ugy hogy a fatörzs kora

most 3000 esztendő.

Ezt az

őstölgyfát

Breslauban adták el. (Fr. L.)
K é r e l e m . Kérem igen tisztelt szaktársaimat,
sek útbaigazítást adni
volna

munkában

arra

lévő

nézve,

hogy

szalagfürész

mely

látható?

legyenek

szíve

erdőgazdaságban
Különösen

olyan

gazdaság iránt érdeklődöm, ahol kemény fából (tölgy vagy ákácz)
szőlő karókat fürészelnek. Lenhárd
Halálozások. Huszár

József

Antal

(Dusnok, Pestm.)

m. kir. főerdész

(Turjaremete,

Ung m.), az Országos Erdészeti Egyesület alapitó tagja mult

hó

11-én, 41-ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt. Haláláról az
ungvári főerdőhivatal tisztikara gyászjelentést adott ki.
Olósz Alajos
let rendes tagja

urad. főerdész, az Országos Erdészeti
(Zétény, Zemplén

megye) elhunyt.

Egyesü

Béke

ham

vaikra !
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Wellibil Károly
jószágigazgatónak a közügyek, valamint a mező- és erdőgazdaság terén szerzett
érdemei elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományozom.
Kelt Bécsben, 1908. évi február 16-án.
Ferencz József s. k.
Zichy Aladár gróf s. k.
*

A ra. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Karvas Emil m. kir. erdő
mestert Budapestről (a földmivelésügyi minisztérium I. A. erdészeti főosztályá
ból) Beszterczebányára s megbízta az ottani m. kir. állami erdőhivatal vezetésével,
továbbá áthelyezte Héjas Kálmán m. kir. erdőmestert Kaposvárról Budapestre
s szolgálattételre beosztotta a földmivelésügyi minisztérium I. A. erdészeti
főosztályába.
*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Kováts Béla m. kir. erdőmestert és
Irinyi Aurél m. kir. erdészt a vezetése alatt álló minisztériumból, a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság kerületébe helyezte át s előbbit a központi teendők
végzésével, utóbbit pedig a mihálytelki erdőgondnokság vezetésével bizta meg.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a máramarosszigeti rn. kir. erdőigazgatóság
kerületében Kostenszky Béla m. kir. főerdészt Nagybocskóról Máramarosszigetre
helyezte át s az ellenőrködői teendők ellátásával bizta meg; továbbá Emericzy
Győző m. kir. erdőmestert a hivatalfőnök helyettesi teendők végzésével, Bartha
Gábor m. kir. főerdészt pedig a nagybocskói faraktárgondnokság vezetésével
bizta meg.
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ERDÉSZETI RENDELETEK TARA.
KÖRRENDELET
valamennyi vármegyei és városi közigazgatási erdészeti bizottságnak.

Az egyházi személyek és testületek haszonélvezetében lévő
erdők erdőrendészeti ügyeinek mikénti tárgyalása ügyében.
26588/1—A/2, sz. Az 1879. évi X X X I . t.-cz. és az 1898. évi
X I X : t.-cz. végrehajtása körébe tartozó némely ügyek elintézésé
nek egyszerűsítése és gyorsítása ügyében kiadott 1904. évi
62060 sz. körrendelet nem helyezte hatályon kivül az Ő felsége
legfőbb kegyurasága alá tartozó egyházi személyek és testületek
haszonélvezetében levő erdők erdőrendészeti ügyeinek mikénti
tárgyalása ügyében 1890. évi 11030. szám alatt kelt körrendelet
azon intézkedését, hogy az Ő felsége kegyurasága alá tartozó
egyházi személyek és testületek erdeire vonatkozó vágássorrend
változtatás, irtás, területcsere, rendkivüli használatok, stb. enge
délyezése iránt az ilyen egyházi javadalmak élvezői részéről a
közig. erd. bizottsághoz benyújtott kérvények tárgyalásához a
vallás és közoktatásügyi m. k. miniszter ur előzetesen megszer
zendő elhatározásának és illetve észrevételeinek bemutatása fel
tétlenül megkövetelendő s az ezekkel fel nem szerelt beadványok
érdemleges tárgyalás előtt az illetőknek kiegészítés végett visszaadandók.
Mindazonáltal a vallás és közoktatásügyi m. k. miniszter
úrtól arról értesültem, hogy egyes közigazgatási erdészeti bizott
ságok a 62060/904. számú körrendelet értelmében a közigazgatási
erd. bizottságok hatáskörébe utalt ügyek elbírálásánál a fent
emiitett körrendelet eme intézkedését nem vették figyelembe,

minélfogva a m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter urnák a
kellő vagyoniéi ügyeletet gyakorolni nem állott módjában.
Felhívom ennélfogva a közig. erd. bizottságot, hogy az
Ő felsége legfőbb kegyurasága alá tartozó egyházi személyek és
testületek haszonélvezetében levő erdőkre vonatkozó időszaki
beszámoló munkálatok, vágássorrendváltoztatás, irtás, csere, rend
kivüli használatok engedélyezése stb. iránt a javadalmak haszon
élvezői részéről benyújtott kérvényekhez a m. kir. vallás és köz
oktatásügyi miniszter urnák előzetes hozzájárulását, illetve észre
vételeit tartalmazó leiratának csatolását kivétel nélkül minden
egyes esetben kivánja meg, az ezekkel fel nem szerelt beadványo
kat pedig érdemleges tárgyalás előtt az illetőknek kiegészítés
végett adja vissza.
Budapest, 1908. évi márczius hó 9-én.
A miniszter megbízásából:'
Horváth Sándor

s. k.,

miniszteri tanácsos.
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