
Amint a fennebb röviden vázolt tárgysorozatból kitűnik, 
erdészetünket leginkább érdekli még az oktatásügy, közlekedésügy 
és a talajjavítás, mely utóbbi a homokos, szikes és tőzegterületek 
kapcsán került szóba. 

Ugy a tanyai iskolaügyhöz, mint a közlekedés, ut- és 
vasutügyhöz Kaán Károly h. államtitkár hozzászólt. A homok-, 
szik- és tözegterületek feljavításáról szóló előadáshoz, sajnos, a 
rendelkezésre álló idő már rövidnek bizonyult. Előadó ugyan a 
feldolgozott anyagát még közreadhatta, de ez a tárgy annyira 
bőséges, sokoldalú, életbevágó és fontos, hogy a hozzászólások 
korántsem történhettek abban a mértékben, mint az feltétlenül 
szükséges és kívánatos lett volna. Reméljük ennek következtében, 
hogy ez a tárgy egy későbbi kongresszus alkalmával újból 
szőnyegre kerül, mert az e téren szükséges intézkedések mielőbbi 
megállapítása és végrehajtása elodázhatlan .országos érdek. 

Végül kedves kötelességet teljesítünk akkor, mikor ugy a 
Magyar Gazdaszövetségnek, mint a vendégszerető Kecskemét 
városnak ezen a helyen is meleg köszönetet nyilvánítunk azért a 
lekötelező szíves készségért, melylyel az erdészet érdekeinek 
előbbreviteléhez segédkezet nyújtottak, ami arra a jogos reményre 
enged kilátást, hogy nemcsak az említett két tiszteletre méltó tényező, 
hanem az egész alföldi tanyavilág a hazai erdőgazdaság művelő t 
ezúttal lelkesedéssel segitőtársakul fogadta. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

Ujabb változás az üzemtervi nyomtatványok árában . 
A földmivelésügyi minisztérium az Erdészeti Lapok mult évi szep

temberi füzetében a 434. oldalon felsorolt nyomtatványoknak 

árát újból módosította. Eszerint az E l /a és E 1/b jelzésű 
utasítások ára változatlan (20, illetve 7 - 5 K ) ; 
E 9 — E 1 6 , továbbá az uj, egyszerűbb kiállítású főhasználati terv és 
nyilvántartás ( E 1 8 ) ára ivenkint 2 K 70 f, az E 8 szánu bővebb 
főhasználati terv és nyilvántartás ivenkint (belivekkel együtt) 
8 K 40 f, végül az E 1 7 számú nyilvántartási könyvecske ive 2 K 10 f. 

Változtak a postaköltségek is, 2 kg-ig az üzemtervi utasítások 



és minták a rendelő veszélyére mint nyomtatványok küldhetők 
legolcsóbban. Egy kilóig, csomagolást beleértve 8 K, két kilóig 
15 K a költség. 

Mint csomag, értéknyilvánitás nélkül, tehát szintén rendelő 
veszélyére küldve, a postai és csomagolási költségek: 1 kg-ig 
15 K, 5 kg-ig 20 K, 10 kg-ig 40 K, 15 kg-ig 60 K, 20 A^ ig 80 K. 

Értéknyilvánitással kivánt szállításnál 10.000 K-kint 3 K több
let számítandó fenti tételekhez. 

Utánvételes küldés mellett ezen felül 1 K előmutatási dij, 
1 K 50 f beszedési dij és az utalvány ára és bérmentesítési dija 
(összeg szerint) merül fel. ^ 

Kérjük, hogy az utánvételes küldést mellőzni, hanem e 
helyett a nyomtatványok árát és a fennismertetett költségeket előre 
beküldeni szíveskedjék. Mindennemű könyvrendelésnél is a fenn-
jelzett postai és csomagolási dijakat szíveskedjék a könyv árán 
felül beküldeni. Az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatala. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Térfi Béla h. államtitkár a közélelmezési minisztériumban, 
legutóbb a gabonagyüjtés országos kormánybiztosa, a közélelmezési 
minisztériumban viselt tisztéről lemondott. Elhatározásának közvet
len indoka az, hogy a nemzetgyűlés egyik tagja egy vidéki gyűlé
sen minősithetlen módon támadta meg Térfit, mely sértésekért 
ő, a nemzetgyűlés nem függesztvén fel az illető képviselő men
telmi jogát, a biróság előtt sem szerezhetett magának elégtételt. 
Térfi erre, a kormány által önként felajánlott bizalmi nyilatkozattal 
nem érve be, jogos önérzettel lemondott állásáról és emelt fővel 
távozott. 

Őszinte sajnálattal láttuk Térfi Bélát annak idején erdészeti 
működési köréből távozni, mert kiváló szakértelmét és óriási 
munkabírását inkább a magyar erdőgazdaság érdekében láttuk 
volna érvényesülni. Azonban a háború okozta rendkívüli viszonyok 
között éppen ezen ritka tehetségei és közismert puritán gondol
kozásmódja miatt a kormány bizalma őt a reá nézve idegen, de 
egész embert kivánó munkakörbe szólította. 


