
kiállítandó anyag teljes ismeretére mind égetőbben szükség van, 
a kiállítás „Magyar országos bizottsága" ez uton is azzal a kéréssel 
fordul az érdekeltekhez, hogy jelentkezéseiket minél előbb meg
tenni szíveskedjenek. A jelentkezéshez szükséges jelentkezési iveket 
„Az 1910. évi wieni első nemzetközi vadászati kiállítás magyar 
országos bizottsága" (Budapest, V., Zoltán-u. 16. Telefon: 163—88) 
készséggel küldi meg és a közelebbiekre nézve levélbeli vagy 
szóbeli megkeresésre szívesen nyújt tájékozást. 

S ta iner Gyula, cs. és kir. udvari magpergető czég folyó évi 
őszi árjegyzéke a napokban küldetett szét, ha egyik vagy másik 
hivatal nem kapta volna kézhez, megkeresésre azonnal megkül
detik; a jó hírnevű czég egyúttal közli, hogy kocsányos, kocsány
talan és csermakk az idén nagyon jól sikerült, magas csiraképes
séggel bir, erdősítésre kiválóan alkalmas. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

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

A m. kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte az államerdészeti tisztviselők 
egyesitett létszámába ideiglenes minőségű m. kir. erdőmérnök-gyakornokká: 
Debreczny András uradalmi erdészjelöltet az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz; 
továbbá a következő végzett erdészi főiskolai hallgatókat, és pedig: Tótth 
Lászlót a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatósághoz; Wehofer Mihályt a 
brassói m. kir. állami erdőhivatalhoz; Lesenyi Ferenczet a kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatósághoz; Molcsányi Gábort a máramarosszigeti m, kir. erdőigaz-
gatósághoz ; Schudich Nándort a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz ; Modro-
vich Ferenczet a beszterczebányai m. kir. erdőhivatalhoz; Qösswein Lajost a 
zágrábi kir. erdőigazgatósághoz; Mauksinszky Gyulát az orsovai m. kir. erdő
hivatalhoz ; Ottczay Lászlót a liptóujvári m. kir. főerdőhivatalhoz; Szy Dénest 
a székelyudvarhelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz; Németh Pált a dési m. kir. 
állami erdőhivatalhoz; Ponner Nándort a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz; 
Papolczy Józsefet a csíkszeredai m. kir. állami erdőhivatalhoz; Horváth Dezsőt 
az aradi m. kir. állami erdőhivatalhoz; Papp Jenőt a liptóujvári m. kir. főerdő
hivatalhoz ; Berzenkovics Antalt és Slijepcevic Illést a zágrábi kir. erdőigazgató
sághoz ; Daum Alfrédet a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz; Déry Károlyt 
a nagyváradi m. kir. állami erdőhivatalhoz; Schillinger Bélát a lippai m. kir. 
főerdőhivatalhoz ; Pellion Árpádot a nagybányai m. kir. főerdőhivatalhoz ; Juro-
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vich Oltót és Brateljevic Mihályt a vinkovcei m. kir. főerdőhivatalhoz; Hagen 
Józsefet a susáki m. kir. erdőhivatalhoz; Navratil Qyulát a lugosi m. kir. erdő-
igazgalósághoz; Vizsnyovszky Ferenczet a rimaszombati m. kir. állami erdő
hivatalhoz; Bevelaqua Istvánt a susáki m. kir. erdőhivatalhoz; Klausberger 
Józsefet a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatósághoz és Stanek Vojszlavot az 
apatini ni. kir. erdőhivatalhoz. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Adriányi Pál m. kir. erdő
mérnökjelöltet Lúgosról Facsetre és beosztotta az ottani m. kir. erdőgond
noksághoz. 

* 

Herczeg Esterházy Miklós Maunr Antal erdészt, dérföldi erdőgondnokot, 
Löv Jenő erdészt, gyulai erdőgondnokot, Kálmán Viktor erdészt, dombóvári 
erdőgondnokot, Niklos Károly erdészt, tamási erdőgondnokot jelenlegi állomás
helyeiken való meghagyásuk mellett erdőmérnökké, Praznovszky Kálmán erdő
gyakornokot erdőmérnökjelöltté Kismartonba, a közp. erdőrendezőséghez ki
nevezte. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Vasiljevic Vladimír kir. főerdő
mérnököt, sok éven át teljesített kitartó szolgálatának elismerése mellett állandó 
nyugalomba helyezte. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a selmeczbányai m. kir. bányászati és 

erdészeti főiskola erdészeti ágazatánál alkalmazott tisztviselők létszámába — 
ideiglenes minőségben — kinevezte Papp Gusztáv m. kir. erdőmérnökjelöltet 
tanársegéddé az erdőmiveléstani tanszékhez. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Vojtás Árpád m. kir. erdőmérnök

jelöltet Szolgálattételre a görgényszentimréi m. kir. erdőőri szakiskolához osztotta 
be, Surjánszky Kálmán id. min. erdőmérnökgyakornokot pedig áthelyezte 
Görgényszentimréi ől Szászsebesre. 

• 
A m. kir. földmivelésügyi miniszler Braxator Hellmuth kir. segéderdő

mérnököt a vinkovczei kir. főerdőhivataltól a susáki kir. erdőhivatalhoz helyezte át. 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
telj esitett befizetések 1909. évi szeptember hóban. 

Alapítványi kamat 
Alapítványi tőketörlesztés 
Altiszti segélyalap 
Átfutó bevétel 
Bedő Albert alapítvány ._ 
Bükktüzifa romlása stb. 
Egyéb bevétel — — 
Erdei facsemeték nevelése 
Erdészeti épitéstan I. rész (középi-

téstan) I. kötet — 
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. 
Erdészeti épitéstan I I . rész (Ut-, 

vasút- és hidépitéstan) . . . 
Erdészeti Géptan 
Erdészeti Lapok egyes füzetei— . . . : 

Erdészeti Növénytan II . rész — — : 

Erdészeti Nyereségszámitástan 
Erdészeti rendeletek tára — : 

Erdészeti zsebnaptár — : 

.Erdő" czimü lap -
Erdőbecsléstan I I . kiadás . . . — — 
Erdőértékszámitástan I I . kiadás — ' 
Erdőőr ... — : 

Erdőrendezéstan . . . -
Erdőrendezéstan (Fekete) 
Erdők berendezése • 
Erzsébet királyné alapítvány •• 
Értékpapírok kamatai ... 

A rövidítések m a g y a r á z a t a : 
. . . . = ak. hazánk házi faipara (Gaul Károly) = I i . F . 

= 5 att. Értekezések az erdőrendezés köréből = Ee. 
= Asa. Hirdetési dij az E . L = hd. 
= áb. Hirdetési dij az „Erdő"-ben = Ehd. 
= BAa. Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 

. . . = Btr. Kedvezményes lapdij— = kid. 
= • Egy. Készpénzalapitvány = k. a. 

= Ecs. Külföldi fanemek tenyésztése . . . = Kft. 
Lakbér . . . _ _ _ = lb. 

Eép. 1.1. Lapdij (Erd. Lapok) = ld. 
: Eép. 1.2. Legelő erdők (Földes J . ) = F L . 

Legelő-erdők berendezése = M. L. 
Eép. I I . Magyar Erdészeti Oklevéltár = E O T . 

: Egt. Népszerű növénytan ._ — = N- Nvt. 
E L . Ő Felsége fénynyomatu arczképe— = OFa. 
Nvt. I I . Perköltség — . . . _ = Prk. 
Enyt. Postaköltség — — = pk. 
Ert. Rendkívüli bevétel = rb. 
Npt. Szálaló Erdők Berendezése — = Szeb. 

: Eld. Számtan erdőőri szakiskolák részére = Sz. 
Ebt. Tagsági dij - — — = td. 
Eét. Tangens-táblázatok .. = Tt . 
Eő. Gr. Tisza Lajos-alapitvány — = T L a . 
Rz. Titkári nyugdijalap _ = t. ny. a. 
Rzf. Tölgy és Tenyésztése = Töt. 
Eb. Vadászati ismeretek kézikönye... . . . = Vik. 
E. a. Wagner Károly alapítvány- = WKa. 
Ék. 

Ajtay Sándor hd. 10.—. Alsókubini v. urb. hd. 50.95. Bund Károly tnya. 
46.—. Bakó Mátyás Eő. 6.—, pk.—.55. Beszterczei erdőig, hd. 43.15. Besztercze
bányai erdőhiv. Őfa. 8.—. Braxatorisz Zoltán td. 8.—. Özv. gróf Bethlen A.-né 
urad. int. ld. 8.—. Bokor Róbert att. 50.—. Bacsilla Lajos td. 16.—. Bustyaházai 
erdőhiv. hd. 23.55 Csetnek András Eő. 6.—, pk. —.55 Csama Nikulae hd. 34.45, 
Csik vm. hd. 81.33. Csorna Gusztáv td. 8.—. Dezső János td. 16.—. Dezső 
Zsigmond att. 20.—. Dobos Gyula Eő. 6.—, pk. —.55. Dénes Géza td. 16.—, pk. 
—.35. Egri papnövelde hd. 25.55. Egri főkápt. hd. 7.35. Erdőre 307.65. Földm. 
min. hd. 54.80. Fehéregyházi körjegyző hd. 20.65. Földm. min. hd. 19.55. Felső
rákosi v. urb. hd. 17.15. Földmiv. min. hd. 21.55. Giller János td. 16.—, pk. 
—.35. Gaál Imre td. 16.—. Haderdány András td. 16.—. Holecz József Eő. 6.—, 
pk. —.55. Hugyecz József Eó. 6.—. Homoróddarócz község hd. 28.45. Hesz 
Ágoston Eő. 6.—. pk. —.45. Jellinek Gyula Eő. 6.— , Sz. 2.40, pk. —.12. 
Jákusz Lajos Eő. 6.—, pk. —.55. Jávorszky Zoltán npt. 2 . — , pk. —.10. Kováts 
Albert td. 24.—. Koschatzky Rezső td. 16.—. Királyhalmi szakiskola Eő. 36.—. 
Libohorszky József tnya 3.—. László Miksa lb. 62.—. Lenhard Antal Eő. 6.—, 
pk. —.50. Lampel R. Eő. 6.—. Mikes János att. 20.—. Machovics Ferencz td. 16.—, 
pk. —.35. Machay Sylvester td. 20.—. Maier Béla td. 8.—, pk. —.35. Mányay 
Imre hd. 34.75. Dr. Mihályi János hd. 30.85. Nagy Pál Btr. —.66, Egt. 4.—, 
Ebt. 6.—, pk. —.12. Nagykőrös város hd. 17.15. Németh János Eő. 6.—, pk. 
—.55. Neuhöfer-Sohn hd. 10.50. Niederland Rezső td. 8.—. Nagybányai főerdő
hiv. Ert. 9.60, pk. —.45. Oberhauser Gusztáv Eö. 6.—. Ódor Ignácz hd. 15.55-



Persián Iván lb. 53.—. Pompe Hugó td. 16.—. Péntek E. L. 2.40. Rochlitz 
Nándor att. 10.—. Richter Gyula Eő. 6.—. pk. —.55. Rosenberg Ignácz lb. 50.—. 
Szepessi Elek td. 4.—. Somogyi Ferencz td. 16.—, pk. —35.. Szöllősi Rezső 
td. 10.—, pk. —.65. Schenk N. Eő. 6.—. Spitzer Jakab npt. 3.—, Szalóky Sándor 
td. 16.—. Timók János td. 24.—. Trauer Gyula td. 32.—. Törpényi körjegyző 
hd. 38.05. Vadas Gyula att. 20.—. Vallásmin. hd. 35.35. Zágrábi érsekség 
hd. 54.55. Zadrazil János Sz. 1.50, pk. —.12. Zachár István td. 16.—. Zier 
Árpád ld. 4.—. 
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