
hogy a beküldött, valamint a be nem küldött munkák között csupán 
egy van, mely mind elméleti, mind gyakorlati irányban is való
ban önálló becsű, s mely a mezőgazdaság terén határozott jelen
tőségű haladást foglal magában, mely tehát a bírálóbizottság véle
ménye szerint a pályadíj feltételeinek teljesen megfelel, és ez: 
Cserháti Sándor-nak a Növénytermelési Kísérleti Állomás évi jelen
tésében kifejtett s igazolt működése. 

A Növénytermelési Kísérleti Állomás működéséről évenkint 
jelentést szokott kiadni, a mely a végzett munkálatokat és ered
ményeiket tartalmazza. Ez a jelentés az első évben egy vékony 
kis füzetet képezett s néhány száz példányban látott napvilágot, 
az 5-ödik évről szóló már egy erős kötet, a melyet az állomás a 
mutatkozó érdeklődésnek megfelelőleg több ezer példányban volt 
kénytelen kinyomatni, hogy az Orsz. M. Gazd. Egyesület tagjainak, 
s ha kívánják, a többi gazdáknak is megküldhesse. 

Kétségtelen, hogy Cserháti a mezőgazdasági növénytermelési 
kísérletezés megalkotása körül mind a mezőgazdasági tudomány, 
mind a gyakorlat szempontjából önálló becscsel biró és határozott 
jelentőségű haladást feltüntető munkásságot fejtett ki s különösen 
ujabb gazdasági növények meghonosítása és tenyésztése, valamint 
a földmivelés terén s a szakismeretek terjesztése körül el nem 
vitatható érdemei vannak s az általa a növénytermelési kísérle
tezés utján 10 év alatt elért eredmények a magyar mezőgazda
ság terén határozott haladást jelentenek, a mely az egész ország 
mezőgazdáinak hasznára válik. Ezért működése a pályázati feltéte
leknek mindenben megfelelvén, a Forster János-féle pályadijat 
Cserháti Sándor, magyaróvári gazdasági akadémiai tanárnak és a 
magyar királyi Növénytermelési Kísérleti Állomás vezetőjének java
soljuk odaitélni. 

Az osztály javaslata elfogadtatott." 

Hivatalos közlemények. 
Értesítés a f. évi közgyűlés ügyében. 

Az országos erdészeti egyesület összes tagjait tisztelettel 
értesítjük, hogy a folyó év nyarán Nyitrán és környékén tervezett 
közgyűlés az igazgató-választmány f. évi június hó 27-én tartott 



ülésének II. sz. alatt hozott határozata szerint*) elmarad s e helyett 
az egyesület 1897. évi rendes közgyűlése deezember hó folyamán 
Budapesten fog megtartatni. 

Budapest, 1897. június 28-án. Az elnökség. 

II. 

Felhívás 

«az állami, erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alapi
ból kiosztandó segélyek ügyében. 

32003/97. sz. Földm. min. — A földmivelésügyi m. kir.. 
ministerium szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdőtisztek gyer
mekeinek nevelését segélyző alapból az 1897 98-adiki tanévre a 
szabályzat értelmében a segélyek folyó évi július hóban osztat
nak ki. 

Segélyben részesülhetnek a földmivelésügyi m. kir. minis
terium szolgálati ügyköréhez tartozó, avagy az államerdészet szol
gálati köréből nyugdíjazott és illetve elhalt erdőtiszteknek nyil
vános joggal biró gymnásiumokban és reáliskolákban, vagy a 
selmeczbányai m. kir. erdészeti akadémián tanuló s illetve ezen 
tanintézetekbe az 1897. év őszén belépő fiúgyermekei, illetve 
árvái, nemkülönben leányiskolákban, vagy női tanitóképezdékben 
tanuló s illetve ilyen intézetekbe belépő leány gyermekei, illetve 
árvái abban az esetben, ha a tanulási előmenetelt igazoló bizo
nyítványaiban a kimutatott osztályzatoknak legalább fele „jó" 
és „jeles". 

A jelenleg segélyben részesülők is újból folyamodni tartoz
nak és egy-egy tisztviselőnek nemcsak egy, hanem megokolt eset
ben kettő, sőt három gyermeke s illetve árvája is kaphat segélyt. 

Az évi segélyösszeg a tanév folyama alatt 10 (tiz) egyenlő 
havi részletben szolgáltatik ki. A kiosztandó segélyeknek legalább 
2 / 3 része fiuknak adatik. 

A szülők vagy törvényes gyámok által benyújtandó Írásbeli 
kérvények felszerelendők a szülők, illetve árvák vagyoni állapotát 

*) Az ülés jegyzőkönyvét lásd jelen füzet 478—510. oldalain. 



feltüntető hatósági bizonyitványnyal, továbbá a tanulóknak a leg
utóbbi tanévről nyert bizonyítványával. 

Felhivatnak ennélfogva az érdekelt szülők, illetve gyámok, 
hogy segélyben való részesülésért beadni kivánt kérvényeiket leg
később folyó évi július hó 8.-áig az „állami erdőtisztek gyermekei
nek nevelését segélyző alap" bizottságához (Budapesten, föld
mivelésügyi m. kir. ministerium, II. emelet, erdészeti főosztály), 
annál inkább beküldeni szíveskedjenek, mert később beérkező-
kérvények figyelembe nem vétetnek. 

Budapest, 1897. május 20-án. 

Földmivelésügyi m. Mr. minister. 

III. 

Pályázati hirdetés 

erdöőri szakiskolák tanulóinak felvétele tárgyalján. 

34492/97. sz. — A királyhalmi, vadászerdei, liptóujvári és 
görgényszentimrei m. kir. erdőöri szakiskolákba, melyeknek tan
folyama két évre terjed, a f. évi október havában kezdődő tan
folyamra részint állami ellátás mellett, részint saját költségén több 
tanuló fog felvétetni. 

A felvétetni kívánók igazolni tartoznak, hogy: 
1. tizenhét (17). éves életkorukat betöltötték s illetőleg az in

tézetbe való belépésük napjáig betöltik s harminczöt évesnél nem. 
korosabbak. 

2. ép, erős, egészséges, munkához és az időjárás viszontag
ságaihoz szokott és edzett testalkattal s különösen jól látó, halló-
és beszélőképességgel bírnak, mely kellékek igazolására kincstári 
erdészeti orvos, honvédorvos vagy vármegyei orvos bizonyítványa 
szükséges, megjegyeztetvén, hogy minden az intézetbe felvett tanuló 
testi épsége és egészségi állapota az intézet orvosa által, a jelent
kezés alkalmával szigorúan felülvizsgáltatik s az, kinek szervezeté 
hiányos vagy a ki valamely ragályos avagy az intézeti foglalkozás 
mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenved, az inté
zetbe be nem fogadtatik; 

3. az elemi iskolákat elvégezték, illetve folyékonyan jól irni, 



jól olvasni és a közönséges négy szánimivelet szerint jól számolni 
tudnak; 

4. erkölcsi magaviseletük j ó ; 
5. katonai kötelezettségben állnak-e, igenlő esetben kötelesek 

•ebbeli igazoló könyveiket is bemutatni. 
Bejelenteni tartoznak továbbá, hogy kérvényükre a válasz, 

mely czim alatt, illetve mely vármegyében vagy mely hivatal utján 
és mely postaállomásra küldendő. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy azon tanulók, kik saját 
költségükre vétetnek fel, az ellátásért és az intézetben való tar
tózkodás idejére adott ruházatért évi 150 (egyszázötven) frtot fél
évi előleges részletekben fizetni s ehhez képest a felveendő tanulók, 
•esetleg azok szülei, gyámjai, vagy munkaadói, kir. közjegyző előtt 
kiállított okmánynyal igazolni tartoznak, hogy az évi 150 frtnyi 
eltartási költséget a kitűzött időre pontosan befizetik. 

Az állami eltartás mellett felvett tanulók, illetve azok szülei, 
gyámjai vagy munkaadói azon esetben, ha a tanuló az erdőőri 
szakiskolát a tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyja, 
vagy az intézeti szabályzat értelmében elbocsáttatik, a ráfordított 
költségeket egy évre 150 frttal számítva, az államnak megtéríteni 
kötelesek s ugyanerre nézve, hogy ezt az illető szakiskola igaz
gatóságának felszólítása után legkésőbb hat hét alatt teljesitik, 
szintén közjegyző előtt kiállított okmányt tartoznak bemutatni. 

Minden tanuló tartozik a szakiskolába való belépés alkalmá
val magával hozni: 6 inget, 0 lábravalót, 6 zsebkendőt, 10 pár 
kapezát vagy harisnyát, egy pár erdöjárásra alkalmas erős bagaria-
csizmát és pedig valamennyit uj állapotban. 

A fennálló szakiskolai szabályzat értelmében figyelmeztetnek 
tehát azok, kik az erdöőri szakiskolába felvétetni óhajtanak, hogy 
sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényüket, melyhez az állami 
ellátás mellett felvétetni óhajtóknak, azok szegénységi állapotát 
igazoló hiteles községi bizonyítvány is melléklendő, azok pedig, kik 
akár magán, akár állami erdészeti szolgálatban állanak, mindig 
elöljáró tisztjük vagy hatóságuk utján legkésőbb f. évi július hó 
végéig a földmivelésügyi minisztériumhoz adják be. 

Kelt Budapesten, 1897. évi május hó 31-én. 
Földmivelésügyi m. Icir. minister. 



Különfélék. 

Erdészeti ponyvairodalmi kiadványaink III. füzete most 
került ki a sajtó alól. Az egy ives füzethez a szöveget 
Boros Marczel szaktársunk irta, igen tapintatosan a leg
népszerűbb emlékű magyar királynak, az igazságos Mátyás-
királynak korát választva keretül meséjének, mely arra 
irányul, hogy a népet az erdő megbecsülésére, károsítá
soktól s kivált tűztől való megótalmazására serkentse s az 
erdő értékességére figyelmessé tevén, a kivágott vagy elpusz
tult erdők fehijitására buzditsa. 

Tudomásunk van arról, hogy a korábban megjelent 
füzetek a nép körében általánosan jó fogadtatásra találtak 
s a kir. tanfelügyelőségek közül többen — a füzetek fogad
tatásáról jelentést tevén — egyszersmind igen kívánatos
nak jelezték, hogy a már megjelent kiadmányokat ujak 
kövessék és pedig mennél nagyobb számban, kétségtelen 
levén, hogy azoknak üdvös hatása a nép körében jelent
kezni fog. 

Felhívás a folyó év őszén tartandó erdészeti államrizsgáli tár-

ggában. 

33/1897. szám. —• A folyó év őszén erdészeti államvizsgát 
tenni szándékozók figyelmeztetnek, hogy a vizsga letétel enge
délyezéseért a fennálló szabályzat értelmében beadandó folyamod
ványaikat a szabályszerűkig szükséges okmányokkal és szakbeli 
leírással felszerelve legkésőbb folyó évi július hó végéig az erdé
szeti államvizsgáló bizottság elnökéhez (Budapest földmivelésügyi 
m. kir. ministerium erdészeti főosztály) bérmentve küldjék be. 

Budapest, 1897. június hó. „ , ,, ~ 
1 J Schollz Gyula, 

elnök. 


