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Ezzel a távolság-mérésmóddal elér tem azt, hogy a távolság 
becslés kizárásával, szemet épen nem rontó nagyobb beosztással 
készített tárcsán s noniuszon és magán a műszeren leolvasott ada
tokból pontosabban határozható meg, mint Reichenbachnál és a táblázat 
sokkal eggszerübb, mint Stampfemél. 

Fel kell említenem a következőket: 

1. a műszer t k ipróbál tam s önmagammal szemben a leg
erősebb bírálatot gyakorolva, az eredményt jónak t a l á l t a m ; 

2. a távolságcsavar orsója (145) és a to lóhasáb (14c) kemé
nyebb fémből, ujezüstböl készítendők. Lehet aczélból is készíteni, 
mer t a delejtüt csak a tájékoztatásnál használjuk s erre egy 
i rányban gyakorolván hatás t , az állások pá rhuzamosak l e sznek ; 

8. a műszer t Süss N. készíti s á r a 500—600 K.-ra tehe tő . 
Később talán olcsóbb is l ehe t ; 

4. a mikrométer csavarszerü távolságcsavar, ujezüstböl vagy 
keményítet t sárgarézből készítve bármely távcsöves boussolá ia 
a lka lmazható . 

Megjegyzem, hogy mindenik műszerhez kérendő egy mérték, 
a melyre L értéke vörös vonallal felrajzolandó, továbbá I. és II. 
táblázat . A műszer ál lványlábaira ezenkívül kis szíjakat a lkal
maz tam s ezekbe a mérökönyv betehető addig, mig irányozunk, 
hogy kezeink ne legyenek elfoglalva. 

Végül felemlítem, hogy ezt a műszert vasúti előleges felvéte
leknél s a kataszter i méréseknél is előnyösen lehet használni . 

Egyesületi közlemények. 
Felhívás 

o „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné" 
és a „Lnczenbacher Pál-alapítvány"-bői kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezet t négy 
jótékony alapí tványából a folyó évi segélyek ez évi deczembér 
hóban osztatnak ki. Az elsőnek a kamata iból az olyan önhibájukon 
kivül szorult helyzetbe jutot t magyar erdötisztek és erdészeti 
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altisztek nyerhetnek anyagi t ámogatás t , kik az Országos Erdészeti 
Egyesületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven 
á t tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erd. 
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férjük, 
illetőleg atyjuk az Országos Erdészeti Egyesületnek á l landóan és 
szintén legalább öt éven át tagjai voltak és tagsági kötelezett
ségeiket teljesítették. A harmadik alapitvány segélyeért olyan 
elhalt magyar erdötisztek árva leányai folyamodhatnak, kik azt 
egyesületnek halálukig s szintén legalább 5 évig tagjai voltak é s 
tagsági kötelezettségeiknek eleget tet tek. 

A segélyek mind a négy alapból a segélyre szorultság mér téke 
szerint szabatnak meg. Egy folyamodónak azonban a gróf Tisza 
Lajos-alapitványból 40 koronánál kisebb és 200 koronánál nagyobb, 
a másik két alapból pedig 40 koronánál kisebb és 100 koronánál 
nagyobb összeg nem adatik s csak kivételcsen nyerhetnek 400, 
200, illetve 160 koronáig terjedhető segélyt az olyan erdőtisztek 
és erdészeti altisztek, kik ál lomásukat elveszítvén, vagyon és 
kereset nélkül marad tak , vagy kik betegség és munkaképte lenség 
miat t önfentartásukról nem gondoskodhatnak, illetőleg az olyan 
özvegyek, kik férjüket ez évben veszítették el és vagyon vagy 
másnemű segély nélkül, legalább két kiskorú gyermekkel marad tak 
vissza, vagy végül az olyan árvák, kik atyjukat és anyjukat elve
szítvén, minden vagyon és segély nélkül maradtak hátra . 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, 
hogy hiteles okmányokkal felszerelt folyamodványaikat legkésőbb 
folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egyesület 
titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz. II. emelet), 
nyújtsák be. 

Budapest , 1902. évi szep tember hó 10-én. 

A titkári hivatal. 


