
Változások é s kitüntetése k a z erdészet i szolgála t 
köréből. 

Magyar földmivelésügyi ministerem előterjesztésére Székely 
Mózes és Pető Lajos alerdőfelügyelöket erdőfelügyelőkké kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1903. évi márczius hó 2-án. 
Ferencz József s. k. 

Darányi Iqnácz s. k. 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Török 
Sándor főerdésznek az erdőmesteri czimet adományozom. 

Kelt Budapesten, 1903. évi márczius hó 5 -én. 
Ferencz József s. k. 

Darányi Ignácz s. k. 

A m. kir . földmivelésügyi ministei' Podraczky Béla végzett erdész, 
akadémiai hallgatót a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek lét
számába, a zsarnóczai erdőhivatalhoz ideiglenes minőségű erdőgyakornokká 
nevezte k i . 

* 
A m. kir . földmivelésügyi minister Muttnyánszky Jenő végzett erdész, 

akadémiai hallgatót a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek lét
számába, az ungvári főerdőhivatal kerületébe ideiglenes minőségű erdőgyakor
nokká nevezte k i . 

* 
A m. kir . földmivelésügyi minister Kincses József főerdészt a besztercze

bányai erdőigazgatóság kerületéből a máramaros-szigeti erdőigazgatóság, Seenger 
Lajos erdészt pedig a gödöllői erdőhivatal kerületéből a beszterczebányai 
erdőigazgatóság kerületébe áthelyezte s előbbit a máramaros-szigeti, utóbbit 
pedig a benesházai erdőgondnokság vezetésével bizta meg. 

A m. kir. földmivelésügyi minister Gréger Géza és Füzy Zoltán főerdé-
szeket a bustyaházai erdőhivatal központi szolgálatához, Ziegler Mihály erdészt 
a liptóujvári főerdőhivatal kerületéből a bustyaházai erdőgondnokság, Krajcsovits 
Ferencz erdészt pedig a bustyaházai erdőhivatal központi szolgálatától a felső-
szinevéri erdőgondnokság kezeléséhez áthelyezte. 

A magy. királyi földmivelésügyi miniszter Emericzy Győző főerdészt a 
máramaros-szigeti erdőgondnokság vezetésétől a máramarosszgeti erdőigazgató 



ság központi szolgálatához, Fenyves Lajos föerdészt, a kevelei erdőgondnokság 
vezetésétől a bocskói faraktártiszti állomásra, Iszapi Gyula erdészt pedig a 
máramarosszigeti erdőigazgatóság központi szolgálatától a kevelei erdőgond
noksághoz áthelyezte és annak vezetésével megbízta. 

A m. kir. földmivelésűgyi miniszter Dianovszky Pál föerdészt a v in -
kovczei főerdőhivatal kerületéből a zágrábi erdőigazgatóság központi szolgála
tához, Bogsch Árpád erdészt pedig az otocsászi erdőhivatal kerületéből a vin-
kovczei főerdőhivatal kerületébe áthelyezte és a niemczei erdőgondnokság 
vezetésével megbízta. 

A m. k i r . földmivelésűgyi miniszter Burdáts János m. kir . föerdészt a 
csornoholovai erdőgondnokságtól az ungvári főerdőhivatal központi szolgálatához, 
Pásztor Sándor erdészt pedig az ungvári főerdőhivatal központi szolgálatától 
a csornoholovai erdőgondnokság vezetéséhez áthelyezte. 




