
zéseknél szintén jó szolgálatokat tehet. Mindazonáltal ezek az uj 
szintezők a precziziós (Kern- vagy Fennel-féle) szintezőket a 
gyakorlatból teljesen ki nem szoríthatják; például ez utóbbiak a 
szerpentinekben szintezve meg nem közelíthető háromszögelési 
pontok tengerszint feletti magasságának meghatározásához nélkülöz
hetetlenek maradnak. 

c 3 Í ú£ ú£ 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZAT ERDÉSZETI ÖSZTÖNDÍJRA. 

Az Országos Erdészeti Egyesület „Bedő-Albert-alapitványá"-
ból pályázatot hirdet egy 800 koronás ösztöndíjra. 

A z ösztöndíj az Országos Erdészeti Egyesület tagsági kötelé
kében álló magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek olyan szegény-
sorsú, szorgalmas és jó előmeneteli! fiai számára alapíttatott, kik 
az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmányaikat a selmeczi 
m. kir. erdészeti főiskolán szándékoznak végezni. 

A kiirt pályázatban tehát részt vehet minden erdészeti pályára 
készülő, középiskolákat végzett, vagy a selmeczi 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 Orsz. Erdészeti Egyesületnek első 
belépésétől kezdve állandóan és legalább öt év óta tagja, vagy ha 
elhunyt, legalább öt éven át haláláig tagja volt s tagsági kötele
zettségének mindenben eleget tett; 2. ha hitelesen igazolni képes, 
hogy szülei sem elegendő vagyonnal, sem elegendő jövedelemmel 
nem birnak arra, hogy őt tanulmányai végzéséig kellő anyagi 
ellátásban részesíthessék; 3. ha hiteles orvosi bizonyitványnyal 
igazolja, hogy ép és egészséges testi szervezettel s különösen 
hibátlan látó- és halló-érzékkel bír; 4. ha az érettségi vizsgát vala
melyik középiskolában jó sikerrel letette s amennyiben már a 
selmeczi m. kir. erdészeti főiskola rendes hallgatói közé tartozik, 
egyszersmind az ott eddig megtartott vizsgákat is a rendes hall
gatók számára előirt összes tantárgyakból jó sikerrel kiállotta s 



mindezeket eredeti érettségi bizonyitványnyal s illetve a selmeczi 
erdészeti főiskola bizonyítványával igazolja. 

A bélyegtelen folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően 
felszerelve f. é. augusztus 15-éig az Orsz. Erdészeti Egyesület 
titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) terjesz-
tendők 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. 

A z 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 k i . 

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 tárgy
ból k i nem elégítő osztályzatot nyer, avagy az egyik 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. 
A tanulmányutakról való, kellően meg nem okolt elmaradás, az 
utazás czéljaira visszatartott összeg megvonásával sujtatik, ismételt 
esetben pedig szintén az ösztöndíj megvonásával jár. 

Budapest, 1912 augusztus hó. 
A titkári hivatal. 
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