
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 
Pályázati hirdetmény 

m e n e k ü l t e rdőt i s z t ek és azok c sa ládtag ja i r é szére adandó s e g é l y e k r ő l . 

Felhívjuk az ellenséges megszállás elől menekült vagy kiuta
sított segélyre szoruló erdőtiszteket s illetőleg azok családjait, 
hogy hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat 
f. é. november hó 5-éig az Országos Erdészeti Egyesülethea 
{Budapest, V., Alkotmány-u. 6. sz.) nyújtsák be. 

Budapest, 1920. évi október hó 10-én. 
A titkári hivatal. 

It. 

Felhívás az Országos Erdészeti Egyesület jótékony alapitvá
nyaiból kiosztandó segélyek ügyében. 

Felhívjuk az Országos Erdészeti Egyesület azon tagjait, ille
tőleg azok özvegyeit és árváit, akik az egyesület jótékony alapít
ványaiból segélyért óhajtanak folyamodni, hogy kellően felszerelt 
bélyegtelen folyamodványaikat legkésőbb f. é. november hó 5-ig 
az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalához (Budapest, 
V., Alkotmány-utcza 6. sz.) nyújtsák be. 

Budapest, 1920. évi szeptember hó 6-án. 
A titkári hivatal. 

III. 

Választmányi ülések. 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya f. évi 
augusztus hó 18-án Kaán Károly alelnök, szeptember 28-án pedig 
Talltán Béla báró elnöklete alatt ülést tartott. 

Az első ülésen kiosztásra kerültek a Bedő Albert-alapítvány 
•ösztöndíjai Mayer Zoltán és Ajtay László főiskolai hallgatók, 
továbbá Krausz Ernő és ifj. Scholtz Hugó végzett középiskolai 
tanulók részére. 

A második választmányi ülés jóváhagyta az 1919. évi zár
számadásokat és elhatározta, hogy a még mindig súlyos anyagi 
helyzetre való tekintettel a jövő évre is bekéri a tagoktól a folyó 



évben fizetett pótdijat. Több segély kiosztása után a székesfehér
vári ismeretlen alapítványának ügye került tárgyalásra. Az ismeret
len alapitó czélja általában Bedő Albert érdemeinek megörökítése 
volt s ezt legutolsó akaratnyilvánítása szerint Bedő Albert szobrá
nak az egyesületi székház előtt leendő felállításával kívánta elérni. 
Az igazgató-választmány arra való tekintettel, hogy az egyesület 
székháza előtt szobrot felállítani nem lehet s hogy ilyennek 
költségeire az alap, amely alig haladja meg a 2000 K-t, teljesen 
elégtelen, ugy vél az alapitó szándékának legmegfelelőbben csele
kedni, ha a közgyűlésnek az alapnak a Bedő Albert-alapba való 
beolvaszíását javasolja. 

Mindkét ülésen örvendetesen nagy számban vétettek fel 
tij tagok. 

c>? c l * 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
35304/1920/I/A/4. szám. I. 

A magya r királyi erdő- és vadőri iskolák szabályzata. 
I. A m a g y a r k i r á l y i erdő- ós v a d őr i i sko lák s z e r v e z e t e . 

1. Az iskolák czélja. 
1. §• 

A ni. kir. erdő- é3 vadőri iskoláknak az a czéljuk, hogy rendszeres iskolai 
s főképpen gyakorlati oktatás utján az eidőgazdaságok számára olyan egyéneket 
neveljenek, akik az erdőtörvények értelmében teljesítendő erdőőri és egyszersmind 
vadőri teendők elvégzésére alkalmasak és képesek legyenek arra, hogy a fulajdon-
képeni erdővédelmi és vadőri- teendőkön kivül egyrészt az erőgazdaságban reájuk 
váró munkálatokat végrehajtsák, másrészt az okszerű vadtenyésztési, vadápolásí 
és vadászati teendők végzésére is kellő ismereteket és gyakorlati jártasságot 
-szerezzenek. 

2. Az oktatás iránya, módja és anyaga. 
2. §. 

Az iskolák czéljához képest az oktatás iránya és módja határozottan 
•gyakorlati, miért is a kiképzés rendszeres erdőgazdaságban történik. 

3. §. 
A szakismeretek — tárgyuk rokonsága és összefüggése szerint csoporto

sítva — ugy taníttatnak, hogy az iskolai oktatás a gyakorlati kiképzéssel szoros 
és lehetőleg közvetlen kapcsolatba kerüljön. 


