
Egyesületi közlemények. 
A z O r s z á g o s E r d é s z e t i - E g y e s ü l e t folyó évi 

juniushó 13-án, vasárnap délután 4 órakor, az egylet helyi
ségében választmányi ülést tart, melyre annak tagjai tiszte
lettel meghivatnak. Főbb tárgyak : a Mchádián tartandó f. 
évi közgyűlés idejének és az ott tárgyalandó erdészeti szak
kérdéseknek megállapítása, továbbá a számvizsgáló bizottság 
jelentése. — Budapest, 1880. májushó 24. 

Elnöki megbízásból : a titkár. 

Az egyesület közgyűlésén tárgyalandó kérdésekről. 
Az Országos Erdészeti-Egyesület mult évi közgyűlésén 

az ügymenetet érdekkel kisérve, figyelmes voltam egy oly 
tárgyra is, melyet megbeszélni ezen becses szaklap hasábjai 
között —• ugy vélem •— helyén lesz. 

Ösmeretes, hogy a kitűzött tárgysorozatból, mely hat 
szakkérdést zárt magában, csak az első három lőn letárgyalva; 
jóllehet, miszerint az egyesület a rendelkezésére álló időt 
komoly irányban teljesen kimerítette. Másodszor észlelhető 
vala, miként a kérdés bevezetése után a szép számmal jelen 
volt gyakorlati szakemberek közöl, csak kevesen szólottak a 
tárgyhoz. 

Miután az Országos Erdészeti-Egyesület üdvös működése, 
annál inkább leend áldásthozó, ha rövid idő alatt minél 
több kérdés tárgyát világosítja meg, és miután a kérdés maga 
ugy leend intensiven kimerítve, ha lehetőleg sok oldalról lett 
megvitatva; bátorkodom kérdeni: nem volna-e ut és mód, a 
melyen haladva, a két feltételnek eleget lehetne tenni? 



Szerény nézetem szerint igen! Oly módon, ha a feltett 
kérdések bevezetése — feltéve, hogy azok természete meg
engedi — már bizonyos idővel a közgyűlés előtt, ezen lap 
hasábjain adatnék ki, ugy, hogy ezt az egyesület tagjai jóelőre 
beható tanulmányozás tárgyává tehessék. 

Ezen eljárás a czélba vett föltételek mindkettőjét meg
közelíti: mert a mint egyrészt általa egy több ivre terjedő 
bevezető előadásnak időtartama megtakarittatnék; másrészt, 
megfogja egyúttal engedni, hogy lehetőleg sokan és elkészültén 
szóljanak a tárgy érdeméhez. Nem tartom ezt mellőzendőnek 
már azért sem, miután csak némely kiválló tehetség tulajdona 
az, valamely terjedelmes előadásnak minden részleteit — egy 
hallásra — nemcsak magáévá tenni; de ennek befejeztével az 
észrevételeket és különvéleményt rögtönözve helyesen kifejteni. 

S. Gy. 

Figyelmeztetés az Országos Erdészeti-Egyesület 
t tagjaihoz. 

Az Országos Erdészeti-Egyesület azon t. tagjai, kiknek 
kezéhez a tagsági oklevél esetleg nem jutott volna el, tiszte
lettel felkéretnek a titkári hivatalt erről értesíteni, hogy a 
postai tudakozás megtehető s illetve az oklevél részökre meg-
küldhető legyen. 

Erre annyival inkább figyelmeztetnek a t. tagok, mert a 
"Wagner Károly emlékére tett alapítványból az özvegyek 
vagy árvák részére annak idején adható segély elnyerésére, 
az illető tag oklevele is igazolványul szolgáland. 

Budapest, 1880. májushó 11. 




