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H a l á l o z á s o k . Gumoliczai Terbócs Bertalan ny. m. k. e rdő
mester (Déva), Mulios István m. k. erdőmester (Lúgos) az Orszá
gos Erdészeti Egyesület alapító tagjai, továbbá Pombszky Árpád 
és Lohr Antal m. kir. főerdészek, az Országos Erdészeti Egyesü
let rendes tagjai elhunytak. Béke hamvaikra! 

S t a i n e r Gyula e s . é s k i r . u d v a r i s zá l l í t ó annak közhírré 
tételére kért fel, hogy a silány makktermés miatt őszi árjegyzéket 
nem ad ki, de minden kérdezősködésre a l e g n a g y o b b készséggel 
azonnal válaszol. 

ú& ú$ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

A személyem körüli magyar minisztérium ideiglenes vezetésével niegbizott 
magyar miniszterelnököm előterjesztésére a közszolgálat terén szerzett érdemeik 
elismeréséül: Jankovich Löríncz jószágfelügyelőnek és Miskolczy János erdő-
mesternek Ferencz József-rendem lovagkeresztjét, dr. Balázsovits Dezső föld
mivelésügyi minisztériumi miniszteri segédfogalmazónak pedig az arany érdem
keresztet adományozom. 

Kelt Bécsben, 1905. szeptember 29-én. 
Ferencz József s. k. 
báró Feje'rváry Qéza s. k. 

• • 

Magyar földmivelésügyi miniszterem előterjesztésére Nagy Károly és Szenes 
József főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőtanácsosokat főerdő-
tanácsosokká kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1905. évi október hó 3-án. 
Ferencz József s. k. 
György s. k. 

* 

Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előterjesztésére Velics János és 
Szálai Ernő közalapítványi főerdészeknek a közalapítványi erdőmesteri czimet 
és jelleget adományozom. 

Kelt Bécsben, 1905. évi október hó 3-án. 
Ferencz József s. k. 
Lukács György s. k. 

* 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Hoffmann Sándor közalapít

ványi főerdészt közalapítványi erdőmesterré, Kodolányi Gyula és Ryll Viktor 
közalapítványi erdészt közalapítványi főerdészszé, Kubicza István közalapítványi 
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erdészjelöltet közalapítványi erdészszé és Czillinger János közalapítványi erdő-
gyakornokot közalapítványi erdészjelöltté nevezte ki. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a horvát-szlavonországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában, Pétermaim Keresztély kir. erdészt Otocsáczról 
Vinkovczére, Kacsanovszky József kir. erdészt pedig Skaréról Otocsáczra helyezte 
át s mindkettőt az erdőrendezőség vezetésével bizta meg. Áthelyezte továbbá 
Boeríu Virgil kir. erdészt a zágrábi erdőigazgatóság kerületéből az otócsáczi 
erdőhivatal kerületébe s megbízta a ljeszkováczi, Bakkay József kir. erdészjelöltet 
pedig az otócsáczi erdőhivatal Kerületében a skárei erdőgondnokság vezetésével. 

• 

A magyar kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában Radó Pál m. kir. főerdészt a kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatóság kerületéből a nagybányai m. kir. főerdőhivatal kerületébe he
lyezte át és a pénztárellenőri teendők végzésével bizta meg ; továbbá megengedte, 
hogy a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal kerületéből a nagybányai m. kir. fő
erdőhivatal kerületébe áthelyezett Matusovits Péter m. kir. erdészjelölt továbbra 
is a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal kerületében teljesítsen szolgálatot. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában a következő erdőtiszteket nevezte ki és pedig 
erdőtanácsossá: Soltész Nándort a szászsebesi erdőhivatal kerületébe; erdő-
merterekké: Tellyesniczky Nándort a lugosi erdőigazgotóság, Pischl Pált a 
szászsebesi erdőhivatal, Divald Bélát és Kovács Gábort pedig a zsarnóczai 
erdőhivatal kerületébe ; főerdészekké : Bészler Kálmánt a bustyaházai erdőhivalal, 
Ladányi Frigyest az ungvári főerdőhivatal, Barsy Richárdot a lippai főerdő
hivatal és Krauze Károlyt a szászsebesi erdőhivatal kerületébe; Erdészekké: 
Bónis Kálmánt az ungvári főerdőhivatal, Vermes Győzőt a lippai főerdőhivatal, 
és Haderdány Andrást az ungvári főerdőhivatal kerületébe; ideiglenes minő
ségű erdőgyakornokokká a következő végzett erdészeti főiskolai hallgatókat, 
illetve uradalmi erdőgyakornokot: Kríska Sámuelt a zsarnóczai erdőhivatal, 
Nagy Lászlót a nagybányai főerdőhivatal, Papp Gusztávot az ungvári főerdő
hivatal, Velics Rezsőt a liptóujvári főerdőhivatal, Mózs Ferenczet a máramaros
szigeti erdőigazgatóság, Zimay Jánost a soóvári erdőhivatal, Pap Sándort a 
bustyaházai erdőhivatal, Bechine Ferenczet a kolozsvári erdőigazgatóság, Fromm 

Jánost a beszterczebányai erdőigazgatóság, Szorkovszky Libort a zsarnóczai 
erdőhivalal, Leitner Endrét a kolozsvári erdőigazgatóság, Rusznyák Győzőt a 
liptóujvári főerdőhivatal, Divald Bélát pedig a lippai főerdőhivatal kerületébe. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a l.orvát-slavonországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában a következő erdőtiszteket nevezte k i : erdőmeste
rekké: Krajnyák Jánost a vinkovczei főerdőhivatal kerületébe, Mariányi Jánost 
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pedig a földmivelésügyi minisztériumba; főerdészekké : Kmetónyi Emilt az oto-
csáczi erdőhivatal, Suszter Rezsőt a zágrábi erdőigazgatóság, Bogsch Árpádot 
pedig a vinkovczei főerdőhivatal kerületébe; erdészekké: Vassányi Mihályt az 
otocsáczi erdőhivatal, Szilágyi Lászlót és Braxator Hellmuthot pedig a zágrábi 
erdőigazgatóság kerületébe: erdészjelöltekké : Stojanovics Illést az otocsáczi 
erdőhivatal, Visnic Milánt pedig a zágrábi erdőigazgatóság kerületébe; végül 
ideiglenes minőségű erdőgyakornokokká a következő végzett erdészeti főiskolai 
hallgatókat: Schaab Bálintot a zágrábi erdőigazgatóság, Budisavljevic Tódort 
az otocsáczi erdőhivatal, Kakódy Dánielt pedig a vinkovczei főerdőhivatal 
kerületébe. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett községi stb. 
erdők létszámában : Lumnitzer Béla m. kir. főerdészt, a pécsi m. kir. állami 
erdőhivatal főnökét a VIII. fiz. osztály 3. fokozatába m. kir. erdőmesterréi 
Biloveszky Béla és Elek István m. kir. erdészeket a IX. fiz. osztály 3. fokozatába 
m. kir. főerdészekké, Kptzmann Géza, Bükkel János, Márton Benedek, Pál 

János és Konczvald Ferencz m. kir. erdészjelölteket a X. fiz. osztály 3. fokozatába 
m. kir. erdészekké, végül a következő végzett erdészeti főiskolai hallgatókat 
ideiglenes minőségű m. kir. ["erdőgyakornokokká nevezte k i : Frídrík Árpádot 
a balassagyarmati, Bachmann Ottót a beregszászi, Zavicsa Józsefet a fogarasi, 
Petricsek Istvánt a nagyváradi m. kir. állami erdőhivatalhoz s végül Dezső 
Jánost a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a kir. erdőfelügyelőségek személyzet 1 

létszámában Eránosz Antal János és Veres László II. oszt. alerdőfelügyelőket 
a VIII. fiz. osztály 3. fokozatába I. oszt. alerdőfelügyelőkké; továbbá Pászthy 
Ferencz m. kir. főerdészt a kolozsvári, Craus Géza m. kir. erdészt a maros
vásárhelyi és Ferentzy Lajos m. kir. erdészt a temesvári kir. erdőfelügyelőséghez 
II. oszt. kir. alerdőfelügyelőkké nevezte ki. 

A magyar királyi földmivelésügyi miniszter a sóvári erdőhivatal kerületében 
Zsuffa Antal főerdészt a sóvári faraktár kezelésével, Enyedy János erdészt pedig 
a központi fogalmazói teendők végzésével bizta meg. 

A magyar királyi földmivelésügyi miniszter az ungvári kir. kath. főgymná-
siumhoz helyettes tanárrá kinevezett Zivuska Jenő erdészjelöltet, államerdészeti 
szolgálata alól — saját kérelmére — felmentette. 
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