
egymásra ható körülmény között pedig az együtt kartelb 
viszonyban levő osztrák és magyar vasgyárak elég számos 
megrendelésnek s elég jó áraknak örvendenek, a minek 
egyébiránt olyan természetszerű következményének kellene 
lenni, hogy a jó vastermeléshez szükséges tűzifa ára is 
emelkedjék. 

Meghívó az Országos Erdészeti Egyesület 1894. évi 
rendes közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület idei rendes közgyűlését 
folyó évi augusztus hónap 22., 23., 24. és 25. napjain Besz
terczebányai! és környékén fogja megtartani a következő 
napirend és tárgysorozat szerint: 

Megérkezés, augusztus 22-én Szliácsra a magyar kir. 
államvasutak zólyom-zólyom-brezói vonalán a 12 óra 21 
perczkor délben, 5 óra 59 p. délután és 8 óra 29 perczkor 
este érkező vonatokon. 

Az igazgató-választmány ülése. Este közös vacsora. 
Meghalás a fürdőben. 

Első nap, augusztus 23-án: reggel 7 órakor indulás 
külön vonaton Szliácsról Beszterczebányára; 8 órakor meg
érkezés, 9 óráig a tagok elszállásolása. 

Délelőtt 10 órakor a közgyűlés megnyitása a vár
megyeház nagytermében és a tanácskozások megkezdése 
a következő tárgysorozat szerint: 

1. Jelentés az egyesület működéséről a mult évi köz
gyűlés óta. 

2. Az igazgató-választmány jelentése az 1893. évi 
számadások megvizsgálása és az 1895. évi költségvetés 
megállapítása tárgyában. 

3. Az alapszabályok módosítása a 130. §-nak kihagyásával. 



4. Jelentés a Deák Ferencz-alapitvány kamataiból kiirt 
pályázatok eredményéről. 

5. A jövő évi közgyűlés helyének megválasztása iránt 
az igazgató-választmánynak adandó netaláni tájékozás. 

6. Indítványok a jövő évi közgyűlés tanácskozási 
tárgyaira nézve. 

7. A Beszterczebánya sz. kir. város tulajdonát képező 
erdők gazdasági viszonyainak ismertetése. (Bevezető előadás 
a 2-ik napon tartandó helyi szemléhez.) 

8. A felvidéki nagyobb erdöbirtokok fatermésének érté
kesítésénél alkalmazható legczélszerübb módozatok meg
vitatása. 

9. A Garam völgyének Gömör és Zólyom vármegyei 
szakaszán és ennek mellékvölgyeiben levő erdők fater
mésének kiszállításánál a múltban és jelenleg alkalmazott 
rendszer ismertetése. (Bevezető előadás a harmadik napon 
tartandó helyi szemléhez.) 

1 0 . Egy uj szerkezetű fürészpenge bemutatása (kap
csolatban a cs. és kir. szab. beszterczebányai fabútor-
gyárban tartandó szemlével). 

11. Egy uj szögfelrakő műszer ismertetése. 
12. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására 

általában, (ilyen indítványok az egyesület titkári hivatalánál 
a közgyűlés előtti napig Írásban bejelentendök). 

Délben társasebéd a beszterczebányai casinó nagy
termében. 

Délután szemle a cs. és kir. szab. beszterczebányai 
fabutorgyárban és a helybeli kincstári usztató-gereben, 
végül a város nevezetesebb látnivalóinak megtekintése. 

Este társasvacsora. 
Második nap, augusztus 24-én: reggel kirándulás 

Hermándra a városi erdők s a város tüzifa-gerebjének, 



Hivatalos közlemények. 
i. 

Fáiydza ti h irdetés. 
(Erdőőri szakiskolák tanulóinak felvétele tárgyában.) 

1894. évi 30886. sz. 1/4. — A királyhalmi, vadászerdei, 
liptóujvári és görgény-szent-imrei m. kir. erdööri szak
iskolákba— melyeknek tanfolyama két évre terjed — a f. évi 
október havában kezdődő tanfolyamra, részint állami 

usztató-csatornájának továbbá Stadler Tófor kir. tanácsos 
és a Hüttner család fapapiranyag-gyárainak és papírgyárá
nak megtekintése végett. 

Délben közös ebéd, azután a szemle folytatása; este 
visszatérés Beszterczebányára. 

Harmadik nap, augusztus 25-én: reggel 6 órakor 
külön vonaton kirándulás Zólyom-Brezóra; az ottani vas
gyár és tüzifa-gerebek rövid megtekintése után kirándulás 
kocsin a kövizi völgyben levő báró Kemény Gábor-gáthoz; 
útközben a szállítási berendezések megszemlélése, azután 
a közgyűlés folytatása és bezárása; közös ebéd;. délután 
visszautazás Zólyom-Brezóra és innen külön vonaton 
Beszterczebányára. 

Ezen napirenddel kapcsolatban van szerencsém az 
egyesület tagjait, valamint az erdőgazdasági ügyek iránt 
érdeklődő ügybarátokat tisztelettel felkérni, hogy az egye
sület ezen közgyűlésén mennél számosabban megjelenni 
és tanácskozásainkban részt venni szíveskedjenek. 

Kelt Nagy-Kovácsiban, 1894. évi július hónap 5-én. 

Tisza Lajos 
elnök. 


