
butorfa örvend ez idő szerint a legnagyobb keresettségnek, 
mivel oda egy idő óta kemény épületi fából nem igen érkezett 
fölös szállítmány; másfelől pedig a finom fabútorok ujabb 
időben ottan mindinkább divatba kezdettek jönni, s ennekfolytán 
az azok gyártásával foglalkozó iparág kedvező lendületet vett. 

Székely Mihály. 

Felhívás a Ressel-emlék ügyében. 
Az osztrák birodalmi erdész-egyesület a, R e s s e l - e m l é k 

helyreállítása ügyében felhívást intézett egyesületünkhöz, melyet 
lényegében íme itten közlünk : 

„Nagytekintetü magvai' Országos Erdészeti-Egyesület" ! 
Ki ne ismerné R é s s e l Józsefnek, azon férfiúnak nevét, 

a ki a hajó-csavar feltalálásával halhatatlan érdemet szerzett 
magának nem csak hazájában, de ennek határain kivül az 
összes tengeri hajózás világra kiterjedő körébén! Két évtizede 
már, hogy ezen férfiú örök álmát aluszsza a laibachi teme
tőben. Az egyszerű márványgula, mely a. név ós a halál nap
jának (1857 . október 10.) felírásával jelzi a fáradhatlan tevé
kenységű ember nyughelyét, már annyira alásülvedt és félre
hajlott, hogy a sírhalmon tenyésző fii a nagy ember nevét 
teljesen eltakarja. 

A birodalmi erdész-egyesület folyó évi julius-hó 3-kán 
tar tot t igazgató választmányi ülésében elhatározta, hogy ezen 
síremlék helyreállítását felkarolja, s az ebbeli költségek fede
zésére gyűjtést nyit. Elhatározta, hogy első sorban Ausztria-
Magyarország erdészeti egyesületeihez fordul, mert R é s s e l 
a miénk, nevezetesen erdész volt, ki a máriabrunni erdészeti 
tanintézeten nyerte kiképeztetését, s az erdészeti szak terén 
halála órájáig tevékenyen működött. Az ő szaktársait kell 



ennélfogva első sorban felkérnünk, hogy a síremlék méltó 
helyreállítására adakozzanak. 

Nem kcvésbbé reméljük azonban, hogy egyúttal a hazai 
főméltóságu tengerészeti hatóság és a gőzhajózási társulatok 
részéről is meghallgattatunk, midőn ezeket is felkérjük, hogy a 
halhatatlan érdemű férfiúról megemlékezve, síremlékének czélba-
vett helyreállításához scgélyadományaikkal hozzájárulni szíves
kedjenek. Mert hiszen R é s s e l a hajó-csavar feltalálásával 
még hasonlíthatatlanul nagyobb érdemet szerzett ezen szakok 
körében, mint az erdészet terén. S hogy mennyire hajlandók 
is a hajózás körül szerzett érdemeit e helyütt elismerni, mu
tatja a bécsi R e s s e l - e m l é k , mely tengerészetünk kezdemé
nyezése és buzgalma folytán létesült. 

A birodalmi erdész-egyesületnek szándékában van a 
laibachi temetőben lévő síremléket uj és magasabb kőalapra 
állítani, s bekeríteni kőre alapozott vasrácscsai, valamint a 
felírást újra aranyoztatok Ennek kivitele néhány száz forintot 
mindenesetre igénybe veend, s önként érthetőleg annál több 
gonddal és csinossággal lesz foganatosítható, minél kedvezőbb 
eredményt fognak a gyűjtések felmutatni. 

A gyűjtés eredménye, valamint a síremlék helyreállításá
nak ügye a birodalmi erdész-egyesület közlönyében annak 
idején közöltetni fog. 

Bécs, 1878. július 12 . 
A birodalmi erdész-egyesület igazgatósága nevében 

Báró Berg, Joli. Urbánek, 
elnökhelyettes. egyesületi titkár. 

Midőn a kegyeletes felhívást a fentebbiekben közölnék, 
megjegyezzük egyúttal, hogy szives adományokat eg3 resületünk 
titkári hivatala elfogad, azokat nyilvánosan nyugtázza és ren
deltetésük helyére juttatja. 




