
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

O Császári és Apostoli Királyi Felsége folyó évi deczeinbcr hó 8-án 
Gödöllőn kelt legfelső elhatározásával Horváth Sándor miniszteri tanácsosi 
czimmel felruházott főerdőtanácsost, miniszteri tanácsossá méltóztatott legkegyel
mesebben kinevezni. 

* 
Magyar földmivelésügyi miniszterem előterjesztésére Tavi Gusztáv minisz

teri tanácsosi czimmel felruházott főerdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi jelleget 
díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1904. évi deczember hó 14-én. 
Ferencz József s. k. 
Tallián Béla s. k. 

Magyar földmivelésügyi miniszterem előterjesztésére Törzs Kálmán főerdő-
tanácsosi czimmel felruházott erdőtanácsost és Földi János erdőtanác=ost főerdő-
tanácsosokká kinevezem; Nagy Károly és Szenes József erdőtanácsosoknak a 
főerdőtanácsosi czimét és jelleget díjmentesen adományozom, továbbá Bogdán 
Géza, Pánczél Ottó és Biró János alerdőfelügyelőket — az utóbbit számfeletti 
minőségben erdőfelügyelőkké kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1904. évi deczember hó 14-én. 
Ferencz József s. k. 
Tallián Béla s. k. 

O felsége a király Jákói Géza uradalmi jószágigazgatónak a közügyek 
terén szerzett érdemei elismeréséül a Ferencz József-rend lovagkeresztjét, továbbá 
Gergő Károly és Tordony Gusztáv erdőszámvizsgálóknak a számtanácsosi czimét 
és jelleget díjmentesen adományozta. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter, a királyi erdőfelügyelőségek személy
zeti létszámában Pech Dezső m. kir. erdőmestert a VlII-ik fizetési osztály 3-ik 
fokozatába, a turóczszentmártoni kir. erdőfelügyelőséghez; Doroszlay Gábor 
kir. alerdőfelügyelőt és Havas Ágoston okleveles erdőtisztet a VlII-ik fizetési 
osztály 3-ik fokozatába, a földmivelésügyi minisztériumhoz I. osztályú alerdő-
felügyelőkké nevezte ki. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában a következő erdőtiszteket nevezte k i : 

Erdőtanácsosokká a következő erdőmestereket: Párnái Attilát a lugosi erdő
igazgatóság központi szolgálatához, Molcsányi Gábort pedig a nagybányai 
főerdőhivatal főnöki állomására. 

Erdőmesterekké a következő főerdészeket: Papp Jánost a beszzterczebányai 
erdőigazgatóság, Sziklay Lajost az ungvári főerdőhivatal, Bereczky Gyulát a 
lugosi erdőigazgatóság, Bachó Jánost a liptóujvári, Molcsányi Ernőt a lippai 



főerdőhivatal, Ónódy Ferenczet a gödöllői, Kőrös Lászlót a zsarnóczai, Nagy 
Károlyt pedig a bustyaházai erdőhivatal kerületébe. 

Főerdészekké a következő erdészekel: Biró Lajost a lugosi erdőigazgatóság, 
Aschner Vilmost az orsovai, Illés Vidort az. apatini erdőhivatal, Ambrus Lajost 
és id. Belházy Gyulát a beszterezebányai erdőigazgatóság, Konok Tamást a 
lippai főerdőhivatal, Furherr Jánost a gödöllői erdőhivatal, Dohnányi Pált a 
liptóujvári főerdőhivatal, Saenger Nándort az ungvári főerdőhivatal, Ondrus 
Gyulát az apatini erdőhivatal, Medveczky Ernőt a liptóujvári főerdőhivatal, 
Bohuniczky Endrét pedig a soóvári erdőhivatal kerületébe. 

Erdész kké a következő erdészjelölteket: Zachár Ádámot a máramaros
szigeti erdőigazgatóság, Hamernyik Bélát a szászsebesi erdőhivatal, Lattyák 
Sándort a liptóujvári főerdőhivatal, Daniek Gézát az apatini, Kakas Ödönt az 
orsovai erdőhivatal, Sándor Eleket a lugosi, Tarnay Dezsőt a beszterezebányai, 
Katona Lászlót a kolozsvári, Soltész Gyulát a máramarosszigeti erdőigazgatóság, 
Gasparecz Lajost az orsovai, Szecskái Dezsőt a soóvári erdőhivatal kerületébe, 
Róth Gyulát a selmeczbányai közp. kísérleti állomáshoz, Clement Károlyt a föld
mivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályába, Érsek Árpádot pedig a szászsebesi 
erdőhivatal kerületébe. 

Erdészjelöltekké a következő erdőgyakornokokat: Bózer Jenőt a zsarnóczai 
erdőhivatal kerületébe, Günther Frigyest a selmeczbányai bányászati és erdészeti 
főiskolához, Terray Gyulát a soóvári erdőhivatal kerületébe, Czillinger Jánost 
a liptóujvári erdőőri szakiskolához, Zügn Nándort a liptóujvári főerdőhivatal, 
Petricsek Adolfot a bustyaházai, Hudák Aladárt pedig az apatini erdőhivatal 
kerületébe, továbbá Zachár Mihályt a kolozsvári erdőigazgatósághoz, Krause 
Dezsőt a liptóujvári főerdőhivatalhoz, Jávorszky Zoltánt a vadászerdői erdőőri 
szakiskolához, Györké Istvánt a kolozsvári erdőigazgatósághoz, Szabó Kálmánt 
a nagybányai főerdőhivatalhoz, Illés Lászlót a beszterezebányai, Szecsődy Józsefet 
pedig a lugosi erdőigazgatósághoz. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a horvát-szlavonországi kincstári 
erdőket kezelő erdőtisztek létszámában Kuzma Gyula erdőmestert a vinkovezei 
főerdőhivatalhoz, Kolár János erdőmestert pedig a zágrábi erdőigazgatósághoz 
erdőtanácsosokká, Polacsek Károly főerdészt az otocsáczi erdőhivatalhoz erdő
mesterré, Boór Károly erdészt az otocsáczi erdőhivatal kerületébe főerdészszé> 

Munteanu Amadeus erdészjelöltet a vinkovezei főerdőhivatal kerületébe erdészszé 
Masztics Gusztáv erdőgyakornokot a zágrábi erdőigazgatóság kerületébe erdész
jelöltté nevezte ki, Visnic Milán ideiglenes minőségű erdőgyakornokot pedig 
állásában véglegesítette. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Glock Géhi végzett erdészeti főiskolai 

hallgatót a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába a liptó
ujvári főerdőhivatal kerületébe, Solc Svetozár végzett erdészeti főiskolai hallgatót 
pedig a horvát-szlavonországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába a 
zágrábi erdőigazgatóság kerületébe ideiglenes minőségű erdőgyakornokká nevezte ki. 



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 k i : 

m. kir. erdőtanátsosokká, a VII . fizetési osztály 3. fizetési fokozatába, a 
következő m. kir. erdőmestereket: Kiss Ferenczet (a szegedi m. kir. áll erdőhivatal, 
hoz) és Kondor Vilmost (a balassa-gyarmati m. kir, állami erdőhivatalhoz); 

m. kir. erdő mesterekké, a VIII. fizetési osztály 3. fizetési fokozatába, a követ
kező m. kir. főerdészeket: Ujfalussy Mihályt (a sátoralja-ujhelyi m. kir. állami 
erdőhivatalhoz), Szigeti Rezsőt (a szombathelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz), 
Páll Miklóst (az aradi m. kir. állami erdőhivatalhoz) és Tóth Gyulát (a bereg
szászi m. kir. állami erdőhivatalhoz) ; 

m. kir. főerdészekké, a IX fizetési osztály 3. fizetési fokozatába, a következő 
m. kir. erdészeket: Joós Eleket (asepsiszentgyörgyi m. kir. állami erdőhivatalhoz), 
Pfundtner Károlyt (a segesvári m. kir. állami erdőhivatalhoz), Bánik Györgyöt 
(a rimaszombati m. kir. állami erdő hivatal hoz), Popovits Ottót (a dévai m. kir. 
állami erdőhivatalhoz), ifj. Zankó Emilt (a fogarasi m. kir. állami erdőhivatalhoz) 
és Zuskin Ferenczet (a liptószentmiklósi m. kir. állami erdőhivatalhoz); 

m. kir. erdészekké, a X . fizetési osztály 3. fizetési fokozatába, a következő 
m. kir. erdészjelölteket: Gyurcsó Józsefet (a tordai m. kir. állami erdőhivatalhoz), 
Hornung Gusztávot (a csíkszeredai m. kir. állami erdőhivatalhoz), Gulyás Jenőt 
(a máramarosszigeti m. kir. állami erdőhivatalhoz), Vaszilovits Miklóst (a bereg
szászi m. kir. állami erdőhivatalhoz), Iváskó Sándort (a máramarosszigeti m. 
kir. állami erdőhivatalhoz), Létay Gyulát (a dévai m. kir. állami erdőhivatalhoz) 
és Nagy Samut (a nagyenyedi m. kir. állami erdőhivatalhoz); 

m. kir. erdészjelöltekké, a XI . fizetési osztály 3. fizetési fokozatába, a követ
kező m. kir. erdőgyakornokokat: Kindernay Kálmánt (a dévai m. kir. állami 
erdőhivatalhoz) és Nemetz Jánost (egyelőre a marosvásárhelyi m. kir. állami 
erdőhivatalhoz). 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Rónay Antal m. kir. erdőmestert 

Beregszászból Nyitrára helyezte át s megbízta a nyitrai m. kir. állami erdőhivatal 
vezetésével. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett községi s 
némely más erdők és kopárterületek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek létszámában 
Radonics Vazul végzett erdészakadémiai hallgatót a veszprémi m. kir. állami 
erdőhivatalhoz ideiglenes minőségben m. kir. erdőgyakornokká nevezte ki. 

* 

A m. kir. földmivelé^ígyi miniszter a községi erdők állami kezelésénél 
alkalmazott erdőtisztek létszámában Székely Adolf erdőmestert állandó nyuga
lomba helyezte s helyébe az alsókubini állami erdőhivatal vezetésével Karvas 
Emil erdőmestert a minisztérium erdészeti főosztályából bizta meg. 

* 

Székely György Korpona város erdőtisztjévé választatott. 


