
Mivel pedig károsítás nem történt, a bíróság az eljárást beszün
tette s a vádlottat felmentette. 

Tehát amiért a 100 drb juh tulajdonosa 105 koronát fizetett,, 
azért az 1000 drb juh tulajdonosa büntetlen maradt.*) 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS 

a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné", 

a „Luczenbacher Pál alapitvány"-ból és a Faragó Béla-féle ala

pítványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté

kony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban 

osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon kivül 
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át 
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettsé
gét teltesitette. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt 
magyar erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesü
letnek halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tag
sági kötelezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból 
hasonló feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödik
ből erdőtisztek és altisztek árvái nyernek segélyt. 

*) Fennforgó esetben részünkről csak azon csodálkozunk, hogy csak a fű-
termésben okozott károsodásról emlékezett meg — fentiek szerint — a panaszos 
képviselője, holott a gyökérzet megsértése által a fában s esetleg a talajban 
tett kár is számba lett volna vehető, habár rövid ideig tartó legeltelésnél ter-
természetesen ez sem vezethetett volna nagyobb kártérítés megállapításához. 

Szerk. 



FAKERESKEDELEM. 

A bródi vagyonközség faeladása szeptember 22-én, Vin-
kovczén ment végbe; ez alkalommal a következő czégek aján
latait fogadták el : 
Az 57269 K-ra becsült Glovácz erdőrészt Gotthardi M. 60100 K-ért, 
a 85674 „ Orljak Prpic Milán 86900 „ 
a 79994 „ Banovdol „ ifj. Drach Mór 90393 „ 

79604 „ „ Luscic „ Deutsch P. és fiai 89009 „ 
a 85215 „ „ Lapadna Kusara erdőrészt ifj. Drach Mór 87215 „ 
a 66025 „ Musko ostrovo Benedik S. és fiai 67150 
a 99356 „ Ada Société d'import. 99356 
a 110100 „ Boljkovo Eckert F. M. 131900 „ 
az 50790 „ Sveno Société d'import. 67580 
a 126601 „ „ Rastovo 148680 ,. 
a 120431 „ „ Radisevo 156520 „ 
a 48603 „ Radjenovci „ Mohr és Társa 48603 
a 128077 „ Kra^ujna „ Lord és Társa 147288 „ 
a 36387 „ Ripaca Eissler J. és fiai 36706 „ 
a 188810 „ Josava „ Société d'import. 212210 „ 
a 69236 n Slaviz 73080 „ 
a 205217 „ Iztocna kusara ,, 225580 . 
a 282649 . C-injevci 988 348058 K-ért 

vette meg. A Krivsko Ostrovo, Rastovica, Kunjevci, Vrabcana, 
Almás, Oradina, Dubovica erdőrészek eladatlanok maradtak. A túl
fizetés mintegy 14 százalék. (Fr. L.) 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy 
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz., 
II. emelet) nyújtsák be. 

A folyamodványban kitüntetendő az élvezett fizetés vagy 
nyugdíj és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma, 
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e 
máshonnan segélyben (alapítványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.). 

A titkári hivatal. 
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