
KÜLÖNFÉLÉK. 
A m a g y a r hordófatermelés állandó csökkenéséről képet nyújt 

az alábbi kimutatás, mely szerint a Németországba irányuló kivitel 
ezen czikkben az 1900. évi 3232 waggonról 1908-ban 846 waggonra 
hanyatlott. Ezen kimutatás szerint szállítottak waggonokban : 

Év Magyar
ország 

Orosz
ország 

Észak-
Amerika Összesen 

1900 3232 407 1632 5271 

1901 2533 347 1546 4426 
1902 2079 514 762 3355 
1903 1936 538 708 3182 
1904 2706 1005 1005 4716 
1905 2355 745 1030 4129 
1906 2339 1124 1593 5656 
1907 1326 1565 995 3886 
1908 846 1278 1439 3563 

Vagyis az orosz és északamerikai verseny a magyar hordó
fát Németországból úgyszólván teljesen kiszorította. Most már 
Budapesten is érezhető az orosz és amerikai verseny, amennyiben 
a kőbányai nagy hordógyárak most már sok orosz és amerikai 
fát dolgoznak fel. (Fr. L.) 

A porosz állami erdők 1910. évi jövedelmét 135,801.000 
márkával, a kiadásokat pedig 69,356.000 márkával irányozták elő, 
ugy hogy az erdőkincstár tiszta jövedelme 66,445.000 márka. 

Az állami erdők terjedelme összesen 2,997.175 ha. (Fr. L.) 
Halálozás. Amint utólag nagy sajnálattal értesülünk, Szabó 

Béla m. kir. erdőmérnök (Nagybocskó), az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja f. é. január hóban elhunyt. 

Elhunyt továbbá m. hó 21-én Stark Ferencz nyug. m. kir. 
•* erdészeti számvizsgáló, az Országos Erdészeti Egyesületnek tagja, 

71 éves korában Budapesten. 
Béke hamvaikra! 



VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

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

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Sághy Ka'lmán főerdő-
tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőfelügyelőt főerdőtanácsossá, K&gl 
Árpád alerdőfelügyelőt pedig erdőfelügyelővé kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1910. évi május hó 28-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

GRÓF SERÉNYI BÉLA s. k. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a kir. erdőfelügyelőségek személyzeti 
létszámában Ferentzy Lajos II. oszt. kir. alerdőfelügyelőt I. oszt. kir. alerdő-
felügyelővé nevezte ki. 

* 
Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Zareczky Pál erdő

tanácsost főerdőtanácsossá kinevezem. 
Kelt Budapesten, 1910. évi május hó 28-án. 

FERENCZ JÓZSEF s. k. 
GRÓF SERÉNYI BÉLA s. k. 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Tölg Vilmos erdő
tanácsost főerdőtanácsossá kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1910. évi május hó 28-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

GRÓF SERÉNYI BÉLA s. k. 
* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Tölg Vilmos kir. főerdőtanácsost a 
susáki erdőhivataltól a zágrábi erdőigazgatóság központi szolgálatához helyezte át. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Petényi Keresztély kir. főerdőmérnököt 

Vinkovczéról Budapesre, a földmivelésügyi minisztérium erdészeti (I. B.) főosz
tályába helyezte át, Jakab István kir. erdőmérnököt pedig megbízta a vinkovczei 
kir. erdőrendezőség vezetésével. 

* 

A kalocsai érseki uradalom Nemes Béla erdőgyakornokot erdészszé nevezte 
ki és az uradalom központi erdőgondnokságának vezetésével bízta meg. 

• 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Magén József kir. erdőmérnökgyakor-

tioknak állami szolgálatáról történt lemondását elfogadta. 
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