
köz- és erdőgazdasági érdekek szerény nézetünk szerint elég jelen
tősek arra is, hogy megokolttá tegyék ama további tiszteletteljes 
kérelmünket, hogy a helyi forgalomban mindennemű bükkfa, mely 
eddig a C. osztályba és a 2. külön díjszabásba soroztatott, ezen
túl abban az esetben, ha legalább 200 km-t halad a magyar 
államvasutak vonalain, az l. kivételes díjosztályba soroz-
tassék. 

Tisztelettel megjegyezzük, hogy a bükkfának külön kedvez
ményben való részesítése nem uj dolog, amennyiben tudtunkkal 
Ausztriában egyes vasutak kedvezményben részesitik a bükkfát, 
de hazánkban és a szamosvölgyi és a zsibó-nagybányai vasút 
helyes közgazdasági érzékkel 15%-ig terjedő mérsékléssel szállítja 
a bükkrönkfát. 

Tisztelettel megjegyezzük végül erre vonatkozólag, hogy a bükk-
nek a többi fanemektől való megkülönböztetése igen könnyű, tehát 
ebben a tekintetben aggály alig merülhet fel, s hogy az a tömeges 
forgalom, mely bükkerdeink üzembe vétele után várható, szerény 
nézetünk szerint kizárja, hogy kérelmünk teljesitése esetén ebből 
kifolyólag a magyar államvasutak bevételei csökkennének." 
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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, illető
leg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt évén át tagja volt és tagsági kötelezettségét 
teljesítette. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt magyar 
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik a egyesületnek 
halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági 
kötelezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból 
hasonló feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödik
ből erdőtisztek és altisztek árvái nyernek segélyt. 

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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