
Az Országos Erdészeti Egyesület minden tagjának jogában 
áll kellően indokolt javaslatot tenni, hogy az elismerő jutalmakra 
kiket tart legérdemesebbnek. Felkérjük tehát az egyesület. tagjait, 
hogy ezen jogukkal élni és javaslatukat az egyesülethez, intézett 
levélben legkésőbb f. évi november hó 25-éig beküldeni szíveskedje
nek. Névtelen ajánló levelek figyelemben nem részesülhetnek. 

Budapest, 1922. évi október hóban. 
A titkári hivatal. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Az erdőbirtok vagyonvál t ságának k e d v e z m é n y e s le

rovása. Felhívjuk az erdőbirtokosok figyelmét az 1922. évi 
XXVII. törvényczikkre (megjelent a Budapesti Közlöny folyó évi 
szeptember hó 26-iki 220. számában), mely szerint a vagyonváltság 
terén bizonyos kedvezmények nyerhetők, ha a váltság folyó évi 
november 30-ig, deczember 31-ig, illetőleg 1923. év márczius 
végéig folyik be az állampénztárba. 

Az erdőbirtok vagyonváltságának alapja általában az 1919. évi 
vagyonadóalap, melyet azonban a pénzügyminiszter revizió alá 
vonhat. Minthogy az ily revíziónál követendő eljárás szabályozva 
még nincs, az erdőbirtokosok most nehéz helyzetben vannak, mert 
maguknak kell megállapilaniok, vájjon az 1919. évi vagyonadóalap 
elfogadható-e a vagyonváltság kivetésére vagy nem. Hangsúlyoz
zuk, hogy általában az 1919. évi érték a mérvadó és nem a mostani, 
hanem az 1911—18. évek faáraiból kell kiindulni. 

Az ide vonatkozó törvények és várható utasítások gondos 
tanulmányozását és szakértők meghallgatását ajánljuk. 

Halálozás . Ifj. Szabó Kálmán m. kir. erdőtanácsos, a veszprémi 
járási erdőgondnokság vezetője, az O. E. E. rendes tagja mult hó 
13-án, munkás életének 42. évében hosszas szenvedés után elhunyt. 
Béke hamvaira! 

Személyi hírek. A kormányzó Ryll Viktor közalapitv. fő-
erdőtanácsost miniszteri tanácsossá nevezte ki és Velics János köz
alapitv. főerdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi czimet adományozta. 

Nyugalomba vonultak: Bekény Aladár min. tanácsos, az 
ungvári főerdőhivatal volt főnöke, Fischl József m. kir. erdőtanácsos, 



Kriszta Oyula m. kir. főerdőtanácsos, Pánczél Ottó m. kir. fő-
erdőtanácsos, pécsi kir. erdőfelügyelő. 

Illyés Károly a zirczi apátság csörötneki és pásztói erdeinek 
gondnokává neveztetett ki főerdőmérnöki minőségben. 

A fő i sko la uj rektora. A kormányzó ur őfőméltósága 
Baleman Oéza főiskolai rendes tanárnak az 1922/23. és 1923/24. 
tanévekre a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola rektorává 
történt megválasztását jóváhagyni méltóztatott. 

Erdei facsemeték kiosztása . A földmivelésügyi miniszter 
a kir. erdőfelügyelőségek vezetése alatt álló állami csemetekertek
ből kopár és vízmosásos területek megkötésére és az Alföld beerdő-
sitésére 1922. év őszén 5,765.000 drb különféle lomb- és tűlevelű 
erdei facsemetét osztott ki, mely mennyiségből 3Va millió darab 
kizárólag a nagy magyar Alföldön erdősítésre kijelölt területeknek 
befásitására szolgál. 

Az elmúlt tavaszi és nyári időszak a csemetenevelés nagy 
hátrányára volt, mivel kiváltképen az Alföld egyes vidékein hóna
pokon át figyelemreméltó csapadék egyáltalában nem volt és a 
nagy szárazság a kártékony rovarok elszaporodásáriak is igen ked
vezett. Emiatt az idei csemetenevelés vajmi kevés sikert mutat fel 
s igy nehéz lesz a jövő évi erdősítéshez szükséges csemetemennyi
séget fedezni és a "birtokosok erdei facsemeték iránti mindinkább 
fokozódó igényeit kielégíteni. Az elmúlt két szokatlanul száraz 
esztendő tanulsága, hogy igyekezzünk az országban mindenfelé 
csemetekerteket telepíteni és ezzel az időjárás viszontagságait a 
lehetőségig ellensúlyozni. de Pottere. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

Az erdő-és faügyek o r s z á g o s kormányb iz tosának 1457/1922. 
K. B. számú rendelete a közszükség le t i czé lokra i génybe 
v e h e t ő tűzifa árának ujabb megá l lap í tása tárgyában. 

A 2461/1921. M. E. szám alatt kibocsátott (a Budapesti 
Közlöny 1921. évi április hó 12-én megjelent 77. számában kihirdetett) 
rendelet 1 §-a értelmében a közszükségleti czélra már igénybe vett, 
úgyszintén a jövőben igénybe _veendő tűzifára a 10780/1920. M. E. 


