
felújítási terveket, egyszersmind tüntesse ki hozzávetőleg a mellé
kelt térvázlaton a czélba vett szabályos állapotot és az I. fordaszak 
vágásterületét, megjelölvén a vágások sorrendjének irányát is y 

* 
IV. K é r d é s . Vizsgajelölt irja le azon irányadó viszonyokat, 

melyek között az erdei vasutak alkalmazása előnyösnek is
merhető. 

A szóbeli vizsgák április hó 27-én vették kezdetüket 
és május hó 13-án fejeztettek be. 

A 40 vizsgázó közül 10 (25%) jól és 22 (55%) 
kielégítően képesítettnek találtatott, 8 (20%) pedig nem 
kapott oklevelet. (Arató.) 

Hivatalos közlemények. 
I . 

Felhívás 
az ország gazdaközönségéhez, erdőbirtokosaihoz és erdészeihez. 

A magyar állam megalapításának ezredik évfordulóját 
készül 1896-ban megünnepelni a nemzet. 

Hogy ez ünnep minél méltóbb legyen, elhatározta a 
törvényhozás, hogy annak egyik részleteként az ország 
fővárosában országos kiállitás rendeztessék, mely bemuta-
tandja nemzeti kultúránk fejlődését a múltban s állását a 
jelenben. 

0 cs. és Apostoli királyi Felsége, legkegyelmesebb 
Urunk és Királyunk, ezen országos kiállitás védnökségét 
legkegyelmesebben elfogadni méltóztatott. 

A kereskedelemügyi minister úr, kire az 1892. évi 
Il-ik törv.-czikk e kiállításnak az illetékes ministerek és 
egyéb szakkörök közreműködésével leendő rendezését reá 



ruházta, annak érdekében lelkes hangú felhívást intézett a 
nagy közönséghez, felszólitván az ország minden egyes 
polgárát, hogy e feladatában a kormányt lelkesedéssel 
támogassa, s járuljon hozzá a nagy nemzeti mű sikeréhez. 
E felhívás kapcsán most én, mint a kormány, az ország 
mezőgazdasági ügyeinek vezetésére hivatott tagja, kire egy
szersmind a létrejött megállapodások értelmében az 1896-ki 
országos kiállitás VI. és VII. mezőgazdasági és erdészeti 
csoportjainak rendezése bízatott, ezen minőségemben for
dulok hazánk mezőgazdáihoz, erdőbirtokosaihoz és erdészei
hez azon kérelemmel, hogy engem ezen feladatom megoldá
sában hazafias buzgalommal, szakértelmükkel lelkesen 
támogassanak, s járuljanak közre, hogy a kiállításon hazánk
nak, mint első sorban agrikultur államnak, mezőgazda
sága és erdészete nagy fontosságukhoz méltóan legyenek 
bemutatva. 

A magyar mezőgazdáknak és erdészeknek meg kell 
mutatniok, hogy az általuk birt föld nem parlag, hogy 
daczára azon aránylag rövid időnek, mióta a haladás ösvé
nyén járnak, serényen dolgoztak és fölküzdötték magukat 
oda, a hol bátran kiállhatják az összesonlitást Nyugot-Eorópa 
gazdáival. Meg kell mutatnunk, mit tudunk, be kell mutat
nunk, mink van, s ez által felismerhetővé tenni azon erőt, 
mely mezőgazdaságunkban és erdészetünkben rejlik, mely 
kulturális missiónk teljesítésére bennünket első sorban 
képesít, mely állami életünk legfontosabb alapját képezi. 

Ha mezőgazdáink, erdőbirtokosaink és erdészeink 
áthatva ennek tudatától körültem csoportosulnak, teljes 
buzgalommal és odadással vesznek részt a kiállitás munká
lataiban, biztos a siker ; s a nagy mű minden egyes munka
társa részesévé lesz azon felemelő tudatnak, hogy ő is 
tényezője ezen üdvös eredménynek, mely tovább haladhatá-



sunknak egyik útmutatója és nyugodtan elmondhatja, hogy 
hiven teljesítette hazafiúi kötelességét. 

A jelen a határ a mult és jövő között, az évez
redes ünnep határa leend a múltnak, de egyúttal a jövő 
kezdete. 

Mutassa be tehát a kiállitás is a mult hű képét, 
legyen tükre a jelen életerős munkásságának s tanúságot 
szolgáltató útmutató a jövőben haladásra. 

Egyesek, testületek, szövetkezetek és a törvényható
ságok mindannyian közremunkáltak mezőgazdasági haladá
sunkon, de mindmegannyian elszórtan elkülönítve cseleked
tek. Reménylem, hogy a nagy mű sikerének biztosítása 
végett végre egyesülni fogunk s ez alkalom szorosabban 
füzend bennünket egymáshoz. Hiszem, hogy a közélet 
minden érdekelt tényezője együttesen és fokozott mérvben 
fog a nagy czél érdekében munkálkodni; — összegyűjtik 
mindazt, a mi mezőgazdaságunk és erdészetünk múltjának 
megismerésére fontos, valamint mind azt, ami azoknak 
jelen szellemi és anyagi megizmosodását feltüntetni képes. 

Budapest, 1893. ápril 
Gróf Bethlen András, 

füldmivelésügyi m. kir. minister. 

I I . 

Felhívás 
»oz állami erdőtisztek gyermekeit segélyező alap*"ból kiosztandó 

segélyek ügyében. 
A földmivelésügyi m. k. ministerium szolgálati ügy

köréhez tartozó állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését 
segélyző alapból az 1893/4. tanévre a szabályzat értelmé
ben 4550 frt osztható ki. 



Segélyben részesülhetnek a földmivelésügyi m. k. 
ministerium szolgálati ügyköréhez tartozó, avagy az állam
erdészet szolgálati köréből nyugdíjazott s illetve elhalt erdő
tiszteknek nyilvános joggal biró gymnaziumokban és reál
iskolákban vagy a selmeczbányai m. k. erdészeti akadémián 
tanuló s illetve ezen tanintézetekbe az 1893. év őszén 
belépő fiu-gyermekei illetve árvái, nemkülönben leányiskolák
ban vagy női tanitóképezdékben tanuló s illetve ilyen inté
zetekbe belépő leány-gyermekei illetve árvái, abban az eset
ben, ha a tanulási előmenetelt igazoló bizonyítványaikban a 
kimutatott osztályzatoknak legalább fele » jó« és » j e l e s « . 

Az évi segélyösszeg, mely a tanév folyama alatt 10 (tiz) 
forintos havi részletekben szolgáltatik ki, egy tanuló részére 
100 frt; a kiosztandó segélyeknek legalább '/s része fiuk
nak adatik. 

A szülők vagy törvényes gyámok által benyújtandó 
írásbeli kérelmek felszerelendők a szülők illetve árvák 
vagyoni állapotát feltüntető hatósági bizonyitványnyal s illetve 
árvaszéki igazolvánnyal, továbbá a tanulónak a legutóbbi 
tanévről nyert bizonyítványával. 

Felhivatnak ennélfogva az érdekelt szülők illetve gyámok, 
hogy segélyben való részesülésért beadni kivánt kérvényei
ket legkésőbb folyó évi július hó 8.-áig » A z á l l a m i e rdő 
t i s z t e k g y e r m e k e i n e k n e v e l é s é t s e g é l y z ő a l a p « 
b i z o t t s á g á h o z (Budapesten, földmivelésügyi ministerium, 
II. emelet »Erdészeti főosztály*) annál inkább beküldeni 
szíveskedjenek, mert később b e é r k e z ő k é r v é n y e k 
figyelembe nem vétethetnek. 

Budapesten, 1893. június hó 4-én. 

Bedő Albert s. k. 
a segélyező-alap bizottságának elnöke. 



I I I . 

Pályázat 
erdészeti ösztöndíjakra. 

Az orsz. erdészeti egyesület »Bedő Albert alapitványá«-
böT pályázatot hirdet két, egyenkint 300 frt-os évi ösztöndíjra. 

Az ösztöndíj az országos erdészeti egyesület tagsági 
kötelékében álló magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
olyan szegénysorsu, szorgalmas és jó előmenetelő fiai szá
mára alapíttatott, kik az erdészeti pályára készülnek s szak
tanulmányaikat a selmeczi m. kir. erdőakadémián szándé
koznak végezni. 

A kiirt pályázatban tehát részt vehet minden erdészeti 
pályára készülő, középiskolát végzett, vagy a selmeczi 
m. kir. erdöakadémia rendes hallgatói közé tartozó ifjú, ha 
1) kimutatja, hogy atyja, mint erdőtiszt vagy erdészeti al
tiszt, erdészeti szolgálatban áll vagy állott s mint ilyen az 
orsz. erdészeti egyesületnek első belépésétől kezdve állandóan 
és legalább 5 év óta tagja, vagy ha elhunyt, legalább 5 éven 
át haláláig tagja volt, s a tagsági kötelezettségének 
mindenben eleget tett; 2) ha hitelesen igazolni képes, hogy 
szülei sem elegendő vagyonnal, sem elegendő jövedelemmel 
nem birnak arra, hogy őt tanulmányai végzéséig kellő anyagi 
ellátásban részesíthessék; 3) ha hiteles orvosi bizonyitvány
nyal igazolja, hogy ép és egészséges testi szervezettel s 
különösen hibátlan látó és hallóérzékkel bir; 4) ha az érett
ségi vizsgát valamelyik középiskolában jó sikerrel letette, s 
a mennyiben már a selmeczi m. kir. erdöakadémia rendes 
hallgatói közé tartozik, egyszersmind az ott eddig megtartott 
vizsgákat is a rendes hallgatók számára előirt összes tan
tárgyakból jó sikerrel kiállotta, s mindezeket eredeti érett
ségi bizonyitványnyal s illetve a selmeczi erdőakadémia 
bizonyítványával igazolja. 



A folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően fel
szerelve f. é. augusztus hó 12-ik napjáig az orsz. erdészeti 
egzesület titkári hivatalához (Alkotmány-utcza 10. sz.) ter-
jesztendők be. Az ösztöndijak a folyamodók közül a leg
érdemesebbnek ítéltetnek oda, s a selmeczi akadémiára tör
tént beiratkozás után egyenlő havi részletekben f. évi okt. 
hó 1-étől kezdve adatnak ki. 

Az ösztöndijat az elnyerő tanulmányának teljes befezé-
séig élvezni, s csak akkor veszti el, ha a félévi vizsgákon 
a rendes hallgatókra nézve kötelező vizsgát egy vagy több 
tárgyból letenni indokolatlanul elmulasztja, vagy a vizsgákon 
egy vagy több tárgyból ki nem elégítő osztályzatot nyer, 
avagy az egy féléven át hallgatott kötelező tantárgyakból 
nyert jeles és jó osztályzatai együttvéve az összes osztály
zatok 60%-át el nem érik, vagy végül, ha erkölcsi maga
viselete bármi tekintetben kifogás alá esik. 

Budapest, 1893. június hó. 

K ü l ö n f é l é k . 
Az erdészeti kiállitás Chicagóban. Az erdészeti csarnok 

152 m hosszú, 61 m széles és építése 250.000 frtba került. 
Külseje óriási farmer házat képvisel, mind a négy oldalán 
végig folyó verandákkal, melyek oszlop-sorai a tetőt is 
alátámasztják. Ez oszlopsorokhoz a faszálakat minden 
államnak erdő területe szállította; ugy hogy ezek magában 
véve igen érdekes tanulmányt képeznek. A csarnok főbejá-
rója szintén a legkülönbözőbb és nagy művészettel össze
állított fanemekből van szerkesztve. 

Az épület befedésére a világ valamennyi fanemeinek 
kérgét használták, 


