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Alsó-Kubin község (Árvamegye) 12*6 k. holdon lévő 1678 m3-re becsült 
2373 db lucz- és jegenye-fenyőszálfát 7511 koronáért adott el. 

Merény község (Szepesmegye) 410 k. holdon található, mintegy 7000 köb
méterre becsült, tövön álló lucz- és jegefenyő haszonfát köbméterenkínt 5 K. 
57 fill.-ért értékesített. 

A z alsólugosi volt úrbéresek (Biharmegye) 37-7 k. holdon található tölgy-
müfát, valamint tölgy-, cser- és bükktüzifát 15.508 K. 50 fill. becsárral szemben 
19.300 koronáért adtak el. 

Szepesbélct város 13.133 db lucz-, 9137 db jegenye-, 2159 db fenyő-
haszonfa eladásánál 135.000 K kikiáltási ár ellenében 170.000 K.-t ért el. 

Kecsét-Kisfalud község (Udvarhelymegye)kecseti közbirtokossága a tulajdonát 
képező erdőben található, 84.000 koronára becsült, tölgymüfát és tűzifát 86.250 
koronáért adta el. 

A szarajevói „Magyar Egyesület" — ez az egyetlen egye
sület, melyben a megszállott tartományokban élő magyarság 
tömörülhet — a f. év elején alakult meg. Czélja a barátságos 
összetartást, a magyar nyelvet és érzelmet, a közművelődést alkalmas 
módon fejleszteni és előmozditani, továbbá" különösen a tagok 
gyermekeinek módot nyújtani, hogy a magyar nyelvet ápolhassák 
illetőleg megtanulhassák és végre az egyesülethez forduló honfi
társakat tanácscsal ellátni és~ azoknak, amennyiben az egyesület 
anyagi viszonyai majd engedni fogják, esetleg segítséget nyújtani. 

A fiatal egyesület önereje azonban csekély s anyagi eszközei 
még elégtelenek arra, hogy üdvös működését saját helyiségében 
megkezdhesse. 

Felhívja ennélfogva mindazokat a honfitársakat, kik hazafias 
czéljai elérésében támogatni óhajtják, hogy helyiségei berendezését 
s annak mielőbbi megnyithatását kegyes adományukkal lehetővé 
tegyék. Szives adományok közvetlenül a „Magyar Egyesület"-hez 
Szarajevó küldendők be, mely azokat hálás köszönettel fogadja. 

ú% ú $ ú £ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése folytán Wéber Mihály 
főerdőőrnek az erdővédelem és különösen az erdei tüzek oltása körül tanúsított 
hasznos és önfeláldozó szolgálatai elismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet 
adományozom. 

Kelt Bécsben, 1905. évi június hó 8-án. Ferencz József s. k, 
gróf Khuen-Héderváry Károly s. k-
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Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése folytán Makfalvay 
Géza földmivelésügyi minisztériumi államtitkárnak a mult évi szárazság és egyéb 
elemi károk ellensúlyozása czéljából a földmivelésügyi minisztérium kebelében 
szervezett állami segélyakczió teendőinek ellátása körül teljesített kiváló szolgálatai 
elismeréséül másod-osztályu vaskorona rendemet díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1905. évi június hó 13-án. Ferencz J ó z s e f s. k. 
gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. 

* 
Magyar földmivelésügyi miniszterem előterjesztésére Makfalvay Géza állam

titkárt ezen állásától saját kérelmére felmentem. 
Kelt Bécsben, 1905. évi június hó 13-án. 

Ferencz József s. k. 
Tallián Béla s. k. 

* 
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése folytán Pfalz Károly 

erdőtanácsosnak, saját kérelmére történő, állandó nyugalomba helyezése alkal
mából, sok évi hü és hasznos szolgálata elismeréséül Ferencz-József rendem 
lovagkeresztjét adományozom. 

Kelt Bécsben, 1905. évi június 9-én. 
Ferencz fózsef s. k. 

gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. 
* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Laitner Elek miniszteri tanácsos, erdő
igazgatót az erdészeti államvizsgáló bizottság tagjává nevezte ki. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Pilz Alfréd végzett erdészeti főiskolai 

hallgatót a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába ideiglenes 
minőségű m. kir. erdőgyakornokká nevezte ki és szolgálattételre a besztercze-
bányai erdőigazgatósághoz osztotta be. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Zimann E d e m. kir. erdész
jelöltet a beszterczei m. kir. erdőigazgatóságtól a szepesszombati m. kir. járási 
erdőgondnoksághoz s megbízta ennek az erdőgondnokságnak a vezetésével. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a horvát-szlavonországi kincstári erdőket 

kezelő erdőtisztek létszámában Hantos E r n ő főerdészt a zágrábi erdőigazgatóság 
kerületéből az otocsáczi erdőhivatal központi szolgálatához helyezte át. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Fiiley László rahói ideiglenes 

minőségű kincstári erdészeti orvost jelen állásában véglegesítette. 
* 

A magyar királyi földmivelésügyi miniszter a selmeczbáViyai magyar kir. 
bányászati és erdészeti főiskola erdészeti ágazatánál alkalmazott tisztviselők 
személyzeti létszámában kinevezte Fekete Zoltán m. kir. erdészjelölt s tanár
segédet a X. fizetési osztályba sorozott adjunktussá s beosztotta az erdőrendezési 
tanszékhez. 

ó% ú £ ó £ 


