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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Bund Károlynak, az 
Országos Erdészeti Egyesület titkárának, az erdőgazdaság terén szerzett érdemei 
elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományozom. 

Kelt Budapesten, 1906. évi november hó 23-án. 
Ferencz József s. k. 

Zichy Aladár gróf s. k. 
* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Matusovits Péter ra. kir. erdészt a 
kir. erdőfelügyelőségek személyzeti létszámába a pozsonyi kir. erdőfelügyelőséghez, 
a IX. fizetési osztályba sorozott kir. alerdőfelügyelővé nevezte ki. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte a magyarországi kincstári 
erdőket kezelő erdőtisztek létszámában m. kir. erdészjelöltekké a következő ideig
lenes minőségű erdőgyakornokokat, nevezetesen: Rónay Györgyöt Bustyaházára, 
Lintia Valért Orsovára, Kis Istvánt Liptóujvárra és Zimay Jánost Tótsóvárra; 
továbbá ideiglenes minőségű erdőgyakornokká a következő végzeit erdészeti 
főiskolai hallgatókat, nevezetesen: Bauer Miklóst Gödöllőre, Binder Károlyt 
Kolozsvárra, Hajdú Gyulát Lúgosra, Papp Andrást Orsovára, Breyer Józsefet 
Lúgosra és Sziits Bélát Orsovára, végül a horvát-szlavonországi k'ncslári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában Finke Mihály ideiglenes minőségű erdőgyakor
nokot m. kir. erdészjelöltté Zágrábba. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Paksa Endre hitbizományi uradalmi 
erdészeti segédtisztet, Gruber Rezső végzett erdészeti főiskolai hallgatót és 
Schwartz Béla Coburg herczegi magánerdőgyakornokot a magyarországi kincs
tári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába ideiglenes minőségű m. kir. erdő
gyakornokká nevezte ki és szolgálattételre Puksa Endrét a máramarosszigeti 
m. kir. erdőigazgatóság kerületébe, Gruber Rezsőt a liptóujvári m. kir. főerdő-
hivatal kerületébe és Sdiwartz Bélát a bustyaházai m. kir. erdőhivatal kerüle
tébe osztotta be. 

* 

A m. kir. földmiveléíügyi miniszter az állami kezelésbe vett községi s 
némely más erdőket és kopárterületeket kezelő erdőtisztek létszámában kinevezte 
m. kir. erdíszjelöltekké a következő ideiglenes minőségű erdőgyakornokokat, 
nevezetesen : Pukács Endrét Máramarosszigelre, Králl Jánost Csíkszeredára, 
Pascu Viktort Rimaszombatra, Imreh Ferenczet Sepsiszentgyörgyre és Rákosi 
Istvánt Csíkszeredára. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában Kovács Gábor m. k ;r. erdőmestert a zsarnóczai 
m. kir. erdőhivataltól Budapeslre helyezte át és szolgálattételre a vezetése alatt 
álló minisztérium 1. B. 3. ügyosztályába osztotta be. 
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A tn. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában Nemes Károly m. kir. erdőmestert Diósgyőrről 
a lippai főerdőhivatalhoz (központba), Ormai Gyula m. kir. főerdészt Tótsóvár-
ról Diósgyőrre (ellenőrködő erdőgondnoksághoz), Pachreiner Henrik m. kir. 
erdészt Ujhutáról a lippai főerdőhivatalhoz (pénztári ellenőrnek), Kakas Ödön 
m. kir. erdészt az orsovai erdőhivataltól az ujhutai erdőgondnoksághoz (tót
sóvári erdőhivtal), helyezte át, a lippai főerdőhivatalnál pedig Derecskéi Károly 
m. kir. erdőmestert a pénztárosi teendők ellátásával bízta meg. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában az apatini m. kir. erdőhivatalnál a pénztár
ellenőri teendők ellátásával Remenyik Gusztáv m. kir. erdészt, az orsovai erdő
hivatal kerületéhez tartozó dalboseczi m. kir. erdőgondnokság vezetésével Gas-
parecz Lajos m. kir. erdészt, a liptóujvári főerdőhivatal kerületéhez tartozó 
oszadai m. kir. erdőgondnokság vezetésével pedig Katona László m. kir. erdészt 
bizta meg. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a horvát-szlavonországi kincstári erdő
ket kezelő erdőtisztek létszámában Dianovszky Pál kir. erdőmestert a zágrábi 
kir. erdőigazgatóságtól a vinkovczei kir. főerdőhiv.italhoz helyezte át. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Garda János m kir. főer
dészt a marosvásárhelyi m. kir. állami erdőhivatal kerületéből a nagyenyedi 
m. kir. állami erdőhivatal kerületébe, Nagy Samu m. kir. erdészt pedig a nagy
enyedi m. kir. állami erdőhivatal kerületéből a marosvásárhelyi m. kir. állami 
erdőhivatal kerületébe, s megbízta Garda Jánost a zalatnai, Nagy Samut pedig 
a szovátai m. kir. járási erdőgondnokság vezetésével. 
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