
főleg Ausztriába és Olaszországba volt erősebb. Fenyőéplilet-
és müfából a behozatal főleg Boszniából, de általában is csökkent; 
kivitelünk Németország, Románia és Bulgária felé emelkedett. 
Dongából kivitelünk Németországba, Görögországba emelkedett, 
de Francziaországba csökkent, behozatalunk általában, de külö
nösen Ausztriából és Szerbiából volt kisebb. Talpfából a behozatal 
általában nagyobb volt, főleg Bosznia szállított többet, de ugyan
ilyen arányban emelkedett kivitelünk is, ugy hogy e választékból 
még mindig lényegesen többet viszünk ki, mint amennyit behozunk. 
A kivitel főleg Német-, Franczia- és Görögországba, Európai-
Törökországba és az afrikai tartományokba emelkedett. Tölgy
fürészáruból a behozatal némileg csökkent és erősen kivitelünk 
mögött marad. Oroszországból valamivel többet hoztunk be, mint 
az előző évben. Kivitelünk általában kisebb volt e választékból, 
mint az előző évben, főleg Ausztria, Spanyolország, Belgium és 
Németalföldre szállítottunk kevesebbet. Bükkjürészáruban a behoza
tal általában, de főleg Boszniából emelkedett, de ezzel szemben a 
kivitel is lényegesen nagyobb volt. Olaszország-, Spanyolország-
és Tuniszba jóval, Németországba valamivel nagyobb volt kivitelünk, 
mint az előző évben, Oroszországba kevesebbet szállítottunk. Fenyő
fürészáruból is csökkent a behozatal, különösen Ausztriából hoz
tunk be kevesebbet, de kivitelünk is lényegesen kisebb volt, főleg 
Német- és európai Törökország és Egyiptomba. Románia, Tunisz, 
Bulgária, Algir, Tripolisz és Marokkóba pedig többet szállítottunk. 

Kivitelünk általában, a fenyőfaválasztékokat kivéve, nagyobb 
volt a behozatalnál. 
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Emléket a Decrett-házra. 

^yte v beszterczebányai erdőgazdasági uradalomban, ahol 
Decrett József kir. kamarai erdőmester, a magyar 

erdőgazdaság úttörő bajnoka működött, emléket állíttat ez 
évben a magyar erdőgazdaság lelkes hive, Serényi Béla gróf. 
földmivelésügyi miniszter ur. 



Lerója kegyeletét évszázados fordulóján annak az időnek, 
amikor Decrett József a kopárfásitás, a mesterséges erdő
telepítés, a természetes erdőfelújítás és az erdőgazdasági 
kísérleti ügy terén örökre becses és úttörő munkásságát 
nagyobb arányokban megkezdette. 

Ha az ország földmivelésügyi minisztere ilyen tiszteletre
méltó módon fejezi ki elismerését egy magyar erdész tevé
kenysége fölött, és ilyen megható alakban rója le kegye
letét a magyar erdőgazdaság e példásan lelkes munkása 
előtt, nem maradhat el a magyar erdőbirtokosok és 
nem maradhat el kartársaink méltó kegyelete sem. 
Megérdemli az a férfiú, aki szellemének nagy erejével, vas
akaratával és soha nem lankadó kitartásával törte meg a 
közönyt és szolgált olyan nagy sikerrel az erdő s vele az 
örökszép természet kultuszának, hogy azt a házat, amelyben 
élt, amelyben soha nem nyugvó agyának gondolatait fűzte 
és amelyben örökre lehunyta szemeit, méltó emlékkel 
jelöljük meg arra az alkalomra, amikor a kormány emléke 
is elkészül az óhegyi kincstári erdőben. 

Tisztelettel fordulunk ezért a magyar erdőgazdaság 
barátaihoz és kartársainkhoz, hogy a Decrett-ház méltó 
emlékkel való megörökítéséhez adományaikkal hozzájárulni 
szíveskedjenek. 

Budapest, 1913. évi február hóban. 

Kaán Károly Horváth Sándor Téglás Károly 
főerdőtanácsos. miniszteri tanácsos. miniszteri tanácsos. 

Bund Károly 
az „Országos Erdészeti Egyesület" 

titkára. 

* 
Adományokat fenti czélra az Országos Erdészeti Egye

sülethez kérjük küldeni (Budapest, V., Alkotmány-u. 6 . sz.). 
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