
kikerülő fiatalemberek nagyrésze természetesen hajlamát követve, 
vadászati szolgálatba lép; s hogy lehetnek ilyenek elegen, onnan1 

sejtem, hogy egy-egy pályázatnál, sőt azon kivül is egyszerre jelent
keznek hármasával-ötösével Magyarországon. 

A hazai nagy vadászterületek tulajdonosai és bérlői, kiknek 
vadászalkalmazottakra állandóan szükségük van, jóformán nem is 
tudják, de legalább is nem hiszik el, hogy magyar hivatásos 
vadász is létezzék. De hogyan i s ? Ne csodálkozzunk! Több 
ezirányu tapasztalatom elhallgatásával csupán egy esetet említek. 

Egy uradalom egymásután 5, egyenkint ezer koronával java
dalmazott vadászi állásra hirdetett éveken át (!) pályázatot magyar 
lapokban és egy magyar kocsistól, egy elcsapott csendőrtől, de 
egy egész légió jó bizonyítványokkal rendelkező osztrák (főleg; 
steyer és morva) jágertől kapott folyamodványt. Tessék a „tulipán" 
jegyében ezek közül választani? Barthos Gyula. 

Halálozás. Fankovich Imre urad. erdőtiszt (Mátraszele, Nógrád 
megye) május hó 25-én elhunyt. Béke hamvaira! 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 

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

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Hoffmann  Sándor kir. köz
alapítványi erdőmestert kir. közalapítványi erdőtanácsossá, Genersich  Sándor kir. 
közalapítványi főerdészt kir. közalapítványi erdőmesterré és Janotyik Károly kir. 
közalapítványi erdészt kir. közalapítványi főerdészszé nevezte ki. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett községi erdők 
szolgálati ágazatánál Förster  Gyula főerdőmérnököt az alsókubini m. kir. állami 
erdőhivatalhoz kinevezte erdőtanácsossá. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Körmendi  Károly m. kir. 
erdőmérnököt Nagyváradról Szatmárnémetibe ; Comaniciu  János m. kir. segéd
erdőmérnököt Zalatnáról Nagyváradra, az ottani m. kir. erdőgondnoksághoz 
(erdőgondnoknak); Nagy  Samu m. kir. erdőmérnököt Sárkányból Zalatnára az 



ottani kir. erdőgondnoksághoz (erdőgondnoknak); Wildmann  Kálmán m. kir. 
segéderdőmérnököt Szászrégenbői Sárkányba, az ottani m. kir. járási erdőgondnok
sághoz (erdőgondnoknak) s végűi Behine  Ferencz m. kir. erdőmérnökgyakornokot 
áthelyezte Beregszászból Szászrégenbe és beosztotta a régeni felső m. kir. járási 
erdőgondnoksághoz. 

* 
A földmivelésügyi miniszter áthelyezte Ittu  Mihály m. kir. erdőmérnököt 

a kaposvári m. kir. állami erdőhivatal kerületéből, Kaposvárról az aradi m. kir. 
állami erdőhivatal kerületébe, Aradra erdőgondnoknak és Horváth Miklós m. kir. 
segéderdőmérnököt a dévai m. kir. állami erdőhivatal kerületéből a kaposvári 
m. kir. állami erdőhivatal kerületébe, Kaposvárra (az igali m. kir. járási erdő
gondnoksághoz erdőgondnoknak). 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte László  János m. kir. erdő
mérnökjelöltet Nagyenyedről, Dezső  János m. kir. erdőmérnökgyakornokot 
Beszterczéről és Barabási  József m. kir. erdőmérnökgyakornokot Máramaros-
szigetről Csíkszeredára az ottani m. kir. állami erdőhivatalhoz és Kdecsényi 
Mihály m. kir. erdőmérnökjelöltet visszahelyezte Csíkszeredáról Máramarosszigetre. 

• 
0 cs. és ap. kir. Felségének Budapesten 1909. évi május hó 10-én kelt 

legfelső elhatározása alapján, a m. kir. földmivelésügyi miniszter Héczey  Lajos 
kir. erdőfelügyelőt — sok éven át teljesített buzgó szolgálatainak elismerése 
mellett — állandó nyugalomba helyezte. 

* 
A földmivelésügyi miniszter Teschler  Vincze m. kir. erdőtanácsost — ki

tartó szolgálatainak elismerése mellett, saját kérelmére — állandó nyugalomba 
helyezte. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Baltái  János főerdőmérnököt — sok 

éven át teljesített kitartó szolgálatának elismerése mellett —• állandó nyugalomba 
helyezte. 

út út  út 

KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI 
JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOK. 

7509/1908.sz. K. — Őfelsége a király nevében a magyar királyi 
közigazgatási biróság a . . . volt úrbéresek osztatlan tulajdoná
ban levő, közösen használt erdő birtokosainak a m. kir. föld
mivelésügyi miniszter 77833/1905. számú határozatával engedé
lyezett rendkívüli fahasználatból eredő vételárnak a vevő . . . 
és . . . czégtől való behajtása iránt az eljárás megindítása kérdé-


