
Hirdetés az erdőőri szakiskolák tanulóinak felvétele 
tárgyában. 

34.12 2. szám. A királyhalmi, vadászerdei és liptóujvári 
m. kir. erdőőri szakiskolákba, melyeknek tanfolyama két évre 
terjed, a folyó évi október havában kezdődő tanfolyamra, 
részint állami ellátás mellett, részint saját költségén, összesen 
46 tanuló fog felvétetni. 

A felvétetni kívánók igazolni tartoznak, hogy : 
1. tizenhét éves életkorukat betöltötték s illetőleg az 

intézetbe való belépésök napjáig betöltik, és harminczöt éves
nél nem korosabbak; 

2. ép, erős, egészséges, munkához és az időjárás viszon
tagságaihoz szokott és edzett testalkattal, s különösen j ó 
l á t ó - , h a l l ó - é s b e s z é l ő k é p e s s é g e i b i r n a k , mely 
kellékek igazolására kincstári erdészeti orvos, honvéd törzs
orvos, vagy megyei főorvos bizonyítványa szükséges, megje
gyeztetvén, hogy minden az intézetbe felvett tanuló testi 
épsége és egészségi állapota az intézet orvosa által, a jelent
kezés alkalmával, szigorúan felülvizsgáltatik, s az, kinek testi 
szervezete hiányos, vagy a ki valamely ragályos, avagy az 
intézeti foglalkozás mellett könnyen nem gyógyítható beteg
ségben szenved, az intézetbe be nem fogadtatik; 

3. az elemi iskolákat elvégezték, illetve folyékonyan jól 
irni , jól olvasni s a közönséges négy számmivelet szerint, 
jól számolni tudnak; 

4. erkölcsi magaviseletük j ó ; 
5. katonai kötelezettségben állnak-e, igenlő esetben köte

lesek ebbeli igazoló könyveiket is bemutatni. 
Bejelenteni tartoznak továbbá, hogy kérvényükre a válasz 

mely czim alatt, illetve, mely vármegyébe és mely postaállo
másra küldendő. 



Tájékozásul megjegyeztetik, hogy azon tanulók, kik saját 
költségükre vétetnek fel, az ellátásért és az intézetben való 
tartózkodás idejére adott ruházatér t évi 150 (százötven) Irtot, 
félévi előleges részletekben fizetni s ehez képest a felveendő 
tanulók, esetleg azok szülői, gyámjai vagy munkaadói, királyi 
közjegyző előtt kiállított okmánynyal igazolni tartozik, hogy 
az évi 150 frtnyi eltartási költséget, a kitűzött időre pon
tosan befizetik. 

A z állami eltartás mellett fölvett tanulók, illetve azok 
szülői, gyámjai vagy munkaadói, azon esetben, ha a tanuló 
az erdőőri szakiskolát a tanfolyam teljes bevégzése előtt ön
ként elhagyja, vagy az intézeti szabályzat értelmében elbo-
csáttatik, a ráforditott költségeket, egy évre 150 írttal szá
mítva, az államnak megtéríteni tartoznak. 

Minden tanuló tartozik a szakiskolába való belépés alkal
mával magával hozni 6 inget. 6 lábravalót, 6 zsebkendőt, 
10 pár kapczát, vagy harisnyát, egy pár, erdőjárásra alkalmas, 
erős bagariacsizmát, és pedig valamennyit uj állapotban. 

A fenálló szakiskolai szabályzat értelmében figyelmeztet
nek tehát azok, kik az erdőőri szakiskolába felvétetni óhaj
tanak, hogy kellően felszerelt kérvényüket, melyhez az állami 
ellátás mellett fölvétetni óhajtóknál azok vagyontalanságát 
igazoló községi bizonyítvány is mellékelendő, azok pedig, kik 
akár magán, akár állami erdészeti szolgálatban állanak, min
dig előljáró tisztjük, vagy hatóságuk utján, legkésőbb a folyó 
évi július hó végéig a földmivelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi m. kir . ministeriumhoz adják be. 

Budapesten, 1886. évi június hó 22-éu. 
Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 

m. kir. ministerium. 


