
HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 

I. 

FELHÍVÁS 

az államerdészeti  tisztviselők gyermekeinek  nevelését  segélyező alap-
ból az  1914—1915.  tanévben  kiosztható segélyek  ügyében. 

A m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez 
tartozó állami erdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segé
lyező alapból az 1914—1915. tanévre szóló segélyek az 1906. évi 
79981. szám alatt jóváhagyott szabályzat 8. szakaszának 4. pontja 
értelmében folyó évi július havában osztatnak ki. 

Az idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek az 
állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami kezelésbe vett köz
ségi stb. erdőknél, erdőfelügyelőségeknél, a selmeczbányai erdé
szeti főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál és erdészeti kísérleti 
állomásoknál) alkalmazott tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott 
és elhalt összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti tanároknak, 
erdészeti mérnököknek, kincstári erdészeti orvosoknak, erdőszám
vevőségi tisztviselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli gyer
mekei, illetőleg árvái, ha az alább felsorolt belföldi intézetek 
valamelyikének rendes tanulói közé az 1914—1915. tanévre fel
vétetnek, továbbá amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak 
volna, ha a tanulmányi előmenetelt igazoló bizonyítványaikban 
kitüntetett összes osztályzatoknak legalább fele kitűnő, jeles, igen 
jó vagy jó. 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tan

tárgyakból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításánál 
számításba nem vétetik. 

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói a szabályzat 
18. § a szerint segélyben részesíthetők, a következők. 

A) Fiúgyermekek  részére: 

1. az erdészeti főiskola, 
2. gimnáziumok, 
3. reáliskolák, 



4. a felső kereskedelmi iskolák, 
5. felső ipariskolák és 
6. polgári iskolák. 

B) Leánygyermekek  részére: 
1. tanítónő-, óvónő- és nevelőnőképzők, 
2. női kereskedelmi tanfolyamok, 
3. felsőbb leányiskolák, 
4. polgári leányiskolák. 

C) Mindkét  nembeli  gyermekek részére: 
1. Az elemi iskolák, azzal a korlátozással, hogy a fiúgyermekek 

és az I—IV. osztályba járó leánygyermekek segélyben csak akkor 
részesülhetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet hiányában másutt 
kénytelenek tanulni. Atyátlan-anyátlan árvák minden esetben szülői 
házon kivül tanulóknak tekintetnek. 

2. A siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógypeda
gógiai tanintézetek és pedig tekintet nélkül a gyermekek élet
korára és előképzettségére. 

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt tanintézetek 
rendkivüli, vendég- és magántanulói, nemkülönben a különböző 
időszaki (téli, esti stb.) tanfolyamok hallgatói a segélyben nem 
részesíthetők. 

A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetve árva 
vagyoni viszonyainak számbavételével történik. Egyenlő igény
jogosultság mellett előnyben részesülnek az árvák és azok a tiszt
viselők, kiknek több ellátatlan gyermekük van, vagy akiknek hivatali 
székhelyén megfelelő tanintézet nincs. 

A segélykiosztásnál az atyának érdemessége is figyelembe 
vétetik. 

A tisztviselő rendesen csak 1 gyermek nevelésére nyerhet 
segélyt, 2 gyermek, vagy rendkivüli esetben 3 gyermek után csak 
akkor, ha az illetőnek első esetben legalább 4, vagy a második 
esetben legalább 5, még szülői ellátást igénylő gyermeke van. 

A segély a szabályzat értelmében mindenkor csak egy-egy 
tanévre adatik, a segélyben részesülő a következő tanévben is 
részesülhet segélyben, de csak új kérvény alapján. 

A segélyek minden év szeptember havától kezdve tiz egyenlő 



havi részletben szolgáltatnak ki, de csak abban az esetben, ha a 
gyermek tényleg a fent elősorolt tanintézetek valamelyikében tanul, 
illetőleg az első részlet már akkor, ha a gyermek az illető tan
intézetbe felvétetett. 

A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő a folyamodó 
ellátatlan gyermekeinek száma s kora, az általuk látogatott tan
intézet, az esetleg élvezett ösztöndíj, vagy más ilynemű állandó 
segély összege s a kérvényhez a gyermek, illetőleg a gyermekek 
legutolsó iskolai bizonyítványai, nemkülönben a szülők vagyoni 
állásáról szóló hatósági bizonyítvány, illetve atyátlan-anyátlan árvák
nál az árvaszék igazolványa csatolandók. Özvegyek, illetve árvák 
kérvényeiben azonfelül az is kitüntetendő, hogy az özvegyi ellátás, 
illetve a nevelési járulék az uj, vagy még a régi nyugdíjtörvény 
alapján lett-e és mily összegben megállapítva? 

Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok fölhivatnak, hogy az alap
ból nyerhető segélyek iránti kérvényüket szabályszerű bélyeggel 
ellátva legkésőbb folyó évi július hó 8-ig „Az államerdészeti tiszt
viselők gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizottságához" 
(Budapest, V., Zoltán-utcza 16. szám) beküldjék. Az ezen határ
időn tul beérkező, vagy kellőleg fel nem szerelt kérvények figye
lembe nem vétetnek. 

Budapest, 1914. évi május hó. 
A m.  kir.  földmivelésügyi miniszter. 

II. 

HIRDETMÉNY 

az állami  erdei  facsemeték adományozása  tárgyában. 
18767/1914/1/A/5, szám. — Az állam által fentartott erdei 

facsemetekertekből az 1914. év őszén és az 1915. év tavaszán az 
állami szükségleteken felül megmaradó facsemetefeleslegek a követ
kező feltételek mellett fognak az ez iránt folyamodó birtokosok
nak kiosztatni: 

/. Feltétel.  (Csemeték  adományozása  kivételesen  kisbirtoko-
soknak.) 

Szegénysorsu kisbirtokosoknak kopár, vizmosásos vagy futó
homokos területeik befásitására a facsemeték a beerdősitendő 



területhez legközelebb fekvő vasúti állomásra teljesen  díjtalanul 
(bérmentesen) szállíttatnak  el abban az esetben, ha az illetékes 
kir. erdőfelügyelőség, vagy a m. kir. állami erdőhivatal igazolja, 
hogy a birtokost a vasúti szállítási költség anyagi erejéhez képest 
aránytalanul megterhelné. 

//. Feltétel.  (Csemeték  adományozása  hatóságilag  kijelölt 
kopár, vízmosásos  vagy  futóhomokos  területek  befásitására) 

Az állami kezelés alatt álló kopár, vízmosásos vagy futó
homokos területekre, valamint az állami kezelés alatt nem álló 
magántulajdont képező, a hatóságilag kijelölt kopár, vízmosásos 
vagy futóhomokos területek befásitására a facsemeték, amennyiben 
az állami facsemetekertek készleteiből kiszolgáltathatók, az 1879. 
évi XXXI. t.-cz. 177-ik szakaszának b)  pontja értelmében ingyen 
szolgáltattatnak ki, még pedig, ha azok a csemetekertekben 
vétetnek át, teljesen díjtalanul, ha pedig a csemeték vasúton 
szállitandók el, becsomagolva és a  felvevő vasúti állomásra szállítva 
ingyen adatnak  ki,  a vasúti  szállítás  költségeit azonban  a birtokos 
köteles viselni. 

III. Feltétel.  (Csemeték adományozása  közgazdasági  érdekből 
befásitandó területekre.) 

A hatóságilag  még  ki  nem  jelölt  kopár,  vízmosásos  vagy 
futóhomokos területek  befásításához,  továbbá olyan mezőgazdasági 
mivelés alatt  álló  területek  beerdősitésére,  amelyek  ezidőszerint 
kifejezetten nem kopár területek  ugyan, azonban mezőgazdaságilag 
haszonnal nem  kezelhetők,  s ennélfogva beerdősitésük közgazda
sági érdeket is képez, végül az  állami  kezelés  alatt  álló  erdők 
vágásainak felújításához  szükséges facsemeték, ha azok a csemete
kertekben vétetnek át — a földből kiszedve, csomagolás nélkül —, 
ingyen adatnak ki, ha azonban vasúton való szállításuk kíván
tatik, a csemeték — a csomagolásért és a felvevő vasúti állomásig 
való szállításért ezer (1000) darab csemete után egy (1) koronával 
számított költségek utánvételezése mellett — bérmentetlenül szállít
tatnak el. 

IV. Feltétel.  (Csemeték  adományozása  a  termelési  költségek 
megtérítése ellenében.) 

Az I—III. pontban emiitett erdősítések czéljaira szükséges 
facsemeték kiszolgáltatása után esetleg még fenmaradó csemete-



készletből az állami kezelés alatt nem álló erdők rendes  évi  vágá-
sainak és  tisztásainak  beerdősitésére és egyéb fásítási czélokra 
is adatnak ki csemeték. Ezen facsemetékért azonban az érdekelt 
birtokosok, hogyha a csemetekertben csomagolás nélkül veszik 
át azokat, a facsemetéknek az alábbi táblázatban feltüntetett 
átlagos termelési költségeit, vasúti szállítás esetén pedig ezen 
felül még a csemeték csomagolásáért s a felvevő vasúti állomáshoz 
való szállításáért járó — és ezer (1000) darabonként egy (1) koro
nával számított — költségeket is megtéríteni tartoznak, amely 
összeg tőlük utánvétellel szedetik be, a csemeteszállitmány pedig 
bérmentetlenül adatik fel. 

Az átlagos termelési költségek fejében fanemek szerint a 
következő összegek számittatnak fel: 

Csemetefaj 

Luczfenyő -
Jegenyefenyő — — — 
Erdeifenyő . . . — — — — — --- — 
Feketefenyő . . . __. . - — — — 
Vörösfenyő és Banksfenyő 
Tölgy és hárs - — — 
Ákácz és gleditschia __ 
Kőris, juhar és szil 
Nyir . . . -
Nemes dió 
Szelid gesztenye és amerikai dió 
Nyár- és füzdugvány, gyökeres füz 
Mindenféle külföldi és diszfacsemete 

1000 darab 

1 éves 

K f 

2 éves 

K f 

30 

3—4 
éves 

K M 

Az állami kezelés alatt nem álló erdők és kopárterületek be-
erdősitéséhez, valamint az egyéb fásításokhoz szükséges facsemeték 
adományozását 1  koronás  bélyeggel  ellátott  és az őszi 
erdősítésekhez kért csemetéket illetőleg legkésőbb 1914.  évi 
július hó  31-ig,  a jövő év tavaszi ültetéshez kérteket illetőleg 
pedig 1914.  évi  november  hó  14-ig közvetlenül  az  illetékes 
kir. erdő  felügyelőséghez  benyújtandó  folyamodványban 
kell kérni 



Figyelmeztettetnek az érdekelt birtokosok, hogy az  elkésve, 
valamint a  földmivelésügyi  minisztériumhoz közvetlenül benyújtott, 
vagv a  más  hatóságokhoz  beterjesztett  kérelmek nem fognak figye-
lembe vétetni  és  folyamodványuknak  miként történt  elintézéséről  a 
birtokosok nem fognak értesitteteni. 

A folyamodványokban a birtokosnak határozattan meg kell 
jelölniök a beerdősitendő terület helyét (község, dülő), minőségét 
(kopár-, vízmosásos, futóhomokos terület vagy vágás, tisztás stb.) 
és kiterjedését (kat. hold), továbbá a szükséges csemeték faját, 
korát és mennyiségét, az elültetés idejét (1914. év ősz, vagy 1915. 
év tavasz), a folyamodónak vagy megbízottjának pontos czimét 
(lakóhely, utolsó posta), hová küldessenek a csemeték (vasúti állo
más) és végül azt, hogy a csemeték kiszolgáltatását a fentebb 
közölt (I—IV.) feltételek közül melyik szerint kérik. 

Figyelmeztettetnek a birtokosok arra is, hogy ezen hirdetmény 
alapján csakis erdősítésre alkalmas 1—2 éves lombfa- és 2—4 éves 
fenyőfacsemeték kerülnek kiosztásra, a melyek tehát utalt,  tagolt 
szegélyezésére és  pavkozási  czélőkra  nem  alkalmasak; 
továbbá, hogy azok a folyamodók, akik a kért és kiutalványozott 
csemetéket ok nélkül visszautasítják, jövőben az állami csemetékben 
való részeltetés kedvezményétől elesnek. 

Az 1898. évi XIX. t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők 
és kopárterületek birtokosai részére szükséges facsemeték kiutal-
ványozása iránt a szükséges lépéseket a m. kir. állami erdőhivatalok 
ezentúl is hivatalból teszik meg. 

A csemeték szétküldése tavaszszal rendszerint márczius hóban, 
ószszel pedig október és november hónapokban fog megtörténni. 

Budapest, 1914. évi május hóban. 

M. kir.  földmivelésügyi  miniszter. 

III. 

PÁLYÁZATI HIRDETÉS 

az erdőőri  szakiskolák  tanulóinak  felvétele ügyében. 
18.381/1914/I/A/3. sz. — A görgényszentimrei, király hal mi, 

liptóujvári és vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolákba a folyó 
év szeptember havában kezdődő uj, kétéves tanfolyamra — részint 



állami ellátás mellett, részint saját költségen — több tanuló fog 
felvétetni a következő szabályok szerint: 

1. A tanulók felvétele a szakiskolába 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 figyelembe
vételével 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 görgényszent-
imreihez: Görgényszentimrére, 2. a királyhalmihoz: Királyhalmára 
(u. p. Szabadka), 3. a liptóujvárihoz: Liptóujvárra, 4. a vadász
erdeihez: Vadászerdőre (u. p. Temesvár-gyárváros). 

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 szak
iskolában 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 „Tanusitvány"-nyal ellátott továbbszolgáló katonai 
altisztek, akik a 28 éves korig folyamodhatnak felvételért); 

b) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy legalább az elemi nép
iskola hatodik (illetőleg valamely középiskola második) osztályát 
sikeresen elvégezte); 

c) kincstári erdészeti, katonai, vagy hatósági orvos által 
kiállított bizonyitványnyal azt, hogy ép, erős, egészséges, munkához 
és az idő viszontagságaihoz szokott edzett testalkattal s különösen : 
jó látó-, halló- és beszélőképességgel bir; 

d) a hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt,. 



hogy kérvényének benyújtásáig kifogástalan magaviseletet tanú
sított ; 

é) 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 saját költségén való ellátásra kivan felvétetni, királyi 
közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó 
ellátási költséget: évenként 330 (háromszázharmincz) K-át —arra 
az időre, melyet a szakiskolánál tölt — szülője, gyámja vagy más 
hozzátartozója, avagy maga, a szakiskola igazgatójának kezéhez 
félévi előleges részletekben a kitűzött időre 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 elsőbbség
ben részesülnek: 

a) elsősorban azok, akiknek iskolai előképzettségük nagyobb; 
b) másodsorban azok, akik máris valamely erdőgazdaságnál 

gyakorlati alkalmazásban vannak vagy voltak; 
c) harmadsorban azok, akik erdőgazdaságnál alkalmazottak

nak, vagy földmiveseknek, erdő- vagy mezőgazdasági munkások
nak gyermekei vagy árvái. 

Azok közül, akiknek felvételre való alkalmassága és érdemes
sége 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 felvételi vizs
gálatra jelentkezni. 



9. A felvételre jelentkezőket a szakiskola igazgatója első
sorban orvosi vizsgálat alá veti. 

Akit a szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy a szak
iskolai foglalkoztatás mellett könnyen nem gyógyitható betegségben 
szenvedőnek vagy hiányos testi szervezetünek talál, az felvételi 
vizsgára nem bocsátható. 

10. A felvételi vizsgát a szakiskola igazgatója a tanszemély
zettel együtt tartja meg. 

A felvételi vizsga annak szigorú megállapítására szolgál, hogy 
a jelentkzző 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 
szabályzat egyéb feltételeinek is megfelelnek, az igazgató a szak
iskolába befogadja s a szakiskolai tanulók törzskönyvébe be
vezetteti. 

12. A szakiskolába való belépés alkalmával minden tanuló 
köteles uj állapotban magával hozni: 6 inget, 6 alsónadrágot, 
6 zsebkendőt, 10 pár kapczátvagy harisnyát, 1 pár — erdőjárásra 
alkalmas — erős bagariacsizmát. 

A tanulók egyéb ruházatáról, valamint a szükséges tan
könyvekről, tanszerekről és eszközökről, nemkülönben a tanulók
nak 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 köteles
ségét 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 amennyiben 
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, 1914. évi május hóban. 
M. kir.  földmivelésügyi miniszter. 

IV. 
PÁLYÁZATI HIRDETÉS 

a vadászerdei  m.  kir. erdőőri szakiskolánál nyitandó egyéves  tovább-
képző tanfolyam  tanulóinak  felvétele ügyében. 

18380/I/A/3. sz. — 1. Azok számára, akik az erdőőri szakiskola 
kétéves tanfolyamának elvégzése és az erdőőri szakvizsga sikeres 
letétele után az erdészeti műszaki segédszolgálat terén kiterjedtebb 
ismereteket, teljesebb gyakorlatot és olyan fokú önállóságot kivannak 
szerezni, hogy amennyiben magánbirtokosok (az 1879: XXXI. 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 meg
bízottjának irányítása és ellenőrzése mellett az erdőgazdaság olyan 
•teendőit is képesek legyenek teljesíteni, amelyek nagyobb gazda
ságokban szakképzett erdőtiszteknek képezik a feladatát, illetőleg 
amelyeknek teljesítésével az 1879: XXXI. t.-cz. 17. §-ában felsorolt 
erdőbirtokosok erdeinek kezelésénél kizárólag csak a törvény 
36. §-ában meghatározott minősítéssel biró erdőtisztek bízhatók meg: 
.a vadászerdei m. 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 jól  alkalmas  osztályzatot nyertek. 

3. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényt 
folyó évi július hó 10-ig ahhoz a m. kir. erdőőri szakiskolához 
Jkell beküldeni, amelynél a folyamodó az erdőőri szakiskolát végezte. 



4. A pályázati határidőn tul beküldött, vagy megfelelően fel 
nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 

5. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a pályázd 
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 pályázó
nak igazolnia kell a következőket: 

a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a folyó naptári év
ben 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 szakvizsgabizonyitványnyal azt, hogy az erdőőri szak
vizsgálatot letette s azon legalább ,jól  alkalmas"  osztályzatot nyert;. 

d) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy 
az erdőőri szakvizsga letétele óta kérvényének benyújtásáig eltelt 
időt mivel töltötte s ezalatt 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 fog
lalkozásának munkakörét; 

g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal azt, hogy ha szülei 
látják el, milyen a vagyoni helyzete szüleinek, ha pedig szülődén-
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 hozzá
tartozója, avagy maga, a szakiskola igazgatóságának félévi előleges 
részletekben a kitűzött időre pontosan lefizeti; 

i) aki állami költségen való ellátásra kivan felvétetni, királyt 
közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy amennyiben a 
szakiskolából a tanfolyam befejezte előtt önként kilépne, vagy 
saját hibájából elbocsáttatnék, abban az esetben érte a szakiskolá
ban töltött időre eső ellátási költséget szülője, gyámja vagy más. 



hozzátartozója a szakiskola igazgatójának fölszólítása után hat héten 
belül megtéríti. 

Akik továbbképző tanfolyamra való felvétel iránt közvetlenül 
a szakiskola elvégzése után folyamodnak, azoknak a fenti a),  d), 

f) és g)  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, vala
mint a szükséges tankönyvekről, tanszerekről és eszközökről, nem
különben 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 helyiségei
nek, berendezésének és felszerelésének rendbentartása és tisztogatása 
a tanulók kötelességét képezi. 

8. Azokat a tanulókat, akik a továbbképző tanfolyamra nem 
közvetlenül a szakiskola elvégzése után vétetnek fel, jelentkezésük 
alkalmával a szakiskola igazgatója orvosi vizsgálat alá veti. Akit 
a szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy a szakiskolai foglal
koztatás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenvedő
nek, vagy hiányos testi szervezetünek talál, az a szakiskolába nem 
fogadtatik be. 

Budapest, 1914. évi május hó. 
M. kir.  földmivelésügyi miniszter. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozás. Pfundtner  Károly m. kir. főerdőmérnök, a seges
vári m. kir. állami erdőhivatal főnöke, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja, f. hó 7-én életének 48. évében hosszas 
szenvedés után elhunyt. Béke  hamvaira  ! 

A szemmel való fatömegbeeslés. Ez alatt a czim alatt jelent 
flneg az Erdészeti Lapok f. évi X. füzetében (507. oldal) Béky Albert 


