megfelelő mértékben és a kívánt értelemben legjobb szándékai
ellenére is azért nem tudta jó sikerrel ellátni, mert ujabb
és megfelelő törvényes intézkedések nem támogatták eljárásában.
Ha pedig az erdőfenntartás szolgálata az erdőtörvény 17.
§-a alá tartozó birtokon sem járt a kivarr t mértékű sikerrel, könynyen megérthető, hogy nem tudta a kívánt mértékig megakadá
lyozni azt a féktelen erdőpusztitást, mely az utóbbi évtizedeken
át a magánjogok szabadsága czimen és az önrendelkezési jogok
törvényes védelme alatt az erdőtörvény 17. §-a alá nem vont
úgynevezett szabadforgalmu erdőbirtokokon minden korlátozás
nélkül folyt és sok helyütt olyan kedvezőtlen közgazdasági követ
kezményekkel járt!
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.* )
I.
Kérelem erdészet i szakkönyve k a d o m á n y o z á s a t á r g y á b a n .
Erdészeti szakkönyveink legfoníosabbjai a könyvpiaczon
teljesen elfogytak, ujabb kiadások rendezését pedig a háború
és az azt követő zavaros állapotok lehetetlenné tették. Ennek
következtében tanuló ifjúságunk nagy nehézségekkel küzd: nincsen
tankönyve. Ez a szakoktatás óriási hátrányára van; nem elég,
hogy az oktatás rövid tanfolyamokba összetömöritve történt, az
igy szerzett hiányos ismereteket tankönyvekből sem pótolhatják a
főiskolai hallgatók és az államvizsgára készülő ifjak. Egy-egy
könyv kézről-kézre jár s államvizsgák idején az Országos Erdészeti
Egyesület könyvtárában lévő néhány példány iránt óriási a kereslet.
Ezeken a szomorúan káros állapotokon ugy lehetne némileg
segíteni, ha idősebb kartársak, elhunyt kartársak özvegyei s egy
általában mindenki, akinek nincsen sürgős szüksége a hiányzó
*) Jelen rovatbán a nyomdai árak nagy emelkedése és az Erdészeti Lapok
rendelkezésére álló papirkészlet csekélysége következtében a választmányi és köz
gyűlések jegyzőkönyveit az eddigi eljárástól eltérően egyelőre csak kivonatban
közölhetjük.
Szerk.

so
szakkönyvekre, azokat az Országos Erdészeti Egyesületnek áten
gedné, amely azokat a tanuló ifjúság rendelkezésére bocsátaná.
A könyvpiaczon alábbi szakkönyveink hiányzanak:
1. Fekete-Dietz: Erdészeti növénytan, I. kötet.
2. Fekete Lajos: A tölgy és tenyésztése.
3. Fekete Lajos: Erdőértékszámitástan.
4. Sóltz-Fekete: Erdőbecsléstan.
5. Cséti Ottó: Földméréstan.
6. Szécsi Z s i g m o n d : Erdőhasználattan.
7. Téglás Károly: Erdővédelemtan.
8. Vadas J e n ő : Erdőműveléstan.
9. S o b ó J e n ő : Középltésían.
Tisztelettel kérjük, hogy a nevezett műveket az Országos
Erdészeti Egyesülethez (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. szám)
beküldeni szíveskedjék, megjelölve, hogy azok
ajándékképeit
vagy. megjelölendő áron való árusítás czéljából engedtetnek e át.
Az ajándékozott könyveket az egyesület részben az erdészeti
főiskolának fogja átadni, részben pedig az államvizsgára készülő
fiatal karlársaknak kölcsönadni.
Budapest, 1920. február hóban.
Az Országos Erdészeti Egyesület
titkári hivatala.
II.

Felhívás
a .,gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné", a „Luczenbacher
Pál alapitvány"-ból és a „Faragó Béla"-Féle alapítványból kiosztandó segélyek
ügyében.

Az Országos Erdészeti Egyesület fent megnevezett öt jóté
kony alapítványából kamatszolgáltatás hiányában elmaradt mult
évi segélyek ez év április hóban osztatnak ki. Az elsőnek a kama
taiból az olyan önhibájukon kivül szorult helyzetbe jutott magyar
erdőtisztek és erdészeti altisztek nyerhetnek anyagi támogatást, kik
az Országos Erdészeti Egyesületnek első belépésüktől kezdve
mostanáig legalább öt éven át tagjai voltak s mint ilyenek, tag
sági kötelezettségeiknek eleget tettek. A második alapítványból
pedig az olyan erdőtiszti és erdőaltiszti özvegyek és árvák nyer-

hétnek segélyt, kiknek férje, illetőleg atyja az Országos Erdészeti
Egyesületnek állandóan és szintén legalább öt éven át tagja volt
és tagsági kötelezettségét teljesítette. A harmadik alapítvány
segélyéért olyan elhalt magyar erdőtisztek árva leányai folyamod
hatnak, kik az egyesületnek halálukig s szintén legalább öt évig
tagjai voltak és tagsági kötelezettségeiknek eleget tettek. A negyedik
alapítványból hasonló feltételek mellett erdőíiszti özvegyek és
árvák, az ötödikből erdőtisztek és altisztek árvái nyernek segélyt.
Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat leg
később folyó évi márczius hó 30-ig az Országos Erdészeti Egyesület
titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. szám, 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 segitő alap stb.).
Budapest, 1920. évi február hó.
A titkári

hivatal.

III.

t

Értesítés.
Az Országos Erdészeti Egyesület állandó bizottsága ezentúl
minden hó első és harmadik péntekjén ülést tart.
A titkári hivatal..
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