
egyszersmind az ott eddig megtartott vizsgákat is a rendes hallgatók 
számára előirt összes tantárgyakból jó sikerrel kiáltotta s mind
ezeket eredeti érettségi bizonyitványnyal s illetve a selmeczi 
erdészeti főiskola bizonyítványával igazolja. 

A bélyegtelen folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően 
felszerelve f. é. augusztus hónap 20. napjáig az Orsz. Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) ter-
jesztendők be. Az ösztöndíj a folyamodók közül a legérdemesebbnek 
Ítéltetik oda s a selmeczi erdészeti főiskolára történt beiratkozás 
után egyenlő havi részletekben f. é. október hónap 1-től 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 
indokolatlanul elmulasztja, vagy a vizsgákon egy vagy több tárgyból 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 tekintetben kifogás alá esik. 

Budapest, 1909 június hó. 
A titkári hivatal. 
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IRODALOM. 
A mezőgazdasági munkák és teendők hónapról-hónapra 

a mezőgazdaság minden ágában. Szerkesztette Kpdolányl Antal. 
2. bővített kiadás. Ezen becses mű első kiadása a magyar gazdaközön
ség körében oly szives fogadtatásban részesült, hogy rövid három 
hónap múlva annak 2. kiadásban való megjelentetése vált szük
ségessé. E körülmény, azt hiszszük, eléggé bizonyítja, hogy írója 
egy oly hasznavehető művel gyarapította gazdasági szakirodal
munkat, melynek beszerzését minden gazdálkodónak a legmelegeb
ben ajánlhatjuk. Ára fűzve 3 K, vászonkötésben 4 K. Megjelent 
a Pátria r.-t. gazdasági könyvkereskedés kiadásában, Budapest, 
IX., Üllői-ut 25. 

Ebtenyésztés. Irta és 100 ábrával ellátta Monostori Károly 
állatorvosi főiskolai tanár. Kiadta a Franklin-Társulat. A magyar 



szakirodalomban ez az első munka, amely ebre vonatkozó összes 
tudnivalókat az olvasó elé tárja. Ebtenyésztő vagy ebkedvelő, 
avagy vadász, erdész és más érdekelt kimerítő tájékozódást szerez
het e műből. Az érdekes történeti és természetrajzi leirás után 
boncztanilag, élettanilag és alaktanilag tárgyalja a szerző a kutyát, 
azután annak hatvannál több fajtáját ismerteti szóban és jellegzetes 
ábrákban. Szól azután az ebek elhelyezéséről, a tenyésztésről, a 
kölykök felneveléséről, tanításáról és idomitásáról, majd kutyák 
táplálásáról, gondozásáról stb., mindenütt ábrákkal is illusztrálva a 
mondottakat. Ismertet végre 43 ebbetegséget és kilencz úgyneve
zett rossz szokást. Ára fűzve 3, K vászonkötésben 4 K 50 f. 

Az osztrák kincstári erdészet reformjához. (Zur Reform der 
österreichischen Staatsforstverwaltung.) Tanulmány, irta Charbula 
Frigyes cs. k. főerdész. Wien, 1909. 8° 54 old. Gerold K. fia 
bizománya. Ára 1 korona 60 fill. 

Szerző jelenleg igen időszerű röpiratában a kincstári erdő
kezelés reformjának és és modernizálásának szükségességét hang
súlyozza. Kiindulva az osztrák kincstári erdőigazgatásnak 1873 
óta fennálló jelenlegi rendszeréből, az újjászervezés alapelveit a 
következőkben jelöli meg: 1. Deczentralizáczió és a hatáskör bőví
tése az alsó fokokon; 2. az önálló főerdészségek rendszerének 
kiépítése; 3. a kezelő főerdészek részesedése a szakszerű igazga
tásban (tiszti gyűlések utján). Ezek kapcsán szerző foglalkozik az 
erdőtisztek nevelésének kérdésével, erdőtisztektől ellátott erdőszám
vevőséget követel stb. A füzet továbbá a főerdészek és altisztek 
részére külön-külön szolgálati utasítás tervezetét tartalmazza. A röp
iratnak az ad aktualitást, hogy Ausztriában ezidőszerint élénken 
foglalkoznak a kincstári erdőigazgatás újjászervezésével. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS 

az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alapból az 1909Í1910. tanévben kiosztható segélyek ügyében. 

7827/1909. I. A—2 sz. — A m. kir. földmivelésügyi minisz
térium szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdészeti tisztviselők 


