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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

PÁLYÁZAT 
erdészeti ösztöndíjra. 

Az Országos Erdészeti Egyesület „Bedő-Albert-alapitványá"-ból 
pályázatot hirdet egy 800 (nyolczszáz) K-ás ösztöndíjra. 

Az ösztöndíj az Országos Erdészeti Egyesület tagsági köteléké
ben álló magyar erdőtisztek és erdésze i altisztek olyan szegény-
sorsú, szorgalmas és jó előmenetelü fiai számára alapíttatott, kik 
az erdészeti pályára készülnek, s szaktanulmányaikat a selmecz
bányai m. kir. erdészeti főiskolán szándékoznak végezni. 

A kiirt pályázatban tehát résztvehet minden erdészeti pályára 
készülő, középiskolákat végzett, vagy a selmeczbányai m. kir. erdészeti 
főiskola rendes hallgatói közé tartozó ifjú, ha 1. kimutatja, hogy 
atyja mint erdőtiszt, vagy erdészeti altiszt, erdészeti szolgálatban 
áll vagy állott, s mint ilyen az Országos Erdészeti Egyesületnek 
első belépésétől kezdve állandóan és legalább öt év óta tagja, 
vagy ha elhunyt, legalább öt éven át haláláig tagja volt, s tagsági 
kötelezettségének mindenben eleget tett; 2. ha hitelesen igazolni 
képes, hogy szülői sem elegendő vagyonnal, sem elegendő jöve
delemmel nem birnak arra, hogy őt tanulmányai végzéséig kellő 
anyagi ellátásban részesíthessék; 3. ha hiteles orvosi bizonyitvány
nyal igazolja, hogy ép és egészséges testi szervezettel s különösen 
hibátlan látó- és hallóérzékkel bir; 4. ha az érettségi vizsgát vala
melyik középiskolában jó sikerrel letette s amennyiben már a 
selmeczbányai m. kir. erdészeti főiskola rendes hallgatói közé 
tartozik, 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 selmecz
bányai erdészeti főiskola bizonyítványával igazolja. 

A bélyegtelen folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően 
felszerelve folyó év szeptember hó 30-ig az Országos Erdészeti 
Egyesület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
terjesztendők be. Az ösztöndíj a folyamodók közül a legérdeme
sebbnek ítéltetik oda s a selmeczbányai erdészeti főiskolára történt 



beiratkozás után egyenlő havi részletekben f. é. október hó 1-től 
kezdve tétetik folyóvá. 

Az ösztöndíj élvezője köteles a főiskolai hallgatók összes 
tanulmányutain résztvenni; a tanulmányutak költségeire az ösztön
díj megfelelő részét az egyesület visszatartja és csak az utazás 
alkalmával szolgáltatja 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 vizsgákra egy vagy több tárgy
ból ki nem elégítő osztályzatot nyer, avagy az egyik féléven át 
hallgatott kötelező tantárgyakból nyert jeles és jó osztályzatai együtt
véve az összes osztályzatok 60%-át el nem érik, vagy végül, ha 
erkölcsi magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik. A tanul
mányutakról való, kellően meg nem okolt elmaradás, az utazás 
czéljaira visszatartott összeg megvonásával sujtatik, ismételt esetben 
pedig szintén az ösztöndíj megvonásával jár. 

Budapest, 1918. évi június hó. 
Az Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége. 

II. 
PÁLYÁZAT 

a báró Bánfjy-Dezső-alapítvány egyik Ösztöndijára. 
Az Országos Erdészeti Egyesület a báró Bánffy-Dezső-alapit-

ványból, az annak szabályzatában foglalt feltételek mellett, egy 
500 (ötszáz) K-ás ösztöndíjra pályázatot hirdet. 

Az ösztöndíjért gimnáziumba vagy reáliskolába járó oly ifjak 
folyamodhatnak, akiknek atyja erdőtiszt, ki belépésétől kezdve 
állandóan és legalább öt éven át tagja volt, vagy jelenleg is tagja 
az Országos Erdészeti Egyesületnek s tagsági kötelezettségének 
eleget tett. 

Az ösztöndíjra csak oly ifjak tarthatnak igényt, akik jó elő
menetelt tanúsítanak s kiknek legutolsó bizonyítványában az ének 
és torna kivételével az osztályzatoknak legalább fele jeles és jó. 

Az egyesület igazgató-választmányához intézett, bélyegtelen 
folyamodványok folyó évi szeptember hó 30-ig nyújtandók be az 
Országos Erdészeti Egyesületnél (Budapest, V., Alkotmány-u. 6. sz.). 



A folyamodványhoz a szülők anyagi viszonyaira vonatkozó 
okmányok és a folyamodó legutolsó iskolai bizonyítványa csatolan
dók, továbbá felsorolandók név és kor szerint a folyamodó test
vérei s az a körülmény, hogy vájjon folyamodó szülői lakhelyén 
látogatja-e az iskolát vagy azon kivül s részesül-e valamely más 
ösztöndíjban, nevelési segélyben, ingyenes vagy kedvezményes 
helyben, szintén kétséget kizáróan feltüntetendő. 

Budapest, 1918. évi június hóban. 
Az Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége. 

III. 
I. Ferencz-József-alapra június hóban befolyt adományok : 

Gyulafehérvári püsp. uradalom 200 K, fellaki ref. egyház 
18 K, magyarnádasi körjegyzőség 50 K 16 f, Sopornya község 
19 K 17 f, Hungária bank r.-t. 16 K 93 f, Hosszúfalu község 
83 K 46 f. 

Herczegprimási urad. főerdőhivatala Esztergom 302 K. (Ehhez 
hozzájárultak: Schmidt Ernő 50 K, Vaszary Antal 10 K, Khin 
Rudolf 42 K, Bóznek István 3 K, Bózner Gyula 6 K, Martinék 
Ferencz 5 K, Pasztorek Antal 5 K, Bajnok István 6 K, Kothay 
Mihály 5 K, Ébenstreid Sebestyén 5 K, Hajabács Károly 10 K, 
Pózna Rezső 2 K, Bélai Pál 2 K, Rudich Lajos 10 K, Mraksay 
Gyula 10 K, Csáki István 5 K, Mazányi Imre 5 K, Kotta Ferencz 
5 K, Kruszár János 5 K, Szalay Péter 5 K, Hunyady Lajos 5 K, 
Szabó Ferencz 2 K, Hunyady József 5 K, Horváth Ferencz 5 K, 
Haizler Károly 5 K, Geber József 4 K, Török István 4 K, Moravcsik 
Vendel 1 K, Poszpisil Ferencz 10 K, Hubisz Antal 3 K, Mózer 
Imre 1 K, Barna Péter 10 K, Czeller Dezső 4 K, Maritsik Jánosné 
1 K, Mikus Márton 5 K, Teszárs Győző 9 K, Pomothy András 
10 K, Tóth László 6 K, Szilva György 10 K, Horváth Ödön 5 K, 
Teszárs Rezső 1 K.) 

Siegmund Konrád 20 K, Stegmann Szrul 16 K 33 f, Pásztor 
Mihály 30 K, Csernátfalu község 88 K 56 f, Ebergényi Margit 
200 K, Ungvári adóhivatal 567 K 15 f, ágostonfalvi volt úrbéresek 
490 K. 

Brádi járási erdőgondnokság 2786 K 50 f és pedig a kazanesdi 
volt úrbéresek nevében 2680 K, az alsólunkaji volt úrbéresek nevé
ben 106 K 50 f. 



ú£ ú& 

M. kir. erdőgondnokság Fogaras 445 K, nagyilondavidéki 
járási erdőgondnokság Dés a csicsókápolnai volt úrbéresek nevében 
95 K, Schrödl Hugó 8K50f , bátafalvi volt úrbéresek 1 K 32 f, ágoston
laki volt úrbéresek 340 K, Szabadka város 500 K, beszterczebányai 
állami erdőhivatal Egyesült Faipar R.-T. nevében 19 K, kisábrándkai 
volt úrbéresek 2 K 32 f, Hungária Bank Coburg hg. cserépfalvi 
erdőhivatala nevében 10 K 51 f. 

A gyűjtés kezdete óta befolyt 272.922 K 26 f. 
Fogadják a nemesszivü adakozók az Országos Erdészeti 

Egyesület őszinte köszönetét. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

HIRDETMÉNY. 

Az 1918.évi őszi erdészeti államvizsgárabocsátás iránti kérvények 
benyújtásának határidejét a kivételes körülményekre való tekintettel 
— eltérőleg a fennálló szabályzat 6. §-ától — 1918. évi szeptember 
hó 30-ában állapítom meg. 

Az 1918. év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 
tehát kérvényüket a szükséges okmányokkal felszerelve s bérmentve 
legkésőbb 1918. évi szeptember hó 30-ig küldjék be a m. kir. 
földmivelésügyi minisztérium l/A. főosztályának czirnére (Budapest, 
V., Zoltán-utcza 16. szám). 

Az erdészeti államvizsgához bocsátásra a mai kivételes körül
mények között azok is igényt tarthatnak, akiknek gyakorlati szolgálata 
a vizsga idejéig számítva a két évet nem éri el, ha igazolják azt, 
hogy a gyakorlati szolgálatban mutatkozó hiányosság önhibájukon 
kivül, valamely — a háborúval kapcsolatos — méltánylást érdemlő 
ok következtében állott elő. 

Budapest, 1918. évi augusztus hó 1-én. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 


