
kötelesek s ugyanerre nézve, hogy ezt az illető szakiskola igazgató
ságának felszólítása után legkésőbb 6 hét alatt teljesitik, szintén 
közjegyző előtt kiállított okmányt tartoznak bemutatni. 

Minden tanuló tartozik a szakiskolába való belépés alkal
mával magával hozni: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zsebkendőt. 10 
pár kapczát, vagy harisnyát, 1 pár erdöjárásra alkalmas erős 
bagaria-csizmát és pedig valamennyit uj állapotban. 

A fennálló szakiskolai szabályzat értelmében figyelmeztetnek 
tehát azok, kik az erdööri szakiskolába felvétetni óhajtanak, 
hogy sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényüket, •— mely
hez az állami ellátás mellett felvétetni óhajtóknál azok szegénységi 
állapotát igazoló hiteles községi bizonyítvány is melléklendő, — 
azok pedig, kik akár magán, akár állami erdészeti szolgálatban 
állanak, mindig előljáró tisztjük vagy hatóságuk utján legkésőbb 
f. évi július hó végéig a földmivelésügyi ministeriumhoz adják be. 

Budapesten, 1895. évi május hó 31-én. 

Földmivelésügyi ni. kir. Miníster. 

Meghívó az Országos Erdészeti Egyesület 1895. évi 
rendes közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület idei rendes közgyű
lését folyó évi augusztus hónap 28., 29. és 30. napjain 
Beszterczebányán és környékén fogja megtartani a követ
kező napirend és tárgysorozat szerint: 

Megérkezés, augusztus 27.-én Szliácsra a magyar kir. állam
vasutak zólyom-zólyom-brezói vonalán 12 óra 6 perczkor délben. 
5 óra 54 p. délután és 8 óra 28 perczkor este érkező vonatokon. 

Az igazgató-választmány ülése. Este közös vacsora. Meg
halás a fürdőben. 

Első nap augusztus 28.-án, reggel 7 órakor indulás külön 
vonaton Szliácsról Beszterczebányára; 8 órakor megérkezés, 9 
óráig a tagok elszállásolása. 

Délelőtt 10 órakor a közgyűlés megnyitása a vármegyeház 



nagytermében és a tanácskozások megkezdése a következő tárgy
sorozat szerint: 

1. Jelentés az egyesület működéséről a mult évi közgyűlés óta. 
2. Az igazgató-választmány jelentése, az 1894. évi szám

adások megvizsgálása és az 1896. évi költségvetés megállapí
tása tárgyában. 

3. Jelentés a Deák Ferencz alapitvány kamataiból kiirt 
pályázatok eredményiről. 

4. Indítványok az 1896. évi ezredéves kiállítással kapcso
latban Budapesten tartandó közgyűlés tanácskozási tárgyaira 
nézve. 

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

6. A felvidéki nagyobb erdőbirtokok fatermésének értékesí
tésénél alkalmazható legczélszerübb módozatok megvitatása. 

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

8. A Székely György-féle gyaluló fürészpenge bemutatása 
(kapcsolatban a cs. és kir. szab. beszterczebányai fabutorgyárban 
tartandó szemlével). 

9. Egy uj szögfelrakó műszer és a fototeodolit ismertetése. 
10. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására álta

lában. (Ilyen indítványok az egyesület titkári hivatalánál a köz
gyűlés előtti napig írásban bejelentendők). 

Délben társasebéd a beszterczebányai kaszinó nagytermében. 
Délután szemle a cs. és kir. szab. beszterczebányai fabútor-

gyárban és a helybeli kincstári usztató-gereben, végül a város 
nevezetesebb látnivalóinak megtekintése. 

Este társasvacsora. 

Második nap augusztus 29.-én: reggel kirándulás Hermándra 
a városi erdők s a város tüzifa-gerebjének, usztató-csatornáj-ának, 
továbbá Stadler Tófor kir. tanácsos és a Hüttner-család fapapir-
anyag gyárainak és papírgyárának megtekintése végett. 



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

Harmadik nap, augusztus 30.-án reggel 6 órakor külön 
vonaton kirándulás Zólyom-Brezóra; az ottani vasgyár és tüzi-
fagerebek rövid megtekintése után kirándulás kocsin a kővizi 
völgyben lévő 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 sziveskedjenek. 

Kelt Budapesten, 1895. évi május hónap 24.-én. 
Tisza Lajos 

elnök. 

* 
E meghívóval kapcsolataiban tisztelettel kérjük azokat a. 

tagtársainkat, kik e közgyűlésünkön megjelenni kivannak, 
hogy ezt a szándékukat s továbbá azt, hogy a tervezett 
kirándulások közül melyeken óhajtanak résztvenni, az 
elszállásolásról, fogatokról s egyéb szükségesekről való 
gondoskodhatás végett miné l előb b s  legalább augusztu s 
lO.-éig a közgyűlés ügyvezetőjénél, T o m c s á n y i G y u l a 
m. kir . e r d ö i g a z g a t ó u rná i B e s z t e r c z e b á n y á r t 
okvetlenül bejelenten i s z í v e s k e d j e n e k , és pedig annál 
is inkább, mert a bejelentés elmulasztása esetén a köz
gyűlés ügyvezetője az illetőkről gondoskodhatni nem fogna. 

Httdapest, 1895. május 25. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 

titkári hivatala 


