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Való, hogy költséges vál lalat ; mert a vaddisznó a mireny-
és Strichnin-nek nagy tömegét birja el, mig elpusztul. Ha a 
ló vagy másrendü csal-étek jól van mérgezve, azonban mégis 
biztos halála, ha ugyan csak a harmadik határban is. A vad
disznó által egy évben okozott kárnak elhárítása, sokszorosan 
megtéríti a költséget. 

Nézetem szerint az általános vadászat-tilalom ideje lenne 
ezen hadjáratra a legalkalmatossabb — midőn vadászebek 
esetleges mérgezése ki van zárva. 

Mondanom fölösleges, hogy mérgezett vaddisznó haszon-
vehetetlen és hogy annak idején a törvény-közegek által esz
közölt körözése válna szükségessé, mely az embereket figyel
meztetné, s ezen mérgezett állatoknak bármely czélra való fel
használását szigorúan eltiltaná. 

Ha az indítvány némi viszhangra talál, a közjónak ér
dekét fogja előmozdítani.*) 

Neudorf, 1 8 7 6 . Seide Gyula. 

Tudósítás. 
Kapcsolatban az „Erdészet i Lapok" jelen füzetében közölt 

egyleti alapszabályok 6. és 7 . §-ával, a 10 . § nak 8., 9. és 
10. pontjaival, továbbá a 1 1 . §. a), b) és c) pontjaival van 
szerencsénk a lapunk jelen füzetéhez mellékelt alapítványi 
kötvény és tagsági nyilatkozat iveit azon tiszteletteljes kéréssel 
figyelembe ajánlani, hogy mind azon t. ügybarátaink és szak
társaink, kik az Országos Erdészeti-Egyesületnek alapító, vagy 

*) A vaddisznónak mérgezés által való irtását részünkről nem osztjuk, 
közöltük azonban e czikket azért, hogy felhívjuk t. vadásztársaink figyelmét arra, 
miszerint e különben is szapora vadat ugy vadászati mint gazdasági érdekekből 
lehető bő mértékben ejtsék. Szerk. 



rendes tagjai kivannak lenni, de hasonló tartalmú kötelezvényt 
vagy nyilatkozatot eddig még nem állítottak ki, szíveskedjenek e 
czélból a mellékelt iveket felhasználni, vagy azokra ismerőseik 
tisztelt körében aláírásokat s ez által uj egyleti tagokat szerezni. 

Azok, kik 100 frtnyi alapitványnyal már az egyesület 
alapító tagjai, de alapiványaikat 50 vagy 60 frtnyi összeg 
megpótlásával a jelen alapszabályok értelmében tehető leg
kisebb, vagyis 150 frtnyi alapítványi összegre kiegészíteni 
kívánják, ezt az előbb megjelölt pótlékösszegről kiállítandó uj 
alapítványi kötelezvénnyel tehetik. 

Az alapszabályok 10-ik §-ának 18-ik pontjára hivatkozva, 
azon hazafiúi reménnyel zárjuk be jelen sorainkat , hogy 
egyesületünknek nem csak jelenlegi tagjai fognak sietni uj 
tagokat szerezni, de azok is, kik eddig még nem állanak tár
sulatunk kötelékében, örömmel fognak abba belépni, hogy az 
Országos Erdészeti-Egyesületet a hazai erdőgazdaság körében 
közszükséget képező számos teendőknek teljesithetésére erkölcsi 
és anyagi támogatásukkal képesítsék, s ez által közgazdasági 
és nemzeti életünk culturális fejlődését a nálunk kiváló fon
tossággal biró erdőgazdasági téren is biztosítsák. 

Az egyesület a részére adott anyagi támogatást az általa 
kiadott „Erdészeti Lapok" ingyen megküldésével viszonozza 
és hisszük, hogy szakközlönyünk a gyakorlati gazdálkodás és 
faértékesités terén, valamint az erdészeti szakismeretek tág 
körében is nyújtott tájékozásai által olvasóinak számos kér
désben szolgálhat hasznos útmutatóul. 

Az összetartásban és buzgó alapos munkásságban állhat 
erőnk, s ugy szakunk mint hazánk érdekében erre és ennek 
kifejtésére kérjük tisztelt ügybarátainkat! 

Budapest, 1 8 7 7 . junius-hó. 
Az Országos Erdészeti-Egyesület titkári hivatala. 


