
KÜLÖNFÉLÉK. 

Adományok a „Mensa Academica" czéljaira. A Főiskolai 
Segélyző-Egyesület elnöksége hálás és őszinte köszönettel ujabban 
a következő adományokat nyugtázza: 

Pokol Elek 200 K, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
Nagybányavidéki Osztálya 100 K, Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület Borsod-Gömöri Osztálya 50 K, Phönix kénsavgyár 30 K, iglói m. kir. 
bányakapitányság 23 K 30 fill., Csik Gyula, Farkas Jenő, Makay Mihály 20—20 K, 
Orosz Antal, de Pottere Gerard, Balaton Antal, Szabó Ferencz, Bachó János, 
Iszapi Gyula, Herczegh Pál, nagyszebeni m. kir. erdőhivatal, Temesváry Béla, 
Fekete Zoltán, Koller János, Hartmann Izidor, Karácsony Sándor 10—10 K, 
Loványi Heribert, Toperczer Árpád, Haderdány András, Szepesi Gusztáv 6—6 K, 
Kostialik János, Spengel Sándor, Heim János, Kelemen Béla, Plech József, 
Herschkovits Izor, Plachy Gyula, Brebán Sándor, Hubay Zsigmond, Haas Nor
bert, Kovács Gyula, Esztergár Bálint, Bertram Albert, Egry Ferencz, Erőss 
Gyula, Méhes Péter Pál, Erdey János, Volnhoffer Pál, Pálka Gyula 5—5 K, 
Divald Béla, Martiny István 4—4 K, Glock Géza, György Gusztáv, Weisz György, 
Hullán János, Torday Imre, Gellért Béla, Hajdú Dezső, Kriska Samu, Szorkovszky 
Tibor, Böhm Vilmos 3—3 K, dr. Saád Andor, Fromm János, Fischler N., 
Szalágyi Emil, Bárány K. Etele, Papp Jenő, Onczay László, Vaitzik Emil, 
dr. Wagner József, Ember Elek, Kováts Gyula, Marosán László, N. N., Danielisz 
Elek, Truszka Gyula, Gulyás Jenő, Iváskó Sándor, Gyenge István, Dán Elek, 
Timók János 2—2 K. Összesen 790 K 30 fill. A mai napig befolyt adományok 
összege: 7617 K 57 fill. 

Midőn nagylelkű pártfogóinknak ismételten köszönetet mon
dunk szives adományaikért, nem hallgathatjuk el őszinte hálánkat 
azon ismeretlen jóakarónk iránt, ki az O. M. B. és K. E. nagy
bányavidéki osztályának folyó évi július 22. napján, Borpatakon 
tartott közgyűlése alkalmával Mensánk javára gyűjtést kezdemé
nyezett s ilyen módon nemes törekvésünk elősegítésére 327 koronát 
juttatott hozzánk. 

Vajha e szép példa méltó követésre találna a szakkörökben, 
ismerőseink és jóakaróink közt és kiterjedne egy-egy jótékonyczélu 
előadás s mulatságra, hogy mi minél több szegénysorsu, arra utalt 
s jó előmenetelü hallgatót támogathatnánk tanulmányai elvég
zésében ! 

Megindított akcziónk már eddig is tagadhatatlanul szép ered
ményeket mutat fel, hiszen kérésünket meleg érdeklődéssel és igaz 
jóakarattal karolták fel mindenütt szaktársaink. 



Az eddig elért eredmények biztatnak bennünket megkezdett 
munkánknak egész odaadással való folytatására. A közel jövőben 
kezdődik főiskolánkon az uj tanév s mi bár egyrészt örömmel 
győződtünk meg, hogy Mensánk eszméje, létezése széles e hazában 
rövid fél év alatt ismeretessé vált, másrészt azonban már most 
vagyunk kénytelenek szomorúan megállapítani, hogy csekély anyagi 
erőnkkel a már eleddig, a vakáczió folyama alatt hozzánk érkezett 
segélykérésekre sem vagyunk képesek biztató válaszokat adni. 
Nagy pártfogásra, sok-sok szives adományra volna szükségünk, 
hogy ezt megtehessük. Az élet, a megélhetés, mint mindenütt, 
Selmeczen is felettébb megdrágult és ma már sokan olyanok, kik 
azelőtt az olcsóbb viszonyok közt nélkülözni tudták a Segélyző-
Egyesület támogatását, szintén felkeresik azt kérő szavukkal. 

Érthető és megokolt tehát, ha még az uj főiskolai hallgatókra 
is számitva, ismételten kérjük e lap nagyrabecsült olvasóközönségét, 
kegyeskedjék Mensánkat továbbra is felkarolni s szives adomá
nyaival annak működését és fejlődését elősegíteni. 

Bízva reméljük, hogy pártfogóink adakozásaiból hazánk, tár
sadalmunk s a magyar bányászat, kohászat és erdészet javára még 
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igen sok érdemes szegénysorsu főiskolai hallgatót segíthetünk 
— a Mensa intézménye által — a jövőjükért folytatott küzdel
mükben. 

Selmeczbánya, 1911. évi szeptember hó 10-én. 

Az elnökség. 

A felsőmagyar-országi puhafatermelők árfelemelése. A 
„Magyar Kereskedők Lapjá"-ból veszszük át az alábbi közleményt: 

A kartelsróf ismét működésbe jött. A felsőmagyarországi puhafatermelők 
megirigyelték az erdélyi kollégák dicsőségét és most ők is versenyeznek az ár-
felemelés terén. Amint egy-egy czikkben bármely okból nagyobb kereslet mutat
kozik, rögtön működésbe jön a kartel és az árakat felemeli. A IV. és III. oszt. 
áru után jött a keskenyáru árfelemelése, most pedig a jegenyefenyő árát emeli 
a kartel köblábanként 6 fillérrel. A fogyasztók mitsem tehetnek ezen szakadatlan 
árfelemelések ellen, amely teljesen lehetetlenné tesz minden kalkulácziót. 

Megjegyzendő még, hogy ez az árfelemelés még nem a befejezése a kartel 
árfelemeléseinek, mert az ősz folyamán újból fogják az árakat „szabályozni". 
Lehetővé teszi, sőt előmozdítja ezt a Oroedel czégnek az az elhatározása, hogy 
galicziai fenyőerdeinek letárolását most abbanhagyja, mert arra számit, hogy a 
fa ára idővel még jobban emelkedik és igy ő még nagyobb haszonnal fog túl
adni ezen a fán. A Oroedel czég évi termelése Oalicziában mintegy 10.000 
waggonra tehető, ami olyan nagy mennyiség, amely az amúgy is uralkodó áru
hiányt is súlyosbítani fogja. Ehhez járul még, hogy az építkezési tevékenység 
fellendülése folytán a felsőmagyarországi fenyőfa iránt nagy érdeklődés mutat
kozik, sőt ez az áru a Vágón, Garamon és Dunán az olcsó vizi uton szállítva 
még Bulgáriában is vevőkre talál és ott versenyképes. Tekintettel arra, hogy a 
felsőmagyarországi fenyőerdők folyton gyérülnek és az utánnövés sokkal kisebb 
a fogyasztásnál, az árak csökkenésére nem lehet számítani. Itt csak a külföldről 
való import segíthet és itt csak Oroszország jöhet tekintetbe, amelynek nagy-
terjedelmü erdőségei már Németország faszükségletének jelentékeny részét fedezik. 

Sarajevoi faárverési eredmények. 1911. évi június hó 
22-én az országos kormány erdőigazgatóságánál Sarajevóban meg
tartott versenytárgyalás alkalmával tövön eladatott 2139 m2 I. és II. 
osztályú fenyőhaszonfa a Recsicza erdőterületen, továbbá 16.070 nt2 

fenyő- és feketefenyőhaszonfa, valamint 50.930 m3 bükkhaszon-
és tűzifa a Preny-Glogovo erdőterületen, Konjicza járásban. 

A Recsicza erdőterületen 

I. oszt. fenyőhaszonfáért m2 után 5 K 10 fill. 
II. „ n n a — — — — — 3 „ 25 a 



A Preny-Glogovo erdőterületen 

I. oszt. fenyő- és feketefenyőhaszonfáért ms után . . . 5 K 75 fül. 
3 K 25 „ 

1. köbméter bükkhaszonfáért ___ . . . . . . . . . ___ ___ .__ 3 K 15 „ 
1. „ bükktüzifáért 1 K 50 „ 

éretett el. 
„Universum" köböző. Krammer Jenő szerkesztésében „Universum" czimen 

uj köböző jelent meg, melyet fakereskedők, fatermelők előnynyel használhatnak. 
A könyv ára 7 korona. Megjelent Károlyi György kiadásában (Bpest, Dorottya-
utcza 10. szám). 

Helyreigazítás. Lapunk zártakor vettük a hirt, hogy a szatmármegyei 
gazdasági egyesület alapításának félszázados évfordulója alkalmából rendezendő 
jubiláris gazdasági és ipari kiállítással kapcsolatosan tartandó szűkebb körű 
erdészeti gyűlés nem 23-án, hanem 28-án lesz megtartva. 

Halálozások. Schmidt János Rozsnyó r.-t. város erdőmestere, 
az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja (Rozsnyó) életének 
6ó. évében és Ercsényi István m. kir. főerdőmérnök, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja (Nagybánya) 55 éves korában 
elhunytak. 

Béke hamvaikra. 

J * c£? J * 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be 
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

A személyem körüli minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar 
miniszterelnököm előterjesztésére Török Sándor erdőtanácsosnak, a vadászerdői 
erdőőri szakiskola igazgatójának, az erdészeti szakoktatás terén kifejtett sikeres 
szolgálatai elismeréséül, Ferenc-József-rendem lovagkeresztjét adományozom. 

Kelt Bad-Ischlben, 1911. évi augusztus hó 7-én. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

GRÓF KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY s. k. 
* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Fekete Zoltán m. kir. erdőmérnököt a 
VIII. fizetési osztályba való sorozás mellett a selmeczbányai bányászati és erdé
szeti főiskola rendkívüli tanárává nevezte ki. 


