
A rönkök 10—10 cm átmérő különbséggel vannak vastagsági 
osztályokba csoportosítva, ha ezen átmérőkülönbséget (100 mm) 
elosztjuk a hozzátartozó évgyűrűk átlagos vastagságával, akkor 
kiszámítottuk azt is, hogy az egyes törzsnek mennyi időre volt 
szüksége ahhoz, hogy egyik vastagsági osztályból a másikba 
kerüljön s kiszámíthatjuk az évi értéknövekedést is. 

Végeredményében az előadottakból azon következtetés vonható 
le, hogy különösen a tölgynél nagyon is indokolt az eladásokat 
nemcsak a törzs köbtartalma, de a törzs vastagsága szerint is 
megállapítani, mert minél vastagabb (s természetesen hosszabb is) 
a törzs, annál nagyobbra szabható annak köbméterenkénti egységára. 

Borsiczky Ottó. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

Jegyzőkönyv 
a z O r s z á g o s E r d é s z e t i E g y e s ü l e t i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y á n a k 1913. é v i 

j ú n i u s hó 17-én B u d a p e s t e n t a r t o t t r e n d e s ü l é s é r ő l . 

Jelen voltak: dr. Bedo Albert I. alelnök, Horváth Sándor II. 
alelnök, Arató Gyula, Bittner Gusztáv, Csík Imre, Oaul Károly, 
Oesztes Lajos, Hirsch István, Hubay Zsigmond, Jákói Géza, 
nemeskéri Kiss Pál, Nagy Károly, Osztroluczky Géza, Szabó 
József, Téglás Károly, Török Sándor, gróf Zselénszky Róbert 
választmányi tagok és az egyesület tisztikara. 

Távolmaradásukat kimentették: báró Tallián Béla elnök, 
Csupor István, Havas József, Hoffmann Antal, Kiss Ferencz, 
Kócsy János, Krajcsovits Béla, Laitner Elek, Muzsnay Géza, Sóltz 
Gyula és Vadas Jenő választmányi tagok. 

I. Dr. Bedő Albert alelnök az ülést megnyitva, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Horváth Sándor II. alelnököt és Kiss Pál választmányi 
tagot kéri fel. 

II. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti e lő : 
a bevétel 1913. évi január hó 1-től a mai napig 59.343 K 69 f, 
a kiadás ugyanezen idő alatt. . . . . . . . . ___ . . . 28.385 K 48 f. 

Rendkívüli befizetések czimén befolyt, és pedig alapítványi 
kötvények törlesztésére 328 K és a Wagner-Károly-alapra 104 K 80 f. 



Bemutatja titkár a f. évi április hó 16-án tartott váratlan rovan-
csolás jegyzőkönyvét, mely szerint a számadásvizsgáló bizottság 
az egyesület pénzkezelését rendben találta. 

Végül előterjeszti a földhitelintézet átiratát, amelyben uj 4*/2°/o-os 
zálogleveleit kinálja megvételre; a titkár megjegyzi, hogy ez idő 
sierint az egyesületnek értékpapirvásárlásra forditható pénze nincs. 

Az igazgató-választmány a titkár jelentését tudomásul veszi. 
III. Dr. Tuzson Jánosnak és a titkárnak birálata alapján az 

igazgató-választmány dr. Hollendonner Ferencz műegyetemi tanár
segédnek „A fenyőfélék összehasonlitó szövettana" czimü mun
káját a Deák-Ferencz-alapitványbol az erre kitűzött 1100 K-ás 
pályadíjjal jutalmazza és azt kiadásra elfogadja oly módon, hogy 
a könyv darusításából eredő jövedelem a készkiadások megtérül-
téig az egyesületet illeti. Egyben dr. Tuzson Jánosnak a vizsgálati 
anyag és a vizsgálathoz szükségelt szerek beszerzése körül fel
merült készpénzkiadásainak fedezésére 500 (ötszáz) K-t utalványoz, 
amely összeg a könyv darusításából nem térítendő meg. 

IV. Selmeczbánya város memorandumára nézve, amelyben a 
főiskolának műegyetemmé való fejlesztését kívánja, az igazgató
választmány azt az álláspontot foglalja el, hogy a többi, a főiskolán 
egyesíteni kivánt szakmának ügyében nyilatkozni magát illetékesnek 
nem tartja, megmarad azonban azon régi, közgyűlési és kongresszusi 
határozatokkal megerősített álláspontja mellett, hogy az erdészeti 
főiskolának székhelyéül Selmeczbánya nem alkalmas és nyomós 
okok szólnak amellett, hogy az onnan áthelyeztessék. Elhatározza 
tehát az igazgató-választmány, hogy az erdészet ezen régi köz
óhajának teljesítése érdekében ujabb felterjesztést tesz. 

V. A földmivelésügyi miniszter ur értesítése, hogy az uj 
vadászati törvény tervezetét, annak elkészülte után, hozzászólás 
végett meg fogja küldeni, tudomásul szolgál. 

VI. A titkár jelenti, hogy az Ausztriába tervezett tanulmány
útra igen sokan jelentkeztek. A 86 jelentkező valamennyiét, sajnos, 
nem lehetett elfogadni az elszállásolási nehézségek miatt. 

Egyben bemutatja a három utazási ösztöndíjra beérkezett 12 
folyamodványt. 

Az igazgató választmány a 250 koronás ösztön dijakat Zügn 
Nándor Sopron városi erdőmesternek, Szűcs Elemér Bethlen-



főiskolai urad. főerdésznek és Dénes Zoltán főiskolai tanársegéd
nek adományozta. 

VII. A titkár jelenti, hogy a Bedő-Alberl-alapítvány egyik 
ösztöndíjasa, Masztics Miklós, a félév végével az alapszabályoknak 
megfelelő előmenetelt tanúsítván, ösztöndija élvezetében maradt. 
A másik ösztöndíjas, Lászlóffy Ernő, igazoltan megbetegedése miatt 
két vizsgát nem tehetett le. Az alapszabályok értelmében ösztön
dija a két vizsga pótlásáig visszatartatott, ezek megfelelő ered
ménye esetén azonban ismét folyosittatni fog. 

Tudomásul szolgál. 
VIII. Pöstyén fürdőnek 12 egyesületi tag részére felajánlott 

kedvezményeit az igazgató-választmány elfogadja. 
IX. Uj rendes tagokként felvétetnek: Bojnitzer Lázár erdő

tiszt, aj. a titkár; Debreczeny András m. kir. segéderdőmérnök, aj. 
Muzsnay Géza; Heincz János m. kir. segéderdőmérnök, aj. Hibbján 
János; Mahr Károly főherczegi főerdész, aj. Borsiczky Ottó; dr. Miha-
lovits János főiskolai rendkívüli tanár, aj. Krippel Móricz; Partos. 
Gyula és Pászthory Ödön m. kir. erdőmérnökgyakornokok, aj. Muzsnay 
Géza; Pokorny Károly Coburg herczegi erdőmérnökgyakornok, 
aj. Ferster Ede; Till Dénes m. kir. erdőmérnökgyakornok, aj. Muzsnay 
Géza; Weyda Frigyes Viktor erdőtiszt, aj. Kulmann Károly. 

K. m. f. 
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FAKERESKEDELEM. 

A fakereskedelem köréből. 

A tüzifapiaezon, a nyárias időjárás daczára, kifejezett szilárd 
hangulat uralkodik, amennyiben a nagyvásárlók már most igyek
szenek jövő idénybeli szükségletüket fedezni. Az árak emelkedő 
irányt mutatnak s őszi szállításra 5—6°/o-kal magasabbak a jelen
legi áraknál. 

A tüzifapiacz legnagyobb eseménye, a Máv. tüzifaverseny-
tárgyalása június elején zajlott le. Összesen 53 ajánlatot nyújtottak 
be a kiirt különböző állomásokra; a felajánlott mennyiség sok
szorosát teszi a tényleges szükségletnek, ugy hogy a Máv. abban 


