
A bajor képviselőház különös javaslattal fordult a kor
mányhoz. Hazai viszonyaink között, amikor bizony vajmi ritkán 
buzgólkodnak földbirtokosaink az erdősítés terén, szokatlanul 
hangzik, ha azt olvassuk, hogy a bajor oly törvényt tart szük
ségesnek, mely erdősítési szándék esetén az előzetes hatósági 
engedélyt és a szomszédoknak beleszólási jogot követel. Szóval, 
ott az eddig mezőgazdaságilag művelt területek gyakori erdősí
tését korlátozni óhajtják. A hatóság (községi elüljáróság, nagyobb 
terjedelmű erdősítéseknél a kerületi kormány) arra volna hivatva, 
hogy mérlegelje, mennyiben szenved az erdősítés által a szom
szédok gazdasága (beárnyalás stb.) s ehhez mért korlátozásnak 
vetné alá az erdősítési tevékenységet. Nagyobb mezőgazdasági 
területek erdősítésénél az is megfontolás tárgyává volna teendő, 
hogy az erdősítés által mennyiben csökken a munkaalkalom. 

Halálozás. Lakner Lajos m. kir. erdőmérnök, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja, mult hó 12-én Rozsnyón 43. élet
évében és Szálka Albert m. kir. főerdőőr, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja, mult hó 21-én Budapesteh életének 62. évé
ben elhunyt. Béke hamvaikra! 
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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 értesíteni szíveskedjenek.) 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Modrovich Ferencz m. kir. 
segéderdőmérnököt Beszterczebányáról Beszterczére az erdőigazgatósághoz. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Jámbor István m. kir. erdőmérnök

gyakornoknak állami szolgálatáról történt lemondását elfogadta. 
* 

Qróf Széchenyi Miklós nagyváradi 1. sz. püspök Balogh Kálmán püsp. 
urad. erdőmestert (Nagyvárad) erdőtanácsossá, Somogyi Géza (Nagyvárad), Feren-
£sik Ödön (Beél), Oyőry Géza (Vaskoh) és Sterba Szabolcs (Mislólázur) főerdé-
szeket főerdőmérnökké, Somogyi Ferencz (Ökrös), Marossy Antal (Tenke), Hám 



Károly (Ágris), Hesz Ágoston (Biharlonka) és Békeffy Miklós (Biharkristyór) 
erdészeket erdőmérnökké, végül Kardos Kálmán erdészjelöltet (Nagyvárad) segéd-
erdőmérnökké nevezte ki. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőtisztek összesített közös 
rangsorozati létszámába kinevezte m. kir. erdőmérnökjelöltté Radó Gábor okleveles 
erdőmérnököt (Tótsóvárra) ; továbbá ideiglenes minőségű m. kir. erdőmérnök
gyakornokokká a következő végzett erdészeti főiskolai hallgatókat, és pedig: 
Szokol Andrást (Gödöllőre), Mihalovics Sándort (Zalatnára), Wiiting Ottót 
(Szilágysomlyóra), Nagy Kálmánt (Csíkszeredára), Pauks Pált (Beszterczebányára), 
Kerényi Zoltánt (Lippára), Schorscher Jánost és Teutsch Oszkárt (Beszterczére), 
Zsurílla Pált (Susakra), Horváth Valtert (Medgyesre), Tóber Samut (Csíkszeredára), 
Biró Jenőt (Máramarosszigetre), Illyés Károlyt (Kolozsvárra), Szporni Károlyt 
(Suíakra), Bencsik Mátyást (Lőcsére) és Csáky Dezsőt (Csíkszeredára); végül 
díjtalan m. kir. erdőmérnökgyakornokokká a következő végzett erdészeti főiskolai 
hallgatókat, és pedig: Kiss Zoltánt (Liptóujvárra), Schauer Gyulát (Beszterczére), 
Hofstadter Ottó Róbertet (Beszterczére), Richter Györgyöt (Nagybányára), Kopric 
Andrást (Zágrábba), Nagy Zoltánt (Kolozsvárra), Klözel Oszkárt (Ungvárra), Henter 
Jánost (Nagyszebenbe), Wingert Jánost (Verseezre), Holtz Jánost (Vinkovczére), 
Brúder Gyulát (Eperjesre), Nagy Jenőt (Kolozsvárra), Bodor Sándort (Beszterczére), 
Sándor Bélát (Ungvárra), Bauer Sándort (Csíkszeredára), Rochlitz Bélát (Bustya-
házára), Jeremics Gábort (Beszterczére), Deák Gerőt (Beszterczebányára), Szőke 
Győzőt (Lippára), Daday Gábort (Ungvárra), Kalmár Elemért (Orsóvára), Ondrej-
kovics Tituszt (Liptóujvárra) és Bocsor Dezsőt (Tótsóvárra). 
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