
Fekete Zoltán vál. tag a kérdésnek oly módon való megoldását 
tartaná célszerűnek, ha a Zsebnaptárból kikapcsoltatnék az erdőmér
nöki munkakörbe eső rész, amelyet az Erdőmérnöki Segédtáblák 
amúgy is tárgyalnak. A zsebnaptárban az erdőgazdaságot érintő 
egyéb kérdések volnának tárgyalandók. A Zsebnaptár és az Erdőmér-
nöki Segédtáblák így egymást kiegészíthetnék. 

Ügyvezető az együttes kombinációt tartja a leghelyesebbnek. 
Egyébként gondoskodás fog történni, hogy az év végéig az erdőbirto
kosokról és erdőtisztjeikről egy tájékoztató jelenjen meg. 

A Zsebnaptár ügyállására vonatkozó bejelentés tudomásul szolgál. 
17. Ügyvezető végül bejelenti, hogy az egyesület egy kedves 

ajándékot kapott Bradofka Károlytól, még pedig Bedő Albert és 
Lavotha Albertnek 1885. évből való fényképeit, amelyeken a japán 
kormány erdészkikü'ldötteivel együtt vannak levéve. Javasolja, hogy a 
képek a tulajdonjog fenntartásával adassanak ki a főiskolán létesí
tendő múzeum részére megőrzés céljából. 

A z igazgató-választmány a javaslatot elfogadja s a két darab 
fényképet átadja Fekete Zoltán főiskolai tanárnak, aki azokat köszö
nettel átvette. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 
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Pályázati hirdetmény 

a m. kir. felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyamra való felvételre. 

A székesfővárosban szervezett felsőbb szőlő- és borgazdasági 
tanfolyamra az 1929—30. tanévre, hallgatók felvétele céljából pályá
zat hirdettetik. 

A tanfolyam célja, hogy az arra felvett hallgatók a szőlőmíve
lésben és a borkezelésben elméleti és gyakorlati alapon oly mérték
ben képeztessenek ki, hogy a tanfolyam sikeres bevégeztével bármi
lyen kiterjedésű szőlők, szőlővessző és szőlőoltványtermelési üzemek 
és borpincék önálló kezelésére és megfelelő közszolgálati alkalma
zásra képesítve legyenek. 

A z egy évre (2 félévre) terjedő tanfolyam folyó évi szeptember 
hó 30-án kezdődik. 

A tanfolyamra rendes hallgatókul kizárólag oly pályázók vétet
nek fel, akik valamelyik hazai főiskolát j ó sikerrel végezték, vagy 
pedig a középiskolai érettségi sikeres letétele után a kertészeti tan^ 
intézetben oklevelet nyertek. 



A tanfolyamra felvett hallgató maga tartozik saját ellátásáról 
gondoskodni. 

A tandíj egész évre 50 P., mely félévenkénti egyenlő (25—25 
pengős) részletekben .előre fizetendő. 

A tanfolyam hallgatói részére 10 ágyas internátus áll rendelke
zésre. A bentlakás díjtalan és ösztöndíjat helyettesít, amely elsősor
ban közgazdasági egyetemet vagy valamely hazai gazdasági akadé
miát jeles eredménnyel, másodsorban pedig azt j ó eredménnyel vég
zett rendes hallgatók részesülhetnek. Ha ily minősítéssel kevés 
számú rendes hallgató jelentkeznék, a kedvezmény jeles okmányokkal 
bíró, más végzettségű, rendkívüli hallgatóknak is megadható. 

A bentlakás kedvezménye az azt élvező hallgatótól a tanfolyam 
igazgatósága által megvonható, ha a hallgató évközben akár hanyag
sága, akár magaviselete által arra érdemtelennek bizonyul. Ebben 
az esetben az illető hallgató a bentlakás kapcsán — a megvonás idő
pontjáig — felmerült költségek megtérí tésére is kötelezhető. Á g y 
neműről a bentlakó hallgatók saját maguk tartoznak gondoskodni. 

A tanfolyam menzával is rendelkezik, ahol a hallgatók mérsékelt 
áron ebédet, a bentlakók pedig reggeli t is kaphatnak. 

Legalább érettségi, vagy ezzel egyenlő érvényű középiskolai bi
zonyítvánnyal rendelkezők korlátolt számban, rendkívüli hallgató-
kul is felvehetők. A rendkívüli hallgatók az előadások hallgatására 
és a gyakorlatban való részvételre épúgy vannak jogos í tva és köte
lezve is, mint a rendes hallgatóik, vizsgát is tehetnek s a rendkívüli 
hallgatókat megillető bizonyítványt kapnak. 

Az 1 P 60 filléres okmánybélyeggel ellátott folyamodványhoz 
csatolandók a folyamodó életkorát tanúsító születési anyakönyvi ki
vonat, továbbá a folyamodó végzett tanulmányait igazoló bizonyít
vány s ha már alkalmazva volt, az alkalmazást igazoló bizonyítvá
nyok is. A mellékletekre 16 filléres mellékleti okmánybélyeg ragasz
tandó. Az ekként felszerelt és hozzám intézett kérvények legkésőbb 
folyó évi augusztus hó 25-ig a m. kir. felsőbb szőlő- és borgazdasági 
tanfolyam igazgatóságához (Budapest , II., Debrői-út 15.) nyújtan
dók be. 

Budapest, 1929 június hó 13-án. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

Közhírré teszem, hogy a bezdáni születésű Klözel Oszkár részére 
1914. évi november hó 16-án 1521. szám alatt kiál l í tot t eredeti erdé
szeti államvizsgái oklevél elveszvén, annak pótlására nevezettnek 
1926. évi 3. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másodlat 
állíttatott ki, mellyel az eredeti oklevél érvényét veszti. 

Budapest, 1929. évi július hó 15-én. 
Pfeiff&r Gyula 

miniszteri tanácsos, 
az erdészeti államvizsgabizottság elnöke. 


