
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 



gyermekeinek nevelését segélyező alapból az 1909 1910. tanévre 
szóló segélyek az 1906. évi 79981. szám alatt jóváhagyott szabályzat 
8. szakaszának 4. pontja értelmében folyó évi július havában 
osztatnak ki. 

Az idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek: 
az állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami kezelésbe vett 
községi stb. erdőknél, erdőfelügyelőségeknél, a selmeczbányai 
erdészeti főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál és erdészeti kísérleti 
állomásoknál) alkalmazott tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott 
és elhalt összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti tanároknak, 
erdészeti mérnököknek, kincstári erdészeti orvosoknak, erdőszám
vevőségi tisztviselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli gyermekei, 
illetőleg árvái, ha az alább felsorolt belföldi intézetek valamelyi
kének rendes tanulói közé az 1909/1910. tanévre felvétetnek, 
továbbá — amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak volna — 
ha a tanulmányi előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kitüntetet t 
összes osztályzatok legalább fele kitűnő, jeles, igen jó, vagy j ó . 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tan

tárgyakból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapitásáná 
számításba nem vétetik. 

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói a szabályzat 
18. §-a szerint segélyben részesíthetők, a következők: 

A) Fiúgyermekek részére: 
1. az erdészeti főiskola, 
2. gimnáziumok, 
3. reáliskolák, 
4. a felső kereskedelmi iskolák, 
5. felső ipariskolák és 
6. polgári iskolák. 
B) Leánygyermekek részére: 
1. tanítónő-, óvónő- és nevelőnőképzők, 
2. női kereskedelmi tanfolyamok, 
3. felsőbb leányiskolák és 
4. polgári leányiskolák. 
C ) Mindkét nembeli gyermekek részére: 
1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy a fiúgyermekek 



•és az I—IV. osztályba járó leánygyermekek segélyben csak akkor 
részesülhetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet hiányában másutt 
kénytelenek tanulni; 

2. a siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógypedagógiai 
tanintézetek és pedig tekintet nélkül a gyermekek életkorára és 
előképzettségére. 

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt tanintézetek 
rendkívüli, vendég- és magántanulói, nemkülönben a különböző 
időszaki (téli, esti stb) tanfolyamok hallgatói a segélyben nem 
részesíthetők. 

A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetve árva 
vagyoni viszonyainak számbavételével történik. Egyenlő igény
jogosultság mellett előnyben részesülnek az árvák s azok a tiszt
viselők, kiknek több elláttatlan gyermekük van, vagy akiknek 
hivatali székhelyén megfelelő tanintézet nincs. 

A segélykiosztásnál az atyának érdemessége is figyelembe 
vétetik. 

Egy tisztviselő rendesen csak egy gyermek nevelésére nyer
het segélyt; 2 gyermek, vagy rendkívüli esetben 3 gyermek után 
csak akkor, ha az illetőnek első esetben legalább 4, vagy a 
második esetben legalább 5, még szülői ellátást igénylő gyer
meke van. 

A segély a szabályzat értelmében mindenkor csak egy-egy 
tanévre adatik, a segélyben részesülő a következő tanévben is 
részesülhet segélyben, de csak uj kérvény alapján. 

A segélyek minden év szeptember havától kezdve tiz egyenlő 
havi részletben szolgáltatnak ki, de csak abban az esetben, ha a 
gyermek tényleg a fent elősorolt tanintézetek valamelyikében 
tanul, illetőleg az első részlet akkor, ha a gyermek az illető tan
intézetbe fölvétetett. 

A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő a folyamodó 
ellátatlan gyermekcinek száma s a gyermekek által esetleg élvezett 
ösztöndíj vagy más ilynemű állandó segély összege s a kérvény
hez a gyermek, illetőleg a gyermekek legutolsó iskolai bizonyít
ványai, nemkülönben a szülők vagyoni állásáról szóló hatósági 
bizonyítvány, illetve atyátlan, anyátlan árváknál az árvaszék igazol
ványa csatolandó. 



Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok felhivatnak, hogy az-
alapból nyerhető segélyek iránti kérvényüket szabályszerű bélyeg
gel ellátva legkésőbb folyő évi július hó 8-ig „Az államerdészeti 
tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizott
ságához" (Budapest, V., Zoltán-u. 16. sz.) beküldjék. Az ezen határ
időn tul beérkező, vagy kellőleg fel nem szerelt kérvények figye
lembe nem vétetnek. 

Budapest 1909. évi május hó 22-én. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Faeladási eredmények. Breznóbánya város aRohozna völ
gyébe eső vágásaiban a lucz- és jegenyefenyőműfát 15 cm-ig 5 K 
50 f, azon felül 11 K 62 f főárral értékesítette, mig a sebeséri 
völgy vágásaiban a tőár 5 K 20 f. Rezgőnyár ugyanott 4 K 40 f. 

Andrássy Gyula gr. gyalui erdőségeiben az évi fenyőfatermés 
10 évre adatott el 7 K 60 f tőár mellett. 

Sulkovski I. M. hg. aranyági erdejében (Arad m.) a tölgyműfa 
köbmétere 31 K-val kelt el. 

A liptóujvári alsó uradalom (Fenyőháza, Oszada, Likauka) 
fatermésére április 30-án alkutárgyalás tartatott, amelyen a kiter
melt és kiközelitett fenyőműfa m?-éví 10 - 45—1550 K között, 
ingadoztak az ajánlatok A földmivelésügyi miniszter azonban 
egyik ajánlatot sem fogadta el, hanem június 14-re árverést irt ki. 

Eredménytelen maradt az ungvári főerdőhivatalnál, a besz-
terczei erdőigazgatóságnál és a Gelencze község részéről hirde
tett árverés. 

Schaumburg-Lippe herczeg: szlavóniai uradalmát, amely 
22.784 ha erdőből és közel ugyanennyi szántóföldből áll, Wrede 
herczeg vette meg egy franczia pénzcsoporttal egyetemben 40 - 5 
millió koronáért. Sajnos, hogy erdőgazdasági tekintetben ennek a 
birtokcserének sem örvendhetünk, mert az uj tulajdonosok gazda
sági programmja felette egyszerű: 20 év alatt ki akarják hasz
nálni a vágható fakészleteket. A spekulatív erdővásárlásoknak ez. 


