
Felhívás ügybarátainkhoz és szaktársainkhoz. 
Lapunk feladatához tartozónak ismervén azt, hogy az 

ország minden részében fennáll!) faárakról rendes rovatunkban 
lehetőleg terjedtebb tudósítást adjunk: azon hazafiúi kértemmel 
fordulunk tisztelt ügybarátaink és szaktársainkhoz, miszerint 
azok, a kik hajlandók a „Erdészeti Lapok" munkatársai körébe 
az által belépni, hogy késznek nyilatkoznak a kerülőtökben 
fennálló faárakat annyiszor a mennyiszer azok változnak szer
kesztőségünkkel közölni, szíveskedjenek ebbeli szándékukat mi-
elébb tudomásunkra hozni. 

Az á r t u d ó s i t á s o k bejegyzésére a munka könnyítése 
végett nyomatott mintákkal szolgálunk, magát a levelezést 
pedig szerkesztőségi költségünk terhére vagyis bérmentetlenül 
kívánjuk eszközöltetni. Megjegyezzük még, hogy e tudósítások
nak, mint ez magából az ügy érdekéből is fejlik, nem csak a 
városi fapiaczokról, de bármely egyes erdőgondnokság kerületéből 
való közlése is kívánatos. 

Azon t. munkatársainkat kik eddig velünk ily tudósításo
kat közöltek szintén kérjük további szándékuk nyilvánítására 
azért, hogy jövőre biztosan tudhassuk kihez forduljunk. 

A szerkesztő. 

Nemzetközi statistikai congressus Budapesten. 
(7?.) A IX-ik nemzetközi statistikai congressus 1875-ben 

Budapesten fog megtartatni. A VIII. congressus Szt.-Pétervártt 
volt, mely alkalommal Magyarország képviselői Király Ö Fel
sége legmagasb engedélyével a congressust Budapestre hívták 
meg. A congressus szervező-bizottsága a meghívást elfogadván, 



e szerint a statistikusok nemzetközi tanácskozmányaik folyta
tására 1875-ben Budapestre gyűlnek össze. Az 1873 . és 1874-ik 
években nemz. stat. congressus nem volt. 

A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minister, 
a congressusok hagyományává lett eddigi eljáráshoz alkalmaz
kodva, szervező-bizottságot alakított, mely 4 albizottságra oszlik. 
Az első albizottság a congressus tudományos kérdéseivel fog
lalkozik, ezek a végleges programm, a congressus alosztályainak 
száma, napirend, napló (Bulletin), és végjclentés: a második a 
titkárságot és iroda-szervezést viszi. u. m. levelezés a bel- és 
külföldi tagokkal, meghívók, uti-jegyek, ülésezési helyiségek, 
tagilletékek és a congressus pénztára: a harmadik bizottság 
feladása a vendégek fogadása, elszállásolása ellátása a congressus 
egész ideje alatt és a szükséges kocsik kiállítása, mig a ne
gyedik albizottság feladata az ünnepélyes mulattatások és ki
rándulások programmjának készítése s annak pontos és élvezetes 
végrehajtása. 

A szervező-bizottság ezen feladatával szemben a földmí
velési minister, a bizottságba a tudományos és társadalmi térről 
megfelelő számú szakférűt és képviselőt hívott meg. A szervező
bizottság további teendőihez tartozik a congressusi tagoknak 
adandó emlékről gondoskodni. Ily cmlékadás valamennyi con-
gressuson szokásban volt. s az mindig egy közérdekű szakiro
dalmi termékből állott, nem számítva az illető ország vagy 
város statistikai hivatalának és hasonló közintézeteknek évi 
kiadványait, ily emlék lesz valószínűen az 1873-diki nemzet
közi kiállítás alkalmával az országos statistikai hivatal által 
kiadott, s a magyaron kivül német és franczia nyelven is meg
jelent és még kellő számban meglévő „Honismertető" czimü 
könyv, melyben erdészetünket e lapok szerkesztőjének azon 
leírása ismerteti, mely „Erdészetünk leírása a világkiállítási 
honismertetőben" czim alatt az „Erdészeti Lapok" mult évi IV. 



és V-ik füzetében jelent meg. További emlékek lesznek még való
színűen „Magyarország szötnszetc és borászata." a mennyiben 
pedig a külföldről nyerendő anyag megengedi, mint „nemzet
közi szőlőszet"; valamint a külön szerkesztendő s kiadandó 
„Budapesti Kalauz" a főráros és Magyarország térképével. 

A szervező-bizottság gondoskodik még a congressus költ
ségvetésének olyképeni elkészítéséről, hogy annak alapján a 
törvényhozás a szükséges összeget megszavazhassa; s ezenkívül 
még arról, hogy a szt.-pétervári congressus óta elhunyt s z a k -
f é r f i a k felett emlékbeszédek tartassanak. 

A congressus elnöke eddigi hagyományok szerint, mindig 
a congressust befogadó ország uralkodó családjának egyik tagja, 
gyakran maga a korona-örökös. 

A szervező-bizottság elnöke, a congressust befogadó ország 
azon ministere, kinek tárczájához a hivatalos statistika tartozik, 
nálunk tehát a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister. 

A congressus közelebbi ideje még nincs megállapítva. 

Szolgálati változások az erdészet körében. E i b 1 Gusztáv 
a reketói pagonyt kezelő m. kir. főerdész a topánfalvi m. kir. 
erdőhivatal főerdészi állomásának helyettesítésével bízatott meg. 
F r ü s t ö k István m. kir. erdőgyakornok az állam-erdészet szol
gálatából kilépett és a Semsey család főerdésze lett S e m s é n 
Abaujmegyében. 

A faár-kimutatások beküldése. Azok, kik az Országos 
Erdészeti-Egyesület részéről e lapok idei IV-ik füzete mellett 
szétküldött felhívás alapján a lefolyt évekről való faárakat az 
egyesülettel közölni szándékoznak, kéretnek, hogy a kimutatás 
beküldését a mennyiben lehet, még junius-hó 20-ig foganato
sítani szíveskedjenek. 



Uj könyv. Megjelent és S t o l p K. könyvkereskedésben 
kapható: tA tyukászat," irta Grubicy Geyza, ára 1 frt o. é. — 
Hogy a magyar szakirodalom ezen egyik njabb termékét itt 
felemiitjük, annak oka az, mert. erdészeink családjai lakhelyi 
viszonyoknál fogva legtöbbnyire utalva vannak a baromfi-te
nyésztéssel foglalkozni, és igy azoknak vélünk szolgálatot tenni, 
midőn ezen jelesnek ismert munkára figyelmöket felhivjuk. E mun
ka, mely az orsz. m. gazdasági egylet által kedvezően birálta-
tott meg. 42 igen sikerült ábrát tartalmaz, melyek a különféle 
fajú tyúkokat ábrázolják, helyes felfogású tollal van irva, s 
tárgyának kimerítése által igen érdekes adatokat is közöl; meg
jegyzendő lévén különben még az, hogy egyedüli a magyar 
szakirodalomban, s hogy megjelenése szakemberek Ítélete szerint 
nyereségnek mondható. 

E munkát bátran ajánlhatjuk mindazoknak, kik a baromfi
tenyésztéssel foglalkoznak. Ára, miután kiállítása díszes, ábrái 
pedig valóban igen sikerültek, mérsékeltnek mondható. Szer
zője a folyó hó 4-én Budapesten megnyílt és az állatkertben 
rendezett országos baromfi-kiállítás bizottságának elnöke, — a 
mi mindenesetre a munka becse mellett szól. 

Szerkesztői üzenetek. 
A „haraszt és hulladékra" megvál tását leiró közlemény bá r a mellet t 

t anúskodik , hogy szerzője a szakunka t illető ügyek körül szakemberhez illő a lapos 
tá jékozásokat k ivánt szerezni , s bár a czikk dicséretes és munkás buzgalom je lé t 
is mutat ja , még sem adható ki; mer t lapunk olvasóinak nagy része előtt, kiválóan 
külföldi jel legénél fogva, é rdekke l nem birna. Más , hazai viszonyainkat közelebbről 
é rdeklő , vagy azok közöl való t á rgyak vá lasz tásá t kérjük, s i lyenek számára , az 
időszerűség és beérkezés sorrendje szer int szívesen nyitunk tért , melyen Önt mint 
szakunk fiatal munkásá t szintén örömest kívánjuk látni . 

„Az erdész mint technikus" közelebbről megjelenik. Ez üzenetünk 
megírásával egyidejűleg magánlevelet is kü ldünk. 

!f. B. urnák Budapest. „California" Használható lesz s igy díjazni 
is fogjuk. Kér jük a forrás megnevezését , melyből a fordítás tör tént . 

L . A. u r n á k . In tézkedtünk a kivánt felvilágosítás kider í tése iránt , melynek 
megtör ténte u tán külön levelet küldünk. 

Fr. P . urnák. A kivánt könyvek megküldése közelebbről fog megtörténni . 

K i a d ó : 

Az Országos Erdészeti-Egyesület. 
Sze rkesz tő : 

Bedő Albert. 


