
rendkívül megnehezíti, hogy az erdőbirtokosok sérelmes intéz
kedésekről, főként az adókivetés körüli sérelmekről konkrét 
adatokat nem bocsátanak az egyesület rendelkezésére. 

Tisztelettel kérjük, hogy helytelennek vélt hatósági intéz
kedéseket (pl. a vagyonadó kivetésénél tapasztalt aránytalan
ságokat stb.) egyesületünk tudomására hozni, szíveskedjék, 
hogy az egyesület felterjesztéseit jövőben konkrét adatokkal is 
alátámaszthassa. 

Budapest, 1925 október hóban. 
Az elnökség. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
AZ ERDÉSZETI SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL 

A magyar kir. földmivelésügyi miniszter előterjesztésére 
megengedem, hogy KaUivoda Andor és Almássy István minisz
teri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott főeirdőtanácsosok-
nak, továbbá Csopey 'Kornél magyar királyi gazdasági főtaná
csos, főeirdőtamácsosmaík nyugdíjaztatásuk alkalmából az erdé
szeti szolgálat terén szerzett éirdemeikért eilisaneirésem tudtul 
adassék-

Kelt Budapesten, 1925. éri október hó 5. napján. 
Horthy s. k. 
Mayer s- k. 

A m. kir. földmíveléisügyi miniszter előterjesztésére 
Ambrus Lajos magyar királyi főerdőtaináososnak nyugalomba 
vonulása alkalmából a magyar királyi gazdasági főtanácsosi 
címet adományozom. 

Kelt Budapesten, 1925. évi október hó 22. ©apján. 
Horthy s. k. 
Mayer s. k. 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöki állásának betöltése. 

Az Országos Erdészeti Egyesület december hó 7-én tar
tandó évi rendes közgyűlésének egyik kimagasló programm-
ponitja az új elnök megválasztása. 

örömmel és bizalommal várjuk ©nmek az időpontnak kö
zeledtét, amnál is inkább, mert Hadik János gróf, elnökjelölt 
személyében hatalmas erősségeit', biztos támaszt nyer az Orszá
gos Erdészeti Egyesület. 



Hadik János g,róf egyénisége annyira, közisnieirt, hogy 
tagjaink előtt nincs szükség aiz ő munkásságát bővebben ismer
tetni, elég Oola arra hivatkoznunk, hogy Hadik János gróf a ma
gyar közgazdasági életnek ma egyik legjelentékenyebb ténye
zője, olyan egyéniség, aiki ia közgazdasági élet minden ága, így 
különösen az erdőgazdaság iránt iis igen élénken érdeklődik s 
meggyőződését teljes energiával képviseli. 

Őszinte örömmel köszöntjük ő>t etnökjelölti minőségében 
és kérjük ,t. tagjainkat, hogy az elnökválasztó közgyűlésen 
minél számosabbain jelenjenek meg. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Széchenyi István gróf és a Nagy Magyar Alföld. Ily címen 
tartott Kaán Károly államtitkár, a. Magyar1 Tudományos Aka
démia tagja október hó 19-én, az Akadémia osztályülésén fel
olvasást, amelyen, úgy a földmivelésügyi iminisztérium, vala^ 
mint az erdőigazgafóságok tisztviselői igen nagy számban 
jelentek meg. Nagyban emelte az osztályülés fényét József és 
József Ferenc kir. fenségek megjelenése. 

Kaán Károly a választott tárgykörnek megfelelően 
Széchenyi István; grófnak főként az Alföld gazdasági fellendí
tésére vonatkozó munkásságát ismertette. Kiemelte, hogy 
Széchenyinek meggyőződése volt az, hogy az Alföldnek a 
magyarság bölcsőjének anyagi ós 'szellemi megsegítésével egy
ben az ország többi részének gazdasági és kulturális nívóját 
is emeli. 

Hollandia kép© lebegett Széchenyi szeme előtt, amidőn 
elsősorban az Alföld folyóinak [rendezését, a Duna—Tisza-osa-
torna ós egyéb csaitoimáik, majd utak, vasutak megépítését veszi 
tervbe. Az Alföld fásítását szükségesnek tartotta. Ilyen eirő-
feléételek mellett remélte az Alföldet eszmei virágos kertté va
rázsolni. Az örökbecsű Széchenyi idézetek egész sorozatá
nak tanulságos egésszé. való értékes összefoglalását a jelen
levők élénk elismeréssel honorálták. 

Az 0. E. E. részvétele a Széchenyi-emlékünnepen és dísz
felvonuláson. A f. évi november hó 8-án tartott nagyszabású 
emlékünnepen és díszfelvonuláson egyesületünk Térü Béla 
alelnök vezetése mellett küldöttségileg vett részt, A küldött
ség a Széchenyi-szobornál az O. E. E. koszorúját elhelyezte. 


