évi október-hő
mányainak,

7-én

valamint

benyújtott

felség-folyamodvány

és csatol

a jóváhagyási záradékkal ellátott szerző

dés két példányának

megküldése

sítése

végett oly felhívással értesítsem, misze

rint

és miheztartás
a

kormánybiztosnak

mellett az érdeklettek érte

ebbeli

kiküldetésében

segédkezet

nyújtván, rendeleteit készséggel teljesítse.
E z alkalommal egyszersmind azon várakozásomat
ki,

hogy

a vidék közönsége kellően méltányolván azon nagy

mérvű kedvezményeket,
jesztése

fejezem

folytán

szerződés

melyekben a vidék a kormány felter

részesül, gondosan

értelme

szerint

őrködend a fölött, hogy a

a kincstár irányában elvállalt köte

lezettségek pontosan megtartassanak.
A szerződés egyik példányát a vidék közönsége saját levél
tárában őriztesse; a másodpéldányt ellenben ugyancsak megőrzés
végett a vidéki iskolai alap igazgatóságának kézbesittesse.
Budán, 1 8 7 2 . évi május-hó

5-én.
Tóth

Vilmos ,

s. k.

Pályázat erdészeti ösztöndíjra.
A selmeczi m. k. bányász- és erdész-akademia részéről egy évi
1000 frttal o. é. javadalmazott ösztöndíjra nyittatott
Ezen

ösztöndíj

az építészet,

de

élvezetével

különösen

egybekötött
a

víz-,

ut-

pályázat.

kötelezettségek :
és

híd

épí

t é s z e t b ő l , az előadásokat a z ü r i c h i műegyetemen a-f. évi
október havában kezdődő tanéven át hallgatni, az illető
gyakorlatokat a tantárgyhoz kötött
látogatni,

a

netáni

venni, s azon

gyakorlati

rajzok elkészítése

kirándulásokon

rajz

czéljából

tettleges

részt

esetre, ha a nevezett műegyetemen lévő erdé

szeti tanfolyamon az erdészeti viz- és útépítkezések tanóráinak

beosztása

megengedi,

sokat is hallgatni,

egyszersmind

az

ezeken

tartott előadá

s a megfelelő rajzokat szintén elkészíteni;

a mennyiben pedig az előbb megjelölt főbb teendők mellett az
idő megengedi, az erdészeti tárgyakból tartott más előadásokat
is hallgatni.
Az ösztöndíjjal kiküldendő egyén kötelessége leend tehát:
a T Í Z - ut-

és hid-épitészetből

bővebb kiképeztetés s tágasbb

ismeretek szerzésére törekedni, a szünidők alatt a bádeni nagyherczegségben

fekvő,

úgynevezett

Fekete

erdőben

(Schwarz-

wald) lévő összes viz-, ut- és hidépitkezési munkálatokat tanul
mányozni,

azok

tervrajzait

felvenni,

mazásban

lévő

faszáliitási

módok

kiképeztetésére
nálásáról,
terén

tett

kitűzött

elméleti-

tapasztalatairól

A kitett

ismereteit

évnek általa miként

és gyakorlati

akader.ia igazgatóságához

s átalában az ott alkal
megszerezni; a
történt

foglalkozásáról,

Írásbeli

jelentést

felhasz

s a tanügy

tenni,

s azt

az

benyújtani.

ösztöndíj összeg az utazási, tartózkodási, kirán

dulási s tanpénzi költséged-: fedezésére szolgál, és az utazási s
tanpénzi

költségek

kivételével

havi

részletekben

fog

kiszol

gáltatni.
Pályázati feltételek : valamely erdőakademiának

elvégzése

jó sikerrel, és a magyar- s német nyelv tökéletes birása.
A folyamodványok, melyekben a

fentebbi feltételeken kivül

a kor, az eddigi alkalmazás, s jelen állás hiteles okmányokkal
igazolaudók, 1873-ik évi augusztus-hó 23-ig a selmeczi m. k.
bányász- és erdész-akademiához

benyújtandók.

Selmeczbáuyán, 1 8 7 3 . évi julius-hó
A selmeczi

m. kir. bányászigazgatóság.

19-én.
és

erdész-akadémiai

