
Az Országos Erdészeti-Egyesület 1880. évi rendes 
közgyűlésének tárgysorozata és napirendje. 

I. Tárgy sorosat. 
1. Jelentós az utolsó közgyűlés óta történt egyleti 

működésről. 
2. Emlékbeszéd W a g n e r Károly elhunyt egyleti alel

nök felett. 
3. Egy alelnök és egy választmányi tag választása. 
4. Az egyleti alapszabályok változtatása. 
5. Az 1879. évi egyleti számadások felülvizsgálata és a 

jövő évi költségvetés megállapítása. 
6. A tárgyalásra kitűzött következő szakkérdések: 
I. Szörénymegye erdőségeinek túlnyomó nagy részét bükker-

dők képezvén, azon kérdés merül fel, mikép lehetne ott a bükk-
nek túlterjeszkedését, és ezáltal a nemesebb fanemek kiszorítását 
leghatályosabban megakadályozni a legkönnyebben végrehajt
ható módon, mikép volnának az ott igen kis mértékben előforduló 
nemesebb fenyő- és tölgyfancmek legczélszerübben s legolcsób
ban tartamosán erdősithetők és terjeszthetők, s végre miképen le
hetne a jelenleg majd teljesen értéktelen bükköseket értékesíteni ? 

II. Érdekében áll-e a hazai erdőbirtokosoknak a háziipar 
ügyének felkarolása és fejlesztése, s ha igen : melyek azon 
iparágak, melyek erdészeti szempontból, hazánkban létalappal 
bírnak és támogatandók, s ebez képest a meghonositani aján
lott iparágak mi módon lennének létesítendők és fejlesztendők? 

III. A magánuradalmak erdő- és mezőgazdasági számvi
telének egymástól való elkülönítése körül a lefolyt közelebbi 
10 év alatt mily eredmények lettek elérve és minő tapaszta
latok szereztettek? 

IV. Tekintve a gyakori és nagymérvű erdőégéseket, kifej
tendő a tüzesetek keletkezésének oka s elősorolandók az égések 



megakadályozására az erdőbirtokos által saját hatáskörében 
foganatosítható intézkedések és óvrendszabályok. 

V. A szikes-talajon tenyésztendő erdei fák megtelepítése 
mi módon teljesítendő, mely fanemek mivclendők s minő 
tapasztalatok szereztettek eddig a szikes-talaj befásitása körül. 

7. A jövő évi rendes közgyűlés helyének megválasztása 
iránt a választmány részére adandó netáni tájékozás. 

8. Indítványok a jövő rendes kögyülés tanácskozási 
tárgyai iránt. 

9. Indítványok az egyesület czéljai előmozdítására álta
lában; ily indítványt azonban az alapszabályok 17. §. értel
mében a gyűlést megelőző napon köteles az illető a titkári 
hivatalnak írásban átadni. 

II. Napirend. 

1880. év i s zep tember 18-án szomba ton este 
a vasúton utazó tagok összejövetele Temesvárt. 

1880. év i s zep tember 19-én v a s á r n a p kora 
reggel a gyors-vonattal elutazás Mehádiára s itt délelőtti 11 
órakor a fürdőhely nagy termében a közgyűlés megnyitása és 
a tárgysorozat szerinti tanácskozás, melynek megszűntével a 
résztvételre jelentkező tagok közös ebédje következik. 

1880. é v i s zep tember 20-án h é t f ő n a közgyűlés 
tanácskozásainak folytatása és szemle a Mehádia környékén 
lévő erdőkben. 

1880. év i s z e p t e m b e r 2 1 - é n kedden reggeli 
8 V 2 órakor elindulás Mehádiáról vasúton Orsováig s innen 
ugyan ezen napon a Dunán felfelé Kubinig, hová a hajó este 
9 —10 óra között érkezik. 

1880. é v i s zep tember 22-én s z e r d á n reggel 6 
órakor Kubinból elindulás kocsin a déliblatti homokkötési és 
erdőmivelési munkálatok szemléjére, ott a tanácskozások befe-



jezése és zárülés, ezután elutazás kocsin a Báziás és Temesvár 
közt lévő jassenuovai vasútállomásra és innen Temesvárra, 
honnan még ugyanazon nap este a vasúttal Budapestre 
utazhatni. 

Mehádia és környéke nem csak természeti szépségekben 
gazdag, de erdészeti szakszempontbői is az ország egyik leg
érdekesebb vidéket képezvén, tisztelettel kérem fel az egylet 
tagjait és erdészetünk ügybarátait, hogy közgyűlésünkön minél 
számosabban megjelenni s a hazai erdőgazdaság érdekeinek 
előmozdítására törekvő tanácskozásainkban résztvenni szíves
kedjenek. 

Az egylet azon t. tagjai, kik a vasutakon és gőzhajókon 
való utazásnál adott díjkedvezményt igénybe venni kívánják, 
szíveskedjenek ez iránti tudósításukat, az utazási irány meg
jelölésével, mielőbb az egyesület titkári hivatalához intézni, 
hogy a szükséges igazoló-jegyek a kellő időre megküldhctők 
legyenek. — Budapest, 1880. augusztushó 7-én. 

Az Országos Erdészeti-Egyesület nevében : 
Tisza Lajos, 

elnök. 

A famunkákon alkalmazandó díszítésekről. 
A Giessenben megjelenő „Handelsblatt für Walderzeug-

nisso" czimü kereskedelmi lap egyik közelebbi száma érde
kes és tanulságos közleményt hoz „Die decorative Behand-
lung der Holz-Arbeiten" felírással, melyben a famunkáknak 
diszitményekkel való ellátása igen helyes ízléssel van tárgyalva, 
s melyet ennélfogva érdemesnek találtunk az alábbiakban 
t. olvasóinkkal megismertetni. 

A fa, mely mindennapi életünk oly számos szükségle
teinek kielégítésére szolgál, egyúttal sokfélekép alkalmas arra 




