
mely a másik helyen épen nem mondható czélhoz vezetőnek, a 
miért is azt hiszem, csak hasznos munkát végez az, ki e kérdéshez 
hozzászól, mert sehol sem czáfolja meg a gyakorlat az elméletet 
oly gyakran, mint az erdőgazdaság körében. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
i. 

Felhívás 
az állami erdötisztek gyermekeinek nevelését segélyzö alapból kioszt

ható segélyek ügyében. 
Á m. kir. földmivelésügyi ministerium szolgálati ügyköréhez 

tartozó „állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyzö alap"-
ból az 1901 1902-iki tanévre a szabályzat értelmében a segélyek 
folyó évi július hóban osztatnak ki. 

Segélyben részesülhetnek a m. kir. földmivelésügyi ministe
rium szolgálati ügyköréhez tartozó, avagy az államerdészet szol
gálati köréből nyugdíjazott, s illetve elhalt erdőtiszteknek nyilvános 
joggal biró gymnasiumokban és reáliskolákban, vagy a selmecz-
bányai m. kir. erdészeti akadémián tanuló, illetve ezen tanintéze
tekbe az 1901. év őszén belépő fiúgyermekei, illetve árvái: nem
különben leányiskolákban, vagy női tanitóképezdékben tanuló, 
ilietve ilyen intézetekbe belépő leánygyermekei, illetve árvái abban 
az esetben, ha a sikeres tanulási előmenetelt igazoló bizonyítvá
nyaikban kimutatott osztályzatoknak legalább fele „jeles" és „ jó" . 

A jelenleg segélyben részesülők is újra folyamodni tartoznak 
és egy-egy tisztviselőnek nemcsak egy, hanem megokolt esetben 
kettő, sőt három gyermeke, illetve árvája is kaphat segélyt. 

Az évi segélyösszeg a tanév folyama alatt 10 (tiz) egyenlő 
havi részletben szolgáltatik ki. 

A kiosztandó segélyeknek legalább 2/3-ad része fiuknak adatik. 
A szülök vagy törvényes gyámok által benyújtandó írásbeli 

kérvényekben az esetben, ha egynél több gyermek van, kimuta
tandó, hogy azok közül hány van ellátva s hány ellátatlan, továbbá 
hogy van-e valamelyik gyermeknek ösztöndija, vagy más ilynemű 
állandó segélye s ha igen, kitől és honnan kapja azt? Továbbá 
ezen kérvények felszerelendők a szülők, illetve árvák vagyoni álla
potát feltüntető hatósági bizonyitványnyal és a tanulóknak a leg
utóbbi tanévről nyert iskolai bizonyítványával. 

Felhivatnak ennélfogva az érdekelt szülök, illetve gyámok, 
hogy segélyben való részesülésért beadni kivánt kérvényeiket 



legkésőbb folyó évi július hó 8-áig az ,,állami erdőtisztek gyerme
keinek nevelését segélyző alap" bizottságához (m. kir. földmivelés
ügyi ministerium, erdészeti főosztály, Budapest. V. ker.. Nádor-
utcza 5. szám) annál is inkább beküldjék, mert később beérkező 
vagy kellőleg fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 

Budapest, 1901. május hó. 

M. kir. földmivelésügyi minister. 

II. 
Pá lyáza t i h i rdetés 

{erdőöri szakiskolák tanulóinak felrétele tárgyában.) 

39361/1901. szám. A királyhalomi, vadászerdei, liptóujvári 
és görgény-szent-imrei m. kir. erdőőri szakiskolákba — melyeknek 
tanfolyama két évre terjed, — a folyó évi október havában kez
dődő tanfolyamra részint állami ellátás mellett, részint saját 
költségen több tanuló fog felvétetni. 

A felvétetni kívánók igazolni tartoznak hogy : 
1. tizenhét (17) éves életkorukat betöltötték, s illetőleg az 

intézetbe való belépésük napjáig betöltik, s harminczöt évesnél 
nem korosabbak; 

2. ép, erős, egészséges, munkához és az időjárás viszontag
ságaihoz szokott és edzett testalkattal s különösen jó látó-, halló-
és beszélőképességgel birnak, mely kellékek igazolására kincstári 
erdészeti orvos, honvédorvos vagy vármegyei orvos bizonyítványa 
szükséges, megjegyeztetvén, hogy minden az intézetbe felvett 
tanuló testi épsége és egészségi állapota az intézet orvosa által 
z jelentkezés alkalmával szigorúan felülvizsgáltatik s az, kinek 
zeervezete hiányos, vagy a ki valamely ragályos, avagy az inté-
asti foglalkozás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben 
szenved, az intézetbe be nem fogadtatik; 

3. az elemi iskolákat elvégezték, illetve folyékonyan jól írni 
jól olvasni és a közönséges négy számmüvelet szerint jól szá
molni tudnak ; 

4. erkölcsi magaviseletük j ó ; 
5. katonai kötelezettségben állnak-e, igenlő esetben kötelesek 

ezt, az erkölcsi bizonyítványt kiállító hatóság által igazoltatni. 
Bejelenteni tartoznak továbbá, hogy kérvényükre a válasz 

mely czim alatt, illetve mely vármegyében, vagy mely hivatal ut
ján és mely postaállomásra küldendő. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy azon tanulók, kik saját 
költségükre vétetnek fel, az ellátásért és az intézetben való 
tartózkodás idejére adott ruházatért évi 300 (háromszáz) koronát 
félévi előleges részletekben fizetni s ehhez képest a felveendő 



tanulók esetleg azok szülei, gyámjai, vagy munkaadói kir. köz
jegyző előtt kiállított okmánynyal igazolni tartoznak, hogy az évi 
300 korona eltartási költséget a kitűzött időre pontosan befizetik. 

Az állami eltartás mellett felvett tanulók, illetve azok szülei, 
gyámjai vagy munkaadói azon esetben, ha a tanuló az erdőöri 
szakiskolákat a tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyja 
vagy az intézeti szabályzat értelmében elbocsájtatik, a ráfordított 
költségeket egy évre 300 koronával számítva, az államnak meg
téríteni kötelesek s ugyanerre nézve, hogv ezt az illető szakiskola 
igazgatóságának felszólítása után legkésőbb hat hét alatt teljesitik, 
szintén közjegyző előtt kiállított okmányt tartoznak bemutatni. 
Minden tanuló tartozik a szakiskolába való belépés alkalmával 
hozni: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zsebkendőt. 10 pár kapczát vagy 
harisnyát, egy pár erdőjárásra alkalmas erős bagaria csizmát és 
pedig valamennyit uj állapotban. 

A fennálló szakiskolai szabályzat értelmében figyelmeztetnek 
tehát azok. kik az erdőöri szakiskolába felvétetni óhajtanak, hogy 
sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényüket, melyhez az 
állami ellátás mellett felvétetni óhajtóknak azok szegénységi álla
potát igazoló hiteles községi bizonyítvány is melléklendő — azok, 
pedig, kik akár magán, akár állami erdészeti szolgálatban állanak, 
mindig előljáró tisztjök vagy hatóságuk utján legkésőbb folyó évi 
július hó lö-éig a földmivelésügyi ministeriumhoz adják be. 

A hiányosan felszerelt és a fenti határidőn túl beadott kér
vények figyelembe nem vétetnek. 

Budapest, 1901. május hó. 

JU. kir. földmivelésügyi minister. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
A fa senilisálása és a magyar államvasutak. Ugy 

értesültünk, hogy a senilisatió a magyar államvasutak figyelmét is 
felkeltette s hogy a rendelt mintadarabok megvizsgálásának 
kedvező eredménye esetén meg van a hajlandóság a szabadalom 
megvételére. Ugyancsak tanulmány tárgyává teszi ez uj eljárást 
az állami középipariskola is. 

A senilisatiótól remélt siker azonban nemcsak a fafogyaszló 
ipar és vállalatok hasznára válnék, hanem elsősorban az erdőgaz
daságnak. Kívánatos volna tehát, ha ez az uj eljárás az erdészet 
részéről is mielőbb beható tanulmány tárgyává tétetnék. 


