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FELHÍVÁS 

a Horváth-Sándor-alapitvány jutalomdija ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tulajdonát képező Horváth-
Sándor-alapitványnak kamataiból a folyó évben a kilenczedik 
1000 K-ás jutalomdíj adható ki. Ezzel a jutalomdijjal alapszabá
lyaink szerint az egyesületnek oly tagja jutalmazandó, akinek 
munkássága az erdőgazdaság gyakorlati vagy tudományos művelése 
terén, igy az erdőgazdaság gyakorlati intézése, a szakoktatás vagy 
szakirodalom terén, avagy az erdőgazdaság fejlődésére szintén 
kiható kísérletezés, föltalálás vagy felfedezések terén általánosságban; 
vagy bizonyos ágazatra nézve sikeresnek és hasznosnak s ennél
fogva elismerésre méltónak találtatik. 

Az Országos Erdészeti Egyesület minden tagjának jogában 
állván kellően indokolt javaslatot tenni, hogy az elismerő jutalomra 
az egyesület tagjai közül kit tart legérdemesebbnek, van szeren
csénk az egyesület tagjait tisztelettel felkérni, hogy e jogukkal 
élni és javaslatukat az egyesület elnökségéhez intézett levélben 
november hó 15-ig beküldeni szíveskedjenek. Névtelen ajánló
levelek figyelembe nem részesülnek. 

Az elismerő jutalmat az igazgató-választmány deczember hó
ban tartandó rendes ülésén titkos szavazással ítéli oda az egyesületi 
tagok által ajánlottak legérdemesebbjének. 

Budapest, 1915. október hóban. 
Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége. 

I I . 

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 alapitvány 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, 1915. évi szeptember hó. 
A titkári hivatal. 
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FAKERESKEDELEM. 

A tüzifapiaezon még egyre tart az áremelkedés, melyet a 
kézzelfogható készletek csekély mennyiségével, valamint a hozatali 
költségek emelkedésével indokolnak. Legutóbbi jegyzésünkhöz 
képest az árak mintegy 10%-kal emelkedtek, ugy hogy ma már 
350—360 K-t fizetnek azonnal szállítható áruért. 

A tüzifakészleteknek a kormány által elrendelt bejelentése 
utján nemsokára ki fog tűnni, hogy az országban levő kész tűzifa 


