
Pályázati hirdetmény. 
Az Országos Erdészeti Egyesület, mult évben alkotott 

„Bedő Albert alapítványa"-ból, egy 300 forintos évi ösztön
díjra pályázatot hirdet. 

Az ösztöndíj az Országos Erdészeti Egyesület tagsági 
kötelékében álló vagy állott magyar erdőtisztek és erdészeti 
altisztek oly szegény sorsú, szorgalmas és jó előmenetelü 
fiai számára alapíttatott, kik az erdészeti pályára készülvén, 
szaktanulmányaikat a selmeczi m. kir. erdőakadémián szándé
koznak végezni. A kiirt pályázatban tehát oly középiskolát 
végzett ifjak, s illetve a selmeczi m. kir. erdőakadémiának 
oly ezidőszerinti rendes hallgatói vehetnek részt 

1. kiknek atyja mint erdőtiszt vagy erdészeti altiszt az 
erdészet szolgálatában áll vagy állott s mint ilyen az Orszá
gos Erdészeti Egyesületnek első belépésétől kezdve állandóan 
és legalább 5 éven át tagja volt, vagy legalább 5 év óta 
tagja és tagsági kötelezettségének mindenben eleget tet t ; 

2. kik hitelesen igazolni képesek, hogy szüléik sem 
elegendő vagyonnal, sem elég jövedelemmel nem birnak arra, 
hogy őket tanulmányaik végzése alatt kellő anyagi ellátásban 
részesíthessék; 

3. a kik ép és egésséges testi szervezettel s különösen 
hibátlan látó- és halló érzékkel birnak és ezt hiteles orvosi 
bizonyitványnyal igazolják; 

4. a kik az érettségi vizsgát valamelyik középiskolában 
jó sikerrel letették, és a mennyiben jelenleg a selmeczi erdő
akadémia hallgatói közé tartoznak, az ott eddig megtartott 
vizsgálatokat a rendes hallgatók számára előirt összes tan
tárgyakból jó sikerrel kiállották s mindezeket hiteles bizo
nyítványokkal igazolják. 



A folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően felsze
relve, folyó évi augusztus hó 31-éig az Országos Erdészeti 
Egyesülethez (Budapest, Alkotmány-utcza, 10. szám) terjesz
tendők be. 

Az ösztöndíj a folyamodók közül a legérdemesebbnek 
ítéltetik oda, s a selmeczi akadémiára történt beiratkozás 
igazolása után egyenlő havi részletekben, folyó évi október hó 
1 -étől kezdve adatik ki. 

Az ösztöndijat elnyerője tanulmányainak befejezéséig él
vezi s csak azon esetben veszti el, ha a félévi vizsgákon egy 
vagy több tantárgyból ki nem elégitő osztályzatot nyer, vagy 
a rendes hallgatókra nézve kötelező vizsgát egy vagy több 
tantárgyból letenni indokolatlanul elmulasztja, ha időközben 
állami vagy más ösztöndíj élvezetébe lép s végül erkölcsi 
magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik. 

Budapesten, 1887. július hóban. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
titkári hivatala. 


