
értelmében segélyben részesíthetők, örömmel szolgáltatja ki a 
segély-összeget. 

A magán uradalmak szolgálatában álló erdészeket külö
nösen is figyelmeztetni kivánjuk a W a g n e r alapítvány üdvös 
segélyére, s arra, hogy ezt az országos erdészeti egylethez 
való csatlakozás után özvegyeiknek vagy árváiknak biztosítani 
siessenek.. 

Végül kedves kötelességünknek ismerjük mindazon t. tag
társainknak és ügybarátainknak, kik az általunk megindított 
gyűjtéshez adományokkal járultak, valamint azoknak is, kik a 
jó czél és szakunk iránti buzgó lelkesedéstől vezéreltetve 
gyűjtéseket eszközöltek őszinte és bálás köszönetünket nyilvá
nítani, kérve őket, hogy az országos erdészeti egyesület, és 
illetve a hazai erdészet ügyei iránti érdekeltségöket az igaz 
magyar erdészek és erdőbarátok ezen egyik legszebb tulajdonát 
köblökben jövőre is megőrizzék, ápolják, fejlesszék és terjesszék! 

Budapest, 1880. decz. 27. Bedő Albert. 

K ü l ö n f é l é k . 
Az ál lami e r d é s z e t 1881. évi k ö l t s é g v e t é s e szerint az állam

erdők összes bevétele 6,000.000 forinttal lett előirányozva, 
mig a kiadások 4,059.838 forintot tesznek, s ebez képest a várt 
tisztajövcdelem 1,940.162 frt. A királyi erdőfelügyelőségek 
kiadásai 79.000 frttal irányoztottak elő, mig az országos erdei
alap összes bevétele 30.000 frtra, kiadása pedig ugyan ily 
összegre lett számítva, megjegyzendő azonban, hogy az erdei
alap kiadásaiban 14.000 frt az alap javára tőkésittetik, s igy 
csupán számviteli kiadást képezt. A összes erdészeti költség
vetés részletes ismertetését lapunk jövő • füzeteiben fogjuk 
közölni. 



Az 1880. év egyik nevezetes e m l é k é t k é p e z i szakunk köré
ben az is, hogy ez évben számosabb szaktársaink, kik nem 
csak szivben magyarok, de külsőleg is látható jelét és bizo
nyítékát kívánták a magyar nemzethez való igaz ragaszko
dásuknak adni, németes hangzású vezeték nevöket magyar nevekkel 
cserélték fel. Ismételve és szivünkből kívánjuk, hogy soká 
éljenek s hogy hazánk viszonyai közt igen helyesen adott 
példájukat többen is kövessók! 

„ A kabo la -po lyána i v a d á s z " részletes ismertetést közöl a 
„Vadászlap" f. évi 41. számában Rudolf főherczeg ő Fenségé
nek Máramarosban tett idei vadászatairól. Elmondja, hogy 
„felsőbb megrendelés (?) következtében" pallókat építtetett és 
utat ásatott, hogy november 8-án ő Fenségének Szigetre való 
érkezésénél jelen nem lehetett (mert pallók készítésére ezen 
napon fenyőfákat vágatott távoli erdőkben — a tisztelt 
vadász bizonyára azt hitte, hogy a medvék a távoli fejszevágás-
ugyse hallják!) — hogy a 9-én tartott vadászatnál ő Fenségét 
tői felülről Ferdinánd, a toscanai nagyherczeg állott, s azután 
„a kabola-polyánai vadász" következett, s hogy Ferdinánd 
nagyherczegnek „meghatározhatlan szinü kalapkája valódi 
antiquar-darab" ! Bizony-bizony kedves kabola-polyánai vadász 
uram, sokkal okosabb lett volna, ha ön az „antiquar" kalapok 
tanulmányozása helyett azt tanulta volna meg, hogy hol vannak 
az „antiquar medvék", s miként hajtsa azokat lövésre, neveze
tesen pedig akkor, ha már 10 nappal előbb szám szerint 
kilenczet nyomozott k i ! 

O r o s z o r s z á g b a n napirenden lévő k é r d é s a folyó vizeknek erdő-
pusztitásból eredő apadása, s W e i n b e r g elnöklete alatt bizott
ság alakíttatott, melynek feladata az erdők természeti befolyá
sának tanulmányozása az égaljra, a tenyészetre. A bizottság 
a rendelkezésére álló elégtelen statistikai adatok kiegészítése 
végett a közönséghez fordul s véleményeinek nyilvánítását 



kéri a következő 4 kérdésre : 1. a folyóvizek növése és állása ; 
2. a tavak számának és terjedelmének változása; 3. a téli és 
nyári évszakok jellegének és tartamának változása; 4. észlelt 
változások a tenyészetben általában és különösen a mívelt 
növényeknél. Ezen kérdések közölve lettek a tudományos tár
sulatokkal, az erdőket kezelő fölmivelési ministerrcl (hogy 
közölje az erdészekkel), a helyhatóságokkal, a statistikai bizott
ságokkal és a földbirtokosokkal. 

Halálozás. G y ő r y Vilmos, m. kir. erdőgyakornok és az 
Országos Erdészeti-Egyesület alapitó tagja meghalt. Béke 
hamvaira! 

Erdészeti rendeletek tára. 
Szabályzat az országos erdei alap rendeltetéséről. 

(Kiadta a fö ldmivelés- , ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium 1S80. é v i 
36.776. sz. a.) 

1. §. Az országos erdei alap az 1879. évi X X X I . t.-czikk 208. 
§-a értelmében, az erdőrendészeti áthágások és erdei kihágások után 
megítélt és behajtott pénzbüntetéseknek, továbbá az emiitett törvény 
alapján elkobzott tárgyak eladásából befolyt összegeknek az illető 
községi szegény vagy betegápolási alap javára fordított egyötöd rész
nek levonása után fenmaradó négyötöd részéből képeztetik. Bevételeit, 
ezen alapnak az említett pénzeken kivül a tőkésítendő összeg kama
tai, az frdészeti államvizsga és az erdőőri szakvizsgadijak és azon 
különféle bevételek képezik, melyek érdekében a megfelelő kiadásokat, 
az erdei alap viselte, nevezetesen pedig az erdei alap költségén kia
dott szakkönyvek és a törvényszerű erdőőri jelvények után befolyó 
pénzek. 

Az erdei alap a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minis
ter kezelése alatt áll és az alább következő szakaszban megjelölt 
erdészeti czélokra szolgál. 

2. §. Az országos erdei alap folyó bevételeiből és időszaki 
kamataiból fedeztetnek: 

1. Mindazon kiadások, melyek az erdőtörvény végrehajtásánál 
felmerülve, sem más közalapból nem fedezhetők, sem azokon, kikkel 
szemben vagy kiknek érdekében a költségeket előidéző erdőrendészeti 
intézkedés foganatosíttatott, részint törvényes jogezim hiányában, 
részint pedig vagyontalanság miatt be nem hajthatók. 




