KÜLÖNFÉLÉK.
Az állami erdőtisztek l é t s z á m r e n d e z é s é r ő l a földmivelés
ügyi költségvetés tárgyalásakor jelentős és mindjárt hozzátehetjük,
megnyugtató nyilatkozatok történtek.
Pescha Miklós fehértemplomi és Wildfeuer Károly zsarnóczai
képviselők szólaltak fel az erdőtiszti létszámrendezés érdekében.
Szavaikat Issekutz
Győző többszöri közbeszólással támogatta.
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter erre a következő nyilat
kozatot tette:
T. képviselőház! Pescha Miklós és Wildfeuer Károly képviselő urak fel
szólalására megjegyzem, hogy a kérdéses létszámrendezést egészen nem lehetett
keresztülvinni, mert a természetbeni illetmények kérdését megoldani nem tudtuk.
Mihelyt az erdészeti kongresszus arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha
másképpen nem lehetséges, akkor kész ezen természetbeni illetmények elejtésére,
azt az álláspontot foglaltuk el, hogy hajlandók vagyunk a következő költség
vetésben előkészíteni, miszerint a többi főiskolai képzettséggel biró tisztviselőkkel
hasonló elbánásban részesittessenek. (Élénk helyeslés!) Már most újból vissza
térni erre a kérdésre és újból kezdeni a tárgyalásokat, azt hiszem, az ügynek
messze való elodázását jelentené. Azt hiszem, hogy ez nem volna a helyes ut.
(Ugy van !) A helyes ut ebben a kérdésben az, hogy abban az irányban, amelyet
jelezni bátor voltam és amely tekintetben a miniszterelnök úrral mint pénzügy
miniszterrel, egyetértésben vagyunk, az előmunkálatokat már most megkezdjük,
hogy a jövő évi költségvetésben már a kérdés megoldását mutathassuk be
a t. háznak. (Élénk helyeslés.)

Ugy véljük, hogy ezek után az állami erdőtisztek nyugodtak
lehetnek arra nézve, hogy régóta vajúdó ezen ügyük 1910-ben
végleges és kedvező rendezést nyer.
Az ilva- és les-völgyi v a s ú t . November hó 25-én a világpiacz számára ujabb erdőterület nyilt meg. Ugyanis akkor volt az
ilva- és les-völgyi erdei vasút műtanrendőri bejárása.
A beszterczei m. kir. erdőigazgatóság kezelése alá tartozó
naszódvidéki vagyonközségek tulajdonát képező erdőknek az Ilva
és Les folyók felső szakaszai mentén elterülő mintegy 17.000 kat.
holdat kitevő, egyesítve kezelt részei eddig rendszeres használat
alatt nem állottak. A századokon át összegyülemlett faanyag
közlekedési eszközök hiányában mindeddig kitermelhető nem volt.
Csak amióta a betlen—kisilvai helyi érdekű vasút kiépült, lehetett
ezen erdők feltárására gondolni.

Leitner Elek min. tan. erdőigazgató érdeme, hogy rá tudta
venni az érdekelt birtokosokat vasútépítésre. A 47 kim hosszú,
keskenyvágányu vasút építése 1907. évi augusztus hóban vette
kezdetét. Anyagszállításra most adatott át a forgalomnak. Köz
forgalomnak azonban az ezidén oly korán beköszöntött hideg,
havas téli időjárás miatt csak tavaszszal lesz megnyitható.
Az évenkénti mintegy 60.000 köbméterre becsült fahozamot
a Szamosvölgyi Fatermelők Szövetkezete használja ki, mely a
faanyagot e vonalon leszállítva a Kisilván felállított gőzfürészen
fogja feldolgozni.
Spengel
Sándor.
Gummitalpak gépek alá. Rüger Adolf német vegyész nagy
fontosságú találmányt adott át a forgalomnak. A találmány egy
gummilap, melyet gépalapzatnak lehet használni olyformán, hogy
a gummitalpat egyszerűen leteszik a simára gyalult padlóra, arra
ráhelyezik minden megerősítés nélkül a legnehezebb vagy leg
könnyebb gépet és a gép oly szilárdan áll a talapzaton, mintha
erős csavarokkal vagy ékekkel volna leerősitve. A gummitalapzatot minden irányban kipróbálták, állítottak rá gőzgépet, villany
motort, gyorsan forgó famegmunkáló gépet, köszörüállványokat
és az igy beállított gép a legnagyobb fordulatszámnál sem mozdult
helyéről egy hajszálnyit sem. A találmány jelentősége szembeötlő:
elesnek a drága talapzatok, költséges megerősítések, a gép egy
pillanat alatt fölszerelhető, egyszóval nagy idő- és pénztakaritással
jár. Németországban társaságot alapítottak a találmány értékesítésére.
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK
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SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Blickhardt József
és Lorgc Emil
végzett erdészeti főiskolai hallgatókat, az államerdészeti tisztviselők egyesitett
létszámába, a magyarországi kincstári erdők kezeléséhez a nagybányai m. kir.
főerdőhivatalhoz, illetőleg a szászsebesi m. kir. erdőhivatalhoz, ideiglenes minőségű
m. kir. erdőgyakornokká nevezte ki.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a selmeczbányai m. kir. bányászati és
erdészeti főiskola erdészeti ágazatánál alkalmazott tisztviselők létszámába —
ideiglenes minőségben — kinevezte Bartók Ernő m. kir. erdészjelöltet tanár
segéddé az erdészeti földméréstani tanszékhez, továbbá szolgálattételre kirendelte
az ungvári m. kir. főerdőhivatal kerületéből Papp Gusztáv m. kir. erdészjelöltK
az erdőmüveléstani tanszéknél rendszeresített tanársegédi állás teendőinek el
látására : áthelyezte továbbá a selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti
főiskola erdészeti ágazatánál alkalmazott tisztviselők személyzeti létszámából a
magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába Török
Aladárt
Selmeczbányáról Beszterczebányára.
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