
A Kassa-Oderbergi vasút a következő maximális árak alapján 
tett megrendelést: 

1914 Tölgytalpfa, normál 2-50 darabja .... 5-80 K 
1914 „ II. rangú „ . . . 3-60 „ 
1914 „ III. rangú „ . . . 3-— „ 
1914 Váltótalpfa köbmétere 106-— » 

Fodor Lipót, 

ú% ú£ ú% 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS. 

az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alapból az 1913—1914. tanévben kiosztható segélyek ügyében. 

A m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez 
tartozó állami erdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alapból, az 1913—14. tanévre szóló segélyek az 1906. évi 79981. 
szám alatt jóváhagyott szabályzat 8. szakaszának 4. ponta értelmé
ben folyó évi július havában osztatnak ki. 

Az idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek az 
állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami kezelésbe vett községi 
stb. erdőknél, erdőfelügyelőségeknél, a selmeczbányai erdészeti 
főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál és erdészeti kísérleti állomások
nál) alkalmazott tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott és elhalt 
összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti tanároknak, erdészeti 
mérnököknek, kincstári erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi 
tisztviselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli gyermekei, illetőleg 
árvái, ha az alább felsorolt belföldi intézetek valamelyikének rendes 
tanulói közé az 1913—14. tanévre felvétetnek, továbbá — amennyi
ben már megelőzőleg is iskolába jártak volna —, ha a tanulmányi 
előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kitüntetett összes osztály
zatoknak legalább fele kitűnő, jeles, igen jó vagy jó. 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tan-



tárgyakból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításánál 
számításba nem vétetik. 

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói a szabályzat 
18. §-a szerint segélyben részesíthetők, a következők. 

A) Fiúgyermekek részére: 
1. az erdészeti főiskola, 
2. gimnáziumok, 
3. reáliskolák, 
4. a felső kereskedelmi iskolák, 
5. felső ipariskolák és 
ö. polgári iskolák. 

B) Leánygyermekek részére: 
1. tanítónő-, óvónő- és nevelőnőképzők. 
2. női kereskedelmi tanfolyamok, 
3. felsőbb leányiskolák, 
4. polgári leányiskolák. 

C) Mindkét nembeli gyermekek részére: 
1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy a fiúgyermekek 

és az I—IV. osztályba járó leánygyermekek segélyben csak akkor 
részesülhetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet hiányában másutt 
kénytelenek tanulni; 

2. a siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógy
pedagógiai tanintézetek és pedig tekintet nélkül a gyermekek 
életkorára és előképzettségére. 

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt tanintézetek 
rendkívüli, vendég- és magántanulói, nemkülönben a különböző 
időszaki (téli, esti stb.) tanfolyamok hallgatói a segélyben nem 
részesíthetők. 

A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetve árva 
vagyoni viszonyainak számbavételével történik. Egyenlő igény
jogosultság mellett előnyben részesülnek az árvák s azok a tiszt
viselők, kiknek több ellátatlan gyermekük van, vagy akiknek 
hivatali székhelyén megfelelő tanintézet nincs. 

A segélykiosztásnál az atyának érdemessége is figyelembe 
vétetik. 



A tisztviselő rendesen csak 1 gyermek nevelésére nyerhet 
segélyt; 2 gyermek, vagy rendkívüli esetben 3 gyermek után csak 
akkor, ha az illetőnek első esetben legalább 4, vagy a második 
esetben legalább 5, még szülői ellátást igénylő gyermeke van. 

A segély a szabályzat értelmében mindenkor csak egy-egy 
tanévre adatik; a segélyben részesülő a következő tanévben is 
részesülhet segélyben, de csak uj kérvény alapján. 

A segélyek minden év szeptember havától kezdve tiz egyenlő 
havi részletekben szolgáltatnak ki, de csak abban az esetben, ha 
a gyermek tényleg a fent elősorolt tanintézetek valamelyikében 
tanul, illetőleg az első részlet már akkor, ha a gyermek az illető 
tanintézetbe felvétetett. 

A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő a folyamodó 
ellátatlan gyermekeinek száma s kora, az általuk látogatott tanintézet, 
az esetleg élvezett ösztöndíj, vagy más ilyen állandó segély ösz-
szege s a kérvényhez a gyermek, illetőleg a gyermekek legutolsó 
iskolai bizonyítványai, nemkülöngen a szülők vagyoni állásáról 
szóló hatósági bizonyítvány, illetve atyátlan-anyátlan árváknál az 
árvaszék igazolványa csatolandó. Özvegyek, illetve árvák kérvé
nyeiben azonfelül az is kitüntetendő, hogy az özvegyi ellátás, 
illetve a nevelési járulék az uj, vagy még a régi nyugdíjtörvény 
alapján lett-e és mily összegben megállapítva. 

Az érdekelt szülők, illetve gyámok felhivatnak, hogy az alap
ból nyerhető segélyek iránti kérvényüket szabályszerű bélyeggel 
ellátva legkésőbb folyó évi július hó 8-ig „Az államerdészeti tiszt
viselők gyermekeinek nevelését segélyző alap intéző bizottságához" 
(Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz.) beküldjék. Az ezen határidőn 
tul beérkezett, vagy kellőleg fel nem szerelt kérvények figyelembe 
nem vétetnek. 

Budapest, 1913. évi május hó. 
Aí. kir. földmivelésügyi miniszter. 

II. 

HIRDETMÉNY 
állami (erdei) facsemeték adományozása tárgyában. 

9116/1913 I/A/5. szám. — Az állam által fentartott erdei 
facsemetekertekből az 1913. év őszén és az 1914. év tavaszán az 
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állami szükségleteken felül megmaradó facsemetefeleslegek a követ
kező feltételek mellett fognak az ez iránt folyamodó birtokosok
nak kiosztatni: 

/. feltétel. Az állami kezelés alatt álló kopár, vízmosásos, vagy 
futóhomokos területekre, továbbá a hatóságilag kijelölt kopár, 
vízmosásos, vagy futóhomokos teriiletek befásitására, a facsemeték, 
amennyibeh az állami csemetekertek készleteiből kiszolgáltathatók, 
az 1879. évi X X X I . t.-cz. 177. §-ának b) pontja értelmében ingyen 
és pedig, ha azok a csemetekertekben vétetnek át, teljesen díjtalanul 
szolgáltatnak ki, ha pedig a csemeték vasúton szállitandók el, azok 
becsomagolva és a felvevő vasúti állomásra szállítva ingyen adat
nak ki, a vasúti szállítás költségeit azonban a birtokos köteles 
viselni. 

II. feltétel. Kivételesen kisbirtokosok részére. 
Kopár, vízmosásos, vagy futóhomokos területek beerdősitésére 

a facsemeték a beerdősitendő kopárterülethez legközelebb fekvő 
vasúti állomásra teljesen díjtalanul (bérmentesen) szállíttatnak el 
abban az esetben, ha az illetékes kir. erdőfelügyelőség, vagy m. kir. 
állami erdőhivatal igazolja, hogy a birtokost a vasúti szállítási 
költség anyagi erejéhez képest aránytalanul megterhelné. 

///. feltétel. A hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazda
sági érdekből befásitandó kopár, vízmosásos, vagy futóhomokos 
területek befásitásához és ezenkívül az állami kezelés alatt álló 
erdők vágásainak felújításához szükséges facsemeték, ha azok a 
csemetekertekben vétetnek át, a földből kiszedve — csomagolás 
nélkül — ingyen adatnak ki, ha azonban vasúton való szállításuk 
kívántatik, a csemeték a csomagolásért és felvevő vasúti állomásig 
való szállításért ezer (1000) darab csemete után egy (1) koronával 
számított költségek utánvételezése mellett, bérmentetlenül szállít
tatnak el. 

IV. feltétel. Az I—III. pontban emiitett erdősítések czéljaira 
szükséges facsemeték kiszolgáltatása után esetleg még fenmaradó 
készletből az állami kezelés alatt nem álló erdők rendes évi vágásai
nak és tisztásainak beerdősitésére és egyéb fásítási czélokra is 
adatnak ki csemeték; ezen facsemetéket azonban az érdekelt 
birtokosok a csemetekertben csomagolás nélkül veszik át, az alábbi 
táblázatban feltüntetett átlagos termelési költségeit, vasúti szállítás 



esetén pedig ezenfelül még a csemeték csomagolásáért s a felvevő 
vasúti állomáshoz való szállításáért járó és ezer (1000) darabon
ként egy (1) koronával számított költségeket is megtéríteni tartoz
nak, melyek tőlük utánvétellel szedetnek b e ; a szállítmány pedig 
bérmentetlenül adatik fel. 

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

Csemetefaj 

1000 darab 

Csemetefaj 1 éves 2 éves 3 - 4 éves Csemetefaj 

K f K f K f 

Luczfenyő. . 3 5 
Jegenyefenyő __. . . . — — 4 — 6 .— 

ErdeiFenyő 2 — 3 — 5 — 
Feketefenyő . . . . . . 2 — 3 — 5 — 
Vörösfenyő és Banksfenyő . . . . _ 3 — 4 — 6 — 
Tölgy és hárs _.. _.. 6 — 8 — — 
Akácz és gleditschia 3 — 5 — — 
Kőris, juhar és szil . _ 4 — 6 — — — 

Nyir 6 — 8 — — — 

Nemes dió .. . __. ._. . . . . . . .... 16 — 20 — — — 
Szelíd gesztenye és amerikai dió 10 — 15 — — — 
Nyár- és füzdugvány, gyökeres füz Q 

J 

Mindenféle külföldi és diszTa-
csemete . .... . . . . . . . . . . . . . 20 — 30 — 

Az állami kezelés alatt nem álló erdők és kopár területek 
beerdősitéséhez, valamint az egyéb fásításokhoz szükséges fa
csemeték adományozását 1 leoronás bélyeggel ellátott 
és az őszi erdősítésekhez kért csemetéket illetőleg legkésőbb 
1913. évi július hó 15-ig, a jövő évi tavaszi ültetéshez kérteket 
illetőleg pedig 1913. évi november hó 15-ig közvetlenül az 
illetékes kir. erdőfelügyelőséghez benyújtandó folyamod
ványban kell kérni. 

Figyelmeztetnek az érdekelt birtokosok, hogy a földmivelésügyi 
minisztériumhoz közvetlenül benyújtott, vagy a más hatóságokhoz 
beterjesztett és az elkésve beérkezett kérelmek nem fognak figyelembe 
vétetni. 

A folyamodványokban a birtokosoknak határozottan meg kell 
jelölniök a beerdősitendő terület helyét (község, dülő), minőségét 



(kopár, vízmosásos, futóhomokos terület, vagy vágás, tisztás stb.) 
és kiterjedését (kat. hold), továbbá a szükséges csemeték faját, korát 
és mennyiségét, az elültetés idejét (1913. ősz, vagy 1914. tavasz), a 
folyamodónak vagy megbízottjának pontos czimét (lakóhely, utolsó 
posta), hová küldessenek a csemeték (vasúti állomás) és végül azt, 
hogy a fentebb közölt I—IV. feltételek közül melyik szerint kérik 
a csemeték kiszolgáltatását. 

Figyelmeztetnek a birtokosok, hogy ezen hirdetmény alapján 
csakis erdősítésre alkalmas, 1—2 éves lombfa és 2—4 éves fenyőfa
csemeték kerülnek kiosztásra, amelyek tehát utak, tagok szegéigesé
sére és parkozási czélokra nem alkalmasak; továbbá, 
hogy azok a folyamodók, kik a kért s kiutalványozott csemetéket 
ok nélkül visszautasítják, jövőben az állami csemetékben való 
részeltetés kedvezményétől elesnek. 

Az 1898. évi X I X . t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők 
és kopár területek birtokosai részére szükséges facsemeték kiutal-
ványozása iránt a szükséges lépéseket a m. kir. állami erdőhivaía-
lok továbbra is hivatalból teszik meg. 

A csemeték szétküldése tavaszszal rendszerint márczius hóban,, 
őszszel pedig október és november hóban fog megtörténni. 

Budapest, 1913. évi június hóban. 
M. kir. földmivelésügyl miniszter^. 

I I I . 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 

Közhírré teszem, hogy a Nagybánya községi (Szatmár vár
megye) születésű Oyőri Sándor részére 1908. évi október hó 26. 
napján 13. szám alatt az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított 
eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett részére 1913. évi 
578. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másodlat 
adatott ki. 

Budapest, 1913. évi június hó 13-án. 
Neógrády Kálmán 

kir. erdőfelügyelő. 


