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Hivatalos közlemények.
i.
Hirdetmény

az 1899.

év őszén megtartandó

erdészeti

államvizsga

tárggában.

62,631/99. sz. földm. min. — Az őszi erdészeti államvizsga
folyó évi október hó 30.-án és az erre következő napokon a
fennálló szabályzat értelmében Budapesten, az országos erdészeti
egyesület székházában délelőtt 9 órakor fog megkezdetni és
folytatólag megtartatni.
A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga letehetésére
nyert engedélyt a vizsga megkezdése előtt a bizottság elnökének
bemutassák.
Budapesten, 1899. évi augusztus hó 4.-én.
Földmivelésügyi

m. kir.

minister.

II.

Hirdetmény
a folyó 1899. évben megtartandó erdőőri és vadőri
ügyében.

szakvizsgák

63,085/99. sz. földm. min. — Az erdőőri szakvizsgák folyó
évi október hó 16.-án és az erre következő napokon Budapesten,
Pozsonyban, Beszterczebányán, Miskolczon, Kassán, M.-Szigeten,
Debreczenben, Kolozsvárott, Székely-Udvarhelyt, Brassóban, Nagy
szebenben, Temesvárott, Zomborban, Pécsett és Szombathelyt, a
vadőri vizsgák pedig az erdőöri szakvizsgákkal kapcsolatosan,
Budapesten, Pozsonyban, Szombathelyt és Kolozsvárott a vár
megye házában délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és foly
tatólag megtartatni.
Felhívatnak mindazok, a kik az erdőöri szakvizsgát, vagy a
vadőri vizsgát letenni szándékoznak, hogy hiteles bizonyítványokkal
felszerelt folyamodványaikat, a vizsgák székhelyére nézve illetékes
kir. erdőfelügyelőhöz folyó évi szeptember hó 30.-ig nyújtsák be.
Budapest, 1899. évi augusztus hó 4.-én.
Földmivelésügyi

m. kir.

minister.
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III.
Felhívás az erdőbirtokosokhoz.

63,696/99. sz. földm. min. — Azok az erdőbirtokosok, kik
az 1879. évi XXXI. t.-cz. 165. §-ában megjelölt kopár- és futó
homokterületek beerdősitése végett a jövő 1900. évben az állam
részéről csemetékben ingyen részesülni kivannak, felhivatnak, hogy
ebbeli, 1 koronás bélyeggel ellátott folyamodványaikat, annak meg
jelölésével, hogy mely község határában, hány kat, hold nagyságú,
mely talajnemhez tartozó területet, mely fajból való és hány éves
csemetékkel óhajtanak beültetni s továbbá, hogy a csemeték mily
czim alatt, mely vasúti állomásra és a jövő év tavaszán vagy
őszén küldendők-e a folyamodó lakhelyének pontos megjelölése
mellett, az illető kerületi kir. erdőfelügyelőségnél, legkésőbb folyó
évi deczember hó 15.-ig annál is inkább adják be, mivel később
beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek.
A kopárok erdősítésére adandó csemeték termelési, kiemelési,
csomagolási s a vasúthoz való szállítási költségeit az országos alap
fedezi és csupán a gyorsáruk szerinti szállítási dijat — melyre
nézve a hazai vasutak mérséklést engedélyeztek, — viseli az
átvétel alkalmával a jelentkezett erdőbirtokos.
Figyelmeztetnek egyúttal az erdőbirtokosok, hogy a mennyi
ben a rendelkezésre álló csemetemennyiség megengedi, a vágás
területek felújításához is fognak adományoztatni csemeték; még
pedig azon kis- és középbirtokosok részére, kik kis terjedelmű és
csekélyebb jövedelmezőségű erdejük fentartásához szükséges cse
metéket a saját területükön és költségükön termelni nem képesek,
ép ugy, mint a kopár területek erdősítésére, ingyen, a nagy
birtokosok részére pedig a csemeték árának, vagyis kerüköltségének megtérítése mellett.
Kelt Budapesten, 1899. évi augusztus hó 10.-én.
Földmivelésüyyi

magy. Tcir. minister.

