alatt az erdőgazdaság körében látott és végezett,
saját nézeteinek nyilvánításával kisért szakbeli leírást ad,

szolgálat
egy

s azt, hogy az akként történt és általa íratott, előljáró tiszt
viselője által magán a leíráson

igazoltatja.

Felhivatnak tehát mindazok, kik az önálló felsőbb erdé
szeti

szolgálatra képesítő erdészeti államvizsgát letenni szán

dékoznak, hogy eredeti bizonyítványaikkal felszerelt folyamod
ványaikat és az államvizsga letétele előtt megkívántató s egy
erdészeti
folyó

kérdésről

szóló

írásbeli

értekezéseiket

legfeljebb

évi november-hó 1-sőig a földmivelés-, ipar- és keres

kedelmi m. k. ministeriumhoz terjeszszék fel.
A földmivelés-,

ipar- és kereskedelemügyi

m. k,

ministeriumtól.

Hivatalos hirdetmény az „erdőőrök szakvizsgája
ügyében."
Budapest,

1 8 7 7 . szeptember-hó

2 2 . 1 8 . 2 5 8 . szám. Az

„erdőőrök szakvizsgája" a folyó évi november-hó 19-én és a
következő napokon fog a folyó évi június 10-én kelt és annak
idejében közzétett szabályzat szerint*) és p e d i g : Pozsonyban,
Kaposvárt, Kassán, Temesvárt és Kolozsvárt megtartatni.
Felhivatnak tehát mindazok, kik az „erdőőrök szakvizs
gáját"

letenni

szándékoznak, hogy eredeti

bizonyítványaikkal

felszerelt folyamodványaikat egyenesen az ezen vizsgák

szék

helyein működő főispánokhoz nyújtsák be.
A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi

m. k

ministeriumtól.

Az erdőakadémikusok egyenruhája.
Több oldalról lettünk felkérve, hogy a selmeczi erdő
akadémiai hallgatók részére ajánlanánk egyenruhát. Részünkről
*) Lásd „Erd. Lapok" f. é. IX füzet, 556. lap.

Szerk.

bár

teljesen

azt

neki tetszik,
azért,

tartjuk,

viselheti azt, a mi

még is engedünk a tett felhívásoknak, és pedig

mert egyátalában

takarékosság
mint

hogy mindenki
nem

szempontjából

vonjuk

kétségbe

sem helytelen,

azt,

hogy

ha a t.

a

fiatalság,

ezt most a budapesti egyetem ifjúsága is tenni szándé

kozik,
divat

egy

oly

szertelen

ruhát

visel,

változatainak

mely

kevesebbe kerül, mint a

alávetett más öltözetek, s mert

egyátalán azt sem tartjuk helytelennek, ha

szakmánk

növen

dékei azon időponttól kezdve, midőn erdészeti ügyünknek szen
telik

életüket,

külsőleg is látható jelét kívánják adni annak,

hogy mely szakhoz tartoznak, és mert elvégre is sem nekik,
sem másnak

és szaktársaink

közül is senkinek nem válhatik

szégyenére, szóval vagy tettel, s az egyenruha által külső jel
utján, is tudtul adni azt, hogy erdész. De hajlandók
az

ajánlatra

fennmaradt,
hajdani

még

azért is, mert

vagyunk

a régi német

korszakból

német részről bizonyos előszeretettel

ápolt, s a

mária-brunni

tanintézetről a selmeczi erdőakadémiára

is átszivárgott, s ott a magyar tannyelv behozatala után
hisszük
egész

nem
a

annyira

lefolyt

előszeretetből,

tanévig

mint puszta

egyik-másik

növendék

ugy

öröklésből
által

viselt

németes illetőleg katonai vadász ruha, nézetünk és mondhatjuk,
hogy

összes magyar

czélszerü,

sem

nem

szaktársaink
magyar

nézete szerint is sem nem

ifjúhoz illő viselet, a csinosság

kérdését nem is tekintve.
Leendő

fiatal

szaktársainknak

azon reményben, hogy el

is fogják fogadni, a következő egyenruha viselését ajánljuk.
Szürke (a világos és sötétszürke szinek között álló közép
szinnel) kerek kalap, felfelé hajló kerek karimával, a folyton ked
velt Kossuth kalapok alakjára, a karima szürke szalaggal szegve
és ugyan

ily szalaggal

a kalap feje

is körülfogva, a kalap

feje mellett pedig viselhető lenne a vadászok szokott jelvénye.
Derék-öltönyre,

vagy úgynevezett

kabát

helyett
42*

szürke

posztóból

(hasonlóan

a világos és sötétszürke szinek között

álló közép színnel) zubbony (blous), felálló zöld posztógallérral,
melyen elől tölgy-levelek ezüst-szinü jelvénye lenne feltehető ;
maga az öltöny gombolása

5 vagy 7 szürke zsinór-gombra,

ugyancsak a rávarrott szürkeszinü és kerek zsinóros-gombházzal
lenne eszközlendő, egészben pedig kereken szürke, kerek zsinór
ral

szegélyezendő,

s az öltönyujakra is elől sujtásos zsinór-

kötés teendő.
A

nadrág

a bloushoz hasonló

szinü

szürke posztóból,

franczia szabásra, de oldalvást kerek és zöldszinü szürke zsi
nórral vagy posztóval szegve lenne készítendő.
Miként Klein D . jó hitelű budapesti szabó-czégtől megtud
tuk, a blous és nadrág együtt véve és jó minőségű tüffel-kelméből kiállítva, egyes megrendelés esetében sem kerülne többe
2 7 írtnál, mellénnyel együtt pedig ára 32 frt lenne.
Azt

mondhatná

valaki,

hogy

ez jó

lehet

mindennapi

viseletnek, de milyen legyen az ünnepélyes? Részünkről ünne
pélyes

alkalomra is elfogadjuk

az előbbi viseletet, de mivel

tudjuk, hogy az ünnepélyes jelleg kifejezésére épen a minden
napitól megkülönböztető alakot is megkíván a világ,
véljük,

hogy

az egyszerűen

egy szürke

erre azt

atilla lehetne zöld

bársonygallérral, feltéve erre is az ezüst-szinü tölgy-levél jel
leget, a nadrág és kalap pedig maradna az előbb leirt. A téli
felöltő lehetne katona-szabású szürke posztó köppeny kámzsával.
Ezen

öltönyt,

kívánjuk

tekinteni,

bármely

körbe

legyen

az atilla vagy zubbony, olyannak

melyben az

és bármely

legyen. Fiatal szaktársainknak

erdőakadémikusuak

alkalmakkor

viselnek.

bárkihez

bemehetése

pedig az esetre, ha jobbat és

czélszerübbet nem találnak, ajánljuk
melyet kelmére

szabad

elfogadásra, mint olyant,

és külalakjára nézve a világ összes erdészei
A szerkesztőség.

