
K Ü L Ö N F É L É K 

Kérelem a fára vonatkozó szállítási igazolványok tulaj
donosaihoz. F . hó 15-től a Faértékesitő Hivatal által kiadott 
szállítási igazolványok érvényüket vesztik s a fel nem hasz
nált igazolványok után a feleknek követelésük van a nevezett 
hivatallal szemben. 

Tisztelettel kérjük az összes érdekeltéket (uradalmakat, 
fatermelőket, fakereskedőket ós f aiparosokat), h o g y a leszá
molás során a Faértékesitő Hivatalt felhatalmazni méltóztas
sanak, hogy ily cimen jelentkező követelésüket a soproni erdő
mérnöki főiskola hiányos felszerelésének kiegészitésére bz Or
szágos Erdészeti Egyesület 23.602. sz. csekkszámlájára 
utalja át. 

A bányavállalatok több, mint 300 millió koronával támo
gatták eddig a főiskola bánya- és kohómérnöki fakultásait. 
Kérjük, h o g y az erdészeti, fakeresked elírni és faipari érde
keltség hasonló áldozatkészséget tanusitson az erdőmérnöki 
fakultással szemben, egyelőre ezeknek a visszatéritendő ösz-
szegeknek átengedése által! 

Az egyesületi tag- és pótdijak ujabb szabályozása. A 
korona vásárlóerejének a múlt év vége óta bekövetkezett igen 
nagymértékű süllyedése teljesen tarthatatlanná tette az akkor 
megállapított pótdijakat. A z 0 . E . E . eddig az idők jobbra
fordultát várva, túlontúl mérsékelten szabta meg tagjainak 
járulékait, annyira, h o g y immár saját adminisztrációjának 
költségei sem fedezhetők a folytonos drágulás közepette s az 
Erdészeti Lapok is maholnap teljesen elsorvadnak az óriási 
nyomdai költségek következtében. 

Más egyesületek már régóta sokkalta nagyobb mérték
ben vették igénybe tagjaik áldozatkészségét, mint az 0 . E . E . 

.állaimerdészeti, 80 magáauradalmi erdőtiszt, 11 erdőbirtokos és 
néhány niásfoglalkozásu egyesületi tag vett részt. 

Ezzel a 'közgyűlésre és fejleményeire Vonatkozó vitát a 
magunk részéről lezárjuk. Szerk. 



Ha az anyagi eszközöknek mindent megbénító' hiányától egye
sülétünket mentesíteni akarjuk, hja az eddigi szűkös gazdál
kodás kárait pótolni s az egyesület teljesitőképességét ismét 
emelni kívánjuk, határozott lépéssel kell közelednünk a tag
járulékok békeparitásához, amely mögött a megnagyobbodott 
számok ellenére a közelmúlt években messze elmaradtunk. 

A z Erdészeti Lapok összezsugorodtak, szakkönyvet — 
bármennyire szükség lenne reá — nem; adhattunk ki, az Er
dészeti Zsebnaptár is évek óta szünetel, az egyesületi szék
ház sürgős helyreállításra szorul, a személyzet javadalmazása 
felette szerény s egyes teendők 'a kellő személyzet és anyagi 
eszközök hiányában évek óta elmaradtak. 

Mindezen végre is segíteni kell! 
A z 0 . E . E. igazgató-választmánya f. hó 11-én tartott 

ülésében az ecsetelt- helyzet mérlegelése alapján a f. évre a 
tag- és pótdijakat alapitó és rendes tagokra egyaránt a 
következőkben állapította meg : 

Földbirtokosok, fakerefekedők, faiparosok és jog i sze
mélyek (városok, testületek, részvénytársaságok stb.) a régi 
16 arany 'koronát fizetik; tisztviselők, s általában kötött jöve
delmű tagok a f. évben 4 aranykoronát fizetnek s az elnökség 
fel van hatalmazva, hogy az illetők indokolt kívánságára mél
tányos esetekben ezt az összeget is mérsékelje. A régül főiskolai 
hallgatók tag- és pótdija 1 aranykorona. 

A z aranykorona f. évi június hó végéig teljesített be
fizetéseknél 16.000 papirkoronának számítandó, azután az 
egyenérték újból lesz megállapítandó. 

Július 1-én tul az említett összegek, ha előbb be nem 
küldettek, havonként l o százalék pótlékkal növekednek. 

A z Erdészeti Lapok előfizetési dija negyedévenkint 
2o . )oo K , erdészeti altiszteknek lo .ooo K . A z eddig befizetett 
évi előfizetési dijakkal az előfizetés június végéig ren
dezve van. 

' Tisztelettel kérjük, hogy azon t. tagtársak, akik eddig 
még kötelezettségüknek nem tették eleget, tartozásukat a 
januári számhoz csatolt posta-takarékpénztári csekk felhasz
nálásával immár a fentiek, figyelembevételével mielőbb egyen-



litsék ki; azok részére, akik az eddigi tagdijat már befizették, 
a különbözet beküldésére májusi számunkhoz ujabb csekk
lapot fogunk csatolni. 

Személyi hirek. A Kormányzó Ur Őfőméltósága Medveczky 
Ernő m. kir. főerdőtanáesost miniszteri tanácsossá nevezte ki, 
Ahnássy István, Ivanich Ferenc és KalUvoda Amdor m. kir. fő-
erdőtaiiácsosoknak pedig a miniszteri tanácsosi címet és jelle
get, továbbá Gsopey Kornél, Hibbján János, Gruber Gyula, 
Furherr János, dr. Hoffwnnn Gyula és Dezsényi Jenő mi. kir. 
föerdötanácsosoknak a hazai erdőgazdaság fejlesztése körül 
szerzett érdemeik elismeréséül a magyar királyi gazdasági fő
tanácsosi cimet adományozta, — A m. kir. föklmívelésügyi mi
niszter az 1879:XXXI. t.-c. 36. §-a' értelmében megkívánt erdé
szeti szakképzettség megbirálására alakított bizottságban meg
üresedett tagsági helyekre Doroszlai Gálbor miniszteri taná
csost, Chabada Géza m. kir. főerdtőanácsost, Czülinger János 
ny. kir. erdőfelügyelőt, Lesenyi Ferenc főiskolai r. k. tanárt és 
Nagy László érsekségi erdőfelügyelőt nevezte ki. 

Foffassy Gyula erdőtanácsos, a Wenckheim grófi család 
borossebesi uradalmának vezetője, a birtoknak a román kor
mány részéről történt elkobzása következtében visszatért hazá
jába és Győrött telepedett meg, 

Halálozás. M a r i á n y i János ny. min. tanácsos, a susáki 
erdőhivatal egykori érdemes főnöke, az OEE rendes tagja, 
amint megilletődéssel értesülünk, váratlanul elhunyt. Béke 
hamvaira! 

Adományok. A Selmeczbányaiak Egyesülete által folyó év 
március hó 1-én rendezett jótékonycélu műsoros táncestélyre 
szóló tiszteletjegy megváltása cimén az egyesülethez a hazai 
bányászat köréből 705.000 K adomány érkezett, mely összeg 
csaknem egészben a soproni bánya- és erdőmérnöki főiskolai 
ifjúság segélyezésére lett fordítva. Fogadják a nemesszivü ada
kozók az egyesület hálás köszönetének nyilvánítását. — Machay 
Szilveszter, ny. M Á V felügyelő, a soproni m. kir. bánya- és 
erdőmérnöki főiskola menzája javára 25.000 koronát adomá
nyozott. Fogadja adományozó ez uton a főiskolai tanács jegyző* 
könyvileg is megörökített köszönetét. 


