
gondoskodott volna a műnek magyar nyelven történő kinyoma-
tásáról és forgalombahozataláról, az egyesület fel van jogosítva, 
hogy a pályaművet tetszése szerint, mint kéziratot könyvtárában 
megőrizze, vagy saját költségén könyvalakban, vagy a „Bányá
szati és Kohászati Lapok"-ban megjelentesse. A könyvalakban 
történő megjelenés esetében szerző a könyv eladás-árából az ösz-
szes kiállítási és kezelési költségek levonása után esetleg fenmaradó 
tiszta jövedelem felerészére tarthat számot. Ha a pályamunka 
a „Bányászati és Kohászati Lapok"-ban jelenik meg, a szerző 
külön irói dijat nem kap. Akár a szerző, akár az egyesület ki
adásában könyv alakjában megjelenő munkák kötelező formátuma 
a Zsigmondy Árpád-féle „Szénelőkészités" alakja. 

Elszámolás a „Mensa Aeademiea" ezéljaira befolyt adomá
nyokról. A főiskolai „Mensa Aeademiea" Egyesület elnöksége 
őszinte és hálás köszönetének kifejezésével ujabban a következő 
adományokat nyugtázza: Országos Erdészeti Egyesület 300 K, 
Országos Bányászati és Kohászati Egyesület 100 K, Fizély Károly 
fürdőjegyek ára fejében 20 K, Ourányi István főerdőmérnök 100 K. 

Az elnökség. 
Helyreigazítás. Az Erdészeti Lapok f. évi IV. füzetének 

166. oldalán az Astralit összetételénél 11'8% timsó-sotoluol helyett 
ll"8°/o trinitrotoluol olvasandó. 
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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 Levitzky Albert 
főerdőtanácsosnak, a szászsebesi erdőhivatal főnökének, saját kérelmére történt 
nyugalomba helyezése alkalmából, az erdészeti közszolgálat terén sok éven át 
kifejtett hű és hasznos szolgálatai elismeréséül Ferencz-József-rendem tiszti 
keresztjét adományozom. 

Kelt Bécsben, 1914. évi február hó 2-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

BÁRÓ BURIÁN ISTVÁN s. k. 



Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére, az állami kezelésbe 
vett községi erdők szolgálati ágazatánál Környei Ferencz, Somoghy Lajos és 
Ratkovszky Károly főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőtanácso
sokat, a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál Czékus György 
főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőtanácsost, Merényi Gyula és 
Földes János főerdőtanácsosi czimmel felruházott erdőtanácsosokat és Várnay 
Ödön erdőtanácsost, a horvát-szlavonországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál 
pedig Ulrelch Gyula főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházó tt erdőtaná
csost főerdőtanácsosokká, valamint az erdőfelügyelőségi szolgálati ágazatnál 
Napholtz Jenő, Erános Antal János és dr. Hoffmann Gyula erdőfelügyelői 
czimmel és jelleggel felruházott alerdőfelügyelőket erdőfelügyelőkké kinevezem, 
továbbá az erdőfelügyelősági szolgálati ágazatnál Czimra József erdőfelügyelői 
czimmel felruházott alerdőfelügyelőnek az erdőfelügyelői jelleget, Goró Ferencz 
és Pászthy Ferencz alerdőfelügyelőknek az erdőfelőgyelői czimet és jelleget, 
Blattny Tibor alerdőfelügyelőnek a főerdőmérnöki czimet és jelleget, az állami 
kezelésbe vett községi erdők szolgálati ágazatánál Nagy György, Jakab József, 
Puskás Ferencz és Karvas Emil erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi czimet és 
jelleget díjmentesen, Bartha Ábel, Deák János, Donáth Sándor és Incze Manó 
főerdőmérnököknek az erdőtanácsosi czimet és jelleget díjmentesen, Daempf 
István főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi czimet díjmentesen, Urszinyi György, 
Schwarz Rezső, Fejér Kálmán és Binder Béla erdőmérnököknek a főerdőmérnöki 
czimet és jelleget, a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál pedig 
Zahár Jakab, Nagy Károly és Orosz Antal erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi 
czimet és jelleget díjmentesen, Koller János, Molnár Imre, Kostenszky Béla, 
Szádeczky Miklós, Pauslnger Károly, Mike Imre és Terényi Sándor főerdőmérnö
köknek az erdőtanácsosi czimet és jelleget díjmentesen, Papp István, Hamernyik 
Béla és Clement Károly erdőmérnököknek a főerdőmérnöki czimet és jelleget 
adományozom. 

Kelt Bécsben, 1914. évi január 30-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

BÁRÓ GHILLÁNY IMRE s. k. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte az állami erd őtisztek össze
sített közös rangsorozati létszámában 

a) az erdőfelügyelőségek szolgálati ágazatánál: Hepke Artúr, Véssei Mihály, 
Simonffy Ákos és Konczwald Ferencz kir. alerdőfelügyelőket a VIII. fizetési 
osztályba kir. alerdőfelügyelőkké; 

b) az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálaii ágazatánál: Peirás 
Jakab és Szuppek József erdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott m. kir. 
főerdőmérnököket m. kir. erdőtanácsosokká, Diószeghy Lajos, Lencsés Ambrus, 
Habel Lambert és Hudák Lajos m. kir. erdőmérnököket m. kir. főerdőmér-
nökökké; 

c) a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál : Székely István, 
Fischl József, Ivanich Ferencz, Ráduly János és Földes Tamás erdőtanácsosi 



czimmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnököket, Kováts Béla, Qabnay 
Ferencz és Linszky Károly m. kir. főerdőmérnököket, Lánczy Antal erdőtanácsosi 
czimmel felruházott m. kir. főerdőmérnököt, Babos József erdőfelügyelői czimmel 
felruházott m. kir. főerdőmérnököt, valamint Balogh Dezső, Bayer Ágoston és 
Bécsy Dezső m. kir. főerdőmérnököket m. kir. erdő tanácsosokká, Hajdú Dezső, 
Vaitzik Ede, Szeleczky János, Erösdy Bálint, Huszár Kornél, Pásztor Sándor, 
Hoffmann Dezső, Vály Ferencz, Guáry Kálmán, Rónay Imre, Puskás István, 
Huszár Pál, Sándor Jenő és Jeszenszky Ferencz m. kir. erdőmérnököket m. kir. 
főerdőmérnökökké; 

d) a horvát-szlavonországi kincstári erdők szolgálati ágazatánái: Petényi 
Keresztély erdőtanácsosi czimmel felruházott kir. főerdőmérnököt kir. erdőtaná
csossá, Urbánszky István és Melcsiczky Pál kir. erdőmérnököket kir. főerdő
mérnökökké : 

ej az összesített közös rangsorozati létszámban : Pálffy Mihály, Comaniciu 
János, Molnár Antal, Dienes Béla, Finke Mihály, Pukács Endre és Krall János 
m. kir. segéderdőmérnököket m. kir. erdőmérnökökké, Pascu Viktor m. kir. 
segéderdőmérnököt kir. alerdőfelügyelővé, Imreh Ferencz, Rákosi István, Törzs 
Artúr, Jellmann Béla, Puskás Károly, Cseleji József, Bertram I. Albert, Salix 
Gyula, Radonies Vazul, Törzs István, Gohn Emil, Egly József és Bertslk Andor 
m. kir. segéderdőmérnököket m. kir. erdőmérnökökké, Prunyi Albert m. kir. 
segéd erdőmérnököt kir. alerdőfelügyelővé, Pilz Alfréd, Glock Géza, Nagy 
László és Fridrik Árpád m. kir. segéderdőmérnököket m. kir. erdőmérnökökké, 
Zavicsa József m. kir. segéderdőmérnököt kir. alerdőfelügyelővé, Bartók Ernő, 
Papp Gusztáv, Schaáb Bálint és Puksa Endre m. kir. segéderdőmérnököket 
m. kir. erdőmérnökökké, Barrois Andor püspöki uradalmi főerdészt kir. alerdő
felügyelővé, továbbá Fodor Vince, Szukics Ferencz, Jaczó András, Kovács Tiva
dar, Csutak Álmos, Nagy Lajos, Partos Gyula, Spangel Ernő, Zseleznyák Leó, 
Orbán József, Pászthory Ödön, Zsuffa Béla, Révay Ferencz és Muresianu Aurél 
m. kir. erdőmérnökgyakornokokat m. kir. segéderdőmérnökökké. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Ő Császári és Apostoli Királyi Felségének 
Bécsben 1914. évi január hó 26-án kelt legmagasabb engedélye alapján Csipkay 
János m. kir. főerdőtanácsosi — saját kérelmére — végleges nyugalomba helyezte. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Seenger Lajos m. kir. főerdő
mérnököt Lippáról Beszterczebányára (ellenőrködőnek), továbbá Kováts Béla m. kir. 
erdőtanácsost megbízta a beszterczebányai erdőigazgatóságnál a pénztárosi, Terényi 
Sándor m. kir. főerdőmérnököt pedig a lippai főerdőhivatalnál az ellenőrködői 
teendők ellátásával. 
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