
fán kivül még igen sok és gyakran valóban jól értékesíthető 
anyaga van, melyet csak kellően ki kell használni. A leg
több esetben ezen anyagok felhasználása által az erdőte
nyésztésnek mit sem ártunk, az erdőbirtokosnak .gyakran 
hasznos, a népnek pedig mindég uj kereseti forrást nyújtunk. 
Buzdítson minket e tekintetben Németország(Francziaország) 
példája, mely sokszor látszólagosan értéktelen anyagok 
felhasználásából szép pénzt tud szerezni, s ezt leggyakrabban 
éppen mi fizetjük meg oly anyagokért, melyek nálunk még 
nagyobb mennyiségben fordulnak elő, mint ottan. Hogy 
azonban ugy az erdőpénztár, mint a nép, valamint a közvetitő 
kereskedő javára uj, eddig még nem, vagy nem elég 
terjedelmesen űzött mellékhasználalokat eredménynyel hono
sítsunk meg, ahhoz szükséges, hogy azt egyrészt az 
erdészek a néppel és a közvetitő fa- vagy egyéb kereskedővel 
megismertessék, másrészt, pedig a kereskedéssel foglalkozó 
osztályok ilyen czikknek vevőket, piaczokat keressenek. 
Szorgalmas utánjárásuknak, észszerű nyomozásuknak kell, 
hogy sikere legyen. 

Egyesületi közlemények. 
i. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1900. évi január hó 20-án 
tartott rendes választmányi ülésének jegyzökönyve. 

Jelen voltak: Báró Bánffy Dezső elnök ö exja, dr. Bedő 
Albert első alelnök, Horváth Sándor második alelnök, Arató Gyula, 
Csik Imre, Csupor István, Havas Ágoston, Hirsch István, Kallina 
Károly, Laitner Elek, Nagy Károly, Sóltz Gyula, Tavi Gusztáv, 
Vadászffy Jenő választmányi tagok, Bund Károly titkár és Levitzky 
Albert pénztárnok. 

Csiby Lőrincz, Havas József, Lászlóffy Gábor és Scholrz Ottó 
választmányi tagok elmaradásukat hivatalos elfoglaltságukkal mentikki. 



I. Elnök ő exja az ülést megnyitja és az egyesület újonnan 
megválasztott titkárát az egybegyűlt választmánynak bemutatja. 

Bund Károly titkár őszinte köszönetet mond azért, hogy 
megválasztása által az igazgató-választmány öt az ismeretlenség 
köréből az egyesület titkári állására emelte; érzi ugyan, hogy a 
magára vállalt kettős feladatot: az egyesület administrativ ügyei
nek ellátását és az Erdészeti Lapok szerkesztését, különösen a 
fenforgó viszonyok között, a midőn ezeket a teendőket oly illustiis 
férfiak kezéből veszi át, a kik, mint e téren rég elismert tekintélyek, 
a szó legszorosabb értelmében hivatásuk magaslatán állottak, csak 
nehezen és idővel fogja bár csak megközelítőleg hasonlóan töké
letes módon teljesíthetni, de ígéri, hogy munkaerejét teljesen 
az egyesület érdekeinek szenteli, kérvén a választmányt, hogy 
működését jóindulatú támogatásában részesíteni szíveskedjék. 

II. A titkár a pénztár állásáról a következő jelentést terjeszti elő : 
Az egyesület bevételei 1900. január 

1-töl a mai napig . . . . . . . . . . . . . . . 7,121 K. 11 f. 
kiadásai pedig . . . . . . . . . . . . 1,847 „ 86 ,, 

rúgtak, a kézi pénztár készlete tehát . . . . . . 5,273 K. 25 f. 

A kimutatott bevételekből az alapító tagok magánkötvényei
nek értékapasztására 331 K. 84 f., a Wagner Károly-alapitvány 
javára 2 K. és a titkári nyugdijalapra 43 K. folyt be : a többi be
vételekre tehát 6744 K. 27 f. esik. 

A pénztárban őriztetik továbbá az alapítványi számadásnak 
22,254 K. 54 f. és a letéti számadásnak 10,512 K. 38 f. pénz
készlete. 

Ezek szerint a pénztárban levő készlet a következő : 

Pénztári számadás készlete . . . . . . . . . 5,273 K. 26 f. 
Alapítványi „ „ . . . 22,254 „ 54 „ 
Letéti „ „ 10,512 „ 38 „ 

Összesen 38,040 K. 17 f. 

Ebből az összegből 37,543 K. takarékpénztári betét, a többi v 

készpénz. 
A kimutatott összegen kivül az egyesületnek a Magyar föld

hitelintézetnél 97,800 K. n. é. magyar koronajáradék kötvénye, 
8000 K. (4000 frt) n. é. és 17,000 K. n. é. 4%-os földhitelintézeti 



záloglevele, 61,000 K. (30,500 frt) n. é. 4°/o-os földhitelintézeti 
szabály, és talajjavitási záloglevele, 1200 K. (600 frt) n. é. 1860. 
évi államsorsjegye és 600 korona (300 frt) n. é. osztrák földhitel
intézeti 1889. évi sorsjegye, egészben véve 210,600 korona n. é. 
értékpapírból álló letétje van. 

Ugyancsak a magyar földhitelintézetnél 200 K. (100 frt) 
helyeztetett letétbe, 10 drb a gazdák biztosító szövetkezete részére 
jegyzett üzletrész ára fejében. 

Az előbb emiitett papírok az alaptőke és az alapítványok 
értékpapirkészletét képezik. 

Egyidejűleg jelenti, hogy az alapítványi számadásnak fennebb 
kimutatott 22,254 K. 54 f. pénzkészletéből az alaptőkét 12,143 K. 
97 f., a Wagner Károly-alapitványt 4002 K. illeti; az eddig köve
teit szokáshoz mérten indítványozza, hogy 16,000 K. névértékű 
magyar földhitelintézeti szabályozási és talaj javítási záloglevél vásá-
roltassék és a magyar földhitelintézetnél letétbe helyeztessék. 

A pénztári jelentésben kimutatott pénzkészleteket az igazgató
választmány a pénztárban őrzött készletekkel egyezőknek találta 
és a jelentést tudomásul vette ; egyúttal elhatározta, hogy 16,000 K. 
névértékű magyar földhitelintézeti szabályozási és talajjavitási zálog
levél vásároltassák, ezen 4°/ 0-kal kamatozó papír vásárlása azon
ban csak akkor vétessék foganatba, a midőn a takarék-betétek 
jelenlegi 41,2°/o-os kamatozása megszűnik, illetve lejebb száll. 

III . A titkár bemutatja az 1899. évre vonatkozó számadáso
kat, melyek kedvező eredménynyel záródtak le. A 36,860 írttal elő
irányzott bevétellel szemben 38,262 frt 08 kr., vagyis 1402 frt 
08 krral több folyt be. A 21 bevételi rovat közül 17 záródott le 
felesleggel, háromnál a tényleges eredmény megegyezett az elő
irányzattal, s csak egynél a „Más átfutó bevételek" czimü XVII . sz. 
rovatnál mutatkozik hátramaradás, mely azonban a rovat termé
szeténél fogva az egyesület vagyonára befolyással nincsen. 

A kiadások összege szintén 38,262 frt 08 kr, ebben az összeg
ben azonban benn foglaltatnak azok a pénztári feleslegek, melyek 
a kezelési év végével az alaptőkéhez csatolandók. Ily czimen az 
előirányzat 2702 frt 60 krt tüntet fel, evvel szemben azonban az 
alaptőke 6077 frt 6 8 V 2 krral gyarapittatott s a bevételek felesle
géből ezenfelül 2000 frt adatott át az alapítványi számadásnak a 



titkári nyugdijalap javára, nemkülömben a m. é. közgyűlés határo
zata alapján a Wagner Károly-alapitványnak 20,000 frtra való ki-
kerekitésére, ezen alapítványhoz 1834 frt 58 kr csatoltatott. Az elő
irányzattal szemben tehát a bevételek feleslege 7209 frt 66V2 krral 
kedvezőbb. 

A kiadási rovatok közül csak egynél , ,Az Erdészeti Lapok 
és más állandó kiadmányok nyomtatási költsége" czimü IV. rovat
nál fordult elő a vagyonmérleget érintő 509 frt 77 krnyi túllépés, 
melynek fedezésére az a 700 frtnyi póthitel szolgált, a melyet az 
igazgató-választmány 1899. évi deczember hó 9-én tartott ülésén 
ezen a rovaton engedélyezett. 

A titkár jelenti továbbá, hogy az eddigi gyakorlathoz képest 
utólagos jóváhagyás reményében „ A z egyesület terhére kiadott nem 
állandó irodalmi kiadványok költségei" czimü XX. kiadási rovat 
alatt előirányzott 1000 frt hitelnek fel nem használt 540 frt 19 kr.-
nyi összege letétbe helyeztetett, hogy a folyó évben ezen a rovaton 
előreláthatólag felmerülő nagyobb kiadások fedezésére felhasznál
ható legyen. 

Az igazgató-választmány a X X . kiadási rovat alatt az 1899. 
évre előirányzott összeg fel nem használt részének letétbe helye
zését jóváhagyólag tudomásul veszi és a számadásnak megvizsgá
lására, valamint az 1901. évi költségvetés tervezetének elkészíté
sére Bartha Gyula választmányi tag elnöklete alatt Csik Imre 
választmányi és Tordony Gusztáv rendes tagokat küldi ki, fel
kérvén ezt a bizottságot, hogy az igazgató-választmány m. é. 
deczember hó 9-én tartott ülésén hozott határozata értelmében a 
behajthatlan tagsági dijak, alapítványi tőke- és kamat-hátralékokon 
kivül a be nem hajtható hirdetési dijak törlése iránt is tegyen 
javaslatot. 

IV. Az igazgató-választmány 1898. évi augusztus hó 23-án tartott 
ülésében a székes-fehérvári ismeretlen alapítványának gyarapítá
sára egy uj 100 frtos 1860. évi államsorsjegy beszerzését rendelte 
el. A Magyar Földhitelintézet ezt a sorsjegyet az egyesület meg
bízásából be is szerezte, számát azonban, melynek ismeretére az 
egyes alapok sorsjegyeinek elkülönített nyilvántartása végett szük
ség van, mindeddig nem közölte. 

Az igazgató-választmány az 1899. évi számadások átvizsgá-



lására kiküldött bizottságnak egyik tagját kéri fel, hogy a titkárral 
és a pénztárnokkal a kérdéses sorsjegy számának megállapítása 
végett a M. Földhitelintézetnél személyesen járjanak el. 

V. Elnök ő exja indítványozza, hogy a titkári állás újjászer
vezése következtében szükségessé vált szolgálati-, fegyelmi- és nyug-
dijszabályzatok szerkesztésére dr. Bedő Albert első alelnök elnök
lete alatt három tagu bizottság küldessék ki, mely egyúttal, mint 
lapbizottság az emiitett szabályzatok megállapítása után is tovább 
működnék. Megjegyzi ő exja, hogy ezen lapbizottság feladata nem 
az volna, hogy az Erdészeti Lapokban közzéteendő anyagot előze
tesen átnézze és ezzel a szerkesztő felelősségét mintegy magára 
vállalja, hanem czélja egy oly szervet alkotni, melynek feladata a 
lap tartamát az igazgató-választmány részéről állandóan felügyelni 
s melyhez a titkár, mint az Erdészeti Lapok szerkesztője azokban 
az esetekben fordul tanácsért, a midőn oly természetű kérdéseknek 
az egyesület hivatalos közlönyében való tárgyalásáról van szó, a 
melyeknél a közzététel iránti intézkedés az egyesület álláspontjából 
elbírálandó. 

Az igazgató-választmány beható eszmecsere után az elnök ő 
exjának indítványa értelmében határoz és a szóban forgó bizott
ságba dr. Bedő Albert első alelnök elnöklete alatt Horváth Sándor 
második alelnököt és Arató Gyula választmányi tagot küldi ki. 
Egyúttal kimondja, hogy ugy a lapbizottság minden egyes tagjának, 
valamint a titkárnak is jogában áll véleményeltérések esetén a 
választmány döntését provokálni. 

Az Erdészeti Lapok czimlapján a lapbizottság működése a 
következő szövegezéssel jut kifejezésre: „ A z Országos Erdészeti 
Egyesület igazgató-választmánya által kiküldött lapbizottság veze
tése mellett szerkeszti " 

VI . Az 1898 évi közgyűlés a Deák Ferencz-alapitvány 1899. 
évi kamatainak felhasználására nézve olyképen határozott, hogy 
azokból 300 frt három szakkérdésre tűzessék ki, a kamatok többi 
része pedig (250 frt) az Erdészeti Lapok 1899. évfolyamában meg
jelent érdemes czikkek jutalmazására fordittassék. 

A kitűzött három szakkérdés tudvalevőleg még függőben van, 
ellenben szükséges volna az Erd. Lapok m. é. évfolyamában meg-



jelent czikkek bírálatáról és ennek alapján a rendelkezésre álló 
250 frtnyi jutalom szétosztásáról gondoskodni. 

Az igazgató-választmány az Erd. Lapok m. é. évfolyamában 
megjelent czikkek bírálatára, valamint a jutalmak szétosztására 
vonatkozó javaslattétel végett Horváth Sándor második alelnökből, 
Tavi Gusztáv és Arató Gyula választmányi tagokból álló bizottságot 
küld ki. 

VII . A Deák Ferencz-alapítvány 1901. évi kamatainak fel
használására vonatkozó javaslattételre az igazgató-választmány 
Sóltz Gyula, Vadas Jenő és Tomcsányi Gusztáv választmányi tago
kat kéri fel. 

VII I . A titkár hivatkozással arra, hogy az egyesület f. é. 
rendes közgyűlése Selmeczbánya város vendégszerető falai közt 
tartandó, felkéri az igazgató-választmányt, hogy a közgyűlés elő
készítése iránt intézkedni szíveskedjék. 

Az igazgató-választmány a közgyűlés elkészítése czéljából 
ügyvezetőkül Vadas Jenő és Csiby Lőrincz választmányi-tagokat 
küldi ki, felkérve őket, hogy Selmeczbánya város tanácsával érint
kezésbe lépve, a közgyűlés programmjának tervezetét elkészítsék 
és az elnökségnek a következő választmányi ülés előtt bemutassák. 

Ezekről az intézkedésekről Selmeczbánya város tanácsa egy
idejűleg értesítendő. 

IX. Titkár bemutatja a földmivelésügyi minister urnák 1899. 
évi 92711. számú leiratát, melylyel az egyesület módosított alap
szabályainak a bemutatási záradékkal ellátott egy példányát meg
küldi. Titkár javasolja, hogy az eddigi eljárástól eltérően az alap
szabályok ezúttal, tekintettel arra, hogy a titkári szolgálati, fegyelmi 
és nyugdijszabályzat felvétele által nemsokára ismét módosulnak, 
ne sokszorosittassanak, hanem kinyomatásuk egyelőre függőben 
tartassék. 

Az igazgató-választmány ily értelemben határoz. 

X. A földmivelésügyi ministerium 1899. évi 93619. számú le
iratában értesiti az egyesületet, hogy az állami erdőtisztek gyerme
keinek nevelését segélyző alap intéző bizottságába az egyesület 
által annak idején kijelölt két tag megbízatása az 1892. évi 
19831. földm. minist, szám alatt kiadott szabályzat 4 §-a szerint 



lejárt és felkéri az egyesületet, hogy az 1900—1902. évek tarta
mára újból két tagot kijelölni szíveskedjék. 

Az igazgató-választmány Laitner Elek és Lászlóffy Gábor 
választmányi tagokat jelöli ki. 

XI . A földmivelésügyi minister ur értesiti az egyesületet, 
hogy 1897. évi szeptember hó 6-án a Tisza forrásánál járván, ez 
alkalommal intézkedett, hogy az Okola havason menedékház épít
tessék, s az egyesület által nagyérdemű és boldogemlékü elnöke, 
gróf Tisza Lajos nevéről elnevezett facsoport kerítéssel vétessék 
körül és emlékkővel is megjelöltessék. Az emlékkőbe a következő 
szavakat vésette: „Tisza Lajos facsoportja. Így nevezte el az 
országos erdészeti egyesület 1882. augusztus hó 24-iki közgyűlé
sén, eluöke emlékére". 

A minister ur egyúttal ezen facsoportnak, a menedékháznak 
és a Tisza-forrásnak fényképeit felajánlja az egyesületnek. 

Az igazgató-választmány hálával fogadja a ministur ur kegye
letes intézkedéseit és elhatározza, hogy az egyesület köszönete fel-
iratilag hozassék ő exja tudomására. A fényképek az egyesület 
elnöki szobájában fognak elhelyeztetni. 

XI I . A titkár bemutatja a földmivelésügyi miniszter ur m. é. 
87282. számú leiratát, mely szerint az 1899. évben 1008 hold 
kopár terület erdősítéséért jutalom és segélyképpen összesen 
10,000 koronát osztott szét az erdőbirtokosok között. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
XII I . A földmivelésügyi minister ur az egyesületnek meg-

küldötte a „Magyarország madarai, különös tekintettel gazdasági 
jelentőségükre" czimü müvet, Köszönettel fogadtatik. 

XIV. Titkár bemutatja Pohl Jánosnak, az osztr. magy. állam-
vasuttársaság erdörendezőjének levelét, melyben tangens-tábláza-
tainak kinyomatására nézve a legutóbbi választmányi ülésen meg
szabott feltételek elfogadásáról értesít. 

Tudomásul szolgál. 
X V . Hirdetési dijak elengedésére vonatkozó két kérvény el

intézése után az igazgató-választmány reátér Greiner Lajos rendes
tag kérelmére tagsági dij hátralékának negyedévi részletekben való 
törlesztésére nézve. Az igazgató-választmány a kérelmet teljesíti, 
oly feltétellel azonban, hogy a kérvényező f. é. április hó 1-étől 



m 
kezdve negvedévenkint legalább 20 frtot tartozik fizetni, s hogy 
bármely részletfizetés elmulasztása esetén az egyelőre felfüggesz
tett bírói eljárás azonnal újból megindítandó. 

X V I . A kaláni bánya- és kohórészvénytársaság értesiti az 
egyesületet, hogy a felszámolás alatt álló brassói bánya- és kohó
részvénytársulat alapító tagsági jogait a brassói erdő részvénytár
saságra ruházta át. 

Az igazgató-választmány tekintetlel az alapszabályokra az 
átruházást megengedhetőnek nem tartja és az emiitett részvény
társaság értesítését tudomásul nem veheti. 

X V I I . A következő uj tagok vétetnek fel : 
a) alapító tagnak: Kotzmann Géza, m. k. erdészjelölt, 320 

korona alapitványnyal kötelezvényben, ajánlja Cornides György, 
b) rendes tagoknak: Vidor Ignácz urad. főerdész, ajánlja Gráf 
Adolf; Oaál Károly segédhiv. vezető, ajánlja a titkár; Hegcdit* 
Béla m. kir. erdészjelölt, ajánlja Porubszky Gyula; Tauber Ödön 
m. kir. erdészjelölt, ajánlja Matavovszky Árpád; Holzapfel Gyula 
m. k. erdészjelölt, ajánlja Tomcsányi Gusztáv; Teltsch László m. 
k. erdögyakornok, ajánlja Matavovszky Árpád; Herrmann János 
erdőakad. hallgató, ajánlja Spettmann János; Pécsi. Ottó, erdő-
akadémiai hallgató, ajánlja Tomasovszky Imre. 

X V I I I . A megelőző választmányi ülés óta a következő rend
kívüli befizetések történtek : 

1. 1899. évben. 
Kötvényben tett alapitványaik törlesztésérc befizetett: özv. 

Janák Lászlóné 10 frtot, özv. Guha Károlyné 10 frtot, özv. Révi 
Józsefné 10 frfót, özv. Morvay Gyuláné, 10 frtot, özv. Kürthy 
Gézáné 10 fr'Ot, özv. Bálás Emiiné 10 frtot, özv. Nagy Gyuláné 
8 frtot, özv. Pukács Antalné 10 frtot, özv. Szántó Istvánné 
10 frtot, özv. Jenöffy Jenöné 10 frtot, Páll Miklós 20 frtot, Ágh 
Gyula 20 frtot, Legányi Géza '10 frtot, Aronffy Ernő 60 frtot, 
Steger Antal 27 frtot, özv. Illiesiu Jakabné 18 frtot, Törzs Kálmán 
160 frtot. Bittner Gusztáv 25 frtot, Craus Géza 7 frt 15 krt és 
néhai Taferner István hagyatéka 108 frt 74 krt. 

A Wagner Károly-alapitvány javára befizetett a gödöllői erdő-
hivatal egy föerdőőr rendbirságából 5 frtot. 

2. 1900. évben. 



Kötvényben tett alapitványaik törlesztésére befizettek : Huttkay 
Géza 10 K.-t, Huszár József 10 K.-t, Korai Frigyes 38 K.-t, id. 
Várjon Géza 200 K.-t, Zuszkin Károly 73 K. 84 Fill.-t. 

A titkári nyugdijalapra fizetett Bund Károly titkár 42 koronát. 
A Wagner Károly-alapitvány javára befizetett Skorpil Ede egy 

erdőőr rendbirságából 2 koronát. 
Tudomásul vétetik. 

XIX. A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Bedő Albert első al
elnök és Hirsch István választmányi tag kéretnek fel. 

K. in. f. 

Bund Károly s. k. Báró Bánjfy Dezső s. k., 
titkár. elnök. 

H i t e l e s i t é s ü l : 

Hirsch István s. k., Dr. Bedő Albert s. k., 
választmányi tag. alelnök. 

- I I . 

K é r e l e m . 

Selmeczbánya sz. kir. város, melynek vendégszerető 
falai között egyesületünk f. é. közgyűlése június hó végső és 
július hó első napjaiban fog lezajlani, avval a kérelemmel for
dult egyesületünkhöz, hogy a közgyűlésen való résztvételre vonat
kozó s rendelkezésünkre bocsátott jelentkező lapokat, az 
azokon is felemiitett különleges körülmények folytán már az Erd. 
Lapok ezen száma mellett bocsássuk közzé. 

Bár egyesületünk a közgyűlésre szóló meghívót az eddigi 
eljáráshoz képest csakis a közgyűlés napirendjének és tárgysoro
zatának megállapítása után fogja kiadni, mégis a magunk részé
ről is felkérjük az egyesület t. tagjait, hogy Selmeczbánya sz. kir. 
várost a közgyűlésen való részvételre nézve a mellékelt kérdőív 
felhasználásával lehetőség szerint már most tájékoztatni szíves
kedjenek. 

Budapest, 1900. február hó 14-én. 

Az országos erdészeti eyyesület 
titkári hivatala. 



IRODALMI SZEMLE. 
Az akácznak bányafa gyanánt való nagy használhatóságáról 

tesz említést a Gentralbiatt f. d. g. Forstwesen f. é. I. füzetének 
egy rövid közleménye, mely a magyar erdőgazdákat méltán érde
kelheti. 

Az Erd. Lapok m. é. IX. füzetében (1104. old.) már reá
mutattam arra, hogy a porosz kormány ezt a fanemet különös 
figyelmében részesiti, és tenyésztésével kisérletcket tétet. Erre 
vonatkozó rendeletében felemlíti, hogy az ákácz, mint szerszámfa, 

Kérelem az uj vámtar i fa előkészítése ügyében. 
Földmivelésügyi kormányunkfelhivtaaz országos erdészeti egye

sületet, hogy az osztr.-magyar vámterület megállapítandó uj autonóm 
vámtarifájára nézve mondjon véleményt, tegye ez ügyet az egyesület 
által képviselt szempontokból beható tanulmány tárgyává és közölje 
vele az uj vámtarifára vonatkozó kívánságokat. 

Evvel a kérdéssel, mely gazdasági életünk egész körét s 
benne magát az erdőgazdaságot is közelről érinti, egyesületünk 
igazgató választmánya legközelebbi ülésében fog foglalkozni. Ennek 
a fontos kérdésnek lehetőleg sokoldalú megvilágítása végett azon
ban, valamint alkalmat adandó mindenkinek, hogy az erdőgazdaság 
érdekeit megóvó vélemény szerkesztésénél a most érvényben lévő 
vámtarifa hátrányaira vagy előnyeire nézve tett tapasztalatait 
érvényesíthesse vagy az erre vonatkozó anyag összegyűjtésénél 
közreműködjék, felkérjük az egyesület t. tagjait, hogy ezen kér
dést tárgyaló véleményeiket vagy oly adatokat, melyek a fának 
és fagyártmányoknak, valamint egyéb erdei terményeknek Ausztriából 
vagy a vám-külföldről történő behozatalába, illetve odairányuló 
kivitelünkre vonatkoznak, — legyenek bár azok látszólag helyi-
érdeküek, — - egyesületünkkel f. é. márczius hó folyamán közölni 
szíveskedjenek. 

Budapesten, 1900. évi február hó 15-én. 

Az országos erdészeti egyesület 
titkári hivatala. 


