
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 erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettsé
gét teljesítette. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt 
magyar erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesü
letnek halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tag
sági kötelezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból 
hasonló feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödik
ből erdőtisztek 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 folyamodványban kitüntetendő az élvezett fizetés vagy 
nyugdíj és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma, 
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e 
máshonnan segélyben (alapítványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segítő alap stb.). 

A titkári hivatal. 
c£t c 2 ? ú£ 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

HIRDETMÉNY 

állami (erdei) facsemeték adományozása tárgyában. 

69370/1. A—1/1908. számhoz. — Az állam által fenntartott 
erdei facsemetekertekből az 1909. évi tavaszi és őszi erdősítések
hez szükséges csemetekészletek a földmivelésügyi miniszter által 
a következő feltételek szerint fognak az ez iránt folyamodó bir
tokosoknak kiosztatni: 

I. feltétel. A kopár és vízmosásos területek beerdősitésére 
kért csemeték, amennyiben az állami csemetekertek készleteiből 



kiszolgáltathatók, az 1879. évi X X X I . t.-cz. 177-ik §-ának b) pontja 
értelmében ingyen, vagyis a termelési költségek elengedésével 
bocsáttatnak a birtokosok rendelkezésére; a csemeték kiszedésével, 
csomagolásával s vasúthoz való szállításával járó, ezer darab 
csemete után 1 K-val számított és utánvétellel beszedendő költ
ségeket azonban, továbbá a vasúti szállítási költségeket rend
szerint a birtokosnak kell viselni. 

II. feltétel. Kivételesen kisbirtokosok részére, amennyiben az 
illetékes kir. erdőfelügyelő igazolja, hogy a folyamodót a fent 
emiitett költségek anyagi erejéhez képest aránytalanul megterhel
nék, a csemeték a folyamodóhoz legközelebb fekvő, utolsó vasúti 
állomásra teljesen díjtalanul fognak elszállíttatni. 

III. feltétel. Az I. és II. pontban emiitett erdősítések czéljaira 
szükséges csemeték kiszolgáltatása után esetleg még fennmaradó 
készletből másféle erdősítések czéljaira (rendes erdei vágások és 
tisztások beerdősitésére) is adatnak ki csemeték, azonban csak az 
alább feltüntetett átlagos termelési költségeknek és ezeken felül 
a csemeték kiszedésével, csomagolásával s vasúthoz való szállítá
sával járó, ezrenként 1 K-val számított költségek megtérítése mel
lett, melyek utánvétellel szedetnek be. A vasúti szállítás költségeit 
szintén a folyamodó birtokos viseli. 

Az átlagos termelési költségek fejében — fanemek szerint — 
a következő összegek számittatnak fel: 

C s e m e t e f a j 
1000 darabonként 

C s e m e t e f a j 1 évesért 2 évesért 3 évesért C s e m e t e f a j 

K f. K f. K f. 

Luczfenyő 60 1 — 1 40 

Jegenyefenyő . . . . . . . . . - — 1 60 2 20 

Erdeifenyő . ._. — — . - . . . — 80 1 40 2 — 
Feketefenyő — .. . ... 1 — 1 60 2 20 

Vörösfenyő . . ... . . . — 1 20 2 — 2 80 

Tölgy — 3 — 4 — — — 
Kőris, juhar, ákácz és szil — 2 50 3 80 — — 
Dió ... 10 — 16 — — — 
Szelid gesztenye _ _ 8 — 12 — — — 



IV. feltétel. Kisbirtokosoknak kivételes esetekben, midőn a kir. 
erdőfelügyelőség igazolja, hogy az előbbi pontban emiitett czélra 
szükségelt csemetemennyiséget saját költségükön nem képesek 
előállítani s aránytalan megterheltetésük nélkül a teljes termelési 
költségeket sem viselhetik, a termelési költségek 5 0 % - ű elengedhető'. 

A csemeték kiosztásánál először is azok a birtokosok fognak 
figyelembe vétetni, kiknek kopár s vízmosásos területei a törvény 
alapján befásitásra hatóságilag ki vannak jelölve. 

Az I. és II. feltételek szerint ingyen kiosztott csemetékkel 
beerdősitett területek jövőre az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2-ik s illetve 
4-ik szakaszának rendelkezései szerint kezelendő erdőknek fognak 
tekintetni. 

Azok a birtokosok, akik az I—IV. alatt felsorolt feltételek 
valamelyike szerint csemetékben részesülni kívánnak, 1 koronás 
bélyeggel ellátott f o l y a m o d v á n y a i k a t legkésőbb 1908. év i deczember 
hó 15-ig te r jesszék be, még pedig közve t lenü l az i l letékes kir . e rdő -
f e lügye lőséghez , mert az elkésve beérkezett, vagy nem az illetékes 
kir. erdőfelügyelőséghez, hanem más hatóságokhoz beterjesztett 
kérelmek csak akkor vétetnek figyelembe, ha a kir. erdőfelügyelő
séghez kellő időben beterjesztett kérelmeknek teljesítése után esetleg 
még megfelelő csemetekészlet rendelkezésre fog állani. 

A folyamodványokban a birtokosoknak határozottan meg 
kell jelölniök a beerdősitendő terület helyét (község, dülő), minő
ségét (kopár, vízmosásos, futóhomok terület vagy vágás, tisztás stb.) 
és kiterjedését (kat. hold), továbbá a szükséges csemeték faját, 
korát és mennyiségét, az elültetés idejét (tavasz vagy ősz), a 
folyamodó vagy megbízottjának pontos czimét (lakóhely, utolsó 
posta és vasúti állomás) és végül azt, hogy a fentebb közölt fel
tételek közül melyik szerint kérik a csemeték kiszolgáltatását. 

Végül figyelmeztetnek az érdekelt birtokosok, hogy ezen hir
detmény alapján csakis erdősítésre alkalmas s a fent elősorolt 

fajú, egy-két éves, kivételesen három éves csemeték kerülnek kiosz
tásra, amelyek tehát utak, tagok szegélyezésére és parkozási czé
lokra nem alkalmasak, továbbá, hogy az olyan folyamodók, kik 
a kért s kiutalványozott csemetéket annak idején ok nélkül vissza
utasítják, a jövőre az állami csemetékben való részeltetés kedvez
ményétől elesnek. 



Az 1898. évi X I X . t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők 
és kopár területek birtokosai részére szükséges csemeték kiutal-
ványozása iránt a szükséges lépéseket a m. kir. állami erdőhiva
talok teszik meg, ezeknek a birtokosoknak tehát szükségleteiket 
az illetékes m. kir. állami erdőhivatalnál kell bejelenteni. 

Budapest, 1908. évi szeptember hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

ú£ ó£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozás. Urbanovszky Béla m. k. erdőtnester, az Országos 
Erdészeti Egyesület alapitó tagja (Kőrösmező) f. hó 8-án Buda
pesten, a keleti pályaudvaron hirtelen meghalt. Temetése a buda
pesti szaktársak élénk részvétele mellett 10-én ment végbe. 

Jókai Lajos m. k. erdészeti főmérnök (Besztercze) rövid szen
vedés után f. hó 8-án elhunyt. 

Béke hamvaikra! 

Jegenyefenyő-betegség 1 . Dániában az utóbbi esztendőben 
több vidéken 10—20 éves jegenyefenyőkön az 1902-ik esztendő
ben leirt Sphaerella Abietis gombafaj kártevő módon jelent meg. 
A gomba tavaszszal a fiatal hajtások tűit támadja meg, miközben 
azok eleinte barnasárga, utóbb pedig sötétbarna, végül fekete
barna szint öltenek. A beteg hajtások meggörbülnek és később 
könnyen töredeznek. A betegségi tünetek tehát első tekintetre 
nagy hasonlatosságot árulnak el a tavaszi éjjeli fagyok okozta 
kártételekkel és olykor talán ezekkel össze is tévesztettek. 

Az Abies pectinata-n kivül egészen ugyanilyen módon támad-
tatnak meg az A. Nordmanniana, A. Pinsapo és A. cephalonica 
fenyőfajok. A betegség szerencsére a megtámadott fákra nézve 
nem látszik végzetesnek lenni. Olyan fák, amelyek a 30 esztendőt 
meghaladták, a gombától egyáltalában alig támadtatnak meg. 

Tétényi. 


