
•"felügyelők hatásköre ebben a tekintetben mezőgazdasági terüle
tekre is kiterjed. Egyébként is tarthatatlan az a korlátozás, hogy 
az erdőfelügyeleti személyzet egy erdei réten átszökellő duvadra 
vagy már sebzett vadra rá ne lőhessen, vagy az erdő szélén 
állva, az onnan kitörő vadat el ne ejthesse. 

Az emiitett korlátozást az erdőfelügyelőségek személyzetére, 
amely az erdőgazdaság s vele a vadászatnak legfőbb állami felügye
letét látja el, éppenséggel megalázónak tartjuk. 

Az Országos Erdészeti Egyesület kérelme végül arra is 
kiterjedt, hogy az erdészetf személyzet adómentesen tartható 
fegyvereinek száma legalább háromra emeltessék. A vadászatra 
nem alkalmas golyós karabélyon kivül ugyanis legalább egy golyós 
vagy felemás és egy serétes vadászfegyverre van szüksége az 
erdészeti személyzetnek, hogy hivatásának és szolgálati köteles
ségeinek megfelelhessen. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

A m. kir. földmivelésügyi minisztérium 1921. évi május hó 

10-én 8884/1921. I—A. 3 . szám alatt kelt és valamennyi kir. 

erdőfelügyelőséghez intézett rendeletének másolata. 

Csonka-Magyarország gazdasági állapotának fellendítése, a többtermelés 
előmozdítása és a termőtalajok megoltalmazása érdekében szükségesnek tartom, 
hogy a háborús évek alatt szünetelt kopárfásitási munkálatok újból teljes erővel 
megkezdessenek és kitartó munkával tovább folyjanak mindaddig, amig az 
országban mezőgazdaságilag előnyösen nem használható terület van. 

Ezért felhívom a kir. erdőfelügyelőséget, gondoskodjék arról, hogy a 
hatóságilag már kijelölt kopár, vízmosásos és futóhomokos területeken á jóvá
hagyott kopárjavitási tervekben előirt és' a háborús években szünetelt munkálatok 
az előírásnak megfelelően további késedelem nélkül elvégeztessenek és egyben 
intézkedjék aziránt is, hogy a kerületében található, hatóságilag még ki nem jelölt 
kopár, vízmosásos és futóhomok területek kijelölése tárgyában az 1911. évi 
34209. F. M. rendelettel kiadott „Utasitás"-ban előirt eljárás mielőbb folyamatba 
tétessék. 

A kopár stb. területek hatósági kijelölésének sorrendjét illetőleg felhívom 
a kir. erdőfelügyelőséget, hogy elsősorban azoknak a közérdekből befásitandó 
vízmosásos és futóhomok területeknek soronkivüli kijelölése iránt intézkedjék, 
amelyek jelen állapotukban valamely község belsőségének, valamelyik vasúti 



vonalnak, közutnak, vagy más közérdekű építménynek, továbbá lakóháznak 
épségét, vagy a velük szomszédos teriiletek termőképességét veszélyeztetik. 

Végül figyelmeztetem az erdőfelügyelőséget, hogy a hatóságilag kijelölt 
kopárjavitási tervjavaslatok tárgyalása alkalmával, tekintettel az ország jelenlegi 
nehéz pénzügyi helyzetére, állami támogatást csupán a közérdekből teljesítendő 
olyan munkálatokra hozzon javaslatba, amelyek költségei az érdekelt birtokosság 
teherviselő képességét meghaladják és az erre vonatkozó javaslatait mindenkor 
kellően indokolja meg. 

A miniszter helyett: 
Kaán s. k. 
államtitkár. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Rotüer József ny. m. kir. főerdőmérnök, az 
Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja, amint utólag értesülünk, 
1919. év folyamán elhunyt. 

Suess Nándor, a precziziós eszközök gyártásának meghonosítója 
és számos erdészeti mérőműszer készítője, a közelmúltban baleset 
áldozata lett. Iparának hazánkban való meghonosítása körül nagy 
érdemei voltak, amelyek teljes elismerést érdemelnek. Német 
származású volt, de ifjú kora óta itt működött és számos szakerőt 
képzett ki intézetében. 

Zareczky Pál ny. m. kir. főerdőtanácsos, az Országos Erdé
szeti Egyesület alapító tagja f. hó 11-én Felső-Gödön (Pest m.), 
•61 éves korában hirtelen elhunyt. Szolgálatát a beszterczebányai 
erdőigazgatóság kerületében kezdte. Onnan az újonnan alakult 
beszterczei erdőigazgatósághoz került mint erdőrendező és élénk 
részt vett abban az alapvétő munkában, amely ott Laitner Elek 
vezetése alatt folyt. Később a csíkszeredai, majd a kolozsvári állami 
erdőhivatal vezetője volt. A magyar erdészet benne egyik kiváló 
szakemberét vesztette. 

Béke hamvaikra! 

Személyi hi rek. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Schmidt 
Károly miniszteri tanácsost, sok éven át teljesített hű és hasznos 
szolgálatának teljes elismerése mellett, folyó évi április hó végé
ivel állandó nyugalomba helyezte. 


