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Hivatalos közlemények . 
Felhívás. 

a «Gr. Tisza Lajos-», a «Wagner Károly-y> és a «Magyar 
erdőtisztek árva leányait segélgzö alapítvány»-bál kiosztandó 

segélyek ügyében. 
Az Országos Erdészeti Egyesület három jó tékony alapítvá

nyából, u. m. a „Gróf Tisza Lajos-" és „Wagner Károly-
alapitvány";-ból és a „Magyar erdötisztek árva leányait segélgzö 
alapítvány"-ból a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek kamataiból az olyan, önhibájukon kivül 
szorult helyzetbe jutot t magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatás t , kik az Országos Erdészet i Egyesü
letnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át 
tagjai voltak s mint ilyenek tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és 
erd. altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férjük, 
illetőleg atyjuk az Országos Erdészeti Egyesületnek á l landóan és 
szintén legalább öt éven át tagja voltak és tagsági kötelezettsé
geiket teljesítették. Végül a harmadik alapítvány segélyeért 
olyan elhalt magyar erdőtisztek árvaleányai folyamodhatnak, kik 
egyesületnek halálukig s szintén legalább 5 évig tagjai voltak és 
tagsági kötelezettségeiknek eleget tettek. 

A segélyek mindhárom alapból a segélyre szorultság mértéke 
szerént szabatnak meg. Egy folyamodónak azonban a gróf Tisza 
Lajos-alapítványból 20 ír tnál kisebb és 100 ír tnál nagyobb, a 
másik két alapból pedig 20 forintnál kisebb és 50 ír tnál nagyobb 
összeg nem adatik s csak kivételesen nyerhetnek 100, illetve 80 
frtig terjedhető segélyt az olyan erdőtisztek és erdészeti altisztek, 
kik ál lomásukat elveszítvén, vagyon és kereset nélkül marad tak 
vagy a kik betegség és munkaképte lenség miatt önfentartásukról 
nem gondoskodhatnak, s illetőleg az olyan özvegyek, kik férjüket 
ez évben veszítették el és vagyon vagy másnemű segély nélkül, 
legalább két kiskorú gyermekkel marad tak vissza, vagy végül az 
olyan árvák, kik atyjukat és anyjukat elveszítvén, minden vagyon 
é s segély nélkül marad tak há t ra . 
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Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket , 
hogy hiteles okmányokkal felszerelt folyamodványaikat legkésőbb 
folyó évi november hó 15.-éig az Országos Erdészeti Egyesület 
titkári hivatalához (Budapest, Lipótváros, Alkotmány-utcza 10. 
szám, II. emelet) benyújtsák. 

Budapest , 1897. évi szeptember hó. 
A titkári hivatal. 

Különfélék. 

Mezőgazdasági é s erdészet i kiállítá s Bécsben . A f . 
évi február havi (II.) füzetnek ugyanebben a rovatában 
már jeleztük az «üst. F.- u. J.-Z.» közlése nyomán, hogy 
a csász. kir. mezőgazdasági társulat Bécsben, az alsó
ausztriai iparegyesület által rendezendő kiállítással kapcso
latosan 1898-ban szintén rendez mezőgazdasági és erdészeti 
kiállítást s megemlítettük azt is, hogy a kiállítás egyes 
csoportjainak nemzetközi jellege lesz, azokban a csopor
tokban tehát más országoknak termelői is részt vehetnek. 

A kiállítás mennél nagyobb sikere érdekében a ren
dező bizottság elnöksége a m. kir. földmivelésügyi minis
ter urat is felkérte, hogy «hazánk érdekelt köreit a kiállítá
son való résztvételre» hivná fel s a minister ur viszont egye
sületünket kérte föl, hogy e kiállításra az érdekelt köröket 
megfelelően figyelmeztetni szíveskednék. 

E felhívásnak, mint fentebb emiitettük, mi már elő
zetesen eleget tettünk az idézett közlemény felvételével, 
most azonban újra felhívjuk a szóban levő kiállításra 
olvasóink figyelmét, hazánk erdészetének megismertetése 
s másfelől kereskedelmi érdekeink szempontjából kívána
tosnak ismervén, hogy a kínálkozó alkalmat erdőgazdasá
gunk fejlettségének s termelőképességünk mértékének be-




