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viselve. Mint legerősebb Forberger Pál urad . főerdész 18-asa vált ki. 
Szépség dolgában Czékus György m. kir. főerdész 10-ese állt elül, 
mely ugy az agancspár ál lását , mint a gyöngysorok sűrűségét és 
nagy számát illetőleg a legkeményebb kritikát is kiállotta. Czékus 
György gyűjteménye egyik födisze volt a kiállí tásnak, mely elénk 
tá r t a a szarvas-agancs fejlődését a nyársas tól a húszasig. 

Vadászat i t ropheáka t állított még k i : József Ágost kir. 
herczeg (vadkanagyarok), Teleki Gyula gróf, Kellner Valér, Pfalz 
Károly, Karácsonyi Sándor m. kir. e rdőmesterek, Linszky Károly, 
Ercsényi Is tván, Seeberg Adolf, Kostenszky Béla főerdészek, 
Svetelszky Géza m. kir. erdész stb. 

A halászat , sajnos, nem volt képviselve. Máramaros sebes 
vizein nincs is eredeti halászat i mód, azt lakói más vidékről 
hoz t ák ; annál kevésbbé van önálló ipara , mely halászeszközök 
készítésével foglalkoznék. 

Bármennyire is te tszetős és sokoldalú volt a kiállítás, mégis 
sajnálattal nélkülöztük azon számos magánerdöbi r tok és közbirto
kosság részvételét. Nevezetesen kevés volt a tölgytermék, pedig 
ez a fanem elég jelentékeny területet foglal el a megyében. 

E sorok kiegészítéséül szolgáljon néhány fénykép, melyeket 
Szántó Zénó m. kir. erdész ur szívességének köszönhetek. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
i. 

Hirdetmény 
az 1901. év őszén megtartandó erdészeti államvizsga tárgyában. 

59696/1901 . sz. — Az őszi erdészeti államvizsga folyó évi 
október hó 28-án és az erre következő napokon a fennálló 
szabályzat ér te lmében Budapes ten az Országos Erdészeti Egyesület 
székházában (V. ker. Alkotmány utcza 10. szám) délelőtt 9 órakor 
fog megkezdetni és folytatólag megtar ta tni . 

A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga letehetésére 
nyer t engedélyt a vizsga megkezdése előtt a bizottság elnökének 
bemutassák . 

Budapest , 1901. évi augusztus hó 6-án. 
M. kir. földmivelésügyi minister. 
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II. 
Hirdetmény 

az 1901. évben megtartandó erdööri és vadőri szakvizsgák ügyében. 

59720/1901 . sz. — Az erdööri szakvizsgák folyó évi október 
hó 14-én és az erre következő napokon Budapesten, Pozsonyban, 
Beszterczebányán, Miskolczon, Kassán, Máramaros-Szigeten, Debre-
czenben, Kolozsváron, Székely-Udvarhelyen, Brassóban, Nagy
szebenben , Temesváron, Zomborban , Pécset t és Szombathelyen, a 
vadőri vizsgák pedig az erdőőri szakvizsgákkal kapcsola tosan 
Budapesten, Pozsonyban, Szombathelyen és Kolozsváron a vármegye 
székházában délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és folytatólag 
megtar ta tni . 

Felhivatnak mindazok, a kik az erdőőri szakvizsgát, vagy a 
vadőri vizsgát letenni szándékoznak, hogy hiteles bizonyítványokkal 
felszerelt folyamodványaikat a vizsgák székhelyére nézve illetékes 
kir. erdőfelügyelőhöz folyó évi október hó 1-éig nyújtsák be. 

Budapest , 1901. évi augusztus hó. 

M. kir. földmivelésügyi minister. 

III. 

Hirdetmény. 
11447/1900. eln. sz. — Ö császári és apostoli királyi Felsége 

folyó évi május hó 30-án Budapes ten kelt legfelső e lhatározásával 
legkegyelmesebben megengedni méltóztatot t , hogy a m. kir. föld
mivelésügyi ministeri t á rcza ügykörében szolgáló tisztviselők és 
alkalmazottak részére a magyar szent-korona országai vörös-kereszt 
egyletének budai Erzsébe t -korházában ágyalapitvány létesít tessék. 

A nevezet t kórház szabá lyza ta ér te lmében csak oly betegek 
lesznek felvehetők, a kik bármely gyógyítható heveny vagy idült 
betegségben szenvednek. Ragályos betegségben szenvedők és elme
kórosok az Erzsébet-kórházban n e m nyernek felvételt. 

Erre az ágyalapi tványra pályázhatnak, illetve igényt t a r tha tnak 
a m. kir. földmivelésügyi ministerium ügykörében szolgáló tisztviselők 
és alkalmazottak. A végből, hogy a kedvezmény lehetőleg kihasznál
tathassák és a jogosultak részére mentől j obb an értékesít tethessék, 
a következőket állapítom meg: 
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1. A kérdéses alapí tvány csak oly súlyosan beteg igény
jogosul taknak lévén engedélyezhető, kiknek ál lapota az Erzsébet
kórházban való gyógykezeltetést indokol ja ; azok, kik ily 
alapítványt igénybe kivannak venni, közhatósági orvosi bizonyit-
ványnyal igazolni kötelesek, hogy betegségük minősége a kórházba 
való felvételüket nem zárja ki és a gyógykezelés mikéntje szem
pontjából az Erzsébet-kórházba való elhelyezésük komoly jelentő
séggel bir. 

2. A fentebbi orvosi nyilatkozattal és az igényjogosultságot, 
családi és vagyoni helyzetet igazoló bizonyítványokkal felszerelt 
kérvények a szabályszerű hivatalos uton a m. kir. földmivelésügyi 
ministerhez adandók be. 

3. E kérvények alapján a felveendők sorozata időről-időre a 
m. kir. földmivelésügyi minister által meg fogván állapíttatni, az 
az egylet igazgatóságával közöltetni fog. 

4. Ha a felvételre kijelölt egyén a felvételre vonatkozó érte
sítés keltétől számítot t 8 napon belül a neki adományozot t alapít
ványi helyet igénybe nem veszi, a kedvezményről lemondottnak 
fog tekintetni s az alapítvány és pedig visszavonhatlanul másnak 
fog engedélyeztetni . 

5. Erre az a lapí tványra felvettek a nevezet t kórházban teljes 
ápolásban, e l lá tásban és orvosi kezelésben fognak részesülni oly-
képen, hogy az ebből eredő költségeket kizárólag a magyar szent 
korona országainak vörös-kereszt egylete viselendi és orvosi kezelés 
vagy ellátás czimén sem az ál lamkincstárra , sem az illető betegekre 
költség egyátalán nem fog háramolni . 

6. Minden tévedés megelőzése czéljából kijelentem, hogy az 
5. pon tban foglalt kedvezményeken kivül semmi néven nevezendő 
egyéb előnyt, úgymin t : segélyt, u tazás i költséget stb. a kedvez
ményezet t nem igényelhet. 

Budapes ten , 1900. évi deczember hó 6-án. 
A m. kir. földmivelésügyi minister. 


