
jelölniök a beerdősitendő terület helyét (község, dülő), minőségét 
(kopár, vízmosásos, futóhomokterület, 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 czimet (lakóhely, utolsó posta) és végül 
azt, hogy a fentebb közölt feltételek közül melyik szerint kérik a 
csemeték kiszolgáltatását. 

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

faja, egy-kétéves, kivételesen hároméves erdei facsemeték kerülnek 
kiosztásra, amelyek tehát utak, tagok szegélyezésére és parkozási 
czélokra nem alkalmasak, továbbá, hogy az olyan folyamodók, 
kik a kért s kiutalványozott csemetéket annak idején ok nélkül 
visszautasítják, — a jövőre az állami csemetékben való részeltetés 
kedvezményétől elesnek. 

Gyümölcsfák adományozását az ültetés helyéhez legközelebb 
fekvő állami gyümölcsfaiskola vezetőségétől kell kérni. 

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 erdőhivatalok 
teszik meg, ezeknek a birtokosoknak tehát szükségleteiket az ille
tékes m. kir. állami erdőhivatalnál kell bejelenteni. 

A csemeték szétküldése tavaszszal rendszerint márczius második 
feleben, őszszel pedig október hó második felében veszi kezdetét. 

Budapest, 1910. évi szeptember hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

A z Arad-Temes-Déva-Lugosvidéki Erdészeti Egyesület f. évi 
közgyűlését Déván, szeptember 11-ikén Székely Mózes elnöklete 
alatt tartotta meg. 

A közgyűlésen képviseltették magukat: a földmivelésügyi 
miniszter ur, az Országos Erdészeti Egyesület, a szászsebesi erdő
hivatal és a Torontálmegyei Gazdasági Egyesület. 



A közgyűlés a folyó ügyek letárgyalása után, két fontos javas
latot tett vita tárgyává. Egyik az Alföld fásításáról szóló indítvány, 
másik az erdők pusztulásának, illetőleg pusztításának meggátlásáról 
szóló indítvány volt. 

Előbbiről, többek hozzászólása és hosszabb vita után azt 
határozta, hogy az Országos Erdészeti Egyesülethez, mint anya
egyesülethez terjesztessék fel azzal a kéréssel, hogy az Országos 
Erdészeti Egyesület is saját kebelében megvitatva, javaslat alak
jában terjeszsze a kormány elé. 

Az erdők pusztulásáról szóló indítvány ismételten egy bizott
ságnak adatott ki, részletesebb kidolgozás és javaslatkészités czéljából. 
Ezen kiküldött bizottság tagjai: Dömötör Tihamér elnöklete alatt 
Bihari Ödön, Ritter Károly, Goró Ferencz, Balázs Sándor, Páll 
Miklós, Ajtay Sándor és Biró János. 

Ajtay Sándor a titkári állásról lemondván, a jövő évi tisztújító 
közgyűlésig a titkári teendők ellátásával Fogassy Gyula bízatott 
meg. A jövő évi közgyűlés Lúgoson lesz. (Ajtay.) 

Az orosz birodalom erdőségeinek k i te r jedéséről mindezideig 
igen kétes értékű adataink voltak, legutóbb azonban megközelítő 
pontossággal megállapították, hogy: 
Európai Oroszország erdőségeinek kiterjedése: llö'O millió hektárt 
Kaukázus » * 4-4 » „ 
Szibéria 2 5 0 0 V ft 
Közép-Ázsia II II l I O ii li 

Összesen 387-9 millió 
hektárt tesz ki. 

Oroszország erdőgazdasága általában igen alacsony fokon áll 
s az átlagos jövedelem, ezen óriási területhez viszonyítva, igen 
jelentéktelen, kivéve az európai Oroszország nyugati részét, ahol 
pl. a Visztula-melléki tartományokban a hektáronkénti jövedelem 
a 23 korona 10 fillért is eléri, mig Szibériában a hektáronkénti 
jövedelem mindössze 4 fillért tesz ki. 

Halálozás. Oerő Gusztáv m. kir. főerdőmérnök, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja, életének 50-ik évében Lúgoson 
elhunyt. Béke hamvaira! 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉRŐL. 

(Kérj ak az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be 
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Szojka Gyula nyugal
mazott erdőtanácsosnak sok évi ügybuzgó szolgálata elismeréséül a főerdő
tanácsosi czimet díjmentesen adományozom. 

Kelt Bad-Ischlben, 1910. évi augusztus hó 19-én. 

FERENCZ JÓZSEF s. k. 
GRÓF SERÉNYI BÉLA s. k. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Szántó Mihály m. kir. 

főerdőmérnököt Eperjesre hivatalfőnöknek és Radonics Vazul m. kir. segéd
erdőmérnököt Homonnára erdőgondnoknak. 

* 

Breznóbánya város képviselőtestülete Göndör Béla okleveles erdészt városi 
erdészszé választotta. 

• 
Az esztergomi főkáptalan, esztergomi és pesti papneveldék uradalmaiban 

Nádhera Pál uradalmi erdőmesler nyugdíjaztatván, helyébe Taixner Béla ura
dalmi főerdész erdőmesterré Esztergom székhelylyel, és az igy üresedésbe jutott 
szentbenedeki uradalom zsitvaapáti erdőgondnokságába Szarkásy János, a gr. 
Széchényi Bertalan-féle hitbizományi uradalom főerdésze főerdészszé nevez
tetett ki. 
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