
többi között „menyek erdőlni" ez azonban csak ennyit jelenthet: 
„megyek az erdőre fáért". Véleményem szerint az „erdőlni, 
erdőlés" azonos a „faizani, faizás" kifejezéssel. 

I %sár, kovácsszurok. 
Zsarócs, hidlásfa, hidláspadló, Brückenstreu 
Zspkörcs, zsökörcsös, csomós, eres falap, Flader, Fladerholz. 
Ez elősorolt népszók divatosak : a Duna, Tisza, Latorcza 

környékén, a Székelyföldön, Csallóközben, Diósgyőr meg Dézs-
akna vidékén és az Ormánságban. 

Ha netalán némely szót téves értelemben adtam, mit ugyan 
kötve hiszek, ez esetben a helyreigazítást szívesen veszem az 
illető vidékeken lakó t. szaktársaktól. 

(Folyt, köv.) 

Buttner Antal. 

Az országos erdészeti egyesület rendkivüli 
közgyűlése. 

Az „Országos erdészeti egyesület" Keglevich Béla gróf 
elnöklete alatt Pesten folyó évi január-hó 5-én délelőtt a 
megyei teremben rendkívüli közgyűlést tartott, melynek tárgyát 
az „Erdészeti Lapok" tulajdon jogának az egyesület részére 
való megszerzése képezte. Az igazgató választmány a meg
szerzés foganatosítását az egyesület érdekeiből folyólag szük
ségesnek ismervén, a közgyűlésnek ajánlatot tett, hogy a lapok 
tulajdonosainak Divald és Wagner uraknak a tulajdonjog áten
gedéseért aránylag a lap jelenlegi jövedelméhez egyszer és 
mindenkorra 6000 frt. adassék, s ezzel a lap az egyesület 
birtokába és kiadásába vetetvén át, az a tagoknak eddigi 6 frt 
előfizetés helyett évi 3 frt előfizetésért adassék. Az egylet 



tagjai, kik eddig a lapokat j á ra t t ák az 5 frt tagságdij mellett 
a lapért külön még 6 frtot fizettek, s igy az előbbi intézkedés 
folytán jövőre az évi 11 frt helyett 8 forintot fognak fizetni, s 
ezért, havonkénti egy füzetben, 36 nyomatott ivre terjedő s 
erdőgazdasági szakközleményeket tartalmazó folyóiratot fognak 
kapni, s a rendes tagok jogaival is birandnak. Azok számára, 
kik az egyesületnek nem tagjai, a lapnak egész évre egyszerre 
beküldendő előfizetési ára 8 frt, 

A közgyűlés jelen ügyre vonatkozó s egész részleteiben 
nagy alapossággal és teljesen meggyőzően indokolt bizottsági 
munkálat és vélemény alapján a választmány ajánlatát egész 
terjedelmében elfogadta, a tulajdonjog megszerzését illető szer
ződésnek megkötését s annak a közgyűlés nevében való jóvá
hagyását az elnökségre s illetőleg az igazgató választmányra 
bizta, elrendelvén egyúttal ínég azt, hogy az összes egyleti 
tagokhoz a közgyűlés nevében körlevél intéztessék azon felhí
vással, hogy nyilatkozzék mindenki az iránt, miszerint kiyánja-e 
az „Erdészeti Lapok "-at bírni s ez esetben az 5 frt évdij, 
és 3 frt lapdijat fizetni, vagy pedig az egyleti évkönyv meg
szüntetése mellett is tag maradni, s a lap megküldése nélkül 
az 5 frt rendes tagsági dijt. fizetni. 

Tudomásul vétetett még a közgyűlés által Szlávy niiuister-
elnök ur azon á t i ra ta , melylyel az egyletnek az erdőtörvény 
ügyében tet t felterjesztésére közli az elnökséggel, miszerint 
részéről is óhajtja, hogy az erdőtörvény mielőbb megalkottassék; 
élénk öröm kifejezésével fogadtatott még Tisza közlekedési 
minister ur azon átirata, melylyel tudatja, hogy az egyesület alel-
nökségére történt ismételt megválasztását elfogadja, s a nagy 
és hasznos czélu egyesület ügyeinek és törekvéseinek előmoz
dítására, mennyiben hivatalos elfoglaltsága mengengedi, jövőre 
is szivesen szentel időt. 



Végül a közgyűlés Divald és Wagner uraknak köszönetet 
szavazott azon hazafias készségűkért, hogy az általuk alapított 
„Erdészeti Lapok "-at az egylet tulajdonába átbocsátani szí
veskedtek. 

Erdötermenyek árjegyzéke. 
Miskolczon. 

Egy öl 3'-as bükkhasábfa 12 frt 20 kr. 
11 r> — ti 

„ „ 3'-as tölgydorongfa 8 n 30 !! 

Ezer darab bükkfazsindely 8 n 50 ! ) 

„ „ szöllőkaró 13 » 80 n 

Egy mérő (10 c') faszén 1 » 96 n 

Sóóvárt. 
Egy öl 3'-as bükkhasábfa . . . . . . . . 12 frt — kr. 

„ „ 3'-as tölgyhasábfa 11 n — 
9 n — » 

Egy köbláb tölgy épületfa . . — n 33 
„ „ lucz jegenyefenyőfa . . . . . . — n 28 
„ mérő faszén . . — » 48 » 

43 47 

Unghvárt. 
10 frt — kr. 

9 n — n 

6 !? 50 I! 

10 7) — 
6 n — » 

Egy mérő (5 c') faszén 1 i) — 


