
magyarságról és laikus fordításról tanúskodó közlemény is gazdagítja, amelynek 
szerzője, gróf Sylvan, többek között a következő eredményre jut: „a modern
erdész, az erdőkincs és járadék, a számtani erdő embere, a mércze és mérő
szalagé, a vonalozott könyveké, a czim- és penzióhajhászásé, mely (!) a tinta,, 
törlőgummi és nagyzolás szagát árasztja, ahelyett, hogy puskaportól és bagariától 
illatozna, mint annak idején, midőn a ragadozók mellett nemcsak növény és. 

é bokor, hanem fa is volt". 
Azt hiszszük, ennyi elég jellemzésül. 

ú£ ó£ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdötiszti létszámukban be
illő változásokról bennünket levelezőlapon értesíteni szíveskedjenek.) 

A személyem körüli minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar 
miniszterelnököm előterjesztésére Pirkner Ernő főerdőtanácsosnak, saját kérel
mére való nyugdíjaztatása alkalmából, sok éven át teljesített hű és hasznos szol-
gálata elismeréséül Ferencz-József-rendem tiszti keresztjét adományozom. 

Kelt Bad-Ischlben, 1911. évi július hó 16-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

GRÓF KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY s. k. 
* 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Gerle József főszám-
tmácsost, (ovábbá Klokocevic Imre és Ncgy Elek főerdőszámtanácsosokat a VI. 
fizetési osztályba kinevezem. 

Kelt Bad-Ischlben, 1911. évi augusztus hó 6-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

GRÓF SERÉNYI BÉLA s. k. 
* 

A személyem körüli minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar 
miniszterelnököm előterjesztésére Ács Géza uradalmi erdővéd, semsei lakosnak, 
emberéletnek saját élete veszélyeztetésével véghezvitt megmentése alkalmából 
tanúsított bátor magatartása elismeréséül az ezüst érdemkeresztet adományozom. 

Kelt Bad-Ischlben, 1911. évi augusztus hó 6-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

GRÓF KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY s. k~ 



Az árvái közbirtokossági uradalomnál hivatalfőnök-erdőmesterré Fertsek 
Ferencz volt főnökhelyettes, főnökhelyettessé Jureczky Móricz főerdész, párniczai 
erdőgondnok, végül főerdészszé Oláh József erdész neveztetett ki. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Pirkner Ernő m. kir. főerdőtanácsost, 
sok éven át teljesített hű és hasznos szolgálatainak elismerése mellett, saját 
kérelmére állandó nyugalomba helyezte. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az államerdészeti tisztviselők egyesitett 
létszámában Barabási József, Stefány Gyula és Lorge Emil m. kir. erdőmét nök-
gyakornokokat kinevezte m. kir. erdőmérnökjelöltekké. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Horváth Sándor kir. segéd
erdőmérnököt Mrkopaljról Udbinára (erdőgondnoknak), Budisavljevic Tódor kir. 
segéderdőmérnököt Udbináról Kaljére (erdőgondnoknak) és Munteánu Amadeus 
kir. erdőmérnököt Kaljéről Mrkopaljra (erdőgondnoknak). 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Egyed György m. kir. 
erdőmérnökjelöltet a marosvásárhelyi állami erdőhivatal kerületébe, Szászrégenbe 
a régeni alsó járási erdőgondnoksághoz, továbbá Kellényi Armand m. kir. erdő
mérnökjelöltet Beregszászra és Szabó Benedek m. kir. erdőmérnökgyakornokot 
Csíkszeredára a m. kir. állami erdőhivatalhoz. 
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