KÜLÖNFÉLÉK.
Személyi hirek. A király Földi János m. kir. főerdőtanácsosi,
aki ez idő szerint a turini kiállításon képviseli a magyar erdészetet,
miniszteri tanácsossá nevezte ki; Csik Imre főerdőtanácsosnak
pedig a miniszteri tanácsosi czimet adományozta. Amint sajnálattal
értesülünk, ezzel a kitüntetéssel kapcsolatosan Csik Imre a föld
mivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának a kebeléből is
távozik és másnemű szerepkört fog átvenni, amelyben már eddig
is teljesen otthonos: a kincstári fürdők kormánybiztosa lesz. S bár
máskor örömmel látjuk, ha egyik-másik szaktársunk rokon vagy
legalább is határos működési körben beválik, illetőleg ott nélkülözhetlenné vált, ebben az esetben mégis nem szívesen nélkülözzük
majd Csik Imrét az erdészeti tevékenység körében, ahol eddig
oly sikeresen működött.
Közgazdasági e g y e t e m . A Magyar Gazdaszövetség üléster
mében a gazdasági érdekképviseletek és szakférfiak folytató
lagos értekezletet tartottak Földes Béla dr. udvari tanácsos, egye
temi tanár elnöklésével, amelyen tárgyalás alá vették a közgazdasági
és mezőgazdasági egyetemek tárgyában kiküldött bizottság ter
vezetét. Az értekezleten résztvett Bernát István a Magyar Gazda
szövetség igazgatója, Hegedűs Lóránt a Gyáriparosok Országos
Szövetségének igazgatója, Mandelló Gyula dr. egyetemi tanár,
Méhely Kálmán a M. Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesüle
tének titkára. Bund Károly az erdészeti egyesület titkára. Dömötör
László dr. ügyvéd, Czsttler Jenő dr. földmivelésügyi miniszteri
s. titkár és Balogh Elemér vezérigazgató, mint előadó.
A folytatott eszmecsere alapján az a nézet alakult ki, hogy a
közgazdasági egyetem székhelye legczélszerübben Budapest lenne,
esetleg vidéki telepekkel. A közgazdasági egyetem fölkarolná a
következő fakultásokat: 1. egyetemes szakosztály az alapvető és
közművelődési tárgyakból; 2. mezőgazdasági; 3. állatorvosi; 4. erdé
szeti; 5. ipari; 6. kereskedelmi és pénzügyi; 7. bányászati és
kohászati; 8. posta és közlekedésügyi szakosztályok. Az értekezlet
elhatározta, hogy fölkéri a gazdasági érdekképviseleteket és a leg
illetékesebb szakférfiakat, hogy az egyes fakultások részletes ter
vezetét és költségvetését dolgozzák k i ; elhatározta továbbá, hogy

a közgazdasági egyetem tervének elkészítésével párhuzamosan
mozgalmat indít a kvalifikaczionális törvény módosítására.
Az erdészet képviselője részéről hangsulyoztatott, hogy az
alapvető tantárgyaknak egyetemes szakosztályban való egyesítését
a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskolán szerzett tapasz
talatok alapján csak korlátolt mértékben fogadhatja el, mert a
közös előadások sok hátránynyal járnak és a speczializálás szük
sége már sok előkészítő és alapvető tantárgynál is szükséges.
Egyébként abban az esetben, ha a közgazdasági egyetem léte
sülne, egyéni nézete szerint abban az erdészeti íőiskolai oktatás
nak sem kellene hiányoznia, kéri azonban, hogy erre nézve első
sorban maga a főiskola meghallgattassák.
Az erdőkihasználás érdeke és a közutak. Valamely erdő
kihasználásánál elsőrangú érdek a jó közlekedés. Széles köröket
fog ennélfogva talán érdekelni a kereskedelemügyi miniszternek
1910. évi 76817. számú határozata, melynek lényege igy szól:
Az erdők kihasználásának fokozottabb biztosítása — kisebb
közforgalom mellett — nem elegendő ok arra, hogy valamely
közút a jellegének megfelelő osztálynál magasabb közúti osztályba
soroltassék.
Az indokolás a következőket mondja:
A vármegye törvényhatósági közönségének azon véghatározatát, melylyel
kimondotta, hogy Sz. és K . községek közt uj községi közlekedési közút létesí
tését szükségesnek nem tartja, illetőleg K. J . lakos erre vonatkozó kérelmét nem
teljesiti, K. J . felebbezése folytán felülbirálat alá vévén, azt indokain kívül azon
okból is helybenhagyom, mert egyrészt a kérdéses útnak Kecsétől Kecseszilvásig
terjedő része jelenleg is a községi közlekedési közutak sorába tartozik, ennek
Kecseszilvástól Szarvaskendig terjedő része, csupán az illető községeket érintvén,
csakis községi közdűlő közúti jelentőséggel bir. Ezen körülményt az is bizo
nyítja kétségtelenül, hogy a szomszédos és folyamodó állítása szerint érdekelt
községek a törvényhatósági bizottsági közgyűlés elhatározásában megnyugodtak;
másrészt, mert az erdők kihasználásának fokozatosabb biztosítása, a különben
is kisebb közúti forgalom mellett, nem elegendő arra, hogy valamely közút
jellegénél és forgalmánál fogva magasabb osztályú közutak közé soroztassék.
Sz. F.

Czim- és fizetésrendezés a Coburg herezegi erdészeti tiszti
karnál. A Coburg herezegi erdészeti tisztikarnál a következő
czimzések léptek életbe ez év július hó 1-étől: erdőgyakornok
czime ezután erdőmérnökgyakornok; erdőhivatali segédtiszt —

erdőmérnökjelölt; erdész — segéderdőmérnök; főerdész— erdő
mérnök; kezelő erdőmester— főerdőmérnök; I. oszt. erdőmester,
mint hivatalfőnök, erdőmester marad.
Uj czim és rang gyanánt három erdőtanácsosi állás van szer
vezve.
Az összes erdészeti tisztikar főnöke az erdőigazgató.
Fizetés tekintetében az erdőtisztek javadalmazása meghaladja
a kincstári tisztviselőkét; különös tekintettel volt az uradalom a
fiatalságra, amennyiben a segéderdőmérnöki állás az államvizsga
letételének feltétele mellett már négy évvel a főiskola elvégzése
után elérhető.
Az
előmenetel 5—5 évenként van biztosítva, a nyugdij,
özvegyek és árvák ellátása hasonlóképen megfelelőleg van ren
dezve.
Miként ünnepeljük a Madarak és F á k N a p j á t ? czim alatt
az Országos Állatvédő Egyesület ismét egy füzetet adott ki, mely
az egyesület által a mult évben kiirt irodalmi pályázat nyomán
díjazott kilencz pályamunkát foglal magában. E pályamunkák
czélja az, hogy a néptanítóknak a Madarak és Fák Napja meg
ünneplése körül való feladatát megkönnyítsék, útmutatást szolgál-
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tassanak és előadási mintákat nyújtsanak. Ezt a füzetet az Országos
Állatvédő Egyesület ( I X . Ernő-utcza 1 1 — 1 3 . ) a néptanítóknak kívá
natra díjtalanul és portómentesen megküldi. Aki a tárgy iránt
érdeklődik, a pályamunkákban gazdag és változatos anyagot fog
találni.
Elszámolás a „Mensa Academiea" ezéljaira befolyt a d o m á n y o k r ó l :
A főiskolai „Segélyző-Egyesület" elnöksége őszinte köszönettel és hálás elis
meréssel ujabban a következő adományokat nyugtázza: Selmeez-Bélabánya sz.
kir. város Mensa-adományának első félévi részlete és a Bányászati és Kohászati
Egyesület Salgótarjáni Vidéki Osztálya
100—100 K
A főiskolai „Ifjúsági Kör" (a műkedvelői előadás jövedelméből)
36 „
Zalatnai m. kir. bányakapitányság
15 «
Aradi m. kir. erdőhivatal, Párnái Attila és Kuzma Oyula ...
10—10 »
Urszinyi Györgyné és Stempel Gyula
... ... ... ... ....
5—5
Muntyán Izidor, Holics Endre dr., Ivancsó Bertalan, Daniek Géza, Szalóki
Sándor, Nagy László, Trauer Gyula és Szeleczky János 2—2 K, Remenyik Gusztáv
és Harkó Lajos 1 — 1 K.
Ez alkalommal emlékezünk meg a főiskolai ifjúsági kör június hó 10-én
tartott, kitűnően sikerült műkedvelői előadásáról, melyet a saját és a „Mensa"
pénztára javára rendezett és amikor a következő felülfizetések történtek: Bálás
Hugó dr. 12 K, Fodor László dr. és Kövesi Antal 10 — 10 K, Faller Károly és
Magdics János 5—5 K, Grünwald A. 3 K, Jankó Sándor, Kuti Isván, Hegedűs
Gyula dr., Makávé Miklósné és Ungár Kálmán dr. 2—2 K, Csányi Ottó,
Millenovich Ferenc és Nemes Hugó 1—1 KA felülfizetések összege 58 korona, amelyből 29 korona illeti a „Diák
asztalt". Az eddig befolyt adományok összege 5957 korona.
e>$ r > ? c > ?

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.
(Kérjük az u r a d a l m a k t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.)
A személyem körüli minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar
miniszterelnököm előterjesztésére Tomcsányi Gyula földmivelésügyi minisztériumi
miniszteri tanácsosnak nyugalomba helyezése alkalmából Lipót-rendem lovag
keresztjét díjmentesen adományozom.
Kelt Lainzban, 1911. évi június 19-én.
FERENCZ JÓZSEF s. k.
GRÓF KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY s. k.

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére megengedem, hogy
Tomcsányi Gyula miniszteri tanácsos állandó nyugalomba helyeztessék s egyben
Földi János főerdőtanácsost miniszteri tanácsossá kinevezem, továbbá Téglás
Károly főerdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi czimet és jelleget, Csik Imre
főerdőtanácsosnak pedig a miniszteri tanácsosi czimet díjmentesen adományozom.
Kelt Lainzban, 1911. évi június hó 17-én.
FERENCZ JÓZSEF s. k.
GRÓF SERÉNYI BÉLA s. k.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Téglás Károly miniszteri tanácsosi
czimmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdőtanácsost megbízta a vezetése alatt
álló minisztérium erdészeti (I/B) főosztályának a vezetésével.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőtisztek összesített közös
rangsorozati létszámában Blickhardt József, Seemayer Bódog, Kellényi Arrnand
és Bárány Károly m. kir. erdőmérnökgyakornokokat m. kir. erdőmérnökjelöltekké
nevezte ki.
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Csatay Gyula végzett erdészeti főiskolai
hallgatót az állami eidőtisztek összesített közös rangsorozati létszámába, a balassa
gyarmati m. kir. állami erdőhivatal kerületéhez tartozó egri m. kir. járási erdő
gondnoksághoz ideiglenes minőségű m. kir. erdőmérnökgyakornokká nevezte ki.

j £

ú£

3%

(

