nézeti

térképe és a statistikai

vábbá jelenti, hogy
aradi gazdasági
XIV.
kezdve

a

to

az egyesület könyvtárának beküldetett az

egyesület

A titkári
várból

congressüa napiközlönye"

évkönyve.

hivatal

Köszönettel

fogadtatnak.

helyisége f. évi november 1 -tői

a hold- és gyapjuutczák

sarkán levő házba

tétetvén át, a bekövetkező költözködés alkalmából elrendeli
választmány,
nyok,

hogy a felesleges

melyek

korábban

is

további

régi irományok és nyomtatvá

megtartása

történt,

a

nem

szükséges, ugy

mint

kiselejteztessenek és eladassanak. E z e n

munkálat és az eladás teljesítésével Székely Mihály tagtárs és
a titkár bízatnak meg.
XV. A jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Wagner

Károly és Ghyczy Emil tagtársak kéretnek fel. Kelt mint fent,
Hitelesítésül :
Wagner

Károly,

Tisza

alelnök.

Ghyczy

Lajos,
elnök.

Emil,

Bedő

választm. tag.

Albert,
titkár.

Meghívó az Országos Erdészeti Egyesület f. évi
rendes közgyűlésére.
Az

Országos

Erdészeti Egyesület

17-én délelőtt 10 órakor

f.

évi

deczember hó

Budapesten rendes közgyűlést

tart,

melynek tárgyai következők:
1. elnöki

megnyitó

és jelentés az utolsó közgyűlés óta

lefolyt egyleti ügyvezetésről;
2.

az

évi

számadás

felülvizsgálása és a jövő évi költ

ségvetés megállapítása ;
3 . az egyesületi

alapszabályok és

ügyrend

4 . a tárgyalásra kitűzött következő
a) egyesületi

vélemény

nyilvánítása

változtatása;

szakkérdések:
a jelenlegi

földadó

szabályozás alkalmából a katasteri erdőbecslők részére kiadott
ministeri utasitás felett;
b) mi teendő

az

erdészeti szolgálathoz

szükséges szak

képzett műszaki segédszemélyzet nevelése érdekében?
5. az

egyesületi

igazgatóság

kiegészítése

illetőleg

egy

alelnök és egy választmányi t a g választása.
A közgyűlés tanácskozása alá tartoznak továbbá az alap
szabályok 1 9 . §-ában foglalt és fennebb meg nem jelölt tárgyak.
Azok, kik a kitűzött
tekezni

kívánnak,

3-ig

titkári hivatal

a

szakkérdések valamelyike felett ér

kéretnek ebbeli
tudomására

szándékukat
hozni,

deczemberhó

melyhez a további

részletek iránti tudakozódások is intézendők.
Az Országos Erdészeti Egyesület összes tagjait,
a

hazai

erdészet

tisztelettel

iránt

felkérem,

érdeklődéssel viseltető

hogy

az

Országos

valamint

ügybarátokat

Erdészeti Egyesület

ezen közgyűlésén minél számosabban megjelenni s becses közremüködésökkel az

egyesületet az okszerű

jesztésére irányzott munkásságában

erdőgazdaság

támogatni

Budapesten, 1 8 7 6 . október 1 6 - á n .

ter

szíveskedjenek.

Tisza Lajos,

elnök.

Sürgős figyelmeztetés.
Az Országos Erdészeti-Egyesület
csolatban

a

fizetéseknek

t.

tagok

tagjainak névsora kap

tartozásának és az ez évben

teljesített

kimutatásával az Erdészeti Lapok közelebbi füze

tével kiadandó

lévén,

és évdijas tagok, kik,

tisztelettel
a folyó

felkéretnek azon
1876. é v r e

t.

alapító

esedékes alap.

kamatot tagsági és lapdijt még eddig nem fizették be, szíves
kedjenek

ebbeli

utalvány

használata által

tartozásukat jövő

novemberhó

törleszteni,

hogy igy

20-ig
a

adandó névsorának kimutatásában a részükről teljesített
szintén nyugtatványozva lehessen.

posta

tagok

ki

fizetés

