
Meghívó az Országos Erdészeti Egyesület 1887-ik 
évi rendes közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület idei közgyűlését Kör-
möczbányán és környékén szeptember hó 18, 19 és 20-ik 
napjain tartja meg, a következő napirenddel és tárgysoro
zattal : 

M e g é r k e z é s Körmöczbányára szeptember 17-én Buda
pest felől a délután 12 óra 52 perczkor érkező gyorsvonattal, 
vagy az este 6 órakor érkező vegyes vonattal, Rutka felől a 
délután 4 órakor érkező gyorsvonattal; a megérkező vendégek 
fogadása és elszállásolása; este 7 órakor hangverseny és 
ismerkedési estély. 

E l s ő n a p . Reggel 9 órakor a közgyűlés megnyitása 
a városház nagy termében és a tanácskozások megkezdése és 
folytatása a következő tárgysorozat szerint: 

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

2. Az egyesület 1886-ik évi számadásainak felülvizsgá
lása és az 1888-ik évi költségvetés megállapítása. 

3. Egy elnök, két alelnök és harmincz választmányi tag 
választása. 

4. Jelentés a „Deák Ferencz irodalmi alapítvány" kama
taiból az „Erdészeti Földméréstan" kézikönyvére hirdetett 
100 aranyos pályázat eredményéről. 

5. Javaslat a „Deák Ferencz alapítvány" 1888-ik évi 
kamataiból kitűzendő 100 aranyos pályázat tárgyában. 

6. Az alapszabályok módosítása. 
7. A következő szakkérdések megvitatása : 
I. A Körmöcz sz. kir. és főbányaváros tulajdonát képező 

fekvőségek gazdasági viszonyainak ismertetése, különös tekin
tettel az erdőgazdaságra. 



II. Az alátelepitésről, mint a fanem változtatásnak és a 
talajjavításnak egyik módjáról. 

III. Az erdőtalaj, különösen a feltétlen erdőtalaj minő
sítése, tekintettel az erdőtörvény követelményeire. 

IV. Milyen alakban adjuk át a feuyőfaanyagot a fürész
üzlet tulajdonosoknak, és mely vastagsági határig dolgozhatják 
fel a fürészmalmok a fenyőfát? 

Egy órakor közös ebéd, ebéd után a város nevezetes
ségeinek (városi levéltár, templom, iskolák, Mária királyné 
háza, városi bánya, m. kir. pénzverő hivatal, vízvezeték, 
kőedénygyár, dobozgyár, pipagyár stb.) és a város közelében 
levő erdőségeknek és erdősítéseknek csoportokban való meg
tekintése. Este 8 órakor tánczmulatság. 

M á s o d i k n a p , szeptember 19-én. Reggel 3 / 4 8 órakor, 
kirándulás, lehetőség szerint a m. k. államvasutak külön vonatán, 
a m. kir. kincstárnak egy jegenyefenyővel alátelepitett tölgye
sébe az alátelepités gyakorlati kivitelének bemutatása és meg
beszélése czéljából; innen rövid időzés után visszatérés a kör-
möczi és János-hegyi állomásokon át a Körmöcz sz. kir. és 
főbányaváros tulajdonát képező József gőzfürész melletti állo
másig ; a fürésztelep megszemlélése és üzemének megismertetése; 
délután 1 órakor közös ebéd; ebéd után kirándulás a város 
Wolfsrand nevü erdejébe, az útba eső erdősítések, csemete
kertek és a városi vízvezeték megtekintése czéljából; este 6 
óra 43 perczkor elindulás a József gőzfürész melletti állo
másról vasúton, vagy a városi erdőkön át gyalog, Stubnya 
fürdőbe; itt közös vacsora és meghalás. 

H a r m a d i k n a p , szeptember 20-án. Reggel 8 órakor 
kirándulás a Buora nevü városi erdőbe; a csemetekertek, 
erdei mellékhasználatok (mészkő termelés, homokbányák, 
mészégetés stb.) megszemlélése után a tanácskozások folyta-



tása és a közgyűlés bezárása; közös ebéd az erdőben és 
visszatérés Stubnya fürdőre. 

N e g y e d i k n a p , szeptember 21-én a közgyűlés első 
napján jelentkező tagok kirándulása kocsin Znio-Váraljára a 
m. kir. közalapítványi erdők gazdasági viszonyainak és a 
haltenyésztésnek megtekintése czéljából. 

Ezen napirenddel kapcsolatban van szerencsém az Orszá
gos Erdészeti Egyesület összes tagjait valamint az erdőgazda
sági ügyek iránt érdeklődő ügybarátokat is tisztelettel fel
kérni, hogy az egyesület ezen közgyűlésén minél számosabban 
megjelenni s tanácskozásainkban résztvenni szíveskedjenek. 

Budapest, 1887. július 

Horváth Sándor, Tisza Lajos, 
titkár. eluók. 

A fentebbi meghívóval kapcsolatban van szerencsénk 
felkérni tisztelt tagtársainkat, hogy a mennyiben ezen köz-
gylésünkön megjelenni kívánnak, ebbeli szándékukat az alulirt 
titkári hivatalnál minél előbb bejelenteni szíveskedjenek. Azok, 
a kik ezen alkalommal a vasutak által engedélyezni szokott 
szállítási kedvezményeket is igénybe venni óhajtják, kegyes
kedjenek az igazolványok kiállithatása czéljából a vasúti 
vonalrészt, melyen utazni fognak, és a fel- és leszálló állo
másokat is megjelölni. 

Budapest, 1887. július 31-én. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
titkári hivatala. 


