
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket kezelő 
erdőtisztek létszámában a következő erdőtiszteket nevezte ki: erdőtanácsossá 
Bodor Jenő erdőmestert a kolozsvári erdőigazgatóság kerületébe; erdő mesterekké 
a következő főerdészeket: Füredi Edét a lippai főerdőhivatal, Puza Jenőt a 
máramarosszigeti, Várnai Ödönt a kolozsvári, Emeríczy Győzőt a máraniaros-
szigeti, Nemes Károlyt a kolozsvári, Temesváry Bélát a beszterczebányai erdő
igazgatóság, Zachár Jakabot az ungvári, Rőhrich Mártont a lippai főerdőhivatal, 
Muzsnay Gézát a kolozsvári erdőigazgatóság kerületébe, Kozma Istvánt a föld
mivelésügyi minisztériumba, Miskolczy János erdőmesteri czimmel felruházott 
főerdészt a hegyvidéki miniszteri kirendeltséghez, Szabó Józsefet a földmivelés
ügyi minisztériumba; föerdészekké a következő erdészeket: Tompa Ferenczet a 
lippai főerdőhivatal, Bedő Lajost a beszterczebányai erdőigazgatóság, Lányi Ernőt 
a liptóujvári főerdőhivatal kerületébe, Buhescu Terentiust és Térfi Bélát pedig, 
a földmivelésügyi minisztériumba. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Hudák Aladár okleveles erdészt, a 
magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába, a bustyaházai 
erdőhivatal kerületébe, m. kir. erdőgyakornokká nevezte ki. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket kezelő 
erdőtisztek létszámában Ziign Nándor, Földváry Miksa és Petricsek Adolf, a 
horvát-szlavonországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámában pedig 
Maszücs Gusztáv, Sknltéty Győző, Korbély Samu és Stojanovits Illés ideiglenes 
minőségű erdőgyakornokokat állásaikban véglegesítette. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Bránszky László végzett erdészakadémiai 
hallgatót a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába ideig
lenes minőségű m. kir. erdőgyakornokká nevezte ki és szolgálattételre a mára
marosszigeti erdőigazgatóság kerületébe osztotta be. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a kincstári erdészeti orvosok létszámában 
dr. Terray Lajost a X-ik fizetési osztály 1—ső, dr. Folkmann Jánost pedig a X-ik 
fizetési osztály 2-ik fokozatába léptette elő. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket kezelő 
erdőtisztek létszámában Kostialik János erdészt a kolozsvári erdőigazgatóság 
kerületéből a liptóujvári főerdőhivatal, Puskás István erdészt a bustyaházai erdő
hivatal kerületéből, az apatini erdőhivatal, Klimkó Gyula erdészt a liptóujvári 
főerdőhivatal kerületéből, a bustyaházai erdőhivatal, Irinyi Aurél erdészjelöltet 



pedig a bustyaházai erdőhivatal kerületéből a sóvári erdőhivatal kerületébe 
helyezte át. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter, az állami kezelésbe vett községi és némely 
más erdők és kopár területek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek létszámában a 
következő erdőtiszteket nevezte ki : 

Erdőtanácsossá, a VII. fizetési osztály 3-ik fokozatába: Szojka Gyula m. kir. 
erdőmestert (az eperjesi m. kir. állami erdőhivatalhoz); 

Erdőmesterekké, a VIII. fizetési osztály 3-ik fokozatába a következő m. kir. 
főerdészeket: Teschler Vinczét (a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz), Jakab 
Józsefet (a brassói m. kir. állami erdőhivatalhoz), Puskás Ferenczet (a beszterczei 
m. kir. erdőigazgatósághoz), Karvas Emilt (a m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
erdészeti főosztályába) ; 

Főerdészekké, a - IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába a következő m. kir. 
erdészeket: Bodoni Miklóst (a temesvári m. kir. állami erdőhivatalhoz), Koralevski 
Gézát (a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz), Krausz Ernőt (a székely-udvar
helyi m. kir. állami erdőhivatalhoz), Krippel Móriczot (a csíkszeredai m. kir. 
állami erdőhivatalhoz), Szécsi Imrét és Gruber Gyulát (a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti főosztályába) ; 

Erdészekké, a X . fizetési osztály 3-ik fizetési fokozatába a következő m. kir. 
erdészjelölteket: 

Fejér Kálmánt (a beszterczebányai m. kir. állami erdőhivatalhoz), Campeán 
Jánost (a nagyszebeni m. kir. állami erdőhivatalhoz), Tomka Jenőt (a zalaeger
szegi m. kir. állami erdőhivatalhoz), Ferencz Bélát (a beszterczei m. kir. állami 
erdőhivatalhoz), Szabó Kálmánt (a szombathelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz), 
Kressák Pált és Pribnow Pált (a máramarosszigeti m. kir. állami erdőhivatalhoz i. 

* 

Á T H E L Y E Z É S E K : Anderkó Abel m. kir. főerdész Máramarosszigetről Sop
ronba a csepregi m. kir. járási erdőgondnokság vezetésére; 

Schuszter András m. kir. erdész Sárkányból Újvidékre a m. kir. járási erdő
gondnokság vezetésére; 

Polakovits György m. kir. erdészjelölt Deésről Sárkányba a m. kir. járási 
erdőgondnokság vezetésére ; 

Hornung Gusztáv m. kir. erdészjelöltet Trencsénből Csíkszeredára a m. kir. 
állami erdőhivatalhoz; 

Fröhlich Brúnó m. kir. erdőgyakornokot Rimaszombatból Csíkszeredára a 
m. kir. állami erdőhivatalhoz; 

Héjas Kálmán m. kir. főerdészt Budapestről a m. kir. földmivelésügyi minisz
térium erdészeti főosztályának 3. ügyosztályából Kaposvárra a m. kir. állami 
erdőhivatal főnöki teendőinek ellátására; 

Jakab József m. kir. erdőmestert Gyergyó-Szent-Miklósról Brassóba a m. 
kir. állami erdőhivatal főnöki teendőinek ellátására ; 

Dömsödy Zoltán m. kir. főerdészt Gyergyó-Tölgyesről Gyergyó-Szent-Miklósra, 
a gyergyó-alfalui m. kir. járási erdőgondnokság vezetésére ; 



Ittu Mihály m. kir. erdész Szelistyéről Gyergyó-Tölgyesre. a m. kir. járási 
erdőgondnokság vezetésére; 

Plachy Teofil m. kir. erdészjelölt Beszterczéről Szelistyére, a m. kir. járási 
erdőgondnokság vezetésére; 

Koschatzky Rezső m. kir. erdészjelölt Turócz-Szent-Mártonból Beszterczére, 
a m. kir. erdőigazgatósághoz; 

Dapsy Frigyes m. kir. erdőmester Deésről Budapestre, a m. kir. földmive
lésügyi minisztérium erdészeti főosztályának 3/b. ügyosztályába ; 

Bodnár Richárd m. kir. főerdész Szilágy-Somlyóról Deésre, a m. kir. állami 
erdőhivatal főnöki teendőinek ellátására; 

Simonek Gotthárd m. kir. erdészjelölt Petrozsényból Szilágy-Somlyóra, a m. 
kir. járási erdőgondnokság vezetésére; 

Payer Arthur m. kir. erdészjelölt Déváról Petrozsénybe, a m. kir. járási 
erdőgondnokság vezetésére. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőfelügyeleti személyzet lét

számában Neogrády Kálmán kir. alerdőfelügyelőt a IX. fizetési osztályból a VIII. 
fizetési osztály 3-ik fokozatába a pozsonyi, és Kolosy Béla kir. alerdőfelügyelőt 
a IX. fizetési osztályból a VIII. fizetési osztály 3-ik fokozatába a turócz-szent-mártoni 
kir. erdőfelügyelőséghez, Jausz Sándor kir. alerdőfelügyelőt a IX. fizetési osztályból 
a VIII. fizetési osztály 3-ik fokozatába a m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
állami erdőfelügyeleti "ügyosztályához első osztályú alerdőfelügyelőkké, Babos 
József tn. kir. főerdészt a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába a maros-vásárhelyi, 
Cöegezy Pál m. kir. főerdészt a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába a nagyszebeni, 
Goró Ferencz m. kir. erdészt a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába a dévai és 
Dezsényi Jenő m. kir. erdészt a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába a miskolczi 
kir. erdőfelügyelőséghez másodosztályú alerdőfelügyelőkké kinevezte. 

* 
A in. kir. földmivelésügyi miniszter, a horvát-szlavonországi kincstári erdőket 

kezelő erdőtisztek létszámában Dianowszky Pál és Tordony Emil főerdészeket 
a zágrábi erdőigazgatóság kerületébe erdőmesterekké, Hajdú Rezső erdészt a 
zágrábi erdőigazgatóság kerületébe iőerdészszc, Simonffy Akoserdészjelöltetazágrábi 
erdőigazgatóság kerületébe erdészszé, Horváth Sándort az otocsáci erdőhivatal, 
Frommeyer Antalt a vinkovcei főerdőhivatal, Bakkay Albin Józsefet az otocsáci 
erdőhivatal, Ambrózy Románt pedig a zágrábi erdőigazgatóság kerületébe erdész
jelöltekké nevezte ki. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a számvevőségek egyesitett létszámában 
Donáth Károly erdőszámtisztet erdőszámellenőrré, Belházy Géza számgyakornokot 
ideiglenes minőségű számtisztté és Szabó Bálint munkácsi lakost ideiglenes minő
ségű díjtalan számgyakornokká nevezte ki. 

* 
Kellner Viktor Coburg hgi. erdőtiszt Polonkáról Puszta-Vacsra helyeztetett át. 

A vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter Janotyik Károly központi szolgá
lattételre berendelt közalapítványi kir. erdészjelöltet erdészszé, Kubicza István znió-
váraljai közalap, kir. erdőgyakornokot erdészjelöltté kinevezte. 


