
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

MEGHÍVÓ 

az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi rendes közgyűlését 
deczember hó 11-én d. e. 10 órakor Budapesten, saját helyiségé
ben (V., Alkotmány-u. 6. sz. II. emelet) tartja meg a következő 
tárgysorozattal: 

1. Jelentés az egyesületnek a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett 
tevékenységéről. 

2. Tiz választmányi tag választása. A választmányból az alap
szabályok értelmében kilépnek, de újból választhatók: Bittner 
Gusztáv, Csik Imre, Fekete Lajos, Havas József, nemeskéri Kiss 
Pál, Krajcsovics Béla, Lászlóffy Gábor, Máday Izidor, Osztroluczky 
Géza, Simon Gyula. 

3. Jelentés az 1909. évi számadások megvizsgálásáról és az 
1911. évi költségvetés megállapítása. 

4. Jelentés a „Deák-Ferencz-alapitvány" kamataiból kiirt pályá
zatok eredményéről és javaslat az 1911. évi kamatok hovafordi-
tása iránt. 

5. Indítványok a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási 
tárgyaira nézve. 

6. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általá
ban. (Ily indítványok az alapszabályok értelmében a közgyűlést 
megelőző napig a titkári hivatalnak írásban bejelentendők.) 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület t. tagjait 
felkérni, hogy a közgyűlésen minél számosabban megjelenni és 
tanácskozásainkon résztvenni szíveskedjenek. 

Budapest, 1910. évi október hóban. 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége. 

* 

Ezen meghívóval kapcsolatosan azon t. tagtársainkat, akik a 
m. kir. államvasutak vonalain menetjegykedvezményre más alapon 
nem birnak jogosultsággal, felkérjük, hogy kedvezményes menet
jegy váltására vonatkozó igazolvány megküldése végett levelező-



lapon legkésőbb deczember hó 8-ig az alulírott titkári hivatalhoz 
fordulni szíveskedjenek. 

A közgyűlést közös ebéd követi, melynek helyét magán a 
közgyűlésen fogjuk a t. tagok tudomására hozni. 

Az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatala. 

ú$ ú£ ú£ 

FAKERESKEDELEM. 

A hajófuvardijak felemelése. Az „Adria" tengerhajózási r.-t. 
azokban a viszonylatokban, melyek fatermékeink exportja szem
pontjából tekintetbe jönnek, a hajófuvardijtételeket jelentékenyen 
felemelte. Miután külföldi vevőink a szállítási díjtöbbletet nem 
hajlandók megfizetni, a fuvardijak felemelése versenyképességünk-
csökkentését jelenti. A fuvardijakban beállott változások a következők: 

1. Bükkfürészáru-díjtétel Barczelonába és Valencziába az eddigi 
11 frank helyett 12 frank. 

2. Bükk-tavoletti és testoni díjtétele Catania-Messinába az 
eddigi 6 frank helyett 7 frank, Palermóba és Milazzóba 7 frank 
helyett 8 frank 1000 kg-kérú. 

3. Jegenyefenyődeszkák díjtétele 5 frank helyett 6 frank a 
Catania-Messina viszonylatban köbméterenként, Reggióba, Paler
móba, Milazzóba 7 frank az eddigi 6 frank helyett. 

A hajófuvardijak felemelése érzékenyen sújtja bükkfakivitelünket, 
amely az utóbbi két évben örvendetes fejlődésnek indult. Ha az 
„Adria" a felemelt díjtételekhez ragaszkodik, elsősorban a spanyol 
piaczot fogjuk elveszíteni, mert a nagy verseny mellett a magyar 
áru ujabb megterhelést nem bir el. 

Az Olaszországba irányuló bükkfagyümölcsláda-kivitel szem
pontjából a díjtételek felemelése csapást jelent, mert ezen czikk-
ben a nagy román verseny folytán évek óta nagy pangás ural
kodik, ugy hogy számos termelő a ládadeszkatermelést a díjtételek 
felemelése esetén be fogja szüntetni, mert kizártnak tekintendő, 
hogy az olasz vevők a tonnánkénti 1T0 koronás díjtöbbletet meg
fizessék. A fiumei kikötő amúgy is kedvezőtlenebb helyzetben 
van a trieszti kikötőnél. Az olasz gyümölcs-exportőrök a narancsot 



többnyire kisebb vitorlásokon egyenesen Triesztbe viszik, és hogy 
az utat Olaszországba ne üres hajóval tegyék meg, Triesztben 
bármily áron vállalnak el ládadeszka-szállitmányokat, mig mi kizáró
lag az „Adria" hajóira vagyunk ráutalva, melyek az árut 1000 kg-
ként átlag egy frankkal drágábban szállították, mint az olasz 
vitorlások. Most ez a szállítási díjkülönbözet 1000 kg-ktnt 2 frankot 
tenne, ami a csekély belértékü bükkfánál igen jelentékeny összeg. 
Az érdekeltség már megtette a kellő lépéseket, hogy az „Adria" 
hajófuvardijtételei változatlanul fentartassanak. 

A talpfatermelők mozgalma most már dűlőre jut, ameny-
nyiben a kereskedelemügyi államtitkár a talpfatermelők nála járt 
küldöttségének kilátásba helyezte a kisebb talpfakészletek átvételét. 
Ezáltal számos kisebb exisztenczia megmenekül az anyagi romlástól, 
mig a Máv. olcsón szerezheti be elsőrangú 1911. évi talpfa
szükségletének egy részét. 

Magyar fatermelők Romániában. Leírhatatlan az a sok 
kellemetlenség, melynek a Romániában dolgozó fatermelők ki 
vannak téve. Nemcsak a hatóságok zaklatják a vállalkozókat, hanem 
a szomszéd birtokosok is alaptalan perekkel megakasztják az üzemet. 
Ezen pereknek czélja a zsarolás, mert a fatermelők minden áldozatra 
készek, csak hogy pereskedniök ne kelljen. Most is a szász hét-
birák és a magyar-olasz erdőipar r.-t. folytat ilyen pert román 
parasztokkal és az Oltu r.-t.-gal. 

Faárverési eredmények. A péterváradi vagyonközség október 
20-án megtartott árverésén a 86007 koronára becsült Lupanje 
erdőt M. Drashjim vette meg 138.083 koronáért, a Draganovci 
I. és II. erdőt, a Gjepus és Karakusa erdőt Schlesinger 
Illés vette meg a fenti sorrendben: 108.913, 148.913, 118.913 és 
38.913 koronáért, mig a Radjenovci erdőt Orünwald Salamon 
paksi fakereskedő vette meg 177.777 koronáért. — A gyurgyeváci 
vagyonközség 345.63 L66 koronára becsült faállományát Vlaako 
Deutsch Fakereskedelmi r.-t. és Benedik S. és fia vették meg 
562.617 koronáért. A túlfizetés tehát mintegy 63°/o. — A körösi 
vagyonközség két erdőrészét a Fakereskedelmi r.-t. vette meg 
140.501 koronáért. A túlfizetés 5 % . — A Csik megye magán
javainak tulajdonát képező veresvizvölgyi fenyőfájára tartott árverés 
eredménytelen maradt, mert csak becsáron alóli ajánlatokat nyuj-



tottak be. — A csikszentdomonkosi közbirtokosság 774.110 koronára 
becsült luczfenyőfáját az Unió erdő r.-t. vette meg. 1500 koronával 
a becsáron felül. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY ÖSZTÖNDÍJAKRA. 

86013 1910. — A főméltóságu herczeg Esterházy Miklós ur 
által a selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola erdé
szeti szakosztályánál létesített két (2) egyenként és évenként 600 
koronával dotált ösztöndijalapitvány egyikére pályázat hirdettetik. 

Az ösztöndijat csak oly magyar honos ifjú nyerheti el, aki 
középiskolai tanulmányait jó eredménynyel végezte és erkölcsi 
tekintetben kifogástalan. 

A pályázók közül elsőbbséggel bir az, akinek szülői a herczegi 
uradalom szolgálatában állanak. 

Az ösztöndijat elnyert pályázó annak élvezetében marad tanul
mányainak a főiskolán való befejeztéig. 

Ha azonban időközben tanulmányaiban hátramaradna, vagy 
erkölcsi tekintetben kifogás alá eső magaviseletet tanúsítana, tőle 
az ösztöndíj tanulmányai befejezése előtt is el fog vonatni. 

Az ösztöndíjban részesítendő ifjú tanulmányainak befejezése 
után köteles az alapító felhívására a herczegi hitbizomány területén 
a szakmájának megfelelő és a szabályozott javadalommal ellátva 
alkalmazásba lépni és ebben legalább 5 éven át megmaradni. 
A felhívás az utolsó tanév bezártát megelőző félévben fog az illető 
ifjúhoz kibocsáttatni. 

A pályázati kérvények főméltóságu herczeg Esterházy Miklós 
úrhoz czimezve, legkésőbb 1910. évi november hó 30-áig a Kis
martonban (Sopron vármegye) székelő herczegi központi igazgató
sághoz nyújtandók be. 

A pályázati kérvényekhez csatolandók: 
1. A születési anyakönyvi kivonat. 
2. A magyar honosságot igazoló helyhatósági bizonyítvány. 
3. Az érettségi vizsga sikeres letételéről szóló bizonyítvány 


