
E G Y E S Ü L E T I KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlése, 

amely f. é. deczember hó 15-ére volt tervbe véve, az egyesületi 
közgyűléseket általánosságban eltiltó kormányrendelet értelmében 
nem volt összehívható. Mihelyt az emiitett kormányrendelet hatályon 
kivül lép, a közgyűlés megtartása iránt intézkedés történik. 

II. 

Választmányi ülés 1920. november 23-án. 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya ezen 
a napon tartott ülésében a pénztári jelentés tudomásulvétele után 
a Kronberger-féle adományból 30.000 K-t osztott szét a megszállott 
területekről menekült erdőtisztek között, megállapította az 1921. évi 
költségvetést, amelyet legközelebbi számunkban közölni fogunk 
és 36.000 K előleget szavazott meg a Vadas-féle Erdőműveléstan 
kiadási költségeire. 

Foglalkozott továbbá az igazgató-választmány az erdészeti 
főiskolán életbeléptetendő uj vizsgarenddel (két szigorlat állam
vizsga nélkül), az erdőtalaj értékelésével a vagyonadó szempont
jából és az OMGE-nek a kényszertermelések tárgyában érkezett 
átiratával. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

Az erdő- és faügyek országos kormánybiztosának 6410/1920. 
K. B. sz. rendelete a november hó ,30-án készletben levő tüzi-
famennyiségeknek a Magyarországi Faértékesitő Hivatalhoz 
és az illetékes kir. erdőfelügyelőségekhez leendő bejelentése 

tárgyában. 
A fatermelés mikénti állásáról az ország faszükséglete ellátásának szol

gálatában a már rendeletileg előirt időpontokon kivül is ezúttal meggyőződést 
óhajtván szerezni, felhívom az összes fatermelő üzemeket, uradalmakat, birtoko
sokat, hogy 1920. évi november hó 30-án a kitermelve levő összes tűzifa-



mennyiséget a Magyarországi Faértékesitő Hivatalnak és az illetékes kir. erdő
felügyelőségeknek jelentsék be. 

A bejelentést nem a negyedévi készletbejelentések alkalmával használni 
szokott „bejelentőlap" nyomtatványokon, hanem csak levélben kell eszközölni. 

Be kell jelenteni a készlettulajdonos nevét és pontos czimét, továbbá, 
hogy a készlet mely község határában fekszik, a bejelentett készlet kemény 
vagy lágy fenyőtüzifa-e, valamint azt is, hogy a bejelentés napján mely vasúti 
állomáson mennyi tűzifa tárol. 

Figyelmeztetem a készlettulajdonosokat, hogy ez a bejelentés a rendes 
évnegyedi bejelentés kötelezettsége alól senkit nem ment fel s a készleteket, 
valamint az azokban beállott változásokat az előirt „bejelentőlap" és „forgalmi 
jegyzék" nyomtatványokon 1921. évi január hó 1 én az eddig megkövetel! 
módon azért be kell jelenteni. 

Aki a jelen rendelet rendelkezését megszegi, vagy kijátsza, vagy meg
szegésénél, vagy kijátszásánál közreműködik, amennyiben cselekménye súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 6 (hat) hónapig terjed
hető elzárással és 2000 (kettőezer) koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Budapest, 1920. november hó 16. 

Kaán Károly s. k. 
az Erdő- és Faügyek Országos Kormánybiztosa. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Személyi hirek. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Burdáts 
János és Marlányi János miniszteri tanácsosokat sok éven. át 
teljesített hű és hasznos szolgálataiknak elismerése mellett nyu
galomba helyezte. —• Monspart István m. k. főerdőmérnököt 
gróf Hunyady József Kéthely székhelylyel uradalmi erdőmesterré 
nevezte ki. 

Az Alföld geológiai k ia lakulása az erdőtelepítés szem
pontjából czimen tartott előadást dr. Cholnoky Jenő egyetemi 
tanár egyesületünk székházában m. hó 19-én. Megállapította, hogy 
a geológiai múltban az Alföld klímáját az a tény szabályozta,-
hogy a környező hegyvidék sokkal magasabb volt, mint ma 
Ez okozta az akkori száraz és e mellett szélsőséges klimát, mely
nek folytán az Alföld sivatag jellegű volt. A hegyek alacsonyo-
dásával azután „steppe" lett belőle, melyen fokozatosan nagy 
tömegben összegyűlhetett a világűrből lehulló por, melyet a 


