
Ezen rendkívül kedvező tölgyfaeladás bizonyítja újból aztf 

hogy a világhírű szlavóniai tölgyesek folyton kevesbedvén, a 
maradékok felette kedvező árakon fognak eladatni, s előre nem 
látható magas ajánlatokra számithatunk. 

Bokor Róbert. 

ú£ c£? 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Tavi Gusztáv ny. miniszteri tanácsos kitüntetése. 
O Felsége a király, személye körüli minisztér iumának e lő
terjesztésére Tavi Gusz táv nyugalmazot t miniszteri tanácsos
nak, a szabadalmazot t osztrák-magyar ál lamvasuttársaság 
igazgatójának és törvényes u tódainak az e rdő- és mező
gazdaság terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar 
nemességet Ferenczfalvi előnévvel díjmentesen adományozta . 
Osztat lan ö römmel fogadta e kitüntetés hírét minden szak
társunk, mert ez esetben is a köztisztelet méltó részesére 
esett a királyi kitüntetés, amely másrészt a magyar e rdő 
gazdaságra is fényt vet. 

Értekezlet a közgazdasági egyetem felállítása ügyében. 
A közgazdasági egyetem előkészítésére alakult bizottság f. hó 6-án 
az érdekelt testületek és egyesületek képviselőinek meghívásával 
értekezletet tartott, melynek tárgya a kormányhoz intézendő sürgős 
felirat megszerkesztése volt. Az előkészítő bizottságnak ugyanis az 
a terve, hogy a feliratot az 1912-ik évi állami költségvetés, illetve 
a kultusztárcza tárgyalása alkalmával ugy a képviselőházban, mint 
a főrendiházban egy-egy tekintélyes képviselő, illetve főrend fel
szólalása kapcsán nyújtja be. 

A közgazdasági egyetem felállításának eszméjét a megbízással 
ellátott testületek és egyesületek rokonszenvvel fogadták. A köz
gazdasági egyetem a mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi fakul
tásokat ölelné fel, a jelenlegi szakfőiskolákat azonban önálló fejlő-



ölesükben semmi tekintetben sem befolyásolná s inkább azt a czélt 
szolgálná, hogy a közgazdasági működésre készülő egyének a 
gyakorlati életben szükségelt s szakfőiskola végzése nélkül manapság 
igen nehezen megszerezhető ismereteket kisebb, de általánosabb 
keretben elsajátíthassák. 

Ilyenformán az erdészeti főiskolánknak önnálló, független fejlő
dése semmi tekintetben sem lenne a közgazdasági egyetem felállí
tásával veszélyeztetve. 

Személyi hir. A m. kir. földmivelésügyi miniszter az 1908. évi 
VII. és X X X I X . törvényczikkek alapján, a birtokrendezési ügyekben 
működő gazdasági szakbizottság tagjává Téglás Károly miniszteri 
tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott főerdőtanácsost nevezte ki. 

Állami tisztviselők zsebnaptára 1912. évre. Összeállította: 
Csikvárí Jákó (Mátyásföld). 

Igen ügyesen összeállított zsebnaptárban foglalta össze szerző 
az állami tisztviselőt közelebbről érdeklő összes rendelkezéseket, 
utasításokat stb., melyek különösen a kinevezési jog, a minősítés, 
az illetmények, az utazási költségekre stb. vonatkoznak. Közli ezen-
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kivül még a szolgálati vétségeket, a fegyelmi eljárás eseteit, majd 
pedig az állami közigazgatás történetét is ismerteti. 

Az alapok, alapítványok, ösztöndijak, tisztviselői hitelintézetek 
összeállításán kivül végül felsorolja mindazon kedvezményeket, 
melyek a tisztviselőket megilletik. 

<l£ c£? ú£ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

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

A Személyem körüli minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar 
miniszterelnököm előterjesztésére Tavi Gusztáv nyugalmazott miniszteri tanácsos
nak, a szabadalmazott osztrák-magyar államvasuttársaság igazgatójának és tör
vényes utódainak, az erdő- és mezőgazdaság terén szerzett érdemei elismeréséül, 
a magyar nemességet „Ferenczfalvi" előnévvel díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1,911. évi november hó 24-én. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

GRÓF KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY s. k. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Preiszner Nándor m. kir. főerdő
mérnököt — saját kérelmére — állandó nyugalomba helyezte. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Zadrazil János m. kir. erdőmérnök
gyakornok állásáról való lemondását elfogadta. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Huszár Lajos losonczi orvost 
Breznóbányára m. kir. kincstári erdészeti orvossá nevezte ki. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Gabnay Ferencz m. kir. főerdőmérnököt 

Gödöllőről Budapestre helyezte át s szolgálattételre a vezetése alatt álló minisz
térium központi számvevőségének erdészeti csoportjához osztotta be. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdők keze
lésének szolgálati ágazatánál áthelyezte Ocsárd Károly m. kir. erdőtanácsost 
Nagybányáról Gödöllőre (főnökhelyettesnek), Burdáts János m. kir. erdő
tanácsost Ungvárról Nagybányára (főnökhelyettesnek), Mike Imre m. kir. főerdő-


