
Hivatalos közlemények. 

Jegyzőkönyv, felvétetett Budapesten 1895. márczius 24.-én 
az „Erdészet és Vadászati11 csoport csoportbiztosai részéről 

tartott gyűlés alkalmából. 

Jelenvoltak: káinoki Bedö Albert elnök, Horváth 
Sándor, Vadas Jenő, Tavi Gusztáv, Egerváry Gyula, 
Földi János csoportbiztosok, Gaul Károly, Csik Imre 
másodctoportbiztosok, Havas József csoportbizottsági tag. 

Szécsi Zsigmond távolmaradását bejelentette s he
lyetteséül Vadas Jenő csoportbiztost jelölte ki. 

Elnök az egybegyűlteket szívélyesen üdvözölvén, az egyes 
csoportbiztosok, illetőleg ezek helyettesei eddigi működésükről 
beszámolnak s jelentik, hogy a bejelentési iveknek legnagyobb 
része már beérkezett, a kiegészítésekre vonatkozó felhívások 
pedig részint már szétküldettek, részint azoknak szétküldése fo
lyamatban van. 

Minthogy azonban egyes kiállítási tárgyaknak előállításáról, 
beszerzéséről és megrendeléséről immár gondoskodni szükséges, 
kérik a rendelkezésükre bocsátandó hitelösszeg nagyságának meg
állapítását. 

Elnök tudomására hozza a gyűlésnek, hogy a csoport 
részéről a kiállítás rendezésére feltétlenül szükséges költség
összegnek felemelése ügyében a földmivelésügyi m. kir. minister 
ur 0 Nagyméltóságához intézett kérvényre még válasz nem jött; 
felhívja tehát a csoportbiztosokat, hogy a rendelkezésre álló 40000 
frt összegen belül az egyes csoportoknak szükségletei megállapit-
tassanak. 

Ennek értelmében az egyes csoportok között — a programm-
jukban foglaltak nagy részének kihagyásával — fenti összeg a kö
vetkezőképen osztatott fel: 



I. Erdővédelem stb. csoportnak . . . . . . . . . 7000 frt. 
II. Erdőhasználat „ „ 12000 „ 

III. Erdörendezés „ „ . . . 1500 , 
IV. Építészet „ „ 800 , 
V. Szakoktatás „ , 500 „ 

VI. Vadászat „ „ . . . 8000 „ 
Általános kiadásokra, diszités, iroda, 
szolgaszemélyzet stb. stb. . . . . . . . . . . . . 10200 .. 

Összesen . . . 40000 frt. 
Felhatalmaztatnak egyúttal a csoportbiztosok, hogy a részükre 

jutott összegen belül a programmszerü kiállításuk rendezéséről a 
legnagyobb odaadással gondoskodjanak, figyelmeztetvén őket egy
úttal arra is, hogy miután az illető összegekben az összes fel
merülendő kiadások, u. m. a tárgyak előállítása, beszerzése, szál
lítása, rendezése, térdijak, leszerelés, visszaszállítás s mindennemű 
más kiadás is benfoglaltatik, a legnagyobb takarékosság szem 
előtt tartandó. 

A csarnok helyiségeinek a csoportok szerinti elosztása te
kintetében határoztatott, hogy a rendezésnél netalán szükségessé 
váló későbbi intézkedések fentartásával a vadászati csoport ki
állításának rendezésére a körútra néző baloldali főbejárati belépő 
helyiség (1), a lépcsőház (8) és a belső nagycsarnok (o) m. p. 
kizárólagosan az állatcsoportok felállítására az abban bemutatandó 
erdészeti kiállítással kapcsolatosan, 

az erdőhasználati csoportnak az elnökségi irodán tuli három 
földszinti helyiség (3. 4, 5), 

az erdővédelmi csoport részére az ezután következő két 
földszinti helyiség (6, 7), 

az erdőrendezőségi és építészeti csoportnak az emeleten 
levő az iroda feletti helyiség és a hozzá vezető két folyosó 
(9, 10, 11), 

végül a szakoktatási csoport kiállításának rendezésére az 
emeleten még visszamaradó két helyiség és az ezekhez vezető 
vezető két folyosó (12, 18, 14, 15) jelöltetik ki. 

A csarnok alap- és keresztmetszeteit kitüntető, valamint a 
külső terület helyszíni rajzainak elkészítésével, illetőleg sokszoro
sításával a csoport jegyzője bízatott meg azzal az utasítással, 



hogy azokat az egyes esoportbiztosoknak — az elrendezés terve
zetének elkészítése czéljából — megküldje. 

Több tárgy nem lévén, elnök a gyűlést feloszlatja. 
K. m. f. 

Földi János, s. k. Bedö Albert, s. k. 
jegyző. elnök. 

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
h a l á s a fürdőben. 

Első nap augusztus 28.-án, reggel 7 órakor indulás külön 
vonaton Szliácsról Beszterezebányára; 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 eredményéről. 

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


