KÜLÖNFÉLÉK.
A k i n c s t á r által m e g n y e r t p ö r . A mult évben 45 bánsági
község lakosai indítottak pereket a kincstár ellen úrbéri erdőelkülönités iránt; 18 más község lakosai hasonló czélból a vallásés tanulmányi alapot támadták meg, ismét mások magánuradalmak
ellen támasztottak ily pereket. Sok község pedig ezen perek kime
netelét várta, hogy igényeivel szintén fellépjen. Ezen rendszeres
mozgalom, amely a délvidéki állami és magánerdőbirtok ujabb
elaprózásához vezetett volna, amint értesülünk, nem fog czélt érni,
amennyiben a kir. Curia négy ily perben a megengedhetőség
tekintetében tagadó álláspontra helyezkedett.
A budakeszi erdő. A Magyar Hírlapban olvassuk, hogy Mérő
János fővárosi bizottsági tag .előterjesztést tett Bárczy István dr.
polgármesternek a budakeszi erdőség a főváros által még meg
nem vett területének megvásárlása dolgában. Előterjesztésében
kifejti, hogy több mint egy évtized előtt az ő indítványa folytán
egészségügyi és üdülési szempontból megvásárolta a főváros
közönsége a m. kir. kincstár tulajdonát képező budakeszi erdőség
egy részét. Az erdőséget a főváros szabályozta, gondozta és kényel
mes utakkal látta el, ugy hogy az a főváros közönségének üdü
lésére és szórakozására szolgál. Czélszerüségi és okszerüségi szem
pontból kívánatos lenne, hogy a főváros megvásárolja az erdőnek
azt a részét is, amely jelenleg a kincstár kezelésében és birtoká
ban van. A főváros lakossága már majdnem egy millió, az igények
növekednek, gondoskodni kell a jövő nemzedékről is. Az indít
ványozó szerint a fővárosnak eminens érdeke az erdőrész meg
szerzése. Arra kéri Bárczy István dr. polgármestert, hogy Wekerle
Sándor dr. miniszterelnökkel és Darányi Ignácz dr. földmivelés
ügyi miniszterrel indítsa meg a tárgyalásokat az erdőrész meg
szerzése dolgában.
Sebzett vad üzése idegen vadászterületen k i h á g á s . A m. kir.
belügyminiszternek 1908. évi 5366. sz. határozata megerősíti azt a
régebben ismert, de a törvényben egészen világosan ki nem feje
zett elvet, hogy a sebzett vadnak idegen vadászterületen fegyver
rel kézben történt üzése a vadászati törvény 26. §-ába ütköző ki
hágást képez.
(Köztelek)
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Halálozás. Blahos

Manó, Károlyi Imre gr. uradalmi főerdésze,

az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja Nagyváradon elhunyt.
Béke hamvaira!
„Köztelek" zsebnaptár. Ugy látszik, hogy a naptárnak két külön kötet
ben való kiállítása célszerűnek bizonyult, mert ismét ilyen megosztott állapotban
látott napvilágot.
A tulajdonképeni naptár csak a legszükségesebb tudnivalókat foglalja magá
ban s igy az állandó zsebhordáshoz is elég karcsú ; a zsebnaptár szakközleményei
külön kis vaskos kötetet alkotnak, amelyben rendkívül sok tanulságos és értékkel
biró jegyzék, táblázat, jótanács stb. foglaltatik. Az ujabb közlemények közül
megemlíthetjük az uj adótörvények, továbbá a borhamisításról és hamisbor for
galombahozataláról szóló törvények ismertetését, a gyakorlati gazdaság köréből
a széna-, szalma- és takarmánykazlak köbtartalmának kiszámítására vonatkozó
módokat, a gőzkazánvizsgálatokról szóló szabályrendeletet stb. Általában pedig
a gazdálkodás összes ágaiban előfordulható kérdésekben „első segélyt" nyújt.
Szerkesztette Rubinek Gyula, az O. M. G. E. igazgatója és Szilassy Zoltán,
a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének titkárja. A két kötet ára 4 K.
Megrendelhető a Pátria nyomda könyvkiadóhivatalában (Budapest, IX., Ollői-ut 25.).
Felhívás a „Magyar Ebtenyésztők és Ebkedvelők Egyesülete"
a l a p í t á s á r a . Európában alig van már állam, amely kutyatenyésztéssel szak
szerűen nem foglalkozik, alig van ország, amely ebértékesitést széltében és nagy
sikerrel nem űz. Az ebtenyésztő egyesületeknek, kluboknak külföldön óriási a
száma; gyakran egyetlen városban több ily klub van; ott a kiállítások, díja
zások egymást érik; a fajták tiszta vérben való fentartására és tökéletesbitésére
a törekvés általános s eladott állatokért a bevétel sok államban egyszerűen mesés.
Tudvalevő, hogy hazánkban is megpróbálkoztak ily irányokban, de a dolog
— sajnos — két izben is fiaskóval végződött. Nem szükséges kutatnunk: miért;
számoljunk inkább azon vigasztalan ténynyel, hogy Magyarországban, ahol sok
százezer embernek van kutya birtokában, ahol az ebkedvelés oly nagymérvű:
alig van néhány igazán kiváló ebtenyésztésünk; nincs ebtenyésztő országos
egyesületünk, klubunk; nincsenek már évek óta kutyakiál 1 itásaink, díjazásaink,
de igenis vannak kiadásaink ebekért, miket külföldről importálunk.
Ez állapotokat már nemzetgazdasági szempontból is tarthatatlanoknak
ítélvén, többen elhatározták, hogy országos ebtenyésztő egyesületet alapítanak

avval a czélzattal, hogy az ezen kérdésben bármiként is érdeklődőket egyesítsék
és ilyen közös egyesült erővel az ügyet minden részletben életre keltsék, fejleszszék és előrevigyék.
Tervbe vették az egyesület keretében a következő öt osztálynak a felállí
tását : *
I. Vizslaosztály. II. Foxterrier- és tacskóosztály. III. Agárosztály. IV. Luxusebosztály. V. Hazai nyáj-eb osztály.
Az egyesület tagjai a 12 K évi tagsági dij fejében az összes egyéb tagsági
jog élvezete mellett kapják a havonként kétszer megjelenő „A kutya" czimü
egyesületi lapot.
E közérdekű, önzetlen, legjobb szándékkal megindított mozgalmat a kezde
ményezők melegen ajánlják Magyarország minden rendű és rangú ebtenyésztő
jének és ebkedvelőjének figyelmébe s kérik, hogy az egyesület megalakulását
tegyék lehetővé tagul való beiratkozásukkal.
A jelentkezéseket Chyzer Kálmán úrhoz, Rákosszentmihály,
Farkas-ígnác-u.
15. sz. kell intézni.
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VÁLTOZÁSOK

ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.)
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Szántó Zénó m. kir. erdőmérnököt
Liptóujvárról Budapestre helyezte át és szolgálattételre a vezetése alatt álló
minisztérium „Kincstári erdők" osztályába osztotta be.
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