
és nagyobb tömegfogyasztással mulhatlanul beálló nagyobb szén-
keresletnél szintén kedvezőbb faárak fizetését követelje. 

A külföldi üzletek Olaszhon és a Balkán országok felé 
az eddigi viszonyban állanak s a Németországban lévő nagy 
vállalkozási kedv is, mely lépten-nyomon uj üzletek és válla
latok létesítését követeli, a faanyagok időszerű fogyasztását 
szintén kedvezően befolyásolja; jóllehet, hogy ennek czélszerü 
fejlődése és állandósága épen annyira kétséges, mint a meny
nyire beavatottak állításai szerint nem ismeretlen az, hogy 
Németország mostani üzleti viszonyainak és illetve sok uj vál
lalatának létalapja kevésbé egészséges, s hogy a kétkedve várt 
gazdasági és üzleti válság, melynek hatása különben nekünk is 
érezhetővé válhatik, nem soká fog késhetni. 

Pályázati hirdetmény. 

Az Országos Erdészeti Egyesület, „Bedő Albert alapit-
vínyá"-ból , egy 300 forintos évi ösztöndíjra pályázatot hirdet, 

Az ösztöndíj az Országos Erdészeti Egyesület tagsági 
kötelékében álló vagy állott magyar erdőtisztek és erdészeti 
altisztek oly szegény sorsú, szorgalmas és jó előmeneteli! fiai 
számára alapíttatott, kik az erdészeti pályára készülvén, szak
tanulmányaikat "a selmeczi m. kir. erdőakadémián szándékoznak 
végezni. A kiirt pályázatban tehát oly középiskolát végzett 
ifjak, s illetve a selmeczi m. kir. erdőakadémiának oly ezidő-
szerinti rendes hallgatói vehetnek r é sz t : 

1. a kiknek atyja mint erdőtiszt vagy erdészeti altiszt az 
erdészeti szolgálatban áll vagy állott s mint ilyen az Országos 
Erdészeti Egyesületnek első belépésétől kezdve állandóan és 
legalább 5 éven át tagja volt, vagy legalább 5 év óta tagja 
és tagsági kötelegettségének mindenben eleget te t t ; 



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

3. a kik ép és egészséges testi szervezettel s különösen 
hibátlan látó- és halló érzékkel bírnák 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 a vizsgákat jó sikerrel kiadottak s mindezeket hite
les bizonyítványokkal igazolják. 

A folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően felsze
relve, folyó évi november hó 15-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 beiratkozá iga
zolása után, egyenlő havi részletekben adatik ki. 

Az ösztöndijat elnyerője tanulmányainak befejezéséig élvezi 
s csak azon esetben veszti el, ha a félévi vizsgákon egy vagy 
több tantárgyból ki nem elégítő osztályzatot nyer, vagy a rendes 
hallgatókra nézve kötelező vizsgát egy vagy több tantárgyból 
letenni indokolatlanul elmulasztja, továbbá, ha az egy féléven 
át hallgatott kötelező tantárgyakból nyert j e l e s és j ó osztály
zatok együttvéve a vizsgaeredménynek 60° / 0 - á t el nem érik, 
ha időközben állami vagy más ösztöndíj élvezetébe lép s végül 
erkölcsi magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik. 

Budapesten, 1889 . szeptember hóban. 

Az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatala. 


