
Ezt az utóbbi határozatot az a körülmény teszi szükségessé, 
hogy az Egyesület személyzetének javadalmazása olyan alacsony, 
hogy a folyó évben, amikor a kellő anyagi eszközök fognak 
rendelkezésre állani, elkerülhetetlenül szükséges, hogy az eddigi 
állapotokon változtatás történjék. (Helyeslés.) 

Elnök: Ha nincs észrevétel, akkor határozatilag kimondom, 
hogy az Országos Erdészeti Egyesület rendkivüli közgyűlése az 
Egyesület anyagi helyzetének javítására és a könyvkiadásnak 
gyűjtés utján való fedezésére vonatkozólag tett javaslatot elfogadja 
és egyúttal \ felhatalmazza az igazgató-választmányt, hogy az 
Egyesület tisztviselőinek javadalmazását drágasági segély alakjában 
a rendkivüli idők tartamára, szükség esetén a költségvetési év 
tartama alatt is és anyagi helyzetének megfelelően módosíthassa 
és' javíthassa. 

A programm ezzel ki van merítve. Indítványok nincsenek 
felvéve a tárgysorozatba, ennélfogva ezek iránt kérdést sem teszek. 

Megköszönve az egyesület tisztelt tagjainak szíves megjelenését, 
a rendkivüli közgyűlést bezárom. (Élénk éljenzés.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Földi J á n o s 
Mult hó 27-én kisértük a farkasréti temető
ben utolsó útjára Földi János ny. min. 
tanácsost, az Országos Erdészeti Egyesület 

alapító tagját. Benne az idősebb erdőtiszti generáció egyik ismert 
alakja vált ki az élők sorából, aki különösen az erdészeti épít
kezések terén volt elismert szaktekintély. Számos műszaki léte
sítménye a hajdani kincstári erdőgazdaságnak fűződik az ő nevé
hez és valamennyiünk élénk emlékezetében van az 1896. évi 
millenáris, az 1900. évi párisi kiállítás, az 1910. évi bécsi vadászati 
kiállítás erdészeti, illetőleg magyar csoportjainak Ízléses és műértő 
•rendezése, amely mind Földi János tervei szerint és az ő vezetése 
alatt jött létre. 

Földi János 1854. április 21-én Liptóujváron született és 
1875. június havában lépett az államerdészet szolgálatába. A zsar-



nóczai, a volt belovári erdőhivatal és a beszterczebányai erdő
igazgatóság kerületeiben szolgált. 1891-ben a földmivelésügyi 
minisztériumba rendelték, ahol fokozatosan emelkedett a miniszteri 
tanácsosi rangig, amelyet 1911. június 17-én ért el. 1913. február 
havában vonult nyugalomba. 1910-ben a III. osztályú vaskorona
renddel tüntették ki. 

Béke hamvaira! 
Halálozások. FríedlJenő oki. erdőmérnök, Máv. főfelügyelő 

mult hó 11-én Budapesten 55 éves korában, 
Odor Ignácz, a Magyar Kegyes Tanítórend somogyi uradal

mának főerdésze, az O. E. E. rendes tagja életének 73., hűséges 
szolgálatának 45. évében mult hó 19-én Budapesten elhunyt. 

Béke hamvaikra! 
A d o m á n y o k az Országos Erdészeti Egyesület támo

gatására. A folyó év első felében az Országos Erdészeti Egyesület
hez a következő adományok érkeztekbe: gróf Széchenyi Bertalan 
50.000 K, Magyar Erdőbirtokosok Faértékesitő R.-T. 16.000 K, 
gróf Károlyi László, Hangya-Szövetkezet és Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezete 10.000—10.000 K. -

Fogadják a nemesszivü adakozók ez uton is az egyesület őszinte 
köszönetét. 

A statisztikai értékmegál lapí tó bizottság tagjává a 
m. kir. kereskedelemügyi miniszter az Országos Erdészeti Egye
sület részéről Bíró Zoltán ny. min. tanácsos, r.-t. vezérigazgatót 
nevezte ki. A fakereskedelem képviselői karában szerepel Vuk 
Gyula fan agykereskedő, az Országos Erdészeti Egyesület választ
mányi tagja. 

Az alföldi erdó'telepités j e l en tőségének ismertetése 
a szabad oktatás keretében. Amint egyik előző lapszámban 
jelezve volt, a földmivelésügyi miniszter átiratot intézett a közok
tatásügyi miniszterhez, hogy az országszerte megindított szabad
oktatás keretében módot adjon az alföldi erdőtelepítés közgazda
sági jelentőségének ismertetésére. 

A közoktatásügyi miniszter ezt az eszmét szívesen fogadta 
és az Országos Szabadoktatási Tanácsot felhívta, hogy az egyes 
megyeszékhelyeken működő szabadoktatási bizottságok az alföldi 



erdőtelepítés külső szolgálatához beosztott tisztviselőkkel érint
kezésbe lépve, az alföldi erdőtelepítés összes közérdekű kérdéseit 
a jövő évad előadásanyagába vegyék fel és azokat működési 
körükben érvényesítsék. Gondoskodás történik továbbá arról, hogy 
az Országos Szabadoktatási Tanácsban a földmivelésügyi minisz
térium erdészeti főosztálya is képviseletet nyerjen és így az alföldi 
akció működése a szabadoktatás intézményével állandóan a leg
közvetlenebb érintkezésbe kerüljön. 

Hasonló felhívást intézett a földmivelésügyi miniszter a »Falu' f 

szövetséghez abból a czélból, hogy az Alföld fásításának jelentősége 
az ország különböző helyein szervezett népakadémiákon is kifejt
hető legyen, ugy hogy ez a mozgalom a szabadoktatás összes intéz
ményeivel lépést tartva, idővel a társadalom összes rétegeiben azt 
a megértést, rokonszenvet, sőt szeretetet biztosítsa, mely nélkül az 
alföldi erdőtelepítéshez és általában az erdőgazdasághoz fűződő 
nagy és fontos kérdések sikeresen megoldhatók nem volnának. 

(de Pottere.) 
R o v a r k á r o s i t á s . Még 1895. évben tapasztaltam (Erd. Lapok, 

1895. év, 1025. old.), hogy a magas kőrisfák levelein igen nagy 
számban fellépő Cionus fraxini Deg. lárvái a bőrsejteket annyira 
elpusztították, hogy az egész levél átlátszóvá vált, a levélből csak 
az erezet s ezeket kitöltő átlátszó vékony hártya maradt meg. 

Eme ormányos bogár nem minden évben lép fel, de idő
közökben olyan mennyiségben jelenik meg, hogy az európai kő
risfajták elpusztításával észrevehető károsítást okoz. 

Fentemiitett év óta kerületemben olyan nagy mennyiségben 
nem találtam, mint a folyó év május havában. A mezőhegyesi 
belső fecskési kerület 4-es s Szeged sz. kir. város Rivó nevű 
erdejében, előbbi helyen a magaskőrisen, utóbbi erdőben az 
amerikai kőrisen lépett fel igen nagy mennyiségben. A leveleket 
annyira megtámadta, hogy azok 90%-án alig maradt egészséges 
részlet. 

A zsákmányul ejtett ormányos bogarakkal együtt Pentatoma 
rufipes F. nevű poloskát is találtam, melyek a foglyul ejtett s ve
lük egy helyre zárt Cionusokból többet elpusztítottak. A kis ormá
nyos bogárba beleszúrt szívójával azt megragadva, megbolygatás 
esetén áldozatát magával hurczolta. Kiss Ferencz. 



Dr. Szabó Zol tán: A növények szervezete czimü 
uj műve, amelynek bolti ára forgalmi adóval együtt 567 K, az 
Országos Erdészeti Egyesület tagjai által az egyesületnél postai 
szállítással együtt 430 K-ért megrendelhető. 

Hibaigazítás. Az Erdészeti Lapok idei június 15-iki számá
nak 165. lapján az első bekezdés (3. sor) elejéről a kézirat máso
lásánál történt elnézés folytán kimaradt: A Nagy Alföld az eurázsiai 
mezőségi klimaövnek egyik különálló foltja. , (Béky) 

Felvétel a budapesti f e l sőbb s z ő l ő - é s borgazdasági 
tanfolyamra. A földmivelésügyi miniszter az egy évre terjedő 
felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyam 1922—23. évfolyamára 
pályázatot hirdetett. Rendes hallgatókul gazdasági akadémiát és 
erdészeti főiskolát végzettek vétetnek fel, s továbbá olyanok is, 

•akik a kertészeti tanintézet elvégzése előtt, valamely középiskolá
ban jó sikerrel Jettek érettségi vizsgálatot. Rendkivüli hallgatók 
lehetnek olyanok, akik középiskolát, vagy ezzel egyenrangú vala
mely más intézetet végeztek. Pályázati határidő július hó 31. 
Bővebb felvilágosítással szolgál a nevezett tanfolyam igazgatósága, 
Budapesten, II. ker., Debrői-ut 15. szám. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

i. 

Az Erdő- é s Faügyek Országos Kormánybiztosának 1029/1922. K. B. 
s zámú rende le te a közszükséglet i czé lokra i g é n y b e v e h e t ő tűzi fa 

árának ujabb megál lapí tása tárgyában. 

A 2461/1920. M. E. szám atatt 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. sz. alatt kibocsátott (a Budapesti Közlöny 1920. évi 
deczember hó 28-án megjelent 297. számában kihirdeteti) rendelethez fűzött 
árjegyzékben megállapított tájékoztató árakat a minisztertanács hozzájárulása 
alapján további intézkedésig 25°/o-kal felemelem. 

Mindazért a tűzifáért tehát, amelyet a készlettulajdon03 a jelen rendelet 
életbelépte után szállít vagy ad át — noha a tűzifának szerződéses lekötése vagy 
a magyarországi faértékesitő hivatal által eszközölt kiutalása még a jelen rendelet 
életbelépte előtt történt —, a készlettulajdonos a 10780/1920. M. E. számú ren-


