
Erdészeti rendeletek tára. 
A m. k. erdőigazgatóságok, főerdőhivatalok, erdőhivatalok és 

erdőakadémiának. 

28.756. szám. Az államerdészeti szolgálat érdekében szükséges
nek találom elrendelni, hogy jövőre e szolgálatba csak oly különben 
szabályszerűen képesített folyamodók lesznek kinevezhetek, valamint 
kincstári erdészeti ösztöndíjban is csak oly erdőakadémiai hallgatók 
részesíthetők, kik ép, erős, egészséges testalkotásukat, hibátlan látó-
és halló képességüket honvéd törzsorvos, megyei főorvos, vagy kincs
tári erdészeti orvos által kiállított bizonyitványnyal, életkorukat és 
illetőségüket pedig anyakönyvi kivonattal igazolják. 

Fölhívom ennélfogva a fezimer), hogy jövőre az államszolgá
latba való felvétel iránt beérkező mindazon folyamodványt, mely a 
fennebbirt okmányokkal nincs ellátva, kellő felszerelés végett, az illető 
benyújtónak küldje vissza, az illető kincstári erdészeti orvost pedig 
utasítsa, hogy az esetről-esetre jelentkezőknek a rendelt értelemben 
kiállítandó bizonyítványokat, felelősség terhe mellett, csak beható és 
lelkiismeretes vizsgálat után, a netán észlelendő testi fogyatkozások 
világos kitüntetésével szolgáltassa ki. 

Budapest, 1881. szeptemberhó 26-án. 
Báró Kemény. 

Körrendelet valamennyi közigazgatási bizottságnak. 
35.789. szám. Az erdőtisztek és erdőőrök hatósági felesketése 

ügyében mult évi 30.086. sz. rendeletemmel kiadott utasítással kap
csolatban miheztartás, valamint az illető szolgabirák, mezei rendőr
kapitányok, illetve főkapitány, megfelelő utasítása végett értesítem a 
közigazgatási bizottságot, hogy a törvényesen előirt, eskübizonyitvá-
nyok jelen rendeletem vételétől kezdve az eskütételre jelentkező erdő
tiszteknek egyenként (50) ötven krajezár, az erdőőröknek pedig egyen
ként (25) huszonöt krajezár díj lefizetése mellett lesznek kiszolgál-
tatandók. 

Az e czimen befolyó pénzösszegek az idézett utasitás értelmé
ben vezetett s egy alkalmas hasábbal kiegészítendő eskütételi jegyző
könyvben tartandók nyilván s félévenként, vagy mihelyt a begyült 
összeg a, 25 frtot meghaladja, azonnal a jegyzőkönyv alapján készített 
kimutatás kíséretében nyugta ellenében az illető m. kir. adóhivatalnak 
küldendők be az o r s z á g o s e r d e i a l ap j a v á r a l e e n d ő be
v é t e l e z é s végett. — Budapest, 1881. októberbe 22-én. 

Báró Kemény. 




