
A IV. számú törzs évgyűrűit, minthogy e törzs a gombák 
által már igen meg volt támadva, leolvasni nem lehetett. 

Úgyszintén a IV. és V. törzsnek hosszúsága sem 
volt megállapítható, minthogy ezeket évekkel az előtt 
valaki lefűrészelte. Deák Géza. 

járási erdész . 

Hivatalos közlemények. 
i. 

Pályázati felhívás. 

Az országos erdészeti egyesület egy Horn Dávid alapító tag 
által rendelkezésére bocsátott 500 frtos adományból husz kincs
tári erdöört s illetve az állami kezelésbe átadott községi erdőknél 
alkalmazott kerületi erdőőrt anyagi támogatásban szándékozván 
részesíteni a végből, hogy az ezredéves kiállítást meglátogathassák, 
ezennel pályázatot hirdet : 

10 egyenkint 20 frtból és 
10 „ 30 „ álló 

kiállítási segélyre. 
A pályázatban részt vehetnek a kincstári erdőknél és az 

állami kezelés alatt álló községi erdőknél alkalmazott törvényes 
minősítéssel biró, hatóságilag felesketett, tényleges szolgálatban 
levő erdőörök, kik folyamodványaikat keresztlevéllel, szegénységi 
bizonyitványnyal, továbbá szolgálati és minősitvényi táblázattal 
felszerelve előljáró hatóságaik utján bezárólag f. évi április hó 
15.-éig az erdészeti egyesület titkári hivatalához nyújthatják be. 
Később érkező folyamodványok nem vétetnek figyelembe. 

A segélyeket az országos erdészeti egyesület igazgató-választ
mánya a pályázati határidő lejárta után megtartandó legelső ülé
sében azon pályázóknak ítéli oda, kik előljáró hatóságaik minő-
sitvénye alapján a segélyre legérdemesebbeknek és a kiállítás 
megtekinthetése czéljából arra rászorultaknak találtatnak és a 
kikről leginkább fel lehet tételezni, hogy a kiállítás megtekintésé
ből okulni fognak. 



Az egyenlő érdemességüek között a Háromszék-vármegyei 
születésűek elsőségben részesittetnek. 

Az odaítélt segélyek azoknak, kik azokat elnyerik, elöljáró 
hatóságaik utján közvetlenül Budapestre való utazásuk előtt fognak 
kiszolgáltatni. 

Budapest, 1896. február 20. 

A titkári hivatal. 

I I . 

Felhivás a f. év tavaszán tartandó erdészeti államvizsgák tárgyában. 
A f. év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 

figyelmeztetnek, hogy a vízsgaletétel engedélyezéseért a fennálló 
vizsgálati szabályzat értelmében beadandó folyamodványaikat a 
szabályszerüleg szükséges okmányokkal és szakbeli leírással fel
szerelve legkésőbb f. évi márczius hó 15.-óig „Az erdészeti állam-
vizsgáló bizottság elnökéhez" (Budapest, földmivelési ministerium 
erdészeti osztály) bérmentve küldjék be. 

Különfélék 

Az erdészet-történet i adattár , melynek kiadását egye
sületünk 1893. évi közgyűlése elhatározta, mintegy 150iVet 
magában foglaló három vaskos kötetben augusztus végéig 
teljesen kikerül a nyomda alól. A nagyszabású munka 
erdészetünknek történeti fejlődésére olyannyira tiszta 
világosságot vet, hogy a mellett a további kutatások 
is most már egész biztossággal s jelentékenyen nagyobb 
könnyűséggel történhetnek, s adathalmazának gazdagsága 
és kiváló érdekessége révén megérdemli, hogy szaktudo
mányunk művelői, a magyar erdészek, a nagy fáradság
gal összeállított miivet mennél számosabban megszerezzék. 

A lapunkban eddig megjelent közlésekből s a jelen 
füzetben közölt jegyzőkönyvből mindenki előtt ismeretes, 


