
Különfélék. 

Erdészeti ponyvairodalmi kiadványaink III. füzete most 
került ki a sajtó alól. Az egy ives füzethez a szöveget 
Boros Marczel szaktársunk irta, igen tapintatosan a leg
népszerűbb emlékű magyar királynak, az igazságos Mátyás-
királynak korát választva keretül meséjének, mely arra 
irányul, hogy a népet az erdő megbecsülésére, károsítá
soktól s kivált tűztől való megótalmazására serkentse s az 
erdő értékességére figyelmessé tevén, a kivágott vagy elpusz
tult erdők fehijitására buzditsa. 

Tudomásunk van arról, hogy a korábban megjelent 
füzetek a nép körében általánosan jó fogadtatásra találtak 
s a kir. tanfelügyelőségek közül többen — a füzetek fogad
tatásáról jelentést tevén — egyszersmind igen kívánatos
nak jelezték, hogy a már megjelent kiadmányokat ujak 
kövessék és pedig mennél nagyobb számban, kétségtelen 
levén, hogy azoknak üdvös hatása a nép körében jelent
kezni fog. 

Felhívás a folyó év őszén tartandó erdészeti államrizsgáli tár-

ggában. 

33/1897. szám. —• A folyó év őszén erdészeti államvizsgát 
tenni szándékozók figyelmeztetnek, hogy a vizsga letétel enge
délyezéseért a fennálló szabályzat értelmében beadandó folyamod
ványaikat a szabályszerűkig szükséges okmányokkal és szakbeli 
leírással felszerelve legkésőbb folyó évi július hó végéig az erdé
szeti államvizsgáló bizottság elnökéhez (Budapest földmivelésügyi 
m. kir. ministerium erdészeti főosztály) bérmentve küldjék be. 

Budapest, 1897. június hó. „ , ,, ~ 
1 J Schollz Gyula, 

elnök. 



A legújabb füzet, ugy, mint a korábbiak, szintén 
30,000 példányban jeleni meg s ingyen fog a nép szá
mára az eddigi módon szétosztatni. (Sylvius). 

Hogy magyarosítsuk a vezetékneveket ? A központi 
névmagyarositó társaság elnöse, Telkes Simon, a fentebb 
idézett czim alatt egy kis füzetet állitott össze, abból a 
czélból, hogy vele a névmagyarosítás felkarolt eszméjének 
széles körben mennél számosabb hiveket szerezzen, s 
egyszersmind tájékoztatást nyújtson a névmagyarosításnál 
követendő eljárásra, az e tekintetben felmerülő követelmé
nyekre, a választható magyaros nevekre stbre nézve. A 
16-od rétü 80 oldalas füzet négy fejezetre van osztva. Az 
elsőben arra a kérdésre: «Hogy magyarosítsuk a vezeték
neveket? •» szerző általánosságban adja elő azokat az elve
ket, melyek szerént a névváltoztatásnak történnie kell, 
hogy igazi czéljainak megfelelve a már is használatban 
levő nevek rövid, jóhangzásu, magyaros, szép s az idege
neknek is könnyen kiejthető nevekkel szaporodjanak, s 
másfelől, hogy a név megválasztásánál azok az érdekek 
és igények is kielégítésre találjanak, melyeket a vezeték
nevekkel szemben egyéni s társadalmi szempontból támasz
tani lehet. Szerző igen ügyes csoportosításban számos 
nevet sorol föl már ebben a fejezetben is. A második 
fejezetben «Utasitás a névmagyarositáshoz» czim alatt 
szerző a névmagyarosítás eljárásának minden részletéről 
beható felvilágosítást nyújt; a harmadik fejezetben pedig 
abc rendben mintegy negyedfélszáz nevet sorol föl, melyek 
a már fentebb jelzett szempontok szerint czélszerüen 
választhatók; mig végül a negyedik fejezetben a névvál
toztatás illetve névmagyarosítás történetét tárgyalja. — Az 
igen érdekesen megszerkesztett füzet ára, amint értesül
tünk, 1 korona. (Sylvius). 



Halálozás. Misselbaeher Nándor m. kir. föerdész (Lippán) 
az országos erdészeti egyesület rendes tagja meghalt. Béke 
pontira. 

Változások az erdészeti szolgálat körében. 
i. 

Földmivelésügyi magyar ministerem előterjesztésére id. Seenger 
Lajos íöerdésznek nyugdíjaztat Ikalmáhól sok évi hü és buzgó 
szolgálata elismeréséül az erdőmesteri czimet adományozom. 

Kelt Bécsben, 1897. évi május hó 7-én. 
Ferencz József s. k. 

Darányi Ignácz s. k. 

II. 

Földmivelésügyi magyar ministerem előterjesztésére Hren 
József erdőszámvizsgálónak nyugdíjaztatása alkalmából sok évi hü 
és buzgó szolgálata elismeréséül az erdőszámtanácsosi czimet díj
mentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1897. évi május hó 11-én. 
Ferencz József s. k. 

Darányi Ignácz s. k. 

Hibaigazítás. 

Az „E. L." mult (V.) füzetének „Könyvismertetés" rovatában czikkirö a 

384. és köv. oldalokon tévedésből Kördlinger-re hivatkozott Dr. W. Pfeil 

helyett, ki a csillag alatt megjelölt időben még szerkesztője és illetve kiadója 

volt a „Kr. BI." czimü szaklapnak. Nö'rdlitiger helyett tehát a jelzett közlemény

ben Dr. W. Pfeil olvasandó. 


