
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
I. 

FELHÍVÁS 
a Horváth Sándor-alapítvány jutalomdija ügyében. 

A Országos Erdészeti Egyesület tulajdonát képező Horváth-
Sándor-alapitványnak kamataiból a folyó évben az ötödik 
1000 koronás jutalomdíj ki lesz adható. Ezzel a jutalomdijjal alap
szabályaink 156. szakasza szerint az egyesületnek oly tagja jutal
mazandó, akinek munkássága az erdőgazdaság gyakorlati vagy 
tudományos müvelése terén, igy az erdőgazdaság gyakorlati inté
zése, 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 ennélfogva 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 szíveskednének. 

íovábbí elüzérkedését s különösen az erőditvények lerombolását 
csak oly föltétellel engedje meg a városnak, ha az kötelezi magát, 
hogy az igy nyert területnek legalább ~k részét befásitja. S e felhívás
hoz csatlakozott a tuberkulózis elleni liga, az antialkoholikus liga, 
a párisi emlékek barátainak egyesülete s még több más kulturális 
és humanisztikus egyesület is. 

Természetesen az ily feladatok nem tartoznak állami hatás
körbe, hanem a municzipiális hatóságokra vár megoldásuk. A föld
mivelésügyi miniszter rendelete azonban serkentőleg és utmutató-
lag hathat abban az irányban is, hogy az autonóm törvényható
ságokat az erdő szociálpolitikai értékesítésére oktassa ki a városi 
lakosság érdekében. Ez kell hogy legyen a második lépés azon 
az uton, melyet Darányi miniszter bölcs rendelete kijelölt. V. S. 
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Névtelen ajánlólevelek figyelemben nem részesülnek. 
Az elismerő jutalmat az igazgató-választmány deczember hóban 

tartandó rendes ülésén az egyesületi tagok részéről jutalmazásra 
ajánlottak közül a legérdemesebbnek titkos szavazással itéli oda. 

Budapesten, 1909 október hóban. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 

elnöksége. 
II. 

FELHÍVÁS 

a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné", 
a „Luczenbacher Pál alapítvány"-ból és a Faragó Béla-féle ala

pítványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté
kony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon 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 dyenek, 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 alapítvány 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.). 

A titkári hivatal. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Faragó Béla f- Faragó Béla zalaegerszegi magkereskedő és 

csemetekerttulajdonos, az Országos Erdészeti Egyesület rendes 
tagja, mint őszinte sajnálattal értesülünk, mult hó 13-án hosszas 
szenvedés után 4 2 éves korában elhunyt. Egyike volt legtörekvőbb 
iparosainknak, aki jó hírnévnek örvendő üzletét saját erejéből fej
lesztette nagygyá, virágzóvá. Emlékét a magyar erdészet körében 
meg fogja őrizni az Országos Erdészeti Egyesületnél nagy áldozat
készséggel tett alapítványa, amelyből tudvalevően évenként három 
erdőtiszti vagy erdőőri árva részesül segélyben s amelynek gyara
pításáról még végső rendelkezésében sem feledkezett meg a nemes-
lelkü alapitó, amennyiben a boldogult mélyen sújtott özvegyének 
alább olvasható nyilatkozata szerint alapítványát ujabb 2 0 0 0 K-val 
növelte. 

Béke hamvaira! 

Az idei nagy kocsánytalan tölgymakktermés kedvező be
folyással lesz hegyvidéki tölgyeseink természetes felujulásának 
előrehaladására, melynek támogatása czéljából félig jóllakott ser
téseknek a felújítandó erdőkön való áthajtása a talaj felsértése és 
a makknak földbejuttatása végett melegen ajánlható. A z évi fater-
mést ily évben nagy területről, az évi vágás 4—5-szöröséről aján
latos a fokozatos felújító vágás módja szerint kitermelni, hogy 
minél nagyobb területen legyenek m e g a természetes felújítás 
előfeltételei. Nem e léggé ajánlható továbbá, hogy makkvetés utján 
való alátelepitések és felújítások is minél kiterjedtebb mértékben 
eszközöltessenek s az a ritka alkalom, hogy a kocsánytalan tölgy 
makkja olcsóbban szerezhető be, mint a kocsányos tölgyé, fel
használtassák arra is, hogy csemetekertjeinkben a szokottnál nagyobb 
területen vessünk kocsánytalan tölgymakkot, hogy ezzel is elő
mozdítsuk ezen értékes fafaj tenyésztését, amely tudvalevően a 
ritka makktermés miatt nehézségekkel jár. 


