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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
i. 

Hirdetmény 
a folyó 1900. évben megtartandó erdőőri és vadőri szakvizsgák 

ügyében. 
71193 1900. sz. — Az erdőőri szakvizsgák folyó évi október 

22-én és az erre következő napokon Budapesten, Pozsonyban, 
Besz terczebányán, Miskolczon, Kassán, M.-Szigeton, Debreczenben, 
Kolozsváron, Székely-Udvarhelyen, Brassóban, Nagy-Szebenben, 
Temesváron , Zomborban, Pécset t és Szombathelyen, a vadőri 
vizsgák pedig az erdőöri szakvizsgákkal kapcsolatosan Budapes ten , 
Pozsonyban, Szombathelyen és Kolozsváron a vármegye szék
h á z á b a n délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és folytatólag 
megtar ta tn i . 

Felhivatnak mindazok, a kik az erdőöri szakvizsgát, vagy a 
vadőri vizsgát letenni szándékoznak, hogy hiteles bizonyítványokkal 
felszerelt folyamodvány aikat a vizsgák székhelyére nézve illetékes 
kir. erdőfelügyelőhöz folyó évi október 10-ig nyújtsák be . 

Budapes t , 1900. szep tember 5-én. 

M. kir. földmivelésügyi minister. 

II. 

Felhívás 
a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly" és az „Erzsébet-

alapitványu-ból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezet t három 
jótékony alapí tványából a folyó évi segélyek ez évi deczember 
hóban osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan, önhibájukon 
kivül szorult helyzetbe ju to t t magyar erdötisztek és erdészeti 
altisztek nyerhetnek anyagi t ámogatás t , kik az Országos Erdészeti 
Egyesületnek első belépésüktől kezdve mos taná ig legalább öt éven 
át tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
te t tek. A második alapítványból pedig az olyan erdötiszti és erd. 
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altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férjük, 
illetőleg atyjuk az Országos Erdészeti Egyesületnek á l l andóan és 
szintén legalább öt éven át tagjai voltak és tagsági kötelezett
ségeiket teljesítették. Végül a harmadik alapítvány segélyeért olyan 
elhalt magyar erdőtisztek árvaleányai folyamodhatnak, kik az 
egyesületnek halálukig s szintén legalább 5 évig tagjai voltak és 
tagsági kötelezettségeiknek eleget tettek. 

A segélyek mindhárom alapból a segélyre szorultság mértéke 
szerint szabatnak meg. Egy folyamodónak azonban a gróf Tisza 
Lajos-alapitványbó) 40 koronánál kisebb és 200 koronánál nagyobb, 
a másik két alapból pedig 40 koronánál kisebb és 100 koronánál 
nagyobb összeg nem adatik s csak kivételesen nyerhetnek 400, 
200, illetve 160 koronáig terjedhető segélyt az olyan erdőtisztek 
és erdészeti altisztek, kik ál lomásukat elveszítvén, vagyon és 
kereset nélkül maradtak , vagy a kik betegség és munkaképte lenség 
miatt önfentartásukról nem gondoskodhatnak, illetőleg az olyan 
özvegyek, kik férjüket ez évben veszhették el és vagyon vagy 
másnemű segély nélkül, legalább két kiskorú gyermekkel marad tak 
vissza, vagy végül az olyan árvák, kik atyjukat és anyjukat elve
szítvén, minden vagyon és segély nélkül maradtak hát ra . 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, 
hogy hiteles okmányokkal felszerelt folyamodványaikat legkésőbb 
folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egyesület tit
kári hivatalához (Budapest., V., Alkotmány utcza 10. sz., II. emelet) 
nyújtsák be. 

Budapest . 1900. évi szeptember hó 20-án. 

A titkári hivatal. 

III . 

Felhívás az erdőbirtokosokhoz. 
61713/1900. sz. — Azok a birtokosok, kik az 1879. évi XXXI. 

t.-cz, 165. §-ban megjelölt, de nem az állam által kezelt, kopár- és 
futóhomokterületek beerdősi tése végett az 1901. évben az állam részé
ről erdei facsemetékben ingyen részesülni kívánnak, felhivatnak, 
hogy ez iránt való egykoronás bélyeggel ellátott folyamodványaikat 
folyó évi október hó 15-ig az illető ker. kir. erdőfelügyelőséghez adják 
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bc, hogy a bejelentett teriiletek beerdösi tésének közgazdasági 
szempontból való szükségessége megelőzőleg megvizsgálható és 
igazolható legyen. 

A folyamodónak folyamodványában pontosan be kell jelen
tenie, hogy mely község ha tá rában hány kat. holdnyi kopár terü
letet milyen fajból való csemetékkel és mely időszakban (1901 . 
év tavaszán-e , vagy 1901. év őszén) óha j : beü l te tn i ; meg kell 
továbbá adni pontos czimet és lakhelyét s be kell je lentenie 
hogy az adományozandó csemetekészletet mely vasúti á l lomásra 
kéri küldeni. 

A kitűzött határidő után elkésve beérkező folyamodványok 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Megjegyeztetik egyúttal, hogy a kopárok és futóhomokterületek 
beerdösitésére adományozandó csemeték termelési, kiemelési, 
csomagolási és a vasúthoz való szállitási költségeit az ál lam fedezi 
és csak a gyorsáruk szerint való szállitási dijat — melyre nézve 
a hazai vasutak mérséklést engedélyeztek — viseli az a folyamodó 
birtokos, ki a csemeték adományozásáról értesí t tetvén, ezek átvé
telére s illetve a vasúti szállitási költségek viselésére magát 
kötelezi. 

A kért és adományozot t csemetéknek ok nélkül való vissza
utasí tása a csemete-adományozásnak a jövőben való megvonását 
fogja magával vonni. 

Figyelmeztetnek végül az erdőbirtokosok, hogy erdőterületek 
(vágás s tisztás területek) felujitására s beerdösi tésére csakis olyan 
kisebb birtokosok kaphatnak — a kopár területek beerdösitésére 
kért csemeteszükséglet fedezése u tán ne t án v isszamaradó készlet
hez képest — ingyen csemetéket , a kik a ker. kir. erdőfelügyelő
ség vagy az illető közig, ha tóság által igazolt kedvezőtlen anyagi 
helyzetüknél fogva önköltségükön csemetéket termelni nem képesek; 
mig más birtokosok vágásterületek s t isztások beerdösitésére csak 
az alább felsorolt kerüköltségeknek megtér í tése mellett kaphatnak 
csemetéke t : 
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g 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

V a n 

Luczfenyő ... .. 
Jegenyefenyő 
Erdeifenyő . . . .. 
Feketefenyő.- ... 
Vörösfenyő . . . -
Havasifenyö.. . _ 
Kocsányos tölgy 
Kocsánytalan tölgyj 
Csertölgy 
Kőris.- . ... — -
Juhar— — — — 
Ákácz 

Szil 
Dió 
Szelid gesztenye 

1000 drb csemete eladási ára 

1 éves 

K. 

60 

80 

2 0 

50 

60 
60 
80 
50 

2 éves 

K. f. 

2 
2 
3 
2 
8 

12 

60 
40 
60 

50 

50 

60 
60 

3 éves 

-10 

20 

20 
80 

Ezeken a fent megál lapí tot t termelési köl tségeken kivül a 
csemeték kiszedése, csomagolása s a vasúthoz való száll í tás fejé
ben ezek ezre u tán még 1 (egy) korona s 50 fillérnyi dij fizetendő 
s a csemeték vasút i szállítási költsége is a folyamodó által vise
lendő. 

Az 1898. évi XIX. t.-cz. 1. és 2. §-a értelmében állami kezelés 
alá tartozó erdők s kopár területek birtokosai csemeteszükségleteiket 
az illető m. kir. állami erdőhivatalnál jelentsék be. 

Kelt Budapes ten , 1900. évi júl ius hó 4-én. 
M. kir. földmivelésügyi minister. 
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