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Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat 
köréből. 

Kitüntetés: A franczia köztársaság kormánya az 1900. évi 
párisi nemzetközi kiállítás körül szerzett é rdemeiér t de Pottere 
Gerard ffi. kir. erdésznek a Mérite agricolc rendjel lovagkeresztjét 
adományoz ta . 

Megbízások: A m. kir. földmivelésügyi miniszter, a sel-
meczbányai bányászat i és erdészeti akadémián , a növénytan I. és 
II. részének ideiglenes előadásával , valamint az azzal kapcsolatos 
gyakorlatok és vizsgálatok megta r tásáva l dr. Tuzson J ános m. kir. 
főerdészt, a m. kir. központi erdészet i kísérleti á l lomás adjunk
tusát bizta meg. 

A magyar kir. földmivelésügyi miniszter Zathureczhj Vilmos 
m. kir. erdészt a minisztérium erdészet i főosztályából Bustyaházára 
helyezte át és a bustyaházai m. kir. erdőrendezőség vezetésével 
bizta meg. 

Kinevezések: Petzrik Antal fgi urad. erdész József főhg. 
ő. cs. és kir. fensége piliscsabai u r a d a l m á b a intézőnek, Ridényi 
Károly m. kir. erdészjelölt a selmeczbányai m. kir. bányászat i és 
erdészeti akadémiához az e rdőhaszná la t tan i tanszék mellé tanár
segéddé nevez te te t t ki. 

Előléptetések: A m. kir. földmivelésügyi minister az állami 
kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek 
kezelésénél a lkalmazot t erdőtisztek l é t számában a következő erdő
tiszteket léptet te e l ő : a VII. fiz. oszt. 1. fokozatába: Imre Dénes 
e rdő tanácsos t ; a VII. fiz. osztály 2. fokozatába Lesenyi Ferencz 
e rdő tanácsos t ; a IX. fiz. oszt. 1. fokoza tába : Bárdos József és 
Majthényi Gyula főerdészeke t ; a IX. fiz. oszt. 2. fokozatába: 
Gyenge István, Darkó Gábor és Donátit Sándor főerdészeket ; a 
X. fiz. oszt. 1. fokoza tába : Bánik György, Scholtes Henrik, Lollok 
József, Scliuchevich Sándor , Miklós Lajos és Popovits Ottó e rdé 
szeket ; a X. fiz. oszt. 2. fokozatába: Háhel Lamber t , Csemiezky 
Aladár, Fritz Rezső, PLudák Lajos, Biloveszky Béla, Elek István 
és Bérezi Béla e rdészeke t ; a XI. fiz. oszt. 1. fokoza tába : Gyurcsó 
József, Schmidt Ferencz, Marossányi Béla, Hornuny Gusztáv, 
Gulyás Jenő , Yaszilovits Miklós, Kotzmann Géza, Iráskó Sándor 
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és Létai Gyula erdészjelöl teket ; a XI. fiz. oszt. 2. fokoza tába : 
Papp Béla, Mezey Arthur, Cséti Viktor, Nagy Ákos, Binder Béla, 
Jancsó István, Vigh József, PolaJcovits György, Harvich Ernő, 
Sochor József és Payer Ar thur erdészjelölteket. 

Áthelyezések: Karvas Emil m. k. főerdész Komáromról 
Budapes t re a földtniv. min. I. 3. ügyosztályába, Köváry László 
m. k. erdőtanácsos Csíkszeredából Komáromba, Zareczky Pá l m. k. 
e rdőtanácsos Beszterczéről Csíkszeredára, Báduly J ános m. kir. 
főerdész Székely-Udvarhelyről Beszterczére, Küzdy Árpád m. kir. 
erdész Gölniczbányáról Kaposvárra , Lollolc József m. kir. erdész 
Kaposvárról Gölniczbányára, Miklós Lajos m. kir. erdész Brádról 
Verseezre, Körmendg Károly m. k. erdész Német-Lipcséről Kapos
várra , Halász Géza m. k. erdész Munkácsról Szegzárdra , Vaszi-
lovits Miklós m. k. erdészjelölt Szegedről Munkácsra, Szalag Jó
zsef m. kir. főerdész Miskolczról Szegedre, Gyenge Is tván m. kir. 
főerdész Dragomérfalvárói Rahóra , Ivaskó Sándor m. kir. erdész
jelölt Székelyudvarhelyről Dragomérfalvára , Kotzmann Géza m. k. 
erdészjelölt Beregszászról Rozsnyóra , Sochor József m. k. erdész
jelölt Déváról Beregszászra , Egyed Miklós m. k. erdész a kolozs
vári erdőigazgatóság kerületéből a lugosi erdőigazg. szudriási 
e rdőgondnokságához, Olt Károly kir. erdészjelölt a zágrábi erdő-
igazgatóságtól az otocsáczi erdőhivatalhoz, Ferenczy Lajos m. k. 
erdész a földmiv. minisztériumból az ungvári föerdöhivatal 
poroskói erdőgondnokságához. 

Füzy Zoltán m. k. főerdész továbbra is a szinevérpolyánai , 
Oregr Géza m. k. főerdész pedig a viski erdőgondnokságot vezetik. 




