
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZAT 

a báró Bánffy Dezső alapítvány ösztöndijaira. 

Az Országos Erdészeti Egyesület a báró Bánffy Dezső alapít
ványból, az annak szabályzatában foglalt feltételek mellett, két 
egyenként 500 (ötszáz) K-nás ösztöndíjra hirdet pályázatot. 

Az ösztöndijakért gimnáziumba vagy reáliskolába járó oly 
ifjak folyamodhatnak, akiknek atyja erdőtiszt, ki belépésétől kezdve 
állandóan és legalább öt éven át tagja volt, vagy jelenleg is tagja 
az Országos Erdészeti Egyesületnek s tagsági kötelezettségének 
eleget tett. 

Az ösztöndíjra csak oly ifjak tarthatnak igényt, akik jó elő
menetelt tanúsítanak s kiknek legutolsó bizonyítványában az ének 
és torna kivételével az osztályzatoknak legalább fele jeles és jó. 

Az egyesület igazgató-választmányához intézett bélyegtelen 
folyamodványok folyó évi szeptember hó 15-ig nyújtandók be az 
Országos Erdészeti Egyesületnél (Budapest, V., Alkotmány-u. 6. sz.). 

A folyamodványhoz a szülők anyagi viszonyaira vonatkozó 
. okmányok és a folyamodó legutolsó iskolai bizonyítványa csatolan
dók, továbbá felsorolandók név és kor szerint a folyamodó test
vérei s az a körülmény, hogy vájjon folyamodó szülői lakhelyén 
látogatja-e az iskolát vagy azon kivül s részesül-e valamely más 
ösztöndíjban, nevelési segélyben, ingyenes vagy kedvezményes 
helyben, szintén kétséget kizáróan feltüntetendő. 

Budapest, 1917. évi június hóban. 
t 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége. 
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A háborúban rokkanttá lett erdészeti alkalmazottak 
segélyezésére szolgáló alapra befolyt adományok. 

(Folytatás, lezárva 1917. julius 31-én.) • 

Földvári járási erdőgondnokság 350 K (ehhez hozzájárultak 
Krizba község 50 K, Szászveresmart község 50 K, Barczaszentpéter 
község 50 K, Prázsmár község 50 K, Apácza község 50 K, Földvár 
község 50 K, Szászmagyaros község 50 K). 

Királyhalmi erdőőri szakiskola 55 K (ehhez hozzájárultak 
Teodorovits Ferencz 50 K, Craciun Bájú 2 K, Rózsa István 2 K. 
Kovács Béla 1 K). 

Pászthy Ferencz 100 K, Szatmárnémeti város 31 K 90 f. 
Marosvásárhelyi állami erdőhivatal „Ösmarosszék 121 községe 

egyeteme, illetve közönsége" nevében 403 K. 
Kovászói volt úrbéresek 341 K, 91 f, Szikrai volt úrbéresek 

80 K 75 f. 
M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 2000 K. 
Gojdits Béla 5 K, Rimaszombati állami erdőhivatal Gömör-

rákos község telepesei nevében 3 K 32 f. 
Kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság fogarasi erdőgondnoksága 

75 K (ehhez hozzájárultak Aladics Emil 20 K, Buzeczki Antal 6 K, 
Erdősi János 5 K, Kiss Dénes 5 K, Fekete József 5 K, Lázár 
Károly 5 K, Szin Miklós 5 K, Muntián Miklós 5 K, Nyitra János 
5 K Jónás István 5 K, Áltis János 3 K, Zmooki Vazul 3 K, Fogaras 
Denis 3 K. 

Veszprémi állami erdőhivatal 105 K 30 f (ehhez hozzájárul
tak Magyarbarnagi volt úrbéresek 20 K, Csatkai volt úrbéresek 
50 K, Inatai volt úrbéresek 35 K 30 f). 

Kachelmann Walter 20 K, Kerner Ede 10 K, Lőcsei j . erdő
gondnokság 179 K 53 f. 

Tapolczai j . erdőgondnokság 102 K (ehhez hozzájárultak: Reig 
József 10 K, Sümeg Károly 20 K, Felsőőrsi prépostság 20 K, 
Padányi Sándor 2 K, Szalay Dezső 2 K, Borosvacsari-csaszmagi 
volt úrbéresek 30 K, Nemesturkemizi közbirtokosság 10 K, Papp 
János 2 K, Pintér János 2 K, Győri Gábor 2 K, Steiner Gyula 2 K). 



Mázai erdőbirtokosság 24 K 47 f, Coburg hgi erdőpénztár 
"2345 K 18 f, Pászthy Ferencz 200 K, Coburg hgi erdőhivatal 
Káposztafalu 113 K 32 f. 

Nagyszebeni állami erdőhivatal 50 K, Mayer Qyula 20 K. 
A gyűjtés kezdete óta befolyt 138.782 K 68 f. 
Fogadják a nemesszivü adakozók az Országos Erdészeti 

Egyesület őszinte köszönetét! 

út út út 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 

268/1917. Erdőf. ügyszám. — Közhírré teszem, hogy a Békés 
községi (Békés vármegye) illetőségű Jantyik József részére 1913. 
évi október hó 31. napján 26. szám alatt az erdőőri szakvizsga 
letételéről kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett 
részére 1917. évi 268. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű 
hiteles másodlat adatott ki. 

Kelt Temesvárott, 1917. évi július hó 15 én. 
Jausz 

kir. erdőfelügyelő. 
út út út 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Heitn Károly, a nagyváradi latin szertartású 
püspökség erdőmérnöke m. hó 17-én, életének 45. évében Nagy
váradon, Kralovánszky János m. kir. erdőszámtanácsos, a lugosi 
m. kir. erdőigazgatóság számvevőségének főnöke m. é. november 
hó 25-én és Miskolczy János m. kir. erdőtanácsos, a Ferencz-
József-rend lovagja m. hó 4 én, életének 57. évében Máramaros
szigeten elhunyt. 

Első kettőben az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagját, 
utóbbiban alapitó tagját gyászolja. 



Miskolczy János, a máramarosszigeti és beszterczebányai e rdő
igazgatóság kerületeiben szolgált s különösen az erdőmunkások 
fegyelmezése és a felvidéki segélyező akczió körül szerzett 
érdemeket , amelynek egyik főmegbizottja volt. 

Firbász Adolf, a nyitrai káptalan erdőmeslere (Szkacsány,. 
Nyitra m.) és Szepesi Tivadar nyug. m. kir. erdőtanácsos (Bustya-
háza), előbbi az Országos Erdészeti Egyesület rendes, utóbbi alapító 
tagja, elhunyt. 

Béke hamvaikra! 

Személyi hirek. Pfeiffer Gyula boszn.-hercz. főerdőtanácsost 
Ó Felsége udvari tanácsossá nevezte ki. Vele magyar származású 
szakember került Bosznia és Herczegovina erdészetének élére, aki 
m é g a közelmúltban a földmivelésügyi minisztérium köteléké
ben állott. 

Bruckner Nándor boszn.-hercz. erdőtanácsos nyugalomba 
vonult, mely alkalommal hosszas kiváló szolgálatai elismeréséül 
a főerdőtanácsosi czimet és jelleget kapta. 

Katonai k i t ü n t e t é s . Lászlóffy Ernő erdészeti főiskolai hall
gató, tartalékos honvédtüzérhadnagy az ellenség előtt tanúsított 
vitéz magatartásáért a legfelső dicsérő elismerésben ujolag részesült, 
a kardok egyidejű adományozása mellet t 

Rövid hirek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről. 
Kitüntetést kaptak: Ktausberger József m. kir. segéderdőmérnök, 
cs. és kir. tart. vár tüzérhadnagy (signum laudisl), Kríváchy Andor 
m. kir. e rdőmérnök , cs. és kir. tart. tüzérhadnagy (signum laudist 
a kardokkal), Szabó Mátyás m. kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. 
tart. tüzérzászlós (a bronz és az elsőosztályu ezüst vitézségi érmet), 
Szeó'ts Béla m. kir. e rdőmérnök , cs. és kir. tart. árkászfőhadnagy 
(a III. osztályú katonai érdemkeresztet a hadiékitménynyel és 
kardokkal). 

Banksfenyőn észlelt gombabetegség. Hivatalos utazásaim 
alkalmával Tordaszentlászló község határában a tordaszentlászlói 
volt úrbéresek erdejének egyik beerdősitett, kopárosodásnak indult 
tisztás területén az egyébként üde, friss 3—4 éves Pinus Banksiana 
csemetéket előttem ismeretlen gombafaj által erősen inficziálva 
találtam. A hosszúkás spóratömlőcskék nagy mérvben ellepték 
főleg a csemete törzsecskéjét, de nagyrészt az oldalhajtásokon levő 



tűket is; az erősebben ellepett egyedek üde színüket elvesztve, 
sárgulni és gyengülésnek indulni látszanak. Minthogy a Pinus 
Banksiana idegen származású fenyőfaj, utóbbi 10 évben nagy 
mértékben fel lett karolva kopáraink és kopárosodásnak indult 
területeink befásitásánál és az eddigi — egyelőre még rövid idő
szakra terjedő — tapasztalatok a gyakorlati eredményt illetőleg 
elég szép reményeket kezdenek nyújtani, ennélfogva kellemetlen 
érzést és aggódást keltett bennem a szomorú lelet. 

Az erdőgazdasággal s főleg a kopárok beerdősitésével foglal
kozók megnyugtatására szó szerint közlöm a selmeezbányai erdészeti 
kísérleti állomás tudós vezetőjének, Vadas Jenő miniszteri tanácsos 
urnák ez ügyre vonatkozó szakvéleménjét, amely szerint a szóban 
forgó gomba nem látszik veszélyeztetni a Pinus Banksiana meg-

POSTYEN 
A HÁBORÚ D A C Z Á R A 

t e l j e s ü z e m b e n . Normál i s 
vasút i forgalom ( B u d a p e s t : 
röl 3 l 4 óra közve t l en gyorsa 
vonat ta l ) . & ^ # # * 

N Y I T V A * 
Az összes FÜRDŐK, 
az összes SZÁLLÓK 

Egyesü le tünk tagjai az 
eddigi k e d v e z m é n y e k : 
ben m o s t i s ré szesü lnek . 



telepítését. „Idei május 25-én kelt átiratára értesítem a tekintetes 
Erdőfelügyelőséget, hogy a beküldött Pinus Banksiana hajtások 
tűlevelein a Peridermium oblongisporíum (Fuck.) gomba felpattant 
spóratermés-tokjai láthatók, melyeknek kihulló sárga spórái a 
különféle Senecis (aggófű) növényfajok levelein és szárain a Coleo-
sporium Senecionis (Pers.) nevü gombát hozzák létre. Ennek a 
spórái inficziálják a Pinusok tűleveleit, amelyeken az előlnevezett 
gomba keletkezik. 

Ezt a gombainfekcziót az erős csemeték rendesen kiheverik." 
Ajánlom szaktársaimnak, hogy a Pinus Banksiana erdősítéseket 

figyeljék meg és közöljék ez irányban tett esetleges tapasztalataikat. 
Egyúttal a magam részéről is megkértem Oyurcsó József m. kir. 
főerdőmérnököt, a tordai m. kir. járási erdőgondokság vezetőjét, 
akivel az itt közölt tapasztalatokat észleltem, hogy az ügyet kisérje 
további figyelemmel és megfigyeléseinek eredményét megfelelő 
módon hozza nyilvánosságra. Pászthy Ferencz. 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 

SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 
(Kérjük az urada lmak t. veze tősége i t , h o g y erdót iszt l lé tszámukban be
álló vá l tozásokró l bennünket levelező- lapon értes i teni sz íveskedjenek.) 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére az erdőfelügyelőségí 
szolgálati ágazatnál KflecsényiYtxtna. erdőfelügyelől főerdőtanácsossá, Ferenczy 
Lajos és Czillinger János alerdőfelügyelőkel erdőfelügyelőkké, a magyarországi; 
kincstári erdők szolgálali ágazatánál Balogh Ernő és Térfi Béla főerdőtanácsosi; 
czimmel és jelleggel felruházott erdőtanácsosokat főerdőtanácsosokká kinevezem,, 
továbbá az eidőfelügyelőségi szolgálati ágazatnál Bogdán Géza és Pánczél Ottó 
eidőfelügyelőknek a főerdőtanácsosi czimet és jelleget, az állami kezelésbe vett-
községi stb. erdők szolgálati ágazatánál Spetimann János főerdőmérnöknek az 
erdőtanácsosi czimet és jelleget, a magyarországi kincstári erdők szolgálati 
ágazatánál Székely József és Szokolóczy József erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi 
czimet és jelleget, valamennyinek díjmentesen és végül a horvát-szlavonországi; 
kincstári erdők szolgálati ágazatánál Janussck István erdőmérnöknek a főerdő-
mérnöki czimet és jelleget adományozom. 

Kelt Laxenburgban, 1917. évi június hó 23-án. 
KÁROLY s. k. 
MEZŐSSY BEL A s. k.. 


