
Meghívó 
az Országos Erdészeti Egyesület 1928. évi 

rendes közgyűlésére 
A z Országos Erdészeti Egyesület fo lyó évi közgyűlését 

szeptember hó 4-én Szombathelyen tartja meg és szeptember 
hó 5-én Kőszeg város erdejébe kirándulást rendez. 

A közgyűlésnek és kirándulásnak napirendje a kö
vetkező: 

Szeptember hó 3-án (hétfőn) érkezés Szombathelyre, el
szállásolás az ottiévő rendezők útján. 9 órakor este ismer
kedési est a Kovács-szál loda dísztermében (teríték ital nél
kül 3.50 P ) . 

Szeptember hó 4-én (kedden) reggel 8—10 óra között a 
város megtekintése kisebb csoportokban. 

Délelőtt 10 órakor a közgyűlés megnyitása a vármegye
ház nagytermében. 

Tárgysorozat : 
1. Jelentés az egyesületnek a legutóbbi közgyűlés óta 

kifejtett tevékenységéről. 
2. 16 választmányi tag választása és pedig 15 tag 4 évre, 

1 tag 3 évre. 

A z igazgatóválasztmányból alapszabályszerűen kilép
nek, de újra választhatók: Ara tó Gyula, Czillinger János, 
Fekete Zoltán, Kaán Káro ly , Kal l ivoda Andor , Kiss Fe
renc, Mihalovios Sándor, Papp Béla, Prónay György báró-
Eáduly János, Széchenyi Aladár gróf, Sipos Antal, Sehmidt 
Káro iy , Tuzson János dr., Zügn Nándor. 

Elhalálozás miatt megüresedett 1 hely. 
3. A z 1927. évi zárszámadás és 1929. évi költségvetés 

tárgyalása. 
4. A tagjárulékok új megállapítása. 
5. Jelentés a Deák Ferenc-alapítvány kamataiból kiírt 

irodalmi pályázatokról. 
6. Indí tvány az 1929. évi közgyűlés helyére és tanácsko

zási tárgyaira nézve. 
7. Indí tványok az egyesület céljainak előmozdítására 

általában. 



I lyenek az alapszabályok szerint a közgyűlést megelőző 
napig a titkári hivatalnál írásban benyújtandók. Jelen eset
ben azok augusztus hó 31-ig Budapestre, azontúl ped ig dr. 
Hof fmann Gyula gazd. főtanácsos úr Szombathely, Malom
utca 7. c ímre küldendők. 

A közgyűlés után közvetlenül Bi ró Zoltán, ny. minisz
teri tanácsos az erdőtörvény alapelveiről tart előadást, 
melyet vita követ. B í ró Zoltánnak az erdőtörvény alapel
veiről szóló előadói javaslatát az Erdészeti Lapok mostani 
és augusztusi lapszámaiban előre közöljük, h o g y t. tagjaink
nak módjában legyen a kérdéssel fog]átkozni*oly célból, h o g y 
a vitában résztvehessenek. 

A vitaelőadás után Szombathely város bankettje a Sa-
baria-szálló nagytermében. 

Délután 5 órakor a Vasmegye i Gazdasági Egyesü le t 
fennállásnak ötvenedik évfordulója és a Szombathelyi Ipar
testület új székházának felavatása alkalmából rendezett 
Országos mezőgazdasági és iparkiállítás megtekintése több 
csoportban. 

Este 8 órakor vacsora a Kovács-szál loda dísztermében 
(teríték ital nélkül 3.50 P ) . 

Szeptember 5-én reggel 7 óra 35 perckor induló vonattal 
utazás Kőszegre , ahonnan a város megtekintése után tanul
mányi kirándulás a város felső erdeibe. 

Ismertető és részletes p rogramm a helyszínén lesz szét
osztva. Fé l 11 óra körül pihenő a „ H é t forrás"-nál, ahol Ró th 
Gyula főiskolai tanár az erdészeti kisérletügyről tart elő
adást. Innen a Zeigernyergen át a „Stajer-házak"-hoz, ahol 
Kőszeg város a kirándulókat vendégül látja. Majd Kőszegre 
visszatérve, a „ K ő s z e g i Fenyőmagpe rge tőgyá r " megtekin
tése után visszautazás az esti vonatokkal Szombathelyre. 

Este fél 10 órakor búcsúestély a Szent István-park 
kioszkjában (teríték ital nélkül 3.50). 

Szeptember 6-án a reggel i vonatokkal szétoszlás Szom
bathely állomásról. 

V a n szerencsénk az Országos Erdészet i Egyesü le t t. tag
jait felkérni, h o g y közgyűlésünkön és a vele kapcsolatos ki-



rándulásunkon minél számosabban résztvenni szíves
kedjenek. 

Budapest, 1928 júl ius havában. 
A z elnökség. 

* 

Ezzel a meghívóval kapcsolatosan felkérjük a t. tagtárs 
urakat, h o g y résztvételi szándékukat bezárólag augusztus 
hó 22-ig, lehetőleg azonban már korábban dr. Hoffmann 
Gyula gazd. főtanácsos úrnak (Szombathely, Malom-utca 7.) 
bejelenteni « egyidejűleg postautalványon oda 15 P-t be
küldeni szíveskedjenek. Ebbő l az összegből fedeztetnek egye
beken kívül a 3-iki és 4-iki vacsorák (ital nélkül) és á kő
szegi kirándulás vasúti költségei. 

A z esetleg fennmaradó összeg a Főiskolai Segélyző 
Egyesüle t javára fog átadatni. 

Legcélszerűbb a bejelentést magán a postautalvány szel
vényén eszközölni, amelyen a Szombathelyre érkezés ideje, 
valamint az elszállásolás iránti kívánságok (kedvezményes 
szállodai szoba, közös elszállásolás) jelzendők, amelyek a 
lehetőség szerint f igyelembe lesznek véve. A k i elszállásolá
sáról maga gondoskodik (pl. rokonoknál, ismerősöknél), azt 
is jelezni szíveskedjék. 

Azoka t a t. tagtárs urakat, akik a M Á V v a g y a D S z A 
vsútvonalain más alapon nem birnak igénnyel menetdíjked
vezményre, felkérjük, h o g y kedvezményes menet jegy váltá
sára jogos í tó igazolvány iránt külön levelezőlapon az O E E 
titkári hivatalához szíveskedjenek fordulni. 

Olvasható névaláírást és pontos c ím közlését kérjük. 

A z esetleg szükségesnek látszó további felvilágosításo
kát augusztusi lapszámunkban fog juk közölni. 

Budapest, 1928 júliusi havában. 

A titkári hivatal. 


