
alkalmas arra, hogy saját tudásából meríthesse a vonzó, különösen 
pedig a gyermek felfogásához mért előadást. Majd azon kell len
nünk, hogy a két kedves napra szánt alkalmas előadásokat ki
teremtsük, elterjeszszük s igy könnyitsünk a tanítón és biztosítsuk 
az eredményt. 

Ez ma már lehetséges is, mert látjuk, hogy vannak kormány-
férfiaink, a kik ily eszméket táplálnak, azoknak feltételeiről gon
doskodnak. 

Előttünk van az Erzsébet királyné emlékére ültetett fákkal 
elért eredmény és az az ékes könyv, mely Magyarország madarait 
ismertetve, kiterjed azoknak védelmére is. 

Az Országos Állatvédő Egyesület tagjai tudják, hogy én az 
általam felvetett eszmék szolgálatában állok, van akaratom és 
bátorságom, ha kell az előítélettel szembeszállani és szeretem a 
munkát . . . 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
Felhívás 

az állami erdötisztcJc gyermekeinek nevelését segélyzö alapból ki
osztandó segélyek ügyében. 

A m. kir. földmivelésügyi ministerium szolgálati ügyköréhez 
tartozó állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap
ból az 1900/1-iki tanévre a szabályzat értelmében a segélyek 
folyó évi július hóban osztatnak ki. 

Segélyben részesülhetnek a m. kir. földmivelésügyi ministerium 
szolgálati ügyköréhez tartozó, avagy az államerdészet szolgálati 
köréből nyugdíjazott s illetve elhalt erdőtiszteknek nyilvános jog
gal biró gymnasiumokban és reáliskolákban, vagy a selmeczbányai 
m. kir. erdészeti akadémián tanuló, s illetve ezen tanintézetekbe 
az 1900. év őszén belépő fiúgyermekei, illetve árvái; nem külön
ben leányiskolákban vagy női tanitóképezdékben tanuló, s illetve 
ilyen intézetekbe belépő leány gyermekei, illetve árvái abban az 
esetben, ha a tanulási előmenetelt igazoló bizonyítványaikban a 
kimutatott osztályzatoknak legalább fele „ jó" és „jeles". 

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

Az évi segélyösszeg a tanév folyama alatt, 10 (tiz) egyenlő 
részletben szolgáltatik ki. 

A kiosztandó segélyeknek legalább 2 3-ad része fiuknak adatik. 

A szülök 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 : továbbá 
hogy van-e valamelyik gyermeknek ösztöndija, vagy más ily állandó 
segélye, s ha igen, kitől és honnan kapja azt ? Továbbá ezen kér
vények felszerelendők a szülök illetve árvák vagyoni állapotát fel
tüntető hatósági bizonyitványnyal és a tanulóknak a legutóbbi tan
évről nyert bizonyítványával. 

Felhivatnak ennélfogva az érdekelt szülök, illetve gyámok, 
hogy segélyben való részesülésért beadni kivánt kérvényeiket leg
később folyó évi július hó 8-áig az „állami erdötisitek gyermekeinek 
nevelését segélyező alap" bizottságához (földmivelésügyi minis-
terium, erdészeti főosztály, Budapest, Nádor utcza 5. sz.) annál is 
inkább beküldjék, mert később beérkező, vagy kellőleg fel nem 
szerelt kérvények, figyelembe nem vétetnek. 

Budapest, 1900. május 25. 

M. kir. földmivelésügyi minister. 

I I . 

Fe lh ívás 

a folyó év őszén tartandó erdészeti államvizsgák tárgyában. 

20/1900. sz. — A folyó év őszén erdészeti államvizsgát 
tenni szándékozók figyelmeztetnek, hogy a vizsga letétel engedé
lyezéseért a fenálló szabályzat értelmében beadandó folyamodvá
nyaikat a szabályszerüleg szükséges okmányokkal és szakbeli 
leírással felszerelve legkésőbb folyó évi augusztus hó végéig az 
erdészeti államvizsgáló-bizottság elnökéhez (Budapest, földmivelés
ügyi ministerium, erdészeti főosztály) bérmentve küldjék be. 

Budapesten, 1900. június hó 14-én. 

Soltz Gyula, 
elnök. 



I I I . 

Pályázat i hirdetés 
erdöőri szakiskolák tanulóinak felvétele taraijában. 

41160 1900. sz. — A királyhalmi, vadászerdei, liptóujvári és 
görgényszentimrei m. kir. erdöőri szakiskolákba — melyeknek 
tanfolyama két évre terjed — a folyó évi október havában kez
dődő tanfolyamra részint állami ellátás mellett, részint saját költ
ségen több tanuló fog felvétetni. 

A felvétetni kívánók igazolni tartoznak, hogy: 

1. tizenhét (17) éves életkorukat betöltötték s illetőleg az 
intézetbe való belépésük napjáig betöltik s harminczöt évesnél 
nem korosabbak; 

2. ép, erős, egészséges, munkához és az időjárás viszon
tagságaihoz szokott és edzett testalkattal s különösen jó látó-, 
halló- és beszélőképességgel birnak, mely kellékek igazolására 
kincstári erdészeti orvos, honvédorvos, vagy vármegyei orvos bizo
nyítványa szükséges, megjegyeztetvén, hogy minden az intézetbe 
felvett tanuló testi épsége és egészségi állapota az intézet orvosa 
által a jelentkezés alkalmával szigorúan felülvizsgáltatik s az, 
kinek szervezete hiányos, vagy a ki valamely ragályos, avagy az 
intézeti foglalkozás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben 
szenved, az intézetbe be nem fogadtatik; 

3. az elemi iskolákat elvégezték, illetve folyékonyan jól irni, 
jól olvasni és a közönséges négy számmivelet szerint jól szá
molni tudnak; 

4. erkölcsi magaviseletük j ó ; 
5. katonai kötelezettségben állnak, igenlő esetben kötelesek 

ebbeli igazoló könyveiket is bemutatni. 

Bejelenteni tartoznak továbbá, hogy kérvényükre a válasz 
mely czim alatt, illetve mely vármegyében vagy mely hivatal utján 
és mely posta állomásra küldendő. 

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

A z állami eltartás mellett felvett tanulók, illetve azok szülei, 
gyámjai, vagy munkaadói azon esetben, ha a tanuló az erdőőri 
szakiskolát a tanfolyam teljes bevégzése elölt önként elhagyja, 
vagy az intézeti szabályzat értelmében elbocsájtatik, a ráfordított 
költségeket egy évre 150 frttal számítva, az államnak megtéríteni 
kötelesek s ugyanerre nézve, hogy ezt az illető szakiskola igaz
gatóságának 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 kap-
czát vagy harisnyát, egy pár erdőjárásra alkalmas erős bagaria
csizmát és pedig valamennyit uj állapotban. 

A fennálló szakiskolai szabályzat értelmében figyelmeztetnek 
tehát azok, kik az erdööri szakiskolába felvétetni óhajtanak, hogy 
sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényüket — melyhez az 
állami ellátás mellett felvétetni óhajtóknak azok szegénységi álla
potát igazoló hiteles községi bizonyítvány is melléklendő — azok 
pedig, kik akár magán, akár állami erdészeti szolgálatban állanak, 
mindig előljáró tisztjük, vagy hatóságuk utján legkésőbb folgő évi 
július hő végéig a földmivelésügyi ministeriumhoz adják be. 

Kelt Budapest, 1900. évi május 31-én. 

Földmivelésügyi m. kir. minister. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A műszaki czimek és a műszaki gyakorlat rend

tartásáról szóló törvényjavaslat szerkesztő-bizottsága f. é. 

június hó 6-án tárgyalta egyesületünk képviselőinek jelen

létében azokat a módosításokat, a melyek az erdőgazda

sággal kapcsolatos műszaki teendők bevonása következtében 

szükségesek. ( L . az igazgató-választmány f. é. június hó 5-én 

tartott üléséről e füzetben közölt jegyzőkönyv I I I . pontját). 

Ámbár az egyesület képviselőinek az idő rövidsége 


