
HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 

FELHÍVÁS. 
A folyó év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 

felhivatnak, hogy az ehhez szükséges engedély iránt a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter úrhoz intézendő kérvényüket kellően 
felszerelve legkésőbb folyó évi augusztus hó végéig czimemre 
(Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz.) bérmentve küldjék meg. 

Budapest, 1913. évi július hó 10-én. 
Horváth Sándor 
miniszteri tanácsos, 

az erdészeti államvizsgáló bizottság elnöke. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
A budapesti fakereskedelmi szaktanfolyam. A „Budapesti 

Kereskedelmi Akadémia" igazgatósága — a főiskolának (akadémiai 
tanfolyamnak) rendes évi programmján kivül — évenként külön

féle tanfolyamokat rendez abból a czélból, hogy a hallgatók az 
általános közgazdasági és kereskedelmi kiképzésen felül hajlamaik 
szerint, nemkülönben a már kereskedelmi alkalmazásban levők 
a bank-, export- és import-, a biztosítási-, vasúti szállítási- és 
díjszabási-, a fakereskeskedelmi-, bánya- és kohótermékkereskedelmi 
különleges ismereteket is megszerezhessék. 

A nevezett főiskola 1913/1914. tanévének I. felében, ez 
alkalommal már 5-ik ízben tartatik meg az 1904. év október hó 
1-én az érdekeltek óhajára megnyilt és az érdekelt szakközön
ség által élénk érdeklődéssel kisért és anyagi támogatásban része
sített fakereskedelmi szaktanfolyam, melynek czélja az, hogy a 
fatermelő- és fakereskedőre nézve nélkülözhetetlenül szükséges 
elméleti és gyakorlati ismereteket a fakereskedelem szempontjából 
megkívánt terjedelemmel nyújtsa. 

A tanfolyam a Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos 
Egyesülel-éntk támogatásával rendeztetik. 

Az előadások hallgatói rendesek és rendkívüliek. Előbbiek a 
a főiskola rendes hallgatói, kik ezen előadásokat díjmentesen 



hallgathatják. A rendkívüli hallgatók mindazok, kik már a fakeres-
kedői szakmában alkalmazva vannak és magukat tovább kívánják 
képezni; és kik minden heti óráért, melyet hallgatni kivannak, 
az egész félévre 6 korona leczkepénzt fizetnek. 

Az előadások este 6 órától 8 óráig tartatnak; míg az 
előadásokat kiegészítő gyakorlati kirándulások, szobagyakorlatok 
rendesen vasárnap délelőttönként, a gyárlátogatások pedig köz
napokon tartatnak meg. 

A tanfolyam végeztével az önként jelentkező hallgatók 
vizsgálatot tehetnek, melyről — sikeresség esetén — bizonyítvány 
állittaik ki; míg a vizsgálatot nem tevő hallgatóknak a tanfolyam 
látogatása a leczkekönyvükben igazoltatik. 

A fakereskedelmi szaktanfolyam előadásainak részletes pro-
grammja a következő: 

Erdőgazdaságtan. 
I. félév heti 2 óra. Előadó : Tomasovszky Imre, m. kir. főerdőmérnök. 

I. Bevezetés. Az erdők haszna általában. Közgazdasági jelentő
ségük. Földünk erdeinek területe. A magyar szent korona országai 
erdőállományának kiterjedése és eloszlása. Ausztria-Magyarország 
fakereskedelmének áttekintése; fakiviteli és fabehozatali statisztikája. 

II. Az erdőgazdaság. Az erdőgazdaság feladata s termelési 
tényezői (természeti erő, munka és tőke). Feltételes és feltétlen 
erdőtalaj. A véderdő. Erdőalakok termőhely és gazdasági mód 
szerint. Gazdasági módok az erdőgazdaságban. Gazdasági terv. 

III. A hazai fakereskedeleni tárgyát képező tű- és lomblevelű 
fák, cserjék és a fakereskedelemben előforduló fontosabb külföldi 
és tengerentúli fafajok. 

IV. Az erdei haszonvételek. A fő- és előhasználatok nemei, 
azok gyakorlása. Az erdei haszonvételek által nyújtott jövedelem. 

V. Fatermelés. A fa termelésének ideje, módja ér. segédeszközei. 
A fának választékolása s erdei kidolgozása. A termelt anyagok 
közelítése és kihozása. 

VI. A termelt faanyagoknak szárazon és vizén való szállítása. 
Az erdei szekérutak, ezek fentartási szabályai. A közforgalmi utak. 
Az erdei vasutak és közforgalmi vasutak. Erdei pályák, a siklók, 
a felvonók és sodronykötélpályák. Az automobil és gőzteherkocsi. 
Usztatás és tutajozás. 



VII. Az erdőgazdasággal kapcsolatos törvények és rendeletek. 
Az erdők állami felügyelete. Érintkezés az erdőrendészeti hatósá
gokkal. Szállítási engedélyek kieszközlésének módjai. 

VIII. Erdőgazdasági közigazgatás. Állami erdőügyi adminisz-
tráczió. Állami erdőkezelés. Közalapítványi erdők adminisztrácziója. 
Országos Erdészeti Egyesület. Selmeczbányai m. kir. erdészeti fő
iskola. M. kir. erdőőri szakiskolák. M. kir. erdészeti kísérleti állo
mások. Szakirodalom. 

IX. Az I—VIII. alatt részletezett tananyag alapján megfelelő 
házi és külső gyakorlatok; szemléleti oktatás a M. Kir. Mező
gazdasági Múzeum erdészeti gyűjteményeiben. 

Erdőmérés és erdőbecsléstan. 

I. félév heti 1 óra előadás és vasárnapokon gyakorlatok. Előadó Tomasovszky 
Imre, m. kir. főerdőmérnök. 

A) Erdőméréstan. 
Az erdőmérések tárgya, feladata és fontossága. 
I. Bevezetés. Előismeretek. A mérés és mérték. A térkép. 

Tájékozás táborkari kataszteri és erdőgazdasági térképeken. A tér
képkulcs és térképolvasás. A rétegvonalak. 

II. A mérési segédeszközök. A czövek, a karó, a kitüző-rudak, 
jelzőpóznák, a függőón, a vizszinmutató (libella), a mérőrud, a 
mérőláncz, a mérőszalag, a szögtüző léczkereszt-, fahasáb-, fém
hasáb-, üveghasáb-, dob; gömbdioptra, a mágnestű, a compass. 

III. Különféle kitűzési feladatok. Pontok, egyenes, merőleges, 
párhuzamos, egymást keresztező stb. vonalak, állandó szögek 
kitűzése, szögek felezése stb. 

IV. Hosszmérés. Müveletek hosszmérő eszközökkel. Közvetett 
hosszmérés. 

V. Kisebb területek felvétele. Az átlós és a tengelyes felvétel. 
Tájékoztató rajz készítése. A műszerekkel való méréseknek és 
térképkészítésnek fogalma. 

VI. A területszámitás egyszerűbb módjai. 
VII. A szintezés fogalma. A szintező segédeszközök (vizszin-

mérő, szintmérő-lécz és szintező-kereszt) s gyakorlati alkalmazásuk. 
VIII. Egyszerűbb szerkezetű erdei utak kitűzése és építése. 

IX. Mérési gyakorlatok a székesfővárosi erdőkben. 



B) Erdőbeesléstan. 

Az erdőbecstés tárgya, feladata és jelentősége. 
I. A fa vastagságának, hosszúságának, magasságának és 

köbtartalmának megállapítására szolgáló segédeszközök az (átlaló, 
a mérőszalag, a mérőrud, a fakörző, a mérőkaró, a famagasság
mérő, hengertáblák, különféle köbtáblák). 

II. A faköbözés gyakorlati kivitele. A legalyazott fatörzsnek 
részletenként való köbözése; rönkök köbözése felső átmérők szerint; 
szálfák és rönkök csoportos köbözése; vastagabb ágak, rudak, 
suhángok köbözése, ürméterekbe rakott fának köbözése, a kéreg 
mennyiségének megállapítása. Faköbözés különféle köbtáblák segé
lyével. 

III. Állófák köbtartalmának becslése (szembecsléssel, a törzs
nek választékok szerinti felvételével). 

IV. Állományok fatömegének becslése (szembecsléssel, próba
terekkel és a törzsenkénti kiszámlálással). 

V. A fatömegbecslés módjának megválasztása. 
VI. A fa korának megállapítása s a növedék fogalma. 

VII. Erdőbecslési gyakorlatok a székesfővárosi erdőkben. 

Faipari technológia. 

I. félév heti 2 óra és azonkívül górcsövf gyakorlatok a laboratóriumban és gyár
látogatások. Előadó .• Gaul Károly, kir. tanácsos, a Technológiai Iparmúzeum 

igazgatója. 

A faanyag szöveti alkotása. Évgyűrű, bélsugár. A fák fölosz
tása szöveti alkotásuk szempontjából. A faanyag kémiai összetétele. 
A faanyag műszaki tulajdonságai általánosságban. A fontosabb fa
nemek anyagának ismertetése, tekintettel azok jellemző tulajdon
ságaira és szöveti alkotásukra. A faanyag hiányai. A jó műfa kellé
kei. A fa tartósságának növelésére irányult eljárások, úgymint: 
lugozás, gőzölés, szárítás és telítés. A fának kezelése döntés után. 
Famunkáló szerszámok és gépek ismertetése, kiváló tekintettel a 
fürészáruk gyártásánál használtakra. A fa értékesítés módjai. A fa : 

áruk kereskedelmi alakjai. Fakereskedelmi szokások a fontosabb 
faáruknál. Fűrésztelepek tervezése, számítása és berendezése. Üzem 
és fürészárkalkuláczió. Kereskedelmi szokások. Talpfagyártás. Üzem 



és kalkuláczió. Egyéb közönségesebb faáruk produkcziója (hang-
szerfa stb.), Faszéntermelés. A fa száraz desztillácziója. 

* 
A fakereskedelmi szaktanfolyamra a beiratások a „Budapesti 

Kereskedelmi Akadémia" igazgatóságánál (V., Alkotmány-utcza 
11. sz.) folyó évi szeptember hó 8-án kezdődnek és 10én végződ
nek. Az előadások szeptember hó 11-én veszik kezdetüket. 

(Tomasovszky Imre.) 
A „Baranya- , Somogy-, Tolnamegyei Erdészeti és Vadá

szati Egyesület" tanulmányút ja . Az egyesület idei közgyűlésé
vel kapcsolatosan június hó 21—22-én Frigyes kir. herczeg 
gyönyörű bellyei uradalmának egyes érdekes erdőbirtokait tekin
tette meg. Akik ezeket a szép dunamenti erdőket, az árterület 
nádasait és ingoványait s ezekben a világ leghatalmasabb szarvasait 
mindeddig még nem látták, azok bizonyosan feledhetetlen emlékkel 
tértek vissza ezen, ugy az erdészre, mint a vadászra nézve is 
érdekes és nagymértékben tanulságos tanulmányútról. 

Három vármegyéből és a szomszédos Szlavonországból össze
jött mintegy 30 főből álló társaság szombat kora reggel 5 órakor 
gyülekezett a pécsi főpályaudvaron, hol vonatra ülve reggeli 7 
óra után Mohácsra érkezett. Itt a főherczegi erdészeti tisztikar élén 
a társaságot Dokupil Adolf főherczegi erdőfelügyelő fogadta. 
Reggeli után a társaság külön hajóra ült, mely hajó egyébként is 
különleges volt a maga nevében; ugyanis egy csavargőzös olda
lához egy nagy átkelő komp volt erősítve, a kompon kényelmes 
székek, zöld tölgygaly- és repkénydiszités, itt ült, sürgött forgott 
a társaság s akár tánczra is perdülhetett volna, oly kényelmes és 
tágas volt ezen különleges hajófedélzet. 

Várakozásteljesen és megfeszült érdeklődéssel hagyta el a társaság 
a hajót a karapancsai révnél; hol a németek hatalmas császára szarva
sainak leghatalmasabbjait ejtette el. A karapancsai erdőgondnokság 
a Duna mai folyásának balpartján fekszik, kiterjedése mintegy 
11.000 katasztrális hold, ebből azonban csak 3089 katasztrális hold 
erdő, a többi legelő, szántó és nádas. Ezen területből mintegy 
9000 katasztrális hold körülbelül 25 év óta ármentesitve van, a 
többi ma is a Duna árterében fekszik. Alig haladt a társaságot 
vivő 12 kocsiból álló sor néhány kilométert, máris feltűnt az első 



csapat szarvas, mind bika, odább egy másik kisebb csapat, ezek 
közt egy oly hatalmas agancsu 18-as, amilyent a budapesti agancs-
kiállitás első helyezettjei között szoktunk látni; az úttól alig 30—40 
lépésnyire négy jó bika fekszik, fel sem kel, csak végigbámulja a 
hosszú kocsisort, mintha csak tudná, hogy csak egyszer egy évben, 
szeptemberben fenyegeti a vadász részéről veszedelem. Távolabb 
egy nagy rét erdős szélén egy nagyobb csoport fővad áll, lehet 
vagy 80—100 darab, mind szarvassuta és borjú. Ezek nem várják 
be oly közel a kocsikat, mint a bikák, 300—400 lépésnyire már 
kereket oldanak. Ezek már óvatosabbak, mert az év négy hónapján 
keresztül elég gyakran látják egyik-másik társukat a vadász biztos 
golyójától találva összeesni. A vadállomány fegyverrel való szabá
lyozásának fáradságos és sok körültekintést igénylő munkája az 
erdészeti tisztikar feladatát képezi, mely feladat teljesítése közben 
főleg a sutaállomány van lelövésnek alávetve s igy az anyavadból 
álló csapatok óvatosabbak is, mint a bikák. Sorban következtek 
azután az erdészek szivét megörvendeztető látnivalók: az értékes 
amerikai dió és kanadai nyárból álló idősebb erdők, gyönyörű 
magas kőristörzsek és nagy kiterjedésű fiatal faültetések, szlavóniai 
kocsános tölgy, amerikai dióval és amerikai kőrissel elegyítve, 
melyek bámulatosan gyors növekedést mutatnak, itt-ott egyes 
rosszabb talajú homokos foltokon akáczok állanak. A fiatal ülte
tések mindenütt erős sodronykeritéssel vannak körülvéve a vad 
károsítása ellen. A fák élettanára vonatkozó érdekes jelen
séget láttunk itt egy helyen. Ugyanis mintegy hét évvel ezelőtt 

5 0 0 év ó t a g y ó g y í t a n a k csuzt, köszvényt, ischiast, bőrbajokat stb. Trencsén-
Teplicz 3 6 — 4 2 C° természetes forróságu kénes hévviz- és iszapfürdői, Felső-
Magyarország, a berlin-oderberg-wieni fővonalon. Szállodák fürdőkkel egybe
építve, azért egész éven át nyitva. Hidegvízgyógyintézet. Diétetikus konyha. Festői 
fekvés. Enyhe éghajlat. Legnagyobb kényelem. Uj fürdők. Uj szállodák. Uj iszap
fürdők. Házikurákhoz kénes iszap- és vizszétkiildés. Művészi prospektussal 
szívesen szolgál a fürdőigazgatóság. 

Egyesületi tagok és azok hozzátartozói tagsági igazolványuk felmutatása 
mellett következő kedvezményeket élveznek: június 15-ig és szeptember 1-től 
kezdődőleg napi 8 koronáért jó szobát, teljes ellátást, fürdőt és fürdőruhát. Azon 
tagok, kik fent leirt időszakban ezen kedvezményes „Hivatalnoki penziót" nem 
veszik igénybe, de a fürdőigazgatóság tulajdonát képező házak egyikében lak
nak, a fürdőknél 50°/ok edvezményt kapnak. Június 15-től augusztus végéig 25°/o. 
Iszapszétküldésnél 10°/o. 



a belvizek levezetésére egy csatorna létesíttetett, minek követ
keztében a talajvíz sülyedt, ugy hogy mintegy 190 kat. hold 
területen az 50—60 éves kőrisfaállomány annyira száradásnak 
indult, hogy az egész állományt soron kívül ki kellett használni. 
Délben a társaság a karapancsai telephez érkezett, megtekintette a 
híres vadászkastélyt, hol annak idején a német szászár is tanyázott. 
E kastély termeit a figyelmes vendéglátó házigazda a német 
császárnak összes Bellyén lőtt szarvasagancsainak fából faragott 
művészi utánzataival díszítette fel, melyek Pausingernek, a hires 
vadászati festőnek, a bellyei vadászati életből vett eredeti vadászati 
fali festményei között pompásan díszítik a falakat. A kastély előtti 
erdőszerü parkban külön e czélra felállított és a vadon virágaival 
és tölgygalyakkal Ízlésesen díszített sátorban elköltött ebéd után, — 
hol nem egy felköszöntő hangzott el ezen gyönyörű földrészlet 
fenséges birtokosára és kiváló tisztikarára, — a társaság megint 
kocsikra ült és más uton, a vadnak búvóhelyéül szolgáló náda
sokon keresztül, a Duna partján várakozó hajóhoz hajtatott. Az erdő-
boritotta partok és szigetek közt elhajókázva két és fél órai viziut 
után esti fél 7 órakor Apatinba érkezett társaságunk. Itt az apatini 
kincstári erdőhivatal tiszti személyzetének élén Párnái Attila m. kir. 
főerdőtanácsossal fogadott és üdvözölt és részben az újonnan épült 
nagy szállóban, részben magánlakásoknál elszállásolt bennünket. Még 
este megtekintetett a bellyei uradalom által a mult évben Apatinban 
létesített, úgynevezett halászati központ, ahová az uradalom nagy 
kiterjedésű, részben sajátját képező, részben bérben bírt vízterüle
tein fogott halak beszállittatnak és élő állapotban nagyban és 
kicsinyben értékesíttetnek, valamint besózott és szárított alakban 
feldolgoztatnak; ezen szárított hal majdnem kivétel nélkül a 
Balkán-államokba exportáltatik, hol főleg a szegényebb nép
osztály vásárolja azokat. 

Másnap reggel 8 órakor már talpon volt az egész társaság, 
mert Apatin uj és díszes községházának, még díszesebb tanács
termében az erdészeti és vadászati egyesület évi közgyűlését 
kellett megtartani. A Pánczél Ottó kir. erdőfelügyelő elnöklete 
alatt megtartott közgyűlésen kiküldöttek által képviseltette magát 
a földmivelésügyi m. kir. miniszter, az Országos Erdészeti 
Egyesület és a vidéki erdészeti egyesületek. A közgyűlés hatá-



rozatából kifolyólag hódoló és köszönő távirat intéztetett Frigyes 
kir. herczeg ő fenségéhez udvarmesteri hivatala utján, üdvözlő 
táviratok mentek a földmivelésügyi miniszterhez és az egyesület 
távollévő elnökéhez, Széchenyi Bertalan gróf főrendiházi alelnökhöz 
és köszönő távirat Mayer Emil udvari tanácsoshoz a főherczegi 
uradalmak igazgatójához. 

Féltizenegy órakor a társaság megint a maga külön hajójára 
ült és elhajózott a bellyei uradalom „Petres" nevü erdőrészébe, 
mely a Duna árterületében fekszik és igazi kifejezője az árterületi 
őserdőknek; erdő, nádas, viz a legkülönbözőbb alakban válta
kozik s itt van a szarvasnak és vaddisznónak legkedvesebb tartóz
kodó- és búvóhelye is. Itt, ebben a vadonban is sok helyütt 
találkoztunk az erdésznek kultúrát terjesztő kezének nyomaival. 
Az eddig terméketlen, fátlan területek, 1—2 m magas füz- és 
nyársuhángokkal ültettetnek ki, minden egyes fiatal fa náddal 
köttetik körül, hogy a vad kérgét meg ne rágja s ebből a nagy 
fáradsággal és költséggel létesített erdősítésből a viz- és a jégár 

P Ö S T Y É N 
ma már kettős fogalom 

1. Hires iszapforrásai csuz-, kösz-
vényeseteiben az egész világon el
ismert páratlan gyógyhatásuak. 

2. Kitűnően felszerelt hideggyógy
intézetében neuraszténiák, szívbajok 
p o m p á s eredménynyel kezelhetők. 
1912-ben 18.000 fürdővendég. Télen
nyáron nyitva. Felvilágosítást nyújt a 

F ü r d ő i g a z g a t ó s á g . 

Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
kedvezményben részesülnek. :: 

Bővebbet az elnökségnél. 



bizony sokat, nagyon sokat tesz tönkre; érdekes küzdelme ez az 
embernek a természet erőivel, mely küzdelemben itt egyik fél se 
mondható feltétlen győztesnek. Feltűnést keltett egy 40 év előtt mes
terségesen létesített elegyetlen kanadai nyárfaállomány, gyönyörű 
növésű magas fák, melynek fatömege kat. holdanként a kezelő 
erdőtiszt szerint 240—250 ma-ve tehető. 

Déli 1 órakor érkeztünk „Tökös" telepre, hol megint díszes 
ebédlősátor előtt több üstben rotyog a halászlé, serczeg a nyársakra 
húzott hal, az asztalok pedig görnyednek az uradalom saját termésű 
villányi borai alatt. Kedves meglepetésben részesítenek bennünket 
itt az uradalom tisztviselőinek hölgy hozzátartozói. Ebéd után 
a „kőriserdei" vadászkastély körzetében elterülő erdőket kocsikáz-
tuk be. Magas vízállás idején itt 800 — 1000 darab szarvas 
szokott összpontosulni a szomszédos viz alatt lévő árterületekről; 
most csak mintegy 100—120 bikát láttunk egy csoportban, 
melyek midőn megindultak, a sok agancs ugy nézett ki, mintha 
Macbeth erdeje indult volna meg. Dacára a sok vadnak, annak 
károsítását az erdő fáin alig láttuk, mi a fiatalosok gondos óvásá
nak tulajdonitható. A társaság a szép, sötétzöld színű erdei tavak
kal ékeskedő „Sziget" erdőn keresztül estefelé a „Keskend" erdő
részbe érkezett. Megemlítésre méltó, hogy a pélmonostori fő
herczegi erdőgondnoksághoz tartozó erdők, melyekhez a keskendi 
erdő is tartozik, a vadászat értékének beszámítása nélkül, kat. 
holdanként 26 K tiszta jövedelmet hoznak. Ezen erdők kivétel 
nélkül ármentes területen, a pécs-eszéki vasútvonal mentén feküsz-
nek. A keskendi erdőben egy virágokkal és gályákkal szépen fel
díszített vadászház előtt megint csak fehér asztalok, behütött sör, 
hideg éttel várta a társaságot; néhány bucsuének és búcsúszó után 
köszönetet és Istenhozzádot mondva a szives vendéglátónak, a 
közeli vasúti állomásra s innen Pécs és Somogy felé robogott a 
kiránduló társaság, hálát adva Pluvius istennek is azért, hogy 
ezen két felejthetetlen nap alatt áldásából csak akkor juttatott egy-
egy kis részt, midőn fedél alatt voltunk. (P.) 

Halálozás. Kenessey Kálmán ny. m. kir. keresk. min. tanácsos, 
az Országos Erdészeti Egyesület alapító tagja, ki a budapesti 
telefonhálózat létesítése körül is elévülhetetlen érdemeket szerzett 
magának, 92 éves korában jobblétre szenderült. Béke poraira! 



A m. kir . állami tisztviselők f. évi szeptember 2 0 — 2 2 . 
Győrött fogják megtartani IV. országos kongresszusukat, melynek 
tárgysorozatán találjuk a többek közt: 

1. a szolgálati pragmatika érdekében való ujabb állásfoglalást, 
2. az automatikus előlépés szorgalmazását, 
3. a fizetés- és státusrendezésből kihagyottak helyzetének javí

tására és 
4. a nyugdíjtörvény ki nem elégítő intézkedéseinek megfelelő 

kiegészítésére, illetve módosítására irányuló kérelmeket, továbbá 
5. azt a javaslatot, mely az uj nyugdijalap jövedelmének 

tisztviselői jóléti intézményekre fordítását czélozza. 

^ 3% j£ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

( K é r j ü k a z u r a d a l m a k t. v e z e t ő s é g e i t , h o g y e r d ö t i s z t i l é t s z á m u k b a n b e 
á l ló v á l t o z á s o k r ó l b e n n ü n k e t l e v e l e z ő - l a p o n é r t e s í t e n i s z í v e s k e d j e n e k . ) 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőtisztek összesített közös 
létszámában báró Marschall Ernő és Csatay Gyula m. kir. erdőmérnökgyakor
nokokat m. kir. segéderdőmérnökökké kinevezte. 

Bakkay Albin oki. erdőmérnök Kecskemét t. h. j . város főerdőmérnökévé 
választatott meg. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőtisztek összesített közös 

létszámában Muzdeka Dámján kir. erdőmérnökgyakornokot kir. segéderdőmér
nökké, továbbá Pellion Árpád, Navratil Gyula, Klausberger József és Koczika 
János m. kir. erdőmérnökgyakornokokat m. kir. segéderdőmérnökökké kinevezte. 
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