
A gyakorlat céljára az elmondottak alapján bárki elké
szítheti ezt a grafikont legegyszerűbben milliméter-papíron, 
azonban a jobb és tartósabb kivitel s anyag szempontjából ta
lán jobb lenne sokszorosítás útján előállítani, hiszen több pél
dány készítése esetében valószínűleg oly kicsi lenne a költsége, 
hogy mindenki beszerezhetné magának. 

Szükségesnek tartottam ezen eljárást ismertetni, mert tu
dom, hogy mily idegölő munka száz és száz távolság reduká
lása a táblázat alapján. Talán hasznát fogják venni a gyakor
lati erdőrendezők és mérnökök eme : grafikus eljárásnak és mél
tányolni fogják benne a grafikus módszerek praktikus voltát 
és értékét. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Erdészeti statisztikai adatok. Régóta érzett hiányt pótol a 
földmívelésügyi minisztérium, amikor az erdőgazdaságra vonatkozó 
statisztikai adatok összegyűjtését és közreadását, rendelte el. Jól 
tudjuk, hogy a mai, a végletekig lecsökkentett személyzet mellett 
mily nehézséget okoz ezeknek az adatoknak az összegyűjtése és ren
dezése. Annál nagyobb hálával kell fogadnunk a Földmívelésügyi 
Miniszter úrnak és az erdészeti főosztálynak azt a nemes elhatáro
zását, amellyel lehetővé tette, hogy az összegyűjtött adatokat lapunk 
külön melléklete gyanánt bocsáthatjuk a szakközönség rendelkezé
sére. Ügy véljük, mindnyájunk érzelmeinek adunk kifejezést akkor, 
mikor ezért a nagyon értékes támogatásért Őnagyméltóságának és 
az erdészeti főosztálynak ezúton is hálás köszönetünket nyilvánítjuk. 

A szokásos heti összejövetelek ügyében értesítjük t. tagjain
kat, hogy a nyári szünet előtt az utolsó összejövetelt június hó 27-én 
d. u. 5 órakor tartjuk. A szeptemberi összejövetelek idejét augusz
tusi lapszámunkban fogjuk t. tagjainkkal közölni. 

Lapunk júliusi és augusztusi száma az eddigi szokásnak meg
felelően, augusztus hó elején összevonva jelenik meg. 

A bizottságok összetétele. A z egyesület elnöksége a választ
mánytól nyert felhatalmazás alapján az egyes bizottságokban való 
részvételre a következő egyesületi tagokat kérte fe l : 1. Az adó-, vám-
és tarifaügyi bizottságba: Beyer Jenő, Kallivoda Andor, Mihalovics 
Sándor, Onczay László, Osztroluczky Miklós, Papp-Szász Tamás, 
Schmidt Károly és Vuk Gyula vál. tagokat és dr. Fazekas Ferenc, 
Szabó Benedek, Tóth Bódog, Vécsey Ferenc rendes tagokat; 2. Az 



általános erdőgazdasági és törvényelőkészítő bizottságba: br. Inkey 
Pál alelnököt, dr. Ajtay Sándor, gr. Andrássy Sándor, Fröhlich 
Brúnó, gr. Keglevich Gyula, Onczay László, Papp Béla, Pfeiffer 
Gyula, Ráduly János, Rochlitz Dezső, br. Waldbott Kelemen, gr. 
Zelenszky Róbert választmányi és Doroszlay Gábor, dr. Hoffmann 
Gyula, Karsay Károly, Marschalkó Ferenc, Mayer Aurél rendes 
tagokat. 3. A szakoktatási és kísérletügyi bizottságba: Balogh Ernő, 
Fekete Zoltán, Kiss Ferenc, Papp Béla, Pfei f fer Gyula, Roth 
Gyula és dr. Tuzson János vál. tagokat, valamint Ajtay Jenő, Fran-
ciscy Vilmos, Lippóczy Béla, Magyar Pál, Pásztory Ödön, Pukács 
Endre rendes tagokat. 4. A szervező bizottságba: Térfy Béla 
alelnököt, Arató Gyula, Béky Albert, Erdőssy Bódog, Földváry 
Miksa, Pech Kálmán, Pfeif fer Gyula, Rimler Pál, gr. Széchenyi 
Aladár választmányi tagokat, továbbá Fekete Béla, Hepke Arthur, 
Krause Dezső, Matuskovits Péter, Pászthory Ödön, Rabó Gyula, Radó 
Gábor, Szepesi Arthur, v. Szilágyi-Illosvay Lajos, Véssei Mihály 
rendes tagokat. 5. A magánerdőtisztek szolgálati viszonyának ren
dezését előkészítő bizottságba: dr. Hammersberg Géza, id. gr . 
Majláth József, N a g y László, ő rgróf Pallavicini Alfonz, Rimler 
Pál, Schmied Ernő, Sipos Antal, Takách Zsigmond és br. Waldbott 
Kelemen választmányi, Barsy Nándor, Bogyay Gyula,, Hajdú János, 
Komáromy László és 1. Wittenberger Géza rendes tagokat. 

A bizottságok tagjainak száma korlátozva nincs s az elnökség 
felkéri azokat a tagokat, akik valamelyik bizottság munkájában részt
venni hajlandók, hogy ezt a hajlandóságukat az ügyvezetővel mi 
előbb közölni szíveskedjenek. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

21.457—1929. 1—2. szám. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a) az Országhegy és domb
vidékein elterülő kopár és vízmosásos területeken, b ) az Alföld szi
kes és futóhomokos területein valamint árterein az 1924. és 1925. 
évek folyamán sikerrel teljesített közérdekű erdősítésekért s végül 
c ) az Alföldön az 1924. és 1925. évek folyamán sikerrel teljesített 
gazdasági . és tanyafásításokért a vonatkozó versenypályázati hir
detményekben kitűzött jutalmakat a következő pályázó birtokosok
nak ítélte oda: 

a) kopár és vízmosásos területek beerdősítéséért: 

1. az elsőrendű nagy jutalmat Veszprém r. t. város közönsé
gének, 


