
íatni akarják, dr. Szentkirályi Ákos igazgató felszólítja, 

hogy lakhelyük pontos közlésével mielőbb írjanak a tan

intézet igazgatóságának. 

Halálozás. Lőkösházi Tavaszi Antal nagybirtokos (Buda

pesten) az Országos Erdészeti Egyesület alapitó tagja meg

halt. Béke poraira! 

Hivatalos közlemények. 
Felhivás a folyó év őszén tartandó erdészeti államvizsgák tárgyában. 

22/1899. eln. sz. — A folyó év őszén erdészeti államvizsgát 
tenni szándékozók figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedé
lyezéseért a fennálló szabályzat értelmében beadandó folyamod
ványaikat a szabályszerüleg szükséges okmányokkal és szakbeli 
leírással felszerelve, legkésőbb f. évi július hó végéig az erdészeti 
államvizsgáló bizottság elnökéhez (Budapest, földmivelésügyi minis-
terium erdészeti főosztály) bérmentve küldjék be. 

Budapesten, 1899 május hó 28.-án. 
Sóltz Gyula, 

elnök. 

II. 
Pályázati hirdetés 

(erdöőri szakiskolák tanulóinak felvétele tárgyában). 

44407/1899. sz. földm. min. —• A királyhalmi, vadászerdei, 
iiptóujvári és görgény-szent-imrei m. kir. erdőőri szakiskolákba 
— melyeknek tanfolyama két évre terjed —• a f. évi október 
havában kezdődő tanfolyamra részint állami ellátás mellett, részint 
saját költségein 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 jó látó-, halló-
és keszélöképességgel birnak, mely kellékek igazolására kincstári 
erdészeti orvos, honvédorvos vagy vármegyei orvos bizonyítványa 
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szükséges, megjegyeztetvén, hogy minden az intézetbe felvett 
tanuló testi épsége és egészségi állapota az intézet orvosa által, 
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 számolni 
tudnak; 

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

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

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

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy azon tanulók, kik saját 
költségükön vétetnek fel, az ellátásért és az intézetben való 
tartózkodás 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 erdőőri 
szakiskolát a tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyja, 
vagy az intézeti szabályzat értelmében elbocsájtatik, 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 teljesítik, 
szintén közjegyző előtt kiállított okmányt tartoznak bemutatni. 

Minden tanuló tartozik a szakiskolába való belépés alkalmá
val magával hozni: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zsebkendőt, 10 pár 
kapczát vagy harisnyát, egy pár erdöjárásra alkalmas erős bagaria 
csizmát és pedig valamennyit új állapotban. 

A fennálló szakiskolai szabályzat értelmében figyelmeztetnek 
tehát azok, kik az erdőöri szakiskolába felvétetni óhajtanak, hogy 
sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényüket, melyhez az 



állami ellátás mellett felvétetni óhajtóknak azok szegénvségi 
állapotát igazoló hiteles községi bizonyítvány is melléklendő, azok 
pedik, kik akár magán, akár állami erdészeti szolgálatban állanak, 
mindig elöljáró tisztjük vagy hatóságuk utján legkésőbb f. éri 
július hó vénéig a földmivelésügyi ministeriumhoz adják be. 

Kelt Budapesten, 1899. évi június 3.-án. 
Földmivelésügyi m. kir. minister. 

Változások és kitüntetések az erd. szolgálat körében. 
i. 

A földmivelésügyi m. kir. minister az 1898. évi XIX. t.-czikk 
életbeléptetése alkalmából az 1899. évi 690. eln. számú rendelettel 
szervezett m. kir. állami erdőhivatalokhoz, továbbá a beszterczei 
m. kir. erdöigazgatósághoz, végül a községi erdők kezelésével 
kapcsolatos ügyeket intéző központi erdészeti ügyosztályhoz, a 
következő erdőtiszteket nevezte ki: 

e r d ő t a n á c s o s o k k á : a VII . fizetési osztály 3. fizetési 
fokozatába a következő m. kir. erdömestereket: Köváry Lászlót 
(a csíkszeredai m. kir. állami erdőhivatalhoz), Hangái Gézát (a 
zalaegerszegi m. kir. állami erdőhivatalhoz), Imre Dénest (a maros
vásárhelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz), Simon Gyulát (a kolozs
vári m. kir. állami erdőhivatalhoz). Comides Györgyöt (az ungvári 
in. kir. állami erdőhivatalhoz), Lesenyi Ferenczet (a beszterczei 
ni. kir. erdőigazgatósághoz), Záreczky Pált (a beszterczei m. kir. 
erdőigazgatósághoz), Pech Kálmánt (a földmivelésügyi m. kir. 
ministerium erdészeti főosztályába); 

e r d ő m e s t e r e k k é a VIII . fizetési osztály 3. fizetési foko
zatába a következő m. kir. főerdészeket, illetve kir. erdőfelügyelöt: 
Szojka Gyulát (az eperjesi m. kir. állami erdőhivatalhoz), Székely 
Adolfot (az alsókubini m. kir. állami erdöhivatalhoz), Kiss Ferenczet 
(a szegedi m. kir. állami erdőhivatalhoz), Kondor Vilmost (a balassa
gyarmati m. kir. állami erdőhivatalhoz), Ercsényi Bélát (a tordai 
m. kir. állami erdöhivatalhoz), Dapsy Frigyest (a deési m. kir. 
állami erdőhivatalhoz), Kárpáti Lajost (a beszterczebányai m. kir. 
állami erdőhivatalhoz), Derzsi Gábort (a zilahi m. kir. állami erdő-
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