
Tudósítás a z Országo s Erdészeti-Egyesüle t tagjaihoz . 
Az Orsz. Erdészeti-Egyesület, idei október-hó 4 — 6 . nap

jain, Kalocsán tartandó közgyűlésére szóló igazoló jegyek, 
melyekkel a t. tagok a vasutakon és gőzhajókon leszállított díj 
mellett utazhatnak, a gyűlésen résztvenni kívánóknak folyó 
szeptember-hó 26-án külön levelekbe zárva fognak megküldetni. 

Az eddig nem jelentkezett, de résztvenui kívánó tagok 
tisztelettel felhivatnak, miszerint ebbeli szándékukat az igazoló
jegyek pontos niegküldhetése végett alulirt titkári hivatallal 
haladéktalanul és folyó hó 26-ka előtt közölni szíveskedjenek. 

Azok, kik az „Erdészeti Lapok" idei VIII. füzetében kö
zölt szakkérdések felett értekezni kivannak, szintén kéretnek 
ebbeli tudósításukat mielőbb megtenni. 

Budapest, scptcinbcr-hó 1. 1874 . 
A titkári hivatal. 

A foly ó 1874. évben tartandó erdészet i államvizsgák.) 
Az erdészeti államvizsgák a folyó évben október-hó 1 2-én, 

s a körülményekhez képest folytatólag az eddigi módozatok 
szerint a következő helyeken fognak megtartatni; u. m. a felsőbb 
erdészeti államvizsga Budapesten, az alárendelt erdészeti sze
mélyzet vizsgája pedig Pozsonyban, Kaposváit, Kassán, Temes
várt és Kolozsvárt. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik az önálló felsőbb erdé
szeti szolgálatra képesítő felsőbbrendű erdészeti államvizsgát 

*) Az ez évben tartandó államvizsgák kezdete eredetileg október-hó 5-ra 
volt kitűzve, az Orsz. Erdészeti-Egyesület ugyan ez időben tartandó közgyűlésé 
folytán azonban az egylet azon okból történt kérelme alapján, hogy a vizsgáló 
biztosok a közgyűlésen való niegjelenhetésben gátolva ne legyenek, a kezdet áthe
lyeztetett október 12-re. Szerk. 



letenni szándékozzák, hogy eredeti bizonyítványaikkal felszerelt 
ebbeli folyamodványaikat, s az államvizsga letétele előtt meg
kívántató, s egy erdészeti kérdésről szóllő írásbeli értekezé
seiket legfeljebb folyó évi september-hó 20-ig a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelmi m. kir. ministeriumhoz terjesszék fel; 
azok pedig, kik az alsóbbrendű erdészeti vizsgát letenni óhajt
ják, folyamodványaikkal egyenesen az ezen vizsgák székhelyein 
működő főispánokhoz forduljanak. 

A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. k. m/mislcrimnlól. 

Irodalom. Az országos statistikai-hivatal kiadásában német 
nyelven következő czimü emlékirat jelent meg : 

„Az erdészet mint a nemzetközi statistika tárgya. 
Emlékirat a Budapesten 1875-ben megtartandó IX. nemzetközi 
statistikai congressusra. I r t a : B e d ő Albert, m. k. főerdőmester.' 1 

Ez emlékiratot, mihelyt lapunk tere engedi, egész terjedelmében 
közölni fogjuk. 

Szolgálati változások az erdészet körében. D i t t r i c h 
Lajos m. k. erdőmester Ő cs. és apostoli k. Felsége által a 
Gödöllőn felállított cs. k. udvari vadászhivatal főnökévé és 
udvari vadászmesterré neveztetett ki. K a 11 i n a Károly m. k. 
főerdész gödöllői m. k. erdőmesterré, — T o m c s á n y i Gyula 
gödöllői m. k. erdész az ungvári m. k. jószágigazgatósághoz 
erdésszé — és K o v á c s József pénzügyigazgatósági számtaná
csos a pénzügyministerium erdészeti és gazdasági számvevősé
gének főnökévé neveztetett ki. 

Sze rkesz tő : 

Bedő Albert. 


