
Meghívó választmányi ülésre. 
29 3. sz. Az Orsz. Erdészeti-Egyesület f. hó 20-án (hétfőn) 

délután 6 órakor a titkári-hivatal helyiségében (vár, disztér, 
12. sz., I. ern.) választmányi ülést tart, melynek tárgyai lesz
nek : elvi vélemény-cserék az erdőtörvény ügyében; a h a t á r o k 
és utak beültetéséről és a községi faiskolákról szóló törvény
javas la t ; intézkedés oly alapítványi tőkék felmondása iránt, 
melyek kamatai nem fizettetnek pontosan, és más kebli ügyek. 

A t. választmányi tagok a megjelenésre tisztelettel felkéret
nek. Budapest, márczius-hó 1-én 1876 . Elnöki megbízásból : 

Az egylet titkára. 

Tudósítás az Orsz. Erdészeti-Egyesület t. tagjaihoz. 
2 9 6 . sz. Miután az egyesület szakközlönye, illetőleg az 

„Erd. L." jövőre csak azon t. tagoknak lesznek megküldhetők, 
kik az ujabb évkörre szobi tagsági nyilatkozatokat aláírva a 
titkári hivatalnak beküldik, és miután e nyilatkozatok kése
delmes beszolgáltatása esetén a megelőző hónapokról megje
lent füzetek a még csekély számban rendelkezésre álló kész
let elfogyta után a t. tagoknak nem lennének pótolhatók : tisz
telettel kéretnek azok, kik nyilatkozataikat mindeddig nem 
küldöttek be vagy előfizetéseiket nem újították meg, ezt lehető 
mielőbb megtenni, s erdészeti ügyünknek sikeresb előmozdit-
hatása érdekében a körükben levő szakférfiakat és ügybaráto
kat az egyesületbe való belépésre szintén felkérve, azok kiállí
tandó nyilatkozatait is lehető mielőbb beküldeni szíveskedjenek. 

Budapest, márcziushó 3. 1876 . 
Az Országos-Erdészeti-Egyesület titkári hivatala. 

Krim szárazságának elhárítására az orosz kormány
körökben erélyes rendszabályok terveztetnek, melyek czélja az, 



miként a „Tr. Z . " a „ M o s k a u e r Z." után közli, hogy a 
tauri hegyek északi lejtőin lévő erdők, hol a legtöbb folyó és 
patak ered, a lepusztitástól megőriztessenek, s a hol levágattak, 
ott ujak neveltessenek. A kitűzött czél biztosabb elérésére 
elakarják tiltani az erdőben való legeltetést, s a i ragánerdőket 
lassanként a korona birtokába venni szándékoznak. A Krini 
gyeppusztáinak (Steppen) beerdősitése végett a lakosságnak 
kötelességévé kívánják tenni a falvak és egyátalában minden 
tanya közelében bizonyos számú fát ültetni, a mint ez az 
északi német gyarmatokban Melitopol és Berdjansk kerüle
tekben már igen szép sikerrel végre is hajtatott . 

„FakereskedŐk egylete." Bécsi és vidéki fakereskedők e 
czim alat t egy Bécsben székelő egyletet alakítanak, melynek 
ideiglenes alapszabály-tervezetét már kidolgozták, s nem soká r t 
alakító közgyűlést is fognak tar tani . Az egylet czélja, miként 
az alapszabály-tervezet első szakában kimondatik, „a fakeres-
kedés érdekeinek megóvása és előmozdítása, a forgalmi intézetek 
díjszabályzataira való befolyás, felmerült vitás kérdéseknek 
barátságos uton választott bíróság által való megoldása, szokás
jogok (Usance) megállapítása s tb." Ezen stb.-hez mi még azt 
teszszük hozzá, hogy te rmésze tes , miszerint mindebből az 
erdőbirtokosok s ezekkel az erdőtisztek érdekeinek javára nem 
fog nevezetes rész jutni . Ily szövetkezetekkel szemben pedig 
reánk sem felesleges az Országos Erdészet i -Egyesüle t körébe 
tömören csoportosulni, s érdekeinket szintén kölcsönösen védeni 
és érvényre ju t ta tni . 

Interpellatio az erdőtörvény ügyében. M a r k h ó t János 
Nyitramegye vágbecsei kerületének képviselője az országgyűlés 
f. hó 4-én t a r to t t ülésében interpellatiot intézett a földmivtdési 
ministerhez az iránt, hogy van-e tudomása az erdőpuszt i tá-
sokról, s van-e szándéka a jelen, vagy ha nem lehet, a jövő 
ülésszak alatt egy szigorú erdőtörvényjavaslatot benyújtani. 
Midőn a képviselő ur a szabadelvű pár t értekezletén in ter-
pellatiója megtételét bejelentette, a minister ur azt válaszolta, 
hogy a törvényjavaslat az erdészeti-egyesület megvitatása alat t 
áll, s azt a szakbeli tárgyalások befejezése után a ház elé 
fogja terjeszteni. A ház az interpellatiót a ministernek adta ki. 


