
Az erdészeti szak nevében is hálás elismeréssel kell adóznom 
azoknak a lelkes erdészeknek, kik adatgyűjtésük és felvilágosító 
közléseik révén egy-egy tégladarabbal szintén hozzájárultak e mű 
megalkotásához, mely ilyképen a magyar erdészet közös munkájá
nak tekinthető'. A megfigyelések ügyének felkarolása és a párat
lan áldozatkészség, melyben a nagyméltóságú földmivelésügyi 
miniszter ur munkánkat részesítette, forró hálára kötelezi mind
azokat, akik ily irányú mű létrejöttét óhajtották s akik ambicziótól 
eltelve, az erdészet fejlődését, az erdészeti tudományok előhaladását 
tartják szemük előtt. 

Átadom e munkát szaktársaim és természetbúváraink kezeibe: 
fogadják jóakarattal, forgassák haszonnal! 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYÉÉ. 

I. 

FELHÍVÁS 

a „Szantner-Gyula-segélyalapitvány-ból kiosztandó segélyek 
ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület által kezelt fenti alapítvány 
kamataiból ez év deczember havában két, egyenként 200 (kettőszáz) 
koronát kitevő segély kerül kiosztásra. 

A segélyek egyszersmindenkorra szólnak és elnyerésük sem 
előnyt, sem jogot nem ad a következő évben kiosztandó segély
ben való részesülésre. 

E segélyekben elsősorban az esztergomi káptalan szolgálatban 
álló vagy nyugdíjazott erdőtisztjeinek erkölcsi tekintetben kifogás 
alá nem eső gyermekei részesülhetnek, rendszerint tanulmányaik 
alatt, nemre való tekintet nélkül. 

Ellátatlan és keresetképtelen leánygyermekek azonban különös 
reászorultság esetén tanulmányaik befejezése után is részesülhetnek 
segélyben, úgyszintén nemre való tekintet nélkül a testi vagy lelki 
fogyatékosságban szenvedő keresetképtelen gyermekek is, ha tanul
mányokat nem is végeznek. 



A segélyek odaítélésénél a folyamodó, illetőleg szülei (gyámja) 
reászorultsága mellett a tanulmányi előmenetel is figyelembe vétetik. 

Amennyiben a segélyek vagy azok egyike a fenti feltételeknek 
megfelelő folyamodó hiányában nem volna kiadható, ugy abban 
— egyébként ugyanolyan feltételek mellett — oly más erdőtiszt 
gyermeke is részesülhet, aki az Országos Erdészeti Egyesületnek 
tagja, vagy életében tagja volt és tagsági kötelezettségeinek eleget tett. 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy 
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen kérelmüket, melyben a 
vagyoni viszonyok és a segélyre szorultság indokai valamint a 
tanulmányi előmenetel is kimutatandó, legkésőbb folyó évi november 
hó 10-ig az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalához 
(Budapest, V., Alkotmány-u. 6. II.) küldjék be. 

Budapest, 1917. szeptember hó 25-én. 
A titkári hivatal. 

II. 

FELHÍVÁS 
a „Hirsch Istvánné, született Kraft Anna segélyalapitvány-ból 

kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület által kezelt fenti alapítvány
ból ez év deczember havában két, egyenként 400 K-ás segély 
fog kiosztatni. 

A segélyek egyszersmindenkorra szólnak és elnyerésük sem 
előnyt, sem jogot nem ad a következő évben kiosztandó segély
ben való részesülésre. 

Segélyben elsősorban állami és közalapítványi erdőtisztek 
özvegyei, vagy ezek hiányában hajadon leányai, ilyen jelentkezők 
hiányában másodsorban más állami tisztviselők özvegyei, illetőleg 
hajadon leányai, végül harmadsorban magánjellegű erdőtisztek 
özvegyei, illetőleg hajadon leányai részesíthetők, ha római kath. 
hitfelekezetüek, továbbá teljesen vagyontalanok és keresetképtele
nek, vagy legalább is oly csekély nyugdijat élveznek, amely az 
Országos Erdészeti Egyesület megítélése szerint az életfentartásra 
nem elégséges. 

Az állami, közalapítványi és magánerdőtisztek özvegyeinél, 
illetőleg hajadon leányainál a segélyezés további feltétele, hogy 



férjük, illetőleg atyjuk haláláig az Országos Erdészeti Egyesület 
tagja volt és tagsági kötelezettségének halála napjáig eleget tett. 

Valamennyi segélyre jogosult között egyenlő reászorultság 
esetén azok birnak elsőbbséggel, akik a budapesti első vagy 
második kerületben születtek, a hajadon leányok közül egyébként 
egyenlő körülmények között azok, akik egészen vagy félig árvák. 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy 
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen kérelmüket, melyben 
születési helyük, vallásuk, vagyoni állapotuk és a segélyre szorult
ság egyéb indokai részletesen kimutatandók, legkésőbb folyó évi 
november hó 10-éig az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalá
hoz (Budapest, V., Alkotmány-u. 6) küldjék be. 

Budapest, 1917. évi szeptember hó 25-én. 
A titkári hivatal. 

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 önhihájukon 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 bélyegtelen 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 segitő alap stb.). 

Budapest, 1917. évi szeptember hó. 
A titkári hivatal, 

3% 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
HIRDETMÉNY. 

Az 1917. évben az őszi erdészeti államvizsgálat november 
hó 5-én s az erre következő napokon fog megtartatni. 

Budapest, 1917. évi szeptember hó 19-én. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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A háborúban rokkanttá lett erdészeti alkalmazottak 
segélyezésére szolgáló alapra befolyt adományok. 

(Folytatás, lezárva 1917. szeptember 30-án.) 

Ószombati volt úrbéresek 16 K 50 f, Nagyszeben város 100 K, 
Kisvári volt úrbéresek 45 K 75 f Veszprémi püsp. sümegi erdő
hivatala 248 K 91 f, Vendel János 51 K 09 f. 

Ernst és Schultz a zsarnóczai m. kir. erdőhivatal utján 4000 K. 
Csónaki uradalom 20 K, Bártfa város 1972 K 50 f, Fuchs 

Eizig 853 K 50 f, Nagyenyed város 100 K, Szászrégen város 50 K. 
A gyűjtés kezdete óta befolyt 149.410 K 93 f. 
Fogadják a nemesszivü adakozók az Országos Erdészeti 

Egyesület őszinte köszönetét! 
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