
Meghívó 
az országos erdészeti eggesület 1898. évi közgyűlésére. 

Az országos erdészeti egyesület idei rendes közgyűlését f. évi 
augusztus hó 25. és 26.-án Sepsi-Szt.-Györgyön és környékén fogja 
megtartani a következő napirenddel és tárgysorozattal. 

Augusztus 24.-én szerdán megérkezés Sepsi-Szt.-Györgyre a 
délelőtt 10 óra 31 perczkor vagy délután 4 óra 34 perczkor Brassó 
felől jövő vonatokkal. Elszállásolás, este 8 órakor ismerkedés a 
központi szálló kerthelyiségében. 

Augusztus 25.-én reggel 9 órakor a közgyűlés megnyitása a 
városháza dísztermében és a tanácskozások megkezdése a követ
kező tárgysorozat szerint: 
1. Jelentés az egyesület működéséről a mult évi közgyűlés óta. 
2. Az igazgató-választmány jelentése az 1896. évi számadások 

megvizsgálása és az 1899. évi költségvetés megállapítása 
tárgyában. 

3. Elnök és egy választmányi tag választása. 
4. Jelentés a Deák Ferencz irodalmi alapítvány kamataiból kiirt 

pályázatok eredményéről és javaslat az alapítvány 1899. évi 
kamatainak felhasználására nézve. 

5. Emlékbeszéd gróf Tisza Lajos egyesületi elnök fölött. (Tartja: 
Vadas Jenő m. kir. erdőtanácsos, akadémiai tanár.) 

6. Háromszék vármegye erdőgazdasági viszonyainak ismertetése. 
(Előadó: Kócsy János m. kir. erdőmester.) 

7. A Háromszék vármegyében levő erdei iparvállalatok berendezésé
nek és üzemének ismertetése. (Előadó: Sümegh Ignácz m. 
kir. főerdész.) 

8. Indítványok az 1899. évi közgyűlés tanácskozási tárgyaira nézve. 
9. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általában. 

(Az ilyen indítványok a gyűlést megelőző napig az egyesület 
titkári hivatalához írásban bejelentendők.) 
Délután 1 órakor közebéd a Nagy József-féle kerthelyi

ségben. 
Ebéd után az árvafiu szeretetház, szövő- és szivargyár meg

tekintése. 



Este 5 óra 30 perczkor indulás külön vonaton Kovásznára. 
Elszállásolás, 8V2 órakor közös vacsora az Ürmössy-féle vendég
lőben. 

Augusztus 26.-án reggel 7 órakor indulás Kovásznáról a 
gyulafalvi fürésztelepekre. Megérkezés Commandóra 10 órakor; 
rövid villásreggeli után a közgyűlés folytatása és befejezése, 2V2 
órától kezdve a fürésztelepek, telitőgyár és egyéb látnivalók meg
tekintése, folytatólag kirándulás vasúton „Halomra" és esetleg 
„Karajos" felé. Délután 3 órakor közös ebéd a commandói fürész
telepen. Este 6 órakor indulás vissza Kovásznára, 9 órakor 
vacsora az Ürmössy-féle vendéglőben. 

Augusztus 27.-én kirándulások a jelentkezés szerint külön 
csoportokban. Elindulás reggel 9 órakor Kovásznáról külön vonat
tal Sepsi-Szt.-Györgyre, a honnan a tagok egy része a jelentkezés 
szerint Bálványos és Tusnád fürdőre, másik része pedig Brassó és 
Predeálon át Sinajába tovább utazik. Azok a tagok, a kik egyik 
kirándulásban sem kivannak részt venni, S.-Szt.-Györgyről egye
nesen hazautazhatnak. 

Van szerencsém az egyesület tagjait, valamint az erdészeti 
ügyek iránt érdeklődőket tisztelettel felkérni, hogy ezen a köz
gyűlésünkön megjelenni és tanácskozásainkban részt venni szíves
kedjenek. 

Budapest, 1898. június hó 3. 

Elnökség: Dr. Bedö Albert s. k., 
alelnök. 

Ezzel a meghívóval kapcsolatban tisztelettel kérjük azokat a 
tagtársainkat, kik a közgyűlésen megjelenni kívánnak, hogy ebbeli 
szándékukat és egyszersmind azt is, hogy az augusztus 27.-én 
tervezett kirándulások közül melyiken akarnak részt venni, köz
gyűlésünk ügyvezetőjénél, Krajcsovics Béla kir. erdőfelügyelő urnái 
Brassóban, legkésőbb f. évi augusztus hó 8-áig okvetlenül bejelenteni 
szíveskedjenek, mert a bejelentés elmulasztása esetében közgyűlésünk 
ügyvezetője az elszállásolás és egyéb szükségesek tekintetében 
nem volna képes az illetőkről kellően gondoskodni. 

Azokat pedig, a kik augusztus hó 27.-én a sinajai kirándu-


