
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-lapo n értesíten i szíveskedjenek. ) 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Rónay Antal miniszteri 
tanácsosi czimmel felruházott főerdőtanácsost és Laitner Elek miniszteri tanácsosi 
czimmel felruházott erdőigazgatót miniszteri tanácsosokká kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1909. évi márczius 9-én. 
Ferencz József s. k. 

Darányi Ignácz s. k. 
+ 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Havas József miniszteri 
tanácsosi czimmel felruházott erdőigazgatónak a miniszteri tanácsosi jelleget 
díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1909. évi márczius 12-én. 
Ferencz József s. k. 

Darányi Ignácz s. k. 
* 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére a magyarországi 
kincstári erdők kezelésének szolgálati ágazatánál alkalmazott tisztviselők lét
számában Pirkner Ernő, Hammer Károly, Hubay Zsigmond és Schmidt Károly 
erdőtanácsosokat, a horvát-szlavonországi kincstári erdők kezelésének szolgálati 
ágazatánál alkalmazott tisztviselők létszámában Kolár János erdőtanácsost és 
végül az állami kezelésbe vett községi s a többi erdők szolgálati ágazatánál 
alkalmazott tisztviselők létszámában Cornides György és Arató Gyula erdő
tanácsosokat főerdőtanácsosokká kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1909. évi márczius 10-én. 
Ferencz József s. k. 

Darányi Ignácz s. k. 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére a horvát-szlavon
országi kincstári erdők kezelésének szolgálati ágazatánál alkalmazott tisztviselők 
létszámában Rosmanlth Albert erdőmesternek díjmentesen az erdőtanácsosi 
czimet és jelleget, az erdőfelügyelőségi szolgálati ágazatnál alkalmazott tiszt
viselők létszámában Doroszlai Gábor alerdőfelügyelőnek az erdőfelügyelői czimet 
és jelleget, végül a magyarországi kincstári erdők kezelésének szolgálati ágaza
tánál alkalmazott tisztviselők létszámában Kaán Károly erdőmesternek és az 
erdőőri szakiskolák szolgálati ágazatánál alkalmazott tisztviselők létszámában 
Török Sándor erdőmesternek díjmentesen az erdőtanácsosi czimet és jelleget 
adományozom. 

Kelt Bécsben, 1909. évi márczius 11-én. 
Ferencz József s. k. 

Darányi Ignácz s. k. 



Az államvizsga-bizottság kiegészítése. A földmivelésügyi miniszter az 1879. évi 
XXXI. t.-cz. 36. §-a értelmében szükséges erdészeti szakképzettség megvizsgálá
sára alakított bizottságban megüresedett tagsági helyekre Marosi Ferencz m. kir. 
főerdőtanácsost, Arató Gyula m. kir. erdőtanácsost, Csupor István urad. főerdő 
mestert és Krippel Móricz főiskolai tanárt kinevezte az emiitett bizottság tagjaivá 
az 1909—1913. évekre terjedő megbízat issal. 

* 
A ni. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Terray Lajos breznóbányai m. kir. 

kincstári erdészeti orvost m. kir. kincstári erdészeti főorvossá nevezte ki. 
* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Cserny Győző kir. alerdőfelügyelőt sok 
éven át teljesített ügybuzgó és hasznos szolgálatainak elismerése mellett, 1909. évi 
márczius hó végével — saját kérelmére — ideiglenes nyugalomba helyezte. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a számvevőségek tiszti személyzetének 

egyesitett létszámában Tóth Lajos és Friebeisz Gyula erdőszámtanácsosokat fő-
erdőszámtanácsosokká, Molnár György és Knapp Endre számtanácsosi czimmel és 
jelleggel felruházott számvizsgálókat valóságos számtanácsosokká, Njegován Miklós 
erdőszámvizsgálót erdőszámtanácsossá. Asztalos Géza számvizsgálót számtaná
csossá, Wilhelmb Gyula, Uitz Mátyás, Boda Dénes, Jamnitzky Antal, Thuránszky 
Béla és Solcz Henrik erdőszámvizsgálókat erdőszámtanácsosokká, Csák-Ehrenreich 
István, Földvár)' József, Zzilinszky László és Szepesi Szaniszló számellenőröket 
számvizsgálókká, Donáth Károly erdőszámellenőrt erdőszámvizsgálóvá, Keczkés 
Győző számtisztet számellenőrré, Geyer Viktor erdőszám tisztet erdőszámellenőrré, 
Wimmer József, Andor Béla, Willnrotler Mátyás, Szungyi Gábor, Ódor Dezső 
és Kraft Jenő számtiszteket számellenőrökké, Erdős Béla, Salzmann Aurél, 
Szigethy Béla és Bauer Béla fizetéstelen számtiszteket, valamint Mohilla Valér, 
Rúth László és dr. Ferenczi Gyula számgyakornokokat számtisztekké, Pataky 
Lajos, Halasi Pál, Nagy Ferencz és Rosconi Sándor számgyakornokokat ideiglenes 
minőségű fizetéstelen számtisztekké, továbbá Mannert Ferencz budapesti, Kováts 
Gyula nagybányai, Rappensberger Imre budapesti, Dippold János, Lendvay 
Ferencz és Erbeszkeru Sándor aradi, Frankhauser Sebő, Ocker Béla, Zsilinszky 
Rezső, Moscsovits Imre és Ehmann Jenő budapesti és ifj. Cziffra István 
munkácsi lakosokat ideiglenes minőségű díjtalan számgyakornokokká nevezte ki 
s végül Erhardt Lajos számtisztet eddigi állásában végleg megerősítette. 

• 
A m. ktr. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Weisz Ferencz rn. kir. 

erdőmérnököt a máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületében a tiszabogdányi 
erdőgondnokságtól a tiszaközi erdőgondnoksághoz, Spengel Sándor m. kir. 
segédmérnököt a máramarosszigeti erdőigazgatóságtól a bustyaházai erdőhivatal 
kerületéhez tartozó felsőszinevéri erdőgondnoksághoz, Röhrich Ernő és Letz 
Lajos m. kir. segéd-erdőmérnököket pedig a máramarosszigeti erdőigazgatóság 
központi szolgálatától a feketetiszai, illetőleg a tiszabogdányi erdőgondnoksághoz. 



A m. kir. földmivelésügyi miniszter Qiinther Frigyes m. kir. segéderdő
mérnököt a gödöllői m. kir. erdőhivataltól a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal 
központi szolgálatához helyezte át. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Nagy Pál erdőmérnökjelöltet a lippai 

főerdőhivataltól a mezőhegyesi ménesbirtok igazgatóságához helyezte át. 

ú% c £ ? ú$ 



Az „Erdészet i Lapok " 1909 . évi VII . füzeténe k 

t a r t a l m a : 
Oldal 

Bund Károly: A birtokpolitikai törvényjavaslat— 357 
fiell Miklós: Érdekes bűnügyi tárgyalás erdei lopás ügyében 370 
Dr. Zemplén Géza és Roth Gyula: Adatok az erdei fák nitrogén

felvételéhez 374 
Dr. Kövessi Ferencz: A növények nitrogénfelvevő szerveiről szóló Jamieson-

féle elmélet kereszt próbájának kísérleti ellenőrzéséről 382 
KÜLÖNFÉLÉK. Választmányi ülés. — Az adóreform a főrendiházban. — 

Az erdőszámvevőségi tisztviselők óhaja. — A talaj hajlásszögének 
egyszerű mérése (Béky Albert). — Az Erdészeti Rendeletek Tára. — 
Halálozás 389 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK az erdészeti szolgálat köréből . „ 393 
HIRDETÉSEK 1—XVIII 

ú£ ú£ ú£ 


