
Az uton Tepta helység mellett a társaság egyrésze a sze
kérről leszálva betért a balra fekvő, jegenyefenyő bükk és tölgygyei 
vegyes erdőbe, mig másrésze az ország uton egyenesen Szklenóba 
hajtatott. 

Miután néhány vágható és közel vágható szép erdőrészen, 
melyben a szúfalás nyomai már észlelhetők valának, átmentünk 
volna, eljutottunk azon kőhöz, melyet néhai Wilkens erdészeti tanár 
emlékére, tanítványai állítottak, s innen szekereinken egy pár perez 
múlva Szklenóra beértünk. 

Itt már élénk társaságra leltünk, s a czigányok víg zenéje 
után azt lehete vala képzelni, hogy a fürdőidény közepén vagyunk, 
ha az orvoslást kereső nők hiánya nem emlékeztet Nvala arra, hogy 
a Szklenói szép napok ez idénre már elmultak. 

Az étterem is megtölt, hol — hála a cs. k. bánya és erdő
igazgatóságnak — Trattner vendéglős testünk erősítéséről fényesen 
gondoskodott. 

Egy pár bizalmas beszéd közt töltött óra után, vidor hangulat
ban vissza indultunk Selmeczre, hová 8 órakor estve megérkeztünk. 

(Folytatása következik.) 

Hirek a selmeczi erdészeti akadémia megszüntetéséről. 

Több hazai napi lap, különösen pedig a ,Pesti napló" f. é. 
April I9-ki számában azon szomoritó hírt közli, hogy a mariabrunni 
erdészeti tanintézet újjá szervezésével egyidejűleg a selmeczi erdészeti 
akadémiát megakarják szüntetni. 

Magunk is már régebben több oldalról, s hitelt érdemlő kúfők-
ből vettük e hírt, de féltünk azt t. olvasóinkkal közleni, nehogy ok 
nélkül nekiek aggodalmat okozzunk; minthogy azonban e hír már 
ország szerte elterjedt, mi sem tartózkodunk tovább arról említést 
tenni. 

Nem tudjuk hogy mily okokból szüntetnék meg a selmeczi 
erdészeti akadémiát, de azt legbeusőbb meggyőződésünkből mondhat-



juk, hogy az hazánkra nézve felette káros s még a birodalom többi 
tartományaira nézve is némikép érezhető lenne. 

A „P. N." említett számában e fontos hirnek egy önálló czik-
ket szentel, melyben a viszonyok helyes ösmeretéből merített meg
győző érvekkel azon káros következményekre utal, melyek e hír 
valósulásából honunkra háromlanának. 

Ugyan is azon fiatal erdészek, kik eddig évenként mintegy 30 
végezték a selmeczi akadémiát, nagyobbrészt kényszerítve lennének 
más pályára szánni magukat mert a mariabrunni élet bizonyosan 
mégegyszer annyiba kerül mint a selmeczi, ily tetemes kiadást pe
dig a kcvésbbé vagyonos ifjak, kik épen e miatt választják e sze
rény pályát, három éven át meg nem bírnának. Ennek természetes 
következése az lenne, hogy honíiaink közül mindég kevesebben vá
lasztván e pályát, a szakértő magyar erdészeti értelmiség, s evvel 
honi erdészeti érdekeink előhaladása is csökkenne. 

Kimutatja a P. N. azt is, hogy az országban tervezett gazda
sági és erdészeti tanintézetek, ha létre jönnének is, sem volnának ké
pesek a selmeczi erdészeti akadémiát pótolni. 

Végre az országos m. gazdasági egyesületet, Selmecz sz. k. 
város közönségét s a m. erdészegyletet szólítja fel a P. N., hogy 
illető helyen oda hatnának, hogy e hir ne valósuljon. 

Szivünkből óhajtjuk, hogy a P. N. meleg felszóllalásának a 
legjobb eredménye legyen. 


