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ORSZÁGOS E R D E SZ E T I-E G YE S ÜLE T
KÖZLEMÉNYEI

i - s ö  f ü z e t .  A u g u s z t u s  i 8 6 9 .

Me g h í v á s
az Országos Erdészeti-egyesület f. évi közgyűlésére.

Az Országos Erdészeti-egyesület idei közgyűlését szep
tember hó 26-tól október 1-ig Kassa sz. k. városában és vidé
kén tartja meg.

Alolirtak az egyesület t. tagjait, a hazai erdőbirtokoso
kat s azok erdészeti tisztviselőit, a vadászat összes ügybará
tait és mind azokat, kik erdőgazdaságunk viszonyai s az E r
dészeti-egyesület által képviselt ügyek iránt érdekkel visel
tetnek, hazafiui tisztelettel hivják meg a kassai közgyűlésben 
leendő részvételre.

Az évenként megtartott egyleti közgyűlés egyik fel
adata a hazai erdőgazdaság állapotának minél kiterjedtebb 
megismerlietésére működni, s ilyen czélból lett most is vá
lasztva az alföld és felvidék erdőgazdasága között átmeneti 
kapcsot képező kassa-vidéki erdögazdászat megszemlélése 
és viszonyainak tanulmányozása.

Erdészeti érdekeink vizsgálódásával foglalkozó ügyba
rátaink bizonyára jól ismerik azon kedvező fordulatot, mely 
a kassa-vidéki erdők gazdaságánál a felvidék emelkedő 
gyáriparával s a közelebbről kiépülő közlekedési utakkal 
már is be állott.
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Jó reménynyel hiszszük azért, hogy mind azok, kik a 
hazai erdészeti viszonyokról időszerű tudomást bírni óhajta
nak, közgylésünk tárgyalásaiban résztvesznek, s az egyesü
let által kitűzött czélt becses közreműködésükkel és taná
csaikkal elérni segitendnek.

Az egylet 3 évre választott igazgató választmányának 
hivatali ideje letelvén, e közgyűlésen uj választások eszköz- 
lendök, s ugyan ezért eddigi és leendő tagtársaínknak mi
nél nagyobb számmal való megjelenését óhajtjuk

Kassa városának természeti szépségekben gazdag vi
déke, a szakérdekü kirándulások tanúságai mellett, szintén 
kellemes változatosságot Ígér, s a közgyűlés alkalmával 
csekély fáradsággal szerzendett tapisztalat szakügyi teen
dőink elintézésénél hasznos tájékozást nyújthat.

Megemlítjük még, hogy Kassa sz. k. városa egyesüle
tünket mint házi gazda fogadja, s hogy a hazai vasúti és ha
józási vállalatok tagtársainkat, az egylet igazolási jegyének 
elömutatása mellett, a fennálló személyszállítási díjnak f i 
i é é r t  szállítják.

A résztvevők számáról az elszállásolhatás végett kellő 
tájékozást óhajtván, kérjük tagtársainkat, hogy arésztvételt 
illető szándékukat a titkári hivatallal — Pest, reáltanoda- 
utcza 14 sz. — szeptember 15-ig tudatni szíveskedjenek, 
mely határidő eltelte után a bejelentések Haske Emil v á 
rosi főerdészhez Kassára intézendök.

A jelentkezési iroda, a gyűlés ideje alatt s az ezt meg
előző két napon, Kassa város tanácsházánál.

Az egyesületbe újon belépő és 5 frt. évdij fizetésére kö
telezett tagok a felvétel eszközléséért és az igazolási jegye
kért szíveskedjenek az egylet titkári hivatalához fordulni.

Ismételve meghívjuk még összes tagtársainkat és ügy
barátainkat, hogy közgyűlésünkön minél számosabban meg

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



3

jelenni, — s a szakközlönyünkben és e lapokban is közlendő 
erdőgazdasági kérdésekre pedig becses nézeteiket, illetőleg 
tapasztalataikat, közgyűlésünk alkalmával szóval vagy írás
ban közölni szíveskedjenek.

Pesten és Kassán, 1869.

K e g l e v i c h B é l a ,  L o ó s z  Józse f»
az egyesület elnöke.

Be dö  A l b e r t
az egyesület titkára.

és
H a s k e  Emi l ,
közgyűlési ügyvezetők.

1*
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Az egyesület f. é. közgyűlésén tárgyalandó erdőgazda
sági kérdések.

1) Közlemények az abauj és szomszédmegyei nemkü
lönben a kassavárosi erdészeti viszonyokról, u. m. az erdők 
állapota, mivelése, használata, a fafogyasztás, faárak, mun
kabér és az erdők jövedelme felöl Továbbá azok mellék- 
használatairól, különösen a makkoltatás, gubicsszedés, hamu- 
zsirfözés, mészégetés módjáról, terjedelméről és ezek jövedel
méről ; továbbá az erdei legeltetésről s ennek a juhok által 
való használatáról.

2) Milyen állapotban vannak a községi erdők s miké
pen intéztetik azok irányában az állam felügyeleti joga. 
Mennyire haladtak az erdei szolgálmányok megváltásával; 
micsoda eljárást követtek azok terjedelmének kipuhatolá- 
sára és a váltságul szolgáló erdőterület nagyságának meg
határozására. Minő eredményeket mutat fel az erdei rend
őrség ?

3) A közlekedési eszközök kilátásban levő nagyobb- 
szeríi szaporodása folytán minő épületi fák számíthatnak ke
letre és kivitelre. Mi állott eddig és mi áll még mindig út
jában annak, hogy szerszámfáink kivitele, a külföld ez 
irányban való szükségletével nincs arányban.

4. Tekintetbe véve, hogy a meter-rendszer hazánkban 
is nemsokára be fog hozatni, nem volna-e tanácsos, hogy a 
törvényhozás által megállapítandó mértékrendszerbe egy, az 
erdőgazdaság és fakereskedés igényeinek megfelelő faköb- 
mérték-egység is vétetnék fel.
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5) Az országgyűlés elé terjesztett vadászati törvényja
vaslat az időszaki irodalom terén újabb időben élénk eszme
cserét idézvén elő. bozattak-e fel ez irányban oly érvek, me
lyek alapján azon törvényjavaslat módosítását czélszerünek 
ismerhetni ?

6) Milyen tapasztalatok vannak a fenyő- és bükkszál- 
erdök kezelésénél, m lyik lehet a legczélszerübb gazdálko
dási mód Kassa város viszonyait tekintve, s mennyiben lehet 
a szakrészröl többfelöl ajánlott legnagyobb tiszta jövedelem 
tanának elvét, különösen a községi erdőkre nézve alkalma
zandónak ismerni ?
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Az 1869. évi közgyűlés napirendje.

S z e p t e m b e r  26-án. V a s á r n a p  d é l u t á n  6 órakor 
ismerkedési összejövetel a kassai Ca- 
sinó-egylet termében.

„ 27-én. Hé t f ő n ,  d é l e l ő t t  9 órakora
közgyűlés megnyitása, az elnök, alel- 
nökök, és az igazgató választmány 
választott tagjainak hivatalukról való 
leköszönése, erre az írj tisztikar meg
választása, titkári jelentés, a közgyű
lés elé tartozó ügyeknek és a kitűzött 
erdőgazdasági kérdéseknek sorrend 
szerint leendő tárgyalása; d é l u t á n  
2 órakor közös ebéd a városi redout- 
teremben, ezután erdei szemle a kassa- 
ujfalusi és tihany-határbeli erdőkben.

„ 28-án. K e d d e n  r e g g e l  6 órakor ősz-
szejövetel a városházánál. Kirándulás 
a városi bikkes erdők szemléjére, a 
pokrivi magaslatra, itten d é l u t á n  
közös ebéd, s estére a városi erdők 
között vissza Kassára.

„ 29-én. S z e r d á n  d é l e l ő t t  10 órakor
a közgyűlés folytatása a kitűzött er
dőgazdasági kérdéseknek tárgyalása, 
az erdészeti kézikönyv pályázati ered
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ményének kihirdetése, és értekezés a 
már megszemlélt kassai erdőségek gaz
dasági ügyeiről; d é l u t á n  3 órakor 
közös ebéd a városi redout teremben, 
ezután albizottmányi ülés és a kassai 
lövöldében rendezett lövészünnepé
lyen való résztvétel.

Sz e p t e mb e r 3 0 - á n .  C s ü t ö r t ö k ö n  reggel 6 órakor 
összejövetel a városházánál. Kirándu
lás a városi fenyves erdők szemlé
jére, a csermelyvölgyi fűrészgép- és 
gyártmányainak megtekintése; d é l 
u t á n  közös ebéd a bankói fürdőben s 
estére vissza Kassára.

O k t ó b e r  1 én. P é n t e k e n  reggel 10 órakor zár
ülés, a kassai fenyves erdők gazda
sági ügyének tárgyalása és a még 
tárgyalást igénylő egyleti ügyek elin
tézése.
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Az 1869. évi májushó 8-án tartott választmányi ülés

j e g y z ő k ö n y v e .
Jelenvoltak: K e g l e v i c h  Béla gróf, egyesületi elnök, Gril- 

l e r  János, S c h o l z  Kezsö, Mednyánszky Dénes báró, P r i n d l  
András, választmányi tagok; T ö r ö k  Sándor egyleti alapitótag ; 
és B e d ö Albert, egyleti titkár

I. Elnök közli a választmánynyal, hogy egy pesti házbirtokos 
közelebbről épített lakbázát szóbeli utón tett nyilatkozatával az 
egyesületnek megvételre ajánlotta fel, melynek alapján felkéri a vá
lasztmányt, miszerint figyelembe vevén azt, hogy Pesten utóbbi idő
ben a lakbérdijak tetemesen felemelkedtek, hogy egyesületünké 
nemű kiadása is súlyos teherrel szaporodott, továbbá azt, hogy a 
bérbeadó házbirtokosok akaratának kitéve, helyiségünk gyakori és 
költséges változtatására vagyunk kénytelenek: — nyilatkoznék az 
iránt, mikép nem volna-e czélszerü, hogy egyesületünk számára mos
tani alaptőkéjéből, annak jelenlegi jövedelme biztosítása mellett, egy 
a czélnak megfelelő ház vétetnék, s hogy ennek kivitele iránt tár
gyalás kezdetnék, és annak kedvező eredménye esetén a jövő közgyű
lés elé illetékes határozathozatal végett indítvány tétessék. Végül ha a 
házvétel a választmány által elvben kimondatnék, miután az eddig 
befizetett alapítványi tőke annak kivitelére nem látszik elegendőnek, 
felhatalmazást kér arra, hogy az egyesület azon alapitó tagjaihoz, 
kik alapítványaikat magán kötvényekben biztosították kérést intéz
hessen az iránt, ha váljon hajlandók lesznek-e azon esetre, ha az idei 
közgyűlés a házvételt elhatározná, alapitványaikat e czélra befizetni.

A választmány tekintetbe vévén az elnök által felhozott és köz
tudomásban levő indokokat, valamint az egyesület könyvtárának és 
szakgyüjtöményének czélszerü berendezhetését, elvben kimondja, 
hogy az egylet érdekei előmozdításának tekintetéből üdvösnek ismeri, 
ha az a mindinkább emelkedő lakbérdij és gyakori költözés költsé
geitől és terheitől egy előnyös házvétel által megmenekülhet, mi czél- 
ból felkéri elnököt, hogy a megvásárlásra felajánlott ház állapotáról.
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vételáráról, annak fizetési módozatairól, szóval az egész vásári terve
zetről a jövő, julius hó 4-re ezennel kitűzött választmányi ülés elé, a 
ház tervrajzának bemutatása mellett, további alapos intézkedhetés 
végett, részletes tudósítást szíveskedjék előterjeszteni, — egy- 
szersmind pedig felhatalmazza arra, hogy azon alapitó tagokhoz, kik 
alapítványaikat magán kötvényekben biztosították, azok befizetése 
iránt a részéről megjelelt értelemben és az igazgató választmány ne
vében azon kijelentéssel intézzen felhívást, miszerint annak nincs 
szándéka ez által erkölcsi nyomást gyakorolni, minélfogva a fel
hívás teljesítése az illetők akaratától függ és azon esetre, ha ju
lius 4-ig nem válaszolnának, a hallgatás tagadó felelet gyanánt te
kintetik.

II. A folyó évi közgyűlésen tárgyalandó erdőgazdasági kérdé
sek a közelebbi választmányi ülésen kitüzendök lévén, a titkár meg- 
bizatik, hogy a hazai erdőbirtokosokhoz és szakközönséghez a lapok 
utján felszólítást intézzen, hogy azon helyi vagy általános érdekű 
erdőgazdasági ügyet, melynek közgyűlésünk által való tárgyalását 
kívánatosnak ismerik az egyesülettel jövő juliushó 4-ig közölni szí
veskedjenek.

III. A titkár a következő alapitó tagokat jelenti be :
a diós-győri m. k. államjavak igazgatóságát 200 frt készpénz

ben tett alapitványnyal. Wessely János erdőinspector, Scholz Rezső 
m. k. erdőtanácsos és Hudoba Gusztáv bányatiszt urak 100—100 
frtnyi alapítványát, melyet úrbéri kötvényekben az egyesület pénz
tárába be is szolgáltattak; továbbá Prugberger József m. k. osztály- 
tanácsos és m.-szigeti bányaigazgató urnák magán kötvényben tett 
100 forintnyi alapítványát. Az egyesület a tisztelt alapitó uraknak ha
zafias áldozataikért elismerő hálás köszönetét nyilvánítja.

Tudomásul vétetik, hogy Zalamegye tisztelt Gazdasági-egye
sülete 100 frtnyi alapítványát a pénztárba készpénzben befizette.

Evdijas tagokká vétetnek még fel Bothó János, Forberger Já
nos, Schiffel Károly és Székely Mihály urak.

IV. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Scholcz Rezső és Prindl 
András urak kéretnek fel.

Hitelesítésül :
Láttam K e g l e v i c h B é l a ,  S c h o l c z R e z s ö .

elnök.
Jegyzetté Bedő  A l b o r t . P r i n d l  András.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



Az 1869. évi julius 4-én tartott választmányi ülés

j e g y z ő k ö n y v e .
Jelenvoltak : K e g 1 e v i c h Béla gróf, egyesületi elnök, T i s z a  

Lajos, egyesületi alelnök, H a s k e Emil, M e d n y á n s z k y  Dénes 
báró, Sc h o l z  Rezső, választmányi tagok, és B e d ö Albert, egyesü
leti titkár.

I. Elnök a múlt választmányi ülés jegyzőkönyvének I. pontja 
alapján a házvétel ügyében történt eljárása felől tévén tudósitást, ér
tesíti a választmányt, hogy azon házbirtokos, ki házát megvételre 
ajánlotta fel, midőn a vásári feltételek részletesb közlésére s azoknak 
általa való megjelölésére került a sor, ajánlatától elállóit, minélfogva 
a jelen esetre tervezett vásár kivihetienné vált.

A mi az alapitókhoz alapitványaik befizetéséért intézett elnöki 
felhivás eredményét illeti, erre nézvé elnök azon örömmel fogadott 
tudósitást teszi, miszerint alapitó-társaink nagy része késznek nyi
latkozott az aláirt alaptőkét a házvételi czélra befizetni, s hogy az 
írásban és szóval tett nyilatkozatok alapján a házvásárlás kivitele 
esetében 8000 forint alaptőkének befizetése várható. Ezen tudósítá
sok előterjesztése után elnök egyszersmind inditványozza, hogy a vá
lasztmány tekintve, a házvétel szükségességét, a jövő közgyűlés elé 
javaslatot tegyen, miszerint az hatalmazná fel a választmányt arra, 
hogy a múlt ülésen elfogadott elvi megállapodás értelmében, a be
fektetendő alaptőke jelenlegi jövedelmének biztosítása, s a közgyű
lés által netalán bővebben megjelölendő módozatok mellett az egye
sület számára alkalmas házat vásárolhasson, hogy igy a kínálkozó 
vételi alkalmat maga idején lehessen felhasználni.

A választmány ez indítványt helyesléssel fogadván, a házvé
telt tárgyazó javaslatot a közgyűlés elé oly módosítással határozza 
előterjeszteni, mikép a közgyűlés egyszersmind arra is megkéressék, 
hogy tekintetbe véve azon körülményt, mely szerint a házak ára és
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házbérdijak Budán mérsékeltebbek mint Pesten, ennélfogva a vá
lasztmánynak szabad legyen, egy netalán találkozó czélszerü házat, 
nemcsak Pesten, de Budán is megvehetni s hogy ezzel összefüggőleg 
az alapszabályok 13 §-ának azon pontja, melyben az egyesület szék
helyéül egyedül P e s t  van megjelölve, következőleg módosittassék : 
„Az országos Erdészeti-egyesület igazgatási székhelye Buda-Pest.“

II. Olvastatik Kassa sz. k. városának a f. évi közgyűlés ügyé
ben egyesületünkhöz intézett átirata, melylyel a részéről tárgyaltatni 
kívánt erdőgazdasági kérdések felöli javaslat is közöltetvén, a t. vá
rosi közönség oda nyilatkozik, hogy egyletünk közgyűlését szept. hó 
utolsó napjaira óhajtaná kitüzetni.

A választmány a t. város által megjelölt időközt, egyesületünk 
részéről is legalkalmasabbnak találván, a közgyűlés idejéül szeptem
ber hó 26, 27, 28, 29, 30 és okt. 1. napjait tűzi ki, éspedid olyképen, 
hogy 26-án délután csak a tagok ismerkedési összejövetele és a szük
séges választmányi ülés tartatik meg, a közgyűlés tárgyalásai pedig 
27-én kezdődnek s a zárülés októberhó 1-én leend. Egy utal az alap
szabályok 23. §-a értelmében, tek. Lóosz József ur, Kassa város fő
jegyzője és Haske Emil ur, városi főerdész közgyűlési ügyvezetőkul 
választatnak.

III. A közgyűlés 'rendes ügyein kivül tárgyalandó erdőgazda
sági kérdések kitűzésére kerülvén sor, a titkár felolvassa a tagtársak 
részéről kitűzésre ajánlott szakkérdéseket, melyek tárgyalás alá vé
tetvén, a választmány következőket tűzi ki : (A. melléklet.)

A Kassa városát közelebbről érdeklő szakkérdések a tárgya
landók sorába felvétettek, a mi azonban az erdőbecslés munkálata fe
lől kivánt bírálati véleményt illeti, tekintve azt, hogy ily munkálatok 
ügyeiről adható szaknyilatkozat csak is részletesb ismeretszerzés 
után válik lehetővé, s hogy ez a közgyűlés ideje alatt teljes mérvben 
nem kivihető, ennélfogva a választmány a t. városi közönséget meg
kérni határozza, miszerint a tagjaink által való alaposabb hozzászól- 
hatás és azoknak előleges tájékozása végett a folyamatpan levő becs
lési munkálatok végrehajtott részének és a még hátralévőre vonat
kozó tervezetnek rövid szakszerű leírását összeállittatván és kinyo
matván, azt szaktársainkkal való közölhetés végett egyesületünknek 
legkésőbb jövő aug. hó 20-ig legalább 200 példányhen megküldeni 
szíveskednék.
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IV. A közgyűlés napirendje, Haske Emil ügyvezető javaslatá
nak alapján, következőleg állapittatik meg : (B. melléklet.)

V. Az igazgató választmány figyelembe vévén azon körülményt, 
hogy az erdészeti törvényjavaslat, mely az országgyűléshez való jut
tatás véget a íoldmivelési minisztériumhoz a múlt 1868-ik és január 
havában terjesztetett fel, mindeddig nem került a képviselöház elé, 
továbbá azt, hogy a folyóévi erdészeti államvizsgák ideje, noha azok 
megtartása szükséges, a minisztérium részéről még nem hirdettetett 
ki, valamint azt, hogy az egyletnek a vizsgáló biztosok kijelölésére 
vonatkozó javaslata a múlt évben sem hallgattatott meg, — Tisza 
Lajos alelnök urat felkéri, hogy a kérdésben forgó ügyek iránt való 
intézkedést személyesen szíveskedjék a földmivelési miniszter ur figyel
mébe ajánlani, egyszersmind pedig az egylet titkára az előbbi czélra 
szükséges emlékirat szerkesztésével bizatik meg.

VI. Az elnökség felkéretik, hogy a hazai közlekedési vállalatok 
igazgatóságainál, a közgyűlésre utazó tagok számára az egyesület 
nevében a szokásos mérsékelt szállítási dij engedélyezését kérje.

VII. A titkár múlt választmányi ülés óta az egyesületbe belé
pett köveik ezö új tagokat jelenti be :

A temesvári-, lippai-, p ócskái-, zombori-, hradeki-, szomolnoki-, 
sóvári-, ungvári-, nagybányai- és ó-budai m. kir. államjavak igazga
tóságait külön-külön 100 frt készpénzbeli alapitványnyal; Fuchs Szi
lárd, ungvári m. k. főerdészt, 100 frt alapitványnyal, melyről sza
bályszerű alapítványi kötvényt állított ki, továbbá Loósz József, 
Kassa városi főjegyzőt és Eleőd Józsa pesti ügyvédet, mint évdijas 
tagokat.

VIII. Divald Adolf és Wagner Károly urak az általuk szer
kesztett és kiadott erdészeti müszótárt az egyesület könyvtára szá
mára megküldvén, szives adományuk köszönettel fogadtatik.

IX. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésével Scholcz Rezső és Haske 
Emil tagtársak bízatnak meg.

Hitelesítésül :
Láttam K e g l e v i c h B é l a ,  S c h o l c z  Rezs ő ,

elnök.
Jegyzetté : B e d ő A l b e r t .  H a s k e  Emil.
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Az erdőmunkások szállítása ügyében egyesületi előter- 
terjesztés a földm,, ipar- és kereskedelmi miniszter úrhoz.

N a g y  m é l t ó s á g ú  M i n i s z t e r  ur!
A „Buda-Pesti Közlöny“ idei 119. száma Nagyméltóságodnak 

azon czélszerü intézkedését közli, mely szerint azon mezei munkások 
kik utazásuk czélját hatóságilag igazolják, a hazai vasutvállalatok 
által a rendes bélyegilleték és az ezüst értékkülönbségének viseletén 
kivül mértföldenként 9—12 krajczárnyi mérsékelt vitelbérért szállít
tatnak.

Nagyméltóságod ezen bölcs intézkedése a honi mezőgazdászaira 
nehezedő munkaerőhiány ellen kétségkívül előnyös segélyt nyújt, s 
való, — hogy hazai erdőgazdászatunk is a legőszintébb köszönettel 
és legteljesb elismeréssel fogadna egy oly örömhírt, mely erdésze
tünk előnyére az erdei munkásokat is a mezei munkásokhoz hasonló 
kedvezményben részesítené.

Feleslegesnek véljük az ennek megadását tanácsoló indokoknak 
részletes és kimeritö elősorolását, — mert meg vagyunk győződve, 
hogy Nagyméltóságodnak közgazdászatunk egész terére kiterjedő 
éber figyelme bölcsen ismeri, mikép az erdők terméke a nyers termé
nyek azon elsőrendű sorába tartozik, melyek termelésének munka
költsége az előállított tömeg pénzértékéhez képest arra legnagyobb 
mérvben nehezül, s hogy erdőgazdászatunk kiszámithatlan kárára 
nem ritkán oly összegre emelkedik, mely a birtokosnak jövedelmet 
sem hagy, vagy azt még kedvezőbb körülmények között is, igen sze
rény összegre szorítja. De hiszszük még, hogy azon körülmény sem 
lesz Nagyméltóságod előtt ismeretlen, mikép oly helyeken is — pél
dául Marmaros-, Liptó-, Temes- és Krassómegyékben, nemkülönben 
az erdélyi rész déli- és nyugoti vidékén — hol kedvezőbb értékesit- 
hetési viszonyok folytán magasabb munkadijak volnának fizethetők, 
a vidéki nép csekélyebb száma vagy részben a munkátlanságra való
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hajlama miatt, az okszerű gazdászat határai közt termelhető es elad
ható faanyagokat a keresletnek megfelelő arányban többször nem le
het kiállítani, s hogy azon esetre, ha az erdőbirtokos a kellő termelést 
még is kivinni óhajtja, akkor rendkívüli költséggel idegen helyről, 
Crács- vagy Horvátországból és Krajna vidékeiről kell munkásokat 
szereznie s ezeknek aztán annyival magasabb munkabért fizetni, 
mennyivel utazásuk hosszabb és költségesb.

A mély tisztelettel megemlítettek után a legjobb reménynyel 
bátorkodunk tehát Nagyméltóságodat megkérni,miszerint,—kegyesen 
tekintetbe véve azt, hogy fejlődési állapotának kezdetén lévő hazai 
erdőgazdaságunk mezőgazdászatunknál még nehezebb viszonyokkal 
küzd, s hogy a fatermelés ezek kiválóbbjai közé tartozik, — méltóz- 
tatnék intézkedni, hogy erdei munkásaink is a vasutakon való szál
lítást illetőleg a mezei munkásokhoz hasonló kedvezményben része
sülhessenek, s hogy a kedvezményi idő, tekintettel az erdőtermelés 
természetes kívánalmára, idei szeptemberhótól kezdve a jövő évi áp- 
rilhó végéig terjesztessék ki.

Az Országos Erdészeti-Egyesület nevében.
Pesten, juliushó 7-én 1869.

K e g l e v i c h  Bé l a ,  
elnök.

H i r d e t m é n y
a folyó 1869. évben tartandó erdészeti államvizsgák érdemé

ben. Az erdészeti államvizsgák a folyó 1869-ik évben is az eddigi 
módozatok alatt fognak megtartatni.

E czélból nevezetesen az intéző erdötisztek államvizsgájára 
Pesten, — az alárendelt erdészeti személyzet vizsgájára szintén Pes
ten, — továbbá Pozsonyban, Kaposvárt, Kassán és Temesvárott 
fognak a vizsgáló bizottmányok megalakitatni, melyek előtt az illetők 
a kívánt vizsgát folyó évi október hó 4-én letehetik.

A felsőbb erdészeti államvizsgát letenni szándékozók figyel
meztetnek, hogy eredeti bizonyítványokkal felszerelt ebbeli folya
modványaikat, s az államvizsga letétele előtt megkivántató erdészeti 
tárgyról szóló mukálataikat legfellebb folyó évi szeptemberhó 12-ig 
a földmivelés-, ipar-, és kereskedelemügyi magy. kir. minisztérium
hoz terjeszszék fel; mig az alárendelt közerdészetí vizsga letevése 
iránti kérvények közvetlen a vizsgabizottmányoknak említett szék
helyein működő megyekormányzókhoz nyújtandók be. Pesten, aug. 9 
Af ö l dm. -  i pa r -  és k e r e s k .  m i n i s z t é r i u m t ó l .
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Újabb alapítványok az egyesület számára.
Andrássy Aladár gróf alapított 
Baiersdorf Adolf Bécsből újabban alapított . 
Bikkal Nándor m. k. erdömester alapított 
Dettrich Florian m. k. kincstári ügyész 
Götz Károly Becsből alapított 
Götz Fiilöp Bécsből alapított . . . .  
Kolba Samuel Hradekről alapított 
A tisztelt alapítók hazafias áldozataikért fogadják 

őszinte és elismerő köszönetét.

. 200 fortt.
400
100
100
100
100
100

V

77

77

77

77

77

az egyesület

K e g l e v i c h  Bél a ,
egyleti elnök.

Pártoló adomány az „Erdészeti Kistükör“ pályadijára.

N. N. főerdész ur a részéről ajánlott 5 írtért fogadja az egyesü
let szives köszönetét.

Szolgálat keresés!

Egy 34 éves, elméletileg és gyakorlatilag képzett erdész, a 
legjobb bizonyitványokkal ellátva szolgálatot keres; birja a német 
és egyik sláv nyelvet. Tudakozódás következő czim alatt intézendő : 
P. D. F. in Frankenfeld bei St. Pölten N. Ö. (Poste restante.)

T u d ó s í t á s .

A f. évi közgyűlésre szóló igazolójegy e füzethez mellékelve 
mindenki számára megküldetett.
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M ITHEILUNGEN
DES UNGARISCHEN

L A N D E S - F O R S T - V E R E I N E S
1 - t e s  H e f t .  A u g u s t .  1 8 6 9 .

E i n l a d u n g
zur d. j. General-'Versammlung des Landes-Forst-Vereines

Der Landes-Forst-Verein hält seine diesjährige Gene
ralversammlung vom 26-ten Sept. bis incl. 1-ten October in 
der k. Freistadt K a s c h a u  und ihrer Umgehung.

Die Gefertigten erlauben sich daher die g. Mitglieder 
des Vereines, die vaterländischen Waldbesitzer und deren 
Forstbeamten, die Freunde der Jagd, und alle diejenigen, 
welche für unsere forstlichen Verhältnisse und die durch 
den Verein vertretenen Angelegenheiten Interesse hegen zur 
Theilnahme an der in Kaschau ahzuhaltenden Generalver
sammlung höflichst einzuladen.

Eine der vorzüglichsten Aufgaben der jährlichen Gene
ralversammlung des Vereines i s t : zur Verbreitung der 
Kenntniss über den gegenwärtigen Zustand der vaterländi
schen Forstwirtschaft zu wirken, und ebendeshalb wählte 
derselbe, die zwischen der Forstw irtschaft des Alföld und 
der oberen Gegend gleichsam das Uebergansglied bildende 
kaschauer Gegend, ihre Beaugenscheinigung und Erörterung 
ihrer forstlichen Verhältnisse.

Den mit der aufmerksamen Verfolgung der forstlichen 
Interessen sich befassenden Fachfreunden wird jener gün
stige Umschwung, welcher in der Bewirtschaftung der Wäl
der der Kaschauer Gegend durch das Steigen der F a
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briksindustrie der oberen Gegend und durch die zunächst 
er öffneten neuen Kommunikationsmittel bereits eingetreten 
ist, keineswegs entgangen sein.

Wir hegen daher die Hoffnung, dass alle Diejenigen, 
welche sich über unsere gegenwärtigen forstlichen Verhält
nisse eine zeitentsprechende Kenntniss zu verschaffen wün
schen an den Verhandlungen unserer Generalversammlung 
thelinehmen, und zur Erreichung der durch den Verein an- 
gestrebten Zwecke durch ihre Mitwirkung und ihren Rath, 
nach Kräften beitragen werden.

Da die Zeit der Amtsthätigkeit des auf drei Jahre ge
wählten Direktionsauschusses ablaufen wird, soll die 
diesjährige Generalversammlung die Neuwahl durchführen, 
und deshalb wünschen wir auch die Gegenwart, einer je 
grösseren Zahl unserer Vereinsmitglieder.

Die an Naturschönheiten reiche Umgebung von Ka- 
schau verspricht nebst den aus fachlichem Interesse veran
stalteten Exkursionen, zugleich eine angenehme Abwechs
lung, und die bei Gelegenheit der Generalversammlung mit 
geringer Mühe gesammelten Erfahrungen lassen sich bei 
Verrichtung der fachmännischen Geschäftsfunktionen nütz
lich verwerthen.

Wir erwähnen noch, dass die kön. Freistadt Kaschau 
unseren Verein als Gast empfängt und dass sämmtliche 
vaterländische Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen 
die Mitglieder, bei Vorzeigung der durch den Verein zuzu
sendenden Legitimationskarten für die Hälfte der üblichen 
Personen-Transports - Taxe befördern.

Da wir uns ferner wegen der Bequartirung über die 
Zahl der Theilnehmer eine gehörige Uebersicht zu verschaf
fen wünschen, ersuchen wir die g. Mitglieder, ihre diessbe- 
zügliche Absicht dem Vereinssekretariate (Pest Realschul
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gasse Nr. 14) bis spätestens 15-ten September bekannt 
geben zu wollen, nach Ablauf der bezeicbneten Frist aber 
ihre Anmeldung an Herrn Emil H a s k e , Oberförster der k. 
Freistadt Kaschau zu richten.

Das Anmeldungsbureaux befindet sich während der 
Dauer der Versammlung und zwei Tage vorher im Rathhause 
der 1. Stadt K a s c h a u .

Neueintretende, zur Zahlung eines Jahresbeitrages vou 
5 fl. verpflichtete Mitglieder wollen sich um Bewirkung der 
Aufnahme und Ausfolgung der Legitimationskarte an das 
Vereinssekretariat wenden.

Indem wir noch sämmtliche Fachgenossen und Freunde 
des Forstwesens zur Theiluahme an unserer Generalver
sammlung wiederholt einladen ersuchen wdr dieselben zu
gleich, dass sie ihre schätzbaren Ansichten, bezüglich Erfah
rungen, betreff der in den Vereinsmittheilungen und im 
Wege der Tages-Blätter mitzutheilenden forstwirthschaft- 
lichen Thesen, bei Gelegenheit der Generalversammlung 
schriftlich oder mündlich gütigst mittheilen.

Pest und Kaschau 1869.

Béla Keglevich Josef Loósz
Vereinspräses. und

Albert Bedö, Emil Haske
Vereinssekretär. Geschäftsleiter der Generalversammlung.
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P r o g r a m m

der, in der d. j. Generalversammlung des Landesforstvereines 
zu verhandelnden forstwirtschaftlichen Thesen.

1) Mittheilungen über die forstlichen Verhältnisse des 
Abaujer und der Nachbar -Komitate insbesondere der 
Stadt Kaschau u. zw. über den Zustand, Kultur, Benü
tzung, Holzkonsumption, Holzpreise, Arbeitslöhne und 
Ertrag der Wälder. Ferner Mittbeilungen über die Art 
und Weise der Nebennutzungen, insbesondere über die 
Mästung, Knoppernsammlung, Pottaschenerzeugung und 
Kalkbrennerei, deren Umfang und Ertrag; endlich über 
die Waldweiden und deren Nutzniessung durch den Ein
trieb von Schafen.

2) In welchem Zustande befinden sich die Gemeindewälder 
und in welcher Weise übt der Staat das Recht der 
Beaufsichtigung derselben? Wie weit ist man mit der 
Ablösung der Waldservituten vorgeschritten, welcher 
Vorgang wurde bei Ermittlung ihrer Ausdehnung und 
bei Bestimmung der Grösse der als Ersatz dienenden 
Waldfläche befolgt? Welche Erfolge weist die Forstpo
lizei auf?

3) Bei welchen Bau- und Werkhölzern dürfen wir, in Folge 
der in Aussicht gestellten bedeutenden Vermehrung der 
Kommunikationsmittel, auf Absatz und Export rechnen ? 
Was war und ist gegenwärtig noch Ursache dessen, dass 
der Export unserer Werk- und Zeughölzer zum diesbe
züglichen Bedürfnisse des Auslandes in keinem Verhält
nisse steht ?

2 *
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4) Wäre es in Berücksichtigung dessen, dass das Metersys 
tem auch hei uns bald eingeführt werden wird nicht ratli- 
sam, dass in das, durch die Legislative zu bestimmende 
Maas-System auch eine den Interessen der Forstwirtschaft 
und des Holzhandels entsprechende Holzkubikeinheit 
aufgenommen werde?

5) Der dem Landtage vorgelegte Jagdgesetzvorschlag regte 
in den Tagesblättern einen lebhaften Ideenaustausch, 
wurden in dieser Richtung solche Prinzipien entwickelt, 
auf Grund deren eine Modifikation des Jagdgesetzvor
schlages als zweckmässig anerkannt werden könnte ?

6) Welche Erfahrungen haben wir über die Bewirtschaftung 
der Tannen und Buchen im Hochwaldbetriebe nachzu
weisen; welche Betriebsart wäre mit Berücksichtigung 
der bestehenden Verhältnisse für die Stadt Ivaschau die 
zweckmässigste, und in wie ferne dürfte die von mehre
ren Fachleuten empfohlene Theorie des grösten Reiner
trages, besonders bei Gemeindewaldungen, als anwend
bar erkannt werden ?
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P r o g r a in m
der in Kaschau abzuMtenden d. j. Generalversammlung des 

Landes-Forst-V ereines.

Am 26-ten September, Sonntag-, 6 Uhr Nachmittag Zusam
menkunft im Saale des kaschauer Kasino-Vereines, we
gen gegenseitigen Bekantwerden.

Am 27-ten September, Montag, 9 Uhr Vormittag Eröffnung 
der Generalversammlung, Abdankung des Präses, des 
Vice-Präses und der gewählten Ausschussmitglieder, 
hierauf Neuwahl derselben, Sekretariats-Bericht, Ver
handlung der Vereinsangelegenheiten und der für diese 
Generalversammlung bestimmten forstwirtschaftlichen 
Thesen.

Nachmittag 2 Uhr gemeinschaftliche Tafel im Saale der 
städtischen Redoute, nach derselben Beaugenscheini
gung der Kaschau-Ujfaluscher und Tihanyer Forste.

Am 28-ten September, Dienstag, 6 Uhr Morgens Zusammen
kunft vor dem Stadthause, Exkursion in die städtischen 
Buchenwaldungen, Besteigung der Berghöhe „Pokrivi,“ 
hier Nachmittag gemeinschaftliches Mahl, Abends 
Rückkehr durch die städtischen Waldungen nach 
Kaschau.

Am 29-ten September, Mittwoch 10 Uhr Vormittag Fortse
tzung der Generalversammlung, Verhandlung der forst
wirtschaftlichen Thesen, Veröffentlichung des Resulta- 
tes des auf das „Erdészeti kézikönyv“ ausgeschriebe
nen Konkurses und Besprechung der wirtschaftlichen
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Verhältnisse der in Augenschein genommenen ka- 
schauer Forste.

Nachmittag 3 Uhr gemeinschaftliche Tafel im Saale der 
städtischen Redoute, nach derselben Comitée-Sitzung 
und Betheiligung an dem in der kascliauer städtsichen 
Scliiesstätte veranstalteten Festschiessen.

Am 30-ten September, Donnerstag, 6 Uhr Morgens Zusam
menkunft vor dem Stadthause, Exkursion in die städti
schen Nadelholzwaldungen, und Besichtigung der im 
Csermely-Thale gelegenen Säge und deren Produkte.

Nachmittag gemeinschaftliche Tafel im Bankó-er Bade, 
von hier Abends Rückkehr nach Kaschau.

Am 1-ten October, Freitag, 10 Uhr Vormittags Schlusssi
tzung, Besprechung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
der kaschauer städtischen Nadelholzwälder und Erledi
gung der noch zu verhandelnden Vereinsangelegen
heiten.
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P r o t o k o l l
der am 8-ten Mai 1. J. abgehaltenen Ausschuss-Sitzung des 

Landes-Forst-V ereines.

Gegenwärtige:
Der Vereinspräses: Graf Béla K e g l e v i c h ;  die Ausschuss

mitglieder : Johann G i 11 e r, Rudolf S e h o 1 c z , B. Dionys Med- 
n y á n s z k y ,  Andreas P r i n d 1; Gründungsmitglied : Alexander 
T ö r ö k  und Vereinssekretär, Albert B e d ö.

I. Der Präses macht dem Ausschüsse die Mittheilung, dass ein 
Pester Hausbesitzer dem Vereine sein unlängst erbautes Wohnhaus 
im mündlichen Wege zum Kaufe angebothen habe, weshalb er den 
Ausschuss auffordere sich darüber auszusprechen, ob es nicht zweck
mässiger wäre, dass der Verein — in Berücksichtigung dessen, dass in 
Pest die Hauszinse in letzter Zeit bedeutend gestiegen und daher 
die.c Ausgabsrubrik des Vereines um eine bedeutende Last vermehrt 
worden, ferner dass wir von dem Willen des pachtgebenden Hausbe
sitzers abhängig, zur häufigen und kostspieligen Veränderung des 
Vereinslokales gezwungen sind — aus seinem Gründungsfonde unter 
Sicherstellung der gegenwärtigen Rente ein zweckentsprechendes 
Haus kaufe, und dass, nachdem die Verhandlung diessbezüglich ein
geleitet und falls zu einem günstigen Resultate gelangt wäre, der 
künftigen Generalversammlung zur endgiltigen Entscheidung der 
diesfallige Antrag vorgelegt werde. Endlich wünscht der Präses, 
im Falle der Hausankauf, durch den Ausschuss im Prinzipe, ausge
sprochen werden sollte, um die Bevollmächtigung eine Anfrage an 
diejenigen Gründungsmitglieder, welche ihre Stiftung in Privatobli
gationen zugesichert haben, stellen zu dürfen, ob sie geneigt wären im 
Falle' die diesjährige Generalversammlung den Hausankauf be- 
schliessen würde, da das bisherige haar eingezahlte Kapital des 
Gründungsfondes zu diesem Zwecke nicht ausreicht, ihre Stiftung 
baar einzuzahlen.
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Der Ausschuss spricht, in Berüksichtigung der durch den Prä
ses mitgetheilten allgemein bekannten Gründe sowie auch der zweck
mässigen Unterbringung der Vereinsbibliothek und Sammlung der 
fachlichen Gegenstände, im Prinzipe aus, dass er zur Förderung der 
Vereinsinteressen als vorteilhaft erachte, wenn der Verein von der 
Last der häufigen Uebersiedlungskosten und des stetigen Steigens 
des Miethzinses durch einen vorteilhaften Hauskauf befreit würde, 
weshalb daher an den Präses die Bitte gestellt wird, derselbe 
wolle eine detaillirte Auskunft über den Zustand, den Preis, Zah
lungsmodus mit einem Worte über das ganze Kaufsprojekt des anzu
kaufenden Hauses unter gleichzeitigem Beischluss einer Planskizze 
desselben zum Zwecke einer eingehenden Verhandlung der am 4-ten 
Juli 1. J. abzuhaltenden Ausschuss-Sitzung, gütigst zukommen lassen ; 
zugleich bevollmächtigt der Ausschuss den Präses, dass er einen Auf 
ruf an diejenigen Gründungsmitglieder, welche ihre Stiftung in Pri
vatobligationen gemacht haben, wegen Einzahlung derselben in der 
durch ihn bezeichneten Weise und im Namen des Ausschusses mit 
der Erklärung erlasse, dass durch denselben durchaus nicht beabsich
tigt wird einen moralischen Zwang auszuüben, so wie auch die Be
folgung dieses Aufrufes nur von dem freien Willen der Betreffenden 
abhänge, und die Nichtbeantwortung des Aufrufes bis 4-ten Juli als 
Negation angesehen wird.

II. Da die, für die diesjährige Generalversammlung festzuse
tzenden forstwirtschaftlichen Thesen in der nächsten Auschuss- 
Sitzung zu bestimmen sein werden, wird der Sekretär ermächtigt die 
Waldbesitzer und das Fachpublikum im Wege der Tages-Blätter 
aufzufordern, diejenigen, entweder örtlich oder allgemeines Interesse 
biethenden forstwirtschaftlichen Fragen, deren Verhandlung durch 
die Generalversammlung ihnen wünschen werth erscheint, dem Ver- 
eins-Ausschusse bis 4-ten Juli 1. J. gütigst mittheilen zu wollen.

III. Der Sekretär meldet den Eintritt folgender Gründungsmit
glieder an ; u. zw.: die Staats-Güter-Direktion zu Diósgyőr mit dem 
im Baarem geleisteten Gründungskapitale von 200 fl., Johann W e- 
s ze l y ,  Forstinspektor, RudolfScho 1 z, k. u. Forstrath, Gustav 
H u do b a, Montanbeamten mit dem Gründungskapitale von je 100 fl., 
welches sie in Grundentlastungsobligationen in die Vereinskasse ein
gezahlt haben, ferner Josef P r  ug b  e r g e r k. u. Sektionsrath und 
Montan-Direktor zu M. Sziget mit dem in Privatobligation ausge
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stellten Grüdungskapifale von 100 fl. Der Verein erstattet den g. 
Herrn Stiftern für ihr patriotisches Opfer seine dankbarste Aner-

Es wird zur Kenntniss genommen, dass der landwirtschaftliche 
Verein des Zalaer Komitates seine Stiftung von 100 fl. in die Ver
einskassa haar eingezahlt habe.

Als Jahresbei trag zahlende Mitglider wurden ferner aufgenom- 
men die Herrn Johann B o t h Ó, Johann F o r b e r g e r ,  Karl S c h i f- 
f e 1 und Michael S z é k e l y .

IV. Mit der Authentikation des gegenwärtigen Protokollos 
werden die Herrn Rudolf Scholcz und Andreas Prindl betraut.

kennung.

Authentizirt:

Béla Keglevich Rudolf Scholcz. 
Andreas Prindl.Albert Bedö

V. Sekretär.
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P r o t o k o l l

der am 4-ten Juli 1869 abgehaltenen Ausschuss-Sitzung des 
Landes-Forst-Y ereiues.

Gegenwärtige:
Der Veremspräses : Gr. Béla K e g 1 e v i c h ; der Vice-Präses : 

Ludvig v. Ti sza ' ;  die Ausschussmitglieder: Emil H a s k e ,  Baron 
Dionys M e d n y á n s z k y, Rudolf S c h o 1 c z, und der Vereinssekre
tär : Albert B e d ö.

I. Der Präses berichtet zufolge des im 1-ten Puncte des Proto- 
kolles der vorigen Ausschuss-Sitzung über den, bezüglich des 
Hauskaufes befolgten Vorgang und verständigt den Ausschuss 
dass der Eigenthümer, welcher sein Haus dem Vereine zum Kaufe 
angebothen hatte, zur Mittheilung der speziellen Kaufbedingungen 
und der näheren Bezeichnung derselben aufgefordert, von seinem 
Anbothe zurücktrat, in Folge dessen der Plan eines Hauskaufes für 
den gegenwärtigen Fall unausführbar geworden sei.

Was hingegen den Aufruf des Präses an die Gründungsmilglie
der betreff der Einzahlung der gezeichneten Gründungskapitalien 
anbelangt, erstattet derselbe jene mit Freude empfangene Nachricht, 
dass ein grosser Theil der Gründungsmitglieder sich bereit erklärt 
habe, das gezeichnete Gründungskapital zum Zwecke eines Haus
kaufes einzuzahlen, und dass im Falle eines wirklichen Kaufes auf 
Grund der schriftlich und mündlich gemachten Acusserungen die 
Einzahlung von 8000 fl. zu erwarten sei.

Zugleich stellt der Präses den Antrag, der Ausschuss, möge in 
Berücksichtigung der Nothwendigkeit eines Hauskaufes den Beschluss 
fassen, dass der General-Versammlung der Antrag unterbreitet 
werde: dass der Ausschuss, im Sinne des in der vorigen Ausschuss- 
Sitzung im Prinzipe angenommenen Beschlusses, bevollmächtigt wer
den solle ein für den Verein zweckentspechendes Haus unter Siche
rung des bisherigen Einkommens des in dasselbe anzulegenden Ka
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pitales, und unter Beobachtung der durch die Generalversammlung 
etwa näher zu bezeichnenden Modalitäten zu kaufen, damit auf diese 
Art eine für den Kauf sich darbiethende günstige Gelegenheit seiner 
Zeit mit Vortheil benützt werden könne.

Der Ausschuss nimmt den Antrag beistimmend an und fasst 
den Beschhiss, der Generalversammlung sei der Hausankauf be
zweckende Antrag mit der Modifikation vorzulegen, dieselbe 
möge den Ausschuss in Berücksichtigung des Umstandes, dass die 
Hauspreise und Miethzinse in Ofen gemässigter seien als in Pest zu 
bevollmächtigen, ein dem Zwecke entsprechendes Haus nicht nur 
in Pest sondern auch in Ofen kaufen zu dürfen, und in Folge dessen 
jenen Absatz des 13. §. der Statuten in dem, als Sitz des Vereins 
bloss Pest genannt wird, folgendermassen abzuändern: Der Sitz der 
Direction des Landes-Forst-Vereines ist Pest-Ofen.

II. Es wird die Zuschrift der k. Freistadt Kaschau betreffend 
die diesjährige Generalversammlung verlesen, in welcher zugleich 
jene forstwirtschaftlichen Thesen mitgetheilt werden, welche von Sei
ten der 1. Stadt verhandelt zu werden wünschenswerth erscheinen, 
und in welcher sich die Stadtgemeinde äussert sie wünschte es, dass 
der Verein die Zeit der Generalversammlung für die letzten Tage des 
Monates September bestimme.

Da der Ausschuss die durch die Stadt Kaschau bezeichnete 
Zeitperiode auch für den Verein als die gelegenste betrachtet, wird 
die Zeit der Generalversammlung für den 26, 27, 28, 29, 30-ten Sep
tember und 1-ten October bestimmt und zwar in der Weise, dass am 
26-ten Sept. Nachmittag nur eine Zusammenkunft wegen gegensei
tigem Bekanntwerden und die nöthige Ausschuss- Sitzung abgehalten 
wird, die Verhandlungen der Generalversammlung aber erst am 
27. beginnen und die Schluss-Sitzung am 1-ten October stattfindet. 
Zugleich werden im Sinne des 23-ten §. der Statuten Herr Josef 
L o ó s z, Obernotär der Stadt Kaschau und Herr Emil H a s k e, st. 
Oberförster zu Geschäftsleitern der Generalversammlung gewählt.

III. Bezüglich der Bestimmung der ausser den ordentlichen 
Verhandlungsgegenständen noch zu berathenden forstwirtschaftli
chen Fragen liest der Sekretär die von Seite der Mitglieder zur Ver
handlung empfohlenen Fachfragen, nach deren Berathung das Co- 
mitée die folgenden bestimmt. (Beilage A)

Die Verhältnisse der Stadt Kaschau näher berührenden
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Fachfragen wurden unter die zu verhandelnden aufgenommen, was 
jedoch die über das Taxationselaborat gewünschte Aeusserung anbe
langt, wurde, in Berücksichtigung dessen, dass die über ein solches 
Elaborat zu gehende fachmännische Aeusserung nur nach Erwerbung 
der speziellen Ortsverhältnisse ermöglicht, und dass die Ueberpriifung 
während der Dauer der Generalversammlung im vollem Masse nicht 
durchführbar sei, durch den Ausschuss beschlossen, die Stadtgemeinde 
Kaschau zu ersuchen, sie möge damit die Mitglieder des Vereines 
sich über das Taxationselaborat gründlicher äussern könnten und 
ihnen auch eine vorläufige Orientirung gebothen werde, die kurze 
fachmännische Beschreibung der bereits durchgeftihrten und des 
Planes der noch durchzuführenden Arbeiten zusammenstellen und in 
Druck legen lassen, und dieselbe in wenigstens 200 Exemplaren an 
den Verein zur Vertheilung an unsere Fachgenossen bis spätestens 
20-ten August einzusenden die Güte haben.

IV. Der Ausschuss ersucht den Vice-Präses Herrn Ludvig v. 
Tisza in Berücksichtigung des Umstandes dass der noch im Januar 
des Jahres 1868 dem Ackerbau-Ministerium unterbreitete Forstge
setzvorschlag noch bisher nicht vor das Abgeordnetenhaus gelangt 
is t; ferner, dass die Verordnung zur Abhaltung der diesjährigen 
Staatspsüfung, obgleich dieselbe nothwendig ist noch nicht kund ge
macht, und dass der Antrag des Vereines in Betreff der Wahl der 
Prüfungskommissäre unbeachtet gelassen wurde, bezüglich dieser 
Angelegenheiten dem Herrn Minister persöhnliche Vorstellungen zu 
machen, und betraut zugleich den Vereinssekretär mit der Verfas
sung des diessbezüglichen Promemoria.

VI. Das Präsidium wird ersucht bei den Direktionen der vater
ländischen Kommunikations-Unternehmungen im Kamen des Vereines 
für die zur Generalversammlung reisenden Mitglieder um Ermässi- 
gung der Fahrtaxen einzukommen.

VII. Der Sekretär meldet folgende seit der letzten Ausschuss- 
Sitzung neu eingetretenen Mitglieder an, u. z . : der Temesvarer, Lip- 
paer, Pecskaer, Zomborer, Hradeker, Schmölnitzer, Sóvárer, Ungvá- 
rer, Nagybányaer und Alt-Ofner k. u. Staatsgüter-Direktion mit 
einem Gründungskapitale von je 100 fl., im Baaren; Konstantin 
F u c h s  ungwarer k. u. Oberförster und Taxator mit dem in einer 
Privatobligation ausgestellten Gründungskapitale von 100 fl.; ferner
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Josef L o ó s z  Obernotär der k. Freistadt Kaschau und Eleöd Józsa 
Pester Rechtsanwalt als Jahresbeitrag zahlende Mitglieder.

VIII. Der Bibliothek des Vereines, von den Herrn Verfassen 
und Herausgebern Adolf Divald u. Carl Wagner, zugesandtes Exem
plar des „Erde’szeti Mtiszótár“ wird mit Dank angenommen.

IX. Mit der AutheDtication des gegenwärtigen Protokolles wer
den die Herrn Rudolf Scholcz u. Emil Haske betraut.

Zur Authentication:
Graf Keglevicb Bdla, 

Albert Bedö,
Rudolpli Scholcz. 

Emil Haske.
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Vereins-Vortrag.

An den H. Minister für Ackerbau, Handel und Gewerbe, betref
fend der Beförderung von reisenden Forstarbeitern.

E u e r  E x c e l l e n z !
Die 119. Nr. des „Budapesti-közlöny“ theilt jene zweckmässige 

Verordnung E. Excellenz mit, vermöge welcher Feldarbeiter, die den 
diessbezüglichen Zweck ihrer Reise behördlich nachweisen können 
durch sämmtliche Eisenbahn-Unternehmungen um die ermässigte 
Taxe von 9—12 Kreutzer — nebst Stempel- und Agio-Zuschlag — 
pr. Meile weiter befördert werden.

Ohne Zweifel biethet diese weise Anordnung E. Excellenz 
gegen den, auf unserer Feldwirtschaft lastenden Mangel an Arbeits
kräften heilsame Abhilfe; ebenso wahr ist es aber, dass auch unsere 
Forstwirtschaft mit dem innigsten Danke und in dankbarster Aner
kennung jene freudige Nachricht empfangen würde, welche auch die 
Forstarbeiter zum Wohle der Forstwirtschaft derselben Begünsti
gung theilhaftig machen würde, die den Feldarbeitern gewährt 
wurde.

Wir erachten eine detaillirte und ausführliche Herzählung der 
Gründe, welche die Gewährung dieser Begünstigung rathsam erschei
nen lassen, schon aus dem Grunde für überflüssig, weil wir überzeugt 
sind, — dass es der alle Zweige unserer Nationalökonomie umfassen
den regen Aufmerksamkeit E. Excellenz nicht entgangen sein kann, 
dass die Forstprodukte den ersten Platz unter jenen Rohprodukten 
einnehmen bei deren Erzeugung die Produktionskosten den Geld
werth des erzeugten Quantums im grössten Masstabe belasten, und 
bei denen dieselben zum unberechenbaren Schaden für die Forstwirt
schaft nicht selten die Höhe einer Summe erreichen, welche das ganze 
Einkommen des Besitzers verschlingt, oder doch dieses Einkommen 
auch unter günstigen Umständen auf eine sehr bescheidene Summe 
herabdrücken. Auch glauben wir dass E. Excellenz auch jener Um
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stand nicht unbekannt sein dürfte, dass in Gegenden, wie im Märma- 
roser, Liptauer, Temeser und Krassoer Komitate, so wie auch in 
dem südlichen und westlichen Theile Siebenbürgens, wo unter günsti
gen Verhältnissen auch höhere Arbeitslöhne gezahlt werden könnten, 
wegen spärlicher Bevölkerung oder aber wegen Mangel an Ar
beitslust der Bewohner jener Gegend, die durch die rationelle Forst
wirtschaft mögliche Holzproduktion nicht im Verhältnisse zur Nach
frage bewerkstelligt werden kann, und dass der Besitzer, im Falle 
er das entsprechende Quantum doch erzeugen lassen will gezwungen 
ist Arbeiter mit ausserordentlichen Unkosten aus Gallicien, Kroatien 
oder Krain kommen zu lassen, denen er im Verhältnisse der grossem 
oder geringem Reisekosten auch die entsprechend höheren Arbeits
löhne zahlen muss.

Zufolge der im früheren ehrfurchtsvoll Erwähnten, wagen wir die 
Bitte, Euer Excellenz geruhen — in geneigter Erwägung dessen, dass 
unsere im ersten Stadium der Entwickelung befindliche Forstwirtschaft 
noch mit weit schwierigeren Verhältnissen zu kämpfen hat als die 
Feldwirtschaft, und dass unter die bedeutendsten derselben eben die 
Holzproduktion gehört — veranlassen zu wollen, dass bezüglich des 
Transportes per Einsenbahn, die Forstarheiter derselben Begünsti
gungen theilhaftig gemacht werden, welche den Feldarbeitern ge
währt wurden, und dass der Begünstigungs-Termin mit Rücksicht 
auf die natürlichen Anforderungen der Holzerzeugung von Anfang 
September 1. J. bis Ende April künftigen Jahres ausgedehnt werde.

Im Namen des Landes-Forst-Vereines.
Pest am 7-ten Juli 1869.

Bé l a  Ke g l e v i c h ,
V. Präses.
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Neuere Stiftungen für den Verein.

Graf Aladár A n d r á s s y  stiftete 200 fl.; — Adolf B a i e r s 
d o r f  aus Wien neuerdings 400 fl.; — Ferdinand B i k k a l  k. u. 
Forstmeister 100 fl,; — Florian D e t t r i c h  k. u. Kammerprocura- 
tor 100 fl.; — Charles G ö t z  aus Wien 100 fl.; — Philipp Gö t z  
aus Wien 100 fl. und Samuel K o l b a  aus Hradek 100 fl.

Die geehrten Stifter wollen für ihr patriotisches Opfer den auf
richtigen und wärmsten Dank des Vereines empfangen.

Bé l a  K e g l e v i c h ,
Y. Präses.

Kundmachung.

Die Forststaatsprüfungen werden heuer vom 4. October angefan
gen abgehaltan, und zwar für die Prüfungscandidaten des höheren 
und niederen Dienstes in Pest; für die des niederen Dienstes aber 
noch in Kaschau, Temesvár, Kaposvár und Pressburg. (S. Amtliche 
Kundmachung Seite 14. Ung. Th.)

Stellen-Gesuch.

Ein theoretisch und practisch gebildeter Forstmann, 34 Jare alt, 
mit den besten Dienstzeugnissen versehen, der Deutschen und einer 
slavischen Sprache mächtig, sucht einen Posten. Näheres schriftlich 
unter der Chiffre P. D. F. Frankenfels bei St. Pölten. N. Ö. Poste 
restante. _________

Nachricht.
Die Legitimationskarte für die d. j. General-Versammlung 

wird diesem Hefte beigeschlossen jedem Vereinsmitgliede zugesendet.
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