
Hivatalos közlemények. 
i. 

Pályázat erdészeti ösztöndíjra. 

Az országos erdészeti egyesület „Bedö Albert alapiványá"-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. erdöakadémián 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 szolgálatában 
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 tagsági 
kötelezettségének mindenben eleget tett; 2. ha hitelesen igazolni 
képes, hogy szülei sem elegendő vagyonnal, sem elegendő jöve
delemmel nem birnak arra, hogy őt tanulmányai 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. erdöakadémia 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, 
a selmeczi akadémiára történt beiratkozás után egyenlő havi 
részletekben f. évi október hónap l.-étöl kezdve tétetik folyóvá. 



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 
indoktalanul 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, 
ba erkölcsi magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik. 

Budapest, 1898. május hó. A titkári hivatal. 

II. 

Felhívás a folyó év őszén tartandó erdészeti államvizsgák 
tárgyában. 

25/898. szám. — A folyó év őszén erdészeti államvizsgát 
tenni szándékozók figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedélye
zéseért a fennálló szabályzat értelmében beadandó folyamodvá
nyaikat a szabályszerüleg szükséges okmányokkal és szakbeli le
írással felszerelve, legkésőbb f. évi július hó végéig az erdészeti 
államvizsgáló bizottság elnökéhez (Budapest, földművelésügyi 
m. kir. ministerium erdészeti főosztály) bérmentve küldjék be. 

Budapesten, 1898. június hó 4-én. 
Sóltz Gyula, 

elnök. 

III. 
Pályázati hirdetés az erdööri szakiskoláknál megüresedett 

helyek betöltése tárgyában. 
38844/98. sz. földm. min. — A görgény-szentimrei, király

halmi, liptóujvári és vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolákba —• 
melyeknek tanfolyama két 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, illetőleg az in

tézetbe való belépés napjáig betöltik és harminczöt (35) évnél nem 
korosabbak; 

2. ép, erös, egészséges, munkához és az időjárás viszontag
ságaihoz szokott edzett testalkattal és különösen jó látó, halló s 



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

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

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

ebbeli igazoló könyveiket is bemutatni. 
A folyamodók kérvényükben megjelölni kötelesek jelenlegi 

foglalkozásukat és bejelenteni tartoznak, hogy kérvényükre a válasz 
mely czim alatt, illetve mely vármegyébe, vagy mely hivatal utján 
és mely postaállomásra küldendő. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy azok a pályázók, kik saját 
költségükre vétetnek fel, az ellátásért és az intézetben való tar
tózkodás idejére adott ruházatért évi 150 (egyszázötven) forintot 
előleges félévi részletekben fizetni kötelesek; ehhez képest a fel
veendő tanulók, esetleg azok szülei, gyámjai, vagy munkaadói, 
kir. közjegyző előtt kiállított okmánynyal igazolni tartoznak, hogy 
az évi 150 forintnyi 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 erdöőri 
szakiskolát a tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyja, 
vagy az intézeti szabályzat értelmében elbocsájtatik, a reá for
dított költségeket, egy évre 150 (egyszázötven) forinttal számítva, 
az államnak megtéríteni kötelesek és erre nézve, hogy azt az illető 
szakiskola igazgatóságának felszólítása után legkésőbb hat hét alatt 
teljesitik szintén kir. közjegyző előtt kiállított okmányt tartoznak 
bemutatni. 

Az újonnan felvett növendék a szakiskolába való belépés 
alkalmával tartozik magával hozni: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zseb-



kendőt, 10 pár kapczaruhát vagy harisnyát, egy pár, az erdő-
járásra 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 •— melyhez az 
állami ellátás mellett felvétetni óhajtók a szüleik, esetleg a maguk 
vagyontalanságát igazoló hiteles községi szegénységi bizonyitványt 
mellékelni tartoznak — közvetlenül, azok pedig, akik akár magán, 
akár állami erdészeti szolgálatban állanak, mindig elöljáró tisztjük 
vagy hatóságuk utján legkésőbb f. évi július 31-éig a földmivelés
ügyi ministeriumhoz nyújtsák be. 

Budapest, 1898. évi június hó 5-én. 
Földmivelésügyi m. Icir. minister. 

Különfélék. 
A magyarországi bükktalpfa alkalmazhatóságáról. 

Az Erdészeti Lapok 1897. évi folyam 5. füzetében Fekete 
Lajos főerdőtanácsos a bükkfa használhatóságáról Schneidt 
strassburgi vasúti igazgató után a telitett bükktalpfák alkal
mazására vonatkozólag oly biztató adatokat közöl, hogy 
el nem mulaszthatom azokat a tapasztalatokat, melyeket 
ebben az irányban jelenlegi alkalmaztatásom alatt szerez
tem, — bükkösök kezelésével foglalkozó szaktársaimnak 
tudomására adni. 

Hogy a bükkfának vasúti talpfák készítésére való 
felhasználása Magyarországban már mennyire elterjed, 
bizonyitj cl clZ ti tény, hogy a magyar állami vasutak igaz
gatósága által felállított és Polifka János vasúti felügyelő 
vezetése alatt álló négy telítő telepen az 1897. év végéig 
4,582.425 drb különféle méretű bükktalpfa telittetett. Itt 
mindjárt megjegyzem, hogy a rendelkezésre állott bükk-
talpfákból, mint telítésre nem alkalmas, 25—30°/o ki-


