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Változások a z erdészet i szolgála t körében . 
Földmivelésügyi magyar minis terem előterjesztésére Sóltz: 

Gyula ministeri tanácsos i czimmel és jelleggel felruházott föerdö
tanácsost és erdöigazgatót országos főerdőmesterré és Tavi Gusz táv 
erdőtanácsos t föerdőtanácsossá kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1897. évi júl ius hó 15.-én. 

Ferencz József s. k. 

Darányi Ignácz s. k. 

Földmivelésügyi magyar minis terem előterjesztésére Sziklai 
Emil alerdöfelügyelőt erdöfelügyelővé kinevezem. 

Kelt Ischlben, 1897. július 3 . 
Ferencz József s. k. 

Darányi Ignácz s. k. 

A földmivelésügyi mágy. kir. minister a következő erdőt isz te
ket nevezte ki. 

/. A magyarországi kincstári erdőket kezelő erdötisztek létszámában: 
Erdömesterré : a VIII. fiz. oszt. 3 . fiz. fokozatába Bélai 

József m. kir. főerdészt (az orsovai erdőhivatalhoz). 
Föerdészekké a IX. fiz. oszt. 3 . fiz. fokozatába a követ

kező m. kir. e rdészeke t : Korai Frigyest (a beszlerczebányai erdö-
igazgatósághoz), Ivancsó Ber ta lant (az apat ini erdőhivatalhoz), 
Verbovszky Józsefet (az orsovai crdőhivatalhoz), Sjxmgol Gézát (a-
máramarossziget i erdöigazgatósághoz), Zachár Jakabot (az ungvári 
főerdőhivatalhoz), Röhrich Mártont (a lippai főerdőhivatalhoz), 
Muzsnai Gézát (a zsarnóczai erdőhivatalhoz), Xctgg Károlyt (a 
bustyaházai erdőhivatalhoz) , Kozma Is tvánt (a földmivelésügyi 
m. kir ministerium erdészeti főosztályához sz. t. b.), Bekéng Ala
dár t (a máramarossz ige t i erdöigazgatósághoz) . 

Erdészekké a X. fiz. oszt. 3. fiz. fokozatába a következő m. k.. 
erdészjelölteket: Bihari Ödönt (a szászsebesi crdőhivatalhoz) , Tichg 
Kálmánt (a földmivelésügyi magy. kir. ministerium erdészet i főosz
tályához sz. t. b.), Ngúl Sándor t a máramarossziget i erdöigazgató
sághoz), Masztics Ádámot (a liptóujvári főerdőhivatalhoz), Várjon 
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Gézát (a zsarnóczai erdőhivatalhoz) . Szvetelszky Gézát és Güniher 
Józsefet (a máramarossz ige t i m. kir. erdőigazgatósághoz), Gyar
matiig Mózest (az orsovai erdőhivatalhoz) , Tompa Fe rencze t (a 
lippai föerdöhivatalhoz), Takács Miklóst (az ungvári főerdöhivatal-
hoz), Biró Lajost (a gödüllői erdőhivatalhoz) , Bedö Lajost (a besz
terczebányai erdőigazgatósághoz), Lányi Ernőt (a liptóujvári föerdö
hivatalhoz), dr. Hoffmann Gyulát (a földmivelésügyi magyar kir. 
ministerium erdészeti főosztályába sz. t. b.), Aschner Vilmost (az 
orsovai erdőhivatalhoz) . 

Erdészjelöltekké a XI. fiz. osztályába a következő magy. kir. 
e rdögyakornokokat : Gura Károlyt (a kolozsvári erdőigazgatósághoz), 
Barsy Richárdot (a bus tyaházai erdőhivatalhoz), Krau.se Károlyt 
(a szászsebesi erdőhivatalhoz) , ifj. Szepesi Gusztávot (a liptóujvári 
föerdöhivatalhoz), Tuzson J ános t (a se lmeczbányai erdészeti aka
démiához), Aíedveczky Ernőt (a besz terczebányai erdőigazgatóság
hoz), Hoffmann Rrunót (a bus tyaháza i erdöhivatalhoz), Balogh 
Ernőt (a földmivelésügyi m. kir. min. erdészeti főosztályához sz. 
t. b.), Korzensky Antalt (a lugosi erdőigazgatósághoz) , Vaitzik Emilt 
(a se lmeczbányai erdészeti akadémiához) , Ondrus Gyulát (a föld
mivelésügyi m. kir. minister ium erdészet i főosztályához sz. t. b . ) , 
Bund Károlyt (a földmivelésügyi magy. kir. minis ter ium erdészeti 
főosztályához sz. t.b.) és Basa Lajos oki. erdészt (a szászsebesi 
erdőhivatalhoz). 

Erdőgyakornokokká a következő oki. e rdészeke t : Egri Feren
czet fa lippai föerdöhivatalhoz), Szabó Bélát (a máramarossz iget i 
erdőigazgatósághoz), Láhner Is tvánt (a lippai föerdöhivatalhoz), 
Jancsó Gyulát (a kolozsvári erdőigazgatósághoz) , Sikó Áront, Ajtay 
Jenőt és Rónay Imrét (a l ippai föerdöhivatalhoz), Krajcsovics 
Ferenczet (a lugosi erdőigazgatósághoz) , Szvoboáa Zénót (a mára 
marosszigeti erdöigazgatósághoz), Enyedi J ános t (a soóvári erdő
hivatalhoz), Fejér Ká lmánt (a szászsebesi erdőhivatalhoz), Wolln-
hofer Pál t (a gödöllői erdöhivatalhoz) , Weisz Fe rencze t (az ungvári 
föerdöhivatalhoz), Puskás I s tvánt (a liptóujvári föerdöhivatalhoz), 
Puchreiner Henriket (a lippai föerdöhivatalhoz), Dietl Ágostont és 
Zsabka János t (a bus tyaháza i erdöhivata lhoz) , Nyitray Józsefet 
(az orsovai erdöhivatalhoz), Paul Pé te r t (a szászsebesi erdöhiva
talhoz). Huszár Pál t (a kolozsvári erdöigazgatósághoz). 
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II. Az állami kezelésben álló községi erdőket kezelő erdötisztek lét
számában: 

Föerdészekké a IX. fiz. oszt. 3. fiz. fokozatába a követ
kező magy. kir. e rdészeke t : Páll Miklóst (a nyárád-szeredai erdő-
gondnoksághoz) , Pál Tamás t (az igali erdőgondnoksághoz), Lum-
nitzer Bélát (a zalaegerszegi erdőhivatalhoz) . 

Erdészekké a X. fiz. oszt. 3. fiz. fokozatába a következő 
magy. kir. erdészjelölteket, illetve járás i e rdöt i sz teke t : Deák Gézái 
(a dobronyai erdőgondnoksághoz) , Dávid János t (a zalaegerszegi 
erdőhivatalhoz) , Kossányi Bélát (a beszterczebányai erdőgondnok
sághoz), Tóth Miklóst (a földmivelésügyi magy. kir. ministerium 
erdészet i főosztályához sz. t. b.). 

Erdészjelöltté: a XI. fiz. osztályba Iiadulg J ános magy. kii-, 
erdőgyakornokot (a székely-udvarhelyi erdőhivatalhoz.) 

Erdögyakornokokká a következő okleveles e rdészeket : Cam-
peán János t (az aradi erdőgondnoksághoz) , Tomka Jenőt (a zala
egerszegi erdőhivatalhoz), Ferenczi Bélát (a lőcsei erdőgcndnok-
sághoz), Szabó Kálmánt (a gyergyó-szent-miklósi erdőrendezőség
hez), Kressák Pál t (a bezdáni erdőgondnoksághoz). 

III. A horrát-szlavonországi kincstári erdőket kezelő erdötisztek lét
számában : 

Erdömesterekké a VIII. fiz. oszt. 3. fiz. fokozatába a követ
kező kir. főerdészeket : Kolár János t (a zágrábi erdőigazgatóság
hoz), Nagy Vinczét (a földmüvelésügyi magy. kir. ministerium 
erdészet i osztályába sz. t. b.). 

Föerdészekké a IX. fiz. oszt. 3. fiz. fokozatába a követ
kező kir. e rdészeke t : Pere Vilmost és Zajc Karmelot (az otocsáczi 
erdőhivatalhoz) , Bokor Róber te t (a vinkovczei főerdőhivatalhoz) 
és Brausil Miksát (a zágrábi erdöigazgatósághoz). 

Erdészekké a X. fiz. oszt. 3. fiz. fokozatába a köveikezű 
kir. erdészjelöl teket : Barkóczay Ferencz oki. erdészt (az otocsáczi 
erdőhivatalhoz) , Kmetónyi Emilt (a vinkovczei főerdőhivatalhoz), 
Hajdú Rezsőt (a zágrábi erdöigazgatósághoz), Boór Károlyt (az 
otocsáczi erdőhivatalhoz). 

Erdészjelöltekké a XI. fiz. osztályba a következő kir. erdész 
je lö l teke t : Fmöki Adolfot (a selmeczbányai erdészeti akadémiához), 
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Bogsch Árpádot (a zágrábi erdöigazgatósághoz), Jakab Is tvánt (a 
vinkovczei föerdöhivatalhoz), Stromszky Lászlót (a zágrábi erdő
igazgatósághoz). 

Erdógyakornokokká a következő okleveles e rdészeke t : Zwi-
ckelsdorfer Jánost , Ott Károlyt és Boeriu Virgilt (a zágrábi erdő-
igazgatósághoz). 

IV. Az állami erdőfélügyeleti személyzet létszámában. 

Kir. alerdófelügyelökk é a VIII. fiz. oszt. 3 . fiz. fokozatába: 
Szentimrey Dániel alerdőfelügyelöt a IX. fiz. osztályból (a kolozs
vári erdőfelügyelösőghez) és Székely Mózes magy. kir. főerdészt 
(a nagyszebeni erdőfelügyelőséghez), a IX. fiz. oszt. 3. fokoza
t ába Napholtz J enő magy. kir. erdészt (az ungvári erdőfelügyelő
séghez). 

Kitüntetés. 

Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán 
Knezevic Lukács főerdőőrnek sok évi hü és buzgó szolgálata el
ismeréséül a koronás ezüst érdemkereszte t adományozom. 

Kelt Bécsben, 1897. évi június hó 26.-án. 

Ferencz József s. k. 
Báró Jósika, Sámuel s. k. 


