntetésével most már egyedül 

az erdészjelöltek azok, akik főiskolai képzettséggel és 
államvizsgával a X I . fizetési osztályba neveztetnek ki, mert 
a bányászatnál lévő tisztjelöltekre hivatkozni nem lehet. 
Ez a körülmény nemcsak a személyzet szempontjából 
hátrányos, hanem sérelmes általában az erdészeti szakra, 
amelynek művelői főiskolai képzettsége ekként nem részesül 
elismerésben. 

Mindenesetre szükségesnek tartjuk tehát, hogy ezen 
sérelem orvoslása iránt a kellő lépések és kezdeményezések 
mielőbb megtörténjenek. 

Termelési és kereskedelmi tanács Spanyolországban. 
A kellő központi szerv hiányában sokszor széthúzó különféle köz
gazdasági tényezők üdvös együttműködésének biztosítására létesí
tették Spanyolországban a felsőbb termelési és kereskedelmi 
tanácsot, amely egy elnökből, két alelnökből és 18 tanácstagból 
áll. Az elnök a közmunkaügyi miniszter, alelnökök a mezőgazda
sági ügyek és az ipar és kereskedelem vezérigazgatója, tanács
tagok a mezőgazdasági, erdészeti és bányászati bizottságok elnökei. 

Négy tanácstagot három évi időtartamra a közmunkaügyi 
miniszter nevez ki és pedig egy olyan mezőgazdát, aki egyszers
mind erdőbirtokos is, egy állattenyésztőt, egy iparost és egy 
kereskedőt. A szocziális reformbizottság a saját kebeléből delegál 
egy tagot szintén három évre, a többi fiz tag közül pedig négyet 
a kereskedelmi kamarák, kettőt a gazdasági egyesületek, kettőt az 
állattenyésztők általános szövetsége és kettőt a közmunkaügyi 
miniszter által erre följogosított egyéb testületek választanak, 
mindannyit három évi időtartamra. 
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Feladata ennek a tanácsnak az ország gazdasági erőit akként 
szervezni, hogy egymást kölcsönösen támogassák és erősítsék, az 
őket érdeklő kérdéseket közösen tanulmányozzák, a kormánynak 
javaslatokat tegyenek azokról az eszközökről, amelyek fejlődésük
nek szolgálhatnak, hogy ekként a nemzeti jólét fejlesztését czélzó 
hivatalos és társadalmi tevékenység egyesittessék. Tevékenysége a 
tanácsnak egyrészt az, hogy időközönkint a közmunkaügyi minisz
ternek véleményes jelentést ad és saját kezdéséből javaslatokat tesz, 
másrészt, hogy az okszerű belterjes gazdálkodást, a kereskedelem 
rendszerességét és a műszaki nevelést előmozdítja. 

A tanács e hivatásának megfelelőleg öt szakosztályra oszlik 
és pedig a mezőgazdaság, az állattenyésztés, az erdőgazdaság, a 
bányászat és az ipar- és kereskedelem szakosztályaira. 

Az erdőgazdasági szakosztály az erdők elkülönitésével, nyilván
tartásával, kihasználásával és az erdősítés ügyével foglalkozik. 

A szakosztályok hetenkint, a felsőbb tanács pedig évenkint 
háromszor, de az egyes szakosztályok kívánságára többször is 
ülést tartanak. 

Szén- és fahiány. A szénfogyasztás óriási megnövekvése és 
a bel- és külföldi szén szállítása körül vagonhiány és más okok 
miatt felmerülő nehézségek tudvalevően a mult télen érzékeny 
szénhiányhoz vezettek, amelynek megismétlődése, ha szigorú 
telünk lesz, nincsen kizárva, bár készletek felhalmozásával stb. 
a nyár folyamán sok történt az esetleges baj elhárítására. Közel
fekvő gondolat, hogy főleg a házi tüzelésnél a szén fával pótol
tassák, sajnos azonban, hogy tűzifában sem rendelkezünk ma már 
feleslegekkel. A megnövekedett szükségletnek erdeink állományuk 
fogytával, a műfatermelés fokozódásával, nemkülönben sok helyen 
munkáskéz hiányában csak részben tehetnek eleget. Vannak ugyan 
még egyes nagykiterjedésű bükkös erdeink, amelyekben nagy
mennyiségű tűzifát lehetne termelni, ezek azonban a kellő szállító 
eszközök és munkaerő hiányában a mai magas tüzifaárak mellett 
sem helyeztetnek üzembe. Bár tehát a tűzifának sem voltunk 
bőviben, mégis előfordult, hogy egyes ipari üzemek szén hiányá
ban fatüzelésre tértek át. Igy a Magyar Ipar f. év 35. számának 
mellékletében olvassuk, hogy Fischer Emil porczellán- és majolika-
gyáros gyári üzeméből a szén használatát teljesen kiküszöbölte 



1391 

és helyette puhafát alkalmazott, amely czéljainak teljesen meg
felel. 

A pécsi országos kiállítás erdészeti csoportjának kitün
tetettjei, f. Díszoklevelet nyertek: 1. M. kir. vallásalap vajszlói 
erdőgazdasága „I. rendű dongaanyag termeléseért és egyéb erdei 
termékekért". 2. Strickler et bois de chéne Cernik Slavonia „Bükkfa
ipar úttörő fejlesztéseért". 3. Engel Adolf és fiai Pécs „Tölgyfa
anyagnak mintaszerű feldolgozásaért". 4. Országos Erdészeti 
Egyesület „Magyar erdészeti irodalom fejlesztéseért". 5. Kőszegi 
állatvédő egyesület „Madárvédelem meghonosításáért és tenyész
tésért". 6. Kühnel Márton fészekodu-gyára Baranya-Kárász „Madár
védelmi eszközök iparának meghonosításáért". 

II. Kiállítási aranyérmet nyertek: 1. Gróf Festetits Tasziló 
csurgói erdőgondnoksága „Díszfák kiváló tenyésztéseért". 2. Ugyan
annak vörsi erdőgondnoksága „Szagos meggyfa és nemes füz 
tenyésztéseért". 3. Faragó Béla Zalaegerszeg „Díszfák kiváló 
tenyésztéseért". 4. Pécsi székeskáptalan erdőgazdasága „Kiváló fa -
és kőtermékekért". 5. „Slavonia" r.-t. Slavon-Brod „I. rendű 
butorfaipari czikkekért". 6. Pannonhalmi főapátság erdészete „Tanul
ságos fagyüjteményért". 7. Krippel Móricz m. kir. erdőmester és 
8. Bartha Abel m. kir. főerdész „Saját találmányú erdészeti mű
szerért". 9. Matusovits Péter kir. alerdőfelügyelő „Kiváló talál
mányért". 

III. Kiállítási ezüstérmet nyertek: 1. Marton Miksa fakeres-
kedő Pécs „Nagyméretű erdei fenyő malomgöröndölyökért". 
2. Küzdy Árpád m. kir. főerdész „Kiváló rügygyüjteményeért". 
3. Kondor Vilmos m. kir. erdőtanácsos „Csemetecsomagolási mód
szeréért". 4. Gábor Sándor m. kir. főerdész „Saját találmányú 
magvetőbotjáért". 

IV. Kiállítási elismerő oklevelet nyertek: 1. A pécsi r. k. 
papnevelde erdőgazdasága „Erdei termékekért". 2. A pécsi székes
egyház erdőgazdasága „Erdei termékekért". 3. A kaposvári mező
gazdasági ipar r.-t. erdőgazdasága „Erdei termékekért". 4. Rényi 
Oszkár Budapest „Botipar fejlesztéseért". 5. Pécs sz. kir. város 
erdőgazdasága „Kiállított parkerdő üzemtervért". 6. Kayser Sándor 
kir. főerdész „Saját találmányú erdészeti műszerért". 7. Pfeiffer 
Gyula kir. főerdész „Díszes gyűjteményeiért". 
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Versenyen kivül állottak: 1. A kir. főerdőhivatal Vinkovce. 
2. A m. kir. erdőhivatal Apatin. 3. A m. kir. erdészeti főiskola 
Selmeczbánya. 4. A m. kir. erdőőri szakiskola Királyhalma. 5. A 
m. kir. állami erdőhivatal Pécs. 6. A m. kir. állami erdőhivatal 
Kaposvár. 7. Vuk Oyula fakereskedő Budapest. Ez utóbbiak a 
kiállításon való részvétükért „Közreműködői díszoklevelet" nyertek. 

Pánczél. 

Engedély száraz fa szedésére. A földmivelésügyi minisz
ter, tekintettel a mindig kevesbedő tűzifára és a magas faárakra, 
megengedte, hogy az összes kincstári erdőkben az arra rászorult 
községi lakosoknak a száraz fa szedése megengedtessék. Az erdé
szeti közegek utasíttattak, hogy evégre az erdőterületeket, lehe
tőleg a községek közelében, jelöljék ki s hogy ezen engedély 
felhasználására szükséges ingyenes bárcákat haladék nélkül szol
gáltassák ki. Ezen kedvezményből csupán azok lesznek kizárva, 
akik 3 éven belül erdei kihágást követtek el. Ezen kivül a föld
mivelésügyi miniszter a közigazgatási bizottságokat is felhatalmazta 
arra, hogy az állami kezelés alatt álló községi stb. erdők birtoko
sainak a száraz fa felhasználására mindenütt, tehát ott is enge
délyt adjanak, a hol az eddig tiltva volt. 

A fa szenitéséről . A faszén iránti kereslet az utóbbi években 
nagyon ingadozó volt. Majd a fenyőfaszén, majd a bükkfaszén 
iránt nyilvánult nagyobb érdeklődés. Ezidőszerint a bükkfaszén 
igen keresett czikk, amelyből bármily nagy mennyiséget igen 
magas árak mellett lehet elhelyezni. Az elsőrendű, pormentes, darabos 
és száraz bükkfaszén vagonjáért ma ab Budapest 580 koronát 
fizetnek: oly ár ez, amely az előbbi években elért árnál 50%-kal 
magasabb. 

A szenités eredménye a fa minőségétől, az időjárástól és nem 
csekély mértékben a szénégető ügyességétől függ. Keményfánál 
a termelhető faszénmennyiség a felhasznált fa terjedelmének 
45—50°/o-át, súlyának pedig 18—20°/o-át teszi; puhafából készült 
faszén a felhasznált fa köbtartalmának 55—60%-át , súlyának pedig 
20—25%-át teszi. Ebben rejlik a szenesités nagy gazdasági előnye, 
mert a fa egész tüzelőereje a terjedelem felére és a suly egy
negyedére van összeszorítva. 
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A jóminőségü faszén fekete, fémfényü és fémcsengésü. Nagy 
tüzelőerején kivül az a tulajdonsága is van, hogy nagymennyiségű 
gázt, gőzt és festékanyagot képes magába szívni. Ez okból hasz
nálják a faszenet a fémek olvasztásánál, a forrasztásnál, továbbá 
mint szintelenitő és fertőtlenítő anyagot, úgyszintén a puskapor
gyártásnál és a vegyi ipar számos ágában is. (F. L.) 

Pénzjutalmak az erdőőri szakvizsgáknál. A Baranya-
Somogy-Tolnavármegyei erdészeti és vadászati' egyesület a 
Stainer Gyula körmendi magpergető gyár tulajdonosa által tett 
alapítványból a folyó év őszén Pécsett megtartott erdőőri szak
vizsga vizsgáló bizottságának 45 koronát bocsátott rendelkezésre, 
hogy abból a legjobb eredménynyel vizsgázott 2 erdőőrnek egy 
25 koronás és egy 20 koronás pénzjutalom adassék. A vizsgáló 
bizottság az első jutalmat Koványi Pál szekszárdi m. kir. köz
alapítványi erdőlegénynek, a második jutalmat pedig Bocz József 
a bellyei főherczegi uradalom segéderdőőrének Ítélte oda. Pánczél. 

Értelemzavaró sajtóhiba. A f. évi nevember 1-én kiadott 
X X I . füzetünkben annak 1313. lapján közölt levél 30-ik sorában 
„őreit" szó helyett helyesen „őseit" olvasandó, amely sajnálatosan 
bejutott értelemzavaró sajtóhibát ezennel kijavítjuk. 

Vadász-Naptár IV. évfolyama 1908. évre. A mű szerkesz
tése és annak szakszerű beosztása hazai vadászaink egyik legelis
mertebbjét, Remetei Kőváry János vadászati irót dicséri, kit a 
magyar vadászok nemcsak mint kiváló szakírót, hanem mint 
gyakorlati vadászt is, a legelőnyösebben ismernek. Ifj. Nagel Ottó 
kiadása Budapest, Muzeum-körut 2. Ára diszes vászonkötésben, 
számos képpel ellátva 3 korona. 

„Köztelek Zsebnaptár" 1908. Szerkesztik Rubinek Gyula 
az OMGE. igazgatója és Szilassy Zoltán a GEOSz titkára, két 
kötet ára 4 korona. A Köztelek ezen gazdasági zsebnaptára ezen 
kötetével a 14-ik évfolyamba lép. A szerkesztők hiven az előző 
évekhez kifejtett törekvéseikhez a zsebnaptár ezen évfolyamát is 
jelentékenyen kibővített alakban bocsátják közre. A szükséges 
kibővítések folytán, továbbá a zsebnaptár könnyebb kezelhetősége 
végett a jelen évfolyam már két kötetben jelent meg, amelyek
nek elseje a naptár és a különféle gazdasági, könyviteli adatok 
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bejegyzésére a szükséges rovatolt jegyzékeket és az országos 
vásárok felsorolását tartalmazza, minek folytán a tulajdonképeni 
zsebnaptár amellett hogy céljának teljesen megfelel, zsebben köny-
nyebben hordhatóvá válik és igy kezelése kényelmesebb. A zseb
naptár előző évfolyamaiban foglalt s a gazdaság gyakorlati vitele 
közben szükséges különböző adatok és szakközlemények képe
zik a zsebnaptár második kötetét. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a selmeczbányai m. kir. bányászati és 
erdészeti főiskola erdészeti ágazatánál alkalmazott tisztviselők létszámában — 
ideiglenes minőségben — kinevezte Lintia Valér m. kir. erdészt tanársegéddé 
a növénytani tanszékhez és ugyanezen tanszékhez kisegiíő szolgálattételre Pet-
ricsek Adolf m. kir. erdészt a bustyaházai m. kir. erdőhivaíal kerületéből 
kirendelte. 

Gróf Esterházy Pál a pápa-ugodi hitbizományi uradalmak Ugodon székelő 
erdőhivatalának vezetőjét: Dufek Pál urad. főerdészt erdőmesterré; a felső-
gallai és bicskei szabad rendelkezésű uradalmak Felsőgallán székelő központi 
hivatalának vezetőjét: Mikolás Vincze urad. főerdészt erdőmesterré léptette elő. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Vermes Viktor m. kir. erdészt a lippai 
m. kir. főerdőhivataltól — a gödöllői m. kir. erdőhivatal kerületébe helyezte át 
s a nagymarosi m. kir. erdőgondnokság vezetésével bizta meg. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Kostialik fános m. kir. erdészt a 
vezetése alatt álló minisztériumból Liptóujvárra, Klimkó Gyula m. kir. erdészt 
pedig Liptóujvárról az orsovai erdőhivatal kerületébe helyezte át s előbbit az 
erdőrendezőség, utóbbit pedig a dalboseczi erdőgondnokság vezetésével bizta 
meg. 

ú£ ó% ú% 
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Az Állami Munkásbiztosító Hivatal elvi határozata. 

Erdei vasutak alkalmazottai betegség- és baleset esetére biztositandók. 
(Állami Munkásbiztosító Hivatal 1907. évi október 19-én 1459. szám alatt kelt 
elvi határozata.) Z. számtartó hivatalnak. 

Folyó évi október hó 4-én kelt felterjesztésére értesíteni t. számtartó hivatalt, 
hogy a felterjesztésben emiitett keskenyvágányu lóerőre berendezett s a faszállitás 
czéljaira szolgáló erdei vasút üzeme, tekintettel arra, hogy az !907. évi 
X IX . t.-cz. 1. §-ának 8. pontja és 3. §-ának 15. pontja értelmében a betegség 
és baleset esetére való biztosítási kötelezettség hatálya a vasúti üzemekre és az 
azokban alkalmazott egyénekre a hajtóerőre való tekintet nélkül egyaránt kiterjed, 
az idézett törvényszakaszok rendelkezései alá eső vasúti üzemnek tekintendő s 
igy az e vasúti üzemnél alkalmazóit egyének az idézett törvény értelmében ugy 
betegség, mint baleset esetére az üzem helye szerint illetékes kerületi munkás-
biztositó pénztárnál biztositandók, tekintet nélkül arra, hogy az országos gazda
sági munkás- és cselédsegély-pénztárnál biztosítva vannak-e vagy sem. 

c>? ú& ú% 




