
Meghívás a magyar erdészeli egylet 1865-ik évben 
tartandó XV-ik közgyűléséhez. 

A magyar erdészeti egylet igazgatósága Bazin sz. k. városá
ban a XV. közgyűlésének tartását elhatározta, folyó évi september 
17, 18, 19 és 20-kát e czélra kitűzvén. 

Az egyleti szabályainak 10. §. szerint ezen főgyülekezetnek 
ügyvezetésével megbízatván, az alulírott szerencsés minden t. cz. 
egyleti tagot az erdészet és vadászat minden barátait szivesen meg
kérni, hogy a közügynek előmozdítására minél nagyobb számmal a 
gyülekezetben résztvenni méltóztassanak, ebbeli határozatukat pedig 
september I. napjáig az ügyvezetőnek tudtul adni szíveskedjenek 
azért, hogy az alulírott a t. cz. résztvevő tagoknak illedelmes ellá
tásáról és kényelméről ideje korán intézkedhessek. 

Hasonlólag kéretnek azon t. cz. urak, kik szabad előadást szán-
dékozuak tartani, azokat az említett határnapig bejelenteni. 

Egyúttal könnyebb irányzás végett említtetik, hogy a csomó
pontjairól minden e czélra szolgáló közlekedési eszközöknek, Pozsony 
Nagy-Szombat (illetőleg Szered) honnan a Pozsony - Nagyszombati 
vaspályán, mely az emiitett napokban négyszer fog közlekedni, az 
illető helyre juthatni. 

A bejelentési hivatal september 17-ki 8 órától a baziui város
háznál nyitva leeud, hová a t. cz. vendégek a beszállásolás és a 
részvétjegyek átvétele miatt fordulni szíveskedjenek. 

Minthogy a középigazgatóság az illető vaspályák igazgatósá
gaihoz a szállítási ár csökkentéseért folyamodott, kéretnek azon urak, 
kik a vaspályát használni szándékoznak, a szükséges igazolási jegyek
éit ideje korán a pozsonyi titkársághoz fordulni. 

Számos látogatásokat és a szellem s szivemelő erdészeti és va
dászati élvezetteljes napokat remélvén, az erdő- és az erdészeti élet 
tisztelőjének, szívből fakadó „Éljent." 

Modor, 1865. évi július 3-áu. 
SEemllcska V . 

erdömester és a magyar erdész-egylet 
XY-ik közgyűlésének ügyvezetője. 



Tárgysorozata a magyar erdészeti egylet XV. köz
gyűlésének Bazinban. 

Vasárnapon september 17-én este 5 órakor összejövetel a für
dőépületben. 

Hétlön september 18-káu reggel 9 órakor megnyitása a köz
gyűlésnek, a felállított tbemákuak fejtegetése. 

Délután 3 órakor közös ebéd. 
Kedden september 19-én reggel 6 órakor a bazini város — 

és a méltóságos gróf Pálffy János erdeibe való kirándulás. 
Szerdán september 20-án reggel 9 órakor a tárgyalások be

zárása, és az egylet elnökének a szabályok szerinti megválasztása, 
jelentéstével az egylet ügyeinek vezetéséről, és bezárása a közgyű
lésnek. 

Csütörtökön september 21-én reggel 6 órakor kirándulás a modor 
városi erdőkbe a fenyő erdők megszemlélése, és az itt szokásban 
levő kezelés megítélése végett. Este 5 órakor bucsuünepély a bazini 
fürdőben. 

Tételek, melyek tárgyalás alá vétetnek. 
1. Minő befolyással birnak a vegyészi gyárak kigőzölgései a 

környék növényzetére és különösen a fanövésre. 
2. Melyek a szálas fenyő erdő kezelésnek helybeli feltételei, és 

mily módosítása szüntethetné meg a fenyő erdők haladó fogyását. 
3. Melyik a legelőnyösebb eladási módja az erdei termények

nek: az eladás szabad kézből vagy az eladás árlejtés utján? s az 
utóbbi esetben mily eljárás ajánlható, hogy a legelőnyösebb és biz
tos eredmény eléressék. 

4. Határkövekkel, árkokkal vagy más szembeszökő határjelek
kel körülvett erdők váljon bekerített területeknek tekinthetők-e? s 
váljon azon sérülések, melyek bizonyos szélességű és mélységű ár
kokkal körülvett erdőkben végrehajtatnak, érdemelnek-e fokozott 
büntetést. 

5. Mily észleletekct és tapasztalatokat szereztünk eddig a köz
ségi erdők kezelése körül. 

6. Közlések és tapasztalások az erdő-ültetés és gazdászat kö-



rül : nevezetesen értekezletek kémleletek és különféle kezelési módok
ról, főkép kipusztult tisztásokon és más sovány földterületeken; a 
famagvaknak gyűjtéséről, vetéséről, a magvaknak tartósságáról, csi
raképességéről ; erdőknek kezeléséről és jövedelmeiről a mellékhaszná
latok betudásával, különös tekintetbe véve a cserhéjat, a gubacsot, a 
hizlalási és etetési lombot; az időjárási viszonyokról és erdőkárokról 
átalában. 

A Selmeczi erdészeti Akadémia. 
Több magyar lap és magány egészen hiteles tudósításaink 

után közölhetjük, hogy a Selmeczi erdészeti akadémia meg nem szű
nik sőt ellenkezőleg örvendetes emelkedésnek indul miután a m. 
Ministerium rendelete következtében a tanfolyam egészen új és meg
lehetősen czélszerű tantervvel 3 évre terjesztetik s már folyó évi 
October l-én életbe lép. 

Helyszűke miatt a tantervet csak jövő füzetünkben közölhetjük. 

T u d ó s í t á s . 

Alulirt ezennel kijelenti, hogy egy erdészeti gyakornokot az 
élelmezési költségek méltányos megtérítése mellett gyakorlati kiké-
pezés végett egy vagy több évre felvesz. 

Cserépfalu 1865 Augustus 24-én. 

Slikell Adol f 
Coburg berezeg erdómesterc. 


