
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister K o r é n 
Ödön végzett erdőakadémai hallgatót, közalapítványi erdő-
gyakornokká nevezte ki. 

Magyarosodunk. P i e t z Ewald m. kir. erdész, saját, 
valamint Gyula, Jenő, Jolán és Gabriella kiskorú gyermekei 
vezetéknevét „ P a r t i " - r a ; L e s n e r Ferencz m. k. faraktár-
tiszt pedig „ L e s e n y i " - r e változtatta. Éljenek! 

Pályázat az erdőrendezéstan kézikönyvére. 
Az Országos Erdészeti Egyesület következő feltételek 

alatt pályázatot nyit egy erdőrendezéstani kézikönyvre. 
A pályadijra igényt tartó munkának könnyen érthető sza

batos nyelvezet mellett absolut értékkel birónak, vagyis olyan
nak kell lenni, hogy az minden igénynek megfeleljen, mely 
egyfelől a tudomány szempontjából egy jó tankönyv s más
felől a gyakorlat szempontjából egy nálunk használható kézi
könyv iránt támasztható. Ez utóbbi követelményre való tekin
tetből különösen kiköttetik, hogy szerző azon üzem és hozam
szabályozási módok elméletét és gyakorlati alkalmazását, melyek 
a nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minis
terium által 1880 . évi 23 .374 szám alatt a gazdasági üzem
tervek elkészítése iránt kiadott utasításnak megfelelnek, mun
kájában kimerítő részletességgel tárgyalja. 

A pályamű az Országos Erdészeti Egyesület alapszabá
lyainak 7 0 — 7 8 . §-ában foglalt határozatoknak van alávetve, 
s dija az egyesület D e á k Ferencz alapítványából 100 arany 
5 5 0 frt értékkel. E jutalmon kivül az egyesület lehetőségig 
gondoskodni fog, hogy a pályadijra érdemesnek ítélt és az 
egyesület czéljának megfelelő munka kiadatása külön anyagi 
segély által is támogattassék. 



Az idegen kézzel irott jeligével ellátott pályamunkák az* 
iró nevét rejtő lepecsételt jeligés levéllel együtt legkésőbb 
1 8 8 4 . évi deczemberhó 31-dik napjáig az Országos Erdészet i -
Egyesület t i tkári hivatalához nyújtandók be. 

Az Országos Erdészet i-Egyesület nevében az 1 8 8 2 . évi 
augusztushó 21-én tartot t rendes közgyűlés és az 1 8 8 2 . évi 
október 5. tar to t t választmányi ülés határozata alapján kiadja. 

Budapest, 1 8 8 2 . októberhó 6-án. 
Az egyesillet titkári hivatala. 

Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendelet valamennyi közigazgatási bizottságnak. 

38.708. sz. Kérdés tétetvén aziránt, hogy az 1879. évi XXXI. 
t.-czikk 38. §-ában előirt hatósági eskületételéről szóló bizonyítványok 
elvesztése esetében minő eljárás követtessék, a m. kir. igazságügyi 
minister úrral egyetértőleg értesítem a czimet: hogy mindazon esetek
ben, midőn valamely erdőtiszt vagy erdőőr eskületételi bizonyítványát 
elvesztvén, uj bizonyítványnak kiállítása végett fog jelentkezni, oda-
utasitsa, hogy az eskületételi bizonyítvány elvesztését a hivatalos lap
ban, vagy a helyi lapban egyszer felhívás alakjában közhírré tegye, 
s az elveszett bizonyítvány feltalálóját a bizonyítványnak 15 napon 
belül való visszaadására, esetleg az illetékes közigazgatási bizottságnak 
való átküldésére szólítsa fel. 

Azon esetben, ha a felhívás a kivánt eredményre nem vezetne 
és az elveszett, bizonyítvány a kitűzött határidőn belől sem kerülne visz-
sza. a közigazgatási bizottság intézkedni tartozik az iránt, hogy a 
bizonyítvány elvesztéséről, az illető erdőtiszt vagy erdőőr nevének, 
életkorának, tiszti vagy altiszti rangjának és lakásának, valamint az 
eskületételi jegyzőkönyv számának s kiállítási idejének pontos meg
jelölése mellett esetről-esetre a vezetésem alatt álló ministerium, 
valamint a közigazgatási bizottságok és kir. erdőfelügyelőségek minde
nike haladék nélkül értesíttessék, s a bizonyítványnak elvesztése az 
1880. évi 30.686. számú rendeletemmel kiadott utasítás értelmében 
vezetett eskütételi jegyzőkönyvben, megjegyzés rovata alatt, feljegyez
tessék. 

Ennek megtörténtével az illető erdőtisztnek vagy erdőőrnek az 
elveszett bizonyítvány helyett, az eredeti eskübizonyitványnak máso-


