
mával, valószínűleg azért, mert erdészeti szakértő a javaslatok 
készítésénél nem folyt be, figyelmen kívül maradtak. 

Mély tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, méltóztassék kérel
meinket jóindulatú elbírálásban részesíteni és az időlegesen vissza
vont javaslatokat ezek figyelembevételével terjeszteni az ország
gyűlés elé. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk őszinte nyilvá
nítását. 

Budapest, 1908. márczius 16. 

Az Országos Erdészeti Egyesület nevében: 

Butid Károly s. k. Báró Bánffy Dezső s. k. 
titkár. elnök. 

c 2 ? 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
HIRDETMÉNY. 

29.804/1 A—3. sz. A folyó évi tavaszi erdészeti államvizsgálat 
április hó 27-én s az erre következő napokon fog a fennálló 
szabályzat értelmében Budapesten megtartatni. 

Budapest, 1908. évi márczius hó 26-án. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Ú% Ú% 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Kitüntetések. Az Ausztriával kötött kiegyezés alkalmából 

Ő felsége a király az ország közgazdasági és politikai érdekei
nek megvédése és előmozdítása körül végzett nagyarányú tevé
kenység elismeréséül a földmivelésügyi tárczát érdeklőén Darányi 
Ignácz földmivelésügyi minisztert rendkívül meleghangú elismerő 
kézirattal tüntette ki, továbbá Mezőssy Béla földmivelésügyi állam
titkárt a Lipót-rend középkeresztjének, Dobokay Lajos min. taná-



csost, országos borászati kormánybiztost és Hutyra Ferencz dr. 
udvari tanácsost, az állatorvosi főiskola rektorát a Ferencz-József-
rend középkeresztjének, Pécsijózseí min. osztálytanácsost a Ferencz-
József-rend tiszti keresztjének, Oyó'ry Loránd osztálytanácsosi czim-
mel és jelleggel felruházott miniszteri titkárt pedig a harmad
osztályú vaskorona-rend adományozásával tüntette ki. Végül Ottlik 
Iván min. tanácsost földmivelésügyi államtitkárrá nevezte ki. 

Idősb Mikolás Vincze ny. urad. főerdész elhunytáról már 
mult számunkban megemlékeztünk, de nem volt akkor módunk
ban az elhunyt érdemes szakember életrajzi adatait is közölni, 
amelyeket a következőkben pótlunk. 

Id. Mikolás Vincze Dobrawitz-ban született, Csehországban, 
1837. évi július hó 27-én. A reáliskola elvégzése után a weisswasseri 
erdészeti tanintézetet látogatta. Családi körülmények következtében 
1858-ban elhagyta hazáját és Magyarországra jött, melynek azóta 
tevékeny, hű polgára volt. Bajnán (Esztergom m.) gróf Sándor 
uradalmában nyert állást mint gyakornok, majd gróf Esterházy 
erdőhivatalához került Környére és Bánhidára, innen pedig a 
klosterneuburgi apátság uradalmára Csatárra (Veszprém m.), ahol 
12 évig szolgált. Két évi kataszteri mérnöki működés után lépett 
a nagyvázsonyi uradalom szolgálatába, eleinte mint intéző, később 
mint főerdész, az erdészetre vonatkozólag független hatáskörrel. 
Mint ilyen szolgált 1877 óta szakadatlanul a mult év őszén teljes 
fizetéssel történt nyugalomba vonulásáig. 

Úgy szolgálatadója, mint barátai és ismerősei részéről 
csendes, a feltűnést kerülő, de mindig érdemleges és komoly 
munkássága a megérdemelt elismerésben részesült. A köztéren mint 
megyebizottsági tag vitt szerepet. 

Az általa száraz sekély talajok beerdősitésére először alkal
mazott dombos ültetés annakidején első díjat nyert, bár szerény 
megalkotója csak Bothó erdőfelügyelő ismételt biztatására jelentette 
azt be pályázatra. Azóta sokan fordultak meg ott, megtekintendő 
a Mikolás-féle dombos ültetést, amelynek ma már országszerte 
sok kopár hegyoldal köszönheti zöldülő erdőtenyészetét. 

V á l t o z á s a f ö l d m i v e l é s ü g y i min i sz t ér ium ü g y b e o s z t á s á b a n . 
Részben a Balogh Vilmos államtitkár elhalálozása, részben az 



erdészeti főosztály személyzetében beállott változások következté
ben a földmivelésügyi minisztérium ügybeosztásában, az erdé
szetet érdeklőleg a következő változások állottak be. 

Az I/A. és I/B. (erdészeti) főosztályok ügyeinek felülvizsgála
tát, amelyet az elhunyt Balogh Vilmos államtitkár végzett volt, 
Mezó'ssy Béla államtitkár fogja végezni. Mezőssy államtitkár az 
országgyűlés tárgyalásain az erdőgazdaság feladatai iránti helyes 
felfogásának már többizben és súlyos körülmények között 
(székelyföldi panamák, arányosítások stb.) adta tanújelét. Ezért 
s mert elfogulatlan, igazságos, kezdeményezésektől sem vissza
riadó főnök kezében látjuk nála az erdészet ügyét, teljes meg
nyugvással fogadjuk az uj ügyrendet. 

Változást szenvedett továbbá az IIB. főosztály ügybeosztása 
a következők szerint: 

I/B, főosz tá ly . 

Főnök: Tomcsányi Gyula, miniszteri tanácsos. 
Helyettesei: Földi János főerdőtanácsos, a 4. ügyosztályra nézve; Nagy 

Vincze főerdőtanácsos, a 3. ügyosztályra nézve; Téglás Károly főerdőtanácsos, 
az 1. és 2. ügyosztályra nézve. 

1. ügyosztály. Kincstári erdők. 

A 3. ügyosztály ügykörébe tartozó kincstári erdők kivételével, a többi 
kincstári erdők fő-, elő- és mellékhasználati terményeinek termelése, szállítása, 
feldolgozása és értékesítése. A munkabérek megállapítása. Az erdei termékek 
árszabályzatainak és adás-vételi szerződéseinek jóváhagyása. Az erdőmunkások 
és munkástársládák ügyei (kivéve a tár-ládák ellenőrzését). A kincstári erdészet 
hozzájárulásával épitett vasutak ügyei. A bel- és külföldi piaczokat és a fake-
reskedelmet illető tárgyalások. A kincstári erdőigazgatóságok (főerdőhivatalok, 
hivatalok) adminisztratív és dologi ügyei (kivéve a személyi ügyeket). A kincs
tári erdők költségvetési ügyei. 

Osztályvezető: Téglás Károly főerdőtanácsos. 
Helyettese: Schmidt Károly erdőtanácsos. 
Személyzet: Szabó József erdőmester, Kaán Károly erdőmester, Kovács 

Béla erdőmester. 

2. ügyosztály. Kinestári erdők. 

A kincstári erdők pénz- és számviteli ügyei (kivéve a költségvetési ügye
ket). A munkás-társládák ellenőrzése. Az erdővédelem. Birlokvételi, eladási és 
csereügyek s az 1884. évi XXVI. t.-cz. alapján létesített erdővásárlási alap 



ügyei. A kincstári erdészetet illető kegyúri jogok és kötelezettségek. Úrbéri, 
birtokrendezési és czenzuális ügyek. Kedvezmények és kegyadományok. A lejáró 
szerződések nyilvántartása. A kincstári erdőkhöz tartozó ingatlan vagyon törzs
könyvezése. A kegyúri építkezések ügyei (a műszaki felülvizsgálat kivételével). 

Osztályvezető: Levitzky Albert, főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel fel
ruházott erdőtanácsos. 

Helyettese: Kozma István erdőmester. 
Személyzet: Kovács Aladár erdőmester, Tomassek Miklós főerdész. 

3. ügyosztály. Kincstári erdők. 

A kincstári erdészetet érdeklő vízszabályozási és ármentesitési ügyek. 
A kincstári erdők halászati ügyei. A Horvát-Szlavonországokkal egyesített volt 
katonai határőrvidék beruházási alapjához tartozó erdők és az ugyanottani 
kincstári erdők gazdasági, dologi és adminiszírativ ügyei (kivéve a költségvetési 
és személyi ügyeket). 

Osztályvezető: Nagy Vincze fi'erdőtanácsos. 
Személyzet: Mariányi János erdőmester. 

4. ügyosztály. Kincstári erdőrendezés és épitkezés. 

Erdőfelmérés, becslés és a kincstári erdők üzemterveinek elkésziiésére 
vonatkozó ügyek. Kincstári erdőmivelés, erdősítési tervek jóváhagyása, az erdő
sitések végrehajtásának ellenőrzése. Kincstári csemetekertek ügyei. A kincstári 
erdők évi favágatási terveinek jóváhagyása. A kincstári erdőrendezőségek admi
nisztratív és dologi ügyei, a személyi ügyek kivételével. A kincstári és községi 
építkezések műszaki ügyei. A kegyúri építkezések műszaki felülvizsgálása. 
Kiállítási ügyek. 

Osztályvezető : Földi János főerdőtanácsos. 
Személyzet: Kovács Gábor erdőmester, Martián Livius erdőmester, Clement 

Károly erdész, Simonffy Gyula erdész. 

Ezek szerint az I/B. főosztály eddigi három ügyosztálya 
egygyel megszaporodott azáltal, hogy a beruházási alaphoz tar
tozó erdők, nemkülönben a Horvát-Szlavon kincstári erdők ügyei 
egyes más, kisebb jelentőségű ügyekkel együtt külön ügyosz
tályra bízattak. 

Változatlan tulajdonképpen csak a kincstári erdőrendezési és 
építkezési ügyosztály ügyköre maradt, mig a 2. ügyosztálytól az 
1. ügyosztály ügykörébe mentek át a természetszerű együvétar-
tozandóság következtében a mellékhasználatok és az erdőmun
kások ügyei, mig viszont az 1. ügyosztály a pénzr és számviteli 
ügyeket, a költségvetési ügyek kivételével, a 2. ügyosztálynak 
engedte át. 



Czélszerü nyesőol ló. Minden gyakorlati erdész tudja, hogy 
különösen a tűzvész által lepörkölt fiatal lomberdők vissza-
metszésénél, de általában a fiatal erdők tisztogatásánál és a fa
iskolákban is szükséges és igen hasznos olyan nagyobbfajta olló, 
melylyel 4—5 cm vastagságú törzseket és ágakat is kényelmesen 
lehet elmetszeni. 

Ezen czél elérésére az alább leirt szerszámot (27. ábra) a másfelől 
ajánlott Hauptner-féle ollónál jobbnak tartom. 

Nem elég ugyanis, hogy az ollóval vastagabb ágakat és 
vékonyabb törzseket is el birjunk metszeni, de szükséges, hogy ez 
a munka könnyen, gyorsan és hibátlanul legyen végezhető, közön

séges munkaerővel. 
Miként a rajz is mutatja, a Hauptner-féle 

olló egész hosszában mereven egyenes, minek-
folytán azzal sima, szabályszerű földszinti met
szést csakis mélyen lehajló állásból, vagy térdelve 
lehet végezni. 

Továbbá nagy hibája ezen ollónak az is, 
hogy metsző részei egyenlő hosszúak, minél
fogva egyrészt késlelteti az elmetszendő ág 
vagy törzs élbevételét és gyakori részleges 
metszést okoz, másrészt pedig a földszinti 
metszések alkalmával az ollóéleknek gyors 
romlását idézi elő, mert ezen élek közvetlenül 
érintkeznek a földdel és gyakran az ott lévő 

27. ábra. kövekkel is. 

A 27. képen egy hasonczélu ollót mutatok 
be, melyet falusi lakatossal 1903. évben készíttettem először. 
Ollómnak lényeges előnye az, hogy a vágórész mellet meg van 
hajlítva s igy kevésbbé erőltetett lehajlással is képesek vagyunk 
szabályos földszinti metszést végezni vele. Másik lényege pedig 
abban rejlik, hogy a tulajdonképpeni ollónak alsó része mintegy 
2 cm-rel hosszabb a felsőnél. Ennek az a czélja, hogy egyrészt 
oltalmazza az olló éleit a sérülést okozó tárgyakkal való 
közvetlen érintkezéstől, másrészt, hogy az elmetszendő törzsek és 
ágak élbevételét könnyítse, gyorsítsa és azoknak tökéletes elmet-
szését tegye lehetővé. De szükséges az alsó élrésznek hosszabbra 



készítése még azért is, mert a munkás gyakran pihenteti karjait 
u g v , hogy az ollót a földre ereszti s ilyenkor az a kinyúló részen 
fekszik, ami igy egyáltalán, legcsekélyebb mérvben sincs ártalmára. 

Én különben már 5 év óta dolgoztatok ilyen ollókkal és 
azoknak tökéletes czélszerüségéről elég alkalmam volt meg
győződni. Minden üzleti érdek kizárásával ajánlom szaktársaimnak 
ezeket, megjegyezvén, hogy minden hozzáértő mesterember 
nyugodt lelkiismerettel utánozhatja az én falusi lakatosomat, ki 
nekem kitűnő aczélból, igen szilárd kivitelben 10 koronáért 
készítette az első példányt. Stark Dezső. 

Az erdészet i á l l a m v i z s g a - b i z o t t s á g t a g j a i 1 9 0 8 — 1 9 1 3 . é v e k 
r e . A m. kir. földmivelésügyi miniszter az 1879. évi X X X I . t.-cz. 
36. §-a értelmében szükséges erdészeti szakképzettség megbirálására 
hivatott bizottságnak tagjaivá az 1908—1913. évekre terjedő meg
bízással Almássy Andor nyug. m. kir. erdőigazgatót, Bund Károlyt, 
az Országos Erdészeti Egyesület titkárát, Csik Imre m. kir. fő-
erdőtanácsost, Fekete Lajos miniszteri tanácsos, nyug. főiskolai 
tanárt, Oarlathy Kálmán nyug. m. kir. erdőigazgatót, Havas 
József miniszteri tanácsos, kir. erdőigazgatót, Jankó Sándor fő
iskolai tanárt, Lászlóffy Gábor m. kir. főerdőtanácsost, Laltner 
Elek miniszteri tanácsos, m. kir. erdő igazgatót, Muzsnay Géza 
főiskolai tanárt, Nagy Károly m. kir. főerdőtanácsost, Rónay 
Antal miniszteri tanácsos, m. kir. erdőigazgatót, Scholtz Ottó urad. 
főerdőmestert, Tavi Gusztáv miniszteri tanácsos, urad. igazgatót. 
Téglás Károly m. kir. főerdőtanácsost, Tomcsányi Gusztáv m. kir-
erdőigazgatót, Tomcsányi Gyula miniszteri tanácsost, Török Gábor 
városi erdőmestert és Vadas Jenő m. kir. főerdőtanácsos, főiskolai 
tanárt nevezte ki. 

A Jansa-t'éle e s e m e t e f u r ó r ó l , amelynek képe az előző füze
tek hirdetési rovatában látható, a morvaországi és sziléziai erdé
szeti egyesület folyóirata (Verhandlungen der Forstwirte von 
Máhren und Schlesien), kísérleti adatok közlése mellett, igen 
elismerően nyilatkozik. Főelőnye, hogy az ásón alkalmazott szer
kezet a földgumót önműködően kitolja és az ásót le is takarítja, 
ugy hogy a munka akadálytalanul folyik. Egy munkás egy óra 



alatt 120—180 csemetét emel ki, illetőleg ugyanennyinek elülte
tésére való helyet készit a homorú ásóval. 

Ott, ahol nincsen szó erősen elgyomosodó vágások beülte
téséről, az apró fenyőcsemetékkel végzett gomolyos ültetés több
féle előnynyel kecsegtet: 1. A gyökerek természetes helyzete a 
földgumóban zavartalan marad és a gyökerek megsérülése apró 
(2 éves) csemetéknél elkerülhető. 2. A gumóban lévő gyökerek 
zavartalanul továbbműködnek, kiszáradásuktól nem kell tartani. 
Ekként a csemeték is minden sinylődés nélkül továbbfejlődnek és 
az ültetés sikere teljes. 3. Ebből folyólag költséges utánpótlások 
nem szükségesek. 4. Földgumóval biró csemeték a tavaszi ülte
tési időn kivül is, nyáron és őszszel veszély nélkül ültethetők, 
ha az időjárás megfelelő és nevezetesen a talaj elég nedves. Ez 
a tavaszszal érezhető munkaerő-hiány esetén, valamint magasan 
fekvő helyek erdősítésénél nagyfontosságú. 5. A munkások 
ügyetlensége nem okozhat nagy bajt, mert a rendkívül egyszerű 
munkát könnyen megtanulják. Ki van zárva a csemetéknek tul-
mélyre való ültetése, amely oly sokszor okozója a luczfenyő 
vörös redvének. 6. Az ültetéshez használt csemeték a vágások 
közelében eszközölt ritka teljvetésekből vagy természetes uton 
keletkezett csemetésekről igen olcsón nyerhetők. Árnyékolt cse
meték természetesen csak alátelepitésekre használhatók fel czél-
szerüen. 7. Az ültetési müvelet által meg nem zavart fejlődés 
a gomolyos csemetét mindenféle károsodással szemben ellent-
állóbbá teszi. 

A Jansa-féle szabadalmazott csemetefuró, amely a gomolyos 
ültetés gyors és tökéletes keresztülvitelét lehetővé teszi, aczélból 
és vasból készül, 96 cm hosszú, 10 cm átmérővel és 5—6 kg 
sulylyal bir. Kétféle alakban készül, az egyik sekély talajon, a 
másik mély talajon alkalmazható. Ára 24 korona. Szállítja A. K. 
Jansa, Olmütz. 

A Spessar t - tölgyről . Lapunk legutóbbi számában közöltük 
a rohrbrunni erdőhivatal által Spessart-tölgyfáért elért árakat, 
melyek a szlavóniai tölgyfa árainál sokszorta nagyobbak. Német
ország legértékesebb tölgyfája a Spessart-tölgy, mely minőség 
szempontjából a maga nemében egyedül áll. Sehol a világon oly 



szép, fehér tölgyfát nem találni, aminő a Spessart-tölgyfa, más 
országok tölgyfája sárgás-barnás szinü. A rotenbuchi erdőhivatalnál 
tartott árverésen egy 6 m hosszú, 73 cm átmérőjű törzsért köb
méterenként 395 márkát, egy 9 , 20 m hosszú, 75 cm vastag törzsért 
394 márkát, egy 7 - 60 m hosszú 78 cm átmérőjű törzsért 383 
márkát fizettek köbméterenként. Ezen törzsek teljesen ágmentesek 
és hibátlanok voltak. A többi eladásra bocsátott törzs nem volt 
egészen kifogástalan, de azért ezen törzsekért is 235 márkát 
fizettek köbméterenként. (A szlavóniai tölgyműfáért mintegy 85 
koronát fizetnek köbméterenként legújabban.) 

A modern bútor- és épitési ipar nagymennyiségű fehér tölgy
furnért és lemezt fogyaszt és ezt a fehér tölgyfát csakis a Spessart-
tölgyfák szolgáltatják. Hasonló minőségű fát sem Németország 
egyéb vidékein, sem külföldön nem találni. A délnémet fakeres-
kedők ezen okból fizetnek oly horribilis árakat a Spessart tölgy
fáért, hogy ezen beszerzési forrást maguknak megtarthassák. 

A legtöbb tölgyfavásárlásnál a vevőknek számítania kell arra, 
hogy a külseje után egészségesnek vélt koros tölgyfa belül korhadt. 
A Spessart-tölgynél ez csak nagyon ritkán fordul elő. Eddig 
még nem sikerült kideríteni, hogy miként lehetséges, hogy a 
Spessart-tölgy fája oly világos, mig a Németországban előforduló 
többi tölgyfaj fája barnás színezettel bir. A Spessart-tölgy szép 
növését szakemberek a következő okokra vezetik vissza : 

1. Kitűnő talajviszonyok. 
2. Déli, észak felé védett fekvés és enyhe éghajlat. 
3. Kedvező légköri és talajnedvesség. 
A Spessart-tölgyfából félmilliméter vastagságú furnérokat lehet 

készíteni. Természetes, hogy nem minden tölgyfa alkalmas ily 
vékony lemezek előállítására, mert ha a fa kemény, akkor törik, 
a széles évgyűrűkkel biró fát pedig könnyen áthatja az enyv. 
A 300—500 éves Spessart tölgyek a furnérkészités czéljaira külö
nösen alkalmasak. Évgyűrűik keskenyek, az enyvet nem engedik 
át, fájuk oly puha, „mint a vaj", mindenekfelett azonban szép 
színükkel tűnnek ki. 

Ezek a kocsánytalan tölgyek — kocsányos tölgy a Spessart-
ban nem fordul elő — a német őserdők utolsó maradványai és 
fiatal korukban mivelés alatt nem voltak. A Spessart az ősidőben 



majdnem kizárólag tölgyterület volt, amelybe a bükk csak idővel 
hatolt be és a tölgyet fokról-fokra háttérbe szorította. A tölgyfát, 
melynek napfényre van szüksége, elnyomta a bükk. Az őskori 
Spessart-tölgyek legalább 300 évesek, a legfiatalabbak 115 évesek; 
e korhatárok között levő tölgyfák csak a Spessart kellő közepén 
vannak, az úgynevezett „rohrbrunni csemeték", melyeknek a kora 
260 esztendő. A Spessartban csak a 300 éven felüli tölgyet mondják 
„fának", az ennél fiatalabbak csak „csemeték". A rohrbrunni 
kerületben a bükk teljesen hiányzik, ami valószínűleg arra vezet
hető vissza, hogy a harminczéves háború idejében a Spessart 
környékén lakó parasztság állatállományával a Spessartba húzódott 
vissza, és ott kénytelen volt legelőterületet teremteni, ami döntés 
vagy erdőtűz által történt. Az akkor csak gyéren előfordult bükkfa 
tüzelési czélokra használtatott fel vagy pedig a tüz áldozatául esett, 
aminek a vastagkérgü tölgy sokkal kisebb mértékben volt kitéve. 

A zárt állományokban a fatörzsek 30—35 m magasság mellett 
20 méteren felüli magasságig teljesen ágmentesek, a nyilt, régeb
ben legeltetett állományokban a fák ágasabbak és magasságuk 
kisebb. 

Az őskori Spessart-tölgyek átmérője fent és lent majdnem 
egyforma, a törzsek hengeralakuak. A mellmagassági átmérő 
80—90 cm között váltakozik, azonban egyes esetekben ennél 
nagyobb is. A törzsek karcsuk és vékonyaknak látszanak. Az ág-
mentesség, a hengeralak, a keskeny évgyürüzet a Spessart-tölgyet 
értékessé teszik. Megemlitendő még, hogy e tölgyeknek csak 
1—2 cm-es belük van, a kéreg 2—8 cm vastag. (Fr. L.) 

Olcsón e ladók az ismertebb magyar erdészeti szakmunkák 
az „Erdészeti Lapok" 1887—1907 évi folyamai nagyrészt bekötött 
állapotban, valamint szarvas- és őzagancsok. Czimmel a kiadó
hivatal szolgál. 

Erdészeti és v a d á s z a t i a l t i sz tek k incsesháza czimén Hientz 
József szászsebesi könyvkereskedő két kötetben kiadni szándékozik 
az erdészeti és vadászati altiszteket érdeklő törvényeket és rende
leteket. Az első kötet az erdészeti, a második a vadászati, halá
szati stb. részt tartalmazza. Egy-egy kötet ára két korona. 



Ezer koronás díjpályázat amatőrfényképekre. „Az Amatőr" 1000 (ezer) K 
összértékű dijak kitűzésével hivja fel olvasóit a nemes versenyre. A pályázat 
titkos és részt vehet benne minden amatőrfényképező. Külön dijak vannak kitűzve 
a kezdő, a haladottabb és a müvészamatőrök részére. Az ezer korona összértékű 
dijakon kivül értnek, plakettek, dísz- és elismerő oklevelek is kerülnek szétosztásra. 
Az összes pályamunkákat nyilvános kiállításon fogja bemutattatni „Az Amatőr" 
szerkesztősége. A részletes pályázati feltételekért is „Az Amatőr" szerkesztőségéhez 
Budapest, VII., Király-utca 89. (május 1-től pedig VII., Baross-tér 15. sz.) alá 
kell fordulni. 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Derecskéi Károly m. kir. erdőmestert 
— sok éven át teljesített hasznos szolgálatainak elismerése mellett — állandó 
nyugalomba helyezte; Molcsányi Ernő m. kir. erdőmestert a csálai erdőgond
nokságtól, Balaton Antal m. kir. főerdészt a lunkányi erdőgondnokságtól, 
a lippai m. kir. főerdőhivatal központi szolgálatához, Bedő Lajos m. kir. főerdészt 
pedig a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság kerületéből a lippai m. kir. 
főerdőhivatal kerületébe helyezte át s Molcsányi Ernőt a központi teendők 
végzésével, Balaton Antalt a pénztárosi teendők ellátásával, Bedő Lajost pedig 
a csálai m. kir. erdőgondnokság vezetésével bízta meg. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Puskás Károly m. kir. erdészjelöltet 
a liptóujvári m. kir. főerdőhivataltól — saját kérelmére — a beszterczebányai 
m. kir. erdőigazgatósághoz helyezte át. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Bartók Ernő m. kir. erdészjelöltet a 

beszterczei m. kir. erdőigazgatóság kerületéből a selmeczbányai m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskola erdészeti földméréstani tanszékéhez való kirendelés 
mellett áthelyezte a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatósághoz. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Wildmann Kálmán m. kir. 
erdészt a fogarasi m. kir. állami erdőhivatal kerületéből (Fogarasról) a nagy
károlyi m. kir. állami erdőhivatal kerületébe (Szatmár-Németibe). 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Herrmann János m. kir. 
erdészt az eperjesi m. kir. állami erdőhivatal kerületéből (Eperjesről) a segesvári 
m. kir. állami erdőhivatal kerületébe (Medgyesre). 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Sztripszky Ágost m. kir. erdészt 
Zsarnóczáról Gödöllőre helyezte át s az erdőrendezőség vezetésével bízta meg. 




