Ferencz; Daum Alfréd m. kir. erdőmérnökgyakornok, aj.: Schlosser
István; Fábián János m. kir. erdőmérnökgyakornok, aj.: Tomcsányi
Gusztáv; Früstök István m. kir. erdőmérnökjelölt, aj.: Petricsek
Adolf; Hartmann Sándor főherczegi urad. fővadász, aj.: Borsitzky
Ottó; Jonásch Kornél m. kir. erdőmérnökgyakornok, aj : Tomcsányi
Gusztáv; Krassó Miksa erdőtulajdonos, aj.: Körmendy Károly;
Lux Árpád m. kir. segéderdőmérnök, aj.: Petricsek Adolf; Mamira
József m. kir. erdőmérnökgyakornok, aj.: Kadácsi Bálint; Maróthy
Emil m. kir. erdőmérnökgyakornok, aj.: Ráduly János; Mózs
Ferencz m. kir. segéderdőmérnök; aj.: Tomcsányi Gusztáv; Öllé
Pál főherczegi urad. fővadász, aj.: Borsitzky Ottó; Paczner Károly
m. kir. erdőmérnökjelölt, aj.: Ráduly János, Pap Sándor m. kir.
erdőmérnökjelölt, aj.: Petricsek Adolf; Ponner Nándor m. kir.
erdőmérnökgyakornok, aj.: Schlosser István; Rákossy
Márton
főkápt. erdészsegéd, aj.: Nádhera Pál; Richter Géza főherczegi
urad. fővadász, aj.: Borsitzky Ottó; Rozáry Árpád I. o. erdő
altiszt, aj.: Sághy Kálmán; Sebők Frigyes az Ált. Erdő-és Faipar
r.-t. ügyvivő igazgatója, aj.: Bund Károly; Seemayer Bódog mkir. erdőmérnökgyakornok, aj.: Sümeghy Ignácz; Sperling Viktor
urad. erdőmérnökgyakornok, aj.: Mojzer Károly és Schmidt
Ferencz; Schmidt József urad. fővadász, aj.: Chalupeczky János;
Takáts Ferencz főherczegi urad. fővadász, a j : Borsitzky Ottó;
Wundszám Sándor boszn. hercz. állami erdőmérnökgyakornok,
aj.: Bund Károly; Zsák Emil urad. főerdész, aj.: Kiss Ferencz.
úA ú& ú%

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
I.
PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
(Az erdőőri szakiskolák tanulóinak felvétele ügyében.)

A görgényszentimrei, királyhalmi, liptóujvári és vadászerdei
m. kir. erdőőri szakiskolákba a folyó év szeptember
havában
kezdődő új, kétéves tanfolyamra — részint állami ellátás mellett,
részint saját költségen — több tanuló fog felvétetni a következő
szabályok szerint:

1. A tanulók felvétele a szakiskolákba pályázat utján történik.
2. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kér
vényt folyó évi július hó 3-ig ahhoz a szakiskolához
kell bekül
deni, melybe a pályázó felvétetni kivan; azt azonban, hogy a
kijelöltek melyik szakiskolánál jelentkezzenek felvételre, a pályázók
számához és az egyes szakiskolák tanulóinak megállapított lét
számához képest, a pályázók kívánságának lehető figyelembevéte
lével, a szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata alapján, a m. kir.
földmivelésügyi miniszter határozza meg.
(Az egyes m. kir. erdőőri szakiskolákhoz a kérvényeket a
következő helyekre kell czimezni és pedig: 1. a görgényszentimreihez Görgényszentimrére ; 2. a királyhalmihoz Királyhalmára
[u. p. Szabadka]; 3. a liptóujvárihoz Liptóujvárra; 4. a vadász
erdeihez Vadászerdőre [u. p. Temesvár-gyárváros.l)
3. A pályázati határidőn tul beküldött, vagy megfelelően fel
nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek.
4. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a pályázó
melyik szakiskolánál kivan felvétetni és hogy ellátást a szakisko
lában a saját költségére, vagy az állam költségére kivánja-e s
végül, hogy kérvényére a válasz milyen czim alatt s hová (vár
megye, utolsó postaállomás) küldessék.
5. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a pályá
zónak igazolnia kell a következőket; nevezetesen:
a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a pályázat naptári
évében a 17 évet meghaladja, de a 25 évet még el nem éri.
(kivétetnek a „Tanúsítvány"-nyal ellátott továbbszolgáló katonai
altisztek, akik 28 éves korig folyamodhatnak felvételért);
b) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy legalább az elemi nép
iskola hatodik (illetőleg valamely középiskolai második) osztályát
sikeresen elvégezte.
c) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által kiállí
tott bizonyitványnyal azt, hogy ép, erős, egészséges, munkához és
az idő viszontagságaihoz szokott edzett testalkattal s különösen
jól látó-, halló- és beszélőképességgel bir;
d) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy
kérvényének benyújtásáig kifogástalan magaviseletet tanúsított;

e) hatóság által kiállított bizonyitványnyal, vagy más irattal
azt, hogy katonai kötelezettségben áll-e vagy nem;
f) aki valamely alkalmazásban áll, gazdájának vagy gazdája
megbízottjának bizonyítványával azt, hogy az alkalmazás mióta
tart, mennyi időre s mire terjed;
g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal azt, hogy szülei
milyen állandó foglalkozást űznek vagy űztek; továbbá, hogy ha
szülei látják el, milyen a vagyoni helyzete szüleinek, ha pedig
szülőtlen árva, illetőleg ha fentartásáról saját magának kell gon
doskodnia, milyen a vagyoni helyzete önmagának;
h) aki a saját költségén való ellátásra kivan fölvétetni, királyi
közjegyző által kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó
ellátási költséget — évenként 330 (háromszázharminez) koronát —
arra az időre, melyet az iskolánál tölt, szülője, gyámja, vagy más
hozzátartozója, avagy maga, a szakiskola igazgatójának kezéhez,
félévi előleges részletekben a kitűzött időben pontosan lefizeti.
6. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek felvételre;
a szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata alapján a m. kir. föld
mivelésügyi miniszter állapítja meg;
7. A felvételre való kijelölésnél és illetőleg a felvételre való
alkalmasság és érdemesség sorrendjének megállapításánál a kér
vényhez csatolt okmányokban foglalt adatokhoz képest elsőbb
ségben részesülnek:
a) elsősorban azok, akiknek iskolai előképzettsége nagyobb;
b) másodsorban azok, akik már is valamely erdőgazdaságnál
gyakorlati alkalmazásban vannak vagy voltak;
c) harmadsorban azok, akik erdőgazdaságnál alkalmazottaknak
vagy földmiveseknek, erdő- vagy mezőgazdasági munkásoknak
gyermekei vagy árvái.
Azok közül akiknek felvételre való alkalmassága és érdemessége
a jelzett szempontokból véve egyenlő, elsőbbségben az részesül,
aki saját költségén való ellátásra kivan felvétetni.
8. A felvételre kijelöltek kötelesek annál a szakiskolánál,
melyhez beosztattak, a szakiskola által velük közölt időben felvé
teli vizsgálatra jelentkezni.
9. A felvételre jelentkezőket a szakiskola igazgatója elsősorban
orvosi vizsgálat alá veti.

Akit a szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy a szakiskolai
foglalkoztatás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szen
vedőnek, vagy hiányos testi szervezetünek talál: az felvételi vizs
gára nem bocsátható.
10. A felvételi vizsgát a szakiskola igazgatója a tanszemély
zettel együtt tartja meg.
A felvételi vizsga annak szigorú megállapítására szolgál, hogy
a jelentkező tényleg birtokában van-e legalább azoknak az isme
reteknek, amelyek az elemi népiskola VI., illetőleg a középiskolák
II. osztályára megállapított követelményeknek megfelelnek.
Aki a felvételi vizsgát ki nem állja, felvételét a szakiskolába
csak ujabb pályázat alkalmával kérheti.
11. Azokat, akik a felvételi vizsgát sikeresen leteszik s a sza
bályzat egyéb feltételeinek is megfelelnek, az igazgató a szak
iskolába befogadja s a szakiskolai tanulók törzskönyvébe bevezetteti.
12. A szakiskolába való belépés alkalmával minden tanuló
köteles uj állapotban magával hozni: 6 inget, 6 alsónadrágot,
6 zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát, 1 pár —• erdőjárásra
alkalmas — erős bagaria-csizmát.
A tanulók egyéb ruházatáról, valamint a szükséges tanköny
vekről, tanszerekről és eszközökről, nemkülönben a tanulóknak
lakással és élelmezéssel való ellátásáról, a szakiskolában töltött
idő alatt a tanulókért fizetett ellátási költség fejében, illetőleg az
erre szolgáló államköltségvetési hitel terhére a szakiskola gondos
kodik; de viszont a szakiskola helyiségeinek berendezésének és
felszerelésének rendbentartása és tisztogatása a tanulók kötelességét
képezi.
13. Az állami ellátás ahhoz a feltételhez van kötve, hogy az
abban részesülő tanuló a szakiskola tanfolyamát tényleg sikeresen
végezze.
Ehhez képest a szakiskolába állami ellátás mellett felvett tanuló
— végleges befogadását megelőzőleg — királyi közjegyző előtt
kiállított nyilatkozattal biztosítani tartozik azt, hogy amenynyiben
a szakiskolából a két évi tanfolyam bevégzése előtt önként kilépne,
vagy saját hibájából elbocsáttatnék, abban az esetben érte a szak
iskolában töltött időre eső ellátási költséget szülője, gyámja vagy

más hozzátartozója a szakiskola igazgatójának felszólítása után hat
héten belül megtéríti.
Ez alól a kötelezettség alól csak azok menthetők fel, akik
hitelesen igazolják, hogy az ellátási költség megtérítéséről egy
általán nem gondoskodhatnak.
Budapest, 1910. évi május hóban.
M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

II.
PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
(A vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolánál nyitandó egyéves továbbképző tan
folyam tanulóinak felvétele ügyében.)

1. Azok számára, akik az erdőőri szakiskola kétéves tanfolya
mának elvégzése és az erdőőri szakvizsga sikeres letétele után az
erdészeti műszaki segéd szolgálat terén kiterjedtebb ismereteket,
teljesebb gyakorlatot és olyan fokú önállóságot kivannak szerezni,
hogy amennyiben magánbirtokosok (az 1879. évi X X X I . t.-cz. 17.
§-ában nem emiitett birtokosok) csekélyebb terjedelmű erdő
birtokának kezelésével bízatnak meg, az erdészeti műszaki segéd
szolgálat körébe tartozó teendőkön kivül a birtokosnak vagy
megbízottjának irányítása és ellenőrzése mellett az erdőgazdaság
olyan teendőit is képesek legyenek teljesíteni, amelyek nagyobb
gazdaságokban szakképzett erdőtiszteknek képezik a feladatát, ille
tőleg amelyeknek teljesítésével az 1879. évi X X X I . t.-cz. 17. §-ában
felsorolt erdőbirtokosok erdeinek kezelésénél kizárólag csak a
törvény 36. §-ában meghatározott minősítéssel biró erdőtisztek
bízhatók meg; — a vadászerdei m. kir. kir. erdőőri szakiskolánál
a folyó évi szeptember hó 1-én egyéves továbbképző tanfolyam
nyilik meg.
2. Erre a továbbképző tanfolyamra csak azok jelentkezhetnek,
akik valamelyik m. kir. erdőőri szakiskolán a kétéves tanfolyamot
jó sikerrel elvégezték; az erdőőri szakvizsgálatot letették és azon
legalább Jó alkalmas''
osztályzatot nyertek.
3. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényt
folyó évi július hó 10-éig ahhoz a m. kir. erdőőri szakiskolához
kell beküldeni, amelynél a folyamodó az erdőöri szakiskolát végezte.

4. A pályázati határidőn tul beküldött, vagy megfelelően fel
nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek.
5. A pályázati kérvényben meg kell emliteni, hogy a pályázó
ellátását a szakiskolában saját költségére, vagy az állam költségére
kivánja-e és hogy kérvényére a válasz milyen czim alatt s hová
(vármegye, utolsó postaállomás) küldessék.
6. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a pályá
zónak igazolnia kell a következőket:
a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a folyó naptári évben
a 30 évet még el nem éri;
b) az illető m. kir. erdőőri szakiskola végbizonyítványával
azt, hogy ott a szakiskolai kétéves tanfolyamot jó sikerrel elvégezte;
c) erdőőri szakvizsga-bizonyilványnyal azt, hogy az errdőőri
szakvizsgálatot letette s azon legalább „jó alkalmas"
osztály
zatot nyert;
d) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy
az erdőőri szakvizsga letétele óta kérvényének benyújtásáig eltelt
időt mivel töltötte s ez alatt milyen magaviseletet tanúsított;
e) hatóság által kiállított bizonyitványnyal vagy más irattal
azt, hogy katonai kötelezettségben áll-e vagy nem;
f) aki valamely alkalmazásban áll, gazdájának vagy gazdája
megbízottjának bizonyítványával az alkalmazás időtartamát és
foglalkozásának munkakörét;
g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal azt, hogy ha szülei
látják el, milyen a vagyoni helyzete szüleinek; ha pedig szülőtlen
árva, illetőleg ha fentartásáról saját magának kell gondoskodnia,
milyen a vagyoni helyzete önmagának;
h) aki saját költségén való ellátásra kíván felvétetni, királyi
közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó
ellátási költséget — évi 330 (háromszázharmincz) koronát — arra
az időre, melyet a szakiskolánál tölt, szülője, gyámja, vagy más
hozzátartozója, avagy maga, a szakiskola igazgatójának félévi elő
leges részletekben a kitűzött időre pontosan lefizeti;
i) aki állami költségen való ellátásra kivan felvétetni, kir. köz
jegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy amennyiben a szak
iskolából a tanfolyam befejezte előtt önként kilépne, vagy saját
hibájából elbocsáttatnék, abban az esetben érte a szakiskolában

töltött időre eső ellátási költséget szülője, gyámja, vagy más hozzá
tartozója a szakiskola igazgatójának felszólítása után hat héten
belül megtéríti.
Akik a továbbképző tanfolyamra való felvétel iránt közvet
lenül a szakiskola elvégzése után folyamodnak, azoknak a fenti
a), d), e) és f) pontok alatt emiitett iratokat a kérvényhez csatolni
nem kell.
7. A tanfolyamra felvett minden tanuló a szakiskolába való
belépés alkalmával köteles magával hozni: 6 inget, 6 alsónadrágot,
6 zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát, 1 pár — erdőjárásra
alkalmas — erős bagariacsizmát. A tanulók egyéb ruházatáról,
valamint a szükséges tankönyvekről, tanszerekről és eszközökről,
nemkülönben a tanulóknak lakással és élelmezéssel való ellátásáról,
a szakiskolában töltött idő alatt a tanulókért fizetett ellátási költ
ség fejében, illetőleg az erre szolgáló államköltségvetési hitel ter
hére, a szakiskola gondoskodik; de viszont a szakiskola helyisé
geinek berendezésének és felszerelésének rendbentartása és tiszto
gatása a tanulók kötelességét képezi.
8. Azokat a tanulókat, akik a továbbképző tanfolyamra
nem közvetlenül a szakiskola elvégzése után vétetnek fel, jelent
kezésük alkalmával a szakiskola igazgatója orvosi vizsgálat alá
veti. Akit a szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy a szakiskolai
foglalkoztatás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szen
vedőnek, vagy hiányos testi szervezetünek talál: az a szakiskolába
nem fogadtatik be.
Budapest, 1910. évi május hó.
M. kir. földmivelésügyi
ú£

miniszter,
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KÜLÖNFÉLÉK.
Fekete Lajos — a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja. A Magyar Tudományos Akadémia a közel
múltban tartott f. évi nagygyűlése szakunk nagyérdemű
tudósát, a magyar erdészeti irodalom egyik legtermékenyebb
művelőjét, Fekete Lajos miniszteri tanácsos, ny. főiskolai

