
ben azonban már ismét kint találjuk a máramarosszigeti erdő-
felügyelőségi kerületben, amelynek 1891-ben vezetője lett. 
1896-bani a budapesti kir. erdőfelügyelőség vezetését vette á t 
1904-ben a kincstári erdőigazgatás szolgálatába lépett át s a 
liptóújvári m. kár. erdőbivatal főnöki állásával' bízatott meg. 
1907-ben ebben a minőségében főerdőtanáosos lett, 1909-ben 
azonban a földmívelésügyi minisztérium I/B—2. ügyosztá
lyának vezetésével bízták meg. 

1911-ben miniszteri tanácsosi címet, 1915-ben jelleget 
kapott, 1916-ban pedig a király valóságos miniszteri taná
csossá nevezte ki. 1917-ben történt nyugalombahelyezése 
alkalmával sok évi hű szolgálatainak elismeréséül a Ferencz 
József-rend középkeresztjét kapta, nemkülönben a Lipót-rend 
lovagkeresztjével is ki volt tüntetve. Az erdósztársadalom már 
régóta kitüntette bizalmával s egyesületünk igazgató-választ
mányának agilis tagja volt. 

Temetése Budapesten április hó 1-én, nagyszámú előkelő 
közönség ós szaktársainak részvétele mellett folyt le. 
Az Országos Kaszinó is nagy halottját gyászolta benne, egyesü
letünk, illetőleg szaktársai nevében pedig Kozma István vá
lasztmányi tag búcsúztatta el. Egyesületünk koszorút helye
zett ravatalára. 

Emlékét mindenkor kegyelettel őrizzük meg. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Kérelem az ország erdőbirtokosaihoz 
Újabb időben a földbirtokreform során előfordult több 

erdőgazdaságilag sérelmes javaslatról, illetőleg határozatról 
értesültünk. 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmá
nyának határozatából felkérjük azokat a t. erdőbirtokos ura
kat, akik e téren sérelmet szenvedtek, hogy esetüket térkép
vázlat kíséretében és okmánymásolatok csatolása mellett, az 



egyesülettel részletesen és kimerítően közölni szíveskedjenek. 
Az egyesület az esetek természetéhez képest célszerűnek 

mutatkozó lépésekhez ilyképen konkrét alapot nyer. 
Hasonló kérelemmel fordulunk az erdőre rótt adóterhek 

tekintetében, is, a t. erdőbirtokos urakhoz. 
Az egyesületnek e téren mozgó akciója súlyban csak 

nyerhet, ha konkrét adatokkal támasztható alá. 
Különösen a földadó, a jövedelem- és vagyonadó kiveté

sének az erdő jövedelmével arányban nem álló, vagy egyéb
ként sérelmes esetei azok, amelyekre vonatkozó, teljesen meg
bízható adatokat az egyesület hálával fogadna. 

Az említett eseteknek és adatoknak az egyesülettel való 
közlése természetesen semmiképen sem teszi feleslegessé, a 
törvényszabta felebbviteli lehetőségek igénybevételét, „ 

Budapest, 1925 április hóban. 
Az OEE titkári hivatala. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A m. kir. erdőgazdasági szakiskolánál (Esztergom) az 
1926. év őszén kezdődő 2 éves tanfolyamra, valamint a m. kir. 
erdőőri és vadőri iskoláknál (Királyhalom, u. p. Szeged 5. és 
Esztergom) az 1925. év szeptember havában megnyíló 1 éves 
tanfolyamra való felvételekre vonatkozó kérvényeket f. évi 
június hó 1-éig kell benyújtani. 

Az erdőgazdasági szakiskolára vonatkozó részletes pá
lyázati feltételeket és tananyagkimutatást 5000 K., az erdő-
őri és vadőri iskolákra vonatkozó pályázati feltételeket pedig 
4000 K előzetes beküldése ellenében a m. kir. erdőgazdasági 
szakiskola, illetőleg a m. kir. erdőőri és vadőri iskola küldi 
meg az érdeklődőknek, amely iskolába a pályázó magát fel
vétetni kívánja, 

Budapest, 1925. évi március hó 11-én. 
F öldmívelésügyi miniszter. 


