A tölgy mesterséges uton való tenyésztését itt már pénzügyi szem
pontból sem tartom indokoltnak.
Értekezésemben a javasolt eljárásból bizton remélhető erdő
gazdasági előnyöket tartottam szem előtt és azt czéloztam, hogy a
Duna ártéri szigeerdők gazdálkodásában alkalmazott, meg nem
felelő felújítási mód módosításával olcsóbb és sikeresebb felújítási
módozatra térjünk át. Duna ártéri szigeterdőinkben a gazdálkodási
módozatoknak a helyes irányba való terelése által a közgazda
sági érdekeket is hathatósan szolgálni vélem akkor, amikor az
eddig elzárva tartott nagy kiterjedésű, fel nem újított ártéri erdő
területeinket, habár csak rövidebb időszakra is, a délvidéken
virágzó és a szükséges legelőterületet nélkülöző sertéstenyésztés
számára legelőterületül hozzáférhetővé óhajtom tenni.
Meg vagyok arról győződve, hogyha az eddig dívó és az
erdőgazdaság követelményeinek meg nem felelő felújítási módo
zatok helyett a jelen értekezésemben javasolt módozatokat alkal
mazzuk, hogy ártéri erdeink állapota kedvezően meg fog változni.
Értekezésemben foglaltakat saját tapasztalataim és megfigyeléseim
alapján adom közre és nyugodtan tekintek szaktársaim bírálata elé.
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
I.

MEGHÍVÓ.
Az Országos Erdészeti Egyesület helyiségeiben (Budapest,
V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 1913. évi október hó 17-én (pénteken)
délután 5V2 órakor Blattny Tibor kir. alerdőfelügyelő
Az erdőtáj á t a l a k u l á s a i r ó l
czimen felolvasást tart, melyre a t. Czimet tisztelettel meghívja
Budapest, 1913. október hóban
az Országos Erdészeti
Egyesület
elnöksége.
A felolvasást a Schuller-féle vendéglőben (V., Alkotmány-utcza 31.) barát
ságos összejövetel követi (étkezés étlap szerint).

II.
FELHÍVÁS
a „Horváth Sándor alapítvány" jutalomdija ügyében.
Az Országos Erdészeti Egyesület tulajdonát képező Horváth Sán
dor alapítványnak kamataiból a folyó évben a nyolczadik 1000 K-ás
jutalomdíj lesz kiadható. Ezzel a jutalomdijjal alapszabályaink
156. szakasza szerint az egyesületnek oly tagja jutalmazandó,
akinek munkássága az erdőgazdaság gyakorlati vagy tudományos
művelése terén, igy az erdőgazdaság gyakorlati intézése, a szak
oktatás, vagy szakirodalom terén, avagy az erdőgazdaság fejlődésére
szintén kiható kísérletezés, föltalálás vagy felfedezések terén
általánosságban vagy bizonyos ágazatra nézve sikeresnek és hasznos
nak s ennélfogva elismerésre méltónak találtatik.
Az Országos Erdészeti Egyesület minden tagjának jogában
állván kellően indokolt javaslatot tenni, hogy az elismerő juta
lomra az egyesület tagjai közül kit tart legérdemesebbnek, van
szerencsénk az egyesület tagjait tisztelettel felkérni, hogy e joguk
kal élni és javaslatukat az egyesület elnökségéhez intézett levélben
november hó 15-ig beküldeni szíveskedjenek. Névtelen ajánló
levelek figyelemben nem részesülnek.
Az elismerő jutalmat az igazgató-választmány deczember
hóban tartandó rendes ülésén az egyesületi tagok részéről jutalma
zásra ajánlottak közül a legérdemesebbnek titkos szavazással ítéli oda.
Budapest, 1913. évi október hóban.
Az Országos

Erdészeti

Egyesület

elnöksége.

III.
FELHÍVÁS
a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné",,
a „Luczenbacher Pál alapítvány "-ból és a „Faragó Béla "-féle
alapítványból kiosztandó segélyek ügyében.
Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté
kony alapítványából a folyó évi segélyek ez év 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 kötelezettségét
teljesítette. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt magyar
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek
halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági köte
lezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból hasonló
feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödikből erdő
tisztek és altisztek árvái nyernek segélyt.
Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy
hiteles okmányokkal felszerelt b é l y e g t e l e n folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. szám,
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 segítő alap stb.).
Budapest, 1913. évi október hó.
A titkári
hivatal.
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KÜLÖNFÉLÉK.
Halálozások. Oarlathy
Kálmán ny. m. kir. erdőigazgató, a
III. oszt. vaskoronarend lovagja, az Országos Erdészeti Egyesület
régi alapitó és hosszú éveken át választmányi tagja, mult hó
16-án szivszélhüdésben Nagybányán elhunyt. A jeles szakember
hosszú ideig működött államerdészeti közigazgatásunk vezető
állásaiban. Életrajzi adataira és működésére legközelebbi szá
munkban térünk vissza.
Hub Rezső urad. főerdész (Mór), az Országos Erdészeti Egye
sület alapitó tagja elhunyt.
Béke hamvaikra!

