
országban a hosszas szárazság következtében beállott rend
kívül nagy takarmány-hiány miatt, mely a mezőgazdákat 
nehéz válsággal fenyegeti, a faüzleti viszonyok pangók, s 
hatásuk kétségkívül ránk is kiterjed; míg ellenben a keleti 
piaczokon jó üzleti viszonyokról tudósítanak, s ehhez még az 
is járul, hogy az ott nevezetes versenytársunkat képező 
romániai fának kiszállítása, ujabban is történt árvizek miatt 
felette megnehezedett ugy, hogy a fűrészek több helyt alig 
tudják a feldolgoztatásra szükséges nyers anyagot meg
szerezni. 

A piaczi ártételeket illetőleg utalunk megfelelő korábbi 
tudósításunkra. 

Hivatalos közlemények. 
i. 

Felhívás 
u folyó év őszén tartandó erdészeti államvizsgák tárgyában. *) 

A folyó év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándé
kozók figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedélyezéseért 
a fennálló vizsgálati szabályzat értelmében beadandó folya
modványaikat, a szabályszerűleg szükséges okmányokkal és 
szakbeli leírással felszerelve, legkésőbb folyó évi július hó 
végéig az erdészeti államvizsgáló-bizottság elnökéhez, Bedő 
Albert országos főerdőmesterhez (Budapest, földmivelésügyi 
ministerium) bérmentve küldjék be. 

Az államvizsgák megkezdésének napja a fennebb 
emiitett szabályzat 2. §-a értelmében fog annak idején 
közzététetni. 

Budapesten, 1893. évi június hó 8-án. 

*) A szóban lévő folyamodványok benyújtásának határideje gyanánt f. 
évi június hó utolsó napját a Budapesti Hirlap tévesen közölte. S z e r k. 



Pályázati hirdetés 

erdőőri szakiskolák tanulóinak felvétele tárgyában, 

33.246/1/4. A királyhalmi, vadászerdei, liptóujvári és 
görgény-szent-imrei m. kir. erdőőri szakiskolákba, — me
lyeknek tanfolyama két évre terjed — a f. évi október 
havában kezdődő tanfolyamra, részint állami ellátás mellett, 
részint saját költségen több tanuló fog felvétetni. 

A felvétetni kivánók igazolni tartoznak, hogy: 

1. tizenkét éves életkorukat betöltötték, s illetőleg az 
intézetbe való belépésük napjáig betöltik, s harminczöt éves
nél nem korosabbak; 

2. ép, erős, egészséges, munkához és az időjárás viszon
tagságaihoz szokott és edzett testalkattal s különösen j ó 
látó-, halló- és beszélő-képességgel birnak, mely kellékek 
igazolására kincstári erdészeti orvos, honvédorvos vagy vár
megyei orvos bizonyítványa szükséges, megjegyeztetvén, 
hogy minden az intézetbe felvett tanuló testi épsége és 
egészségi állapota az intézet orvosa által, a jelentkezés 
alkalmával szigorúan fölülvizsgáltatik, s az, kinek szerve
zete hiányos, vagy a ki valamely ragályos avagy az inté
zeti foglalkozás mellett könnyen nem gyógyítható betegség
ben szenved, az intézetbe be nem fogadtatik; 

3. az elemi iskolákat elvégezték, illetve folyékonyan 
jól írni, jól olvasni s a közönséges négy számmivelet sze
rint jól számolni tudnak; 

4. erkölcsi magaviseletük j ó ; 

5. katonai kötelezettségben állnak-e; igenlő esetben 
kötelesek ebbeli igazoló-könyveiket is bemutatni. 



Bejelenteni tartoznak továbbá, hogy kérvényükre a 
válasz mely czím alatt, illetve mely vármegyébe, vagy mely 
hivatal utján és mely postaállomásra küldendő. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy azon tanulók, kik 
saját költségükre vétetnek fel, az ellátásért és az intézetben 
való tartózkodás idejére adott ruházatért évi 150 (egyszáz
ötven) frtot, félévi előleges részletekben fizetni s ehhez 
képest a felveendő tanulók, esetleg azok szülei, gyámjai 
vagy munkaadói, kir. közjegyző előtt kiállított okmánynyal 
igazolni tartoznak, hogy az évi 150 frtnyi eltartási költsé
get a kitűzött időre pontosan befizetik. 

Az állami eltartás mellett felvett tanulók, illetve azok 
szülei, gyámjai vagy munkaadói azon esetben, ha a tanuló 
az erdőőri szakiskolát a tanfolyam teljes bevégzése előtt 
önként elhagyja, vagy az intézeti szabályzat értelmében 
elbocsáttatik, a ráfordított költségeket, egy évre 150 írttal 
számítva, az államnak megtéríteni kötelesek s ugyanerre 
nézve, hogy ezt az illető szakiskola igazgatóságának 
felszólítása után legkésőbb hat hét alatt teljesitik, 
szintén közjegyző előtt kiállított okmányt tartoznak 
bemutatni. 

Minden tanuló tartozik a szakiskolába való belépés 
alkalmával magával hozni: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zsebkendőt, 
10 pár kapczát vagy harisnyát, egy pár erdő-járásra 
alkalmas erős bagaria-csizmát és pedig valamennyit uj 
állapotban. 

A fennálló szakiskolai szabályzat értelmében figyel
meztetnek tehát azok, kik az erdőőri szakiskolába felvétetni 
óhajtanak, hogy sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvé
nyüket, — melyhez az állami ellátás mellett felvétetni óhaj
tóknál azok szegénységi állapotát igazoló hiteles községi 
bizonyítvány is melléklendő, — azok pedig, kik akár 



magán, akár állami erdészet szolgálatban állanak, mindig 
előljáró tisztjük vagy hatóságuk utján legkésőbb folyó évi 
július hó végéig a földmivelésügyi ministeriumhoz adják be. 

Budapest, 1893. június hó. 
Földmivelésügyi m kir. ministerium. 

K ü l ö n f é l é k . 
Az „Acacia decurrens'-röl. Az ^Erdészeti Lapok« idei 

III. füzetének »Különfélék« rovatában az Acacia decurrens 
áráról van szó. Az ott jelzettnél egy sokkal olcsóbb forrást 
tudok. »Yilmorin Andrieux & C.-ie.« (Paris 4 Quai de la 
Mégisserie) 1893. évi magárjegyzéke szerint 100 gramm 
Acacia decurrens 5 frankba kerül. Az ezzel rokon és hasonló 
tulajdonságokkal biró: 

Acacia cyanophylla . . . . 100 gr. 3 frt. 20 kr. 
» le'iophylla 100 » 2 » 20 » 
» macradenia . . . . 100 » 3 » 20 » 
» melanoxylon . . . . 100 » 3 » 40 » 
» mollissima . . . . 100 » 5 » — krért 

kaphatók. 
A mező-szabédi verőfényes fekvésű kísérleti telepen, 

illetve csemetekertben mindezen fanemek magjaiból 100—100 
gr. még april hó végén kisérlettétel czéljából elvettetett. Hogy 
mi kél ki belőlük s a kikelt csemeték hogyan fognak a mező
ségi forró és száraz nyárral, valamint a tél hidegével szemben 
viselkedni — a felől annak idején bátor leszek jelentésemet 
megtenni. (Pech Dezső.) 

Faóriások. A »Timber Trades Journal« londoni lapból 
a »Continentale Holzzeitung« 1893. évi 13-ik száma a kö
vetkezőket közli: 


