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m á s o d v i r á g z á s a u t á n kis törzsökével s a d íszcser jének 
is beillő, de a tö rcsvár i pa takok m e n t é n a fenyvesek és 
bükkösök közöt t v a d o n , elégé tömegesen növő tamctriska-
bokor pikkelyleveleilől megfosztot tan tekint fel ősz
u t ó n fiatal zöld gályáival a völgyekből ama , m a g a s a n 
felette n ö v ő cserjetársai felé. 

Ösz d e r e k á n kezd kialakulni a lombfák elváltozott 
sz inü levélzete az örökzöld, setét fenyvesek közül s az 
ellentét mind ig é lesebbé-é lesebbé válik, míg az tán végre a 
deczember i r endes nagy h a v a z á s o k az elvesztett , á l ta lános 
nyár i zöld szín helyet t egyen lően fehér sz ínűvé változtat
n a k m i n d e n fát, növényt , hegyet , völgyet és az egész 
te rmészete t , hogy az t án kikeletkor ismét meg indu l jon az 
élet m i n d e n ü t t a t e rmésze tben , a mikor ma jd új ra kizöl
dül m i n d e n fa és cserje, hogy a sz ínvál tozás beál l takor 
a l ombhu l l a t á s ö rökké i smét lődő körforgása újra kezdőd
hessék . 

Egyesületi közlemények. 
Az Országos  Erdészeti  Egyesület  1898.  évi  deczember  9-én 

tartott rendes  választmányi  ülésének  jegyzökönyve. 

Jelen voltak: Bedö  Albert alelnök; Arató  Gyula, Bartha 
Gyula, Ghyczy  Emil, Kallina  Károly, Krajcsovics  Béla, Lászlóff'y 
Gábor, lieinfuss  Félix, Sóltz  Gyula, Tavi  Gusztáv és Tomesányi 
Gyula vál. tagok; Horváth  Sándor titkár és Levitzlcy  Albert pénz
tárnok. 

Csiby Lőrincz, Eleőd Jósa, Havas  József, Hirsch  István, Máday 
Izidor, Szabó  Adolf, Schmidt  Ferencz részint hivatalos elfoglaltsá
guk, részint egészségi állapotuk miatt nem jelenhettek meg az 
ülésen. 

I. A pénztárnok a pénztár állásáról a következő jelentést 
terjeszti elő. 
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Az egyesület bevételei 1898 január 
1-től a mai napig . . . . . . .__ .__ . . . 

kiadásai . . . . . . . . . . . . . . . 
32,507 frt 76 krra 
21,237 frt 61 krra 

rúgtak, a kézipénztár készlete tehát ._. . . . 11,270 frt 15 kr. 
A kimutatott bevételekből az alapító tagok magánkötvényei

nek értékapasztására 1211 frt, készpénz-alapitványként 260 frt, a 
Wagner Károly-alapitvány javára 54 frt 58 kr., a magyar erdő-
tisztek árvaleányait segélyző alapítvány javára 33 frt 35 kr.. a 
gróf Tisza Lajos-alapítvány javára 5 frt folyt be. A többi bevé
telekre tehát 30,943 frt 83 kr. esik. 

A pénztárban őriztetik továbbá az alapitványi számadás 
983 frt 43 kr és a letéti számadás 4745 frt 52 kr készlete. 

Ezek szerint a pénztárban levő készlet a következő : 

Pénztári számadás készlete . . . . . . . . . 11,270 frt 15 kr. 
Alapitványi „ „ __. . . . . . . 983 frt 43 kr. 
Letéti „ „ 4,745 frt 52 kr. . 

A kimutatott összegeken kivül az egyesületnek a magyar 
földhitelintézetnél 42,400 frt n. é. 4%-os magyar koronajáradék-
kötvényből, 22,500 frt n. é. 4%-os földhitelintézeti záloglevélből, 
29,300 frt n. é. 4%-ös földhitelintézeti szab. és talajjavitási zálog
levélből, 600 frt. n. é. 1860. évi államsorsjegyből és 300 frt n. é. 
osztrák földhitelintézeti 1889. évi sorsjegyből, összesen 95,100 frt 
n. é. értékpapírból álló letétje van. Ezek az értékpapírok az alap
tőke és az alapítványok értékpapirkészletét képezik. 

A kimutatott letétből 4010 frt irodalmi letét, 735 frt 52 kr. 
egyéb letét. 

A fentiekkel kapcsolatban van szerencsém előadni, hogy a 
folyó évben Sepsi-Szent-Györgyön tartott közgyűlés ama határoza
tának végrehajtásáról kell gondoskodni, mely szerint a folyó be
vételek feleslegéből a Wagner Károly-alapitvány tökéje 18,000 frtra, 
a magyar erdötisztek árvaleányait segélyező alapítvány tökéje 
pedig 7000 frtra kiegészítendő. 

Az előbb említett alapítvány tökéje jelenleg 16,000 frt n. é. 
értékpapírból és 54 frt 58 kr. készpénzből, az utóbb említett ala
pítvány 6000 frt n. é. értékpapírból és 33 frt 35 kr. készpénzből 

Összesen . . . 16,999 frt 10 kr. 
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áll; az alapítványok kiegészítéséhez tehát közel 2000 frt szükséges, 
mely azonban az év végével rendelkezésre fog állani. 

Az alapítványok kiegészítése mostanáig értékpapírok vásár
lásával kapcsolatban történt, mely eljárás a jelen esetben is 
követendő volna. 

Indítványozom tehát, méltóztassék a pénztárt felhatalmazni, 
hogy az emiitett alapítványok pénzkészletéhez az év végével, az 
esetleg még befolyó adományok betudásával, annyi készpénzt 
csatoljon, hogy a Wagner Károly-alapitvány részére 1000 frt n. é. 
magyar koronajáradék-kötvényt, a magyar erdötisztek árvaleányait 
segélyező alapítványhoz pedig 1000 frt n. é. magyar földhitel
intézeti szabályozási és talajjavitási záloglevelet lehessen be
szerezni. 

Egyidejűleg bejelentem, hogy a Bedő Albert-alapitvány pénz
készlete folyó év végével 247 frt 20 krra fog emelkedni; czélszerü 
lenne a készpénz egy részét 200 frt n. é. magyar főldhitelintézeti 
szab. és talajj. záloglevél vásárlására fordítani. 

Az igazgató-választmány a kimutatott készleteket a pénztár 
tényleges készleteivel egyezőknek találván, a jelentést tudomásul 
vette és a javaslatba hozott 2200 frt névértékű értékpapír vásár
lására a felhatalmazást megadta. 

II. A titkár bemutatja az egyesület jótékony alapitványaiból 
való segélyeztetésért benyújtott folyamodványokat s ezzel kap
csolatban a következőket jelenti: 

A Wagner Károly-alapitvány kamataiból 677 frt osztható ki 
segélyképen. Folyamodott összesen 34 özvegy, ezek közül azonban 
egynek a folyamodványa a folyamodványok beterjesztésére kitűzött 
határidő letelte után elkésve érkezett be s ennek folytán az 1894. 
évi deczember hó 7.-én tartott választmányi ülés határozata értel
mében nem volt figyelembe vehető ; egy másiknak pedig nincs meg 
a jogczime a segélyeztetésre, mert bár férje az egyesületnek ala
pitó tagja volt, alapítványát nem fizette le s az halála után behajt
hatatlanság folytán leíratott. Összesen tehát 32 folyamodó özvegy 
részesíthető az alapszabályok értelmében segélyben a Wagner 
Károly-alapitványból. 

A magyar erdötisztek árvaleányait segélyező alapítvány 
kamataiból 240 frt áll rendelkezésre. 
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Folyamodvány adatott be összesen 28 árvaleány nevében, 
segélyben azonban csak 26 árva részesíthető, mivel két árva nevé
ben a folyamodvány elkésve nyújtatott be. 

A gróf Tisza Lajos-alapítvány folyó évi kamatai 1005 frtra 
rúgnak, a mult évben fel nem használt kamatoknak az a része 
pedig, amely a folyó évben fordítható segélyezésre, 502 frt 52 krt 
tesz; egészben véve tehát 1507 frt 50 kr. áll rendelkezésre. 

Folyamodott összesen 17 erdőtiszt és 6 erdőőr. Az erdő
tisztek közül azonban egynek (Giller Edének) a folyamodványa 
nem vehető figyelembe, mivel a folyó évi tagsági diján kivül a 
megelőző évek tagsági dijaival is hátralékban van. 

Az igazgató-választmány a folyamodók anyagi helyzetének és 
egyéb körülményeinek a figyelembevételével az egyes alapítványok
ból a következő segélyeket szavazza meg: 

1. A Wagner  Károly-alapitványból:  Janák  Lászlónénak, Hoffer 
Tivadarnénak és Hajnal  Istvánnénak egyenkint 40 frtot; Láng 
Gábornénak 30 frtot; Melts  Vinczénének 25 frtot: Bátyka  János-
nénak 22 frtot; továbbá Ernhoffer  Ignácznénak, Ouha  Károlyné-
nak, Pukács  Antalnénak, Sável  Sándornénak, Werner  Emiinének, 
Kolbenheyer Józsefnénak, Scultéty  Nátánnénak, Vassányi  Aurélné-
nak, Gollinászy  Flórisnénak, Györké  Istvánnénak, Mákonyi  Sámuel-
nénak, Sehuszter  Mihálynénak, Lönhárt  Frigyesnének, Plech  József-
nének, Matuskovics  Bélánénak, Révai  Lajosnénak, Kádár  István
nénak, Szántó  Istvánnénak, Lengyel  Ödönnének, Csaszkóczy 
Mihálynénak, Marczelly  Gusztávnénak, Hantos  Jánosnénak, Révi 
Józsefnénak és Prodanovics  Jánosnénak egyenkint 20 frtot. 

A megszavazott összegből Janák  Lászlóné 10 frtot alapitványi 
tőketörlesztésre, Bátyka  Jánosné 20 frtot alapitványi tőke- és 2 
frtot alapitványi kamattörlesztésre; Guha  Károlyné 10 frtot ala
pítványi tőketörlesztésre; Pukács  Antalné 10 frtot alapitványi 
tőke- és 10 frtot alapitványi kamattörlesztésre; Györké  Istvánné 
20 frtot alapitványi tőketörlesztésre; Szántó  Istvánné 10 frtot ala
pitványi tőke- és 6 frtot alapitványi kamattörlesztésre; Révi  Józsefné 
10 frtot alapitványi tőketörlesztésre és végül Prodanovics  Jánosné 
5 frtot alapitványi töketörlesztésre kötelesek fordítani. 

2. A magyar  erdötisztek  árvaleányait  segélyező  alapítványból: 
Janák Lászlóné Heléna  leányának és Hajnal  Istvánné Stefánia 



1222 

leányának egyenkint 30 frtot; továbbá Vassányi  Aurélné legidő
sebb leányának, Gollinásey  Flórisné Anna  leányának, Györki* 
Istvánné Luiza  leányának, Schuszter  Mihályné Jozefin  leányának. 
Plech Józsefné Anna  leányának, Révai  Lajosné Bella  leányának, 
Szántó Istvánné Erzsébet  leányánnk, Marczelly  Gusztávné Malvin 
leányának és Hantos  Jánosné Mariska  leányának egyenkint 20 frtot. 

Janók Lászlóné másik 3 leánya, Vassányi  Aurélné másik 2 
leánya, Györké  Istvánné másik 3 leánya,a három Pleekeisü  testvér, 
Révai Lajosné Böske  leánya, Szántó  Istvánné Mártka  leánya és 
Hantos Jánosné 2 leánya a rendelkezésre állott összeg elégtelen
sége folytán, nem voltak segélyben részesíthetők. 

3. A gróf  Tisza  Lajos-alapitványból:  Majer  József volt járási 
föerdésznek 100 frtot, Pisó  Cornél föerdésznek 90 frtot; Blattny 
Ernő erdőszámtisztnek 85 frtot, Szepésháey  János erdőszámellen-
örnek 80 frtot, továbbá Pulcz  Ferencz urad. föerdésznek, Itáspár 
József ny. föerdésznek, Kass  Ede nyug. számv. ellenőrnek, Spanyol 
Géza föerdésznek, Lux  Vilmos ny. föerdésznek, Wilhclmb  Gyula 
erdőszámellenőrnek, Hajdú  Dezső erdőgyakornoknak, Kolbenheyer 
József erdészjelőltnek, Kákossy  László volt urad. erdőtisztnek, 
Kostenszky Béla erdésznek és Ondrus  Gyula erdésznek egyenkint 
70 frtot; Gere  András erdöőrnek 60 frtot, Rácz  Imre föerdőörnek 
50 frtot, Deé  Mihály erdöőrnek, Smisik  Mihály erdőőrnek, Szálka 
Albert föerdőörnek és Markocsány  Ferencz föerdőörnek egyenkint 
40 frtot. Szondi  János kérelme nem volt teljesíthető. 

A megszavazott összegből Majer  József 25 krt, Szepesházy 
János 8 frtot, Kolbenheyer  József 4 frt 50 krt, Ondrus  Gyula 8 l'rtot, 
Gere András 2 frt 55 krt, Smisik  Mihály 8 frtot és Markocsány 
Ferencz 2 frtot idei hátralékos tagsági dijuk törlesztésére kötelesek 
fordítani. 

A megszavazott segélyekkel a Wagner Károly-alapitvány és 
a magyar erdőtisztek árvaleányait segélyező alapítvány kamatai 
teljesen kimerittettek, a gróf Tisza Lajos-alapitvány rendelkezésre 
álló kamataiból ellenben 112 frt 50 kr. felhasználatlanul maradt. 
Ez a maradvány az alapszabályok értelmében egész összegében 
az alapítvány jövő évi kamataihoz csatolva a jövő évben fog 
segélyezésre felhasználtatni. 

III. A titkár bemutatja Fekete Lajos, Illés Nándor, Vadas 
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Jenő, Bencze Gergely, Csiby Lőrincz, Rózsay Rezső és Arató Gyula 
nyilatkozatait, melyben kijelentik, hogy, mint az Erdészeti Műszótár 
szerkesztő bizottságába megválasztott tagok, a nekik adott meg
bízást elfogadják. Bemutatja továbbá Cséti Ottó bizottsági-tag 
nyilatkozatát, melyben hivatkozva arra, hogy szabadideje már el
vállalt munkák által két évre teljesen le van foglalva, kijelenti, 
hogy a műszótári munkálatokból neki fentartott részt csak ugy 
vállalhatná el, ha annak megkezdését két évig elhalaszthatná. 

Kiadatnak a szerkesztő-bizottságnak. 
IV. A titkár bemutatja a kereskedelemügyi minister ur kö

vetkező leiratát : 

Az Országos Erdészeti EggesidetneJc. 

74914 IX. sz. — Az iparfejlesztés, kerekedelem és munkás
védelem terén való rendszeres és fokozatos tevékenység szüksé
gessé tevén a gyakorlati élettel való szorosabb kapcsolatot, illetőleg 
a közgazdaság különböző ágaiban gyakorlatilag működő szakkörök
kel való közvetlen érintkezést: „országos ipartanács" czimén oly 
véleményező testület szervezését határoztam el, melyet a megfelelő 
érdekkörök képviselőiből alakítva, fontosabb kérdésekben meg
hallgathassak. 

Ezen alakítandó ipartanácsban — melynek idezárt szervezeti 
szabályzatát Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi 
október hó 26-án Gödöllőn kelt legfelsőbb elhatározásával leg
kegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott — az érdekeltség válasz
tott képviselőinek 24 tagsági helyet tartván fenn, azon szoros 
érdekközösségnél fogva, mely az ipar és az őstermelés különböző 
ágai között természetszerűleg, de különösen specziális hazai 
viszonyaink között fennáll, kívánatosnak, sőt az ügy érdekében 
szükségesnek is tartom, hogy egyes ipari és kereskedelmi kérdések 
elbírálásánál az őstermelés érdekeltsége is meghallgattassák. 

E végből az említett, választás utján betöltendő 24 tagsági 
helyből, az egyes őstermelési iparágak érdekeinek képviseletére 
hivatott testületek által kiküldendő tagokon kivül négy helyet az 
őstermelés közvetlen képviselőinek tartottam fenn és ezek között 
egyet az erdészetnek, melynek kiküldésére az egyesületet, mint erre 
legilletékesebb testületet jelöltem ki. 
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Felhívom ennélfogva az egyesületet, hogy ezen tagsági helyre 
képviselőjét megválasztani és erre vonatkozó határozatát nálam 
bejelenteni szíveskedjék. 

Midőn még megjegyezném, hogy a szóban levő tanács mű
ködését folyó évi deczember hó elején megkezdetni óhajtanám s 
ebből folyólag egyesület határozatának bejelentéséül folyó évi 
november hó 25.-ikét kell legkésőbbi határidő gyanánt megállapí
tanom : kifejezést adok azon reményemnek, hogy az érdekeltség 
egyetértő támogatása és képviselőinek a gyakorlati életben szerzett 
tapasztalataikkal való buzgó közreműködése biztositandja ezen 
tanácsnak a hazai közgazdaság javára való működését. 

Budapest, 1898 november hó 11.-én. 
Báró Dániel. 

A leirattal kapcsolatban megjegyzi egyszersmind a titkár, 
hogy az elnökség kérelmére a kereskedelemügyi minister ur az 
egyesület által kiküldendő tag bejelentésére f. hó 10.-ig idöhaladékot 
adott. 

Az igazgató-választmány a leiratot örömmel veszi tudomásul 
és az Országos Ipartanács fentartott tagsági helyére az egyesület 
képviseletében Horváth Sándort küldi ki. 

V. A titkár bemutatja Darányi Ignácz földmivelésügyi minister 
urnák azt az egész országban meleg rokonszenvvel fogadott kör
iratát, melyet az „Erzsébet királyné emlékfák" ültetése ügyében 
idei 71544. szám alatt kibocsátott. 

Kiadatik az Erdészeti Lapok szerkesztőségének közlés végett. 
VI. Kassa szab. kir. város az Országos Erdészeti Egyesület 

javára 1868. évi 4958. számú határozattal megszavazott 200 frt 
alapítványt készpénzbon lefizetvén, f. évi 7020. szám alatt kelt 
átiratában értesiti az egyesületet, hogy az alapítvány 5%-os kama
tain felül, 1868 óta rendkívüli segélyképen fizetett 32 frtot az 
egyesület anyagi viszonyainak kedvezővé történt átalakulása okából 
beszüntette. 

Az igazgató-választmány Kassa sz. kir. város átiratát tudo
másul vette. 

VII. A földmivelésügyi minister ur megküldi a Kozma Ferencz 
emléke czimü albumot 

Köszönettel fogadtatik. 
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VIII. A tikár bemutatja az időközben beérkezett fizetési 
halasztást kérő folyamodványokat. 

Az igazgató-választmány az előterjesztett kérelmek alapján 
Halász Géza járási erdőgondnoknak 24 frtnyi tartozása törlesztésére 
1899. évi január végéig terjedő idöhaladékot ad, továbbá meg
engedi, hogy Giller Ede 57 frtnyi hátralékos tartozását, Ferenczy 
Béla 49 frtnyi tartozását, Ursprunger Imre 24 frtnyi tartozását és 
Polakovics György 24 frtnyi tartozását 1899 január 1-töl kezdve. 
2 frtos havi részletekben, Hoffmann Brúnó pedig 139 frt alapit
ványi tőke és 21 frtnyi alapitványi kamattartozását 1899 január 
1-től kezdve havi 5 frtos részletekben törleszthessék oly kikötéssel 
azonban, hogy a törlesztés ideje alatt ezen részleteken kivül 
egyszersmind az illető évekre esö folyó tagsági dijaikat, illetve 
alapitványi kamatokat is megfizetni tartoznak, továbbá, hogy a 
mennyiben nevezettek ellen az eljárás már megindittatott, a fel
merült perköltségeket is megtéríteni kötelesek. 

Végül Molnár Lajos 20 frt 91 krnyi tartozását, mint behajt-
hatlant, leirni rendelte. 

XI. A következő uj tendes tagok vétettek fel: Bobinlca  Miklós 
megyei erdőőr, ajánlja Hajdú János; Spettmann  János akadémiai 
tanársegéd, aj. Fekete Lajos; Teplanszhy  Ármin fakereskedő, aj. 
Levitzky Albert; Leidenfrost  Ernő III. éves és Terray  Gyula II. 
éves erdöakadémiai hallgatók, aj. Tomasovszky Imre. 

A beterjesztett tagsági nyilatkozatok szerint Teplanszky Ármin 
tagsági jogai és kötelezettségei 1898-tól, a többi uj tagé pedig 
1899-től kezdődnek. 

X. A megelőző választmányi ülés óta a következő rendkívüli 
befizetések történtek: 

Kötvényben tett alapitványaik értékapasztására befizettek: 
Kassa sz. kir. város 200 frtot, Ruttkay Géza 2 frtot. 

XI. Ezen jegyzőkönyv hitelesítésére Sóltz Gyula és Ghyczy 
Emil választmányi tagok küldetnek ki. 

K. m. f. 
Horváth Sándor  s. k., 

titkár. 
Dr. Bedő  Albert  s. k., 

alelnök. 
Hitelesítésül: 

Sóltz Gyula  s. k., 
választm. tag. 

Ghyczy Emil  s. k., 
választm. tag. 


