
Egyesületi közlemények. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 1901. évi május hó 4-én 

tartott rendes választmányi ülésének jegyzökönyve. 

Jelen voltak : Báró Bánffy Dezső elnök, dr. Bedö Albert L 
alelnök, Horváth Sándor II. alelnök, Arató Gyula, Havas Ágoston, 
Hirsch István, Katiina Károly, Laitner Elek, Nagy Károly, Beinfusz 
tJódog, Sóltz Gyula, Tavi Gusztáv, Tomcsányi Gyula választmányi 
tagok, számos alapító és rendes tag, Bund Károly titkár és Cserny 
Győző pénztáros. 

Távolmaradásukat kimentették: Bittner Gusztáv, Csupor 
István, Krajcsovits Béla, Lászlóffy Gábor, Máday Izidor és 
Vadászffy Jenő választmányi tagok. 

I. Elnök az ülést megnyitván, köszönetet mond Havas 
Ágoston urad. erdömesternek és Kaán Károly m. k. erdésznek a 
választmányi ülést megelőzőleg tartott érdekes felolvasásokért s a 
reájuk vonatkozó vitát a legközelebbi választmányi ülés napirend
jére tüzi. 

II. A pénztár állásáról a pénztáros a következő jelentést 
terjeszti elő: 

„A folyó évi márczius hó 2-án tartott rendes választmányi 
ülés óta az egyesület pénztárába összesen 26,01679 K. folyt be. 

A pénztárban a következő pénzkészletet őrizzük: 
a pénztári számadás készlete... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,40606 K. 

Az utolsó választmányi ülés óta a következő rendkívüli be
fizetések történtek : 

1. kötvényben tett alapítványok törlesztésére 370 korona 
folyt be, 

2. a Wagner Károly alap javára 10 K., 
3. az Erzsébet királyné alap javára 4-42 és végre 
4. a Horváth Sándor alap javára külön adomány képen 10 K.-t 

fizettek be. 
Ezeken az összegeken kivül az egyesületnek a legutóbbi 

választmányi ülésen részletesen előadott vagyoni állapota a Horváth 

az alapítványi 
a letéti 

8 32,244-82 K . 
. . . 10,331-80 K. 

Összesen 54,982'68 K.. 



Sándor féle alap létesítésére összegyűjtött s a pénztárnak átadott 
10,119'92 K. takarékpénztári letéttel növekedett. 

Van szerencsénk javasolni, hogy ezen az összegen az eddig 
követett eljáráshoz képest s annak czélszerübb gyümölcsöztetése 
okából 4%-os koronajáradékkötvényt vásároljunk. 

Egyúttal felhatalmazást kérünk arra nézve is, hogy a mult 
választmányi ülésen elrendelt értékpapír-vásárlással egyidejűleg a 
földhitelintézet értesítése szerint 1000 frt névértékkel kisorsolt 
földhitelintézeti záloglevél helyébe 4%-os földhitelintézeti korona 
értékű záloglevelet vehessünk." 

A pénztári jelentéssel kapcsolatosan dr. Bedő Albert I. alelnök 
a választmány figyelmét felhívja a központi hitelszövetkezet 
5%-kal kamatozó kötvényeire, a melyek ép oly biztos értékpapi
rosok, mint az eddig vásároltak. 

Az igazgató-választmány a pénztári jelentést tudomásul veszi, 
a Horváth Sándor alapitvány-tőkéjéből 4%-os koronajáradék-köt
vény vásárlását, nemkülönben a kisorsolt földhitelintézeti zálog
levél helyett egy uj ily záloglevél vételét elrendeli és elhatározza, 
hogy a jövőben az eddigi értékpapirokon kivül a szerzett tájéko
zás alapján a központi hitelszövetkezet 5%-os kötvényei is vásá
roltassanak. 

III. Azon bizottság nevében, a melyet a választmány f. é. 
márczius hó 2-án tartott ülésében a Horváth Sándor-alapitvány 
számadásainak megvizsgálására, az alapítvány rendeltetésének 
megállapítására és az alapszabályokba felveendő uj szakaszok 
szövegezése végett kiküldött, Laitner Elek vál. tag a következő 
jegyzőkönyet és alapszabály-tervezetet mutatja be: 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett az Országos Erdészeti Egyesület helyiségében 1001. évi május hó 

2-án a Horváth Sándor alapítványra vonatkozó bizottsági tárgyalásnál. 

Jelen voltak: a bizottság részéről: Laitner Elek, Tamcsányi 
Gyula, Vadas Jenő, Havas Ágoston, Arató Gyula, Bund Károly; 
az egyesület részéről Horváth Sándor II . alelnök és Cserny Győző 
pénztáros. 

1. Az egyesületi titkár, mint a bizottság tagja, bejelenti, hogy 
az egyesületi pénztáros és Arató Gyula bizottsági tag közremü-
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ködösével ugy az alapítványra, valamint az alapítvány gyűjtésénél 
fölmerült és a gyűjtő-bizottság által födözött költségekre vonat
kozó összes számadásokat tételröl-tételre, a számadási okmányokkal 
együtt átvizsgálta és teljesen rendben levőnek találta. 

A bizottság e jelentést tudomásul vévén, javasolja, hogy a 
felelős számadóknak a fölmentvény megadassák és az aláírások, 
valamint a pénzszámadás eredménye az Erdészeti Lapokban 
közzététessék. 

2. Az alapítvány rendeltetésére nézve a bizottság a Vadas 
Jenő és Arató Gyula biz. tagok részéről külön-külön írásban elő
terjesztett és teljesen egyértelmű javallatot beható eszmecsere 
után magáévá tevén, javasolja, hogy az alapítvány kamataiból a 
magvar erdőgazdaság fejlődésére kiható munkásság elismeréséül 
és másoknak is* ilyen mukásságra való buzdítása végett, az egye
sületnek olyan tagjai jutalmaztassanak meg, akfknek munkás
sága az erdőgazdaság gyakorlati vagy tudományos müvelése terén, 
— igv az erdőgazdaság gyakorlati intézése, a szakoktatás vagy a 
szakirodalom terén, avagy az erdőgazdaság fejlődésére szintén 
kiható kísérletezés, föltalálás vagy lelfödözések terén, — általá
nosságban vagy bizonyos ágazatra nézve sikeresnek és hasznos
nak s ennélfogva elismerésre méltónak találtatik. 

Ehez a bizottság részéről elfogadott javaslathoz Horváth 
Sándor egyesületi alelnök a saját részéről szintén hozzájárult. 

3. A bizottság beható megbeszélés tárgyává tette egyszers
mind azokat az elveket is, melyek szerint azok a rendelkezések 
megállapitandók, a melyek az alapítvány kezelésére és a jutalom 
odaítélésére és kiadására vonatkozólag az alapszabályokba beillesz-
tendők lesznek. Az alapszabályokba felveendő uj szakaszoknak a 
megállapodás értelmében leendő megszövegezésével a bizottság 
Arató Gyula és Bund Károly biz. tagokat bizza meg. 

4. Végül a bizottság, a megelőző pontokban foglaltakkal 
kapcsolatban, még azt is indítványozza, hogy az igazgató-választ
mány a legközelebbi közgyűlés elé oly értelmű javaslatot terjesszen, 
hogy az alapítvány összege az egyesület mult 1900. évi költség
vetésében mutatkozó bevételi fölöslegből 15,000 koronára egészít
tessék ki. 

5. A jegyzőkönyv hitelesítésével Laitner Elek és Arató Gyula 



bízatnak meg azzal, hogy az alapszabályok uj szakaszainak ter
vezete ezen jegyzőkönyv mellékleteképen terjesztessék az igazgató
választmány elé. 

K. m. í. Bund Károly s. k. 
m. jkv. vezető. 

Hitelesítésül: 
Laitner Elek s. k. Arató Gyula s. k. 

A ..Horváth Sándor-alapitvány"-ra vonatkozólag az alapszabályokba 
fölveendő uj szakaszok szövegének tervezete. 
V I I . H o r v á t h S á n d o r-a 1 a p i t v á n y. 

154. §. Az Országos Erdészeti Egyesület tagjainak önkénytes 
adakozásából magánúton gyűjtött és az egyesületnek 1901. évi 
márczius hó 2-án rendelkezésére bocsátott 10,119 K. 92 I'. összeg
ből, az adományozók kívánságához képest, az 1901. évi 
hó __.-án tartott közgyűlés határozatával alapítvány tétetett le s 
ugyanazon közgyűlés által az alapítvány tökéje 15,000 koronára 
egészíttetett ki. 

Az alapítvány Horváth Sándornak, az egyesület II. alelnöké
nek s volt titkárának az egyesület körében, valamint a közszol
gálatok terén hosszú időn át kifejtett buzgó és eredményes mun
kássága elismeréséül „Horváth Sándor-alapitvány"-nak neveztetett 
el, rendeltetése pedig aképen állapíttatott meg, hogy az alapítvány 
kamataiból a magyar erdőgazdaság fejlődésére kiható munkásság 
elismeréséül és másoknak is ilyen munkásságra való buzdítása vé
gett az egyesületnek olyan tagjai jutalmaztassanak meg, akiknek 
munkássága az erdőgazdaság gyakorlati vagy tudományos müvelése 
terén, — igy az erdőgazdaság gyakorlati intézése, a szakoktatás 
vagy szakirodalom terén, avagy az erdőgazdaság fejlődésére szin
tén kiható kísérletezés, föltalálás vagy felíödözések terén, — álta
lánosságban vagy bizonyos ágazatra nézve, sikeresnek és hasznos
nak s ennélfogva elismerésre méltónak találtatik. 

155. §. Az alapítvány, mely további önkéntes adományokból s 
esetleges hagyományokból és az Országos Erdészeti Egyesület által 
esetleg megszavazandó összegekből tovább növeltetik, az Országos 
Erdészeti Egyesület tulajdonát képezi s mint ilyen az alapszabá
lyoknak a törzsvagyon kezelésre vonatkozó rendelkezései szerint 
kezeltetik, oly kikötéssel azonban, hogy a tőke állása számadás-
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szerüleg nyilvántartandó, annak kamatai pedig az egyesület költség
vetésében mint bevétel a „Horváth Sándor-alapitvány bevétele" 
czimü rovat alatt s mint kiadás a „Horváth Sándor-alapitványból 
adandó jutalomra" czimü rovat alatt mindig külön kitüntetendök. 

156. §. Az alapítvány kamataiból kiadandó jutalom összege 
egyelőre 1000 koronában állapíttatott meg ; s a jutalom abban az 
évben adatik ki, amelyben az alapítvány időközi kamatainak ösz-
szege az 1000 koronát eléri. Addig az időközi kamatokat az 
egyesület letétképen kezeli. 

Az alapítvány tőkéjének gyarapodásához mérten a jutalom 
összege utóbb 500—500 koronával emelendő; s e végből már 
attól az évtől kezdve, amelyben az alapítvány egy-egy évi kamata 
az 1000 koronát és illetőleg utóbb az 1500, 2000 stb. K. összeget 
meghaladja, a kamattöbblet az alapítvány tökéjének gyarapítására 
fordíttat ik. 

157. §. A jutalmat az Országos Erdészeti Egyesület, a magyar 
erdőgazdaság fejlődésére kiható munkásság elismeréséül, adomány
levél kíséretében, aranyban adja. 

Erre az elismerő julalomra csak az Országos Erdészeti 
Egyesület tagjai tarthatnak igényt; másnak, avagy az alapítvány
ból már jutalmazott egyesületi tagnak újból, oda nem ítélhető. 

158. §. Az esetről-esetre kiadandó elismerő jutalmat az Orsz. 
Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya mindig a deczember 
havi rendes választmányi ülésen, titkos szavazással ítéli oda. Az 
ülés meghívójában jelezni kell, hogy a jutalom kiadása szintén 
napirenden van. 

Ezen a választmányi ülésen a szavazást megelőzőleg az 
elnökség azok névsorát, akik esetleg nála az egyesületi tagok ré
széről a jutalmazásra írásban ajánltattak, az ajánlás megokolá-
sával és az ajánlatok nevével együtt előterjeszti s ennek megtör
téntével a szavazást elrendeli. 

Az ajánló iratok az ülés jegyzőkönyvének eredeti példánya 
mellé helyeztetnek. 

159. §. A szavazásnál általános szötöbbég dönt, de a jutalom 
nyertese igy is csak az lehet, akire legalább 10 szavazat esett. 
Amennyiben az általános szótöbbség az első szavazásnál igy el 
nem éretnék, a két legnagyobb szavazatszám nyertesei között uj 



szavazás ejtendő meg, mindaddig, amig az általános szótöbbség 
az emiitett feltétel mellett el nem éretik. 

160. §. Ha az odaítélt jutalom kiadása bármi okból meg nem 
történhetnék, annak összegét az alapítvány tőkéjének gyarapítására 
kell fordítani. 

Ha pedig a jutalom odaítélése a 158. §-ban emiitett ülésen 
bármi okból nem történhetnék meg, a jutalom odaítélését a leg
közelebbi választmányi ülés napirendjére újból ki kell tűzni. 

Budapesten, 1901. évi május hó 3-án. 
Bund Károly s. k. Arató Gyula s. k. 

Az igazgató-választmány a felelős számadóknak a felmentvényt 
megadja és elrendeli, hogy az aláírások és a pénzszámadás ered
ménye az Erdészeti Lapokban közzététessék; hosszas és beható 
vita után az alap rendeltetésére nézve a bizottság javaslatát el
fogadja, az alapszabály-tervezetet azonban oly értelemben tartja 
módositandónak, hogy az egyesületi tagok részéről a jutalomra 
történő ajánlás határideje az illető év november 15-ében állapít
tassák meg, az ajánlottak nevei az ajánlás indokaival és az ajánlók 
megnevezésével legalább 7 nappal a választmányi ülés előtt a 
választmányi tagokkal közöltessék, s hogy végül az igazgató
választmány csakis az ajánlottak egyikének Ítélheti oda a jutalmat. 

Egyben elhatározza az igazgató-választmány, hogy a köz
gyűlésnek oly értelmű javaslatot tesz, miszerint a Horváth Sándor-
alapitvány a mult év pénztári feleslegéből 15,000 koronára egé
szíttessék ki. 

IV. A Deák Ferenez-alapítvány 1902. évi kamatának fel
használására vonatkozólag a kiküldött bizottság a következő javas
latot terjeszti elő: 

Tekintetes Igazgató-Választmány! 
Megbízatást nyervén arra, hogy a Deák Ferencz-alapitvány 

1902. évi kamataiból kitűzendő pályakérdésre nézve javaslatot 
tegyünk, van szerencsénk nézetünket a következőkben kifejteni. 

A hazai erdészeti irodalom immár kevés kivétellel az erdő
gazdaság valamennyi ágazatát felöleli s elérkezettnek látjuk az időt 
arra, hogy a netalán még szükségesnek mutatkozó alapvető mun
kákról való gondoskodás mellett egyes részletkérdések beható tár-



gyalására térjünk át. Véleményünk szerint e téren erdőgazdaságunk 
legtöbb hasznát látná erdöalkotó fanemeink gazdasági monográfiáinak, 
a melyekre idöközönkint írhatna ki az Orsz. Erdészeti Egyesület 
pályázatot. 

Tisztelettel javasoljuk, hogy a Deák Ferencz-alapitvány 
1902. évi kamatai is ily czélra használtassanak fel és pedig ezúttal 
az ákácz monográfiájának megírását tartanok kívánatosnak, mint 
oly fanemét, a mely hazánkban ugy az alföld homokterületein, mint 
a dombvidék és elöhegység számos helyén megbecsülhetlen hasz
nunkra van és sem a hazai, sem a külföldi szakirodalomban minden 
irányú méltatást még nem nyert. 

Javaslatunk tehát a következő: 
„Kívántatik az ákácznak (Robinia Pseudoacacia) teljes gazda

sági monográfiája, a mely különös tekintettel a következő pontokra 
irandó meg : 

Elterjedés és gazdasági jelentőség, botanikai tüzetes leirás, 
erdőgazdaságilag fontos tulajdonságok (termőhelyi igények, visel
kedés különféle termőhelyeken és elegyben, növekedési és fater-
mési viszonyok, a fa tulajdonságai és használati értéke stb.), az 
ákácz ellenségei, és az ellenük való védekezés, az ákáczerdö tele
pítése és felújítása, ápolása, nevelése, használata, az ákáczla mint 
a fakereskedelem és faipar tárgya (értékesítés módjai stb.), az 
ákáczerdö üzemrendezése és jövedelmezősége." 

Budapest, 1901. április hó 22-én. 

Tavi Gusztáv s. k. Horváth Sándor s. k. 
Bund Karolt) s. k. Csilnj Lőrinez s. k. 

Az igazgató-választmány e javaslatot elfogadja és a közgyű
lés elé terjeszteni rendeli. 

V. A faeladási szerződésekre vonatkozó pályamüvek bírálá
sára kiküldött bizottság a beérkezett négy pályamű közül három
nak bírálatát beterjeszti, a negyedikre vonatkozólag azonban, 
melynek jeligéje „Legyen a szerződés a viszonyoknak megfelelő", 
jelenti, hogy az egy sajnálatos véletlen folytán eltévedt, és a leg 
szorgosabb kutatás daczára sem volt feltalálható. Kéri tehát a 
bizottság, hogy e pályamű szerzője felkéressék, hogy kéziratának 
tisztázatát újból küldje be. 



Az igazgató-választmány a bemutatott három bírálatot a 
negyedik pályamű bírálata hiányában nem tárgyalja és elrendeli, 
hogy az elveszett pályamű ismeretlen szerzője az Erdészeti Lapok 
utján kéressék fel munkájának újból való beküldésére. 

VI. A titkári hivatal tudomására jutott, hogy gr. Forgách 
Károly uradalmain ismét 269 db különféle agancs áll készen az 
elszállításra, illetőleg az egyesület helyiségeiben való elhelyezésre. 
Az egyesület jelenlegi helyiségeiben azonban épenséggel nincsen 
hely több agancs befogadására; a titkár ennélfogva felhatalmazást 
kér arra, hogy az uradalomtól a küldemény függőben tartását 
kérhesse mindaddig, amíg az agancsok elhelyezésére nézve vala
mely irányban döntés történik. 

A választmány ily értelemben határoz. 
VII. Az egyesület a választmány legutóbbi ülésén hozott 

határozat értelmében több vasút igazgatóságához fordult kedvez
ményes menetjegyekért a felolvasó ülésekre utazó vidéki tagok 
részére. A titkár sajnálattal jelenti, hogy a kérelem csak részben 
volt eredményes, a mennyiben a m. kir. államvasutak által mint 
eddig, csakis a közgyűlés alkalmára helyeztettek mérsékelt áru 
jegyek kilátásba s ugyanezt a kedvezményt hajlandó a déli vasút 
is megadni. Ellenben az arad—csanádi, a kassá—oderbergi és 
ungvölgyi vasutak a felolvasó ülésekre is engedélyeztek ármér
séklést. 

A választmány e jelentést tudomásul véve, elrendeli, hogy 
a kedvezmények felöl az egyesületi tagok az Erd. Lapokban tájé
koztassanak. 

VIII. A Felvidéki közművelődési egyesület választmánya a 
Népszerű Erdészeti Növénytanért az egyesületnek jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott, nemkülönben a pozsonymegyei gazdasági 
egylet átiratilag köszönetet mondott azért, hogy 40 éves fennállá
sának ünnepélyén az Országos Erdészeti Egyesület képviseltette 
magát. 

Tudomásul szolgál. 
IX. Ajtay Sándor rendes tag azzal az inditványnyal lépett 

az egyesület elé, hogy tekintettel arra, miszerint az erdötisztek 
hivatalos kirándulásokon többnyire külföldi eredetű anyagból 
készült ruhát és lábbelit viselnek, rendezzen az Országos Erdé-



szeti Egyesület legközelebbi közgyűlésével kapcsolatban ruha- és 
lábbeli-kiállitást, a melyen az ily irányú szükséglet hazai beszer
zési forrásai felöl tájékozódni lehetne. 

Az igazgató-választmány, bár méltányolja az indítványtevő
nek a hazai ipart pártoló szándékát, mégsem tartja egy ily 
kiállítás rendezését az egyesületnek az alapszabályokban körülirt 
rendeltetésével összeegyeztetőnek s ezért az indítvány felett napi
rendre tér. 

X. Krömer Alajos lithografus ajánlatot tett, hogy az egyesü
let pinczehelyiségeiben saját költségén betünyomdát állit fel, ha 
az egyesület kiadványainak elkészítése neki biztosíttatik. 

Az igazgató-választmány a kiadványok kinyomatására nézve 
magát előzetesen lekötni nem kívánja s ennek következtében az 
ajánlatot elfogadhatónak nem tartja. 

XI. A keszthelyi gazdasági tanintézet az Erdészeti Növénytan 
és az Erd. Épitéstan II. részét kedvezményes áron kéri. 

A szerzők beleegyezésének feltétele mellett engedélyeztetik. 
XII. Grill Károly cs. és kir. udv. könyvkereskedő kéri, hogy 

Illés, Szécsi és Belházy „A Vadászati Ismeretek Kézikönyve" 
czimü müvének elárusitását az egyesület vállalja magára. A bolti 
ár 40 koronáról 12 koronára szállíttatott le, melyből ö még 25" o 
engedményt hajlandó tenni. 

Az igazgató-választmány, elősegítendő az egyesületi tagok 
által irt mü terjedését, hajlandó a mü bizományi elárnsitását el
vállalni, oly értelemben azonban, hogy a 25ü/o-os engedményt 
nem fordítja az egyesület javára, hanem tagjainak a müvet ennyi
vel olcsóbban engedi át. 

XIII. A székház ablakainak és kapuinak külső bemázolására 
a választmány 202 korona 60 fillért engedélyez. 

XIV. A titkár hivatkozással arra, hogy a mult évben nem 
volt megadóztatva s ekként a közel jövőben két évi adója fejében 
több mint 400 korona kiadása fog támadni, két havi fizetésével 
felérő, 24 hó alatt törlesztendő fizetési előleget kér. Engedélyeztetik. 

XV. Özv. Faller Józsefné kéri, hogy néhai férjének alapító 
tagsági jogai idősebbik fiára, kiskorú Faller Józsefre ruháztassanak. 

A kérelem az alapszabályok értelmében teljesíttetik. 
XVI. Uj tagoknak felvétetnek: 



a) alapító tagnak: Mentler Sándor m. kir. erdőszámellenőr, 
300 korona alapitványnyal kötvényben, ajánlja Szabó Adolf, 

b) rendes tagnak: ifj. Harwich Ernő m. kir. erdészjelölt, 
ajánlja Ratkovszky Károly; Kiss Béla urad. erdész, ajánlja Kleissl 
Gyula; Majerszky István kir. erdőgyakornok, ajánlja Suszter Rezső; 
Színek Viktor erdőfőellenőr, ajánlja Kolossy Béla. 

XVII. Kehrberg Ernő uradalmi főerdész, akit horgosi Kárász 
István alapító tag ajánl rendes tagnak, külföldi honos lévén, a 
in. k. belügyministerium jóváhagyásának feltétele mellett szintén 
felvétetik. 

XVIII. A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Bedő Albert I. alelnök 
és Hirsch István vál. tag kéretnek fel. 

K. m. f. 
Bund Károly s. k. Báró Bánff'y Dezső s. k. 

titkár. elnök. 
H i t e l e s í t é s ü l : 

Hirsch István s. k. Dr. Bedö Albert s. k. 
vál. tag. alelnök. 

I R O D A L M I SZEMLE. 
A marianói székipar. A Lázi faipar a hegylakó népnek 

sokszor jelentékeny keresetforrást nyújt, mire különö.-en a nyugati 
országokban követésreméltó szép példákat találunk. Minálunk is 
bizonyára számos helyen található kezdetleges házi faipar, mely 
csak megfelelő istápolásban volna részesítendő, hogy egész vidékek 
jólétét biztosító jövedelmi forrássá váljék és az illető vidék mű
velődési állapotát emelje. 

Az 1900. évi párisi nemzetközi kiállítás osztrák erdészeti 
csoportjában Lauböck G. tanár tollából „Die Holzverarbeitende 
Hausindustrie Österreielís' czime alatt érdekes munka jelent meg, 
mely a házi faipar köréből a többek között ezen gazdasági ágazat 
fontosságát illusztráló oly meggyőző példát hozott fel, hogy a 
vonatkozó fejezet tartalmát közlésre érdemesnek tartom. 

Marianó, Görz és Gradiska tartományban fekvő helységben 
a mult század elejétől fogva mezőgazdaság mellett egyszerű bükk-
fabutorok előállításával foglalkoztak. Ez a bútoripar azonban mind
inkább csak a könnyebben előállítható nádfonatú székek előálli-


