
26. §. A birság a 18. §-ban a 16, §. a) pont eseteire 
alkalmazott eljárás szerint szabatik meg, és a közadék mód
jára hajtandó be. 

III. FEJEZET. 
Vegyes intézkedések. 

27. §. A királyi család tagjaira ezen törvény nem terjed ki. 
28. §. A jelen törvény 1-ső fejezetében foglalt intézke

dések életbeléptetésének határidejét a bel- és pénzügyministe
rek rendeleti uton határozzák meg; Il-ik fejezetének határoz-
mányai a törvény kihirdetése után azonnal életbelépnek. 

29. §. Jelen törvény végrehajtásával a belügyi, pénzügyi 
és igazságügyministerek, Horvát-Szlavonországokban pedig Hor-
vát-Szlavon-Dalmátországok bánja bízatnak meg. 

Meghívó az „Országos Erdészeti-Egyesület- folyó évi 
közgyűlésére. 

Az „Országos Erdészeti-Egyesület" idei rendes közgyűlését 
september-hó 20., 21 . és 22. napján Pilis-Maróthon a követ
kező tárgysorozat és napirend szerint fogja megtartani. 

1. Az egyleti elnök, alelnökök és az uj igazgató választ
mány megválasztása. 

2. A kitűzött erdőgazdasági szakkérdések megvitatása. 
3. Az egyleti pénztár 1874. évi számadásának felülvizs

gálata és az 1876. évi egyleti költségvetés megállapítása. 
4. Netaláni indítványok. 

A tárgyalásra kitűzött erdőgazdasági kérdések következők : 

1. A pilis-maróthi közalapítványi uradalom erdőgazdasá
gának részletes ismertetése kapcsolatban az ott alkalmazásban 
lévő cserkéreg termelés bemutatásával. 



2. Hol és mily adatok szereztettek a közép-erdő üzemnek 
hazánkban való czélszerü alkalmazásáról. 

3. Tekintettel a gyakorlati erdőgazdaság szolgálati igé
nyeire czélszerünek ismerhető-e a selmeczi m. k. erdőakadé
mián jelenleg fennálló úgynevezett szabad tanrendszer, és meny
nyiben lehet kivánatos az, hogy az erdőakadémia a budapesti 
m. kir. tudomány-egyetemmel egyesitessék.? 

4. Mely erdészeti kísérleteknek megindítása és mely ész
leleteknek megtétele volna jelen viszonyaink között legczélsze-
rübb és egyszersmind kivihető is, és mi módon ? 

5. A községi erdők fenntartásának biztositása czéljából 
és figyelemmel az 1871. évi XVIII. t. cz. 109 § erdő
birtokos községek számára útmutatóul, mily általános minta 
szabályzat lenne megállapítandó. 

Azok, kik a közgyűlésen az előbb megjelölt szakkérdések 
valamelyike felett értekezni kivannak, szíveskedjenek szándéku
kat szeptember-hó 10-ig a titkári hivatal tudomására hozni. 

A közgyűlésben résztvenni kivánó tagtársak és ügybarátok 
tájékozására következők jegyeztetnek meg : 

az első vagy ismerkedő összejövetel Pilis-Maróthon sep-
tember 19-én esti 8 órakor az erdőhivatali helyiségben leend; 

s e p t e m b e r 20-án reggeli 9 órakor a közgyűlés kez
detét veendi, délután 1 órakor közös ebéd, melynek végeztével a 
helybeli cserüzem-vágás, csemetekert és faiskola fog megszemlél
tetni, ennek végeztével estéli vadászat; azok, kik a vadászatban 
résztvenni kivannak, szíveskedjenek saját fegyveröket elhozni; 

s e p t e m b e r 21-én erdőszemle a pilis-maróthi közalapít
ványi uradalomhoz tartozó erdőségben a helyi kezelésnek és erdő
művelésnek a tárgyalásra kitűzött első szakkérdéssel összefüggő 
megismerése végett; indulás Pilis-Maróthról, végpont a Pilishegy 
teteje ; az erdőszemle szarvas- és őz-vadászattal leend összekötve. 



s e p t e m b e r 22-én elutazás Pilis-Maróthról Szobbra az 
ottani faipar telepek, illetőleg Luczenbacher Pál tagtárs gőz
fürészének és hajógyárának megszemlélésére. Ez nap a közgyűlés 
bezárása. Utazásközben a visegrádi vár és az ottani helyre
állítási munkálatok megtekintése. 

A közgyűlésben résztvevő tagokat oda- és visszautazásuk 
alkalmával a hazai összes vasutak és a Duna-gőzhajózási társulat is, 
az egyleti igazolójegy előmutatása mellett, mérsékelt áron fogják 
szállítani. Az érkezéskor, valamint a visszautazáskor az illető 
hajó-állomásig szintén díjtalan kocsik állanak rendelkezésre. 

Az egyesületbe belépni kívánó ügybarátok a felvétel esz
közléséért, és az igazolójegyért szíveskedjenek az egylet titkári 
hivatalához (Budapest, vár, dísz-tér 12. sz.) fordulni. 

A megjelenők elszállásolhatása végett a kellő tájékozás 
jó előre szükséges lévén, kéretnek a résztvenni kívánók, hogy 
ebbeli szándékukat folyó évi september-hó l-ig az egylet titkári 
hivatalával mulhatlanul közölni szíveskedjenek. Ezen határidő 
letelte után az igazoló jegyek mindenkinek nevére szóló külön 
levélben fognak megküldetni. 

A jelen egyleti közgyűlés alkalmat nyújtván a t. szaktár
saknak a közalapítványi birtokok egyik legjelentékenyebb erdő
ségét, s az ennél alkalmazásban álló gazdasági kezelést köz
vetlenül megismerni, valamint másfelől a tárgyalásra kitűzött 
szakkérdések is fontos elvi tanácskozásokat és határozatokat 
igényelvén : tisztelettel kérjük a hazai erdészet ügye iránt 
érdeklődéssel viseltető szaktársakat és ügybarátokat, hogy kitű
zött közgyűlésünkön minél számosabban megjelenni, s becses 
véleményöket, tapasztalatukat és tanácsukat a gyűlésben szóval 
vagy írásban előadni, s ez által az „Országos Erdészeti-
Egyesületet" az erdészeti tudomány és az okszerű erdőgazdaság 
terjesztésére irányzott működésében támogatni szíveskedjenek. 

Budapesten, június-hó 8-án 1875. 
Wagner Károly, alelnök. 


