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két évre számíttatik ki s a szükségeltcsemeteszámután—•tűleve
lűeket és lomblevelűeket elkülönítve — történik a költség kivetése.
Ez igazságos, mert csak az a birtokos fizet, a melyiknek cseme
tére van szüksége és csak annyi ezer után fizet, a mennyit kap.
Ily módon már két éve létesíttettek közös csemetekertek s
azokban részben még készletben van, részben kiadatott 1.414,000
tűlevelű és 338,000 lomblevelű csemete, együtt 1.752,000 darab,
bár a mult évben a pajod több mint 300,000 darab csemetét
tönkretett. A birtokosokra ki volt vetve 1680 frt. Ebből esik
fenyőre, átlag 74 5 krjával, kereken 1040 frt s a lomblevelüekre,
átlag 1 frt 90 krral, kereken 640 frt.
A Porubszky Gyula szaktársam által felhozott nehézségek
a külön csemetekertek mellett mind fennállnak, közös csemete
kertek létesítése mellett pedig elenyésznek.
Pech Kálmán m. kir. erdőmester azt hozza fel a közös
csemetekertek ellen, hogy a pénz nehezen hajtható be. Ez irány
ban eleintén volt némi nehézség, de ez most már eloszlott, mert
a közig, erdészeti albizottság erélyes rendeletet küldött a főszolgabirákhoz.
Most már évről-évre lesz anyagunk s ugy hiszem, hogy az.
eddig is élvezett segély mellett, a mit a földmivelésügyi m. kir.
minister ur ő Nagyméltósága évi 150—250 frttal engedélyezett,
5—6 év múlva kevés kivétellel el fogjuk enyésztetni az igen nagy
erdősítési hátralékot.
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Hivatalos közlemények.
i.
Hirdetmény

az 1898. év őszén megtartandó erdészeti államvizsga

tárgyában.

50232,98. 1/4, sz. — Az őszi erdészeti államvizsga folyó évi'
október hó 17.-én és az erre következő napokon a fennálló sza
bályzat értelmében Budapesten az Országos Erdészeti Egyesület.
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székházában d. e. 9 órakor fog megkezdetni és folytatólag meg
tartatni.
A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga letehetésére
nyert engedélyt a vizsga, megkezdése előtt a bizottság elnökének
bemutassák.
Budapesten, 1898. július hó 21.-én.
Földm ivelésügyi

minister.

II.
Felhívás az erdőbirtokosokhoz

a kopár- és futóhomok-területek beerdösitésére ingyen
csemeték ügyében.

kiosztandó

56,894 98. sz. földm. min. — Az 1879. évi XXXI. t.-ezikk
165. §-ában megjelölt kopár- és futóhomok-területek beerdősitését
elősegíteni kívánván, felhívom azokat a birtokosokat, a kik a jövő
1899. évben az állam részéről csemetékben ingyen részesülni ki
vannak, hogy az 50 krajczáros bélyeggel ellátott folyamodványu
kat az illető kerületi kir. erdöfelügyelőségnél legkésőbb folyó évi
deczember hu 15-ig annál is inkább adják be, mivel a később be
érkező folyamodványok figyelembe nem vételnek.
A folyamodványban megjelölendő: hogy, mely község határában,
hány kat. hold nagyságú, melyik talajnemhez tartozó területet, milyen
fajú és hány éves csemetékkel óhajt a kérvényező beültetni s
továbbá, hogy a csemeték mily czim alatt, mely vasúti állomásra
és a jövő év tavaszán vagy őszén szállitandók-e ? Egyúttal a folya
modó lakhelye is pontosan megjelölendő.
A kopárok erdősítésére adandó csemeték termelési, kieme
lési, csomagolási s a vasúthoz való szállítás költségeit az országos
erdei alap fedezi, a vasúti gyorsáruk szerinti szállítási dijat azon
ban — melyre nézve a hazai vasutak mérséklést engedélyeztek
— az átvétel alkalmával a kedvezményben részesített birtokos
köteles megfizetni.
Megjegyeztetik egyúttal, hogy a. mennyiben a rendelkezésre
álló csemetemennyiség megengedi, vágásterületek felújítására is
fognak adományoztatni csemeték, még pedig azon kis- és közép-

843
birtokosok részére, a kik kis terjedelmű és csekélyebb jövedelmezőségit
erdejük fentartásához szükséges csemetéket a saját területükön és
költségükön termelni nem képesek, ép ugy mint a kopárterületek
erdősitásére ingyen, a vasúti szállítási költségek fizetésének köte
lezettsége mellett, a nagy birtokosok részére pedig ezenfelül még a
csemeték árának, vagyis kerüköltséyénrk megtérítése mellett enged
tetnek át a csemeték.
Kelt Budapesten, 1898. évi augusztus hó 26.-án.
Földmivelésügyi

m. kir.

minister.

III.
Hirdetmény

•a folyó 1898. évben megtartandó erdőőri és vadövi szakvizsgák
i'Hiyében.

57191 98. sz. föld. min. — Az erdöőri szakvizsgák folyó évi oki.
hó 18.-án és az erre következő napokon Budapesten, Pozsonyban,
Beszterczebányán, Miskolczon, Kassán, Máramaros-Szigeten, Debreczenben, Kolozsvárt, Székely-Udvarhelyen, Brassóban, Nagy
szebenben, Temesvárt, Zomborban, Pécsett és Szombathelyen, a
vadőri vizsgák pedig az erdőőri szakvizsgákkal kapcsolatosan.
Budapesten, Pozsonyban, Szombathelyen és Kolozsvárt a vár
megye házában délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és folytató
lag megtartatni.
Felhivatnak mindazok, kik az erdőőri szakvizsgát, vagy a
vadőri vizsgát letenni szándékoznak, hogy hiteles bizonyítványok
kal felszerelt folyamodványaikat, a vizsgák székhelyére nézve
illetékes kir. erdőfelügyelőhöz folyó évi szeptember hó 30.-ig
nyújtsák be.
Budapest, 1898. évi augusztus hó 16.-án.
Föídmivelésügyi m. kir. minister.

