
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére megengedem, hogy 
Rézbányai Marosi Ferencz főerdőtanácsos és törvényes utódai, magyar nemességük 
és „Rézbányai" előnevük épségben tartása mellett, családnevüket „Marossy"-ra 
változtassák. 

Kelt Bécsben, 1916. évi április hó 18-án. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F s. k. 

B Á R Ó R O S Z N E R E R V I N s. k. 
• 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére a magyarországi kincs
tári erdők kezelésénél Csik Imre miniszteri tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott 
főerdőtanácsost a rendszeresített illetményekkel miniszteri tanácsossá, továbbá 
Lágler Gyula, Kovács Aladár és Pájer István főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel 
felruházott erdőtanácsosokat a rendszeresített illetményekkel főerdőtanácsosokká 
kinevezem. 

Egyszersmind az állami kezelésbe vett községi erdők szolgálati ágazatánál 
Bodnár Richárd és Förster Gyula erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi czimet 
és jelleget, Timók János főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi czimet és jelleget, 
Gyurcs6 József, Gulyás J enő és Iváskó Sándor erdőmérnököknek a főerdőmérnöki 
czimet és jelleget, továbbá a magyarországi kincstári erdők kezelésénél Burdáts 
János, Martián Livius és Balogh Ernő erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi 
czimet és jelleget, Térfi Béla főerdőtanácsosi czimmel felruházott erdőtanácsosnak 
a főerdőtanácsosi jelleget, Gurányi István, Buhescu Terentius, Konok Tamás 
Furherr János , Barsy Richárd, Jomassek Miklós és Biió Zoltán főerdőmérnökök-
nek az erdőtanácsosi czimet és jelleget, Török Aladár, Pauer J enő és Lux Árpád 
erdőmérnököknek a főerdőmérnöki czimet és jelleget, Spengel Sándor, Simonffy 
Gyula, Lengyel Viktor és Bartók Ernő erdőmérnököknek a főerdőmérnöki czimet, 
a horvát-szlavónországi kincstári erdők kezelésénél Perez Vilmos főerdőmérnök
nek az erdőtanácsosi czimet, végül az erdészeti kisérletügyi szolgálatnál Róth 
Gyula főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi czimet adományozom. 

Kelt Bécsben, 1916. évi május hó 19-én. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F s. k. 

B Á R Ó G H I L L Á N Y IMRE s. k. 



Ő Felsége a király 1916. évi május hó 25-én kelt legmagasabb elhatározása 
folytán a jelenlegi nehéz viszonyok mellett tanúsított kiválóan buzgó és hasznos 
szolgálatok elismeréseként a sasváii cs. és kir. családi uradalom kerületében: 

Teutschlander József cs. és kir. erdőmester és főintézőnek a Ferencz-József-
rend lovagkeresztjét, 

Sümegh István cs. és kir. erdésznek a koronás arany érdemkeresztet és 
Ralbovszky Antal cs. és kir. erdőőrnek az ezüst érdemkeresztet legkegyel

mesebben adományozni méltóztatott. 
* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte az állami erdőtisztek összesí
tett közös rangsorozati létszámában: 

a) az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágazatánál: Daetnpj 
István és Riesz László erdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott m. kir. 
főerdőmérnököket m. kir. erdőtanácsosokká, Szaldntzy László és Márton Benedek 
m. kir. erdőmérnököket m. kir. főerdőmérnökökké; 

b) a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál: Medveczky Ernő 
és de Pottere Qerard erdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott m. kir. 
főerdőmérnököket, valamint Drágán Gyula erdőtanácsosi czimmel felruházott 
m. kir. főerdőmérnököt m. kir. erdőtanácsosokká, Zai Ádám, Szecskay Dezső és 
Irinyi Aurél m. kir. erdőmérnököket m. kir. főerdőmérnökökké; 

c) a horvát-szlavonországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál: Reschner 
Rezső kir. főerdőmérnököt kir. erdőtanácsossá, Hohoss János kir. erdőmérnököt 
kir. főerdőmérnökké; 

d) az egyesitett létszámban Braxatoris Zoltán, Surjánszky Kálmán, Früstök 
László és Bachmann Ottó m. kir. segéderdőmérnököket m. kir. erdőmérnökökl é, 
Antalóczy János és Sébor János m. kir. erdőmérnökgyakornokokat pedig ideiglenes 
minőségű m. kir. segéderdőmérnökökké. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőtisztek összesített közös 
rangsorozati létszámában kinevezte Szokol András, Bencsik Mátyás, Maczkó 
Lajos, Szabó István, Zsombory Ignácz, Szabó Mátyás, Toperczer Dezső, Nagy 
László, Zsemlye Imre, Varga Károly, Balén József, Herczeg János, Fogarasi 
Béla, Ajtai Sándor, Jákói Endre, Kpprií: András, Sándor Béla, Szőke Győző, 
Pavlic Antal, Vona István, Schlachta László, Brozsek Károly, Zsák Lajos, Bitai 
András, Székely Géza, Kovács J enő , Biró Endre, Nemes Imre, Orbán Ferencz, 
Brozsek Pál, Jáhn Rezső, Sára Jenő és Bella János m. kir. erdőmérnök
gyakornokokat ideiglenes minőségű m. kir. segéderdőmérnökökké. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Elek István m. kir. főerdőmérnököt 
saját kérelmére ideiglenesen nyugalomba helyezte. 



Fülöp Szász-~Coburg-Gothai herczeg Kolbenheyer Gyula főerdőmérnököt 
és Lukovich Attila főerdőmérnököt erdőmesterekké, Bárdossy Miklós erdőmérnököt 
főerdőmérnökké, Lányi Aladár erdőmérnököt főerdőmérnökké, Fozmán Gyula és 
Wolfram Sándor I I . oszt. erdőmérnököket I. oszt. erdőmérnökökké nevezte ki, 
jelenlegi állomáshelyükön. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Szabó Kálmán kir. alerdő-

felügyelőt m. kir. főerdőmérnöki minőségben a veszprémi m. kir. állami erdő
hivatal kerületébe, Veszprémbe s  megbízta az ottani m. kir. járási erdőgondnokság 
vezetésével. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Nyitray József m. kir. fő

erdőmérnököt Nagybocskóról Strezakerczisórára erdőgondnoknak. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Cseleji József m. kir. erdő-
mérnököt Dorgosról Marosborsára (erdőgondnoknak), Fíéjj János István m. kir. 
erdőmérnököt Oláhpécskáról Dorgosra (erdőgondnoknak), Petricsek István m. kir. 
erdőmérnököt pedig Garampéteriről Oláhpécskára (erdőgondnoknak). 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Csegezy Pál m. kir. főerdő
mérnököt Lúgosról Beszterczebányára (pénztári ellenőrnek) és Bihari Ödön m. kir. 
főerdőmérnököt Beszterczebányáról Lúgosra (erdőgondnoknak). 
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