
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

Megismételt sürgős kérelem erdészeti szakkönyvek adományo
zása v a g y e ladása t á r g y á b a n . 

Megismételjük az Erdészeti Lapok februári számában már 
közzétett kérelmünket, hogy idősebb kartársak, elhunyt kartársak 
hátramaradottjai s egyáltalában mindenki, akinek nincsen sürgős 
szüksége a könyvpiaczon elfogyott szakkönyvekre, azokat a főiskolai 
hallgatók részére egyesületünkhöz ajándékképen vagy méltányos 
áron leendő árusítás czéljából bérmentve beküldeni szíveskedjék. 

Teljesen elfogytak: Erdészeti növénytan I. kötet, Tölgy és 
tenyésztése, Erdőértékszámitástan, Erdőbecsléstan, Földméréstan, 
Erdőhasználattan, Erdővédelemtan, Erdőműveléstan, Épitéstan. 

Budapest, 1920. június hóban. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 

titkári hivatala. 

II. 

Pályázat erdészeti ösztöndijakra. 

Az Országos Erdészeti Egyesület a Bedő Albert-alapítvány
ból több, egyenként 800 (nyolczszáz) K-ás ösztöndíjra hirdet 
pályázatot. 

Az ösztöndijakra az Országos Erdészeti Egyesület tagsági 
kötelékében álló, vagy halálukig állott magyar erdőtisztek és erdé
szeti altisztek olyan reászorult és jó előmenetelü fiai részesülhet
nek, akik az erdészeti főiskolának hallgatói vagy a folyó év őszén 
készülnek arra beiratkozni. 

Pályázók bélyegtelen folyamodványaikban, amelyeket folyó évi 
július hó végéig kell az egyesület titkári hivatalához (Budapest, 
V., Alkotmány-u. 6 . sz.) beküldeni, tüntessék fel atyjuk nevét és 
állását, ha árvák, atyjuk halálozási évét, továbbá ellátatlan testvéreik 
számát. Mellékelni kell 1. vagyontalansági bizonyítványt; 2 . orvosi 
bizonyítványt arról, hogy ép és egészséges testi szervezettel s 



különösen hibátlan látó- és hallóérzékkel bírnak; 3. a főiskolai 
indexet, illetőleg érettségi bizonyítványt. 

Budapest, 1920. június hóban. 
Az elnökség. 

III. 

Pályázat a báró Bánffy Dezső-alapítvány ösztöndijaira. 

Az Országos Erdészeti Egyesület a báró Bánffy Dezső-alapit-
ványból több, egyenként 500 (ötszáz) K-ás ösztöndíjra hirdet 
pályázatot. 

Az ösztöndijakért gimnáziumba vagy reáliskolába járó oly 
ifjak folyamodhatnak, kiknek atyja az Országos Erdészeti Egyesület 
kötelékébe tartozó erdőtiszt. Az ösztöndijakra csak azok tarthatnak 
igényt, kiknek legutolsó bizonyítványában az ének és torna kivéte
lével az osztályzatoknak legalább fele jeles és jó. 

A bélyegtelen folyamodványokat folyó évi július hó végéig 
kell az Országos Erdészeti Egyesületnél (Budapest, V., Alkotmány-
utcza 6. sz.) benyújtani. 

A folyamodványhoz vagyontalansági bizonyítvány és a leg
utolsó iskolai bizonyítvány csatolandó, továbbá felsorolandók nev
es korszerint a folyamodó testvérei s az a körülmény, hogy folya
modó szülői lakhelyén látogatja-e az iskolát, vagy azon kivül s 
részesül-e valamely más ösztöndijban, nevelési segélyben, ingyenes 
vagy kedvezményes helyben, szintén kétséget kizáróan kitüntetendő. 

Budapest, 1920. június hóban. 
Az elnökség. 

ú% ó% ó% 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
i. 

Körrendelet csemetetermelés és szétosztás t á rgyában . 
"Valamennyi m. kir. állami erdőhivatalnak, kir. erdőfelügyelőségnek, kincstári 
erdőhatóságnak, a tatai m. kir. erdészeti szakiskolának és a királyhalmai m. kir. 

erdőőri és vadőri iskolának. 

13525/1920/I/A/3. F. M. sz. — Az évi csemetekészletek és szükségletek 
bejelentésénél élénk megütközéssel tapasztaltam, hogy az állami erdőhivalalok 


