
Tudomásul 
az országos Erdészeti Egyesület tagjainak. 

Az egyesület közgyűlésének zárülését augustus hó 10-ik napján 

tartja, másnap azaz 11-én az igazgató választmány ülése leend, mely 

a közgyűlés által megjelölt ügyekre nézve intézkedik; ugyanazon 

nap estéjén pedig, miután egyesületi elnök 0 méltóságának Nógrád

megye mélyen tisztelt hölgyeihez intézett következő felszóllitására : 

„ T . Cz. Ismeretes dolgot idézek t. cz emlékébe, ha felemlítem, hogy 
alig van hazánkban tudományos vagy más közhasznú intézet, mely a hon
leányi erényekben leggazdagabb magyar nők iránt hálás elismerésre ne 
lenne kötelezve ; a haza üyyei iránt való szeretetben kitűnt régi magyarnők 
nyomdokain ma is haladnak méltó utódok s Magyarország lelkes hölgyei ko
runkban is megérték annak szükségét, hogy hazánk kiváló fontosságú köz
ügyeinek sikeresebb elömozdithatására, a hol számukra tér nyilik, mindan
nyiszor a férfiak segélyére siessenek. 

Ennek tudata s az eb bői folyó bizalom és remény bátorítanak enge
met is arra, hogy t. cz. nagyban ismert honleányi szívességét egy általam 
képviselt olyan országos egyesület javára vegyem igénybe, mely édes ha
zánk egyik legelhanyagoltabb közgazdászati ágának pangó erdösze/ünknek 
emelését tüze czéljául. 

Az országos Erdészeti-egyesület, mely a kezdet nehézségeivel küzd, 
már is szép tettekben nyilvánult honleányi pártfogásban részesült s ügyei 
előmozdítását a női kezek ápoló befolyásától ezutánra is reményli; a czél-
ból fordulok tehát t. cz. ismert honleányi készségéhez, hogy megkérjem mi
kép méltóztatnék nagybecsű ismeretségi körében ezen egyesület iránt részt
vétet kelteni s a nógrádmegyei, lelkes hölgyek remélt egyetértő közreműkö
désével oda hatni, hogy egyesületünk alapítványi-tőkéjének gyarapítására, a 
f. évi augustus hó 6,7, 8, 9, 10 és il-ik napjain Losonczon tartandó 
egyleti közgyűlés alkalmával, a jótékonyságukról szépen ismert nógrádi hon
leányok segélyével., egy sorsjátékkal is összeköthetett s igy bizonyára kiváló 
érdekkel bírható lánczvigalom tartatnék. 

Honfiúi mély tisztelelem stb." 
Már többfelől kedvező válasz érkezett, Erdészeti-Egyesületünk 

alapitványi tőkéjének gyarapítására, remélhetőleg táncvigalom fog tar

tatni s igy a közgyűlés látogatói, a j ó czél hazafias előmozdithatása mel

lett még egy barátságos estély együtt élvezett örömei után oszolnak el. 

P e s t e n jun. 20-án 1867. 
B e d ő A l b e r t , 

egyesületi titkár. 


