
államvizsga alkalmával ismételve a szerzett tapasztaláson —• nem 
ajánlhatom nekik eléggé azt, hogy 

1. mindig féltöretü papiroson fogalmazzanak, ugy hogy az 
üresen hagyott félen az igazításokat és betoldásokat megcsinálhassák; 

2. hogy előbb jól átgondolják a kérdést, keressék annak' 
lényegét s a megoldás csattanóját (pointjét) kellőképen kiemeljék. 

A szóbeli vizsgánál pedig ne képzeljék azt, hogy ellenséggel 
állanak szemben; mert részemről mindig azt tapasztaltam, hogy 
valamennyi vizsgabiztos örömét lelte az oly fiatal emberen, aki 
kérdéseire okosan meg tudott felelni, s hogy a gyakorlat embere 
tudja, mit követelhet a kezdőtől. 

A mi a vizsga eredményét illeti, azzal kiváltképen a vizsgát-
tevök lehetnek megelégedve, minthogy egyikük sem bukott meg. 
Bizonyára páratlan eset a magyar erdészeti államvizsgák törté
netében. Az eredmény különben a következő volt: 

jeles . . . . . . 1 = 6°ló 
jó 4 m 25°/o 
kielégítő . . . 1 1 = 69° o 
Összesen .... 16 100°/o 

Hivatalos közlemények. 
• i. 

Pályázat erdészeti ösztöndíjra. 

Az országos erdészeti egyesület „Bedő Albert alapiványá"-ból 
pályázatot hirdet egy 300 frtos évi ösztöndíjra. 

Az ösztöndíj az országos erdészeti egyesület tagsági köteléké
ben álló magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek olyan szegény-
sorsú, szorgalmas és jó előmenetelü fiai számára alapiitatott, kik 
az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmányaikat a selmeczi 
m. kir. erdőakadémián szándékoznak végezni. 

A kiirt pályázatban tehát résztvehet minden erdészeti pályára 
készülő, középiskolákat végzett, vagy a selmeczi m. kir. erdő
akadémia rendes hallgatói közé tartozó ifjú, ha 1. kimutatja, hogy 
atyja, mint erdőtiszt vagy erdészeti altiszt, erdészeti szolgálatában 



áll vagy állott s mint ilyen az orsz. erdészeti egyesületnek első 
belépésétől kezdve állandóan és legalább 5 év óta tagja, vagy 
ha elhunyt, legalább 5 éven át haláláig tagja volt s tagsági 
kötelezettségének mindenben eleget tett; 2. ha hitelesen igazolni 
képes, hogy szülei sem elegendő vagyonnal, sem elegendő jöve
delemmel nem birnak arra, hogy őt tanulmányai végzéséig kellő 
anyagi ellátásban részesíthessék; 3. ha hiteles orvosi bizonyit
ványnyal igazolja, hogy ép és egészséges testi szervezettel s külö
nösen hibátlan látó és halló érzékkel bir; 4. ha az érettségi vizs
gát valamelyik középiskolában jó sikerrel letette, s a mennyiben 
már a selmeczi m. kir. erdőakadémia rendes hallgatói közé tar
tozik, egyszersmind az ott eddig megtartott vizsgákat is a rendes 
hallgatók számára előirt összes tantárgyakból jó sikerrel kiállotta, 
>s mindezeket eredeti érettségi bizonyitványnyal s illetve a selmeczi 
erdőakadémia bizonyítványával igazolja. 

A folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően felszerelve 
f. é. augusztus hónap 4. napjáig az orsz. erdészeti egyesület titkári 
hivatalához (Alkotmány-utcza 10. sz.) terjesztendők be. Az ösz
töndíj a folyamodók közül a legérdemesebbnek Ítéltetik oda, 
s a selmeczi akadémiára történt beiratkozás után egyenlő havi 
részletekben f. évi október hónap l.-étől kezdve tétetik folyóvá. 

Az ösztöndíjat az elnyerő tanulmányának teljes befejezéséig 
élvezi, s csak akkor veszti el, ha a félévi vizsgákon a rendes 
hallgatókra nézve kötelező vizsgát egy vagy több tárgyból letenni 
indoktalanul elmulasztja, vagy a vizsgákon egy vagy több tárgy
ból ki nem elégítő osztályzatot nyer, avagy az egy féléven át 
hallgatott kötelező tantárgyakból nyert jeles és jó osztályzatai 
együttvéve az összes osztályzatok 60°/0-át el nem érik, vagy végül, 
ba erkölcsi magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik. 

Budapest, 1898. május hó. A titkári hivatal. 

II. 
Felhívás 

„az állami erdötisztek gyermekeinek nevelését segélyző alap''-hói 
kiosztandó segélyek ügyében. 

36433/98. sz. Föld. min. — A földmivelésügyi m. kir. ministe
rium szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdőtisztek gyermekeinek 



nevelését segélyező alapból az 1898 9-iki tanévre a szabályzat 
értelmében a segélyek folyó évi július hóban osztatnak ki. 

Segélyben részesülhetnek a földmivelésügyi m. kir. ministe
rium szolgálati ügyköréhez tartozó, avagy az államerdészet szol
gálati köréből nyugdijjazott és illetve elhalt erdőtiszteknek nyilvá
nos joggal biró gymnásiumokban és reáliskolákban, vagy a selmecz-
bányai m. kir. erdészeti akadémián tanuló s illetve ezen taninté
zetekbe az 1898. év őszén belépő fiúgyermekei, illetve árvái; 
nemkülönben leányiskolákban, vagy női tanitóképezdékben tanuló 
s illetve ilyen intézetekbe belépő leánygyermekei, illetve árvái 
abban az esetben, ha a tanulási előmenetelt igazoló bizonyítvá
nyaikban a kimutatott osztályzatoknak legalább fele „jó" és „jeles". 

A jelenleg segélyben részesülök is újra folyamodni tartoznak 
és egy-egy tisztviselőnek nemcsak egy, hanem megokolt esetben 
kettő, sőt három gyermeke s illetve árvája is kaphat segélyt. 

A*z évi segélyösszeg a tanév folyama alatt 10 (tiz) egyenlő 
havi résztetben szolgáltatik ki. A kiosztandó segélyeknek legalább 
2 / 3 része fiuknak adatik. 

A szülők vagy törvényes gyámok által benyújtandó Írásbeli 
kérvényekben, az esetben, ha egynél több gyermek van, kimuta
tandó, hogy azok közül hány van ellátva s hány ellátatlan, to
vábbá, hogy van-e valamelyik gyermeknek ösztöndija, vagy más 
ilynemű állandó segélye s ha igen, mily nagy ennek az összege, 
kitől és honnan kapja azt? Továbbá ezen kérvények felszerelendők 
a szülök, illetve árvák vagyoni állapotát feltüntető hatósági bizo-
nyitványnyal és a tanulóknak a legutóbbi tanévről nyert bizonyít
ványával. 

Felhivatnak ennélfogva az érdekelt szülők, illetve gyámok, 
hogy segélyben való részesülésért beadni kívánt kérvényeiket 
legkésőbb folyó évi július hó 8-ig az „állami erdötisztek gyermekei
nek nevelését segélyzö alap" bizottságához (Budapesten, földmive
lésügyi m. kir. ministerium, erdészeti főosztály) annál inkább be
küldeni szíveskedjenek, mert később beérkező kérvények figyelembe 
nem vétetnek. 

Budapesten, 1898. évi május hó 25.-én. 
Földmivelésügyi m. kir. minister. 


