
mult tapasztalatai szerint járó erdőpusztitás és annak súlyos követ
kezményei az alantabb fekvő mezőgazdasági földekre és folyóink 
árviz-viszonyaira s végül a klímára is, nemkülönben az a körülmény, 
hogy az erdő legtöbb esetben csak nagyobbszabásu technikai be
rendezések mellett marad termelőképes, amilyenekre a kisbirtok 
nem alkalmas, mind ez arra utal, hogy a nép jövő boldogulása 
érdekében a jövendő szocziális törvényhozásnak inkább a már 
helytelenül elaprózott birtoknak szövetkezeti vagy más formában 
való tömörítése s ezzel produktivá tétele lesz a feladata, mint az 
erdők végzetessé válható elaprózása. 

Vajha az uj, nagy idők egy jobb erdőgazdasági állapothoz 
vezetnének, amelynek létrehozásán közreműködni mindnyájunk 
kötelessége! 

c l t c l f c l t 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
I. 

Meghivó 
az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület folyó évi rendes köz
gyűlését deczember hó 11-én, szerdán d. u. 6 órakor Buda
pesten, saját helyiségeiben (V., Alkotmány-utcza 6. sz.) tartja 
meg a következő tárgysorozattal: 

1. Jelentés a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett egyesületi 
tevékenységről. 

2. Egy alelnök, 17 választmányi tag és a számadás
vizsgáló bizottság választása.. Az alelnök és a számadás
vizsgáló bizottság két évre, a választmányi tagok közül 
15-en 4 évre, egy 2 évre és egy 3 évre választandó meg. 

Az igazgató-választmányból az alapszabályok értelmében 
kilépnek, de újból választhatók: Balogh Ernő, Bodor Gyula, 
Fischer-Colbrie Emil, Gaul Károly, Giller János, Jankó 



Sándor, Kallivoda Andor, nemeskéri Kiss Pál, Kovács 
Gábor, Krajcsovics Béla, Mikolás Vincze, Osztroluczky 
Miklós, Rochlitz Dezső, Roth Gyula és Tavy Gusztáv. 
Két hely elhalálozás következtében üresedett meg. 

3. Jelentés az 1917. évi számadásokról és az 1919. évi 
költségvetés előterjesztése. 

4. Jelentés a Deák-Ferencz-alapitváuy kamataiból kiirt 
irodalmi pályázatokról. 

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

6. Egyéb indítványok. (Ilyenek az alapszabályok szerint 
a közgyűlést megelőző napig a titkári hivatalnak írásban 
bejelentendők.) . 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület 
t. tagjait felkérni, hogy a közgyűlésen minél számosabban 
vegyenek részt. 

Amennyiben előre nem látott események a közgyűlés 
megtartását lehetetlenné fennék, erről a t. tagok a lehető
séghez képest a napilapok utján nyernek értesítést. 

Budapest, 1918. évi október hó 31-én. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 

elnöksége. 

(A közgyűlést ünnepélyes közétkezés ezúttal sem követi.) 

II. 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának Budapesten, 
1918. évi október hó 21-ón d. u. 5 órakor tartott rendkívüli üléséről. 

Jelen voltak: Horváth Sándor alelnök, Arató Oyula, Balogh 
Ernő, Oaul Károly, Kaán Károly, Kacsanovszky József, Kozma 
István, Muzsnay Qéza, Pajer István, Rochlitz Dezső, Schmidt 



Károly, Tomcsányi Gyula és dr. Tuzson János vál. tagok és az 
egyesület tisztikara. 

Horváth Sándor alelnök a távollevő elnök helyett szomorodot t 
szívvel és mély megi l le tődöt tséggel jelenti, hogy az egyesület 
nagyérdemű tiszteletbeli elnöke, káinoki Bedő Albert dr. t egnap 
délután jobblétre szenderült . 

H o g y ki volt Bedő Albert az Országos Erdészeti Egyesületnek 
és a magyar erdészetnek, azt legkevésbbé itt az igazgató-választ-
mány tagjai előtt kell kifejtenie, akik legé lénkebben érzik, hogy 
mily nagy, pótolhat lan veszteséget jelent az ő elhunyta az egyesületre, 
amelynek kebelében annak létcsülése óta, t ö b b mint 50 éven át, 
mint annak munkás titkára, majd az eg\esi i le t vezetésében bölcs 
mérséklettel és körültekintéssel részes alelnöke és tiszteletbeli 
e lnöke működöt t . 

Kéri a titkárt, hogy az egyesület gyászának mikénti kifejezésére 
vonalkozó javaslatát terjessze elő. 

Titkár indítványozza, hogy az igazgató-választmány őszinte és 
mély fájdalmának, a bo ldogul t iránti kegyeletének és m e g nem 
szűnő hálájának és tiszteletének a jelen ülés jegyzőkönyvében 
adjon kifejezést s részvétét a bo ldogu l t fia előtt a jelen ülésből 
k iküldendő küldöt tség utján nyi lvání tsa; 

indítványozza, hogy a választmány külön gyászjelentést adjon 
ki és a ravatalra tölgy- és fenyőlombból font koszorút helyezzen, 
a temetésen testületileg részt vegyen s arra a Budapesten lakó 
tagtársakat is felszólítsa; 

indítványozza továbbá, hogy Csik Imre választmányi tag ur 
felkéressék, h o g y az egyházi szertartás után az egyesület nevében 
elbúcsúzzon az elhunyttól , végül 

hogy határozza el az igazgató-választmány, hogy a bo ldogul tnak 
a magyar e rdőgazdaság és az egyesület körül szerzett é rdemei 
egyik közelebbi közgyűlésen ta r tandó emlékbeszéd keretében 
méltattassanak. 

Az igazgató-választmány mély megil letődéssel veszi tudomásu l 
az alelnök bejelentését és a titkár indítványait egyhangú lag hatá
rozattá emeli . 

A részvétet nyilvánító küldöt tségben való résztvételre a 
választmány Horváth Sándor alelnök vezetése mellett Ara tó 



Gyula, Kaán Károly, Tomcsányi Gyula vál. tagokat és a titkárt 
kéri fel. 

Horvá th Sándor alelnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Pajer 
István és Rochlitz Dezső vál. tagokat kéri fel. 

Ezzel az ülés tárgya kimerit tetvén, azt berekeszti. 

K. m. f. 

III. 

Helyreigazítás. 
Az Erdészeti Lapok legutóbbi füzetében (491. old.) a Hirsch 

Istvánná sz. Kraft Anna segélyalapitványból k iosztandó segélyekre 
vonatkozó felhívásban — a m. évi szöveg tévedésből történt át
vétele következtében — tévesen két, egyenként 400 K-ás segély 
kiosztásáról van szó. 

Helyreigazí tásként közöljük, hogy az a lap f. évi kamataiból 
csak egy segély és ped ig csupán 300 K összegben lesz kiadható, 
az alapítólevél rendelkezéseihez és az alapitvány kamatjövedel
méhez képest. 

A mul t évben azért volt két segély pályázat alá bocsátható, 
mer t két év kamatai álltak rende lkezés re ; a segély összege p e d i g 
a f. évben azért szállt — átmenet i leg — 300 K-ra alá, mer t az 
a lapí tványi tőkét képező had ikö lcsönkötvényeknek a f. évben csak 
egy , félévi szelvénye került beváltásra. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
titkári hivatala. 

M ó£ ó£ 


