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hívóknak a magyar erdőgazdasági érdekeltség (erdőbirtokosok, 
erdészeti intézetek, erdőtisztek) körében való szétküldését magára 
vállalta és felkéri majd az érdekelteket, hogy ezen a nemzetközi 
nagygyűlésen a hazai erdőgazdaság méltó képviselése érdekében 
megjelenni és a tanácskozásokban résztvenni, egyébként pedig 
minden erre az ügyre vonatkozó megkereséssel vagy bejelentéssel 
közvetetlenül a nagygyűlés végrehajtó-bizottságához, vagy annak 
titkárához, Hausler József tanárhoz Wien, /., Schauflergasse 6. 
fordulni szíveskedjenek. 

Valóban nagyon kívánatos volna, hogy erdőbirtokosaink, a 
hazai erdészeti intézetek s a magyar erdőtiszti kar, akár a nagy
gyűlés erdészeti szakosztályának tanácskozásain való résztvétel, 
akár a tárgyalásokra vonatkozó közlemények s előadások beküldése 
által a magyar erdőgazdaság jelentőségét sikeresen érvényre 
juttatni és a magyar erdőgazdaság tudományos szinvonalat ezen 
a nemzetközi összejövetelen is emelni igyekeznének. 

ú4 c 2 ? 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
FELHÍVÁS 

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

ványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jótékony 
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 erdőaltiszti 
özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férjük, illetőleg 
atyjuk az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és szintén 
legalább öt éven át tagjai voltak és tagsági kötelezettségeiket 
teljesítették. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt magyar 
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek 
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halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági 
kötelezettségeiknek 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 sz. 
II. emelet) nyújtsák be. A titkári hivatal. 

ú$ 3% 

IRODALOM. 
I. Lapszemle. 

Luczfenyő-rák. Zederbauer E. dr. a neuhausi és reindlmühli 
uradalmak megtekintésénél a luezfenyőn új ellenséget fedezett fel, 
melyet Iuczfenyő-ráknak nevezett el. A betegség abban nyilvánul, 
hogy a törzsek alsó, vadokozta kéreghántás által megsérült részét, 
elhalt ágcsonkokat és az ágak alsó részét kidudorodások borítják. 
Őszszel, különösen nedves időjáráskor, a dudorokon a Dasyscypha 
(Peziza) Willkommii-hoz hasonló gomba termőtestei láthatók. 
Az apotheciák rövidnyelüek, fiatal korukban zártak, később 
kereken nyilók, előbb korsó, utóbb tányéralakuak. A terméstárcsa 
narancssárga vagy narancsvörös, néha halványsárga; széle fehér, 
nemezes. A tömlők 50—60 mikron hosszúak, 4—6 mikron szélesek 
és 8 spórát tartalmaznak; az utóbbiak 5—7 mikron hosszúak és 
2—3 mikron szélesek. Éppen ebben rejlik a különbség közte és 
a vörösfenyő rákja között, melynek ugy tömlői, mint spórái jóval 
nagyobbak. A paraphysák oly hosszúak, mint a tömlők, ritkán 
hosszabbak, vékonyak és olajcseppeket tartalmaznak. A gomba 
neve Dasyscypha calyciformis. 

Eddig a gombát a luezfenyőn nem észlelték. Svájczban a bajor 
Alpesekben és az osztrák Alpesek előhegységeiben a jegenyefenyőn 
találták Vorarlbergben a Pinus Pumilión és Qraubündenben a 
Larix deciduán és a szibériai fenyőn is. 

Schellenberg megfigyelései szerint a gomba az Abies albá-n 
és sibiricá-n a kéreg elhalálozását okozza, habár az előbbin kisebb 
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mértékben. A spórák által megtámadott sebek körül a kéreg jel
lemző vörös szint kap, mely lassan tovább terjed és a kéreg 
elhalálozását okozza, a facsúcs száradt lesz. 

Amig a D. calyciformis a jegenyefenyőn a fakéreg elvörösö-
dését és helyenkint egyes egyedek elhalálozását okozza, addig a 
luczfenyőn a vörösfenyő-rákhoz hasonló göbösödést hoz létre; 
ilyen dudorokat az ágcsonkokon és az ágak hónaljaiban a lucz-
fenyő legmagasabb régiójában is lehet látni. A gomba megtámadja 
ugy az elnyomott, mint az erőteljes egyedeket; bár az előbbieket 
tulnyomólag. 

Eddig csak elegyetlen állományokban észlelték a baj fellépését. 
Az eddigi megfigyelések sokkal kevesebb anyagot szolgáltatnak, 

semhogy azokból a betegség lefolyására biztos következtetéseket 
lehetne levonni. Valószínű, hogy a gomba a háncsot támadja 
meg és ennek sejtjei között növekedik. A háncs megbetegedése 
folytán a víz és a tápanyagok vezetésében zavar áll be és a növe
kedés megakad. A baj innen tovább terjed ki a kéregre. A kéreg 
vastagabb lesz, kidudorodás és bő gyantafolyás jelentkezik. 
A geszt korhadásnak indul. A korhadás a seben tul is terjed és 
csökkenti a fának ellentálló képességét a szél ellen. A megfigye
lések tovább folynak. 

(Zentralblatt f. d. g. Forstwesen.) O . . . . o. 

ú$ *A 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

HIRDETMÉNY 

(az 1906. évben megtartandó erdőőri és vadőri szakvizsgák 
ügyében). 

57155/1906. szám. — Az erdőőri szakvizsgák folyó évi október 
hó 22-én és az erre következő napokon Budapesten, Pozsony
ban, Beszterczebányán, Miskolczon, Kassán, Máramarosszigeten, 
Kolozsvárt, Brassóban, Nagyszebenben, Temesvárott, Pécsett és 
Szombathelyen, a vadőri vizsgák pedig az erdőőri szakvizsgákkal 
kapcsolatosan Budapesten, Pozsonyban, Szombathelyen és Kolozsvárt 
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a vármegye székházában délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni 
és folytatólag megtartatni. 

Felhivatnak mindazok, akik az erdőőri vagy vadőri vizsgát 
letenni óhajtják, hogy hiteles bizonyítványokkal felszerelt folyamod
ványaikat folyó évi szeptember hó 30-ig ahhoz a kir. erdőfel
ügyelőhöz nyújtsák be, a kinek székhelyén vizsgát tenni kívánnak. 

Budapest, 1906. évi augusztus hó 4-én. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

II. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 
7272/1906. szám. — A kir. erdőfelügyelőségek létszámában 

egy a IX. fizetési osztályba sorozott s évi 2200 korona fizetéssel 
és az 1904. évi I. törvényczikk alapján járó 400 K személyi pót
lékkal s a törvényszerű lakpénzzel javadalmazott Il-od osztályú 
alerdőfelügyelői állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhivatnak pályázni kívánók, hogy az érettségi vizsga leté
telét igazoló érettségi bizonyitványnyal és a selmeczbányai 
erdészeti főiskolán előirt tanulmányok bevégzését igazoló főiskolai 
leczkekönyvvel, az erdészeti államvizsgának belföldön történt leté
telét igazoló oklevéllel, továbbá ép, erős testalkatukat különösen 
jó látó, halló és beszélő képességüket igazoló, s kincstári erdészeti 
orvos, megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított 
bizonyitványnyal, valamint életkorukról és illetőségükről tanús
kodó anyakönyvi kivonattal, nemkülönben a hivatalos magyar 
nyelvnek szóban és írásban való tökéletes bírását, katonai kötele
zettségi viszonyukat, feddhetlen életüket s a már alkalmazásban 
állók eddigi alkalmaztatásukat is igazoló okmányokkal felszerelt és 
sajátkezüleg irt kérvényeiket a pályázati hirdetmény megjelené
sétől számított (2) kettő hét alatt és pedig az állami szolgálatban 
levők közvetlen felettes hatóságuk utján, az állami szolgálatban 
nem állók ellenben az illetékes főispán utján nyújtsák be. 

Budapest, 1906. augusztus hó 22-én. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 


