
ne árultassék, és ha még is áruitatnék, azt azonnal elkobozni 
és az esetei a járási szolgabírónak haladék nélkül feljelenteni. 

8. §. A szolgabíró köteles a vett jelentés után legfeljebb 
három nap alatt, az elkobozott fának nyilvános árverés utján 
leendő eladására határnapot kitűzni és a kitűzött határnapon 
az árverést szabályszerű jegyzőkönyv felvétele mellett vagy 
maga megtartani, vagy pedig annak megtartásával segédjét, 
csendbiztosát vagy a községi elöljáróságot megbízni. 

!). §. Az árverésen begyült vételár azon erdő tulajdonosát 
illeti, kinek erdejéből netán a fa oroztatott, ha pedig az ki nem 
tudatnék, azon község szegény alapját, hol az elkobzás történt. 

10. & A szolgabíró köteles az árverés után három nap 
alatt az árverésen begyült pénzt, az árverési jegyzőkönyv hiteles 
másolata kíséretében az erdőtulajdonosnak vagy az illető köz
ségnek, melynek szegény alapját az illeti, elküldeni. 

Kelt Zomborban Bács és Bodrogh törvényesen egyesült 
megyék községének" 1S74. évi junius-hó 23-án és folytatólag 
következő napokon tartott közgyűléséből. 

Jegyzetté és kiadta : Sándor Béla s. k., főjegyző. 

A tenyéri fenyő (pinus p inaster) (Ait.) a c c l i m a t i s a 
tiójához. 

I l l é s Nándor erdőmesternek a január ius i füzetben közöli 
kísérlete által indíttatva, érzem magamat e tárgyhoz még egy 
adattal szolgálni. A selmeczi akadémia kezelése alatt lévő er
dőcskében, dél-nyugati védett oldalon. 1873-ik év őszén körül
belül V-> holdnyi terület ültettetett be igen szép - - még 
Illés X. által vetett - - két éves Pinus pinaster csemetékkel, 
melyek tavaszig mind kivesztek. Nevezetes, hogy ugyanazon 
Csemeték az előbbi. 1 8 7 2 / 3 évi lelet, hó által boriivá jól kiál 



lották. Hogy nem az átültetés, hanem a hideg miatt vesztek 
ki, azt bizonyítja az is, hogy a magónczkertben maradt társaik 
is hasonló sorsra jutottak. — Az orsz. erd. egyesületnek 187 I. 
évben tartott közgyűlésén felemlittetett, hogy Somogyban, lnke». 
József birtokán e fanem megtelepítése sikerült. Érdekes volna 
tudni, hogy máig is élnek-e ezen fenyők, és ha igen, mily ápolás 
menti meg azokat a néha Somogyban is beálló keményebb téli 
hidegek alkalmával az elfagyástól." Fe. 

A határőrvidék!" beruházási bizottság üléseiről. Azon 
beruházási, és illetőleg erdókezelési bizottság, mely a bródi és 
péterváradi 30.000 hold erdőeladása után befolyó, és határ
őrvidéki országos beruházásokra, u m. vasutakra, vizszabályo-
zásokra, erdősítésekre, országutakra éi iskola építésekre for
dítandó jövedelmet kezeli Zágrábban mult hó 2 5-től kezdve 
folyó hó 5-ig ülésezett. A bizottság ez alkalommali teendőit 
az 1875. évi költségvetés megállapítása és az 1871. évi ke
zelési eredmény felülvizsgálata képezte. A beruházási alap 
jelenlegi vagyona 5,461.000 frt készpénz és azon J7.500 hold 
értékes tölgyerdő. mely a feloszlott határőrvidéki erdőüzleti 
társulattól visszavétetett. A beruházási alap erdeinek értékesí
tési tervezete még nem lévén teljesen elkészülve, értesülé
sünk szerint az ezen erdőkből való faeladás a folyó évben 
nagyobbára csak elszáradt törzsekre fog szorítkozni. A magvai' 
kir. kormányt ez üléseknél B e d ő Albert főerdőmester kép
viselte. 

Brusek Henrik erdőmester és az országos erdészeti 
egyesület alapító tagja meghalt. Mély sajnálattal értesültünk 
Brusek szaktársunknak közelebbről és legszebb férfi-korában 
történt haláláról. A boldogult nem csak kitűnő erdész, de ava
tott természetbarát is volt, kiben Coburg berezeg baloghi ura-



dalma egy szorgalma;; derék tisztviselőt, szakirodalmunk pedig 
egy buzgó pártolót vesztett. Béke poraira! 

Tiulósilás az Országos Erdészeti-Egyesület t. tagjaihoz. 
I. 

Kapcsolatban az „Erdészeti Lapok" m. évi XI. füzetében 
kiadott tudósítással van szerencsénk a t. tagok tudomására hozni, 
hogy az egyesület ez évi közgyűlése Trefort Ágoston, vallás
os közoktatásügyi minister ur ő nagyméltóságának meghívása 
folytán a közalapítványi erdőhivatalok egyikének székhelyén 
P i l i s - M a r ó t h o n idei september hóban fog megtartatni. A 
gyűlés napjai később fognak kitüzetni. 

II. 
Az egyesület legutolsó közgyűlése az alapítványi tőkék 

befizetését a t. alapító tagok részéi-e megkönnyíteni óhajtván, 
alapszabályilag kimondotta, hogy az alapítványi összegek az 
évi kamatjárandóság, és illetőleg a 3 frt lapdij fizetése mellett 
1() tiz — forintos részletekben is törleszthetők, mely eset
ben minden befizetett 20 frt tőkeösszeg után az évi kamat 
összege 1 egy - forinttal kevesbbedik. 

Azon t. alapítók, kik ezen fizetési könnyítéssel élni ki
vannak, tisztelettel felkéretnek ebbeli szándékukat a titkári hiva
tallal közölni. — Budapest, márczius-hó 1 5. 1875 . 

.1 titkári hivatal. 

Szerkesztő i üzenetek. 
V méter -mértéknek az erdőgazdaság k ö r é b e n való miként i alkal

mazásáról , li. (». uradalmi igazgató urnák. Az e tárgyban szükséges és 
részletesen tájékozó utasítás közlését lapunk következő füzete fogja- megkezdeni. 

Havasi erdőmunkások. S. ily. urnák. Oly érdekes leírás, melynek 
lapunkban is helye leend. 

Bécsbe. Az igért közleményt várjuk. 
Tölgydeszka eladása. K. K. Urnák. Magánlevelet küldöttünk, mely 

a kívánt tájékozást tartalmazza. 


