
Méhészeti ezikkek . Minden méhész bizonyára szívesen fog tudomást 
venni arról, hogy a budapesti Qeittner és Rausch czég (Andrássy-út 8 /E sz.) 
üzletkörét méhészeti czikkekre is kiterjesztette s külön szakosztályban állandóan 
raktáron tartja. Legújabban megjelent árjegyzékkel a czég készséggel szolgál. 
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VÁLTOZÁSOK É S KITÜNTETÉSE K A Z ERDÉSZET I 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL . 

(Kérjük a z uradalmak t . vezetőségeit, hog y erdőtiszt i létszámukban be-
álló változásokró l bennünket levelező-lapon értesíten i szíveskedjenek.) 

A m . kir. földmivelésügyi miniszter Rejtő Adolf m . kir. erdőmestert a 
beszterczebányai erdőigazgatóság központi szolgálatához, Ercsényi István m. kir. 
főerdészt pedig a bustyaházai erdőigazgatósághoz helyezte át s ott utóbbit a 
pénztár-ellenőri teendők végzésével, Pisó Kornél m . kir. erdőmestert pedig a 
pénztárosi teendők ellátásával bizta meg. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a tótsóvári erdőhivatalnál a pénztár
ellenőri teendők ellátásával Preiszner Nándor m. kir. főerdészt, a pénztárosi 
teendők végzésével pedig Orosz Tamás m. kir. erdészt bizta meg. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte: Vaitzik Emil m. kir. 

főerdészt a beszterczebányai erdőigazgatóságtól a liptóujvári főerdőhivatalhoz 
(pénztári ellenőrnek), Hayden Gyula m. kir. erdészt a lugosi erdőigazgatóságtól 
az orsovai erdőhivatalhoz (pénztári ellenőrnek), Velics Rezsőm, kir. e:dészjelöltet 
a lugosi erdőigazgatóságtól a beszterczebányai erdőigazgatósághoz s egyszers
mind a liptóujvári főerdőhivatalnál a pénztárosi teendők ellátásával Plech József 
m. kir. erdőmestert bizta meg. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a községi stb. erdők kezelésének 
szolgálati ágazatánál áthelyezte Eördögh Bertalan m. kir. erdészt Lőcséről az 
alsókubini m. kir. állami erdőhivatal kerületébe, Alsókubinba s egyidejűleg 
megbízta az ottani m. kir. járási erdőgondnokság vezetésével. 

* 
A m. kir. földmivelési miniszter Tarcsányi Kálmán erdőgyakornoknak 

állásáról történt lemondását elfogadta. 
* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Szilágyi Bertalan m. kir. 
erdőmestert a kolozsvári erdőigazgatóságtól a zsarnóczai erdőhivatalhoz, Orosz 
Antal m. kir. erdőmestert a kolozsvári erdőigazgatóságtól a liptóujvári főerdő-



hivatalhoz, Matavovszky Árpád m. kir. erdőmestert a liptóujvári főerdőhivatal-
tól a kolozsvári erdőigazgatósághoz, de Pottere Gerard m. kir. főerdészt pedig 
a beszterczebányai erdőigazgatóság kerületéből a liptóujvári főerdőhivatalhoz. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Balaton Antal m. kir. főerdészt a 
lippai főerdőhivataltól a liptóujvári főerdőhivatalhoz, Ludmann Miksa m. kir. 
főerdészt pedig az orsovai erdőhivatal kerületéből a lippai főerdőhivatalhoz 
helyezte át s Balaton Antalt a liptóujvári faraktárgondnokság vezetésével, 
Ludmann Miksát a lippai főerdőhivatalnál a pénztár-ellenőri teendők végzésével 
s ugyanott Puchreiner Henrik m. kir. főerdészt a pénztárosi teendők ellátásával 
bizta meg. 

* 
Eszterházy Miklós herczeg uradalmi igazgatósága Wocher Lajos helyi 

főerdészt Eszterházáról Kismartonba, az igazgatóság központjába helyezte át. 
* 

Az esztergomi főkáptalan Nagy Imre oki. erdészt, a vép-bakófai gr. Erdődy 
Sándor-féle hitb. uradalom erdőrendezőjét kinevezte uradalmi erdésznek és a 
dömösi erdőgondnokság vezetésével bizta meg, ugyanekkor Jándi Arthur erdész
segédtisztet, aki helyettesi minőségben a dömösi erdőgondnokságot vezette, 
szolgálattételre a központi erdőhivatalhoz Esztergomba rendelte. 
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