
Felhívás az erdőbirtokosokhoz. 

54 .831 . sz. Azon erdőbirtokosok, kik az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
165. §-ában megjelölt kopár és futóhomok területeken a jövő 1890. 
évben erdősiteni ;szándékoznak, s e czélból az állam részéről cseme
tékben ingyen részesülni kivannak, felhivatnak, hogy ebbeli, a ren
delkezésre álló csemetemennyiség határáig s a jelentkezés sorrendje 
szerint teljesithető 50 kros bélyeggel ellátandó kérelmöket annak 
megjelölésével, hogy mely község határában, hány kat. hold nagy
ságú, mely talajnemhez tartozó területet, mely fajból álló és hány 
éves csemetékkel óhajtanak beültetni s továbbá, hogy a csemeték 
mily czim alatt, mely vasúti állomásra s a következő tavaszon, avagy 
őszön küldendők-e, a folyamodó lakhelyének pontos megjelölése 
mellett, legkésőbb folyó évi deczember hó végéig ezen ministeriumnál 
adják be, s azt, hogy a kérdéses területnek közgazdasági szempont

éi ból való beerdősitése szükséges, akár az illető közgazdasági erdészeti 
bizottság elnökének, akár a kir. erdőfelügyelőnek iratával igazolják. 

A csemeték árát s azok csomagolási költségét az országos erdei 
alap fedezi, mig azoknak gyors áruk szerinti szállítási díját, melyre 
nézve a hazai vasutak mérséklést engedélyeztek, az átvétel alkal
mával a jelentkezett erdőbirtokos viseli. 

Figyelmeztetnek az illető erdőbirtokosok, hogy a kérvények 
benyújtására megszabott határidő megtartása, valamint a fennebb 
megjelölt adatok beszolgáltatása és az erdősítés szükségességének 
igazolása, ugy a kérelem lehető figyelembe vétele, mint a csemeték 
kellő időre való megküldése érdekében elkerülketlenül szükségsek. 

Budapesten, 1889. október hó 9-én. 

A földmivelésügyi m. kir. ministerium. 



Meghívó az Országos erdészeti egyesület 1889-ik évi 
rendes közgyűlésére. 

Az Országos erdészeti egyesület idei rendes közgyűlését 
deczember 21-én délelőtti 10 órakor tartja meg Budapesten 
saját székházának nagy termében (Alkotmány-ntcza, 10. szám, 
II . emelet) a következő tárgysorozattal : 

Jelentés az egyesület működéséről a mult évi közgyű
lés óta. 

Az 1888-dik évi zárszámadások megvizsgálása és az 
1890- ik évi költségvetés megállapítása. 

Jelentés a D e á k Ferencz-alapitvány kamataiból kitűzött 
pályázat eredményéről. 

A jövő évi közgyűlés helyének megválasztása iránt, az 
igazgató választmánynak adandó netaláni tájékozás. 

Indítványok a jövő évi közgyűlés tanácskozási tárgyaira 
nézve. 

Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általá
ban. Ilyen indítványok az alapszabályok értelmében a közgyű
lést megelőző napig a titkári hivatalnak Írásban bejelentendők. 

Ezen tárgysorozattal kapcsolatban, tisztelettel kéretnek az 
egyesület tagjai és az erdőgazdaság iránti érdeklődő ügy
barátok, hogy az Országos erdészeti egyesület ezen közgyűlésén 
minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. 

Budapesten, 1 8 8 9 . november 15 . Tisza Lajos, 
elnök. 

Az előbbi meghívóval egyidejűleg értesítjük tagtársainkat, 
hogy miként a megelőző években, ugy most is megkísértjük 
vasutainknál a közgyűlésre utazó tagtársak részére kedvezmé
nyes jegyeket kieszközölni. Abban a reményben tehát, hogy 
ezen törekvésünk sikerülni fog, felkérjük mindazokat, kik köz
gyűlésünkön résztvenni fognak, hogy azon vonalrészt, melyen 
utazni szándékoznak, bejelenteni szíveskedjenek. 

Budapest, 1889 . november 15 . 
A titkári hivatal. 


