
számitva a két évet nem éri el, ha igazolják azt, hogy a gyakorlati 
szolgálatban mutatkozó hiányosság önhibájukon kivül valamely 
— a háborúval kapcsolatos — méltánylást érdemlő ok következté
ben állott elő. 

Budapest, 1918. évi január hó 8-án. 

Horváth Sándor s. k. 
miniszteri tanácsos, a vizsgáló-bizottság elnöke. 

II. 

HIVATALOS K Ö Z L E M É N Y 

(elveszett szak vizsga • bizonyítványról). 

Közhírré teszem, hogy az Grdak községi (Körös-Belovár vár
megye) születésű Ivanovits Endre részére 1908. évi október hó 19-ik 
napján 4. szám alatt az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított 
eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett részére 1917. évi 
719. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másodlat 
adatott ki. 

Pécs, 1917. évi deczember hó 13-án. 

Pánczél Ottó s. k. 
m. kir. főerdőtanácsos, kir. erdőfelügyelő. 

c 2 ? c J ? 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Oyöngyössy Béla ny. miniszteri tanácsos, volt 
kolozsvári kir. erdőfelügyelő, az Országos Erdészeti Egyesület 
alapító tagja, mult év deczember hó 11-én 66 éves korában Var-
gyason jobbiétre szenderült. 

Rolland Gusztáv, Szentgyörgy város erdőmestere, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja, mult év szeptember hó 28-án 
elhunyt. 



Veréb Mihály m. kir. erdészeti irodatiszt a harcztéren szerzett 
betegség következtében mult év deczember hó 13-án 35 éves 
korában Budapesten elhunyt. 

Béke hamvaikra! 

Hírek hadbavonult erdőtisztekről. Jurkovich János m. kir. 
erdőmérnök, cs. és kir. tartalékos főhadnagy eddig a következő 
katonai kitüntetésekben részesült: A sarajevói várkörzetben az 
1914 1915. évben tanúsított fáradhatatlan szorgalmas és eredmé
nyes munkásság czimén dicsérő oklevélben; az 1915. évi drina-
menti harczokban „az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartás" 
czimén a legfelső dicsérő elismerés jelvényében a kardokkal 
(signum laudis); az 1916/17. évben az Izonzó fronton „az ellenség 
előtt tanúsított vitéz magatartás" czimén az újólagos legfelső 
elismerés jelvényében a kardokkal (ezüst signum laudis). 

POSTYEN 
A H Á B O R Ú D A C Z Á R A 

t e l j e s ü z e m b e n . Normális 
vasúti forgalom (Budapest: 
ről 3 1 4 óra közvetlen gyors* 
vonattal ) . 

N Y I T V A * 
Az összes FÜRDŐK, 
az összes SZÁLLÓK 

Egyesületünk tagjai az 
eddigi kedvezményeké 
ben most is részesülnek. 


