2. A gyantakiválasztást
a mirigyes levélfogak és mellék
levelek, továbbá a rügypikkelyek mirigy felületei
végzik.
3. A gyantakiválasztás
mindig a különlegesen
kifejlődött
u. n. miiigysejtek funkcziója folytán jön létre. Ezekben a sejtekben,
addig mig élnek, gyantát kimutatni
nem lehet. A
kiválasztott
gyanta vagy közvetlenül az illető növényi rész külső felületén,
vagy pedig a kutikula és a sejtmembrán között lép fel, itt fel
gyülemlik, a kutikulát felemeli és végül felszakítja s ilyen módon
a szabadba jut.
4. A váladék kifejezetten gyantát és gummit, legalább a ren
delkezésre álló mikrokémiai reakcziókkal kimutatható mennyiség
ben, nem tartalmaz.
Az itt közölt vizsgálatokat a bécsi egyetem növényélettani
intézetében 1918 nyarán kezdettem meg és ugyanezen év őszén
a selmeczbányai főiskola növénytani intézetében folytattam. Két
kérdést, nevezetesen a gyantakiválasztás biológiai szerepét és azon
fiziológiai ható okokat, amelyek a gyantakiválasztásra közvetlen
befolyással birnak, az 1918 telén bekövetkezett szomorú események
miatt megvizsgálni nem tudtam, a már megkezdett kísérleteimet
le kellett bontanom, de remélem, hogy nemsokára ismét azon hely
zetben leszek, hogy az akkor félbehagyott munkát folytathatom.
Ezúttal is kedves kötelességemnek tartom, hogy Dr. Hans
Molisch egyet, tanár urnák, a bécsi egyetemi növényélettani intézet
igazgatójának és dr. Kövessi Ferencz főisk. r. tanár urnák szíves
támogatásukért hálás köszönetet mondjak.
ó& ó£
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
i.
Hirdetmény.
Az 1920. évben az őszi erdészeti államvizsga 1920. november hó 8-án és
a rákövetkező napokon fog megtartatni.
Az 1920. év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók felhivatnak,
hogy szabályszerűen felszerelt kérvényeiket az ehhez szükséges engedély iránt a

földmivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának címére (Budapest, V., Zoltánutcza 16. szám) legkésőbb 1920. évi augusztus hó végéig küldjék be.
Az erdészeti államvizsgához bocsátásra a mai kivételes körülmények között
azok is igényt tarthatnak, akiknek gyakorlati szolgálata a vizsga idejéig szá
mítva a két évet nem éri el, ha igazolják azt, hogy a gyakorlati szolgálatban
mutatkozó hiányosság önhibájukon kivül, valamely — a háborúval kapcsolatos —
méltánylást érdemlő ok következtében állott elő.
Budapest, 1920. évi július h ó 13-án
M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

Az erdő- és faügyek országos kormánybiztosának 1920. évi
3000/K. B. számú rendelete a vasúti talpfatermelés fokozása
tárgyában.
A „Budapesti Közlöny" 1919. évi 128. számában megjelent 4996/919.
M. E. számú kormányrendeletben biztosított jogom alapján és összefüggésben
a talpfatermelés fokozása tárgyában a „Budapesti Közlöny" folyó évi 20. szá
mában közzétett 290. K. B. 1920. számú rendeletemmel, kötelezem az összes
faterméléssel foglalkozó erdőbirtokosokat és erdei üzemeket, hogy a m. kir. állam
vasutak talpfaszükségleteinek fedezésére a használás alatt levő és használatra
kerülő erdőállományokban a termelés folyamán keletkező és 25—35 cm közép
átmérővel biró törzsrészekből — amennyiben talpfatermelő munkások nem álla
nak rendelkezésre — ugy a csertölgyesekben, valamint a bükkösökben, erdei
fenyvesekben és tölgyesekben — további intézkedésig 2-2, 4*5 méter hosszú
talpfa előállítására alkalmas rönköket termeljenek és azt a magyar királyi állam
vasutak igazgatóságának ajánlják fel.
A rönkök köbméterenkénti egységárát a m. kir. államvasutak igazgatósága
a termelőkkel, illetve készlettulajdonokkal közös egyetértésben fogja megállapítani;
addig is azonban az átvételkor a m. kir. államvasutak igazgatósága az alábbi
alapárakat köteles a termelőknek, illetve készlettulajdonosoknak fizetni.
B

/. Tölgyrönkőkért
2*2 m hosszú
2-5—2-7-ig
2-8—4-5-ig
...

m -ként:
_

2. Bükk- és cserrönkökért
2-2 m hosszú
2-5 és ennél hosszabb

a

m -ként:
510 korona
650
»

„

3. Erdeifenyőrönkökért
2-2 m hosszú
2-5—2-7-ig
2-8-4-5-ig

590 korona
720
„
és
1010
„

_

maként:
_

560 korona
690
„
és
830
„

A fenti 1—3 alatt részletezett alapárak talpfatermelésre alkalmas, egész
séges, kifogástalan anyagra vonatkoznak.
Amennyiben az árra nézve a készlettulajdonos és a máv. között megálla
podás nem jönne létre, a továbbiakra nézve az 5677/919. M. E. számú kormány
rendeletben s illetve az elől emiitett kormányrendelet 4. §-ában, esetleg a
489/920. M. E. számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
Megjegyzem, hogy a bükk- és cserrönkőket a termeléstől számított leg
később 4 hét alatt a legközelebbi közforgalmú vasúti vagy hajóállomásra kiszál
lítva át kell adni. Az átadás idejéről a magyar királyi államvasutak G. III. osz
tályát a készlettulajdonos köteles 8—10 nappal előbb táviratilag értesíteni.
A szállítási feltételekre vonatkozó esetleges felvilágosifások közvetlenül a
m. kir. államvasutak igazgatóságától szerezhetők be.
Ezen rendelet be nem tartása kihágást képez és 6218/919. M. E. számú
kormányrendelet 6. §-ában megszabott büntetés alá esik. (6 hónapig terjedhető
elzárás és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetés.)
Elvárom az erdőbirtokosoktól és az erdei üzemektől, hogy a talpfatermelés
országos fontosságára való figyelemmel a fatermeléseket ezen rendeletnek meg
felelően fogják irányítani s ezáltal elkerülhetővé teszik, hogy ennek végrehaj
tása iránt bármiféle különleges intézkedéseket kelljen tenni.
Felhívom az összes közigazgatási hatóságokat, kir. erdőfelügyelőségeket,
m. kir. állami és kincstári erdőhivatalokat és erdőgondnokságokat* valamint a
Magyarországi Faértékesitő Hivatal összes körzeti megbízottjait, hogy ezen ren
delkezésem pontos betartását a talpfatermelés elsőrendű fontosságára való tekin
tettel a legszigorúbban ellenőrizzék.
Budapest, 1920. évi július h ó 15-én

Kaán Károly s. k.
h. államtitkár,
az erdő- és faügyek országos kormánybiztosa.
III.

Pályázati hirdetés az állami erdőőri és vadőri iskolák tanulói
nak felvétele ügyében.
Az állami erdőőri és vadőri iskoláknak az a czéljuk, hogy az 1879 : XXXI.
t.-cz. értelmében teljesítendő erdőőri s egyszersmind a vadőri teendők végzésére
rendszeres iskolai s főképen gyakorlati oktatás utján — alkalmas egyéneket
neveljenek.
Ilyen állami erdőőri és vadőri iskola az 1920/21. tanévre Királyhalmán
u. p. Szeged 5. (Csongrád megye) nyilik meg.
Az ebben az erdőőri és vadőri iskolában az 1920. év szeptember havában
megnyíló egyéves tanfolyamra — részint állami ellátás mellett, részint saját
költségen — 20 tanuló vehető fel a következő szabályok szerint:
1. A tanulók felvétele az erdőőri és vadőri iskolába a most hirdetett
pályázat utján történik.

2. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényt az
1920. évi augusztus h ó 15-ig az emiitett iskolához kell beküldeni.
3. A pályázati határidőn tul beküldött (postára adott) vagy megfelelően
fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek.
4. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy az illető ellátását az
iskolában saját költségére vagy az állam költségére kivánja-e s hogy kérvényére
a válasz milyen czim alatt, h o v á : hely, utolsó posfa állomás, vármegye küldessék.
5. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a pályázónak
igazolnia kell a következőket, nevezetesen:
a) illetőségi bizonyitványnyal azt, hogy magyar állampolgár;
b) anyakönyvi kivonattal azt, hogy a pályázat naptári évében 18. (tizennyolczadik) életévét betölti, de a huszonhatodik életévét még nem kezdi meg
(kivétetnek a „Tanusitványnyal" ellátott továbbszolgáló katonai altisztek, akik
28 éves korukig folyamodhatnak felvételért);
c) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy legalább az elemi népiskola négy
osztályát sikeresen elvégezte, és magyarul irni és olvasni t u d ;
d) hiteles bizonyitványnyal azt, hogy szakképzett erdőtiszt vezetése alatt álló
erdőgazdaságban legalább egy évig külső erdészeti és vadászati szolgálatban állott;
e) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által kiállított bizo
nyitványnyal azt, hogy ép, erős, egészséges, munkához és az idő viszontagságaihoz
szokott edzett testalkattal s különösen jó látó-, halló- és beszélőképességgel b í r ;
f) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy kérvényének
benyújtásáig kifogástalan magaviseletet tanúsított;
g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal vagy más irattal azt, hogy
katonai kötelezettségben áll-e vagy nem ;
h) hatóság által kiállított bizonyítvánnyal azt, hogy szülei milyen állandó
foglalkozást űznek vagy űztek, továbbá: hogy ha szülei látják el, milyen a
vagyoni helyzete szüleinek, ha pedig szülőtlen árva, illetőleg ha fenntartásáról
saját magának kell gondoskodnia, milyen a vagyoni helyzete folyamodónak ;
i) aki saját költségén való ellátásra kivan felvétetni, királyi közjegyző előtt
kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó ellátási költséget — az 1920/21.
tanévre 4000 (négyezer) koronát — arra az időre, melyet az iskolánál tölt,
szülője, gyámja vagy más hozzátartozója, avagy maga az iskola igazgatójának
kezéhez negyedévi előleges részletben pontosan lefizeti.
6. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek felvételre, az erdészeti
szakiskola igazgatója által alakított tanács határozza meg.
7. A felvételre való kijelölésnél és illetőleg a felvételre való alkalmasság
és érdemesség sorrendjének megállapításánál a kérvényhez csatolt okmányokban
foglalt adatokhoz képest elsőbbségben részesülnek:
a) elsősorban azok, akiknek iskolai előképzettsége j o b b ;
b) másodsorban azok, akik egy évnél hosszabb ideig teljesítettek

külső

erdészeti gyakorlati szolgálatot;
—
c) harmadsorban azok, akik erdő- vagy vadgazdaságnál alkalmazottaknak
vagy földmiveseknek, erdő- vagy mezőgazdasági munkásoknakgyermekei vagyárvái.

8. A felvételre kijelöltek kötelesek az iskolánál szeptember hó 6-tól leg
később 11-ig felvételi vizsgára jelentkezni.
9. A felvételre jelentkezőket az iskola igazgatója elsősorban orvosi vizs
gálat alá veti.
Akit az iskola orvosa valamely ragályos, vagy az iskolai foglalkoztatás
mellett könnyen ríem gyógyítható betegségben szenvedőnek vagy hiányos testi
szervezetünek talál: az felvételi vizsgára nem bocsátható.
10. A felvételi vizsgát az iskola igazgatója a tanszemélyzettel együtt
tartja meg.
A felvételi vizsga annak megállapítására szolgál, hogy a jelentkező tényleg
birtokában van-e legalább azoknak az ismereteknek, amelyek az elemi népiskola
negyedik osztályára megállapított követelményeknek megfelelnek és hogy a
gyakorlati szolgálati idő alatt valóban megszerezte-e mindazokat az erdőgazda
sági és vadgazdasági alapismereteket, amelyeket egy rendszeres erdő- vagy vad
gazdaságban egy év alatt az erdőőii és vadőri teendőkre nézve elsajátítani lehet.
Aki a felvételi vizsgát ki nem állja, felvételét az iskolába csak ujabb
pályázat alkalmával kérheti.
11. Azokat, akik a felvételi vizsgát sikeresen leteszik s a szabályzat egyéb
feltételeinek is megfelelnek, az igazgató az iskolába befogadja s az iskolai
tanulók törzskönyvébe bevezetteti.
12. Az iskolába való belépés alkalmával minden tanuló köteles jó álla
potban magával hozni a szükséges alsó ruhát (fehérneműt és lábbelit), inget,
alsónadrágot, zsebkendőt, kapczát vagy harisnyát stb. és erdőjárásra alkalmas erős
bakkancsot vagy csizmát).
A szükséges felső ruháról, tankönyvekről, tanszerekről és eszközökről,
nemkülönben a tanulóknak lakással és élelmezéssel való ellátásáról az iskolában
töltött idő alatt a tanulókért fizetett ellátási költség fejében, illetőleg az erre
szolgáló államkőliségvetési hitel terhére az iskola gondoskodik, de viszont az
iskola helyiségeinek, berendezésének és felszerelésének rendbentartása és tiszto
gatása a tanulók kőtejességét képezi.
Budapest, 1920. évi július hó.
M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

IV.

Hivatalos közlemény (elveszett szakvizsga-bizonyítvány
pótlásáról).
Közhírré teszem, hogy Lehoczky Kálmán uradalmi főerdőőr, szokolyai
(Hont megye) lakos részére az 1911. évi október hó 17-én 1. szám alatt a vad
őri szakvizsga és az 1912. évi október hó 19-én 1. szám alatt, az erdőőri szak
vizsga letételéről kiállított eredeti bizonyítványok elveszvén, azok helyett neve
zett részére 1920. évi 824 ef. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles
másodlatok adattak ki.
Budapest, 1920. évi július hó 14-én.
Eránosz Antal jános
kir. főerdőtanácsos.

V.

A m. kir. minisztérium 6195/1920. M. E. számú rendelete a
fakihasználási jogok átruházása és a fatermékek értékesítése
tárgyában létrejött jogügyletekről szóló 3920/1920. M. E. sz.
rendelet kiegészítéséről.
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről
alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli:
1. §•
A fakihasználási jogok átruházása és a fatermékek értékesítése tárgyában
létrejött jogügyletekről szóló 3920/1920. M. E. számú (a Budapesti Közlöny
1920. évi 112. számában kihirdetett) rendelet alkalmazást nyer az erdei mellék
használatok gyakorlására vonatkozólag 1919. évi deczember hó 31. napja előtt
létrejött jogügyletekre, továbbá azokra a jogügyletekre is, amelyek az erdők
fakihasználási jogának átruházása vagy az erdők fakészletének két vagy több
évre előreeladása iránt 1918. évi augusztus h ó 1. napja után, de még 1919. évi
deczember h ó 3 1 . napja előtt jöttek létre.
- •
Az 1. bekezdésben emiitett ügyletekre vonatkozó kérelmek 1920. július
h ó 15. napja után is, egészen 1920. október 1. napjáig előterjeszthetők.
2- §•
A 3920/1920. M. E. számú rendelet 1. §-ának utolsó bekezdése a követ
kező rendelkezéssel egészíttetik k i :
H a az erdőtulajdonos vagy birtokos megszállott területen lakik és hiteltérdemlően beigazolja, hogy a 3920/1920. M. E. számú rendeletről idejekorán nem
szerezhetett tudomást, a kérelmét az 1920. évi augusztus hó 31-ig lehet elő
terjeszteni.
3. §.
A 3920/1920. M. E. számú rendelet 2. §-ának utolsó bekezdése következő
rendelkezéssel egészíttetik k i :
A kérelem benyújtásának ha'asztó hatálya megszűnik, ha a vevő a kérelem
ben követelt összeget vagy a vegyes biróság (sürgős esetekben ennek bírói tanácsa)
által megállapított megfelelő biztosítékot birói letétbe helyezi.
4- §•
Ugy a 3920/1920. M. E. számú rendeleten, mint a jelen rendeleten alapuló
kérelmeket, valamint a felebbviteleket is annyi példányban kell előterjeszteni,
hogy mindegyik félnek is jusson egy példány. Az ellenérték felemelésére vagy
megállapítására irányuló kérelemben határozottan meg kell jelölni azt az összeget,
amelynek megállapítását a fél kéri. A vegyes biróság elintézése alá tartozó
ügyekben pedig a kérelmező fél köteles már az eljárás megindítása iránt elő
terjesztett kérelemben megnevezni a bíróságnak azt a szakértő tagját, akinek
megnevezésére a 3920/1920. M. E. számú rendelet 3. §-a értelmében ő van hivatva.
A vegyes bíróságnak csupán a költségviselés kérdésében hozott határozata
ellen felebbvitelnek helye nincsen (3920/1920. M. E. számú rendelet 5. §).

Amennyiben az erdei mellékhasználatok gyakorlása vagy az erdő fakihasz
nálási jogának átruházása tárgyában az erbőbirtokossal 1919. évi márczius hó 21.
napja előtt létrejött jogügylet a haszonvételt, a fakitermelést, a fakiszállitást vagy
a velük kapcsolatos munkálatok bármely részletét jogfosztó következményekkel
határidőhöz köti, az e.dei mellékhasználat vagy a fakihasználási jog gyakorlására
a jogügylet értelmében jogosult fél vegyes bírósághoz fordulhat, a jelen rendelet
életbelépése után lejáró határidő vagy annak egyes részletei méltányos meg
hosszabbításáért, ha igazolja, hogy a kikötött határidő alatt az illető munkálatot
a háborús események, a forradalmi mozgalmak, az úgynevezett tanácsköztársasági
uralom, vagy végül ellenséges megszállás miatt önhibáján kivül nem tudta be
fejezni, vagy csak teljes anyagi tönkrejutásával fejezhette volna be s a határidő
be nem tartásához fűzött jogkövetkezmények őt aránytalanul károsítanák, a
határidő meghosszabbítása pedig az erdőbirtokosnak vagy más érdekelt félnek
súlyos sérelmet nem okoz, a meghosszabbítás folytán őket érhető esetleges
vagyoni hátrányok pedig megfelelő kártérítéssel kiegyenlíthetők s ennek követ
keztében a meghosszabbítás a méltányossággal sem ellenkezik.
H a az emiitett határidő 1920. október h ó 3J. napja előtt jár le, a kérelmet
a határidő eltelte előtt 1920. augusztus hó 31. napjáig, ha pedig 1920. október
h ó 31. napja után jár le, a lejárat napját megelőzőleg legalább 60 nappal kell
előterjeszteni. Nincs helye ilyen kérelemnek, ha az erdei mellékhasználatra vagy
a fakihasználásra jogosult fél a kihasználást a jelen rendelet életbelépése előtt
még meg sem kezdte. Nincs helye további ilyen kérelemnek az 1921. évi július
h ó 15. napja után lejáró határidőre nézve sem.
A vegyes biróság csak azt a határidőt hosszabbithatja meg, amelyre nézve
az erdei mellékhasználatra vagy a fakihasználásra jogosult fél a fent emiitett
gátló körülményeket elfogadhatóan igazolja. A munka egyes részleteire (pl. fel
tárás, döntés) adott meghosszabbítás esetén a vele kapcsolatos többi munkálatra
(pl. kiszállítás, vágástakaritás) vagy a kapcsolatos jogok élvezetére (pl. szállító
berendezések, rakodó fürésztelepek használata) megállapított határidők is a szük
séghez képest meghosszabbíthatók. A meghosszabbítás egy termelési évnél hosszabb
ne legyen.
A vegyes biróság a kérelem folytán a meghosszabbítás tartamára külön
ellenszolgáltatást is megszabhat, vagy a jogügylettel kikötött ellenszolgáltatásokat
megfelelően felemelheti. Ennek megállapításánál figyelembe kell venni azt a
károsodást, amely az erdőbirtokost annak következtében éri, hogy a munkálat
a kikötöttnél hosszabb ideig tart s figyelembe kell venni azt a vagyoni előnyt
is, amelyhez az erdei mellékhasználatot vagy a fakihasználási gyakorló fél azáltal
jut, hogy kedvezőbb körülmények között termelheti ki és értékesítheti a termé
keket, mint a kikötött határidőben termelhette és értékesíthette volna. A vegyes
biróság az erdőbirtokos érdekében a közös használatot is kimondhatja s ennek
módját és feltételeit is szabályozhatja.
A vegyes biróság vagy sürgős esetekben annak birói tanácsa a kérelem
érdemleges elintézése előtt is megengedheti a munkálatnak a kikötött határidő

letelte után való folytatását is, ha az erdei mellékhasználatra vagy a fakihasz
nálásra jogosult fél az erdőbirtokos által követelt vagy a biróság által meg
állapított összeget az erdőbirtokost érhető kár fedezésére letétbe helyezi.
A határidő meghosszabbítása esetében a biróság egyúttal megfelelő mél
tányos rendelkezéseket tesz azoknak a jogügyleteknek tekintetében is, amelyeket
az erdőbirtokos annak reményében kötött, hogy erdeje a kikötött idő leteltével
felszabadul. Ilyen esetben a határidő meghosszabbítása kérdésében tartott tár
gyalásra az említett jogügyletek szerint jogosult felet is meg kell idézni.
A vegyes biróság alakulására és eljárására és határozatai elleni felebbvitelre a 3920/1920. M. E. számú rendelet s a jelen rendelet vonatkozó szabályai
nyernek megfelelő alkalmazást.
A jelen § alapján előterjesztett kérelem a czélszerüséghez képest együttcsen
tárgyalható le az ellenfél által a 3920/1920. M. E. számú rendelet 1. §-a vagy
7. §-a és a jelen rendelet 1. §-a alapján előterjesztett kérelemmel is.
6. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. A netán szükségesnek
mutatkozó részletes szabályokat a felmerülő szükséghez képest a földmivelésügyi
miniszter és az igazságiigyminiszter egyetértve rendelettel állapithatja meg.
Budapest, 1920. július hó 28. napján.
Qróf Teleki Pál s. k.
m, kir. miniszterelnök.
VI.

H i r d e t m é n y az állami erdei facsemeték
tárgyában.

adományozása

15336/1920/I/A/3. sz. — Az állami erdei facsemetekertekből az 1920. év
őszén és az 1921. év tavaszán az állami szükségleteken felül megmaradó facse
mete-feleslegek a következő feltételek mellett fognak az eziránt folyamodó bir
tokosoknak kioszíatni.
/. Feltétel. A hatóságilag már véglegesen kijelölt mindazon kopár, víz
mosásos vagy futóhomokos teriiletekre, amelyekre a kopárjavitási tervek jóvá
hagyást nyertek, a szükséges erdei facsemeték oly feltételek mellett adatnak ki, mint
azt a birtokosok részére a jóváhagyott kopárjavitási tervek kilátásba helyezték.
//. Feltétel. Azon hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazdasági érdekből
befásitandó kopár, futóhomokos stb. területekre, valamint az Alföldön önkéntes
elhatározásból tervezett olyan erdőtelepítésekhez, melyeket kisebb birtokosok
kivannak végrehajtani, amennyiben a kir. erdőfelügyelő, vagy a m. kir. állami
erdőhivatal főnöke igazolja, hogy folyamodót a csemeték ára és csomagolási
költségei anyagi erejéhez mérten aránytalanul terhelnék meg, a szükséges erdei
facsemeték, ha azok a csemetekertben vétetnek át, kivételesen és csak teljesen
indokolt esetben, csomagolás nélkül, ingyen adatnak ki, ha pedig vasúton való
szállításuk kívántatik, a termelési költségek elengedésével ucyan, de a tényleg
Imtrülö csomagolásiés a vasúti állomásig való fuvarozási költségek meg-

térítése ellenében kerülnek kiosztás alá. A vasúti szállítási költségei az érdekelt
birtokos
viseli.
III. Feltétel. Azon hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazdasági érdekből
befásitandó kopár stb. területekre, valamint azon alföldi erdőtelepítési mnnkálatokhoz.és fásításokhoz, amelyeket módosabb birtokosok és uradalmak terveznek
és a tulajdonos anyagi helyzetének túlságos megterhelése nélkül saját költségen
beerdősithetők, a szükséges erdei facsemeték az V. pont alatti táblázatban fel
tüntetett átlagos termelési költségek ellenében és vasúti szállítás esetén ezenkívül
a tényleg felmerülő csomagolási és szállítási költség megtérítése mellett adatnak ki.
IV. Feltétel. Vágások felújításához és egyéb fásítási czélokra ugy az állami
kezelés alatt álló erdők birtokosainak, mint az állami kezelés alatt nem álló erdők
tulajdonosainak is, erdei facsemeték az V. pont alatti táblázatban
megállapított
átlagos termelési költségeknek és ezenkívül a tényleg felmerülő csomagolási és
szállítási költségeknek megtérítése ellenében lesznek
kiszolgáltatva.
V. Termelést költségek fejében fanemek
szerint a következő
összegek
számittatnak
föl:
1000 dan ib
t/J

iskolázatlan, magágyi

Csemetefaj

Ő

Tc o r o n a

iu
1 Luczfenyő
2 Jegenyefenyő
.
3 Erdeifenyő
4 Feketefenyő
._
5 Vörös- és Banksfenyő
6 Egyéb külföldi fenyők . . . ...
7 Tölgy és cser
_
8 Ákácz és gledics ...
9 Kőris, juhar, s z i l . . .
10 Éger
11 Nyir...
12 Fehérnyár __
13 Vadcseresznye ...
14 Hárs
15 Nemes dió
16 Szelíd-, vadgesztenye és am. dió
17 Nyár- és füzdugvány
_
18 Külföldi fanemek és diszfák

iskolázott

1 éves 2 éves 3 — 4 ím2 éves 3 éves

_

...

20
15
15
20
100
30
25
30
50
50
60
40
30
100
60
20
150

20
30
20
20
30
150
40
35
40
60
60
70
50
40
150
<0
—
200

VI. A csemeték csomagolási és a felvevő állomáshoz
ségei fejében a ténylegesen felmerült költségek számittatnak

30
40
30
30
—
200

—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—

30
40
30
30
40
200
50
50
50
75
75
80
60
60
200
80

40
50
40
40
50
250
100
. —
80
100
100
100
75
80
300
100

—
230

való szállítási
fel.

300
költ

A facsemeték adományozását 1 koronás bélyeggel ellátott és
a z őszi e r d ő s í t é s e k h e z kért csemetéket illetőleg l e g k é s ő b b 1920. é v i
a u g u s z t u s h ó 31-ig, a z 1921. é v i t a v a s z i ü l t e t é s h e z k é r t e k e t i l l e t ő l e g
p e d i g l e g k é s ő b b 1920. é v i n o v e m b e r h ó 14-ig k ö z v e t l e n ü l a z ü l t e t é s
helyére illetékes k i r . erdőfelügyelöséghez benyújtandó
folyamod
v á n y b a n kell k é r n i .
A folyamodványokban a birtokosoknak határozottan meg kell jelölniök a
beerdősitendő terület helyét (község, dülő), minőségét (kopár, vízmosásos, futó
homokos terület vagy vágás, tisztás stb.) és kiterjedését (kat. hold), továbbá a
szükséges csemeték faját, korát és mennyiségét, az elültetés idejét (1920. év ősz,
vagy 1921. év tavasz), a folyamodónak vagy megbízottjának pontos czimét(lakó
hely, utolsó posta), hová küldessenek a csemeték (vasúti állomás) és végül azt,
hogy a csemeték kiszolgáltatását
a jentebb közölt (I—IV.) jeltételek közül melyik
szerint kérik.
Figyelmeztettetnek az é/dekelt birtokosok, hogy az elkésve beadott, valamint
a földmivelésügyi minisztériumhoz közvetlenül benyújtott, vagy a más hatóságok
hoz beterjesztett kérelmek nem jognak figyelembe
vétetni.
Figyelmeztettetnek a birtokosok arra is, hogy ezen hirdetmény alapján
csakis erdősítésre alkalmas 1—2 éves lombfa és 1—4 éves fenyőfacsemeték
kerülnek kiosztásra, amelyek tehát u t a k , t a g o k s z e g é l y e z é s é r e é s p a r k o z á s i
c z é l o k r a n e m a l k a l m a s a k ; továbbá, hogy azok a folyamodók, akik a kért
és kiutalványozott csemetéket ok nélkül visszautasítják, jövőben az állami
csemetékben való részeltetés kedvezményétől elesnek.
Az 1898. évi XIX. t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők és kopár
területek birtokosai részére szükséges facsemeték kiutalványozása iránt a szük
séges lépéseket a m. kir. állami erdőhivatalok ezentúl is hivatalból teszik meg.
A csemeték szétküldése tavaszszal márczius hóban, őszszel pedig október
és november hónapokban fog megtörténni.
Budapest, 1920. évi július hóban.
M. kir. földmivelésügyi
miniszter.
:
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KÜLÖNFÉLÉK.
Személyi hirek. Révkomáromi Pap Sándor m. kir. főerdő
mérnök, a bruszturai erdőgondnokság volt vezetője, 6 évi szibériai
hadifogság után hazatért.
Fábry Alajos, a salgótarjáni kőszénbánya r.-t. főerdőmérnöke,
igazgatói czimmel lett kitüntetve.
Halálozások. Omber Rezső m. kir. erdőmérnök (Budapest)
és Plech József m. kir. erdőtanácsos (Gödöllő) az Orsz. Erdészeti
Egyesület rendes tagjai elhunytak. Béke hamvaikra!

