
Hivatalos közlemények. 
i . 

Pályázat erdészeti ösztöndíjra. 

Az orsz. erdészeti egyesület „Bedő Albert alapítványa"-ból 
pályázatot hirdet egy 300 frtos évi ösztöndíjra. 

Az ösztöndíj az országos erdészeti egyesület tagsági köteléké
ben álló magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek olyan szegény-
sorsú, szorgalmas és jó előmenetelü fiai számára alapíttatott, kik 
az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmányaikat a selmeczi 
m. kir. erdőakadémián szándékoznak végezni. 

A kiirt pályázatban tehát résztvehet minden erdészeti pályára 
készülő, középiskolákat végzett, vagy a selmeczi m. kir. erdő
akadémia rendes hallgatói közé tartozó ifjú, ha 1. kimutatja, hogy 
atyja, mint erdőtiszt vagy erdészeti altiszt, erdészeti szolgálatban 
áll vagy állott s mint ilyen az orsz. erdészeti egyesületnek első 

-belépésétől kezdve állandóan és legalább 5 év óta tagja, vagy 
ha elhunyt, legalább 5 éven át haláláig tagja volt, s a tagsági 
kötelezettségnek mindenben eleget tett; 2. ha hitelesen igazolni 
képes, hogy szülei sem elegendő vagyonnal, sem elegendő jöve
delemmel nem bírnak arra, hogy őt tamümányai végzéséig kellő 
anyagi ellátásban részesíthessék; 3. ha hiteles orvosi bizonyit-
ványnyal igazolja, hogy ép és egészséges testi szervezettel s külö
nösen hibátlan látó és halló érzékkel bír; 4. ha az érettségi vizs
gát valamelyik középiskolában jó sikerrel letette, s a mennyiben 
már a selmeczi m. kir. erdőakadémia rendes hallgatói közé tar
tozik, egyszersmind az ott eddig megtartott vizsgákat is a rendes 
hallgatók számára előirt összes tantárgyakból jó sikerrel kiállotta, 
s mindezeket eredeti érettségi bizonyitványnyal s illetve a selmeczi 
erdöakadémia bizonyítványával igazolja. 

A folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően felszerelve 
f. é. augusztus hónap 4. napjáig az orsz. erdészeti egyesület titkári 
hivatalához (Alkotmány-utcza 10. sz.) terjesztendők be. Az ösz
töndíj a folyamodók közül a legérdemesebbnek ítéltetik oda, 
s a selmeczi akadémiára történt beiratkozás után egyenlő havi 
részletekben f. évi október hónap l.-étől kezdve adatnak ki. 

Az ösztöndijat az elnyerő tanulmányának teljes befejezéséig 



élvezi, s csak akkor veszti el ha a félévi vizsgákon a rendes 
hallgatókra nézve kötelező vizsgát egy vagy több tárgyból letenni 
indokolatlanul elmulasztja, vagy a vizsgákon egy vagy több tárgy
ból ki nem elégítő osztályzatot nyer, avagy az egy féléven 
át hallgatott kötelező tantárgyakból nyert jeles és jó osztályzatai 
együttvéve az összes osztályzatok 60%-át el nem érik, vagy végül, 
ha erkölcsi magaviselete bármi tetintetben kifogás alá esik. 

Budapest, 1894. május hó. 
A titkári hivatal. 

II. 
Pályázati hirdetés. 

(Erdöőri szakiskolá k tanítóina k felvétel e tárgyában. ) 

A királyhalmi, vadászerdei, liptóujvári és görgény-szt.-imrei 
m. kir. erdöőri szakiskolákba, melyeknek tanfolyama két évre ter
jed, a f. évi október hónapban kezdődő tanfolyamra részint állami 
ellátás mellett, részint saját költségén 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 harminezöt évesnél, 
nem korosabbak. 

2. Ép, erős, egészséges, munkához és az időjárás viszontsá-
gaihoz szokott és edzett testalkattal, s különösen jól látó, halló 
és beszélő képességgel bírnak, mely kellékek igazolására kincs
tári erdészeti orvos, honvédorvos vagy vármegyei orvos bizonyít
ványa szükséges, megjegyeztetvén, hogy minden az intézetbe fel
vett tanuló testi épsége és egészségi állapota az intézet orvosa 
által, a jelenkezés 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 írni,, 
jól olvasni és a közönséges négy számmivelet szerént jól számolni 
tudnak. 

4. Elkölcsi magaviseletük jó. 
5. Katonai kötelezettségekben állnak-e, igenlő esetben kötele

sek ebbeli igazoló könyveiket is bemutatni. 



Bejelenteni tartoznak továbbá, hogy kérvényükre a válasz 
mely czim alatt, illetve mely vármegyében, vagy mely hivatal utján 
és mely posta-állomásra küldendő. 

Tájékozásul megjegyeztetik, 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 részletben 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 erdööri 
szakiskolát a tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyja, 
vagy az intézeti szabályzat értelmében elbocsáttatik, a ráfordított 
költségeket, egy évre 150 frttal számítva, az államnak megtéríteni 
kötelesek s ugyanerre nézve, hogy ezt az illető szakiskola igaz
gatóságának felszólítása után legkésőbb hat. hét alatt teljesitik, szin
tén közjegyző előtt kiállított okmányt tartoznak bemutatni. 

Minden tanuló tartozik a szakiskolába való belépés alkalmá
val hozni 6 inget, 6 lábravalót, 6 zsebkendőt, 10 pár kapczát 
vagy harisnyát, egy pár erdöjárásra alkalmas erős bagaria-csiz
mát és pedig valamennyit uj állapotban. 

A fennálló szakiskolai szabályzat értelmében figyelmeztetnek 
tehát azok, kik az erdööri szakiskolába felvétetni óhajtatnak, hogy 
sajátkezüleg irt, és kellően felszerelt kérvényüket, melyhez az 
állami ellátás mellett felvétetni óhajtóknak azok szegénységi álla
potát 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, 1896. évi május hó 31-én. 
Földmivelésügyi m. kir. Minister. 

III. 
Felhívás a folyó év őszén tartandó erdészeti államvizsgák tárgyában. 

A folyó év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 
figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedélyezéseért, a fennálló 
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vizsgálati szabályzat értelmében beadandó folyamodványaikat, a 
szabályszerüleg szükséges okmányokkal és szakbeli leírással fel
szerelve, legkésőbb folyó évi július hó végéig „Az erdészeti állam
vizsgáló bizottság elnökéhez" (Budapest, földmivelésügyi ministerium 
erdészeti osztály) bérmentve küldjék be. 

A millennáris országos erdészeti gyűlés előkészítése. 
(Kedvezményes kiállítási jegyek, — Vasúti kedvezmény. — Olcsó 

lakások). 

Hivatkozással a meghívásra, melyet az országos erdészeti 
egyesület elnöksége a jelen füzetben tesz közzé, tagtársainkat, 
egyesületünk kötelékén kivül álló szaktársainkat és az érdeklődőket, 
akik az országos erdészeti gyűlésen részt venni szándékoznak, 
tisztelettel értesítjük a következőkről: 

I. A kereskedelemügyi m. kir. minister ur, mint a kiállítási 
országos bizottság elnöke, egyesületünkhöz az országos erdészeti 
gyűlés ügyében 18253. sz. alatt leiratot intézvén, abban a kiál
lítási kedvezményes jegyekre, a vasúti kedvezményekre és beren
dezett olcsó lakásokra vonatkozólag az itt szó szerént idézett 
értesítést adta: 

„Az összejövetelek (kongresszusok, diszgyülések) ügyét a magam 
részéről is a leghathatósabban előmozdítani óhajtván, a kiállítás 
tartama alatt tervezett és a kiállítás területén épült ünnepélyek 
csarnokában megtartandó összejöveteleken résztvevőket a követ
kező kedvezményekben részesítem. Nevezetesen: 

a) Az összejövetel rendező-bizottságának megkeresése alapján 
a kongresszus m i n d e n e g y e s tagjának egy öt belépti jegyből 
álló füzetet az ezért járó 2 forint 50 kr. helyett 1 forintért bocsá
tok rendelkezésére. 

b) Intézkedtem az iránt, hogy a magyar királyi államvasutak 
igazgatósága az összejövetel rendező-bizottságának megkeresése 
alapján, darabonként 1 krajczárba kerülő igazolványokat bocsás
son rendelkezésre, mely igazolványok alapján a kongresszus, illetve 


