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kopár te rü le tek bee rdős i t é sének e lőmozdí tása érdekében léte
sített 1000 frtos a lap í tványáér t s az e t é ren kifejtett köz
h a s z n ú m u n k á s s á g á é r t köszöne té t és el ismerését fejezte ki. 

Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat 
körében. 

i. 
A földmivelésügyi m. kir. minister a kincstári erdők keze

lésénél alkalmazott erdőtisztek létszámába kinevezte: 
a) a magyarországi Jcincstári erdők kezeléséhez ideiglenes minő

ségű erdögyakornokokká a következő végzett erdészeti akadémiai 
hallgatókat: 

Véssei Mihályt a liptóujvári főerdöhivatalhoz, JanoviczJcy 
Bélát a soóvári erdőhivatalhoz, Irinyi Aurélt a bustyaházai erdő-
hivatalhoz, Török Aladárt a kolozsvári erdőigazgatósághoz, Letz 
Lajost a szászsebesi erdőhivatalhoz, Szabó Kálmánt a lugosi erdő
igazgatósághoz ; 

b) a horvát szlavonorszáyi kincstári erdők kezeléséhez erdész-
jelöltekké, a XI. fizetési osztály 3. fokozatába a következő okleveles 
erdészeket: 

Waszner József a bosznia-herczegovinai országos kormánynál 
alkalmazott erdészsegédet a zágrábi erdőigazgatósághoz, Almássy 
László okleveles erdészt a vinkovczei főerdöhivatalhoz, Eajnoha 
Gyula magán uradalmi erdő tisztet az otocsáczi erdőhivatalhoz. 

Továbbá ideiglenes minőségben erdögyakornokokká a következő 
végzett erdészeti akadémiai hallgatókat: 

Klausmann Józsefeta zágrábi erdőigazgatósághoz, Frommeyer 
Antalt a vinkovczei főerdöhivatalhoz és Vassányi Mihályt az oto
csáczi erdőhivatalhoz. 

II. 
A földmivelésügyi magyar királyi minister az állami erdő

felügyelői személyzet létszámában Biró János kir. alerdőfelügyelőt 
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a IX. fizetési osztályból a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába, a 
marosvásárhelyi kir. erdőfelügyelőséghez, kir. alerdőfelügyelővé 
nevezte ki. 

III. 

Földmivelésügyi magyar ministerem előterjesztésére Tomcsányi 
Gusztáv erdőigazgatói czimmel felruházott főerdőmestert erdő
igazgatóvá kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1899. évi október hó 10.-én. 
Ferencz József, s. k. 

Darányi Ignácz, s. k. 

IV. 

A földmivelésügyi m. kir. minister Marosi Ferencz m. kir. 
erdőmestert m. kir. erdőtanácsossá nevezte ki és a kolozsvári m. 
kir. erdőigazgatóság vezetésével bizta meg. 

V. 

A földmivelésügyi m. kir. minister Hammersberg Géza kir. 
erdészt a IX. fizetési osztály 3. fokozatába kir. alerdőfelügyelővé 
nevezte ki s szolgálattételre a földmivelésügyi ministerium állami 
erdőfelügyeleti osztályába osztotta be. 
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