Erdészeti-ösztöndíj aink.
E

lapok mult évi VI. füzetében

töndijakat

ismertetvén, behatóbban

a hazai erdészeti ösz

emlékeztünk

meg az úgy

nevezett erdélyi erdészeti ösztöndíj alapról is.
Ezen ösztöndíj alap akkori használatához képest, tekintet
tel arra, hogy a

68.000

frtot meghaladó tőkének 2.800 frt

tisztajövedelméből

évenként

300

frttal

javadalmazott

ösztön

69

dijakból az 1 8 / . tanév kezdetétől három üresedésben
70

állott,

s hogy Erdély erdészeti viszonyainak gyökeres javítása a szak
képzett
igényli,

munkaerő

szaporítását

amaz óhajtásunkat

érdemes

erdésznövendékek

is

első

sorban

és

kiválóan

fejeztük ki, hogy azon ösztöndijak
számára

mielébb

kiadandók

len

nének.
Később

fájdalommal

kellett

meggyőződnünk

az erdélyi ösztöndíj alap jövedelme a földmivelési

arról,

hogy

ministerium

1 8 7 1 . évi költségvetésében a kolozsmonostori gazdasági közép
tanintézet

kiadásainak

fedezésére

tervezett

bevételek

közé

vétetett fel.
Helyesléssel
amaz intézkedését,
rendkivüli

kérést

kérdésben

megegyezőleg

azért

melyszerint

közgyűlés

minister úrhoz
kép a

fogadtuk

az orsz. erdészeti egyesület

a Pesten

alkalmával

megtartott mult évi

elhatározta

a

földművelési

intézni az iránt, hogy intézkednék, mi-

forgó

az erdészeti

ösztöndij-alap

eredeti rendeltetésével

szakképzés előmozdítására használ

tassák.
Az egyesület kérelme a földművelési minister urnák elő
terjesztetvén,

az alapos és Erdély

erdészeti

által is élénken indokolt kívánatnak teljesítését
tartottuk,

minélfogva

a földművelési-

demia költségét magában

ügyeinek állása
kétségkivülinek

és a selmeczi erdőaka-

foglaló pénzügyministeriumi költség-

vetéseknek

törvényhozási

tárgyalását,

mint a felmerült kérdés

megoldásának természetes határidejét nagy figyelemmel és érdek
kel vártuk.
Teljes bizalmunk volt pedig abban, hogy az erdélyi ösz
töndíj alap, vagy visszaadatik eredeti rendeltetésének, vagy ha
ez, — ama körülmény folytán, hogy időközben nyert értesülésünk
szerint

Ő Felségének

a

földművelési

ministerium

ajánlatára

történt beleegyezésével lett gazdasági ösztöndijakra szánva,

—

nem lenne lehetséges, akkor azon alap helyett az országgyűlés
megfelelő ösztöndíj összeget engedélyez.
Várakozásunkban
ségünk

méltó

képviselőház

nem is

elismerésére
f.

csalódtunk és erdészeti közön

örömmel jegyezzük

ide, hogy a t.

évi márczius 8-án, midőn a selmeczi erdőaka-

demia költségvetését

tárgyalta, K e g l e v i c h

Béla gróf indít

ványára a selmeczi erdőakadcmián tanuló szorgalmas és szegény
ifjak

részére

a jövő

1877

2

tanévtől

kezdve évi 4 0 0 0

frt

ösztöndíj összeget szavazott meg.
Ha tehát

az erdélyi

erdészeti

erdélyi ifjú

ösztöndíj alap jövedelme,

melyből évenként

9

a kolozsmonostori

gazdasági tanintézetnél

nyerhetett volna ösztöndijat,
használtatik is fel :

általános erdészeti szempontból mégis nyertünk, mert az előbbi
intézkedés

alapján

magyar

birodalombeli

ifjak

számára

300

frttal számítva, 13 ösztöndíj lesz adható.
A selmeczi m. kir. erdőakadcmián tanuló szegény sorsú
szorgalmas ifjak számára tehát, a folyó évi októberben kezdődő
tanévtől kezdve, következő ösztöndijak vannak rendszeresítve :
2 1 erdészi ösztöndíj évi 3 0 0 frttal,
2 erdő-számvivőségi

évi 3 0 0

frttal

és a közalapítványi

birtokokon alkalmazott hivatalnokok gyermekei számára 2 ösz
töndíj évi 2 0 0 frttal.

