
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

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

Magyar földmivelésügyi miniszterem előterjesztésére az állami erdőtisztek 
összesített közös rangsorozati létszámában, az erdőfelügyelőségi szolgálatnál 
Pánczél Ottó főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőfelügyelőt fő-
erdőtanácsossá kinevezem; továbbá ugyancsak az erdőfelügyelőségi szolgálatnál 
Kolosy Béla erdőfelügyelőnek, valamint a községi stb. erdők állami kezelésének 
szolgálati ágazatánál Páll Miklós erdőtanácsosnak a főerdőtanácsosi czimet és 
jelleget; végül a magyarországi kincstári erdők kezelésének szolgálati ágazatánál 
Schmidt Károly miniszteri tanácsosi czimmel felruházott főerdőtanácsosnak a 
miniszteri tanácsosi jelleget, Ráduly János és Földes Tamás* erdőtanácsosoknak 
pedig a főerdőtanácsosi czimet és jelleget díjmentesen adományozom. 

Kelt Laxenburgban, 1917. évi deczember hó 13-án. 

KAROLY s. k. 
• MEZŐSSY BÉLA s. k. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a szolgálat érdekében Jüngling János 
m. kir. erdőtanácsost áthelyezte Naszódról Beszterczére a m. kir. erdőigazgatóság 
központi szolgálatához (pénztárosnak). 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Papp Jenő m. kir. erdő
mérnököt Zsarnóczáról a beszterczebányai ni. kir. erdő igazgatóság kerületébe 
Garampéterire s megbízta a jeczenyei m. kir. erdőgondnokság vezetésével. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Payer Sándor m. kir. erdőtanácsost a 
beszterczebányai m. kir. erdőgondnokság vezetése alóli egyidejű felmentése 
mellett megbízta a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság pénztári teendőinek 
ellátásával. 

* 

A m kir. földmivelésügyi miniszter Dénes Jenő m. kir. erdőmérnök
gyakornokot a szolgálat érdekében Beregszászról Beszterczére helyezte át az ottani 
m. kir. erdőigazgatósághoz. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Qombossy József m. kir. fő-
erdőmérnököt a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság kerületéből Kisgaramról 
a nagybányai m. kir. főerdőhivatal központi szolgálatához Nagybányára. 



A m. kir. földmivelésügyi miniszter Popoviáu Valér m. kir. erdőmérnök
gyakornokot saját kérelmére áthelyezte Liptóujvárról Beszterczebányára. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a Hajdú vármegye és Szabolcs vár
megye területén állami kezelésbe vett erdők kezelésével megbízott m. kir. járási 
erdőgondnokság ideiglenes székhelyéül Dsbreczen várost jelölvén ki, Deák János 
m. kir. erdőtanácsost Hajdúböszörményből Debreczenbe áthelyezte. 

• 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Tirís Rezső, Bielek Ede és Ryll 

Viktor kir. közalapítványi főerdőmérnököket kir. közalapítványi erdőtanácsosokká ; 
Kubicza Isván és Klausberger Károly kir. közalapítványi erdőmérnököket kir. 
közalapítványi főerdőmérnökökké; Skulte'ty Győző és Vajda Gyula kir. köz
alapítványi segéderdőmérnököket kir. közalapítványi erdőmérnökökké és végül 
Pintér Sándor és Sándor István kir. közalapítványi erdőmérnökgyakornokokat 
kir. közalapítványi segéderdőmérnökökké — az előbb emiitettet ideiglenes minő
ségben — kinevezte. 

«** 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap 
intéző bizottsága 1917. évi deczember hó 11-én tartott rendes évnegyedes ülésén. 

Jelen voltak: Kaán Károly miniszteri tanácsos, h. elnök, Kacsanovszky József 
kir. főerdőtanácsos, előadó; Rochlitz Dezső, Kozma István és Kovács Gábor 
miniszteri tanácsosok; Ratkovszky Károly, Ulreich Gyula, Kovács Aladár, Pájer 
István, Doroszlai Gábor, Balogh Ernő és Kelecsényi Ferencz m. kir. főerdő-
tanácsosok; Wilhelmb Gyula m. kir. főerdőszámtanácsos ; Tichy Kálmán kir. erdő 
felügyelő, Ráduly János m. kir. erdőtanácsos, Dezsényi Jenő kir. erdőfelőgyelő, 
bizottsági tagok; Geyer H. Viktor m. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvivője 
és Spettmann János m. kir. erdctanácsos, az alap jegyzője. 

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, bejelenti, hogy Kiss Ferencz m. kir. 
főerdőtanácsos távolmaradását hivatalos elfoglaltságával kimentette és azután az 
ülést megnyitja. 

1. Jegyző felolvassa az alapnak az elmúlt évnegyed, vagyis az 1917. évi 
szeptember hó végén mutatkozott pénzálladékára vonatkozó jelentést. (Kimutatást 
lásd a 37. oldalon.) 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi. 
2- Jegyző előterjeszti Krippel Móricz főiskolai tanár bejelentését, mely szerint 

az alapból 200 koronával segélyezett Margit nevü leányát a jelen tanévben nem 
iskoláztathatja s ennélfogva a segélyt sem élvezheti. 


