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Erdészeti Rendeletek Tára. 
Valamennyi alantas hatóságnak, intézetnek és közegnek. 
71,588,1900. sz. — Az Erzsébet-emlékfák ápolása ügyében 

egyidejűleg kibocsátott körlevelem egy példányát tudomásvéte l és 
miheztar tás végett idezár tan, oly felhívással küldöm meg a Czim-
nek, hogy a mennyiben Erzsébet-fákat ültetett, facsoportot, ligetet 
létesített volna, azok ápolására mindenkor különös gondot fordítson. 

Egyúttal a t á rczám köréhez tar tozó mindama hatóságokat , 
melyek facsemeték s kiültetésre való fácskák (cserjék, bokrok) neve
lésével foglalkoznak, felhatalmazom, hogy a há t rány nélkül á ten
gedhető készlet keretén belül az e végből hozzájuk fordulónak 
csemetéket és fácskákat teljesen díjmentesen rendelkezésükre bo
csáthatnak. 

Kelt Budapesten, 1900. szeptember hó 10-én. 
Darányi s. k. 

* 
A magyar nemzet mély gyászba borult m a két éve Felséges 

királynénk megrendí tő elhunyta felett. 
Az a szeretet , melylyel a nemzet Felséges Asszonyunkat é le

tében körülvette, elkísérte őt örök nyugvóhelyére i s ; ez a szeretet 
kegyelettel őrzi dicső emlékét időtlen-időkig. 

Ez a szeretet érezte, hogy a hon le nem róható hálával 
tartozik az Idvezült fenkölt emlékének és meghatóan nyilatkozott 
az meg számos oly áldásos intézmény és emlék létesí tésében, 
melynek alkotása az Ö nevéhez fűződik, sorsa az Ö védőszelle
mének van ajánlva. 

A magyar társadalom kicsinyje és nagyja megható lelkese
déssel megértet te az én kérő szavamat is ; a t e rmésze t nagy temp
lomában élő emlékeket létesítettünk az Ő nevére s falvakon és 
városokban, kopár földeken és virágos kertekben, hegyek ormán 
és völgyek ölén három millió fát, bokrot, cserjét ültetett el a ma
gyar nép szerető keze. 

Ámde kegyeletünknek csak egy részét rót tuk le az Erzsébet 
emlékfák elültetése által. 

Az Idvezült Királyné dicső emléke kegyeletes kötelességünkké 
teszi, hogy e fákat hü ragaszkodással , szeretet tel , gondos ápolás
sal meg is tartsuk. 
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Az a megható lelkesedés, mely a magyar tá rsadalmat ez 
emlékfák ültetésében vezette, nekem reményt nyújt arra, hogy a 
társadalom gondozásukat is ép ugy szivén viselendi mindenkor. 

A mai emlékezetes napon kívántam t. Czimedet arról értesí
teni, hogy ha e kegyeletes faültetés netalán valamely pótlást igé
nyelne, részemről ahhoz legnagyobb készséggel módot fogok nyújtani. 

S ezért ha t. Czimed a vezetésem alatt álló ministerium 
erdészeti főosztályával (Budapest, V. Nádor-utcza 5. szám) avagy 
a t. Czimed lakóhelyéhez legközelebb fekvő kincstári erdészeti 
vagy egyéb, a fenhatóságom alatt álló s a kiültetésre alkalmas fák 
(cserje, bokor) nevelésével foglalkozó hatósággal ezen körülményt 
egyszerű levelezőlapon tudatni szives leend, az általam egyidejűleg 
utasított hatóságok a t. Czimed számára szükséges Erzsébet-fákal 
(cserje, bokor) díjmentesen a szállításra legalkalmasabb időben 
haladéktalanul megküldik. 

Végül tisztelettel értesítem t. Czimedet, hogy őszinte köszö
nettel venném, ha az Erzsébet fák nagyobb csoportjainak fejlődé
séről engem értesíteni méltóztatnék. 

Kelt Budapesten, 1900. évi szeptember hó 10-én. 

Hazafiúi üdvözlettel 
Darányi s. k. 


