
nyokat illeti. Mentül többen vannak ilyenkor a vendégek, 
annál több jut — máslira, gombostűre. 

A dus ebédre bőven csúszó jó balatonmelléki kon-
vencziós bor fölvillanyozza a kedélyeket és kinyitja a 
sziveket. Az ifjabbja a nők körül legyeskedik odabenn, 
de az öregje kihúzódik a kanczelláriába s ott üzi, farag
ható füst között, kivilágos kivirradtig — a pagátot. 

Hivatalos közlemények. 

i. 

Felhívás a folyó év őszén tartandó erdészeti államvizsgák 
tárgyában. 

56.71895. sz. — A folyó év őszén erdészeti államvizsgát tenni 
szándékozók figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedélyezéséért 
a fennálló vizsgálati szabályzat értelmében beadandó folyamodvá
nyaikat a szabályszerüleg szükséges okmányokkal és szakbeli 
leírással felszerelve legkésőbb folyó évi július hó végéig az erdé
szeti államvizsgáló bizottság elnökéhez, Bedö Albert országos 
föerdömesterhez (Budapest földmivelésügyi ministerium) bérmentve 
küldjék be. 

Az államvizsgák megkezdésének napja a fennebb említett 
szabályzat 2. §. értelmében fog annak idején közzé tétetni. 

Budapesten, 1895. évi június hó 1-én. 

II. 

Pályázati hirdetés 

erdööri szakiskolák tanulóinak felvétele tárgyában. 

35472'95. — A királyhalmi, vadászerdei, liptóujvári és 
görgény-szt.-imrei m. kir. erdööri szakiskolába, — melyeknek tan
folyama 2 évre terjed, — a f. évi október havában kezdődő 



tanfolyamra, részint állami ellátás mellett, részint saját költségen 
több tanuló fog felvétetni. 

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

intézetbe 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 beszélő képességgel birnak, mely kellékek igazolására kincstári 
erdészeti orvos, honvédorvos, vagy vármegyei orvos bizonyítványa 
szükséges, megjegyeztetvén, hogy minden az intézetben felvett 
tanuló testi épsége és egészségi állapota az intézet orvosa által 
a jelentkezés alkalmával szigorúan felülvizsgáltatik s az. kinek 
szervezete hiányos, vagy a ki valamely ragályos avagy az intézeti 
foglalkozás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenved, 
az intézetbe be nem fogadtatik; 

3. az elemi iskolákat elvégezték, illetve folyékonyan jól irni, 
jól olvasni és a közönséges négy számmivelet szerint jól számolni 
tudnak; 

4. erkölcsi magaviseletük jó ; 
5. katonai kötelezettségben állnak-e,i genlő esetben kötelesek 

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

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

Tájékozásul niegjegyeztetik, hogy azon tanulók, kik saját 
költségükre vétetnek fel, az ellátásért és az intézetben való tartóz
kodás idejére adott ruházatért évi 150 (egyszázötven) frtot félévi 
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 erdöör 
szakiskolát a tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyjai 
vagy az intézeti szabályzat értelmében elbocsáttatik, a ráfordított 
költségeket, egy évre 150 frttal számítva, az államnak megtéríteni 
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kötelesek s ugyanerre nézve, hogy ezt az illető szakiskola igazgató
ságának felszólítása után legkésőbb 6 hét alatt teljesitik, szintén 
közjegyző előtt kiállított okmányt tartoznak bemutatni. 

Minden tanuló tartozik a szakiskolába való belépés alkal
mával magával hozni: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zsebkendőt. 10 
pár kapczát, vagy harisnyát, 1 pár erdöjárásra alkalmas erős 
bagaria-csizmát és pedig valamennyit uj állapotban. 

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

Budapesten, 1895. évi május hó 31-én. 

Földmivelésügyi ni. kir. Miníster. 

Meghívó az Országos Erdészeti Egyesület 1895. évi 
rendes közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület idei rendes közgyű
lését folyó évi augusztus hónap 28., 29. és 30. napjain 
Beszterczebányán és környékén fogja megtartani a követ
kező napirend és tárgysorozat szerint: 

Megérkezés, augusztus 27.-én Szliácsra a magyar kir. állam
vasutak zólyom-zólyom-brezói vonalán 12 óra 6 perczkor délben. 
5 óra 54 p. délután és 8 óra 28 perczkor este érkező vonatokon. 

Az igazgató-választmány ülése. Este közös vacsora. Meg
halás a fürdőben. 

Első nap augusztus 28.-án, reggel 7 órakor indulás külön 
vonaton Szliácsról Beszterczebányára; 8 órakor megérkezés, 9 
óráig a tagok elszállásolása. 

Délelőtt 10 órakor a közgyűlés megnyitása a vármegyeház 


