
egy tervezetet, melyszerint a jelenleg fennálló szabad tanrend
szer megszüntetésével a tankényszer hozatnék ismét be, a 
közgyűlés az akadémiának a budapesti egyetemmel való egye
sítése ügyében is kihallgatott nyilatkozatok után egyhangúlag a 
következő határozatokat mondotta ki : 

1. Az erdészeti egyesület helyeslő tudomásul veszi, hogy az 
akadémián jelenleg fennálló tanrendszerre nézve az akadémia 
igazgatósága egy a gyakorlati szolgálat igényeinek megfelelő 
változtatás iránt a nmlgu ministeriumhoz előterjesztést tett. 

II Az egyesület kívánatosnak ismeri azt. hogy az erdő-
akademián különösen a szaktárgyak előadására rendes-tanárok 
alkalmaztassanak, és hogy ezek ebbeli niüködésöknek megfelelő 
díjazásban részesíthessenek. 

III. Az egyesület az erdőakadeiuiának a tudomány egye
temmel való egyesítését nem ismeri szükségesnek, sőt kívána
tosnak tartja, hogy az az erdők minél közvetlenebb szomszéd
ságában tartassék fenn. 

A közmunka és közlekedési m. kir. ministerium vá lasza 
a faanyagok vasúti száili tási dijainak mérséklése 

ügyében t e t t egyleti előterjesztésre. *) 

11.606. szám. 1875. augusztus 10-án. A faküldemé-
nyekre nézve a hazai vaspályáknál alkalmazott viteldijak leszál
lítása iránt folyó évi juliushó 21-én 257. szám alatt hozzám 
intézett felterjesztésére értesítem a t. egyesületet, hogy miután 
az említett szállítmányok a vasutak részéről máris a legol
csóbb díjosztály ártételei mellett szállíttatnak, a kérdésben 

*) Az ezen leiratra adandó egyleti választ, mely az uj igazgatóválasztmány 
működésének megkezdése után fog felterjesztetni, annak idején szintén közölni 
fogjuk. A szerk. 



forgó díjszabályzatnak általános leszállítását, a hazai pályák 
kedvezőtlen jövedelmezőségével szemben, indokoltnak nem 
tartom. — Ez alkalomból megemlitendőnek vélem egyébiránt, 
hogy a magyar északkeleti és kassa-oderbergi vasút a fennálló 
díjszabás mellett is tetemesb faküldeményeket szállít a külföldre, 
mely körülményből azt kell következtetnem, hogy a vasutaknál 
alkalmazásban lévő díjtételek a fakivitelt nem gátolhatják. 

Ha azonban mégis forognának fenn oly nehézségek, me
lyek a többször említett szállítmányok kivitelére bénitólag 
hatnak, részemről — tekintettel az ügynek nemzetgazdászati 
szempontból igen fontos voltára, — nem fogok késni a vas-
uttársulatokra oly irányban hatni, hogy a fennforgó akadályok 
elhárittatván, a fakivitcl lehetőleg előinozdittassék. 

Felkérem ennélfogva a t. egyesületet, hogy ez érdemben 
esetleg részletes és indokolt előterjesztést tenni szíveskedjék. 

A mi pedig az árkedvezmények engedélyezésére vonat
kozó kérelmét illeti, erre nézve megnyugtató tudomásul szol
gálhat a t. egyesülőinek, a hazai vasutak engedélyokmányaiban 
foglalt ama határozmán}', hogy az esetben, ha valamely szál-
litó vagy vállalkozó bizonyos feltételek alatt viteldíj-leszállítás, 
vagy egyéb kedvezményben részesittetik, ugyanazon kedvez
mény hasonló feltételek mellett minden szállítónak és vállal
kozónak megadandó oly módon, hogy személyes előnynek 
semmi esetre se legyei) helye. Péchy. 

A fák műszaki tulajdonságairól . 
Közli : H o f f m a n n Sándor. 

(Folytatás és vége.) 

7. A p a d á s és d a g a d á s . Az apadás és dagadás a 
fának azon tulajdonságán alapszik, melynél fogva a nedveket 
gyorsabban vagy lassabban kibocsátja, és viszont felveszi, azaz, 


