
Kérelem. 

I. 

A m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola számos 
tehetséges és törekvő, de szegénysorsu hallgatója állandóan nehéz 
küzdelemben van a megélhetés egyre sulyosbbodó viszonyaival. 
Mellékkeresetet, amellyel anyagi helyzetüket némileg megjavíthatnák, 
kis városunkban nem találhatnak, a főiskola pedig nem rendel
kezik oly alappal, amelyből nekik segítséget nyújthatna. 

Hazánk nagyközönségéhez, elsősorban erdőbirtokosaihoz, 
bánya-, kohó- és nagyvállalataihoz fordulunk tehát, azzal a kéréssel, 
tegyék lehetővé, hogy szegénysorsu, reászoruló, szorgalmas hall
gatóinkat legalább a legszükségesebb élelmezésben részesíthessük, 
kérjük, kegyeskedjenek erre a czélra évenkint egyrészt oly összeget 
adományozni, amely a kérelmezők közt (menza-segélyképen) szét 
volna osztható, másrészt pedig bocsássanak rendelkezésünkre 
nagyobb összeget, melyből menza-segélyalapot létesíthetnénk. 

Nemes tettükért, áldozatkészségükért Alma Materünk örökre 
hálás lesz. 

Sopron, 1922. évi augusztus hó 29-én. 

A főiskola ezidőszerinti rektora 
Jankó s. k. 
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A Selmeczbányáról menekült s jelenleg Sopronban működő 
m. kir. bánya- és erdőmérnöki főiskolán fennálló „Erdélyi Kör" 
és a „Székely egyetemi és főiskolai hallgatók egyesülete" soproni 
csoportja azt a nemes czélt tüzté ki feladatául, miszerint szegény
sorsu tagjainak segélyezésére kölcsön könyv- és szertárt állit fel, 
hogy istápot, útmutatót adhasson azoknak, kik szakbuzgalmuk, 
tanulmányszeretetük által vezéreltetve, alapos ismereteket akarnak 
gyűjteni s igy kilépni arra a térre, amelyen tudásuk .erejével 
szolgálhatják ezt az agyonnyomott szegény hazát és ennek tár
sadalmát. 

Egy olyan tárházat óhajt felállítani, melyben feltalálhatják 
mindazok a kellő segédforrásokat, kik azokat a mai nehéz körül
mények között saját erejükön megszerezni nem képesek. 



Elődeink fáradhatatlan, szorgalmas munkája által évek hosszú 
során összegyüjtögetett és féltve őrzött könyvtárunk a menekülés 
miatt — főiskolánk más, úgyszólván pótolhatatlan felszerelésével 
együtt — elveszett. A mai nehéz megélhetési viszonyok mellett 
a könyvek és segédeszközök beszerzése oly nagy összegeket kép
viselnek, amelyeket sokan, nagyon sokan, nem képesek nélkülözni. 

Pedig nekünk csak egy a vágyunk, erős, igaz akarásunk: 
tanulni és dolgozni. Tanulni és dolgozni, hogy kilépve az életbe, 
tudásunkkal ott és akkor szolgáljuk édes hazánk szent érdekeit, 
hová szakképzettségünk állit. 

És midőn kitűzte e nemes czélt, számit arra a lelkesedésre, 
mellyel hazája mindig támasza volt annak, ami szellemi erőnk 
felvilágosítására irányul. •>. 

Ezért fordulunk kérésünkkel a nemes szívű társadalomhoz, 
hogy bennünket bárminemű szakkönyv, rajz, írószerek vagy pénz
adománnyal nemes czélunk eléréséhez támogatni szíveskedjék. 
Mindennemű adományt „Erdélyi Kör" Sopron, Főiskola czimre 
kérem küldeni. 

Adományaikért előre is igaz magyar köszönetünk! 
Sopron, 1922. augusztus hó. 

Mildschütz Oyula s. k. 
, a főiskolai „Erdélyi Kör" elnöke. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

Felhívás az O r s z á g o s Erdészet i Egyesü le t j ó t é k o n y ala
p i tványaiból k i o s z t a n d ó s e g é l y e k ü g y é b e n . 

Felhívjuk az Országos Erdészeti Egyesület ama t. tagjait, 
illetőleg azok özvegyeit és árváit, akik az egyesület jótékony ala
pitványaiból segélyért óhajtanak folyamodni, hogy kellően fel
szerelt bélyegtelen folyamodványaikat legkésőbben f. évi november 
hó 5-ig az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalához (Budapest, 
V., Alkotmány-u. 6. sz.) nyújtsák be. 

Budapest, 1922. évi szeptember hó 5-én. 
A titkári hivatal: 



II. 

Uj hirdetési dí jszabás . 

Az Erdészeti Lapokban közzétett hirdetés ára: 

egyszeri hatszori 12-szeri 
m e g j e l e n é s e s e t é n 

Egész oldal 2.000 K 11.000 K 20.000 K 
Fél „ 1.000 „ 5.500 10.000 „ 
Negyed » 500 „ 2.750 „ 5.000 „ 
Nyolczad oldal . . . 300 „ 1.600 „ 3.000 » 

Milliméterterjedelem után mm-Vmt 12 K, apró hirdetéseknél 
egy szó 8 K, álláskeresleti hirdetéseknél 3 K. 

Táblázatok és petitszedés másfélszeresen számittatnak. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Halá lozás . Seyfried Károly ny. m. kir. főerdőmester, a 
Ferencz-József-rend lovagja, mult hó 8-án Pécsett,- életének 84, 
évében elhunyt. 

Az Országos Erdészeti Egyesület a boldogultban, aki a kincstári 
erdészet egyik kiváló tisztviselője volt, alapító tagját gyászolja.. 

Személy i hirek. A kormányzó a földmivelésügyi miniszter 
előterjesztésére Kondor Vilmos nyugalmazott főerdőtanácsosnak 
hasznos szolgálata elismeréséül a miniszteri tanácsosi czimet ado
mányozta, továbbá dr. Kövessi Ferencz és Jankó Sándor főiskolai, 
rendes tanárokat az V. fizetési osztályba kinevezte. 

Ideiglenes nyugalomba helyeztettek: Mózs Ferencz és Plotényt 
Jenő m. kir. főerdőmérnökök, Belházy Gyula m. kir. erdőtanácsos, 
és Csányi Aladár m. kir. segédmérnök. 

Áthelyeztetett: Pap Sándor m. kir. főerdőmérnök Verpelétre 
az ottani járási erdőgondnoksághoz. 

A f ő i s k o l a c z i m é n e k vá l tozása . A nagyméltóságú m. kir. 
pénzügyminiszter ur 1922. évi augusztus hó 5-én kelt 39990. sz. 
rendeletével a földmivelésügyi m. kir. miniszter úrral egyetértőleg 
megengedte, hogy a jövőben a főiskola eddigi czime helyett ai 


