
H i r d e t m é n y . 

35 .426 . sz. Az 1879. évi XXXI. t.-czikkben foglalt 
erdőtörvény 37. §-ában előirt minőséggel biró erdőőrök neve
lésére Szeged város határában Ásotthalmán husz hónapi tan
folyammal erdőőri szakiskola állíttatott fel, mely idei október 
havában fog megnyittatni. Az iskola 12 tanuló elhelyezésére 
van berendezve, kik közül 9 tanuló teljesen ingyen ellátásban 
részesül s csakis a ruházat, valamint az oda- és visszautazás 
költségeit tartozik fedezni. Ezen kivül 3 tanuló elfogadtatik 
150 frt évi élelmezési költségnek félévenkénti előleges lefize
tése mellett. Erdőbirtokosok, kik ezen fizetés mellett az inté
zetre tanulókat küldeni óhajtanak, ebbeli kérelmöket, valamint 
azok, kik ingyen ellátás mellett kivannak felvétetni, folyamod
ványaikat legkésőbb f. é. szeptemberhó 10-ig a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztériumhoz adják be. 

Az erdőbirtokosok által küldendő vagy ingyenes ellátás 
mellett felvétetni óhajtók tartoznak hitelesen kimutatni, hogy: 

1. a 17 éves kort betöltötték; 
2. ép, erős, egészséges, munkához szokott és az időjárás 

viszontagságait elbiró testalkattal s különösen jó látó-, halló-
és beszélőképességgel birnak; ezen kellékek igazolására kincs
tári erdészeti orvos, honvéd törzsorvos vagy megyei főorvos 
bizonyitványa szükséges; 

3. az elemi iskolákat elvégezték, vagy legalább folyéko
nyan irni és olvasni, s a közönséges négy művelet szerint 
számolni tudnak; 

4. erdei szolgálatban voltak-e, vagy nem, avagy mint 
erdei munkások dolgoztak-e? 

5. jó erkölcsű magaviseletűek. 
Azon folyamodók, kik katonai kötelezettségben állanak, 

kötelesek abbeli i.^zoló könyveiket is bemutatni. 
Kelt Budapesten, 1883 . évi augusztushó 13-án. 

A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. k. minisztérium. 



Hirdetmény a folyó 1883-ik évben megtartandó erdé
szeti államvizsga tárgyában. 

3 5 . 3 6 6 . sz. Az erdészeti államvizsga f. é. októberhó 29 . 
és következő napjain, a fennálló szabályzat értelmében, Buda
pesten az országos magyar gazdasági egyesület „Köztelkén" 
délelőtt 9 órakor fog megkezdetni és folytatólag megtartatni. 

A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga lete-
hetésére nyert engedélyüket, a vizsga kezdete előtt a bizottság 
elnökének bemutassák. — Budapesten, 1883 . augusztushó 9-én. 

A földmivelés-, ipar- és Jceresk. m. k. minisztérium. 

Hirdetmény a folyó 1883. évben megtartandó „erdő
őri szakvizsgák" ügyében. 

35 .367 . sz. Az erdőőri szakvizsgák folyó évi októberhó 
29 . és következő napjain, Budapesten, Pozsonyban, Beszter-
czebányán, Kassán, Mánnaros-Szigeten, Kolozsvártt, Temesvártt, 
Zomborban, Pécsett és Szombathelyen a megyeházánál dél
előtt 9 órakor fognak megkezdetni és folytatólag megtartatni. 

Felhivatnak mindazok, kik ezen szakvizsgát letenni szán
dékoznak, hogy hiteles bizonyítványokkal felszerelt folyamod
ványukat, a vizsgák székhelyeikre nézve illetékes kir. erdő
felügyelőkhöz nyújtsák be. — Budapesten, 1883 . aug.-hó 9-én. 

A földmivelés-, ipar- és keresk. m. k. minisztérium. 

F e l h í v á s . 
Az Oszágos Erdészeti Egyesület azon tisztelt tagjait, kik 

esedékes illetékeikkel még hátralékban vannak, tisztelettel fel
kérjük, hogy az alapszabályok 10. §-ának 7-ik pontja értel
mében kötelezettségeiknek mielőbb eleget tenni sziveskedjenek. 

Azon t. tagtársakhoz pedig, kik időközben lakást változ
tattak, azon szíves kérést intézzük, hogy uj lakásuknak czimét 
az „Erdészeti Lapok" pontos megküldhetése végett, minden 
egyes esetben azonnal bejelenteni sziveskedjenek. 

Budapest, 1883 . évi augusztushó. 
Az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatala. 


