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Hivatalos közlemények . 
Hirdetmény 

az 1897. év őszén mer/tartandó erdészeti államvizsga 
tárgyában. 

44831/97 . sz. földm. min. — Az őszi erdészet i á l lamvizsga 
folyó évi október hó 18.-án és az erre következő napokon a 
fennálló szabályzat é r te lmében Budapes t en az Orsz. Erdészet i 
Egyesület székházában d. e. 9 órakor fog megkezdetn i és foly
ta tólag megta r ta tn i . 

A vizsgára je lentkezők felhivatnak, hogy a vizsga l e t e h e t é : 

sére nyert engedélyt a vizsga, megkezdése előtt a bizottság e lnö
kének bemutassák . 

Budapes t , 1897. júl ius 25. 
Földmivelésügyi m. kir. ministerium. 

II. 

Hirdetmény 
a folyó 1897. évben megtartandó erdőőri és vadőri szak

vizsga k ügyébe n. 

48921/97 . sz. földm. min. — Az erdőőri szakvizsgák folyó 
évi október hó 18.-án és az erre következő napokon Budapes ten , 
Pozsonyban, Besz te rczebányán , Miskolczon, Kassán, Mármaros-
szigeten, Debreczenben , Kolozsvárott , Széke ly-udvarhe lyen , Brassó
ban, Nagyszebenben, Temesvárot t , Zomborban , Pécse t t és Szombat-
helven, a vadőri vizsgák pedig az erdőőri szakvizsgákkal kapcso
latosan Budapes ten , Pozsonyban , Szombathe lyen és Kolozsvárot t a 
vármegyeházában délelőtt 9 órakor fognak megkezdetn i és foly
tatólag megta r ta tn i . 

Fe lh íva tnak mindazok, kik az erdööri szakvizsgát vagy a 
vadőri vizsgát letenni szándékoznak , hogy hiteles bizonyítványok
kal felszerelt folyamodványaikat a vizsgák székhelyére nézve ille
tékes kir. erdőfelügyelőhöz f. évi szep tember hó 30.-ig nyújtsák be. 

Budapest . 1897. augusz tus 9.-én. 
Földmivelésügyi ni. kir. minister. 
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III. 

Felhívás az erdőbirtokosokhoz ingyen csemeték ügyében. 
48598. 97. sz. földm. min. — Azok az erdőbirtokosok, kik 

az 1879. évi XXXI. törvényezikk 165. §-ában megjelölt kopár és 
futó-homok területek beerdösi tése végett, a jövő 1898. évben az 
állam részéről csemetékben ingyen részesülni kivannak, felhivatnak, 
hogy ebbeli, 50 kros bélyeggel ellátott folyamodványaikat , annak 
megjelölésével, hogy mely község ha tá rában , hány kat. hold nagy
ságú, mely ta la jnemhez tar tozó területet , mely fajból való és hány 
éves csemetékkel óhaj tanak beültetni s továbbá, hogy a csemeték 
mily czim alatt, mely vasúti á l lomásra és a jövő tavaszán avagy 
őszén küldendők-e, a folyamodó lakhelyének pontos megjelölése 
mellett , az illető ker. kir. erdöfelüyyelöséynél, leykésőbb folyó évi 
deczember hó lő.-éiy, annál is inkább adják be, mivel később beér
kező folyamodványok figyelembe nem vétetnek. 

A kopárok erdősí tésére adandó csemeték termelési, kiemelési, 
csomagolási s  a vasúthoz való szállítási költségeit az országos 
alap fedezi és csupán a gyors-áruk szerinti szállítási dijat, melyre 
nézve a hazai vasutak mérséklést engedélyeztek, viseli az átvétel 
alkalmával a je lentkezet t erdőbirtokos. 

Figyelmeztetnek egyúttal az erdőbirtokosok, hogy a mennyi
ben a rendelkezésre álló csemete mennyiség megengedi , a vágás
területek felújításához is fognak adományozta tn i csemeték; még 
pedig azon kis- és közép birtokosok részére , kik kis terjedelmű és 
csekélyebb jövedelmezőségű erdejük fentartásához szükséges cseme
téket a saját területükön és költségükön termelni nem képesek, 
ép ugy, mint a kopár területek erdősí tésére inyyen, a nagy birto
kosok részére pedig a csemeték á rának vagyis kerüköltségének 
megtér í tése melleit. 

Kelt Budapes ten , 1897. évi augusztus hó 14.-én. 

Földmivelésügyi m. kir. minister. 




