S z a j k ó , cser, Nussháher.
P o n c , favágó, Blauspecht.
T á k o l = e s z k a b á l (E. m. sz. 2 3 1.)
Torzsás,

ilyen az elvénhedett

tölgy fája,

Csak dara

bokban törik ki a fejszecsapás alatt.
Tartósság.

Törékenység.

Teleszíj ja

vagy

iszsza

magát

az úsztatott fa.

V a s k o s , a hengeralakot megközelítő alakú törzs.
Vázak,

fantastikus, kitömött festett alakok, magevő ma

darak elkergetésére használtatnak, mint az

ijesztő.
Újlaki

István.

Meghívó az Országos Erdészeti-egyesület 1872.
évi közgyűlésére.
Az Országos Erdészeti-egyesület idei közgyűlését augusz
tus-hó 1 9 — 2 5 és esetleg következő napjain Torda
a topánfalvi,
ségekben

szászsebesi és a vajda-hunyadi

városában,

kincstári

erdő

(Erdélyben) tartván meg, alulírottak e gyűlésre, az

egyesület t. tagjait, az erdőbirtokosokat, a szakembereket és a
magyar erdőgazdaság ügye iránt érdekkel viseltető

közönséget

hazafiúi tisztelettel hívjuk meg.
A közgyűlésben résztvevő tagokat oda- és visszautazásaik
alkalmával az összes hazai vasutak

és a személyszállító gőz

hajózási társaságok, az egyleti igazoló jegy előmutatása mellett
a rendes viteldijak feléért szállítják.
Az egyesületbe ujon belépő és 5 frt évdij fizetésére köte
lezett tagok a

felvétel

eszközléséért

és

az igazolási jegyért

szíveskedjenek az egylet titkári hivatalához fordulni.
A megjelenők

számáról az

elszállásolhatás végett

kellő

tájékozást óhajtván, kérjük a résztvenni kívánókat, hogy

ezen

szándékukat

f. évi augusztus-hó 15-ig az egylet titkári hiva

talával — Budán — közöljék, ezen határidő eltelte után pedig
levelöket ugyanezen czimen Tordára poste restante intézzék.
A tagok első és ismerkedési összejövetele augusztus 19-én
délután

6

órakor

a

tordai

városi tanácsház termében lesz;

augusztus 20-án pedig d. e. 10 órakor ugyan-e helyen a köz
gyűlés veendi kezdetét.
Azon meggyőződésünk

alapján, hogy az erdélyi erdészeti

viszonyoknak a korszerű berendezés alatt lévő topánfalvi, szászsebesi és vajda-hunyadi kincstári erdőségek gazdaságának s az
erdei

szemlékre

kijelölt

helyek

ritka

természeti szépségének

közvetlen ismerete nem csak az Erdélyben élő, de az ettől
távolabb lakó közönségre nézve is előnyös és kivánatos : ismé
telve

felkérjük

közgyűlésünkre

tagtársainkat

és

ügybarátainkat, hogy

tordai

minél számosabban megjelenni, s a tárgyalásra

kitűzött erdőgazdasági kérdésekre, melyek szakközlönyünkben s
a napi lapokban is közöltetnek, becses nézeteiket vagy tapasz
talataikat közgyűlésünk alkalmával szóval vagy Írásban előadni,
s ez által egyesületünknek a hazai erdészeti tudomány terjesz
tésére irányzott működését támogatni szíveskedjenek!
Budán, julius-hó 27-én 1 8 7 2 .
Bedő Albert,
az egyesület titkára.

Gr. Keglevich

Béla,

az egyesület elnöke.

Az Országos Erdészeti-egyesület 1872. évi köz
gyűlésén tárgyalandó erdőgazdasági kérdések.
1. Közlemények a Torda városi és általában az erdélyi
erdészeti viszonyokról, u. m. az erdők állapota, művelése, hasz
nálata, a fafogyasztás, faárak, munkabér és az erdők jövedelme
felől, ide értve a mellékhasználatokból nyerhető jövedelmezést is.

