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

Egyúttal felkéretnek

az egyesület

azon

eddigi t. tagjai

is, kiknek tagsági évkoruk az 1 8 7 5 . év végével lejárt s ebbeli
nyilatkozatukat eddig nem újították meg, szíveskedjenek vagy
a kezőknél

lévő

vagy

külön

levél

hogy

kívánnak-e

miután ennek

nyilatkozat
utján,
továbbra

meg nem

tagok névsorába

nem

aláírása

a

is

az

történte

lesz

és visszaküldése által,

titkári-hivatal tudomására hozni,
egyesület
esetében

tagjai
nevök

maradni,
az

egyleti

felvehető. Az alulirt titkári

hiva

tal ezt azért hozza az illető t. szaktársak és ügybarátok sür
gős tudomására, mert több részről ugy értesült, hogy a vidéki
szaktársak

közül

sokan

azon

téves hitben vannak, miszerint

a régebbi aláírások alapján most is az egylet tagjai, noha az
alapszabályok által megkívánt uj nyilatkozatot
Ismételve kéretnek tehát azon tisztelt
tok, kiknek szándékukban

van

nem irták alá.

szaktársak és ügybará

az Országos

Erdészeti-Egye

sület munkásságában továbbra is részt venni s azt támogatni,
ne terheltessenek

az

előbb

megjelölt

nyilatkozatot

mielőbb

beküldeni. — Budapest, okíóberhó 2 0 . 1 8 7 6 .
Az Országos Erdészeti-Egyesület titkári hivatala.

Tudósítás az Orsz. Erdészeti-Egyesület t. tagjaihoz.
Az Orsz. E r d . Egyesület azon t. tagjai, kik a folyó évi
deczember-hó 17-én Budapesten megtartandó rendes közgyűlé
sen résztvenni kívánnak, tisztelettel kéretnek, miszerint ebbeli
szándékukat a vasúti utazásnál árkedvezményt élvező igazoló
jegyeknek kellő időre való megküldhetése végett legkésőbb f. é.
deczember-hó 3-ig alulirt titkári hivatal tudomására hozni
szíveskedjenek. — Egyúttal köztudomásra hozatik, hogy az
egyesület titkári hivatala f. évi november-hó 1-től kezdve
szállást változtatván, a küldendő levelek eként czimezendők :
„Az Országos Erdészeti-Egyesület titkári hivatalának B u d a 
p e s t , Pest, hold- és gyapju-nteza sarkán." Budapest, okt.-hó
20-án. 1876.

A

titkári

Járatai.

