
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése folytán Nagy László 
uradalmi erdőmesternek az erdőgazdaság terén szerzett érdemei elismeréséül, az 
erdőtanácsosi czimét díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1905. évi február hó 11-én. 
Ferencz József s. k. 

gróf Khuen-Hédenáry Károly s. k. 
* 

Ő felsége a király Bartha Béla dr. debreceni ev. ref. jogakadémiai 
rendes tanárt a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskola jogi tanszékére 
I. osztályú rendes tanárrá nevezte ki. 

* 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Tcrstyánszky László közalapítványi 

czimzetes erdőtanácsost valóságos erdőtanácsossá és Dapsy Frigyes m. k. erdő
mestert közalapítványi erdőmesterré nevezte ki. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Párnái Attila erdőtanácsost a lugosi 
erdőigazgatóság kerületéből, — Bokor Róbert erdőmestert pedig, a magyar
országi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába való egyidejű átsorozásával, 
a földmivelésügyi minisztériumból az apatini erdőhivatalhoz helyezte át s előbbit 
az erdőhivatal vezetésével, utóbbit pedig az ellenőrködői teendők ellátásával 
bizta meg, — Mariányi János főerdészt pedig az otöcsáci erdőhivatal kerületéből 
a földmivelésügyi minisztériumhoz helyezte át. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket kezelő 
erdőtisztek létszámában Muzsnai Géza erdőmestert a kolozsvári erdőigazgatóság 
kerületéből a földmivelésügyi minisztérium I. B. 3. ügyosztályához, — Röhrich 
Márton erdőmestert a lippai főerdőhivatal kerületéből a kolozsvári erdőigazgatóság, 
— Buhcscu Terentius főerdészt pedig a földmivelésügyi minisztérium I. B. 3. 
ügyosztályából a lippai főerdőhivatal kerületébe helyezte át s Röhrich Mártont 
a kolozsvári, — Buhescu Terentiust pedig a lippai erdőrendezőség vezetésével 
bizta meg. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket 

kezelő erdőtisztek létszámában Medveczky Ernő főerdészt a liptóujvári főerdő
hivatal kerületéből — saját kérelmére — a lugosi erdőigazgatóság kerületébe 
helyezte át és az ottani erdőrendezőség vezetésével bizta meg. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi minister Czillinger János erdészjelöltet állami 
szolgálata alól — saját kérelmére — felmentette, Volfinau Gyula erdőgyakornokot 
pedig a liptóujvári főerdőhivatal kerületéből a liptóujvári erdőőri szakiskolához 
helyezte át és a tanársegédi teendők ellátásával bizta meg. 



A m. kir. földmivelésügyi miniszter Irinyi Aurél erdészjelöltet a soóvári 
erdőhivatal kerületéből a földmivelésügyi minisztérium erdészeti osztályához 
helyezte át. 
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A magyar királyi földmivelésügyi miniszter a horvát-szlavonországi kincstári 
erdőket, az állami kezelésbe vett községi s némely más erdőket és kopárterüle
teket és a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámában a 
következő végzett erdészeti főiskolai hallgatókat nevezte ki ideiglenes minőségű 
erdőgyakornokokká: 

Zvarik Egyedet (az otocsáczi kir. erdőhivatalhoz), Niederland Rezsői (a 
beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz), Háger Gyulát (a kolozsvári m. kir. 
állami erdőhivatalhoz), Maritia Vazult (az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz), 
Gohn Emilt (a székelyudvarhelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz) és Egly Józsefet 
(a beszterczei m. kir. állami erdőhivatalhoz). 


