
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. 



Védekezés a fagyöngy ellen. A fagyöngynek általában 
ismeretes élősködő természetét illetőleg, az okozott kártétel tekin
tetében különösen figyelemreméltó az a körülmény, hogy a 
fagyöngy-bokor örökzöld leveleinél fogva télen is vizet párologtat 
a megtámadott fából, amely időszakban tudvalevőleg a fák víz
szolgáltatása amúgy is nagyon csekély. Ezáltal-pedig kiváltképpen 
az ágcsúcsok szenvednek, sőt el is halnak. Eme károsítás követ
keztében beálló korona-eltorzitáson kivül az erdészeti üzem szem
pontjából a termelt faanyag értékcsökkentése is nevezetes szerepet 
visz, amennyiben a fagyöngy szivógyökerei a fatestet átlyukasztják. 
A fagyöngy-bokroknak egyszerű lenyesése nem elegendő, hanem 
a fagyöngyöt hordozó ágak távolabb a begyökeresedés helyétől 
lefürészelendők; ezáltal t. i. a kéreg alatt olykor messze távolságra 
elnyúló fagyöngy-gyökerek, amelyek uj, járulékos (adventiv) 
rügyeket képezhetnek, tönkremennek, illetőleg eltávolíttatnak és 
igy további fejlődésükben végképpen meggátoltatnak. Tétényi. 

Stainer Gyula cs. és kir. udvari szállító, magpergetőgyáros 
Körmenden, ezennel felhívja a közzétett mellékletre az igen tisztelt 
szakközönség szives figyelmét és kéri, jóhirnevü czégét meg
rendeléseknél igénybe venni. 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Simenszky Kálmán és 
Gyöngyössy Béla főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőfelügyelő
ket, valamint Levitzky Albert főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott 
erdőtanácsost főerdőtanácsosokká, továbbá Kolosy Béla és Jausz Sándor alerdő-
feliigyelőket erdőfelügyelőkké kinevezem, K'ajcsovits Béla és Rochlitz Dezső 
erdőfelügyelőknek pedig a főerdőtanácsosi czimet és jelleget díjmentesen 
adományozom. 

Kelt Bad-Ischlben, 1908. évi augusztus hó 7-én. 
Ferencz József s. k. 
Darányi Ignácz s. k. 



A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte — a szolgálat érdekében — 
Laukó Sándor kir. erdőfelügyelőt Turóczszentmártonból Beszterczebányára és 
megbízta a beszterczebányai kir. erdőfelügyelőség vezetésével; s egyidejűleg 
áthelyezte — kinevezéssel kapcsolatban — Kolosy Béla kir. erdőfelügyelőt 
Debreczenből Nagyváradra és Jausz Sándor kir. erdőfelügyelőt Budapestről 
Turóczszentmártonba s megbízta előbbit a nagyváradi, utóbbit a turóczszent-
mártoni kir. erdőfelügyelőség vezetésével. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Juron Bernát m. kir. erdészt 
a dési m. kir. állami erdőhivatal kerületéből (Nagyilondáról) Óradnára és meg
bízta őt a radnai, Koralevszky Géza főerdészt pedig a szamosvölgyi felső m. 
kir. erdőgondnokság vezetésével; s egyúttal a 2622/eln. 1908. számú rendelet 
módosításával áthelyezte az alsókubini m. kir állami erdőhivatal kerületéből 
(Turdosinból) Bárdos József m. kir. erdőmestert a Nagyilonda székhelynek Désre 
való áttétele folylán Désre. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Mnsztics Ádám m. kir. főerdészt 
Máramarosszigetről (az erdőmérnökségtől) Tótjóvárra (erdőmérnökséghez) és 
Bohuniczky Endrét Tótsóvárról (az erdőmérnökségtől) Máramarosszigetre (az erdő
mérnökséghez) áthelyezte. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Zay Ádám, m. kir. főerdészt a mára-
marosszigeti erdőigazgatóság kerületéből, a tótsóvári erdőhivatal kerületébe, 
Kakas Ödön, m. kir. erdészt pedig a tótsóvári erdőhivatal kerületéből, az 
orsovai erdőhivatal kerületébe helyezte át s előbbit az ujhutai, utóbbit pedig a 
berzászkai m. kir. erdőgondnokság vezetésével bizta meg. 
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