
az emporialis hely távolságában rejlik — s miután a csekély mész 
égetés, makktermés, néhány öl- és szerszámfa eladásán k ivül egyébb 

jövedelmet nem adnak, az uradalomnak valódi terhére vá lnak. 
(Vége kSvetkeilk.) 

V e r n e r Sebestyén 
káptalani erdőmester. 

« 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
A m. Erdészegylet 1864 év September 4-én Szelmeozen tartott 

választmányi ülésének jegyzőkönyve. 

Jelenvoltak: az I. alelnök Wessely József, a közgyűlési ü g y 
vezető Schwarz Frigyes, — és a választmányi tagok k ö z ü l : Wagner 

Károly, Kremszner Nándor és Mack Ede, továbbá az egyleti t i tkár 

Rowland Vilmos. 

1. A t i tkár előterjeszti az 1863 évi egyleti számadás megvizsgá
lására kiküldött bizottság jelentését, melyből kitetszik, hogy a számadá
sok megvizsgáltatván azok rendben találtattak s az 5 krnyi h iány 
kipótoltatott. 

Ez tudomásul vétetvén elhatároztatott a közgyűlésnek azon 
ajánlatot tenni, miszerint a t i tkárnak e számadásról a szükséges fel-
oldozás megadassék. 

2. A titkár Thieriot cs. k. erdőtanácsnok iratát nyú j t j a át , mely
ben ez határozottan kinyilatkoztatja, hogy az egyleti t i tkár teendőit 
legfeljebb 1865 évi Január l-ig fogja vihetni; egyszersmind azon 
javaslatot teszi, hogy miután az eddigi egyleti irnok Friedrich Ferenci 

úr más alkalmazást akar vá l l a ln i , és ennek eddigi fizetéséért más 
alkalmas egyént szerezni nem lehet, adassék az egyleti Í rnoknak 
havonként 30 forint fizetés, s az egylet helyiségének tisztántartásá
ért havonként 3 forint. 

Erre Mack tanár kijelenti, hogy ily körülmények közt , csak 
oly rövid időre ő sem hajlandó, az utolsó választmányi ülésben reá 



m 

bízott titkári teendőket átvenni, és javasolja, hogy a titkári hivatal 
adassék ideiglenesen Brenner Miklós cs. k. fogalmazó urnák azon
nal át. 

Ezen javaslat egyhangúlag elfogadtatván, elhatároztatott hogy 
Thieriot erdőtanácsos úr felkéressék miként szükség esetén az ideigle
nes új titkárt tanácscsal és tettel támogatná. 

3. A titkár, tárgyalás végett az 1865-ki egyleti előszámvetést ter
jeszti elő. 

Ez megvizsgálva azon megjegyzéssel fogadtatik el, hogy a még 
be nem töltött rovatok, u. m. fizetések és járulékok a tavalyi kiadás 
szerint számitassanak fel, azokhoz tévén még az ezen ülésben Thie
riot tanácsos javaslata folytán elfogadott javítását az irnoki fize
tésnek. 

Ezek után meghagyatik a titkárnak hogy az ezen határozatok 
alapján tökéletesen kiegészített előszámvetést, a közgyűlés elé terjesz
tés végett, készen tartsa. 

J e g y z ő k ö n y v 

a magyar erdész - egylet v á l a s z t m á n y á n a k 1864-iki 

December 1 8 -án tartott ü l é s é r ő l . 

Jelenlevők: 

l-ső alelnök: Wessely József; 2-ik alelnök: gróf Pálffy István. 

Választmányi tagok: 

Dr. Barta Béla, Dr. Gervay Nándor, Kremszner Nándor, Maok 
Ede, Smetácsek Ferencz, Thieriot Albert, Zemlioska Wenczel, 
Brenner Miklós. 

I. 
W e s s e l y József alelnök úr jelentést tesz, a magyar k. Kan-

czelláriánál nyert felvilágosításról az egyleti alapszabályokhoz füg
gesztett 29. §• és a hiányos engedélyezési záradék tárgyában. 



Az egyleti alapszabályok 29. §-át illető
leg elhatároztatott, hogy annak fejtegetésétől 
a jelenlegi körülményeknél fogva a választ
mány eláll; a hiányos engedélyezési záradék 
miatt ellenben megkérendő a nagyméltóságú 
magyar k. Helytartótanács, hogy abba ő Fel
sége engedélyezését és a magyar k. udvari 
Kanczellaria leiratát befoglalni méltóztatnék. 

2. 
Jelentés az egyleti tárgyak megtörtént átadásáról az egyleti 

titkárnak. 
Mack tanár mint ez ügyben bizottmányi 

előadó jelenti, miszerint az egyleti gyűjte
mények s egyéb szerek átadása megtörtént 
ugyan: de a pénztáré nem — mert az előbbi 
titkártól a pénztári napló meg volt ugyan, de 
a szükséges mellékletekkel ellátott számadás 
az egyleti pénzek kezeléséről hiányzott. Ennek 
következtében a választmány elhatározá, T h i e-
r iot tanácsos és Brenner titkár urakat fel
kérni, hogy R o w l a n d urat az okmányok
kal ellátott számadásnak négy hét alatti be
küldésére szóllítsák fel. 

3. 
Jelentés Pozsony sz. k. város Tekintetes Tanácsával tárgyalt 

értekezésről, miszerint a legközelebbi erdészegyleti közgyűlés a ma
gyar természet-vizsgálók ez idei, Pozsonyban tartandó gyűlésével 
egy időben tartassék meg. 

M a c k tanár közli, hogy Pozsony sz. 
k. város Polgármestere oda nyilatkozott, mi
szerint a Tanács a gyűlést legnagyobb ven
dégszeretettel fogadandja és egy külön kül
döttséget nevezett ki, mely úgy a magyar ter-



mészet-vizsgálók, mint a magyar erdész-egy
let illő fogadásáról gondoskodjék. 

Ezek után W e s s e l y alelnök úr nyil
vánítja, miszerint a bécsi birodalmi erdész
egylet szinte a magyar erdész-egylettel közö
sen tartaná meg Pozsonyban legközelebbi köz
gyűlését ha szives fogadtatásra számolhatna. 

A választmány kinyilatkoztatja, hogy 
azon esetben, ha a birodalmi erdész-egylet ez 
ügyben Írásbeli kérdést intézend a magyar 
erdész-egylethez ettől a testvéries fogadtatás 
biztosítékát nyerendi. 

4. 

Jelentés azon intézkedésről, mely a W a g n e r Károlylyal kötött 
egyezmény nyomán az „Erdészeti lapok* kiadása körül történt; és 
ki bizatott meg a kiadás vezetésével? 

Az egyleti titkár közli, hogy W a g n e r 
úr ezen egyezkedés értelmében egy előfizetési 
felhívást állított össze és azt a titkári hiva
talnak megküldé, mely kinyomatván, szét kül
detett. Az „E. L.* kiadásának vezetése az 
egyleti titkárra és Ge rvay Nándorra ruház
tatott; ezen kiadással össze függő teendőkről 
az egylet irányában a titkár tétetett felelőssé. 

5. 
Új tagok felvétele. 

Zaffauk József, cs. k. főhadnagy, Ma-
thés József, számtartó urak, egyleti tagokul 
egyhangúlag felvétettek. 

6. 
Smetacsek választmányi tag említi, miszerint Rombauer , 

szigethi cs. k. erdőtanácsos urnái egy favágóeszköz-gyüjtemény léte-



zik, melyet a nevezett úr még gyarapítva az egyletnek megküldeni 
igérte. 

Miután ezen gyűjtemény az egylethez 
mindeddig nem érkezett meg: az egyleti tit
kárnak meghagyatik R o m b a u e r tanácsos 
urat ennek megküldéseért felkérni. 

7. 
Mack tanár, Hausegger pénzügyi főtanácsos és ez egyleti 

tiszteletbeli tag elhunytát jelenti. 
Ezen megszomorító jelentés mély sajná

lat kifejezése mellett tudomásul vétetik. 

Az ügyrend kidolgozására felállított bizottság e tárgyban je
lentést tesz. 

E tárgy fontosságánál fogva az elnök 
indítványa folytán a tárgyalás a következő 
ülésre halasztatott, hogy ezen bizottmányi ja
vaslat minden választmányi taggal megvizs
gálás végett közöltethessék. 

9. 
A titkár jelentést tesz az egylet számára szükséges és meg

szerzett tárgyakról, kérvén egyszersmind az illető költségek utalvá
nyozását. 

A jelentés tudomásul vétetik és a 27 ft. 
40 krnyi költség utalványoztatik. 

K ü l ö n f é l é k . 

á kinostárl fémbányászat (arany, ezüst, réz sat.) 
elószámvetése 1865-re. 

A hivatalosan kiadott előszámvetésből kivonatban közöljük 

a következőketí: 


