
csak egyet kellé féloldalról kacsintanom, söt mint routinirozott vadász
nak az is fölösleges vala, és kész volt a tanú, s Háry < hitt. 
Igen is hitt, és pedig annyira hogy nagy bátyám előtt elbeszélte a dolgot; 
de az már értesülve lévén, kifigurázta őt, hogy Háry, akiMünchhausenen, 
Manxon s a t . túltesz a hazugságban, még sem tud különbséget tenni a 
való és költött között. —• 

Kedves olvasóm, és szives ügy barátom, e két példából eléggé látha
tod, mily szép az az igazság-szeretet, s azért te első ne higyj el mindent 
a mit mások regélnek, — te második pedig ha valamit közlesz velünk 
vigyázz hogy úgy ne járj mint Háry, a ki nem tudta a különbséget a 
való és költött között. Szigorú ragaszkodás az igazsághoz az a mit mi 
mint elmulaszthatlan föltételt szabunk ügybarátaink elé, mert bár mu
lattató dolgokat is közlünk, de a főczél mindig csak az marad, hogy ta
núságos legyen az. 

Ne ijedj meg tehát kedves olvasónk, ha e lapokban e czikk fölött 
álló czimmel találkozol, és ne fordítsd olvasatlanul át a lapot, gondunk 
lesz rá hogy Háry és az indiai ezredes távol maradjanak tőle, s azér t 
mégis oly érdekes dolgokkal találkozz itt hogy mulass is, nevess is, s 
valami újat is tanulj. Nyúlási Farkas. 

K ü l ö n f é l é k . 
Az erdészeti törvényjavaslatról. (Kivonat az orsz. M. Gazd. 

Egyesület igazg. választmánya f. é. Január 30-án tartott ülésének jegyző
könyvéből.) Fölolvastatott az orsz. erdészeti egyesület elnökségének kö
vetkező levele: 

Az országos erdészeti Egyesület 1867. évi közgyűlése óhajtaudónak 
ismeré, hogy azon erdészeti törvényjavaslat, mely az országos magyar 
gazdasági Egyesület ügybuzgó működése folytán készült, s melyet Egye
sületünk is fennebb emiitett közgyűlésében egészen megáéva tett, az or
szággyűléshez és igazságügyi minisztériumhoz a két Egyesület részéről, 
az e téreni azonos hivatásnál, és a részünkről örömmel ápolt barátságos 
viszonynál fogva ís egyetértően terjesztessék fel. 



Minélfogva hazafiúi tisztelettel kérem a tisztelt Egyesületet, hogy a 
fennérintett törvényjavaslatnak, emiitett helyekre leendő felterjesztésére 
nézve, a részünkről óhajtott eljáráshoz csatlakozni, és a továbbiakra vo
natkozó becses határozatát velünk közölni szíveskedjék. —• Pesten, janu
ár 8. 186%. 

E felhívásnak az igazg. választmány teljes készséggel engedve, az 
elnökséget felkérte, hogy a vonatkozott erdészeti törvényjavaslatnak a 
magyar kir. ígszságügyi minisztériumhoz az orsz. erdészeti egyesülettel 
leendő együttes felterjesztése iránt intézkedni szíveskedjék; különben az 
országgyűlés elibe terjesztendő emlékiratban az Egyesület a mezei gaz
daság körében törvényhozás utján kívánatos teendőkre minden irányban 
ki fogván terjeszkedni, az igazg. választmány elegendőnek véli az ország
gyűlés előtt ez emlékiratban az erdőszeti törvényjavaslatra csak hi
vatkozni. 

Tanulók száma a Selmeczi bányászati és erdészeti- a Keszt
helyi, Magyar-Óvári és Haliéi gazdászati intézeteken 1868. A 
Selmeczi m. k. bányaakademián a négyéves tanfolyamot hallgatják összesen: 
91 rendes- 4 rendkívüli hallgató és 2 vendég; ezek közül 47 a magyar
birodalomból 48 az osztrák tartománynokból és 2 a külföldről való. 

A Selmeczi m.k. erdőakademián van jelenleg a 3 éves tanfolyamban 
összesen 39 rendes- 3 rendkívüli hallgató és 2 vendég; ezek közül 36 a 
magyar birodalomból és 8 az osztrák tartományokból való. 

A Keszthelyi m.k. felsőbb gazdászati tanintézeten a jelen téli félévre be 
van irva 70 első évi és 35 másodévi hallgató, mind magyarországból valók. 

A Magyar-Óvári cs. k. felsőbb gazdasági tanintézeten „a Central-
blatf kimutatása szerint van az idén a kétéves tanfolyamban összesen 
132 halgató; ezek közt 48 a magyar birodalomból 75 az osztrák tarto
mányokból és 9 a külföldről való. 

A Hallei egyetem mezőgazdasági osztályában 165 hallgató közt van 
a Porosz királyságból 102 — a többi német királyságból sat 48 — Orosz
országból 4 — Schweiczból 3 — az osztrák tartományokból 3 — és 
Magyarországból 5. —• 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő: Wagner Károly. 
Főmunkatárs: Divald Adolf. 

Selmecz, 1868. Nyomatott M i h a l i k I s t v á n - n á l . 




