
A kőszedés költségei teljesen, vagy legalább nagyrészben 
fedezhetők, ha a kövek építkezésre, faragásra vagy más műszaki 
czélokra, esetleg mészégetésre alkalmasak és azokra a községben 
szükség van, vagy messzebb vidékre is elszállíttatnak. Ezen eset
ben legczélszerübb a köveket lehetőleg a legelő alján, a szállító 
ut mellett ölbe rakni, ami az értékesítést is megkönnyíti. De akkor 
is, ha a kövek bárcsak részben a legelőn lesznek felhasználva, 
azok már az összegyűjtés alkalmával rendeltetési helyükre szálli-
tandók és ott felrakásolandók. (Folyt, köv.) 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

HIRDETMÉNY. 

93156/I /A/3. sz. — A folyó évi őszi erdészeti államvizsgálat 
október hó 30-án s az erre következő napokon fog a fennálló 
szabályzat értelmében Budapesten megtartatni. 

Budapest, 1911. évi szeptember hó 11-én. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS 

a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné", 
a „Luczenbacher Pál alapitvány"-ból és a „Faragó Béla"-féle ala

pítványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté
kony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon kivül 
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át 



tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettségét 
teljesítette. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt magyar 
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek 
halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági köte
lezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból hasonló 
feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödikből erdő
tisztek és altisztek árvái nyernek segélyt. 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy 
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. szám, 
II. emelet) nyújtsák be. 

A folyamodványban kitüntetendő: az élvezett fizetés vagy 
nyugdíj és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma, 
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e 
máshonnan segélyben (alapítványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.). 

Budapest, 1911. évi szeptember hó. 
A titkári hivatal. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Az osztrák birodalmi erdészeti egyesület tagjainak lá to
gatása, amelynek budapesti részéről már lapunk legutóbbi számá
ban részletesen beszámoltunk, a programmnak megfelelően folyt le. 
A vidéki kirándulások és a herkulesfürdői vándorgyűlés lefolyá
sát részletesen csak következő számunkban ismertethetvén, annyit 
mégis már most is közölhetünk t. olvasóinkkal, hogy vendégeink 
ugy az érintett városok, mint szaktársaink részéről a legelőzéke-
nyebben fogadtatva, a látottak által ugy szakbeli, mint általános 
értelemben a legteljesebb mértékben kielégítve, sőt meglepődve 


