
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

I. 
Meghívó 

az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 
Az Országos Erdészeti Egyesület folyó évi rendes köz

gyűlését hétfőn, december hó 7-én délután 5 órakor Buda
pesten, saját helyiségeiben (V., Alkotmány-u. 6. sz») tartja meg 
a következő tárgysorozattal: 

1. Jelentés a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett egyesü
leti tevékenységről. 

2. Elnök, esetleg alelnök, továbbá 16 választmányi tag 
választása, még pedig 15 négy évre, 1 három évre. 

A választmányból alapszabály szerint kiléptek, de újra 
választhatók: Bethlen István gróf, Biró Zoltán, Borhy György, 
Darányi Ignác, Draskovieh József, Gyarmathy Mózes, Hering 
Samu, Hinfner György, Ivanich Ferenc, Kaán Károly, p. Nagy 
Sándor, Onczay László, Póch Kálmán, Bónai György; két hely 
halálozás következtében ürült meg. 

3. Az 1924. évi zárszámadás ós az 1926. évi költségvetés 
előterjesztése. 

4. Jelentés a Deák Ferenc-alapítvány kamataiból kiírt 
pályázatokról. 

5. Indítvány a jövő évi közgyűlés helyére és tanácsko
zási tárgyaira nézve. 

6. Egyéb indítványok. (Ilyenek az alapszabályok szerint 
a közgyűlést megelőző napig a titkári hivatalnál bejelen-
tendők.) 

Van szerencsénk az egyesület t. tagjait felkérni, hogy a 
közgyűlésen minél számosabban vegyenek részt. 

Az elnökség. 
Gondoskodás fog történni arról, hogy a közgyűlés után a 

résztvevők fent art ott heyen együtt vacsorázhassanak. A helyet 
a közgyűlésen fogjuk kihirdetni. 

II. 

Felhívás az ország erdőbirtokosaihoz! 

Az Országos Erdészeti Egyesület hivatásának megfele
lően az erdőgazdaságot érintő minden kérdést éber figyelem
mel kísér és szükség esetén azonnal kész közbelépni a kormány 
illetékes tényezőinél. Ezen a téren való tevékenységét azonban 



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. 


