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é rdeme, hogy nem ragaszkodot t makacsul az egyszer megállapí
tott módszerhez , a midőn az a fejlődő gazdasági viszonyoknak 
m á r nem tudott megfelelni. 

Az 1902. évben végre ismét ujabb erdőrendezési utasítás 
je lent meg. A következőkben a legutóbbi évtizedekben alkalma
zott ezen utas í tásokat bővebben ismertetjük. 

(Folyt, köv.) 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 
I, 

Felhívás 
az Országos Erdészeti Egyesület t. tagjaihoz. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tulajdonát képező 
Horváth Sándor-alapítványnak kamatai a folyó évben 
annyira felszaporodtak, hogy belőlük az első 1000 koro
nás jutalomdíj ez évben már ki lesz adható, a melylyel 
alapszabályaink 155. szakasza szerint az egyesületnek 
oly tagja jutalmazandó, a kinek munkássága az erdőgazda
ság gyakorlati vagy tudományos művelése terén, — igy 
az erdőgazdaság gyakorlati intézése, a szakoktatás vagy 
szakirodalom terén, avagy az erdőgazdaság fejlődésére 
szintén kiható kísérletezés, föltalálás vagy felfedezések 
terén — általánosságban vagy bizonyos ágazatra nézve 
sikeresnek és hasznosnak s ennélfogva elismerésre méltó
nak találtatik. 

Az Országos Erdészeti Egyesület minden tagjának 
jogában állván kellően indokolt javaslatot tenni, hogy az 
elismerő jutalomra az egyesület tagjai közül kit tart leg
érdemesebbnek, van szerencsénk az egyesület t. tagjait 
tisztelettel felkérni, hogy e jogukkal élve, javaslatukat az 
egyesület elnökségéhez intézett levélben november hó 15-ig 
küldjék be. 
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Névtelen ajánló levelek figyelemben nem részesül
hetnek. 

Az elismerő jutalmat az igazgató-választmány a 
deczember hóban tartandó rendes ülésén az egyesületi 
tagok részéről jutalmazásra ajánlottak közül a legérdeme
sebbnek titkos szavazással itéli oda. 

Budapest, 1903. október hó 10-én. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 

elnöksége. 
II. 

Meghívó az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 
Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi rendes köz

gyűlését deczember hó 20-án, délelőtt 11 órakor Buda
pesten, az egyesület helyiségeiben (V., Alkotmány-utcza 
6 sz. II. emelet) tartja meg a következő tárgysorozattal: 

1. Jelentés az egyesület működéséről a mult évi köz
gyűlés óta. 

2. Tiz választmányi tag választása. Az alapszabályok 
értelmében a választmányból kilépnek, de abba újból be-
választhatók: Almásy Andor, Csupor István, Imecs Béla, 
Khuen Héderváry Károly gróf, Laitner Elek, Rónay Antal, 
Tomcsányi Gyula. A hátralevő három választmányi tag helye 
halálozás, illetőleg lemondás által jött üresedésbe. 

3. Jelentés az 1902. évi számadások megvizsgálá
sáról és az 1904. évi költségvetésre vonatkozó javaslat. 

4. Jelentés a Deák Ferencz-alapitvány kamataiból 
kiirt pályázatok eredményéről és javaslat az alapítvány 
1904. évi kamatainak felhasználására nézve. 

5. Indítvány a jövő évi közgyűlés helyére és tanács
kozási tárgyaira nézve. 

6. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására 
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általában. (Az ily inditványok a közgyűlést megelőző napig 
a titkári hivatalnak Írásban bejelentendők.) 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület 
összes tagjait és az erdőgazdaság iránt érdeklődő közön
séget felkérni, hogy ezen közgyűlésünkön minél számo
sabban megjelenni és tanácskozásainkban résztvenni szí
veskedjenek. 

Budapesten, 1903. október hó 10-én. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 

elnöksége. 

Ezzel a meghívóval kapcsola tosan van szerencsénk a t. tag
társakat értesíteni, hogy a mennyiben más alapon vasúti menet
jegy-kedvezményre nincs jogosultságuk, egyesületünk titkári hiva
talával legkésőbb f. é. deczember hó 14-éig tudatni szíveskedjenek, 
hogy a magyar államvasutak, a déli vasút, a kassa-oderbergi vasút 
vagy az aradi és csanádi egyesült vasutak, mely állomásáról és 
mily ut iránynyal óhaj tanak a közgyűlésre utazni , minthogy az egye
sület a felsorolt vasutaknál kedvezményes menetjegy vá l tására jogo
sító igazolványokat szándékozik kieszközölni. 

A közgyűlés nap ján tar tandó közös ebéd helyét és idejét 
magán a gyűlésen fogjuk tudatni . A titkári hioatal. 

III. 
Felhívás 

a „gr. Tisza Lajos-", a „WagnerKároly-", az „Erzsébet királyné-" 
és a „Luczenbacher Pál-alapítvány"-ból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészet i Egyesület fenn megnevezet t négy 
jótékony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember 
hóban osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon 
kivül szorult helyzetbe ju to t t magyar erdötisztek és erdészeti 
altisztek nyerhetnek anyagi támogatás t , kik az Országos Erdészeti 
Egyesületnek első belépésöktől kezdve mostanáig legalább öt éven 
át tagjai voltak s mint ilyenek tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erd.-
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altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, akiknek férjük^ 
illetőleg atyjuk az Országos Erdészet i E g y e s u i e t n e k á l landóan és 
szintéTi legalább öt éven át tagjai voltak és tagsági kötelezett
ségeiket teljesitették. A harmadik a lapí tvány segélyeért olyan 
elhalt magyar erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az 
egyesületnek halálukig s szintén legalább 5 évig tagjai voltak és 
tagsági kötelezettségeiknek eleget tet tek. 

A segélyek mind a négy alapból a segélyre szorultság mér téke 
szerint szabatnak meg. Egy folyamodónak azonban a gróf Tisza 
Lajos-alapitványából 40 koronánál kisebb és 200 koronánál nagyobb, 
a másik két alapítványból pedig 40 koronánál kisebb és 100 koronánál 
nagyobb összeg nem adatik s csak kivételesen nyerhetnek 400, 
200, illetve 160 koronáig ter jedhető segélyt az olyan erdőtisztek 
és erdészet i altisztek, kik á l lomásukat elveszítvén, vagyon és 
kereset nélkül marad tak , vagy kik betegség és munkaképte lenség 
miatt önfentartásukról nem gondoskodhatnak, illetőleg az olyan 
özvegyek, kik férjüket ez évben veszítet ték el és vagyon vagy 
másnemű segély nélkül, legalább két kiskorú gyermekkel marad tak 
vissza, vagy végül az olyan árvák, kik atyjukat és anyjukat elve
szítvén, minden vagyon és segély nélkül ma rad t ak hátra . 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehá t az érdekelteket , 
hogy hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat 
legkésőbb folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti 
Egyesület litJcári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6 sz. 
II. emelet) nyújtsák be. A titkári hivatal. 

IV. 

Felhívás 
a „Viruljon fel e hon polgárainak erényére" jelige alatt beküldött 

pályamű visszavételére. 
Az ákácz monográfiájára hirdetet t pályázat a lapján fenti 

jelige alat t beküldött pá lyamüvet az Országos Erdészet i Egyesület 
igazgató-választmánya hiányos volta miat t a pá lyáza t alá bocsát
hatónak nem találta. Tisztelettel kérjük ennélfogva az i smere t len 
szerzőt, hogy kéz i ra tának visszavétele, illetőleg hovaküldése i ránt 
— az eredeti feladó-vevény csatolása mellett — intézkedni szíves
kedjék. A titkári hivatal. 


