
Alapitványos helyekre azon személyeknek van igé
nyük, kik az illető alapitó oklevelekben foglalt különös 
kellékeknek és az általános felvételi feltételeknek is minden 
tekintetben megfelelnek. 

Változások az erdészeti szolgálat körében. 
A füldniivelésügyi minister a következő erdőtiszteket ne

vezte ki: 
Az állatni kezelésié vett erdők kezelésénél alkalmazott erdötisz-

tek Útszámában : 
Erdőmesterré a VIII. fiz. oszt. 3.-ik fokozatába: Zareczky Pál 

m. kir. föerdészt a beszterczei erdöigazgatósághoz és Pech Kálmán 
m. kir. föerdészt a földmivelésügyi m. kir. ministerium erdészeti 
főosztályához sz. t. b. 

Föerdészekké a IX. fiz. oszt. 3.-ik fokozatába a következő 
m. kir. erdészeket: Muraközy Jánost a beszterczei erdőigazgató
sághoz ; Györké Károlyt a székely-udvarhelyi erdőhivatalhoz; Mé
száros Jánost a verseczi erdögondnoksághoz; Tóth Gyulát a po
zsonyi erdőgondnoksághoz ; Benedek Albertet a beszterczei erdő
igazgatósághoz. 

Erdészekké a X. fiz. osztály 3.-ik fokozatába a következő 
m. kir. erdészjelölteket: Donáth Sándort a hosszufalusi erdőgond
noksághoz ; Borbát Gerőt a sepsi-szent-györgyi erdőhivatalhoz;, 
Dudutz Károlyt a csíkszeredai erdöhivatalhoz; Szuppek Józsefet 
a miskolczi erdőgondnoksághoz; Timók Józsefet a máramaros
szigeti erdőhivatalhoz. 

Erdészjelöltekké a XI. fiz. osztályba a következő magy. kir. 
erdőgyakornokokat: Krausz Ernőt a székely-udvarhelyi erdőhiva
talhoz; Krippel Mórt a gyergyó-szent-miklósi erdörendezőséghez; 
Joós Eleket a sepsi-szent-györgyi erdőhivatalhoz ; Selymessy Feren-
czet a lőcsei központi erdőgondnoksághoz; Biloveszky Bélát az 
eperjesi központi erdögondnoksághoz; Elek Istvánt az aranyos-
maróthi központi erdögondnoksághoz. 

Erdögyakornokokká a következő okleveles erdészeket és 



végzett erd. akad. hallgatókat: Gyurcsó Józsefet a tordai központi 
erdőgondnoksághoz; Schmidt Ferenczet a máramaros-szigeti erdö-
hivatalhoz; Marossányi Bélát a sátoralja-ujhelyi központi erdő
gondnoksághoz ; Hornung Gusztávot a treneséni vezető erdőgond
noksághoz ; Gulyás Jenőt a máramaros-szigeti erdőhivatalhoz; 
Vaszilovics Miklóst a beszterczei erdőigazgatósághoz; Kotzmann 
Gézát az ungvári központi erdögondnoksághoz; Ivásko Sándort a 
beszterczei erdőigazgatósághoz; Kovács Imrét a váczi erdögond
noksághoz ; Heim Károlyt a treneséni vezető erdögondnoksághoz; 
Létai Gyulát a gyergyó-szent-miklósi erdörendezöséghez; Fangh 
Józsefet a csepregi erdőgondnoksághoz; Varga Jánost a beszterczei 
erdőigazgatósághoz ; Fromm Miklóst a szegedi vezető erdőgondnok
sághoz ; Bükhel Jánost a kaposvári központi erdőgondnoksághoz; 
Nagy Samut a gyergyó-szent-miklósi erdörendezöséghez; Schurina 
Vilmost az alsó-kubini vezető erdőgondnoksághoz; Márton 
Benedeket a sepsi-szent-györgyi erdöhivatalhoz; Pál Jánost és 
Jancsó Istvánt a csíkszeredai erdőhivatalhoz; Ronchetti Gáspárt 
az eperjesi központi erdögondnoksághoz; Konczvald Ferenczet a 
beszterczei erdőigazgatósághoz; Plachy Teofilt és Vigh Józsefet a 
treneséni vezető erdőgondnoksághoz; Zachár Lászlót a rima
szombati központi erdögondnoksághoz; Papp Bélát a hosszufalusi 
erdőgondnoksághoz; Pálffy Mihályt a gyergyó-szt.-miklósi erdő-
rendezőséghez : Payer Arthurt a csik-szeredai erdöhivatalhoz; 
Reinfuss Viktort és Rutényi Károlyt a beszterczei erdöigazgatóság
hoz ; Pásztohy Ernőt az alsó-kubini vezető erdögondnoksághoz; 
Eördögh Bertalant a máramaros-szigeti erdőhivatalhoz; Monspárt 
Isván a gyergyó-szt.-miklósi erdörendezöséghez. 

A magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek lét
számában : 

ErdöqyakornolcoJcJcá a következő okleveles erdészeket, illetve 
végzett erdészeti akadémiai hallgatókat: Fekete Bélát a görgény-
szent-imrei erdööri szakiskolákoz; Biró Zoltánt a máramaros
szigeti erdőigazgatósághoz; Kostyalik Jánost a kolozsvári erdö
igazgatósághoz ; Lipcsei Lászlót a soóvári erdőhivatalhoz; Bayer 
Jenőt a nagybányai főerdőhivatalhoz; Lövik Bélát a gödöllői erdö
hivatalhoz ; Klimkó Gyulát, a liptóujvári főerdőhivatalhoz; Zachár 
Ádámot a nagybányai főerdőhivatalhoz; Haniernyik Bélát a szász-



sebesi erdőhivatalhoz; Latlvák Sándort a bustyaházai erdőhivalal-
hoz; Daniek Gézát az apatini erdőhivatalhoz:; Kakas Ödönt az 
orsovai erdőhivatalhoz ; Sándor Eleket a soóvári erdőhivatalhoz ; 
Tarnay Dezsőt a beszterczebányai erdőigazgatósághoz; Katona 
Lászlót a liptóujvári főerdőhivatalhoz ; Gregersen Bélát a besztercze
bányai erdőigazgatósághoz; Soltész Gyulát a szászsebesi erdő-
hivatalhoz; Gasparetz Lajost az orsovai erdőhivatalhoz; Szecskay 
Dezsőt a soóvári erdőhivatalhoz; Bónis Kálmánt az ungvári fő
erdőhivatalhoz ; Inczédy Gézát a lippai főerdőhivatalhoz; Schréter 
Ágostont az orsovai erdőhivatalhoz ; Kovalitzky Vladimírt az apatini 
erdőhivatalhoz; Vermes Győzőt a zsarnóczai erdőhivatalhoz; 
Kovásy Kálmánt a máramarosszigeti erdőigazgatósághoz; Kelen 
Gyulát az ungvári főerdőhivatalhoz ; Holzapfel Gyulát a máramaros
szigeti erdőigazgatósághoz ; Glement Károlyt a liptóujvári főerdő
hivatalhoz ; Pauer Jenőt a beszterczebányai erdőigazgatósághoz: 
Ormós Zsigmondot a lugosi erdőigazgatósághoz ; Tölgyes Józsefet a 
kolozsvári erdőigazgatósághoz ; Rólh Gyulát a lugosi erdőigazgató
sághoz ; Böhm Vilmost és Jeszenszky Kálmánt a zsarnóczai erdő
hivatalhoz ; Tauber Ödönt a liptóujvári főerdőhivatalhoz; Teltsch 
Lászlót a lugosi erdőigazgatósághoz. 

A horvát-szJavonországi kincstári erdőkét kezelő erdőtisztek 
létszámába : 

ErdögyaTcornohhá a következő okleveles erdészt, illetve vég
zett erdészeti akadémiai hallgatókat: Nagy Pál uradalmi erdészt a 
zágrábi erdőigazgatósághoz ; Haderdány Antalt az otocsáci erdő
hivatalhoz ; Kralovánszky Jánost a zágrábi erdőigazgatósághoz, 
Janotyik Józsefet az otocsáci erdőhivatalhoz; Matusovits Pétert a 
vinkovezei főerdőhivatalhoz; Janussek Istvánt a zágrábi erdő-
igazgatósághoz. 

A földmivelésügyi m, kir. minister az erdőszámvevőségek 
létszámában Szeniczky Gyula m. kir. országos kataszteri felmérési 
növendéket ideiglenes minőségben erdészeti számtisztté nevezte ki. 


