
(jacska és Lika folyók mentén a kosárfonáshoz alkalmas fajokból 
füzesek létesíttessenek és azok szakszerűen kezeltessenek, mert 
most ott a füz vadon tenyészik minden gondozás nélkül. Kosár
fonó vándortanítókat is kellene kiküldeni, akik a néppel a finomabb 
munkát ismertetnék meg. 

4. Alkalmas helyeken gőzfürészeket kellene építeni, hogy a 
fának minél intenzivebb feldolgozása biztosítva legyen és a keres
letnek minden tekintetben megfelelő árut termelhessünk. E czél-
nak megfelelő hely lenne Ljeskovac és Kosinj. 

5. Czélszerü közlekedési eszközök megteremtése után be 
lehetne hozni a kicsinyben való eladást is. 

6. Be kellene hozni végül a munkás-jóléti intézményeket, 
mint a baleset ellen való biztosítást, betegsegitö pénztárt, nyugdíj
intézményt stb., mert őszintén megvallva, itt a munkással a jó 
Istenen kivül senki sem törődik, eltörheti az a lábát, de még a 
nyakát is szegheti, azért senki sem érdeklődik, hogy vájjon fel 
fog-e gyógyulni, kell-e neki orvosi segély és van-e pénze orvosra? 
Ha pedig belehal a sebébe, nincs aki kérdezze nz özvegyet: 
„Hát te miből fogsz élni gyermekeiddel?!" 

A z elősoroltakat röviden összefoglalva: jó közlekedési eszkö
zökkel, a háziipar fellendítésével és a munkások védelmével 
vélném én azt a czélt elérni, hogy fakereskedésünk virágzásnak 
induljon, a nép pedig jólétnek örvendve a vándor-botra ne gondoljon. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
Pályázat 

erdészeti ösztöndijakra. 
A z Országos Erdészeti Egyesület „Bedő Albert alapítványa"-

ból pályázatot hirdet két, egyenkint 600 koronás ösztöndíjra. 
A z ösztöndíj az Országos Erdészeti Egyesület tagsági kötelé

kében álló magyar erdötisztek és erdészeti altisztek olyan szegény-
sorsú, szorgalmas és jó előmenetelü fiai számára alapíttatott, kik 
az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmányaikat a selmeczi 
m. kir. erdőakadémián szándékoznak végezni. 

A kiirt pályázatban tehát részt vehet minden erdészeti pályára 
készülő, középiskolákat végzett, vagy a selmeczi m. kir. erdő-



akadémia rendes hallgatói közé tartozó ifjú, ha 1. kimutatja, hogy 
atyja, mint erdötiszt vagy erdészeti altiszt, erdészeti szolgálatban 
áll vagy állott s mint ilyen az Orsz. Erdészeti Egyesületnek első 
belépésétől kezdve állandóan é-s legalább 5 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 öt tanulmányai végzéséig kellő anyagi el
látásban részesíthessék; 3. ha hiteles orvosi bizonyitványnyal 
igazolja, hogy ép és egészséges testi szervezettel s különösen 
hibátlan látó és halló érzékkel bir ; 4. ha az érettségi vizsgát vala
melyik középiskolában jó sikerrel letette s a mennyiben már a 
selmeczi m. kir. erdőakadémia rendes hallgatói közé tartozik, 
egyszersmind az ott eddig megtartott vizsgákat is a rendes hallgatók 
számára előirt összes tantárgyakból jó sikerrel kiállotta s mind
ezeket eredeti érettségi bizonyitványnyal s illetve a selmeczi erdő-
akadémia bizonyítványával igazolja. 

A bélyegtelen folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően 
felszerelve f. é. augusztus hón-tp 15 napjáig az orsz. erdészeti egye
sület titkári hivatal ihoz (Budapest. V., Alkotmány-utcza 6. sz.) ter-
jesztendök be. Az ösztöndíj a folyamodók közül a legérdemesebbnek 
ítéltetik oda s a selmeczi akadémiára történt beiratkozás után 
egyenlő havi részletekben f. é. október hónap l.-étől kezdve tétetik 
folyóvá. 

Az öszlöndijat az elnyerő tanulmányának teljes befejezéséig 
élvezi s csak akkor veszti el, ha a felévi vizsgákon a rendes 
hallgatókra nézve kötelező vizsgát egy vagy több tárgyból letenni 
indoktalanul 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°/o-át el nem érik, vagy végül, ha erkölcsi 
magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik. 

Budapest, 1903. június hó 8-án. A titkári hivatal. 


