
A cs. kir. szab. dunagőzhajózási társaság vizi vonalain, 
azaz Mohácsig, az I-ső hely használatát egy egész Il-od osz
tályú, a Il-ik hely használatát pedig egy egész Ill-ad osztályú 
jegy váltása mellett. 

A magyar éjszak-keleti vasút vezérigazgatóságától és a 
győr-sopron-ebenfurti vasút igazgatóságától e részbeni felhívá
sunkra válasz eddig ugyan még nem érkezett, bizton reméljük 
azonban, hogy a szokásos menetdijkedvezményeket ezen vas
utak is megadni szívesek lesznek. 

Ezzel kapcsolatban felkérjük tehát tisztelt tagtársainkat, 
hogy a mennyiben ezen kedvezményeket igénybe venni óhajt
ják, az igazoló jegyek megküldése végett az illető vasúti, 
illetve gőzhajózási vonalrész megjelölésével az alulirt titkári 
hivatalhoz fordulni szíveskedjenek. 

Hasonlóképen kérjük azon t. tagtársainkat is, a kik a 
vasutak kedvezményét nem szándékoznak igénybe venni, hogy 
a közgyűlésen való megjelenési szándékukat a helyi rendező 
bizottság tájékozása czéljából az alulirt titkári hivatalnál a 
lehető legrövidebb idő alatt bejelenteni sziveskedjenek. 

Budapest, 1884. szeptember 1-én. 
Az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatala. 

Hirdetés a szeyed-királyhaími erdőőri szakiskolába 
felveendő növendékek tárgyában. 

35.902. sz. Az erdőtörvény 37. szakaszában megszabott 
minősítéssel biró erdőőrök nevelése czéljából Szeged város hatá
rában, Királyhalmán, husz havi tanfolyammal megnyitott erdőőri 
szakiskolába a f. évi októberhó 1-től kezdve tizenkét tanuló 
fog felvétetni. Ezek közül hat teljesen ingyen ellátásban ré
szesül, csakis a ruházat (legalább egy rendes felső ruha, egy 



pár téli csizma, hat ing, hat lábravaló, hat zsebkendő és 
hat lábbeli), valamint az oda- és visszautazás költségeit tar
tozik fedezni. Hat tanuló pedig ezen költségek viselésén kivül 
élelmezési díj czimén évenként egyszázötven (150) forintot 
köteles félévenként előre befizetni. 

A felvételi kellékek, ugy az ingyenes, mint a fizetés 
mellett felveendő tanulóknál egyaránt a következők : 

a) Legalább tizenhét éves életkor; 
b) feddhetlen élet s jó erkölcsű magaviselet; 
c) ép, erős, egészséges, munkához szokott és az időjárás 

viszontagságait elbiró testalkat, s különösen jól látó, halló s 
beszélő képesség, mely kellékek igazolására kincstári erdé
szeti orvos, honvéd törzsorvos vagy megyei főorvos bizonyít
ványa szükséges; 

d) az elemi népiskola elvégzése, vagy legalább az Írás
ban, olvasásban s a négy közönséges mivelet szerinti számo
lásban való jártasság. 

Ezenkívül folyamodók kimutatni tartoznak, hogy erdei 
szolgálatban voltak-e vagy nem, avagy mint erdei munkások 
dolgoztak-e; azok pedig, kik katonai kötelezettségben állanak, 
kötelességük ebbeli igazoló könyveiket is előmutatni. 

Felhivatnak azok, kik a megjelelt tanintézetbe ingyen, 
vagy saját, avagy munkaadóik költségén felvétetni óhajtanak, 
hogy erre vonatkozó, kellően felszerelt kérvényeiket, melyhez 
esetleg a szülő, gyám vagy munkaadó erdőbirtokosnak az 
élelmezési költség elvállalására vonatkozó jogérvényes nyilat
kozata is melléklendő, legkésőbb a f. évi szeptemberbe 10-éig 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumhoz 
nyújtsák be. 

Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium. 


