telepítését. „Idei május 25-én kelt átiratára értesítem a tekintetes
Erdőfelügyelőséget, hogy a beküldött Pinus Banksiana hajtások
tűlevelein a Peridermium oblongisporíum (Fuck.) gomba felpattant
spóratermés-tokjai láthatók, melyeknek kihulló sárga spórái a
különféle Senecis (aggófű) növényfajok levelein és szárain a Coleosporium Senecionis (Pers.) nevü gombát hozzák létre. Ennek a
spórái inficziálják a Pinusok tűleveleit, amelyeken az előlnevezett
gomba keletkezik.
Ezt a gombainfekcziót az erős csemeték rendesen kiheverik."
Ajánlom szaktársaimnak, hogy a Pinus Banksiana erdősítéseket
figyeljék meg és közöljék ez irányban tett esetleges tapasztalataikat.
Egyúttal a magam részéről is megkértem Oyurcsó József m. kir.
főerdőmérnököt, a tordai m. kir. járási erdőgondokság vezetőjét,
akivel az itt közölt tapasztalatokat észleltem, hogy az ügyet kisérje
további figyelemmel és megfigyeléseinek eredményét megfelelő
módon hozza nyilvánosságra.
Pászthy Ferencz.
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.
(Kérjük 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 ó t i s z t l l é t s z á m u k b a n be
álló 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 i t e n i s z í v e s k e d j e n e k . )
Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére az erdőfelügyelőségí
szolgálati ágazatnál KflecsényiYtxtna.
erdőfelügyelől főerdőtanácsossá, Ferenczy
Lajos és Czillinger János alerdőfelügyelőkel erdőfelügyelőkké, a magyarországi;
kincstári erdők szolgálali ágazatánál Balogh Ernő és Térfi Béla főerdőtanácsosi;
czimmel és jelleggel felruházott erdőtanácsosokat főerdőtanácsosokká kinevezem,,
továbbá az eidőfelügyelőségi szolgálati ágazatnál Bogdán Géza és Pánczél Ottó
eidőfelügyelőknek a főerdőtanácsosi czimet és jelleget, az állami kezelésbe vettközségi stb. erdők szolgálati ágazatánál Spetimann János főerdőmérnöknek az
erdőtanácsosi czimet és jelleget, a magyarországi kincstári erdők szolgálati
ágazatánál Székely József és Szokolóczy József erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi
czimet és jelleget, valamennyinek díjmentesen és végül a horvát-szlavonországi;
kincstári erdők szolgálati ágazatánál Janussck István erdőmérnöknek a főerdőmérnöki czimet és jelleget adományozom.
Kelt Laxenburgban, 1917. évi június hó 23-án.
KÁROLY s. k.
MEZŐSSY BEL A s. k..

A m. kir. földmivelésügyi minisz'.er kinevezte az állami erdőtisztek össze
sített közös rangsorozati létszámában:
a) az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágazatánál: Pöschl
Ferencz erdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnököt
m. kir. erdőtanácsossá, Horváth József, Hornung Gusztáv, Létai Gyula, Kotzmann
Géza, Bükhel
János, Plachy
Teofil, Schurina
Vilmos és Jancsó István m. kir.
erdőmérnököket m. kir. főerdőmérnökökké;
b) az erdőőri szakiskolák szolgálati ágazatánál: Illés Vidor erdőtanácsosi
czimmel és jelleggel felruházott ni. kir. főerdőmérnököt m. kir. erdőtanácsossá ;
c) a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál: Tomassek
Miklós,
Biró Zoltán, Mezev
Rezső és Várjon Géza erdőtanácsosi czimmel és jelleggel
felruházott m. kir. főerdőmérnököket m. kir. erdőtanácsosokká, Jeszenszky Kálmán,
üasparik Pál, Becker Róbert és Vidos Miklós főerdőmérnöki czimmel és jelleggel
felruházott m. kir. e;dőmérnököket ni. kir. főerdőmérnökökké ;
d) a horvát-szlavonországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál: Kmetónyi
Emil kir. főerdőmérnököt kir. erdőtanácsrssá, Boerin
Virgil és Maier Béla kir.
er.iőmérnököket kir. főerdőmérnökökké;
c) az egytsiíett létszámban : Zseleznyák Péter, Heincz János, Vorák Sándor,
Fábián János, Szilágyi
Ernő, Berecz János, Jarnnik István m. kir. segéderdő
mérnököket, Alberti
János erdőmérnöki czimmel felruházott m. kir. segéderdőnérnököt, Fiedler
Jenő m. kir. segéderdőmérnököt, Blickhardt
József erdőmérnőki czimmel felruházott m. kir. segéderdőmérnököt, valamint Seemayer
Bódog, Kellényi Armad, Bárány Károly, Barabásy
József és Lorge Emil m. kir.
segéderdőmérnököket m. kir. erdőmé'nökökké ;
dr. Fazekas Ferencz oki. erdőméi nököt m. kir. segéderdőméi nőkké, Fejfarck
József, Gregurincic
Ferencz, Dubravszky
János, Apáti
László, Thomae
Ernő,
Szadlis Sándor, Qiozdanic
Milán, Máthis
Gyula, Forster
Imre, Budzinszky
Oltó és Matyasovszky
László, Lukács
Ottó, Páter Ernő, Kachelmann
Ottó és
Ágfalvi Imre m. kir. erdőmérnökgyakornokokat, valamint Otller
Zoltán oki.
erdőmérnököt ideiglenes minőségű m. kir. segéderdőmérnökökké;
Schtrg Károly, Szegedy Oszkár, Schiller János, Bogár Pál, Dudacsek Sándon
Jellmann Emil, Hcider Heniik, Tamás János, Osztroluczky
Tibor, Szántó István,
Szabó János, GlóserDaső, Gondos
Jenő, Petrikovich Gyula, Kiss Lajos, Hammerschmidt Ernő, Czebeczauer József, Szontágh
Ferencz, Zeic János, Buchalla Jenő,
Györké Ernő, Mihalcsis
Boskó, Suciu György, Kovács
József, He/édy Kálmán,
Czeizel Ignácz, Hrobáls József, Dercsényi István, Vusdea Szilárd, Dimák Ödön,
Fieischer Mihály, Stiopu János, Babos Károly, Kovács
Lajos, Neumann
István,
Tóth Antal, Krizmanics
Ferencz, Ütő
Barabás, Popa
János, Velics
Gyula,
Moldován János, Cornsia Aurél, Dénes Jenő, Begyáts
Gábor, Moldován
Aurél,
Kelemen Jenő, Popoviciu
Valér, Dujié
Brankó, Lipták
Viktor, Fekete
József,
Hajdú Béla, Rakssányi
Győző, Zachár Gyula, Hrabovecz Gyula, Sávd
Sándor
és Csányi Aladár díjtalan m. kir. erdőmérnökgyakoniokokat ideiglenes minőségű
m. kir. segélydijas erdőmérnökgyakornokokká.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Jancsó Oyula m. kir. főerdő
mérnököt Topánfalvárói a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság központi szolgá
latához Kolozsvárra.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Bartók Ernő m, kir. főerdő
mérnököt Fenyőházáról Herkulesfürdőre s megbizfa a herkulesfürdői m. kir.
erdőgondnokság vezetésével.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Erdődi György m. kir. főerdő
mérnököt Beszterczebányáról Újbányára (erdőgondnoknak), Zathureczky
Nándor
m. kir. erdőgondnokot Zólyomból Illavára (erdőgondnoknak), Payer hxVnm m. kir.
erdőmérnököt Garamladomérről Zólyomba (erdőgondnoknak) és Pascu Viktor
m. kir. erdőmérnököt Illavárról Garamladomérra (erdőgondnoknak).
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Payer Sándor m. kir. erdőtanácsost Garampéteriről Beszterczebányára s megbízta a beszterczebányai m. kir.
erdőgondnokság vezetésével.
*

A m. kir. f. ldmivelésügyi miniszter áthelyezte Bartha
Gábor m. kir. fő
erdőmérnököt Nagybocskóról Máramarosszigetre a m. kir. erdőigazgatóság köz
ponti szolgálatához, Guary Kálmán m. kir. főerjőmérnököt pedig Bustyaházáról
Nagybocskóra (faraktáigondnoknak).
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Tamás János m. kir. erdő
mérnökgyakornokot Görgényszentimréről Sepsiszentgyörgyre a m. kir. állami
erdőhivatalhoz és GyörkeEmő m. kir. erdőmérnökgyakornokot Sepsiszentgyörgyről
Vadászerdőre a m. kir. erdőőri szakiskolához.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Jákó Jenő m. kir. erdőtanácsost hosszú
szolgálatának elismerése mellett, saját kérelmére véglegesen nyugalomba helyezte.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Wény János m. kir. erdő
mérnököt Csíkszeredáról Szepesófalura (erdőgondnoknak), Sperling Viktor m. kir.
segéderdőmérnököt Szepesófaluból Brassóba (az állami erdőhivatalhoz) és Ütő
Barabás m. kir. erdő mérnökgyakornokot Brassóból Sepsiszentgyörgyre (az állami
erdőhivatalhoz), végül Wingert
János m. kir. segéderdő mérnököt megbízta a
fehértemplomi m. kir. járási erdőgondnokság vezetésével.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Eördögh Bertalan m. kir. erdőmérnököt
Budapestről a lőcsei m. kir. állami erdőhivatal kerületébe Poiolinba helyezte á t '
s megbízta a podolini m. kir. járási erdőgondnokság vezetésével.
*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Schwartz Béla m. kir. erdő
mérnököt Bihardobrosdról a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság központi szolgá
latához Kolozsvárra.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Földváry Miksa kir. alerdőfelügyelőt
áthelyezte Szombathelyről Miskolczra a kir. erdőfelügyelőséghez.
A herczeg Sulkowski J. M. uradalom aradmegyei birtokát megvette a köz
ponti textilipar r.-t. s igy az uradalom erdőtisztjeit u. m. Haberfelner Béla erdő
tanácsost és Antal Miklós főerdészt (hadban) 27—27 évi szolgálat után f. évi
július hó 1-től nyugdíjazta.
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA.
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JEGYZŐKÖNYV.
Felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap
intéző-bizottságának 1917. évi márczius hó 31-én tartott rendes évnegyedes ülésén.
Jelen voltak: Kaán Károly miniszteri tanácsos, h. elnök; Kacsanovszky
Józsaf m. kir. főerdőtanácsos, előadó; Kozma István, Rochlitz Dezső és Arató
Gyula miniszteri tanácsosok; Kiss Ferencz és Pájer István m. kir. főerdőtanácsosok; Wilhelmb Gyula m. kir. főerdőszámtanácsos; Kelecsényi Ferencz,
Tichy Kálmán és Dezsényi Jenő kir. erdőfelügyelők; Gurányi István m. kir.
erdőtanácsos; Beyer Jenő m. kir. főerdőmérnök, bizottsági tagok; Geyer H.
Viktor m. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvevője és Spettmann János m. kir.
főerdőmérnök, az alap jegyzője.
Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, bejelenti, hogy Horváth Sándor
miniszteri tanácsos és Kócsy János nyugalm. miniszteri tanácsos távolmaradásukat
betegségükkel kimentették.
1. Elnök bemutatja a ra. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 1916. évi
147.718. számú értesítését mely szerint az Országos Erdészeti Egyesület az alap
szabályzat 4. §-ában részére fentartott bizottsági tagsági helyekre az 1917—1919.
évek tartamára Kócsy Ferencz ny. miniszteri tanácsost és Kiss Ferencz m. kir.
főerdőtanácsosi, egyesületi tagokat küldötte ki, a miniszter ur ő exczellencziája
pedig maga részéről U.reich Gyula kir. főerdőtanácsost és Kelecsényi Ferencz
kir. erdőfelügyelőt nevezte ki.
A bizottság a miniszter ur értesítését tudomásul veszi.
2. Jegyző előterjeszti az Altruista banknak 1917. évi január havában az
alap intéző-bizottságához czimzett iratát, melyben arról értesítette az alapot, hogy
a pénzbőségre való tekintettel 1917. évi január hó 1-től a betét után csak3*/aP/ö
nettó kamatot fizet.
A bizottság elhatározza, hogy az Altruista bankot megkeresi, hogy az
tekintettel az alap jótékony czéljára, az 1917. évi január hó 1-je előtti kamat
lábat hagyja meg, s amennyiben ez lehetséges nem volna, úgy legyen azon, hogy
az alap betétje minél előbb újból az eddigi kedvezőbb kamatláb mellett kamatozzék.
3. Jegyző felolvassa az alapnak az elmúlt évnegyed, vagyis az 1916. évi
deczember hó 31-én mutatkozó pénzálladékára vonatkozó jelentést, mely szerint:

