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Meg-jelenik minden hónap 1. és 15-ik napián. 

Ára egy évre, azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapító tagjainak, kik legalább 300 koronát 
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet 
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. 
Rendes tagoknak a 16 kor. évdíj fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapíron 
készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B U D A P E S T , V., A l k o t m á n y - a t c z a 6. szám. 

(Telefon: 37—22) 

á lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclantatio" teendő. 

"Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai r.-t. nyomása Budapest, Üllői-ut 25. 



Munkatársaink tájékozásául! ^ „ f e S b ^ j K 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felvesszük az erdészetel közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K-, ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K., oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel 16—24 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre, s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban írják. A czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet 
várni. Kéziratok nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K., 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K. 60 fill., 
50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak egy 

példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése 
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 
Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 

a következő müvek rendelhetők m e g : 
ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 

Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1908. ÉVI (27.) ÉVFOLYAMA. Ára egyesületi 
tagoknak 2 K., másoknak 3 K. Árát legczélszeriibb 45 f. postaköltséggel 
együtt előre beküldeni, mert az utánvét aránytalanul drágítja a postaköltséget. 

AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET A L A P V O N A L A I KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. V I I I . kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. Ára 
tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet. 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — I I . kötet: Növényrendszert?n 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 K 

A TÖLOY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K., másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 

ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Ir ta: Tomcsányi Gusztáv. Ara tagoknak 
3 K., nem tagoknak 4 K.; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küldetik. 
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ERDÉSZETI LAPOK 
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 

KÖZLÖNYE 18. FÜZET. 

K I A D J A : AZ O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 
Szerkeszti: 

B U N D K Á R O L Y 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapitottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : Budapesten , Lipótváros , A lkotmány-utcza 6. sz., II. em. 

s* A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéit közöltetnek. « 
-Tj (Telefon : 37—22.) 5*--^ 

Tomcsány i Gyula. 

z államerdészeti tisztikar kebelében legutóbb betöl
tésre került második miniszteri tanácsosi állásra Ö 

Felsége a király a földmivelésügyi miniszter előterjesztésére 
Tomcsányi Oyula min. tanácsosi czimmel és jelleggel fel
ruházott erdőigazgatót, a földmivelésügyi minisztérium I. B. 
főosztályának (kincstári erdők) főnökét nevezte ki. Ez a 
kinevezés szakunk egyik legkiválóbb képviselőjét, régi 
buzgó munkását részesiti munkában eltöltött évtizedekért 
méltó elismerésben s az Erdészeti Lapok örömmel ragadják 
meg ezt az alkalmat, hogy Tomcsányi Oyula eddigi szak-
beli tevékenységére rövid visszapillantást vessenek. 

Életrajzi adataiból, amelyeket az Erdészeti Lapok m. é. 
I. füzetében már közöltünk, tudjuk, hogy munkálkodásának 
zöme a zsarnóczai és beszterczebányai kincstári uradal
makban mint hivatalfőnök eltöltött, két évtizedet meghaladó 
időre esett. 1882-ben került az ungvári uradalomból azsar-

Erdészeti Lapok 76 
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nóczai erdőhivatal élére s ezzel oly állásba, amely módot 
nyújtott mély s előző szolgálata alatt tapasztalatban meg
edződött szakbeli tudásának és nagy adminisztráló tehet
ségének kifejtésére és érvényesítésére. Zsarnócza, a Garam 
völgyének ez a szerény, de kedves helye volt java férfi
korában szintere pihenést nem ismerő tevékenységének, 
melylyel a bányászattal való kapcsolat idején gyarló álla
potba jutott uradalom gazdaságának emelése körül alapvető 
munkát végzett. Ott ma is azokon az alapokon építenek 
tovább, amelyeket Tomcsányi Gyula fektetett le. Amidőn 
hivatalát átvette, az u. n. rezervált erdőket a kincstár a 
bányavárosokkal közösen birta. Selmecz-Bélabánya, Kör-
möczbánya, Újbánya és Bakabánya városokkal az erdők 
elkülönitése ügyében kötött egyezségekkel a kincstár birto
kában maradó erdők rendszeres gazdálkodásának első 
feltételét szerezte meg, amelyet követett a birtok-törzs
könyv felfektetése, az állandó kincstári munkások ügyei
nek rendezése, az elavult anyagszámadás reformálása és a 
szolgálati szabályzat összeállítása. Ez utóbbival, amelyet 
később a beszterczebányai erdőigazgatóság kerületére vonat
kozó ujabb szolgálati szabályzat követett, szilárd alapot 
nyújtott tisztviselőinek a nyugodt működésre. Különösen 
a kezdő tisztviselőknek megbecsülhetlen a szolgálati sza
bályzatoknak az a gyűjteménye, amely számos tévedéstől 
megóvja őket és az üzemet. A szolgálati szabályok és 
utasítások ezen fáradságos összeállításánál, az elszórtan 
lévő rendeletek összegyűjtésénél és rendszerbe foglalásánál 
kiválóan érvényesült a szolgálat legkisebb részletére is 
kiterjedő ismerete, mig az általános szabályok kereteiben 
mozgó helyi jelentőségű rendelkezésekben kiváló adminiszt
ráló képessége és gyakorlati érzéke jutott teljes érvényre. 

Szakbeli törekvései egyfelől az erdei termékek értéke-
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sitési viszonyainak javítására, másfelől az erdőművelési 
viszonyok gyökeres megváltoztatására irányultak. Ez az 
utóbbi tér volt az, amelyen Tomcsányi Gyula a zsarnóczai 
kerületben legszebb sikereit aratta. A tölgyből, bükkből és 
jegenyefenyőből álló, jórészt elegyes erdőben a fokozatos 
felújító vágásmód meghonositása és fejlesztése, a csemete
nevelésnek magas fokra emelése és az első hazai fűtött 
magpergető létesítése, végül az alátelepitésnek ugy fanem
csere, mint talajjavítás czéljából való alkalmazása, ezek 
Tomcsányi Gyula ide vágó működésének főbb mozzanatai, 
amelyekkel hivatali kerületét messze túlhaladó körben gya
korolt üdvös, fejlesztő befolyást a magyar erdőgazdaságra. 
A fokozatos felújító vágás czélszerü alkalmazásával a kocsán-
talan tölgyet a maga helyén fenntartotta, sőt úgy ezt, mint 
a jegenyefenyőt a régi gazdálkodás során elhatalmasodott 
bükk rovására terjesztette. Annál nagyobb érdeméül rójjuk 
ezt fel Tomcsányi Gyulának, mert az általános felfogás 
abban az időben (de ma is) hazánkban nem kedvezett a 
természetes felújításnak s nevezetesen egyes erdőfelügyeleti 
kikötések, mint amilyen a felújításnak öt év alatt való 
befejezése, szinte lehetetlenné tették annak helyes alkal
mazását. O volt az egyetlen, aki ezeket a merev kereteket 
sikerrel tágítani igyekezett és azokon az előkészítő vágás 
bevezetése, majd pedig a taroló vágásnak a szükséghez 
képest való kitolása által rést ütött. 

A beszterczebányai kerületbe áthelyezve, tevékenysé
gének még tágabb tér nyilott. Az erdőmivelés terén ebben 
a kerületben is úttörő munkát végzett a jegenyefenyvesek
ben a fokozatos felújító vágások meghonositása, a jegenye-
fenyő-csemetéknek a tarvágások részére való kiterjedtebb 
nevelése s általában a csemetenevelésnek magasabb szín
vonalra való emelése által. Kiváló gondja volt a havasi fenyő-

76* 
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nek a tenyészhatár mentén való megtelepítésére. A mag
szükségletnek lehetőleg saját kezelésben való fedezése vé
gett Mihályteleken uj magpergetőt épített. 

Az erdők fatermésének jobb értékesítése czéljából, 
nemkülönben szocziális okokból már 1894-ben szakítani 
akart az addig divó tövön való eladással és az erdők fa-
termését a rakodón kívánta a vevőnek átadni. Nem rajta 
múlt, hogy ez az üdvös reform akkor még nem valósult 
meg, mert bár a kincstárnak átmenetileg még fűrészeit is 
saját kezelésbe kellett átvennie, utóbb az értékesítés vissza-
sülyedt a terület szerinti eladás rendszerébe. Tomcsányi 
Gyula kiváló erélye és munkaereje kellett ahhoz, hogy ez 
az átmeneti idő nagyobb rázkódás nélkül múljon el. A 
tarvágásnak kedvező területszerinti eladás mellett is gondja 
volt azonban Tomcsányi Gyulának arra, hogy legalább a 
termőhelyi viszonyok miatt a természetes felújítást igénylő 
területek a tarvágás alól kivonassanak és az itt kihasználandó 
fatömeg külön értékmegállapitás tárgyát képezze. Amidőn 
azután a területszerinti eladásra vonatkozó szerződések 
lejártak, a zsarnóczai után a beszterczebányai kerületben 
történtek az első lépések a házi kezelés behozatalára. 
Egyelőre ugyancsak a kerület egyes erdőgondnokságaiban, 
de intenzív módon, az elkerülhetlen szállító berendezések 
létesítésével és a gyérítések megindításával kapcsolatosan. 

Így meg van vetve a felső Garam-völgy gyönyörű 
erdeiben is az alap a gazdaság jövő kifejlesztéséhez, az 
utódoké a feladat, a jelzett irányban tovább haladva, 
hazánk ezen erdőgazdaságát teljesen a korszerű magas
ságra emelni. 

Tomcsányi Gyula munkálkodásának jelentékeny részét 
tisztviselői, alárendeltjei jólétének szentelte, kiknek, mint 
munkatársainak ügyei iránt mindig bensőleg érdeklődik. 
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Az igazgatása alatt állott kerületekben helyes érzékkel fel
ismerte, hogy az elszigetelten lakó erdőtisztre mily nagy
fontosságú az egészséges, eléggé tágas lakás s ezen a 
téren uj erdőtiszti és erdőőri lakok építése, nemkülönben 
a meglévők ezélszerü átalakítása és jókarbahelyezése által 
sok jót tett. 

Ritka jóakarattal és buzgalommal fáradozott minden
kor azon, hogy a kerületében alkalmazott tisztikar, főleg 
azonban annak fiatalabb tagjai ismereteiket és tapasztala
taikat folyton gyarapithassák és a magyar erdőgazdaság
nak minél hasznosabb munkásaivá legyenek. A gondjaira 
bízott fiatal szakerőknek a szolgálat különféle ágaiban és 
a kerület különféle helyén való alkalmazása által bő alkal
mat nyújtott a tanulmányozásra és tapasztalatok gyűjtésére. 
A fiatalabb erdész-nemzedék számos tagja emlékszik vissza 
az őszinte tisztelet és hála érzésével arra az időre, amidőn 
Tomcsányi Gyula munkát, törekvést követelő, de jóakaró 
vezetése alatt működhetett, tanulhatott. 

Előszeretettel foglalkozott a garamvölgyi kincstári 
erdőkben lévő munkástelepek ügyével már Zsarnóczán is, 
kiváltképpen azonban Beszterczebányán s emellett sohasem 
a rideg fiskális szempont, hanem a szocziális mérlegelések 
voltak intézkedéseinek rugói. Ide tartozik a munkástelepe
ken több élelmiszer-raktár felállítása, a mezőgazdasági köz
teshasználatok szabályozása, az erdészeti munkástárs
pénztárnak a bányászatitól való különválasztása és evvel 
kapcsolatosan uj társpénztári- és munkásrendszabályok 
életbeléptetése, a munkások állattenyésztésének előmozdí
tása havasi legelőknek részükre való bérbeadása által, végül 
a teleprendezés, a szolgalom-megváltás bonyolult kérdésé
nek előkészítése. 

Mindezen nagy, csak erős szervezete, óriási munka-
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birása mellett teljesíthető munkálatok mellett időt tudott 
Tomcsányi Gyula szakítani az irodalmi tevékenységre is. 
A már emiitett szolgálati szabályzatokon kivül ide sorozandó 
első sorban „A garam menti kincstári erdőkben alkalmazott 
szállítási rendszer ismertetése" czimü, 1895-ben, az Országos 
Erdészeti Egyesület Beszterczebányán tartott közgyűlése 
alkalmából megjelent műve, amely azonban többet tartalmaz, 
mint amit czime igér, t. i. az ősrégi vizi szállítás beható 
leírásán kivül a garamvölgyi erdők történetét is, összeállítva 
a több évszázados kamerális irattár bő adatforrásai alapján, 
amelyeket Tomcsányi Gyula kiváló előszeretettel kutatott fel. 

Régebben az Erdészeti Lapokban is találkozunk irói 
működésével. így 1885-ben „A zsarnóczai m. kir. erdő
hivatal kerületében alkalmazott kincstári állandó munkások 
szolgálati viszonyairól" ir, 1887-ben „Kísérletek a Hacker-

féle átiskolázó géppel" (II. 121.), „A zsarnóczai fenyőmag-
pergetés eredménye" (VIII. 617.), „Az alátelepitésről(X. 801.) 
czimü czikkei jelentek meg. 

Ha végül megemlítjük, hogy Tomcsányi Gyula, mint 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányá
nak tagja is, régóta és buzgón közreműködik a hazai 
erdészet ügyén, melynek társadalmi téren is mindig méltó 
képviselője volt, akkor vázlatos, csak a főbb mozzanatokra 
kiterjeszkedő képét adtuk Tomcsányi Gyula széleskörű és 
sok tekintetben úttörő munkásságának. 

Nem kívánunk az életképhez kommentárt irni, nem 
azért, mert egyfelől a felsoroltak önmagukban kidombo
rítják, hogy mit bir a magyar erdészet Tomcsányi Gyulá
ban, másfelől mert nem befejezett pályafutásra tekintünk 
vissza. Befejezésül tehát csakis ama őszinte kívánságunk
nak adunk kifejezést, vajha abban a bővült hatáskörben, 
amelyben a legutóbbi időben működik, Tomcsányi Gyula 
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tudását, szakunk iránti szeretetét lankadatlan, tetterővel 
minél tovább érvényesíthesse és megadassák neki, hogy 
a kincstári erdők összességének gazdasági viszonyaira 
hasonló fejlesztő befolyást gyakoroljon, amilyen a garam
völgyi erdők történetében nevének mindenkor maradandó 
emléket biztosit. 

Ujszerkezetü erde i i p a r v a s u t i kocs i . 

Hogy a Bóra-féle, szabadalmaztatás alatt álló erdei iparvasuti 
kocsi jelenleg a legtökéletesebb rendszerű s igy erdei 
üzemek lebonyolítására a leggazdaságosabb is, kiviláglik, 

ha alapos vizsgálat alá veszszük ugy ennek, mint az eddig használt 
rendszerek.előnyeit és hibáit. Hogy az eddigi rendszerek mennyire 
nem váltak be a gyakorlatban, leginkább bizonyítja azoknak sok
félesége. Senki sem volt megelégedve az eddig ismert és használt 
szerkezetekkel, folyton módosítottak, változtattak rajtuk, anélkül, 
hogy a leglényegesebb hibákat ki tudták volna küszöbölni. 

/. A régi rendszerű kocsik és azok hibái. 

Az erdei iparvasuti kocsik két főcsoportra oszthatók. Az egyik 
csoport készitői a rendes nyomtávú vasútnál elterjedt fékrendszert 
alkalmazzák erdei iparvasuti kocsiknál is. Ez abból áll, hogy a 
fékorsót az asztallapra helyezik s ezt az alvázakon levő fékkel, 
vonórúd alkalmazásával kötik össze. A fékezést tehát a vonórúd 
meghúzása által eszközlik. Lásd 142—144. ábrát. 

Ennél a rendszernél nem vették számításba azt a körülményt, 
hogy a normális vasúti kocsik a vasútépítési szabályoknak szigorú 
megtartása mellett épült normális pályán közlekednek, másrészt 
ezen kocsik önsúlya oly nagy, hogy a vonórúddal meghúzott fék 
a kocsi egyéb alkatrészeit egyáltalán nem befolyásolja. Az erdei 
iparvasuti pályák ellenben egyszerűbben és olcsóbban épülnek, 
éles kanyarokkal, sokszor változó, néha túlságos emelkedéssel 
birnak, ahol a fékezőszerkezet sűrűn áll használatban és neki 
igen fontos feladat jut. A helytelenül ható fékezőerőnek pedig a 
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gyengébb és könnyebb szerkezetű iparvasuti kocsi nem bir minden 
alkatrészében teljesen ellenállani. A hiányos fékrendszer miatt 
származik azután a gyakori kisiklás, kocsiösszetörés és egyéb 
baleset. 

142. ábra. A fékcsavarorsó a kocsi asztallapjára van szerelve, az alvázak fék
jeit vonórudak mozgatják. 

Az összeütközések és kisiklások folytán származik a 145., 146. és 
147. ábrán látható az asztallapon és alvázakon történő: derékszeg, 
forgócsap és hordgerendák elgörbülése. 

Az alvázak állása az asztallap alatt megváltozik, azok közelebb 
jutnak egymáshoz (145. ábra), a fékvonó rúdjának hossza azonban 
nem változik, legfeljebb elgörbül s a fékezés minden körülmények 
között lehetetlenné válik. 

143. ábra. Az (1) fékcsavarorsó a kocsi asztalára van szerelve, a (4—5) alvázak 
fékjei a (2—3) vonórudak által a (6) forgó-szerkezet közbeiktatásával működnek. 

Az 142—144. ábrán látható szerkezetnél a fékezés alkalmával 
a vonórúd az alvázakat a kifejtett fékező erő nagyságának m'eg-
felelőleg a fék támasztó pontjához húzza, a kocsi derékszegjéhez 
szorítja s az egész kocsiszerkezetet megmerevíti. Ezáltal mig egy
részt a kocsit az ivekben való szabad elfordulásban gátolja, más-
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részt a kerekek nyomkarimáit erősen a sínekhez feszítve, ugy a 
kerék nyomkarimájának, mint a sin koronájának erős kopását 
idézi elő. Az iveket pedig kinyomja szabályos helyzetükből. 
Ugy a kocsi, kocsikerék, mint a sinek és a pályatest ilyeténképpeni 

, n n 

144. ábra. A fékcsavarorsók a kocsi asztallapjára szerelve, az alvázak fékjeit 
külön-külön vonórudak mozgatják. 

megrongálása folytán sürü a kisiklás, az üzemakadály és tetemes 
a kocsi- és pályafenntartási költség. 

Ezen kocsirendszereknek egyik főhátránya ezenfelül egyoldalú 
használhatóságuk. Mert a fékezőállvány és a fék az asztallapra 
lévén szerelve, hosszú méretű "fák szállítására egyáltalán nem 
használható, sem át nem alakitható. 

A másik kocsirendszer készítői, hogy az üzem azon kivánal-

145. ábra. (2) Asztal-hordgerendák, (3) derékszeg, (4) alváz-hordgerendák elgör-
büléseinek keresztmetszete, az elgörbülések folytán hosszura vált második fék 
féktuskóinak és (5) vonórudjának állása az (1) fékcsavar teljes meghúzása mellett. 

mainak is eleget tegyenek, miszerint a kocsi asztallappal (148. és 149. 
ábra) rövid fa, anélkül (150. ábra) pedig hosszú fa szállítására is 
alkalmas legyen, a fékezőállványt, fékszoritócsavart és az ütközőket 
az alvázakra szerelték. 
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Ezen rendszer, dacára, hogy mint vasúti jármű a legtökélet-
lenebb, kényszerűségből mégis leginkább van elterjedve. 

Az előbb leirt fékrendszer hátrányai itt is fennállanak, sőt 
még fokozottabb mértékben. Mert ha egy fékorsó szorítja mindkét 
alváz fékjét (148. ábra), ugy a két alvázat a csapszeg utján nemcsak 
az asztallaphoz merevíti, de azokat egymáshoz húzva, ha a kocsi 
nincsen megterhelve, olyképpen emeli meg, hogy a két középső 
kerékpár, mint az ábrán látható, a levegőbe emelkedik s a kocsi 

146. ábra. A kocsiasztal-lap (1) és (2) hordgerendáinakelgörbülései felülnézetben. 

könnyen kisiklik. Ha pedig a 149. ábrán látható kettős féket alkal
mazzuk, mivel mindkét fékcsavarorsó az első alvázra van erősítve, 
a hátsó (6.) alváz az (5.) elsőhöz közeledik, az alvázak megmere
vednek, a szabad elfordulásban gátoltatnak s beáll a kocsikerék, 
sin és pályatest rongálódása. 

Az ütközők az alvázakon lévén, nagyobb ütközéseknél a 146. 
és 147. ábrán bemutatott eltorzulások állanak be, de kisebb ütkö-

1> 
147. ábra. Az alvázak (3) és (4) hordgerendáinak elgörbiilései felülnézetben. 

zéseknél is a fékvonórudak elgörbülésnek vannak kitéve, miért is 
ilyen esetben egyik-másik fék, néha mind a kettő felmondja a 
szolgálatot, tehát megbízhatatlan. 

Mivel a fékezőállvány az alvázakra van szerelve, az alváz 
külső végét az asztallap alól ki kellett nyújtani, minek folytán 
ezen nyúlványok végén levő ütközőkre ható nagyobb erők az 
alvázakat könnyen kilökik a vágányok közül. (151. ábra.) 



1 1 1 1 

Gőzüzemnél gyakran fordul elő, hogy a kocsikat nemcsak 
vontatni, hanem tolatni is kell. Az ilyen kocsikat tolatni nem 
lehet, még sik pályán sem, mert a mozdonyhoz legközelebb eső 
alvázak, melyekre legerősebben hat a tolató erő, hamarosan kibuk
nak a vágányok közül. 

J48. ábra. Fékcsavarorsó a (2) alvázra van szerelve a (2) alváz féktuskóit â  (4) 
vonórúd működteti, a (3) alváz féktuskói a (4) vonórudba kapcsolt ( 5 ) vonórúd 
az előbbivel együttesen a (1 ) közös fékcsavarorsó által működtetnek. A (8) 

fékező állvány és a (6 ) és ( 7 ) ütközők az alvázakra vannak szerelve. 

A 150. ábrán levő kettős fékrendszer, különösen, ha a kocsit 
nagyobb emelkedőkön hosszú fák szállítására kell használnunk,, 
majdnem illuzórius, mert a hátulsó fék teljesen megbízhatatlan.. 
Nem lévén kocsiasztal, mely derékszeg avagy forgócsapjainak. 

^ 3 
149. ábra. Az alvázak külön-külön fékkel birnak, melyek orsói az első alvázra.. 

vannak szerelve. 

összeköttetése révén az alvázaknak egymástóli távolságát állandó
sítaná, az alvázaknak akár ütközés folytán támadt összetolódása, 
akár a rakomány megcsúszása által keletkezett egymástóli eltávo
lodása folytán, a hátsó fék felmondja a szolgálatot. Ezen a hibára 
az alvázaknak lánczczal való biztosító összekötése sem segít. 
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Ezen hiányos kocsi- és fékrendszerek helyett, a folytonos 
drága javítási költségek és üzemzavarok elkerülése czéljából, szá
mos erdőüzem kénytelen volt egy más, egyszerűbb, kettős fék-
rendszerü kocsi használatára áttérni. 

Ez a 152. ábrán látható ikerkocsi. Ezeknél mindkét alváz külső 
vége az asztallap alól kinyúlik s mindkettőre külön-külön van 

'. ábra. A kocsi asztal leemelve, helyette ( 1 - 2 ) forgózsámolyok vannak az 
alvázakra szerelve szálfák szállításánál. 

rászerelve az állvány és fék. Fékezhetés szempontjából eddig ez 
volt a legjobb rendszer. Erre a kocsira azonban már nem egy, 
hanem két fékező ember kell, kik közül az egyik, aszerint, hogy 
milyen irányban halad a kocsi, mindig életveszedelemben forog. 
Mivel az alvázak mindkét oldalról hosszan kiugranak, a 151. ábrán 
bemutatott kisiklások még gyakoribbak. 

151. ábra. A két alváz kisiklása felülnézetben, a nagyobb ütköző- vagy tolóerő 
következtében. 

Az eddigi kocsirendszereknél az asztallap vagy forgózsámoly 
ás alvázak közötti összeköttetés és alátámasztás is czélszerütlenül 
történt. Mint a 153. ábrán látható, az (1) derékszeg csak az alvá
zakkal való összeköttetésre szolgál s a kocsiasztal, avagy a forgó
zsámoly terhével a (2. 3.) görgőkerekekkel támaszkodik reá. 
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A használat alatt azonban ezek a görgőkerekek nem teljesitik a 
reájok rótt feladatot, nem gurulnak, hanem laposra kopva csúsznak 
és nehezítik az alvázaknak a kanyarokban való elfordulását, aminek 
hátrányos következményei már fentebb ismertetve voltak. 

152. ábra. Iker-fékrendszerü kocsi, a (2) és (4) alvázak külön-külön (1, 3) saját 
magukra szerelt fékcsavarorsókkal birnak, az (5—6) ütközők és a (7—8) íékező-

állványok szintén az alvázakra vannak szerelve. 

A 154. ábra az eddig legtökéletesebb és legelterjedtebb alá
támasztási rendszert mutatja. De ennek is vannak lényeges hibái, 
igy az, hogy a forgócsap éppen a közepén lyukas, tehát két szélén 
fekszik fel, miért is kétszeres súrlódásra ad okot. Még nagyobb 
hibája az, hogy nem olajozható, illetőleg az olaj rögtön kifolyik 

153. ábra. Kocsiasztallap (1) derékszege (2—3) alátámasztó görgő kerekekkel 
elölnézetben, a (2) elkopott felüietü görgő kerék az oldalnézetoen szembetűnő. 

belőle, folytonos kenés mellett is szárazon jár, berágódik s az 
alvázak elfordulása nehéz. 

Csak nagyjából vannak itt felsorolva az eddigi kocsik és fék
rendszerek lényegesebb hibái, de ebből a vázlatos leírásból is 
világosan látható, hogy ezen tökéletlen rendszerek következtében 
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egyrészt tetemesebb volt az üzemkiadás, másrészt számos nyilvá
nosságra került és elhallgatott balesetnek voltak okozói. 

Az itt felsorolt és még más'hiányokon segített Bóra Elemér 
uj találmányával, melyhez az alapot 3 0 évi vasúti szolgálati ideje 
alatt szerezte meg. Kezdetben a magyar államvasutak főműhelyé
ben dolgozott a Westinghouse fék szerkesztésénél; később mint 
az aradcsanádi egyesült vasutak gurahonczi erdei iparvasuti 
javítóműhely vezetője s egyúttal mozdcnyvezető, fokozatosan 
tökéletesített saját rendszerű kocsikkal látta el: Daits I. József 
bucsávai, Hőnigesz és T. talácsi, a Lamarsch, jelenleg Bihari erdő-

154. ábra. Az asztallap középen alátámasztva (1) forgócsapon, (3—4) görgő 
kerekek az asztallap egyensúlyát tartják fenn. A kocsiasztal az alvázzal a (2) 

derékszeg köti össze alul az (5) ékkel. 

ipar r.-t. és a Felsőmagyarországi Bánya- és Kohómüvek r.-t. 
iparvasutjait. Úgyszintén átalakította az Aradi és Csanádi Egyesült 
Vasutak erdőüzemének összes kocsijait. 

E tágköíü és fokozatos gyakorlati tapasztalatok alapján szer
kesztette meg legújabb s most már tökéletes kocsirendszerét, 
mely szabadalmaztatás alatt áll. 

Ezt az új kocsiszerkezetet a 155. ábra oldalt, a 156. ábra elől 
nézve mutatja. A (12.) kocsiasztal mindkét végén (26. és 27.) fékező-
állvány van. A (18. és 19.) alvázak keretére a (4. és 4.) vízszintes 
fékcsavarorsók alól vannak szilárdan ágyazva. A (4. és 4.) fékcsa
varorsók belső végei a (3.) belső fékforgatórúddal vannak össze
kötve. A fékforgatórudak összeköttetését kettős harántcsuklók alkot-

II. A Bóra-féle uj rendszerű kocsi. 
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ják. Ennek egyik czélja és eredménye, hogy a kocsik szabad 
elfordulását a fékrendszer a legkisebb (5—6 méter sugarú) ivekben 
sem befolyásolja; mert mig egyrészt a csuklók folytán a kivánt 
mértékben megtörik, emellett az ékvájatoknál ugy van szerkesztve/ 
hogy a szükséghez képest önműködőlég megnyúlik vagy meg
rövidül. 

A (18. és 19.) alvázak külső végein a (4. és 4.) fékcsavarorsók 
tengelyei egy-egy kúpos fogaskerékkel vannak a felső fékforgató 
rudakhoz kapcsolva, melyeknek felső vége a kocsi két homlok
lapján elhelyezett fékezőállvány felé nyúlik. 

156. ábra. A kocsi homloklapja a (26) fékező állványával és az alváz a pót-
fékállványnyal és a (16) forgózsámolylyal. 

Ezen (9.) fékforgatórud első része szintén csuklós, hogy a 
kocsiasztal és az alváz némi egyenlőtlen mozgása után alkalmaz
kodhassak. 

Hogy két kocsi fékjét is egyesíteni lehessen (157. és 158. ábra) 
az alvázak külső végén előugró fékcsavarorsók végei (15.) külső 
fékforgatóruddal vannak összekötve. Ez a külső fékforgatórud éppen 
olyan szerkezetű, ^mint a (3.) belső, azzal a különbséggel, hogy 
önműködőlég nagyobb mértékben nyúlik vagy rövidül meg, hogy 
ezáltal az ütközők rugalmasságához alkalmazkodhassak. 

Azon esetben, ha a kocsik asztallap nélkül forgózsámolylyal 



1117 

szálfák szállítására használtatnának, a kocsiasztalból az ütközőt 
tekercsrugóival együtt a már előzőleg az alvázak külső végeire 
csavart (158. ábrán 8 számmal jelzett) pótütközőtartóba kell áthe
lyezni és a (26) pótfékezőállványt reászerelni. 

157. ábra. Két kocsi fékforgató rúdjának külső kapcsolása a (15) forgató rúd által. 

A Bóra-féle kocsi- és fékrendszer előnyei a következők: 
Mig eddig minden kocsira egy fékező, a legjobb ikerkocsikra 

pedig két fékező ember kellett, addig ezen újfajta kocsiknál kettőre, 
illetőleg négyre szükséges egy fékező. Ezeknek a kocsiknak ugyanis 
mindkét végén fékezőállvány van, melyek közül bármelyikről 
egyaránt és egyenletesen fékezhető az egész kocsi. A fékező két 

158. ábra. A (16—16) forgózsámolyokkal felszerelt alvázas kocsik fékforgató nád
jainak külső kapcsolása a (15) forgató rúd által. 

kocsi közé állva, egyik kezével előre, másikkal hátrafelé, egyszerre 
két kocsit tud fékezni. Ha pedig a külső fékforgatóruddal 2—2 
kocsit kapcsolunk össze, ez esetben egy ember kettőt előre, kettőt 
hátra, összesen tehát 4 kocsit tud fékezni. 

Az ezen a réven elért személyzeti megtakarítás évenként 20 
Erdészeti Lapok 77 
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kocsinál legalább 7000, 30 kocsinál 9000 korona, ugy hogy a 
kocsik beszerzési ára ezen a réven is néhány év alatt törlesztődik. 

A másik nagy előnye ennek a kocsirendszernek az, hogy 
ugyanazt a kocsit asztallappal rövid, forgózsámolylyal szálfa szállí
tásra, csekély és otthon elvégezhető átszereléssel egyaránt lehet 
használni. Ha az asztallapos kocsit hosszú szálfák szállítására 
akarjuk használni, az asztallapot leveszszük, az ütközőket és pót
fékező állványt az alváz elkészített részére helyezzük, a belső fék
forgató rudat egy tartalékban tartott, megfelelő hosszúságú rúd
dal cseréljük ki s a forgózsámolyokat az alvázakra helyezzük. És 
viszont, átszerelhető a forgózsámolyos kocsi asztallapossá, a kocsi 
tehát univerzálisnak mondható. Egy ilyen alvázas kocsi kétféle 

159. ábra. A forgózsámolyokkal felszerelt kocsi oldalnézete. 

szedve és megfelelő kis asztallappal ellátva, 2 fékes pályakocsit 
ad, amilyenre sokszor van szükségünk különálló, meredek hegy
oldali pályákon való szállításnál, ahol a kocsit egy lóval, avagy 
kézi erővel kell továbbitanunk. 

Azáltal, hogy az alvázak fékcsavarorsói belső és esetleg külső 
fékforgatóruddal vannak összekapcsolva, az összes kerekeken tel
jesen egyenletes fékezést nyerünk s a fékező az egyes alvázak 
kerekeit (mint az eddigi kettős fékrendszernél gyakran megesett) 
nem birja tul fékezni, forgásukban megállítani és csúsztatni, 
miáltal a kerekek kigödrösödését kerüljük el. 

Ezen fékrendszer előnye az is, hogy a kocsi bármely éles 
ívben egészen könnyen fordul el. Nem feszül az ivekhez s igy 
sem a kerekek nyomkarimája nem élesedik ki, sem a sin koro
nájának belső fele nem kopik le, az ivek nem szenvednek eltolást. 
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Szóval sem a pályatestben, sem a kocsikban nagyobb rongálások 
nem fordulnak elő, miáltal a kisiklások és ezek folytán származó 
üzemakadályok és költségek is tetemesen apadnak. 

Lóval való vontatásnál, avagy ellenkező emelkedésű pályák
nál fontos, hogy a kocsik mindkét végén fékezőállvány van, mert 
a fékező, avagy lovat hajtó ember a kocsinak bármelyik, meg
felelőbb végére állhat. A kocsik összeakasztását, avagy szétválasz
tását, menet közben is, egy ember a kccsiról végezheti. 

Mivel a fékcsavarorsók és az azok által működésbe hozott 
féktuskók a saját alvázaikra vannak szerelve, ezáltal a régi fék
rendszerek azon hibája is ki van küszöbölve, hogy az alvázak az 
üzemből folyó megsérülésük folytán rövidesen felmondták a szol
gálatot. A szilárdan az alvázakra szerelt fék, még nagyobb ütkö
zések és kocsimegsérülések esetén is használható marad. 

Azáltal, hogy a fékcsavarorsók az alvázakra vannak erősítve, 
azokat alól csuklós fékforgatórud köti össze, s a fékezőállvány az 
ütközővel együtt az asztallapra szerelhető, mindezek folytán az 
eddigi két rendszer előnyei egyesilvék, hibái pedig ki vannak 
küszöbölve. így a kocsik nagyobb ütköző erőnek is ellenállának, 
anélkül, hogy azok a vágányokból kiszöknének. Gőzüzemnél a 
mozdony vonó- és tolóereje egyaránt teljesen kihasználható. 
A fékező emberek személybiztonsága a fékezőállványon teljesebb. 
A kocsik és pálya tartóssága lényegesen fokoztatott. 

A kocsiasztal, illetőleg a forgózsámoly, minta 155.és 1 5 8 . ábrán 
látható, az alvázakon (14.) golyós végű, aczélöntésü forgócsapon 
nyugszik, az alváz hordgerendái közé ágyazott (7.) öntöttvas csap
ágytokban, melynek alsó részén (5.) fémcsésze van. Az alvázakra 
szerelt forgócsapágy szerkezetének előnye, hogy a golyós végű 
forgócsappal az asztallapot, avagy forgózsámolyt, az öntött csap
ágytok felső részén elhelyezett (2—2) kettős csapszeg zárja össze, 
miáltal a csapágytok alól zárva marad s igy a forgócsap a fém
csészén állandóan olajban forog. Ezáltal az alvázaknak az ivekben 
való könnyű elfordulása, ezen oldalról is állandóan biztosítva van. 

Gőzüzemnél az asztallapos és forgózsámolyos kocsik vegyesen 
is kapcsolhatók, ha az asztallapos kocsinak a forgózsámolyos 
kocsi felé eső végén az ütközőt szintén az alvázra teszszük át. 

Amennyiben különböző erdőüzemeknél, különböző pálya- és 

77* 
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üzemi viszonyok lehetnek, költségkim élés szempontjából, ott, ahol 
nem okvetlen szükséges ilyen teljes kocsi, egyes nélkülözhető 
szerkezetek elhagyhatók, oly módon azonban, hogy más üzem
viszonyok között, szükség esetén a hiányzó alkatrészek pótlólag 
rászerelhetők legyenek. Ez szükséges azért, hogy egyik üzem 
befejezése után a még értékes és jó karban levő kocsik eladat
hatok és más üzemviszonyoknak megfelelőleg könnyen átalakít
hatók, illetőleg átszerelhetők legyenek. 

A kocsi egyes alkatrészei és teljes szerkezete a gyakorlatban 
kipróbált anyagokból és méretek szerint készül, hogy egyrészt a 
legszilárdabb és ellenállóbb legyen, másrészt felesleges nehezítések 
rajta ne legyenek. Minden egyes alkatrésznek az aczél neme, alakja, 
erőssége, amelyből készül, pontosan meg van határozva, ugy 
hogy e tekintetben is teljesen meg lehet bizni az ujrendszerü 
kocsikban. Önsúlyuk teljesen felszerelt állapotban 1'5 tonna. Hord-
képességük 6—7 tonna. 

Felesleges suly hián)ában, könnyű járása, az ivekben való 
szabad elfordulása következtében vontatására akár ló, akár gőz
üzemnél jóval kisebb erő szükséges, hordképességének csökkenése 
nélkül. 

A kocsi csapágyai, valamint kenőszerkezete a legegyszerűbb 
és legmegbízhatóbb. Havonta egyszeri kenés elegendő. 

A kerekek acélöntésüek, széles és vastag talppal, melyek nagy 
tapadási erővel birnak, s a fent ismertetett fék és csapágyrend
szer mellett nem gödrösödnek ki, sem nyomkarimájuk nem éle
sedik ki hosszú ideig. 

A központi ütközők, melyek egyúttal vonókészülékkel is el 
vannak látva, alakjukra, méretükre és a sinkoronától való magas
ságukra nézve a minisztérium által kiadott szabványok szerint 
készülnek. 

Mivel a kocsik jó szerkezetüknél fogva évtizedekig jókarban 
maradnak és mivel más és más üzemviszonyok között kerülhet
nek használatba, akár ló, akár gőzüzemre használjuk, czélszerü a 
gyakorlati tapasztalatok alapián megállapított méreteket és erőssé
get betartani, a szerkezetet pedig úgy készíttetni, hogy az bármely 
kívánalom szerint, könnyen átalakítható, illetőleg átszerelhető legyen. 
Igy érhetjük el a leggazdaságosabb üzemet. Valamely üzem befe-
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Az erdészeti géptan elemei.*) (Folytatás.) 
Irta Kövesi Antal, bány. és erd. főiskolai rendes tanár, gépészmérnök. 

V I . FEJEZET. 

A fűrésztelepeken alkalmazandó hajtómotor 
megválasztása. 

A fűrésztelepeken főleg gőzzel, avagy vizierővel hajtott 
motorokat találhatunk; nagyobb telepeken rendesen az előzőket, 
a kisebbeken pedig az utóbbiakat. A fűrész berendezésének elneve
zését is a motorról veszi. Van gőzfűrész és vizifűrész. 

A gőzerőnek a vizierővel szemben vannak határozott előnyei. 
Ugyanis a gőz minden helyen rendelkezésre áll, mig a vizierő 

*) Erdészeti géptan czimen különlenyomat alakjában is megjelent és az 
Országos Erdészeti Egyesület tagjai által az egyesület titkári hivatala utján 
4 K-ért, mások által a szerzőtől (Selmeczbánya) 5 K-ért megszerezhető. 

jeztével igy kocsink értéke nem sokat csökken, s könnyen elad
ható, bármely más fajta üzemhez is. 

Akinek még több évre terjedő üzeme van, annak érdemes 
már meglevő régi rendszerű kocsijait, ha a szerkezetük ezt meg
engedi, uj szerkezetű kocsikká átalakítani. Ha pedig nem ala
kitható át, akkor is számítás teendő, hogy nem volna-e gazda
ságosabb a régi kocsik kiselejtezésével, uj kocsikat beszerezni. Mert 
ezekkel a szállítási üzemmegtakaritás legalább 3 0 % - o t tesz ki. 

Hegyi pályáknál a mozdony szerkezete és munkateljesitő 
képessége is nagyon lényeges. Bóra a mozdonyon is olyan módo
sítást eszközölt, hogy mig azelőtt 50%o emelkedőnél magasabbra 
veszély nélkül már fel nem mehetett, a legkisebb sugarú iv, melyben 
még járhatott, 50 méter volt, a jelenlegi mozdony 80%>o emel
kedőn és 20—30 méter sugarú ivekben is képes közlekedni. 

Az első ilyen fajta kocsikat az Orenstein és Koppéi czég 
készíti, melyek az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak gurahonczi 
erdőüzeménél lépnek üzembe. Ajtay Sándor. 
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felhasználásánál bizonyos meghatározott helyhez vagyunk kötve, 
viszont azonban a vizierő olcsó. 

A gőzgéphez tüzelőanyag, fűtő és gépész is kell, a vizmótorhoz 
nem, de ezen utóbbiaknál az üzemi akadályok gyakoriabbak (pl. 
a viz befagyhat). Hogy tehát melyik motor előnyösebb, az leginkább 
a fűrésztelep helyétől függ, mert a vizimótorok olcsósága sem 
mindig mérvadó, a rentabilitást tekintve. 

Ha a viz szűk völgyben áll rendelkezésre, akkor a vizet 
körülvevő hegyek meggátolják a szél szabad hozzáférhetőségét 
és ezzel az áru száradását. A telepeken különben czélszerű a vizi
erő mellett tartalék-gőzüzemről is gondoskodni. 

Oly erdei fűrészműveknél, amelyek csak rövid ideig állanak 
fenn, jó szolgálatot tesz a lokomobil, mert ezen motor nem szük
ségei nagy és drága gépházat, falazott kéményt és költséges 
alapozást. Az erdőrész kihasználása után könnyen lehet máshol 
is felállítani. Az erdei fűrésznél alkalmas a lokomobil azért is, 
mert előtüzelővel szerelhető fel és ezáltal tüzelésre a fűrészpor 
és hulladék felhasználható, épp úgy, mint a lépcsős rostélylyal 
ellátott hengeres kazánban. 

A lokomobilnál egyesítve van a kazán a gőzgéppel. A kazán 
négykerekű kocsiszerkezeten nyugszik, a gőzgép pedig a kazán felső 
részére van szerelve. A lenditőkerék a járás egyenletességét segíti 
elő. Ha oly fűrésztelepek berendezéséről van szó, amelyek hosszabb 
ideig maradnak üzemben, akkor a gőzüzem a legczélszerűbb. 

A) Gőzkazánok. 

A gőzkazánok a gőzgéphez szükséges gőz előállítására szol
gálnak. A legkülönbözőbb kazánrendszerek közül a fűrésztele
peken főleg a hengeres és lángcsöves kazánokat találjuk, 
mig a tűzcsöves és vizcsöves kazánokat ritkábban, amelyek 
pedig jóval gazdaságosabban dolgoznak. Oka ennek az, 
hogy a fűrésztelepek közelében található tápviz, rendesen nem a 
legtisztább és az alapos tisztítás nagy költségbe kerül. Különben 
pedig van elegendő fűrészpor a tüzelésre, amelyet kellően 
még nem lehet értékesíteni és igy a hőökonomia nem játszik 
annyira fontos szerepet e műveknél, mint oly gyártelepeken, 
ahol hatalmas gőzgépek kazánjait a drága szénnel fűtik. 
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Ha azonban a tápviz kazánkő tartalmú, amit kémiai vizs
gálattal lehet eldönteni, akkor csak könnyen tisztitható kazán 
alkalmas. A kazánkő lerakodása a kazán falaira veszélyes, mert 
robbanást okozhat, rongálja a kazánfalat és kedvezőtlenül befolyá
solja a gőzképződést is. 

A robbanás veszélyének oka abban rejlik, hogy a kazánkő-
képző anyagok és iszap, mint a tápvíznek visszamaradt alkatrészei, 
kazánkő alakjában a tűzlemez legmélyebb helyein és a láng
csöveken, erős réteget képezve, lerakódnak. Ezen kemény réteg 
következtében az egyrészt vizzel kevésbbé hűtött, másrészt a tűz 
által erősen melegített falak izzókká válnak és ezen állapotban 
a szilárdságukból sokat veszítenek s könnyen deformálódnak. A 
kazánkő-réteg ennek következtében megrepedezik, lepattan és 
amint a viz az izzó felülettel érintkezésbe lép, a hirtelen s nagy
mennyiségű gőzképződés következtében beáll a robbanás. 

A hőökonomia is roppant sokat szenved ezen lerakódások 
által. Wilson kísérletei szerint 6 mm-es kazánkőnél a tüzelőanyag
fogyasztás 50%-kal nő. 

A kazánrendszer megválasztása függ tehát a tápvíz összetéte
létől; figyelembe kell venni még azon körülményt is, hogy a 
fűrészművekben természetesen a fahulladékot (forgács, fűrészpor 
stb.) kell tüzelési czélokra felhasználni, aminek folytán nagyobb 
rostélyfelületek kellenek. Czélszerű ezen okból az előtüzelési 
berendezést alkalmazni és ehhez elegendő a nagy sikrostély. 
Ha csupán fűrészpor áll rendelkezésre a tüzeléshez, akkor jobb a 
lépcsős rostély, amelyen az elégés egyenletes, mert ennek olyan 
hajlást adhatunk, hogy a tüzelőanyag önműködően, egyenlő 
magasságban csúszszék le. 

E tüzeléssel füstmentes elégés érhető el, mert a fejlődő, még 
el nem égett gázok tüzelőanyagot (kormot) tartalmaznak és a 
tűztér izzó falain meggyuladnak. 

Ahol elegendő tiszta viz van (iszap és kazánkő mentes), vagy 
ha a kazán elhelyezésére kevés hely áll rendelkezésre, a tűzcsöves 
;iazínok is alkalmasak, bár hátrányuk, hogy a tisztítás több napig 
tartó üzemi szünettel jár. 

A kazántüzelés legegyszerűbb faja a sikrostélyon való 
tüzelés, amelyet különböző módon lehet berendezni, 
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1. Előtüzelésre, amidőn a sikrostély teljes hosszában a kazán 
előtt van és az egész tüztér tűzálló tégla falazatú. 

2. Alsó tüzelésre. A rostély egész hosszában a kazán alatt 
van, s a tüztér felső részét a kazánfal képezi. 

3. Belső tüzelésre. A rostély a kazánban van és az egész 
tűzteret a kazánfal képezi. A tűzfelület nagysága a rajta elégetendő 
tüzelőanyag mennyiségétől függ. A tüzelőanyag-fogyasztás, egy 
óra lóerőre expanziós és kondenzácziós gépeknél 2lk—3V2 kg, jó 
Woolff-gépnél lVs—2 kg, compound-gépnél 1—IV2 kg. Az 
összes rostélyfelület effektív lóerőnként: 

kőszéntüzelésre: 0-06—O07/w2 

fatüzelésre: 0-08—0-15/ra2 

Tapasztalat szerint: 
1 kg szén gőzzé változtat 5—7 kg vizet 
1 kg fa „ „ 2-5—27 kg „ 

A fatüzelésre szánt rostélyfelület kétszer akkora kell hogy 
legyen, mint a kőszénre számított, a levegőrések azonban Vs-al 
szűkebbre készítendők, mint a kőszén tüzelésnél. 

A lángcsöves kazánok pl. nagyobb átmérőjű lángcsövet kap
nak, hogy szélesebb legyen a rostély felület. Általában nehézkes a 
nagy rostélyfelületek alkalmazása, amelyeket a fatüzelés megkíván, 
mert pl. a lángcsőben nehezen helyezhetők el. 

A 160-ik ábra a lángcsöves kazán metszetrajzát tünteti fel. 
A a kazán Bx és B2 a lángcsövek, a melyekben Q Q tüzrácsok van
nak behelyezve. A kazánban a lángcsövek fölött 15 cm-re\ van 
a viz szintje. 

A tüzelés által termelt gőz D gőzdómban gyűjtetik és innen 
jut a gőzgép tolószekrényébe. 

Fx F2 a biztonsági szelepek melyeknek az a czéljuk, hogy ha 
a gőzfeszültség a megszabott határon túl emelkedik, akkor kinyíl
nak és figyelmessé teszik a fűtőt a tüzelés korlátozására. O a búvó-
nyilás vagy búvólyuk, amelyen át a kazán tisztogatása történik. 

A tápviz szintjének megjelölésére H vizmutatócső szolgáh 
avagy ennek eltörése esetén a K~ próbacsapok. 

A kazán feszültségének mérése a kazán előfején alkalmazott 
L feszültségmérővel történik. A megengedett gőznyomás pirossal 
van jelezve. 
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A helyesen megválasztott és 
dimenzionált kazán is kedvezőt
lenül dolgozhat, ha nem eléggé 
szakképzett a fűtője, akinek kö
telessége a gőznyomást és a víz
állást a kazánban megfelelő ma
gasságon tartani és amellett 
ügyelnie kell a tüzelőanyaggal 
való takarékoskodásra is. A gé
pésznek vagy fűtőnek szigorúan 
kell ügyelnie, hogy a vízállás 
legalább 3—5 cm-d az alsó víz
állás jele fölött tartassék s ezen 
czélból gyakran, de keveset kell 
táplálni a kazánt. Ajánlatos a táp
készüléket folytonosan működtetni 
és azt úgy beállítani, hogy a ka
zánba annyi vizet vezessen, mint 
amennyi gőzzé válik. A próbacsa
pokra is vigyázni kell, mert ha a 
vizmutatócső eltörik, ezek az egye
düli támaszok a vízállás meg
határozására. Ha valami ok miatt 
a viz nem tartható kellő ma
gasságban, akkor a tüzet lehető
leg el kell távolítani a rostélyró 
és a kémény előtt a tolót el 
kell zárni. A biztonsági szelep 
naponta kinyitandó, hogy az szi
lárdan ne üljön az ülőkéjén. 

A szelep felemelése és le
engedése csendesen történjék, 
hogy túlnyomás esetén bizto
san működjék. A tüzelőanyag 
jó kihasználása czéljából a ka
zán tűzfelületeit; tisztán kell tar
tani. Bizonyos időközben pedig 

be 
c 
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a kazánt alapos tisztogatásnak kell alávetni. Ilyenkor a tüzet lassan 
ki kell égetni és a tolót a tűz lelohadásával, be kell lassan zárni. 
A gépész a gőzt ledolgoztatja és l V 2 atm-nál elővigyázattal ki
engedi és bevárja, amig a fal lehűl. Alapos tisztogatás után 
ügyelni kell az összekötő csövek tisztítására és a folytások javí
tására. 

Különösen rossz időjárásnál, ha a tápviz zavarosabb, sűrűbben 
kell a tisztogatást végezni. 

B) A kazánrendeleteknek rövid kivonata. 

Minden gőzkazán, illetőleg gőzfejlesztő, hatósági felügyelet 
alá tartozik és evégből üzembevétel előtt, továbbá minden öt év 
elteltével időszakonként megvizsgálandó, végül félévenként, ha 
lehet többször, de legalább is egyszer ellenőrzési szemlének alá
vetendő. 

Kivételt képeznek olyan gőzfejlesztők, melyeknél a tüzfelület 
egy négyszögméternél kisebb, az űrtartalom legföljebb 100 li teres 
a működés közben használandó legnagyobb légnyomása lOatm-t 
felül nem haladja. 

Az alkalmazandó gőzkazán teljes felszereléssel legyen ellátva 
amihez tartoznak: 

1. Legalább egy megbízható biztonsági szelep, ha a tüzfelület 
2 5 m2-né\ kisebb és kettő, ha ennél nagyobb. A megterhelés, 
súlyok által eszközlendő. A biztonsági szelepet rugóval nem sza
bad megterhelni. 

2. Egy teljesen megbizható manométer. 
3. Megkívántatik minden 20 m2-nél kisebb fűtőfelülettel biró 

kazánhoz legalább egy jó tápkészülék, ha pedig 20 m2-né\ nagyobb, 
akkor kettő, amelyek mindegyike külön-külön birja a szüksé
ges vízmennyiséget szolgáltatni. A táplálócső betorkolásánál egy, 
a kazánba nyiló szelep alkalmazandó, amely a kazánviz vissza-
folyását megakadályozza. 

4. Megkívántatik egy vizmutató, két próbacsap, egy víz
leeresztő csap, amely a kazán legmélyebb pontján legyen felsze
relve, továbbá egy búvólyuk, amelyen a kazán tisztítása eszkö
zölhető. 
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A gőzkazánok üzembevétel előtti, továbbá időszakonkénti 
megvizsgálása és ellenőrzési szemléje a kir. államépitészeti hiva
talok, Budapesten pedig a fővárosi rendőrség egy közegének 
közreműködésével, a m. kir. kereskedelmi miniszter által kineve
zett, kazánvizsgáló biztosok által hajtatik végre. 

Minden helyhez kötött stabil kazánnak megvizsgálása ott 
eszközlendő, ahol használatba vétetik. Lokomobil kazánoké bárhol. 

A kazántulajdonosnak a megvizsgálásokért a ker. iparfelügyelő
séghez kell folyamodnia és a folyamodványához mellékelnie kell: 

1. A kincstári illetéknek a kir. adóhivatalba, illetőleg Buda
pesten az állampénztárba történt befizetéséről szóló nyugtát. 

2. A kazán vázlatrajzát, melyből a gőzkazán összes rostély-
és fűtőfelülete kiszámítható. A fűtőfelület nagyságától függ különben 
a kincstári illeték is. 

3. A kazán teljes leírását, amelyben megvan a gyár neye is, 
ahol készíttetett és az év, melyben elkészült, továbbá az iparág 
és a czél, melyre szolgál és a legnagyobb kifejtendő gőznyomás, 
a biztonsági szelep súlya, karviszonyai és az anyag, amiből 
gyártatott. 

Ha hengeralakú a kazán és átmérője D méter, hossza L 
méter, akkor a kazán fűtőfelülete: 2DL = F; F a fűtőfelület 
/w^-ben. 

Ha a kazán még d átmérőjű tüzelőcsővel bir, azaz egész 
hosszában végignyúló lángcsővel, akkor: 

F=(2D + 3d)L. 

A kazánnál megejtik avizpróbát, amidőn addig szivattyúznak 
bele vizet, amig a kazánban a próbafeszültséget érik el. Most a 
biztonsági szelep terhelése akkora, hogy csak a próbafeszültségnél 
nyilik meg. 

A próbafeszültség egyenlő 1"5 üzemi feszültség - j - 1 atm. 
A kazánvizsgáló biztosok határozatot hoznak az üzemképesség felől 
és ez ellen a közigazgatási bizottsághoz, eltérő határozatok ese
tében pedig a kereskedelmi miniszterhez fellebbezhetni. Fellebbezési 
határidő, a megtámadott határozat kézbesítésétől számított 8 nap. Ha 
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a kazánvizsgálók határozatainak azonnali végre nem hajtása esetében 
a közbiztonság veszélyeztetik, ezen körülmény, valamint az, hogy 
a fellebbezés csak birtokon kivül engedtetik meg, a határozatban 
világosan kimondandó. 

A kazánok fűtésére és önálló kezelésére csak oly egyének 
alkalmazhatók, akik a szükséges elméleti és szakképzettséggel birnak, 
amit hivatalos bizonyitványnyal igazolnak. 

Kazánrobbanás esetében a tulajdonos tartozik azt a megyében a 
járásbiróknak, önnálló törvényhatósági joggal felruházott városban 
a városi kapitánynak, Budapesten az államrendőrségnek beje
lenteni. 

A szabályrendelet ellen vétők, kazánrendőrségi kihágást 
követnek el. 

C) Tápvíz tisztítás. 

A kazán táplálására felhasznált vizet mechanikai és kémiai 
úton lehet megtisztítani. A mechanikai eljárás ritkább és abban 
áll, hogy a vizhez mechanikailag tapadt alkatrészeket, iszapot, 
agyagot, hulladékot, olajat, vasoxidot, szénrészeket, a fizikai tör
vények alapján távolítjuk el, ugyanis az adhásio és fajsúly szerint. 
Ha a vizhez kevert anyagok fajsúlya jóval nagyobb a viznél, akkor 
a leülepedés elegendő, ha azonban a fajsúly nem igen tér el a 
vizétől, akkor szűrés szükséges. Az olajtól való elkülönítésre szolgál 
az aprított koksz, vagy kavicson való átszűrés. Ilyen berendezést 
készit Breda és Holzt czég Friedenau-Berlinben. Az olaj a konden
zátorból kerül a kazánba, a kondenzátorba pedig a viz előmele
gítésére szánt fáradt gőzzel jut. Az olaj a kazánban lerakódik a 
tűzlemezekre, megkeményedik és 1 — 2 mm vastag, rossz hővezető 
réteget képez. Hasonlókép a felületen úszó olaj, a viz sülyedé-
sénél a kazánfalra lerakódik és a kazán kihűlésével megkeményedik. 
Nagyon magas hőmérsékletnél az állati és növényi olajok zsír
savakra bomlanak, amelyek a kazánfalat erősen megtámadják. 
Mindezen okoknál fogva az olajtól jól meg kell tisztítani a 
tápvizet. 

A tápviz tisztításának másik módja, a kémiai eljárás. A kazánviz 
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táplálására felhasznált viz oldható kémiai alkatrészeket tartalmaz, 
amelyek a kazánfalra vagy direkt gyakorolnak káros befolyást, 
vagy a kazánban visszamaradt üledékkel. 

A calciumnak és magnéziumnak vizben oldható sói, amelyek 
kénsavas meszet, szénsavas meszet és szénsavas magnéziát alkotnak, 
megkeményednek, illetőleg kazánkő alakjában lerakódnak a kazán 
falára és azt, az explózió veszélyének teszik ki. A vizben levő 
savak eltávolítását könnyen lehet eszközölni. 

A víznek szabad savtartalmáról lakmuszpapírral győződhetünk 
meg, amely megvörösödik. A természetben található vizek sav
tartalma rendesen nem kártékony, csak bizonyos fokú konczent-
ráczió után válik azzá. 

A vizet időnként teljesen meg kell újítani, avagy felfrissíteni. 
Trágyadombok, pöczegödrök közelében levő vizek sávjai 

hatásosabban működnek, amiért is ilyen vizekhez addig kell 
hozzáadni szódát, amig a vörös lakmuszt gyöngén kékre festik, 
azaz amigalkálikusan reagálnak. Czélszerű ily esetben is gyakran 
felfrissíteni a vizet. 

A vizzel mechanikailag kevert levegőben C O és CO1 van, 
amelyek hidegen való táplálás mellett kerülhetnek a kazánba és 
hevítés közben hólyagok alakjában a falra rakódnak. Ezek beha
tása alatt a vas vasoxiddá lesz. Ez ellen úgy védekezhetünk, hogy 
a vizet 80°-ra előmelegítjük, amikor a levegő és a szénsav már 
elszabadul. 

Mivel a levegő oxigénje a kazánrozsda képződését okozhatja, 
azért a vizet addig ajánlatos kibocsátani, amig meleg és a kazán 
belsejét firniszszel vagy kátránynyal kell bekenni. 

A kémiai viztisztitás elve az, hogy a vizben nehezen oldható 
anyagokat kémiai szerek behatása folytán könnyen oldható és 
oldhatatlan anyagokká változtatják. Az oldhatatlanok leülepedés 
vagy szűrés által eltávolíthatók; a könnyen oldódok a tápvízben 
maradnak és ott nem kártékonyak. 

Helyes a viz tisztítását külön készülékekben végezni. Az 
alkalmazott reagensek: mész, szóda, szénsavas ammónia stb. 
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V I I . FEJEZET. 

Gőzgép. 

A kazánban termelt gőz munkaképességét a gőzgép henge
rében használják ki. A gőztermelésnek, helyes üzemnél, meg kell 
egyeznie a gőzfelhasználással és ezek szerint kell a kazán és 
gőzgép méreteit megválasztani. Azaz: 

Ahol F0 a kazán fűtőfelülete, D0 az 1 ni2- fűtőfelületre eső 
gőztermelés, N a gép indikált lóerő száma, D az egy lóerőre eső 
gőzfogyasztás. 

Átlagban, nagy tűzcsöves kazánoknál, egy lóerőre 1 ni1 fűtő
felület szükséges, kis tűzcsöves kazánoknál 1*2 ni1 és lángcsöves 
kazánoknál 1*5 m2. 

A gőzgépben a gőz a dugattyúra nyomást gyakorol, azt ide-
oda mozgatja és a gőzgép forgató szerkezete segélyével 
átalakítja ezen alternatív mozgást, forgó mozgássá. 

A gőzgép vázlatos rajzát a 1 6 1 . ábrában látjuk. A gőzgép A 
főtengelyén van B forgató felékelve. A forgató végén C csap a 
D hajtórúddal van összekötve. 

A hajtórúd pedig E keresztfővel vagy szánnal a G dugattyúrúd-
hoz van csuklósan erősítve. A dugattyúrúd, a dugattyúval függ 
össze, amely fi gőzhengerben halad előre vagy hátra, aszerint, 
amint a gőz jobb vagy bololdalról jut a gőzhengerbe. Az A ten
gelyen van L lenditőkerék is elhelyezve, amely a gőzgép járását 
egyenletesebbé teszi és a gépet a tehetetlen álláson (holt ponton) 
átsegíti. A gőz expanziója, illetőleg kiterjedési képessége folytán 
hat a dugattyúra. 

Ha ugyanis p, atm kezdő feszültségű gőzt, rövid ideig működ
tetünk a dugattyúra, akkor az mozgásba jön, azaz járatát meg
kezdi. A gőzbevezetés elzárása után, a gőz expanzív ereje maga 
előtt tolja a dugattyút járata végéig. A gőz ezalatt a feszültség 
lefokozásának megfelelő munkát végez, amely külön tüzelőanya
got nem emészt fel. A dugattyú-út viszonya a beömlés alatt az 
egész járathoz adja a töltés mértékét. 
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Egy bizonyos határig, mentől kisebb a töltés, illetőleg a friss 
gőz beömlése a hengerbe, annál nagyobb az expanzió és annál 
kisebb a tüzelőanyag fogyasztása. A töltéssel azonban egy bizo
nyos határon túl nem mehetünk le, mert különben a lehülési 
veszteségek roppant nagyok és a friss gőz nagyobb része, vizzé 
lecsapódnék munkavégzés nélkül, ami jelentékeny veszteséget 
okozna. 

Állandó üzemű gőzgépeknél a nagyobb expanzióval, tehát 
kisebb töltéssel dolgozó gépek előnyösek. Ezen gépek előnye, 

hogy a berendezés nagyobbitásával, a gőzgép nagyobb munkája 
érhető el, mert a töltés mértékét növelhetjük és ezzel természete
sen több gőzfogyasztással, nagyobb munkát is érünk el. A gőz
gépeknél czélszerű a tüzelőanyag jobb kihasználása szempontjából 
a kondenzáczió is, bár a fűrésztelepeken sokszor alkalmazzák a 
kondenzáczió nélküli gépeket is, az olcsóság szempontjából. 

Ilyen kondenzácziós, egyhengerü gőzgépet mutat a 162. ábra. 
A dugattyú előtti térben lévő gőzt a kondenzátorba vezetik, 

ahol hideg vizze' közvetlen, vagy közvetve érintkezvén lecsapó
dik és a kazán táplálására, mint előmelegített viz, felhasznál-

161. ábra. A gőzgép vázlatos szerkezete. 
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ható. Ezáltal kisebb lesz egyszersmind a dugattyúra gyakorolt 
ellennyomás is s igy növelhető a gép munkája és hasonló viszo
nyok mellett, a gépnek méretei is kisebbek lehetnek. Másrészt 
a kondenzátor fel is használja, a gép hasznos munkájának egy részét. 

Sok esetben a hideg viz, amely nagyobb mennyiségben kell 
a kondenzálásra, nincs meg. Ezen, az úgynevezett gradir-művel lehet 
segíteni, amelyben a kissé felmelegített viz hosszabb úton lefolyik, 
ismét lehűl és a lehűlt hideg vizet újbóli kondenzáczióra lehet fel

használni. A lecsapódó vizet, mielőtt a kazán táplálására hasz
náljuk fel, az olajtól, zsírtól stb. tisztátlanságtól meg kell tisztítani. 

A gőzvezeték, a hőveszteség elkerülése czéljából, védőburok
kal burkolandó, ami által sok gőzt takarítunk meg, mert a lehü-
lési veszteségek kisebbednek. 

A gőzgép kormányzata, illetőleg a gőz megfelelő elosztását 
létesítő szerkezet, különböző lehet; tolós, csapolós és szelepes. 
Leggyakoribb a fűrésztelepek gőzgépeinél az egyszerű és kettős 
tolós (Meyer) kormányzat, ahol egy osztogató és efölött egy 
expanziós toló van. A szelepes gépek hatásfoka nagyobb, hátrá
nyuk azonban, hogy a szerkezet sokkal komplikáltabb. 

A szelepes kormányzat gyakoribb javításokat igényel, továbbá 
gondos és szakszerű kezelést, amely fűrészmüveknél nem áll ren
delkezésre. Prácziziós kormányzatok azok, ahol a gőzbevezetés 

162. ábra. Eg; yhengerű gőzgép. 
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elzárása és nyitása pillanatszerüleg történik. A bezárás ideje a 
regulátor által úgy van megszabva, hogy a géphez annyi gőz 
vezettetik, amennyi a pillanatnyi munkának megfelel. 

A csapolós kormányzatok, amelyek a gőzbeömlés szabályo
zását egy hengeres toló elfordításával eszközlik, ritkábbak. 

Minden fűrészüzem motorának lényeges kellékei a követke
zők : Egyszerű kiszolgálás, tartósság és megbízhatóság. Ujabban a 
távollevő erdőségekben építenek fűrészmüveket, ide megbízható 
gyakorolt gépészt nem igen lehet kapni, amint azt a komplikált 
gépberendezés megkívánja. Azért nagyfontosságú, hogy az üzemi 
gép tartós és egyszerűen kezelhető legyen, úgy hogy annak keze
lése, kevésbbé ügyes gépészre is bizható legyen. Ezen fűrész
művek főtevékenysége télen és tavaszszal van, azaz oly időben 
amidőn a havazás és hóolvadás miatt, a közlekedés nehézkesebbé 
lesz és hogy mit jelent az ily viszonyok mellett, ha egy géprész 
törik, az könnyen elképzelhető. 

Ikergép alatt két egyszerű gép összekapcsolását értjük. Lehet 
külön az egyikkel is dolgozni. Mindkét gőzhenger külön friss 
gőzt kap és külön úgy működik mint az egyszerű gőzgép. A 
forgatók a közös főtengelyen 90° alatt vannak felékelve. 

Ahelyett, hogy a gőzt egy hengerben teljes nyomással és 
expanzióval dolgoztassuk, lehet előbb egy kisebb magasnyomású 
hengerben működtetni és az elhasznált fáradt gőzt egy alacsony 
nyomású, nagyobb átmérőjű hengerben, további munka végzésére 
felhasználni. 

Ezen gépek a kapcsolt gépek, amelyek közé a Woolff- és 
compound-gépek tartoznak. A kapcsolt gépekkel tehát egyrészt 
nagyobb expanziót érhetünk el és igy a gőzt jobban tudjuk 
kihasználni, de másrészt egyenletesebb a járásuk is. A Woolff -
gépek megelőzték a compound-gépeket. Mindkét rendszernél 
két henger van. 

A friss gőz először a magasnyomású hengerbe jut és ebben 
munkáját elvégezve, a nagyobb átmérőjű hengerbe vezettetik, ahol 
tovább expandál, a kondenzátor feszültségéig. A Woolff gépnek 
recievere (tartánya) nincs, a compoundnak van. A reciever úgy 
működik mint valamely szivattyú szélkazánja, ugyanis az erő
hatásokat kiegyenlíti és a gép egyenletes járását elősegíti. 

Erdészeti Lapok 78 
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A Woolf-gép forgatói 180° alatt vannak a főtengelyre ékelve, 
a compound-gépé 90° alatt. Ha a két gőzhengert nem egymás 
mellé, hanem egymás után helyezzük el, akkor kapjuk a tandem 
gépeket (163. ábra.), amelyek a Woolff rendszerű gépekhez tartoz
nak a gőz elosztásának törvényei szerint. 

A kétszeresen expandáló gőzgépek közül ugy a hőökonomiát 
mint az egyenletes járást tekintve, a legkedvezőbbek a compound-
gépek. A 164. ábrában Láng L. budapesti gépgyáros ilynemű gépét 
mutatjuk be, szelepes vezénylőművel. Mielőtt a gőz az alacsony 
nyomású hengerbe jön, a nyomások kiegyenlítése czéljából a 
recieveren megy át. 

A gép regulátorral is fel van szerelve, amelynek az a fela
data, hogy a megváltozott ellenálláshoz mérten a gőznek töltését úgy 
változtassa meg, hogy a gép lehetőleg egyenletesen járjon. 

Ezen gép átlagban lóerőnként 7—8 kg gőzt fogyaszt, amig 
az egyhengeres gőzgépek 10—12 kg-t és ha kondenzáczió nél
kül dolgoznak 14—16 kg gőzt is. 

A gőznek expandálása három hengerben is történhetik egy
másután. Ezen gépek a triplex expanziós gépek, amelyeket költ
séges és komplikált voltuk miatt nem találunk a fűrésztelepeken, 
mig fegyvergyárakban, papírgyárakban az igen kedvező hőökono-
mia és egyenletes járás miatt igen gyakran alkalmazzák. 

A triplex expanziós gőzgépeknél három henger és közben két 
reciever van. A friss gőz a magasnyomású hengerbe ömlik, 
majd az I. recieveren át a középnyomású hengerbe jut és ebből 
a II. recieveren át az alacsony nyomásúba. 

A gépek 10—12 atm kezdő feszültségű gőzzel dolgoznak. 
Az expanzió fokozása a thermikus hatásfok növelésének, tehát a 
gőzfogyasztás apasztásának legsikeresebb eszköze. 

A gőzgép thermikus hatásfoka pedig a munkává vált meleg 
viszonya, a gépbe vezetett összes meleghez. Ha a thermikus hatás
fok kedvezőbb valamely gépnél, akkor ugyanazon munkát keve
sebb gőzmennyiséggel lehet létesíteni. A gőzfeszültség növelése, 
a kondenzáczió alkalmazása, az expanzió fokozása és a gőz
burkolattal való felszerelés, valamint a gőz hevítése, mind olyan 
tényezők, amelyek elméleti és gyakorlati okokból a gőz jó kihasz
nálására és a gép kedvező ökonómiájára vezetnek. 
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A gőzgépek a gőzhengerek elhelyezése szerint, lehetnek álló 
és fekvő gőzgépek. 

A fűrészművekben a fekvő gőzgépek előnyösebbek, mint az 
állók, mert olcsóbbak, jól áttekinthetők és a gép könnyen kiszol
gálható, azaz olajozás czéljából a géprészekhez könnyen lehet 
hozzáférni. 

A fűrészpor különben, amely a levegőt megtölti, megnehezíti 
a gép szükséges gondozását is. Mivel pedig a sok reparácziót 
el kell kerülni, mert a telepek messze esnek a nagyobb váro
soktól, azért olyan rendszert is kell választani, amely a kedvezőt
lenebb viszonyok mellett is állandó üzemet biztosit. 

A motor különböző megterheléseire és egyenletes járására 
való tekintettel, a gőzgépeket egyszersmind nagy lendítő kere
kekkel kell ellátni. 

A) A gőzgép kezdése. 

A gőzgép kezelése áll a megindításból, a járatásból, továbbá 
az előforduló reparácziókból is. A megindítás előtt minden súrló
dásnak alávetett alkatrészt, ásványolajjal meg kell kenni. A meg
indítás előtt a kazánon a gőzbebocsátó szelepet kissé meg kell 
nyitni, hogy a gépet és a vezetéket felmelegítse, úgyszintén a 
gőzburkolat szelepjeit is. 

Megindításnál a kazánban kissé fölöslegben legyen gőz, avagy 
a manométer nagyobb feszültséget mutasson. 

Ahol csak lehet, a munkagépeket a megindításnál le kell 
állítani, úgy hogy a gőzgép csak magát a transzmissziót indítsa 
meg és azután lassanként kapcsolják be a munkagépeket, a gép 
bebocsátó szelepeit csendesen nyitják és a tápszivattyút próbaképpen 
működésbe hozzák. 

Az üzem alatt a géprészeket folyton ellenőrizni kell. Ha valamely 
csapágy felmelegszik, úgy szellőztetni és jól olajozni kell. Ha ez 
nem használna, porszerü grafit és olaj keverékével kell újból 
megkenni. 

Ha a dugattyú vagy a toló nem jár nyugodtan, meg kell 
olajozni s ha a dugattyúgyürük kopognak, utána kell nézni, 
hogy nincsenek-e elhasználva. A regulatornak vagy szabályo
zónak könnyedén kell működnie. 
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A járatásnál a gőzbebocsátó szelepet a hengeren teljesen 
nyitva kell hagyni. 

A gép a rendes töltésre állittassék be és ha a legkisebb 
töltésnél is szabálytalanul vagy gyorsan jár, akkor a gőz a kazánon 
lévő szeleppel fojtandó. 

A gép megállításánál első sorban a henger gőzbebocsátó 
szelepét kell zárni, majd kondenzácziós gépeknél a befecskendezési 
nyilast is. Egyhengeres gép megállításánál vigyázni kell arra, 
hogy ne a tehetetlen állásban álljon meg, mert az újbóli meg
indítás nehézkes. 

B) A gőzgép munkája. 

A gőzgép indikált munkája alatt azon munkát értjük, amelyet 
a gőz azáltal közöl a géppel, hogy bizonyos nyomást gyakorol 
a dugattyúra a járatának megfelelő uton. Ha ph a gőz feszültsé
gének középértéke atm.-ban, F a dugattyú területe íwz2-ben és 
cm a dugattyú középsebessége méterekben, akkor az indikált 
lóerők száma: 

A dugattyú középsebessége egyenlő ha h a dugattyú 

járathossza méterben és n a perczenkénti fordulatok száma. 
Hogy valamely gőzgépnél ph hasznos feszültséget meghatároz

hassuk, az indikátor-készülék segélyével fel kell venni a gőzgép 
indikátor diagrammját. 

Az indikátor diagrammá keletkezése a következő. Havaiamely 
koordináta rendszer x tengelyére felrakjuk a dugattyú tetszőleges 
helyzeteinek megfelelő utakat, a tehetetlen állástól számítva és y 
tengelyére tetszőleges léptékben azon feszültségeket, melyekkel a 
gőz (a felületegységre vonatkoztatva) a gőzhengerben bír, midőn 
a dugattyú megfelelő helyzeteibe került, akkor a nyert pontok 
egy összefüggő görbét, az indikátor görbét határozzák meg. Az indi
kátor görbe az egyik hengeroldalra vonatkozik és ezen oldalon 
mutatja meg a gőz elosztását. (165. ábra.) 

A gőz először p, feszültséggel ömlik a hengerbe és ott 
expandál. Az expandált gőz a járat vége előtt kiömlik a hengerből. 



1139 

A kiömlés tart addig, amig a dugattyú visszamenetében a 
kompresszió határát eléri, amidőn a toló a kiömlő nyilast zárja. A gőz 
a dugattyú további útjában komprimáltatik és mielőtt a dugattyú 
kezdő állását elérné, az újbóli beömlés kezdődik. A gőzelosztás 
ezen törvényét az indikátor diagrammából láthatjuk. Ha ezen 
görbe által bezárt területet planimetráljuk és átalakítjuk olyan 

165. ábra. A gőzgép indikátor-diagrammja. 

egyenszögü négyszöggé, melynek területe a diagramm terüle
tével megegyezik, akkor a négyszög magassága a közepes feszült
séget phX adja meg, a dugattyú lem2 területére vonatkoztatva. 

Az I. alatti képletből az indikált munkát meg tudjuk határozni. 

C) A motorok effektusának mérésére szolgáló eszközök. 

A gőzgép effektív vagy tényleges munkája alatt azon munkát 
értjük, amelyet a gőzgépről levehetünk és munkaképek hajtására 
felhasználunk. Az egy másodpereznek megfelelő effektív munka 
az effektus vagy munkasiker. 
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a) Próny-féle fék. 

E szerkezet arra szolgál, hogy az egyes hajtógépek effektusát 
annak segélyével kipuhatoljuk. APrónyfék (166. ábra) lényeges részei: 
az A szijtárcsa, amely a vizsgált gép tengelyére van ékelve és azután 
B és C rúd, amelyek D és E fapofákhoz facsavarokkal vannak 
erősítve és ezeket a tárcsa pereméhez szorítják. A felső rúd 
hosszabban kinyúlik és egyik végén F mérlegcsésze van. 

A két rúd külön csavarokkal van összeköttetésben és a 
csavarok meghúzása által, a fapofákat a tárcsához szoríthatjuk. 

[a 

166. ábra. Próny-féle fék. 

Valamely gép effektusának meghatározása következőképpen tör
ténik. Először is a féket lazán a tárcsára helyezzük és a gépet meg
indítjuk. 

Ha a csavarok megvannak eresztve a B emelőrud F csészével 
ellátott része lebillen. 

Ezen rudat egyensúlyba, illetőleg vízszintes helyzetbe kell 
hoznunk, amit azáltal érünk el, hogy az emelő végére Q súlyt 
rakunk, vagy pedig a jobb oldalon, csigákon átfektetett kötélen 
emeljük. 

Ügyelni kell arra, hogy a féket úgy helyezzük a motor 
tengelyére, hogy a féktárcsa a jelzett irányban forogjon. Ezután 
meghúzzuk a csavarokat és fellép Nf súrlódó erő, amely a B 
emelőrudat magával ragadná és feldöntené, ha / ütközőt nem 
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alkalmaznók. A F mérlegcsészébe bizonyos súlyt rakunk ezen erő 
legyőzésére. A csavarokat mindjobban megszorítjuk és a csészébe 
több súlyt helyezünk úgy, hogy B kar mindig a vízszintes 
helyzet körül játszék és ezt folytatnunk kell mindaddig, amig a 
gép, a gyár által megadott n fordulattal egyenletesen működik. 
A súrlódó erő nyomatéka most éppen egyenlő a hajtóerő 
nyomatékával. 

Ekkor beszüntetjük a fapofák szorítását és a súlynak szaporí
tását. A csészében lévő súlyok összege G. 

A dörzsölő-fék egyensúlyban van, és igy: 

G. I 5 = Nf. /•-

Mivel azonban a nyomaték munkája: 

Lmkg = M. w. 

és w szögsebesség egyenlő igy tehát 

Azaz az effektus lóerőkben kifejezve: 

Sokkal egyszerűbb a kísérlet, ha a dörzsölő-fék emelő-
rúdjának végén, csésze helyett tizedesmérleget alkalmazunk. 
Amidőn a csavarok megvannak eresztve a B emelőrúd egy 
ráerősítendő peczekkel nehezedik a mérleg hídjára. Az ellen
súlyozásra, bizonyos súlyt kell a tizedes-mérleg csészéire helyezni. 
A további eljárás ugyanaz, mint előbb. 

b) Szalagos fékek. 

Nagy gépeknél a lenditőkereket is használhatjuk A tárcsa 
helyett. Az eljárás a következő. A lenditőkerékre puhafával bélelt 
aczélszalagot helyezünk. 167-ik ábra. 

A szalag két részből áll, melynek két végét csavarral lehet 
összekötni. A szalagkoszorúra aczélrudat erősitünk a csavarral 
szemben és az aczélrúdra mérlegcsészét. Az aczélrúd alá és fölé 
ütköző aczélléczeket helyezünk el. Ha a lenditőkerék a jelzett 
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irányban forog, magával ragadná az összeszoritott fékszalagot is 
a fellépő súrlódó erő következtében. 

Hogy ez meg ne történjék, a serpenyőbe O súlyt rakunk. 
Megfigyeljük a gép egyensúlyi helyzetét, midőn állandóan n 
fordulattal jár. 

i 
l 

i 

167. ábra. Lenditőkerékre alkalmazott szalagos fék. 

A O nyomatékának munkájából, kiszámíthatjuk a motor 
effektusát. 

Az effektus mérését még a következő szalagfékkel is eszközöl
hetjük. 168-ik ábra. A motor tengelyére egy szijtárcsát helyezünk 
és arra egy aczélszalagot. 

Az aczélszalag egyik végét megerősítjük és a másikra súlyokat 
teszünk mindaddig, mig a gép a rendes fordulati számmal jár, 
azaz addig rakjuk rá a súlyokat, mig a gép a nagyobb 
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fordulati számból, amelylyel terheletlen állapotban mozog, átmegy 
a normálisba. Az egyik szálon Tt a másikon T0 erő működik. 

( 7 ^ — T0) erő súrlódási munkája emészti fel a gép hasznos 
munkáját. Ha T0-t megmértük, akkor a szalagot átfordítjuk és 

168. Szalagos fék. 

ugyancsak súlyok ráhelyezésével Tt erőt mérjük. Az effektív 
lóerő szám 

r. TI n 
A / / / p = ( r 1 - r 0 ) 30 X 75 

ahol r a szijtárcsa sugara méterekben. 

VIII. FEJEZET. 

Vizmótorok. 

Azon gépek, amelyeknél a vizet hajtóerő gyanánt lehet fel
használni, háromfélék: 

1. Turbinák, amelyek néha szintes, többnyire azonban függő-
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leges tengely körül forognak és az átmérőjük sokszorta kisebb, a 
a vízesés magasságánál. A viz főkép eleven erejét adja át a 
keréknek. 

2. A vizi kerekek. Ezek mindenkor vízszintes tengely körül 
lassan forognak. A kerék átmérője közel egyenlő vagy nagyobb 
mint a vízesés magassága. 

A vizi kerekeknél a viz főleg súlya által' hat. 
3. A vizoszlopos gépek, amelyek szerkezete a gőzgépéhez 

hasonlít, u. i. a viz tisztán feszültsége által hajtja a dugattyút. 
Ezek a fűrészüzemnél nem fordulnak elő. 

A természetes vizek csak igen nagy hossz mellett rendel
keznek oly esésekkel, amelyek a vizi kerék és turbina hajtására 
szükségeltetnek. Az esést tehát mesterséges uton kell össze-
pontositani, ezt pedig csatornával, gáttal vagy együtt mindkettővel 
érhetjük el. A csatornát a folyóból oly helyen ágaztatjuk el, ahol 
annak elegendő nagyságú esése van. 

Laposabb vidéken a fűrészművet czélszerű a csatorna 
betorkolásánál építeni. 

A) Vizi kerekek. 

A vizi kerekek aszerint, hogy a viz hol éri őket, alul, felül 
és hátul csapott kerekek lehetnek. Az alul csapott kerekeknél a 
viz csak ütése által hat és azért a hatásfokuk csekély. 

Ugyanis a viz munkájának csak 30—35 3 /o használtatik fel 
haszonmunkára. Csak 0 T — L 0 m-ig terjedő kis esésnél alkal
masak és 0 1 — 5 m3 másodperczenkénti rendelkezésre álló víz
mennyiséget tételeznek fel. 

A hátul csapott kerekeknél a viz ütés és nyomás által 
egyaránt hat. 

Főleg nagyobb esésnél (2 - 5—8 m-ig), de kisebb rendel
kezésre álló vízmennyiségnél, (0 '09—0 - 9 m% egy másodpercz alatt) 
előnyös. 169-ik ábra. Hatásfokuk 6 0 — 7 5 % . 

A felülcsapott kerekeknél pedig a viz csak nyomása, illetőleg 
saját súlya által hat. Nagyobb esésekre (3—12 m-ig) és kisebb 
vízmennyiségekre (0-07—0 -8 m3-ig) alkalmas. 

Ha az esést meg lehet választani, akkor 3—6 m közepes 
•esést vegyünk, hogy a kerék ne legyen igen nagy és lassú 



1 1 4 5 

forgású. E motoroknak éppen az a hibájuk, hogy a fordulati 
számuk csekély, amiért is a fűrészművekben csak nagy áttevés 
mellett alkalmazhatók. Hogy melyik rendszerű vizi kereket válasszuk, 
az a rendelkezésre álló vízmennyiségtől és eséstől függ. 

Nagyobb fűrésztelepeken, ahol a motor reparácziója miatt 
hosszabb üzemszünet volna, vasból készítik e motorokat. 

169. Hátulcsapott vizikerék. 

Valamely vízesés által képviselt hajtóerő munkája arányos 
a vízesés magasságával és azon vízmennyiséggel, amely egy 
másodpercz alatt lefolyik. Qm3 az / " alatt lefolyó viz, Hm az esés 
magassága méterekben 

Lo = P.M = 1 0 0 Q. H. 
ha P a Q vízmennyiség súlya. Az L0 munkából a nyers lóerők 
számát kapjuk: 
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A hasznos munka és a hasznos lóerőszám kisebb, mint a nyers 
munka, mert 

L = -qL0 

és ÍJ hatályossági tényező, 0 3 - 0 8 5 között változik. 

B) A vízesés nyers munkájának mérése. 

A vízesés nyers munkáját úgy határozhatjuk meg, hogy 
lemérjük a vízesés magasságát és megmérjük az / " alatt átfolyó 
Q vízmennyiséget m3-ben. Ha a vízesés egy helyen van össz
pontosítva, akkor a magasság mérőléczczel mérhető. Ha azonban 
a vízesést mesterségesen kell összpontosítani, akkor azon két hely 
szintkülönbségét, amelyet esés gyanánt értékesítünk, szintmérő
műszerrel állapítjuk meg. 

A Q vízmennyiség háromféleképpen nyerhető. 
1. Közvetlen méréssel. 
2. Úszóval. 
3. Buktatógáttal. 
Ha a megmérendő vízmennyiség kicsiny, akkor szabályos 

alakú edényt használunk és megfigyeljük azon időt, amely alatt 
a viz az edényt megtöltötte és megmérjük a viz volumenjét. 

J/m3 
Q = (/re3)-ben 

Úszóval csak akkor lehet mérni, ha a meder, amelyben az 
úszó úszik, szabályos. 

Meg kell mérni azon időt, amely alatt az úszó h utat tett 
meg és a sebesség maximuma a víz felszínén 

h 
Cmax — ^ 

ebből kell gyakorlati képletek alapján a c átlagos sebességet 
kiszámítani. A másodpercz alatt átfolyó vízmennyiség Q = F.c, 
ahol F a meder szelvénye. 

Ha a meder szabálytalan és nagyobb a rendelkezésre álló 
vízmennyisége, ekkor Q meghatározása buktatógáttal történik-
(170-ik ábra.) Az oldalak élesek legyenek, hogy a kontrakczió 
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tökéletes legyen. Meghatározható a Q vízmennyiség a következő 
képletekből. 

Ha Ű > - 5 - akkor: 

Q = ^0-381 + 0 0 6 2 ^jab y2g.b 

és ha a = A akkor 

Q 0-443 a. b. V 2 gl> 

170. ábra. Buktató gát. 

a a nyilas szélessége, A a mederszélesség, b a vizszin magassága 
a gát koronája fölött. 

C) Turbinák. 

A viz e motoroknál főleg eleven ereje által hat. 
A turbinák a viz működésének módja szerint feloszthatók 

nyomástalan (akcziós) és túlnyomású (reakcziós) turbinákra. 
Az akcziós turbináknál a hajtóerő azon nyomás, amelyet egy 

görbe felület által irányától elterelt vízsugár, az elterelő felületre 
gyakorol. A 171-ik ábra Qirard-rendszerü akcziós turbina. A a 
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főtengely, amelyen a vezetőkerék lazán és a futókerék szilárdan 
van felékelve. A viz a vezetőkerékbe jut, amiközben a beömlés 
nagysága külön szerkezettel szabályozható. 

A víz eleven ereje folytán hat a futókerékre és azt forgásba 
hozza. A munkát fogaskerékpárral vehetjük le. 

A viz az akcziós turbináknál szabadon kiömlő sugárban hat. 

171. ábra. 385 lóerős partiáüs Girard-turbina elforgatható terelő-készülékkel. 
Kustel-óánz szabadalma szerint. (Oldalnézet levett fedéllel.) 

A czellákat általában nem tölti ki, hanem szabadon ömlik át 
a mélyített lapátfelületeken, amelyekre a nyomást kifejti. 

A reakcziós vagy túlnyomásos turbináknál pl. (Francis, Jonval) 
a hajtóerő nem egyéb, mint valamely czella nyilasán átfolyó 
víznek reakczió ereje, amelyet a szemben fekvő lapátra kifejt. 

A viz többé-kevésbé komprimált állapotban van, a czellákat 
teljesen kitölti és csekélyebb sebességgel ömlik be a futólapátba, 
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mint amely a nyomásnak megfelel és igy bizonyos nyomással 
áramlik át rajta. 172. és 173-ik ábra. Francis-turbina. 

Igen kis eséseknél, nagy és állandóan megmaradó vizmennyi-

172. ábra. Francis-turbina. 

ségnél és változó vizszinnél, amidőn a turbina az alsó vizbe ér, 
előnyösebb a reakcziós turbina, mint az akcziós. A turbinák 
hatásfoka 7 0 — 8 0 % . 

Erdészeti Lapok 79 
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A turbinarendszer megválasztásánál a helyi és üzemi viszo
nyokat kell figyelembe venni. 

Q 

173. ábra. Francis-turbina lapátszerkezete. (Ganz és Társa, Budapest.) 

Ahol a turbinát a helyi viszonyok miatt, az alsó és felső 
vizszin között kell felállítani, ott reakcziós turbinát választunk, 
mig hegyes vidékeken, a nagy esés miatt, az akcziós turbinák 
előnyösebbek, mert hatásfokuk minden körülmények között Ugyanaz 
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marad és könnyen és jól lehet a gépet szabályozni. Areakcziós tur
binánál a szabályozás nehezebb és fojtószelepes regulátorral történik; 
mihelyt ilyen rendszerű turbinához, a munkaszükséglet csökkenése 
végett kevesebb viz vezettetik, a hatásfoka is kedvezőtlenebb lesz. 

A turbina elrendezése szerint megkülönböztetünk 
1. radiál-turbinát (pl. a Fourneyron-féle), amelynél a viz-

részecskék különböző távolba jutnak a tengelytől, mialatt a kereken 
átfolynak. A vezetőlapátok a futólapátokkal egy síkban vannak és 
a viz radiálisán lép be. 

2. Axiális-turbinák (Henschel, Jonval-féle). 
A vizrészecskék átfolyás közben ugyanazon távolban maradnak 

a tengelytől. A vezetőkerék a futókerék fölött vagy alatt van. 
Lényeges különbség nincs a különböző elrendezések között. 
Az axiális-turbinák elrendezése a természetesebb, mert ezeknél 

a viz kevésbé téríttetik el az irányától és azért ezek a leg-
gyakoriabbak. 

A radiális-turbináknál azonban, a csapnyomás kisebb és a 
lapátkészülék könnyebben előállitható, mint az axiálisoknál. 

Meg lehet még különböztetni teljes beömlesztésű és részleges 
vagy partiális beömlesztésű turbinákat. A teljes beömlesztésűeknél 
a viz a vezetőkerék egész kerületén ömlik be, a részleges 
beömlesztésűeknél pedig csak a kerület egyes részein. 

Túlnyomású turbina csak teljes beömlesztésű lehet, mert ha 
a viz a futókerék csatornáit ki nem tölti, akkor a feszültség, 
melylyel beomlik, haszon nélkül megy veszendőbe. 

D) A hydromótorok megválasztása. 

Kisebb fűrészberendezéseknél a vizi kereket előnyben része
sítjük, mert a fűrésztulajdonos az esetleges javításokat, sőt a vizi 
kerék előállítását saját embereivel végeztetheti. 

A vizi keréknél a hatásfok az eséssel emelkedik, pl. felül
csapott kerékkel és 8—12 m eséssel igen jó hatásfok érhető el. 
A turbináknál azonban a hatásfok az eséssel csökken. Hátránya 
azonban a vizi kerekeknek, hogy az eséssel az átmérőjük is növek
szik, oly annyira, hogy gyártási szempontból nehézségbe ütközik, 
de emellett roppant kicsiny lesz a fordulati számuk is. 

7 9 * 
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A turbináknál ilyen értelemben nincs hátrány. A fordulati 
számok jóval nagyobbak, tehát nem kell a sokszoros áttevéshez 
fordulni a munkagépek hajtása czéljából. 

IX. FEJEZET. 

Gőzturbinák. 
A fűrészművekben motorikus czélokra a gőzturbinákat is 

lehet czélszerűen felhasználni, direkt, avagy helyesebben elektromos 
berendezéssel kapcsolatban. 

Ezen motor a mai szerkezetében a legújabb évtizedek munkája, 
amely ma már sok iparágban igen el van terjedve. 

A gőz expanziós hatását e gépeknél úgy használjuk ki, hogy 
forgásba hozatunk általa egy kereket, amelyről a munkát vagy 
közvetlenül avagy dynamo közbeiktatásával veszszük le. 174-ik ábra. 

Bár régen ismerték ezeket a gépeket, de sokáig nem hasz
nálták, mert gőzfalóknak tekintették. Ujabban de Laval majd 
Parsons, Zoelly, Rateau de Curtis, Riedler stb. tökéletesítették és 
ma már a modern kor egyik legnagyobb szabású motora, amelytől 
a jövőben sokat várunk. 

A gőzturbinákban is a gőzsugár aktiv vagy reaktiv hatása 
érvényesül. 

Ha a gőzsugár aktiv hatását közvetlen használjuk fel, pl. 
de Laval és Riedler, Stumpf turbináknál, akkor, mint azt a számítás 
is igazolja, a gőz maximális energiát csak azon feltétel mellett 
ád a futókeréknek, ha ennek kerületi sebessége, a gőzsugár 
sebességének felével egyenlő. 

Ha azonban a gőzsugár reaktiv hatása érvényesül (Parsons, 
Curtis) és eleven erejét teljesen ki akarjuk használni, akkor a 
keréknek ugyanazon kerületi sebességgel kell forogni, mint a gőz
sugár kiömlési sebessége. 

Természetesen e roppant nagy kerületi sebesség, a kerék
átmérő aránylag kis értéke mellett, óriási fordulatszámhoz vezet. 
Amig aktiv hatásnál ez gyakorlatilag keresztülvihető, a reaktiv 
hatásnál oly nagy arányokat ölt, hogy gyakorlati megoldása 
csak a gőznyomás lépcsőnkénti lefokozásával érhető el. 
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A kerék kerületi sebessége igy nem a kezdeti kazánnyomás
tól, hanem azon nyomáskülönbségtől függ, amely az egyes lép
csők között uralkodik. A lépcsők számának növelésével a fordu
lati szám kisebbíthető. 

A) A de Laval-féle gőzturbina. 

Az akcziós hatás elvén működik a de Laval-féle gőzturbina, 
amelynek szerkezeti rajzát a 175. és 176. ábra mutatja. 

174. ábra. De Laval-turbina. 

De Laval eltérőleg a többi szerkesztőtől, nem törekedett a 
fordulati szám csökkentésére, hanem oly fordulati számot használ, 
amelyre még gondolni is alig lehetett. E turbinák 20,000 fordulattal 
járnak perczenként. Laval a futókereket vékony, rugalmas tengelyre 
helyezte és igy lehetett a tárcsa súlypontját a tengely középvona
lával összeegyeztetni. A súlyos tárcsa a hajlékony tengelyben 
nem talál ellenállásra és a fordulatszám kellő magassága mellett 
is a súlypontja körül forog minden czentrifugál hatás nélkül. A 
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gőz bevezetése fúvókákon történik, amelyekből a gőzsugár meg
felelő irányban jut a futókerék lapátaira. A fúvókák tölcsérszerűen 
kitágított csövek, melyekből a gőz expandál az atm. vagy a kon
denzátor nyomásáig és az összes belső energiáját sebességgé, 
illetve kinetikai energiává változtatja. Működése a következő: 
A gőz B csatornán ömlik v térbe, amelyben a gőz bevezető nyila
sát, szabályozó fojtó szelep szűkíti vagy bőviti. 

175. ábra. De Laval-turbina hosszmetszete. 

A gőz további útjában /4-ba jut, amely a turbinaburkolatot 
gyűrűszerűén veszi körül, majd fúvókákon vezettetik a turbina
kerék lapátaira, melyeknek az energiáját átadja és forgásba hozza 
a kerékkel a turbinaorsót is. A fordulati szám csökkentésére 1 :10 
áttevésű fogaskerékpár van alkalmazva. A munka levétele S és S j 
szijdobok által eszközölhető. 

B) Parsons-rendszerű turbina. 
A reakcziós gőzturbinák között legelterjedtebb a Parsons-

rendszerű gőzturbina. (177. ábra.) 
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Ezen gőzturbina nagyobb munkák végzésére alkalmas. A gőz
sugár reakcziós hatásának felhasználása mellett aránylag kis fordu
lati számot, 3000—1500-at és kedvező hőökonomiát ért el. 

A Parsons-turbina leggyakoribb dispozicziója az, hogy csap
ágyakban Lx L, nyugvó aczélorsóra közvetlenül vagy közvetve 
öntött vas vagy inkább öntött aczélhenger van ráhúzva. A lapátok, 
amelyek specziál bronzból készülnek, a henger hosszában egymás 
mellett elhelyezett koszorúkat alkotnak. E lapátok az orsó közép
vonalára merőlegesen kifelé állanak. 

A henger átmérője a dugattyús két és háromszorosan expan-

176. ábra. De Laval-féle turbina alaprajza. 

dáló gőzgépek elvének megfelelőleg két vagy három helyen vál
tozó. Ezen hengert két részből álló és alakjának megfelelő 
hengeres burkolat veszi körül és ebben sugárirányú, de befelé 
álló terelő lapátkoszorúk vannak. Távolságuk egymástól meg
egyezik a futókerék lapátkoszorúival. A terelő lapátok adják a 
nagyfeszültségű gőznek azon áramlási irányt, amelyben a futó
kerék lapátait találnia kell a forgó mozgás létesítésére. A gőz 
axiális irányban hatva adja le energiáját, de a gőz az orsóra is 
gyakorol tengelyirányú nyomást, melynek leküzdésére külön teher
mentesítő dugattyúk vannak. 
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Az expanzió tökéletesebb kihasználásával a gőzturbina öko
nómiája növekedett, úgy hogy a versenyt a modern dugattyús 
gőzgéppel is megállja. 

A fordulati szám csökkentésével elérte Parsons, hogy turbi
náját közvetlenül lehetett váltakozó áramú dinamókkal összekap
csolni és igy az elektrotechnika tág teret nyújtott érvényesülésére. 

177. ábra. Parsons-féle turbina. 

C) Zoelly rendszerű turbina. 
Zoelly mérnök szintén készített az akczió hatásán alapuló 

turbinát, amely a többi akcziós turbinával szemben a futókerék 
ügyes konstrukcziója által nyújt előnyöket. 

Szerkezetét a 178. ábra mutatja. A gőz a vezetőlapáton át 
az első futókerékbe jut. Az első vezető lapátban alacsonyabb 
nyomásra expandál és ezen nyomáscsökkenésnek megfelelő sebes
séget ad át a futókeréknek. 

A futókeréken való átömlésnél átadta a gőz az első lépcső
nek megfelelő munka mennyiségét. A gőz folytatva útját, a követ
kező lapátba jut és ebben ujabb nyomáscsökkenésnek megfelelő 
sebességet kap. 
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A gőzturbinák gazdaságosan dolgoznak, kedvező a gőz
fogyasztásuk, de másrészt még a következő előnyeik is vannak 
pl. a dugattyús gőzgéppel szemben. Közvetlen forgó mozgást létesí
tenek, lenditőkerék nem szükséges, kisebb helyet igényelnek, 
könnyebb és egyszerűbb a kiszolgálásuk, kevesebb olajat fogyasz-

17S. ábra. Zoelly-féle turbina. 

tanak és nem igényelnek oly költséges alapozást, mint a gőz
gépek. A gép beszerzési költsége is kisebb. Hátrányuk a nagy 
fordulati szám, amelylyel működnek és hogy a reparácziójuk 
igen körülményes, továbbá még nincs elegendő gyakorlati tapasz
talat, hogy mikép válnak be éppen a fűrésztelepeken. 

HÜ 
(Befejező közi. követk.) 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS 

a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly-", az „Erzsébet királyné", 
a „Luczenbacher Pál alapítvány"-ból és a Faragó Béla-féle ala

pítványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté
kony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon kivül 
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át 
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettsé
gét teljesítette. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt 
magyar erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesü
letnek halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tag
sági kötelezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból 
hasonló feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödik
ből erdőtisztek és altisztek árvái nyernek segélyt. 

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

A folyamodványban kitüntetendő az élvezett fizetés vagy 
nyugdíj és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma, 
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e 
máshonnan segélyben (alapítványi Hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.). 

A titkári hivatal. 

d * 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Az erdőőri szakiskoláknak a kellő erdőterületekkel való 
felszerelése volt egyike azoknak a sarkalatos követelményeknek, 
amelyeket az Országos Erdészeti Egyesület az erdészeti altisztek 
jobb gyakorlati kiképzése érdekében támasztott. Örömmel olvassuk 
„Az Erdő" legutóbbi számában, hogy ezen a téren az első lépés 
megtörtént, amennyiben Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter 
a közelmúltban kiadott rendeletével a vadászerdei m. kir. erdőőri 
szakiskola tanulmányi erdejének kibővitése czéljából a közelében 
fekvő kincstári erdőkből közel 4000 kat. hold erdőt a szakiskola 
kezelésére bizott, amiáltal ennek tanulmányi erdeje mintegy 5000 
holdra növekedett. 

Igy már most legalább ennél az egy erdőőri szakiskolánknál 
megadatott a lehetősége annak, hogy a tanuló az erdőgazdaság
ban és jövendő hivatásában előforduló különféle munkálatokat 
nemcsak egy, üzemosztályokra felesleges és a gazdasági czélszerü-
séget nélkülöző módon szétaprózott miniatür-erdő szük keretei 
között lássa mintegy mutatványként, hanem a megnagyobbodott 
erdőbirtokon jövő élethivatásával alaposabban megismerkedjék, 
teendőiben már az iskolán bizonyos gyakorlatot szerezzen és 
ezáltal hasznosabb és több elismerésben részesülő munkásává 
legyen a hazai erdőgazdaságnak. 

Lehetővé válik majdan a vadászatban való behatóbb ki
képzés is, ami által erdőőreink a főúri birtokokon könnyebben 
fognak állást nyerhetni és idővel kiszorítják a most helyüket 
sokszor elfoglaló külföldieket. 

Reméljük, hogy a miniszter ur módot talál arra, hogy a többi 
szakiskolát is mielőbb ellássa a szükséges erdőterülettel és életbe
léptesse az alsó erdészeti szakoktatás terén annyiszor sürgetett 
többi reformokat, amelyek nélkül az erdőbirtokkál való felszerelés 
csak — félmunka. 

A fa és a vadhús ára Bécsben az ottani árutőzsdén 1907 
augusztus havában jegyzett forgalmi árak szerint a következő: 

a) tűzifa a bécsi vasúti állomásokon: 
1 ürm3 I. rendű fuvarozott bükk hasábfa 1L75 K 
1 . II. >t ii ,t n — — — 11*20 » 
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1 ürm3 I. rendű úsztatott bükkhasábfa 10-80 K 
1 „ II. „ „ n „ — 10-20 „ 
1 „ I. „ fuvarozott luczfenyő . . . . . . . . . 10-50 „ 
1 i I. • úsztatott „ 10-20 „ 
1 „ I. „ fuvarozott erdei fenyő . . . ___ 10-25 „ 

b) épület- és műfa a bécsi vasúti állomásokon: 
1 m3 luczfenyő-gerenda (átlag) 35-— K 
1 „ I. rendű luczfenyő padló és deszka . . . 54-— „ 
1 „ I. „ erdei fenyő „ — .... — 4 8 ' — „ 
1 „ válogatlan tölgy padló és deszka 115-— „ 
1 „ I. rendű tölgy parkett-áru . . . 110-— „ 
1 n  II. " " » — — — — 90 '— " 
1 hektoliter tölgy oldal- és fenékdonga 9 - — „ 

c) erdei cserző anyagok: 
100 kg gubacs I. minőségű . . . 2 3 ' — K 
100 „ „ II. N 18-— „ 
100 „ n III. „ 15-— v 

d) a vadhús ára a bécsi vásárcsarnokban: 
1 kg szarvashus (átlag) . . . — — — — ' 8 0 K 
1' „ őzhus „ — . . . — — — — — 2 - 20 „ 
1 „ vaddisznóhús (átlag)__. . . . . . . — . . . — — — 1'20 „ 
1 db nyúl, nagy . . . . . . . . . — — —- . . . — 3.— „ 
1 „ „ süldő . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — 2 - — „ 
1 „ fogoly.__ . . . .__ . . . . . . — — — — — — — —"80 „ 
1 „ fürj . . . . . . — . . . — — —'30 „ 
1 „ vadrucza ._. . . . . . . — — — — — — 1*20 „ 
1 „ vadgalamb . . . — — — — —'40 „ 

Fa-külkereskedelmünk a f. év első felében. A m. k. köz
ponti statisztikai hivatal kimutatása szerint a faanyagoknak kivitele 
Magyarországból 1907 január 1-től június végéig a következő volt: 
Bányafa (vagonokban számítva) „ . . . . __. . . . — — 13.016 
Tölgy gömbfa (vagonokban számítva) . . . . . . — — — 38.263 
Bükk gömbfa „ „ 3.660 
Juhar és kőris „ » - - — — — — 15.328 
Hárs és éger » „ — — — 345 
Fenyő gömbfa „ „ — — — — 22.552 
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Tölgy, fürészelt és faragott (vagonokban számítva) 71.043 
Bükk, „ „ „ n « 44.S15 
Juhász és kőris, faragott „ » 4.742 
Hárs, éger és nyár faragott ., « — — 513 
Fenyő, fürészelt » » — — 118.576 
Hordófa, kemény » " — — 27.237 
Hordófa, puha » » — — 329 
Vasúti talpfa » 16.689 
Szőlőkaró » » 1-451 
Fasin a n — — 25.286 

A mult évi hasonló kiviteli kimutatással összehasonlítva, a tölgy 
és fenyő gömbfa, úgyszintén a bükk, juhar és kőris fürészelt áru
ban a kivitel némi emelkedést mutat, a többi faárunak ellenben 
a csökkenése lényeges, miből a belföldi fogyasztás nagyobbmérvü 
növekedésére lehet következtetni. 

KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI DÖNTVÉNYEK. 

I. 
A vármegyei közig, erdészeti bizottság közbirtokossági erdő
ből 2000 koronánál nagyobb értékű fatömeg eladásánál 
az 1898. évi XIX. t.-cz. 36. §-a értelmében jóváhagyási 

joggal bírván, a jóváhagyást feltételekhez is kötheti. 
1485/1907. szám. — Ő Felsége a király nevében a m. kir. közigazgatási 

bíróság. A csikkozmási közbirtokosságnak Csik vármegye közigazgatási erdészeti 
bizottsága 133/1904. számú határozata szerint engedélyezett fahasználata ügyében, 
Csikvármegye közigazgatási erdészeti bizottságának 1906. évi november hó 16-;ín 
1990. sz. a. hozott határozata ama része ellen, melylyel a kitermelési idő meg
hosszabbítását oly feltétellel hagyta jóvá, hogy a vevő köteles az árverési vétel
áron felül 1095 korona 76 fillért, mint az időközben előállott értéktöbbletet is 
megfizetni, Sz. M. árverési vevő által — akit dr. Sz. S. ügyvéd képvisel — 
beadott panaszt 1907. évi április hó 9-ik napján tartott nyilvános ülésében az 
1898. évi X IX . t.-cz. 54. szakasza alapján tárgyalás alá vévén, következőleg 
itélt: A m. kir. közigazgatási bíróság a panasznak helyet nem ad. Indokok: 
A panaszló nem teljesítette szerződési kötelezettségét. Midőn ebben a helyzetben 
a vevővel ujabb megállapodás jött létre, ez a megállapodás olyan tekintet alá 
esik, mint a nyilvános árverésen kivül kötött eladási szerződés. Az ilyen szerző
déshez pedig, tekintettel arra, hogy az ügylet tárgyát tevő fakészlet értéke a 
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2000 koronát meghaladja, az 1898. évi X IX . t.-cz. 36. §-ának utolsó bekezdése 
értelmében, a közigazgatási bizottság jóváhagyása szükséges. A jóváhagyási jog
ból pedig következik a közigazgatási bizottságnak az a joga, hogy a jóváhagyást 
bizonyos feltételekhez is kötheti. A közigazgatási bizottság tehát törvényes hatás
körét nem lépte tul, midőn figyelembe véve egyfelől az ügylet tárgyát tevő 
fának a növedék gyarapodás utján időközben előállott értéktöbbletét, másfelől 
pedig a közbirtokosságnak azt a kárát, amely onnan származik, hogy a vételár 
a kikötött időre meg nem fizettetett és a fa ki nem termeltetvén, az uj erdősítés 
megakadályoztatott, az ujabb megállapodást azzal feltétellel hagyta jóvá, hogy 
a vevő az árverési vételáron felül még 1095 korona 76 fillért fizessen. Önként 
értendő, hogy viszont a vevőtől függ, hogy ezt a feltételt elfogadja-e ? aki pedig 
az iratokból kitetszően el is fogadta, a végből, hogy a kitermelés megkezdőd
hessék. Emellett azonban a határozatot mégis megtámadta, abból a jogi álláspont
ból, hogy a közigazgatási bizottságnak nem állott hatáskörében a feltételt kikötni. 
Ennek az álláspontnak alaptalan volta azonban fentebb kimutattatott: amiért is 
a panaszt el kellett utasítani. A bíróság ezen határozat három példányát a 
192/907. számú felterjesztés mellékleteivel együtt, Csík vármegye közigazgatási 
erdészeti bizottságának azzal a felhívással adja ki, hogy a határozat egy-egy 
példányát a panaszos képviselőjének és a közbirtokosságnak kézbesittesse. 

Kelt Budapesten, a m. kir. közigazgatási bíróságnak 1907. évi április hó 
9. napján tartott üléséből. 
Wlassics s. k., elnök. Nagy János s. k., előadó. 

(P. H). 

Csík vármegye közig, erdészeti bizottságának fenti ügyben 
a közigazgatási bírósághoz intézett jelentése. 

192'907. keb. szám. — A m. kir. állami erdőhivatal 117/907. szám alatt 
bemutatja szakvéleményét a Sz. M. csikkozmási lakos által az 1990/906. keb. 
számú határozat ellen a m. kir. közigazgatási bírósághoz intézett panasz tárgyá
ban. Határozat. A törvényes határidőn belül beadott panaszt a határozat kézhez
vételétől illetve ennek napjától igazoló tértivevénnyel s a vonatkozó összes 
iratokkal együtt az 1898. X IX . t. cz. 54. §-a alapján az alábbi felvilágosító 
jelentés kíséretében a m. kir. közigazgatási bírósághoz azzal a kérelemmel ter
jesztjük fel, hogy a panaszt az alábbi indokokból elutasítani méltózlassék. Csik-
kozmás község közbirtokossága 133/904. keb. sz. a. engedélyt nyert 58 -6 k. h. 
vágásterület faanyagának kihasználására és nyilvános árverésen leendő értékesí
tésére azzal a feltétellel, hogy a kihasználás és a vágásterületnek kitakarítása 
1906. év végéig befejezendő. Az árverés 1905. év május hó 20-án megtartatott s-
azon 20050 korona legmagasabb vételi ajánlatot Sz. M. csikkozmási lakos tette, 
aki igy mint legtöbbet igérő vevőnek maradt. Az árverés eredményét bizott
ságunk 1012'905. sz. a. hozott s idecsatolt határozatában jóváhagyta s egyúttal 
a közbirtokosság kérésére a kihasználás befejezésének határidejét 1907. évi már-
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czius hó végében állapította meg, Sz. M.-t pedig felhívta, hogy a vételár felét 
az árverési és szerződési feltételek értelmében a csíkszeredai adóhivatalnál állam
papírokban helyezze el. E határozat kézhez vétele után Sz. M. a vételár felének 
lefizetésére 1906. évi márczius hó végéig kért határidőt, amit a bizottság meg 
is adott, s amihez 1950/905. sz. a. hozott szintén idecsatolt határozatában bizott
ságunk is hozzájárult, kikötötte azonban bizottságunk, hogy ha a vételár első 
fele a fenti ujabb határidőig sem lenne lefizetve, ugy Sz. M. bánatpénzét elveszíti 
s a faanyag az ő veszélyére ujabb árverésen lesz értékesítendő Bár Sz. M. a 
kötelezettségének meg nem felelt, a közbirtokosság 1906. év augusztus havában 
vele a szerződést mégis kötötte, s e szerződésben a kihasználási határidőt a vágás 
átadásától számítandó két évben állapította meg, egyúttal 1906. év augusztus 
hó 15-iki üléséből kifolyólag e szerződéshez s az abban foglalt kihasználási 
határidő meghosszabbításához bizottságunk hozzájárulását kérte. Ugyancsak 1906. 
év augusztus havában Sz. M. egy ujabb beadványt adott be, melyben a szerző
désnek egy más fakereskedő czégre való átruházását kérelmezte. Bizottságunk 
1990/906. sz. a. hozott határozatában a kihasználási határidőnek ujabb két esz
tendővel leendő meghosszabbításához kifejezetten csak azzal a feltétellel járult 
hozzá, ha a vevő kötelezi magát a közbirtokosságot ért kamatveszteség ellen
súlyozása czéljából a ket évi növedék gyarapodásra eső 1095 korona 76 fillért 
a szerződés vételáron felül lefizetni és a vételár első részletét e vágás átadásától 
számítandó 14 napon belül értékpapírokban elhelyezni. Ez alkalommal újból 
hangsúlyozta bizottságunk, hogy ellenesetben a vevő bánatpérze bevonandó s az 
ő veszélyére ujabb árverés hirdetendő. A vevőnek a szerződés átruházhatására 
irányuló kérelme tárgyában pedig bizottságunk akként határozott, hogy a kérelem 
első sorban a közös birtokosok gyűlése által tárgyalandó, már előre figyelmez
tette azonban bizottságunk ugy a közbirtokosságot, mint Sz. M.-t, hogy a szer
ződés átruházásához a maga részéről csak akkor járul hozzá, ha az uj vevő a 
a fenti feltételekhez teljesítését szintén magára vállalja. Ez a bizottsági határozat, 
mely ellen Sz. M. panasszal élt. 1906. évi deczember havában a közbirtokosság, 
Sz. M. és az egyesült fatermelők V. és társai cég nevében dr. Sz. S. ügyvéd egy 
beadványt intézett bizottságunkhoz, melyben Sz. M. bejelenti, hogy a szerződést 
az Egyesült fatermelők V. és társai czégre ruházta át, mind ketten tehát ugy 
Sz. M., mint az uj vevő kötelezik magukat az 1990/906. keb. határozatban 
foglalt kikötések teljesítésére, s ehhez az átruházáshoz a közbirtokosság is hozzá 
járult. Ez alapon a szintén idecsatolt 2589/906. keb. határozattal a szerződés 
átruházásához bizottságunk is hozzá járult. Fentiek szerint tehát a faanyagot 
Sz. M. 1905. évi május havában nyilvános árverésen megvette s a vételár első 
részletét 1906. évi márczius hó végéig kellett volna letétbe helyeznie s ugyancsak 
eddig a határidőig kellett volna a vágásterületet teljesen kitakarítani s a beerdő-
sités czéljaira átadni. Ő e kötelezettségének eleget nem tett s igy az 1950/905. 
sz. a. hozott s senki által meg nem támadott határozat értelmében az eladó 
közbirtokosság köteles lett volna Sz. M. bánatpénzét bevonni s a faanyagot az 
ó veszélyére ujabb árverésen értékesíteni. Bizottságunk a határozat végrehajtását 
tisztán méltányossági okokból ugyan nem követelte, hanem a közbirtokosság 
károsodását ellensúlyozandó 1990/906. sz. a. azt a határozatot hozta, hogy a 
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faanyag a Sz. M.-val 1906. augusztus havában kötött szerződés szerint nevezett
nek a vágás átadásától számítandó ujabb két évi kihasználásra oly feltétellel 
adható át, ha vevő az eredetileg megállapított eladási áron felül a két évi tömeg
gyarapodásra eső 1095 korona 76 fillér megtérítésére is kötelezi magát, s ha az 
első részletet a vágás tényleges átadásától számítandó 14 nap alatt lefizeti. Sz. M. 
a faanyaghoz való jogát az 1950/906. sz. a. hozott határozat reá vonatkozó ren
delkezésének nem teljesítésével mintegy nem teljesítette, mert a közbirtokosság 
jogosult volt az ő veszélyére ujabb árverésen értékesíteni. Az 1906. auguzztus 
havában Sz. M.-val kötött szerződés tehát mintegy ujabb értékesítés, melynél az 
értékesítés tárgyát már nem az 1904. év folyamán becsült fatömeg, hanem ezen 
felül még a két évi növedékgyarapodás folytán előállott fatömeg többlet is képezte 
s igy méltányos volt az a kikötés, hogy a vevő azt a fatömeget fizesse meg, 
amelyet tényleg megvesz. Hisz bizottságunk az 1950/905. keb. határozat végre
hajtását követeli s igy a faanyag ujabb árverésen értékesíttetik, ugy a közbir
tokosság még az igy felemelt vételárnál is kedvezőbb eredményt ér el, mert az 
uj vevő nemcsak a nagyobb fatömegre eső nagyobb vételárt, hanem a faárak 
emelkedése folytán beállott magasabb egységárat is megfizette volna, mig a 
jelen esetben a tömeg gyarapodás folytán előállott fatömegtöbblet értéke az 1905. 
évben tartott árverésen elért vételár figyelembe vételével lett számítva. De nem
csak ennél az oknál fogva tartozott Sz. M. a közbirtokosságnak kárpótlást nyúj
tani, hanem a kihasználási határidőnek ujabb két évvel való meghosszabbítása 
miatt is. Ha ugyanis Sz. M. az eredeti árverési feltételek értelmében a faanyagot 
1906, év márczius hó végéig kihasználja, ugy a terület már 1906. év tavaszán 
beerdősithető lett volna, mig a meghosszabbított kihasználási határidő folytán 
a beerdősités csak 1906. év tavaszán lesz eszközölhető, ami a közbirtokosságra, 
mint ilyenre 3 évi növedékveszteséget jelent, vagyis a vágásterület e miatt a 
későbbi vágásfordulóban csak 3 évvel később lesz kihasználható, vagyis annak 
vételára csak 3 évvel később fog befolyni vagy pedig a faállomány 3 évvel 
fiatalabb korban s igy jeleutékenyen kisebb falömeggel s értékkel kerül kihasz
nálásra, mi a közbirtokosságra mindkét esetben igen jelentékeny veszteséget 
jelent. Méltányos tehát, hogy ha a vevő az eladó rovására ily jelentékeny kezde
ményekben részesül, ugy ezért megfelelő kárpótlást is nyújtson. Ha pedig Sz. M. 
ennek a 1095 korona megfizetését az elért kedvezménnyel arányban állónak nem 
tartotta, a vételtől visszaléphetett volna s akkor az 1950/905. keb. talált volna 
alkalmazást, ami a közbirtokosságra, — eltekintve Sz. M. bevont bánatpénzétől, 
— jelentékenyen kedvezőbb lett volna. Alaptalan továbbá Sz. M.-nak a bizottság 
hatáskőre ellen emelt kifogása is. A fahasználatot bizottságunk engedélyezte s 
ugyancsak ő állapította meg annak feltételeit s igy a kihasználási határidőt is, 
minthogy pedig valamely engedély feltételeinek későbbi módosítása csak azt a 
hatóságot illeti meg, amely az engedélyt megadván annak feltételeit is megálla
pította, bizottságunknak, mikor a kihasználási határidőre vonatkozó feltétel 
módosításához hozzájárult, joga volt ezt oly feltételhez kötni, mely az eladó 
közbirtokosság érdekeinek megvédést volt hivatva biztosítani. Joga volt bizott
ságunknak az 1950/905. sz. a. hozott határozat végrehajtását is követelni, ami 
a vevőnek jelentékeny károsodást okozott volna, ha azonban bizottságunk épen 
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méltányossági okokból, e helyett a szerződés jóváhagyásához hozzájárult, joga 
volt ezt bizonyos feltételekhez is kötni. Ugyancsak az 1990/906. sz. határozatban 
kimondotta bizottságunk, hogy a szerződés más czégre csak akkor ruházható 
át, ha az uj vevő az 1990/906. keb. határozatban kikötött fetételek teljesítését 
magára vállalja. Ezek teljesítésére ugy Sz. M., mint az uj vevő Egyesült Fater-
mejők V. és társai kötelezte is magát s ez alapon bizottságunk a szerződés 
átírásához 2589/906. keb. határozatbau hozzá is járult. Mindezek alapján ujbó 
kéri bizottságunk, hogy Sz. M. panaszával elutasitassék s igy az 1990/906. keb. 
határozatnak érvény szereztessék. Jelen határozatunkat egyúttal a kir. erdőfelügyelő
seggel is közöljük. Csik vármegye közigazgatási erdőrendészeti albizottságának. 

Csíkszeredában, 1907. évi márczius hó 15-én tartott üléséből. 
Fodor s. k. h. elnök. 

II. 
Volt úrbéresek elnökének elmozdítása ügyében. 

6356/1906/K. sz. — Ő Felsége a király nevében. 
A magyar királyi közigazgatási bíróság. 

Alsó-Fehérmegye közig, erdészeti bizottságának 1906. évi szeptember hó 
25-én 1958. szám alatt hozott határozata ellen, melylyel M . J. N. elmozdittatott 
a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában levő közösen használt erdőbirtokosainak 
elnöki tisztétől, a nevezett elmozdított elnök által, akit dr. V. K. ügyvéd képvisel, 
beadott panaszt 1907. évi február hó 12-én tartott nyilvános ülésében az 1898. 
évi X IY . t.-cz. 5 4 . szakasza alapján tárgyalás alá vévén, következőleg 

i t é l t : 
A m. kir. közigazgatási bíróság a panasznak helyet nem ad. 

I n d o k o k : 
Az erdőben levő kaszáló helyek értékesítése czéljából tartott árverés tekin

tetében a panaszló, mint birtokossági elnök által elkövetett szabálytalanság vád
jával szemben a panaszló az 1906. évi június hó 26-án tartott vizsgálatból 
felvett jegyzőkönyvben a tényállást maga akkép adja elő, hogy miután a kihir
detett határnapon kevés ember jelent meg, az árverést nem tartotta meg, hanem 
egy hét múlva kiment az erdőre az emberekkel, ott felosztotta és elárverezte a 
kaszáló helyeket. Azt azonban, hogy az az ujabb határnap közzététetett volna, 
a panaszló kihallgatásakor maga sem állította. 

A vizsgálatot foganatosító kir. erdész pedig az emiitett jegyzőkönyvben 
megállapította, hogy a kaszálók értékesítéséről szabályszerű jegyzőkönyv nincs, 
a panaszló a hitelességet nélkülöző feljegyzéseket tudott csak felmutatni. 

Azzal a váddal szemben pedig, hogy a panaszló, mint birtokossági elnök, 
az erdei lopásokat elnézte, sőt maga is hordatott az erdőből jogosulatlanul fát; 
a panaszló ugyanabban a vizsgálati jegyzőkönyvben tagadván, hogy ő fát 
hordatott, azzal védekezik, hogy ő maga fogta el a tetteseket munkásaival és 

Erdészeti Lapok 
80 
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erdőszolgáival s a fát saját lakásán elárverezte; de hogy hány tsetben történt 
és kik voltak azok ? Azt irásba nem vette, csak az összegre emlékszik ; azonban 
— a jegyzőkönyvből láthatóan — ezt az összeget sem tudta megmondani. 

Ekkép részben a panaszlónak saját vallomásából, részben a vizsgálatot 
vezető közeg hivatalos megállapításából kitűnik, hogy olyankor, midőn a közös 
birtokosok javára termények, t. i. a fü és az erdei kihágást elkövetőktől 
elkobzott fa értékesítése történt, a panaszló feltűnő felületességgel akkép járt el, 
hogy a közös birtokosok javára kefolyó pénzösszeg hitelesen meg nem álla
pitható. 

Ez a felületes eljárás pedig, még akkor is, ha súlyosabb beszámítás alá 
eső visszaélés nem is forog fenn, a birtokossági elnöknek olyan kötelesség 
mulasztása, mely a birtokosok vagyoni érdekének veszélyeztetésére alkalmas. 

Ekkép a panaszló ama végrehajtó hatalom alapján való eljárása közben, 
melyet az 1898. évi XIX. t.-cz. 25. §-sa a közös birtokosok elnökére ruház, 
megszegte azt a kötelességet, amelylyel a közös birtokosok vagyoni érdeke 
felett őrködni tartozik. Ez a kötelességszerzés pedig, az idézett törvény 42. §-sa 
értelmében, az elnöki tisztétől való elmozdítására törvényes okot ad. 

Ezért nem mutatkozik szükségesnek, hogy a vizsgálat kiegészíttessék a 
panaszló által kért, de fentebbiek szerint a panaszló saját vallomásából és a 
hivatalos megállapításból kiderült tényállás megdöntésére nem irányuló további 
tanuhallgatásokat; és ugyanezért, mellőzve a panaszló ellen felhozott egyéb 
vádak vizsgálását és méltatását, a panasznak már a fentebb kiemelt okok miatt 
is helyet adni semmi esetre sem lehet. 

A biróság ezen határozat négy példányát, a 2978/1906. sz. felterjesztés 
mellékleteivel együtt Alsó-Fehérmegye közig, erdészeti bizottságának azzal a 
felhívással adja ki, hogy a határozat egy-egy példányát a panaszos képviselőjé
nek, továbbá az elnök ellen feljelentést tevők közül az első helyen irt Heczegán 
Miklósnak és a volt úrbéres birtokosságnak kézbesittesse. 

Kelt Budapesten, a m. kir. közig, bíróságnak 1907. évi február hó 13. 
napján tartott üléséből. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

A magyar királyi földmivelésügyi miniszter Lehoczky György kir. erdő
mestert a vinkovczei kir. főerdőhivataltól a susaki kir. erdőhivatalhoz helyezte át. 

A salgótarjáni kőszénbánya r.-t. igazgatósága Fábry Alajos főerdészt 
Inaszóról Petrozsénybe helyezte át. 

* 

Petermann Keresztély kir. főerdész (Vinkovce) vezetéknevét belügyminisz
teri engedélylyel Petényire, Januskovecz Pát m. kir. erdész pedig Jánosira 
magyarosította. 
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Az Országos Erdészet i Egyesü le t p é n z t á r á n á l telje
s i tett befizetések 1907. évi augusz tus hóban. 

A rövidítések magyarázata: 
Alapítványi kamat — _ — — — — ak. 
Alapítványi tőketörlesztés . . . — — — att. 
Átfutó bevétel _ — — — = áb. 
Az Erdő előfizetési díja . . . — — = Eld. 
Bedő Albert alapítvány .. = BAa. 
Rükktüzifa romlása stb = Btr. 
Egyé!) bevétel ._ — ' = Egy. 
Erdei facsemeték nevelése = Ecs. 
Erdészeti épitéstan I. rész (középi-

téstan) I. kötet -_ - - = Eép. 1.1. 
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. = Eép. 1.2. 
Erdészeti épitéstan II . rész (Ut-, 

vasút- és hidépitéstanj _ ... — = Eép. II. 
Erdészeti Oéptan . — = Egl . 
Erdészeti Lapok egyes füzetei... — — EL. 
Erdészeti Növénytan II . rész — — — Nvt. I I . 
Erdészeti Nyereségszámitástan... . . . — Enyt. 
Erdészeti rendeletek tára — — — Ert. 
Erdészeti zsebnaptár — — — — = Npt. 
..Erdő" czimü lap — Eld. 
Erdőbecsléstan I I . kiadás ... = Ebt. 
Erdőértékszárniástan II kiadás ... = Eét. 
Erdőőr _ = Eő. 
Erdőrendezéstan = Rz. 
Erdörcndezéstan (Fekete) ... = Rzf. 
Erdők berendezése — _ = Eb. 
Erzsébet királyné alapítvány ._ ._ = E . a. 

Befizetések K 
16.—, pk. Apáthy Vilmos td. 

- . 3 5 V 
Aschner Vilmos td. ... ... 
Ágh Gyula ak. 6.—, pk. —.35 
Gr. Apponyi Albert ak. 20.—, 

pk. —.33 
Azzolla János td. 16.—, pk. 

—.35 
Gr. Andrássy Dénes erdőbir. 

hd ._ 
Ács Sándor ak. 16.—, pk. —.35 
Antal Miklós td. 16.—, pk. - . 3 5 
Ápold község hd. ... 
Arz Károly td 20. 

Bund Károly t. ny. a. 46.66 
Baumgarten József lb. ... 210.— 
Bund Károly üb. 2.50 
Bálás Sándor td. 16.—, pk. — .35 16.35 
Bánik György Eép. 1/1. 11.20, 

Eép. 1/2. 11.20, Eép. I I . 12.— 34.40 
Átvitel 474.17 

Értékpapírok kamatai — — ... — — Ék. 
Hazánk házi faipara (Qaul Károly) = H. F. 
Értekezések az erdőrendezés köréből = Ée. 
Hirdetési dij = hd. 
Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Kedvez-'ényes lapdij — — — = kid. 
Készpénz alapítvány — — = k. a. 
Külföldi fanemek tenyésztése _ ... = Kft. 
Lakbér _ = lb. 
Lapdij (Erd. Lapok) = ld. 
Legelő-erdők (Földes J . ) = F L . 
Legelő erdők berendezése — — _ = M. L . 
Magyar Erdészeti Oklevcltár = EOT. 
Népszerű növénytan = N. Nv t. 
Ő Felsége fénynyomatu arczképe... = OFa. 
Perköltség = Prk. 
Postaköltség — = pk. 
Rendkívüli bevétel . . . — = rb. 
Szilaló Erdők Berendezése... ... . . . = Szeb. 
Számtan erdőőri szakiskolák részére = Sz. 
Tagsági dij _ — — — — — td. 
Tangens-táblázatok . — = T t . 
Gr. Tisza Lajos-alapitvátiy — — = TLa . 
Titkári nyugdíjalap = t. ny. a. 
Tölgy és Tenyésztése - Tőt . 
Vadászati ismeretek kézikönyve — = Vik. 
Wagner Károly alapítvány = WKa. 

Befizetések K 
Áttétel 474.17 

16.35 Barna György td. 16.— pk. 
20 —.35 

6 35 Bazin város td. 16.— , pk. —.25 
Bécsy Dezső ak. 16. --, pk. - . 3 5 

20 33 Bekény Aladár ak. 6.— pk. 
—.35 ... ... 

16 35 Beszterczebánya város kid. 6.—, 
pk. —.35 

10 75 Biloveszky Béla td. 1 6 . - , pk. 
16 35 —.35 ... 
16 35 Biró Zoltán td. 1 6 . - ,pk . - . 3 5 
12 43 Blaschek Ede kid. 6.— pk. 
20 —.35 

6.35 

6.35 

16.35 

6.35 
1 6 . -Bögözy Antal td. .__ 

Bodor Gábor td. 16.—, pk. 
—.30 16.30 

Borczun Péter td. 16.—, pk. 
—.35 .. 16.35 

Bucsányi József td. 16.—, pk. 
—.35 .. 16.35 

Átvitel 639.87 
80* 
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Befizetések K 
Áttétel 639-87 

Búzás János td..__ .. 16. — 
Bálint Ferencz td. 1 6 . - P k . 

— .3 5 16. 35 
Bertók Soma td. 1 6 . - , pk. 

16. 35 

—.35 16. 35 
Beszterczebányai püsp. urad. td. 

16.—, pk. 35 . . . . . — — 16. 35 
Biach Fülöp td. 16.— -, pk. - . 3 5 16. 35 
Böhm Vilmos td. 16.— , pk. 

—.35 16. 35 
B:yer Ágoston td. 32.— , pk. 

16. 35 

—.35 - . 32 . 35 
Blum és társa td. 1 6 . - , pk. 

—.16 16 16 
Dr. Bökh Hugó id 16 . - -, Pk. 

16 

— . 3 5 16 35 
Boksay Gusztáv ak. 15.- -, pk. 

16 35 

—.35 . 15 35 
Bózer Jenő td. 32 . --, pk. - . 3 5 32 35 
Brodszky Gyula td 16. - -, pk. 

—.35 16 35 
Bachó János td. 16.--, pk. - . 3 5 16 35 
Dr. Bartha Béla td. 1 6 - i pk. 

—.35 16 35 
Bencze Gergely ak. 15. - -i pk-

16 35 

—.35 . . . . . . 15 35 
Bakkay József td. 16 
Bélay József ak. 5.— -, pk. —.35 5 35 
Beszlercze város td. 16.- , pk. 

—.35 _. . 16 35 
Bohuniczky Endre td. 1 6 . - , 

35 

pk. —.35 _ 16 35 
Boros Mór td. 8 . — 

Borsai közbirt. td. 1 6 . - -, pk. 
—.35 16 .35 

Dr. Bedő Albert lb. 175.—, 
üb. 3.50 . ... .. 178 .50 

Barkóczai Ferencz Egt. 4-
pk. —.12 . . . . _ - 4 .12 

Batta Ferencz td. 1 6 . - , pk. 
- . 3 5 16 .35 

Átvitel 1191.95 

Befizetések K 
Áttétel 1191.95 

Bihari Ödön td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Brausil Miksa td. 16. — , pk. 

—.33 - . _ 16.33 
Bónis Kálmán td. 16.— , pk. 

—.35 16.35 
Bidló Ignácz td. 16.— pk. 

16.35 

—.35 16.35 
Buchalla Samu td. 16 . - , pk. 

—.35 16.35 
Bartha Béla td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Beszterczei erdőig, hd. 64.60 
Blaschek Ede Eő. 6.—,pk. —.12 6.12 
Özv. Böhm Ferenczné ak. 6.—, 

pk. —.35._ 6.35 
Bedő Zoltán td. ... 1 6 . -
Gr. Bánffy Róza ak. 2 0 . --, pk. 

—.35 . . — ... 20.35 

Csupor István ak. 16.— , pk. 

20.35 

—.35 16.35 
Csanády Attila td. 3 2 . --, Pk. 

—.35 32.35 
Csemiczky Aladár td. 16.-- Pk-

—.35 . 16.35 
Cornidesz György td. 16.- -, pk. 

—.35 16.35 
Csiba György td. 16.— , pk. 

16.35 

—.33 — 16.33 
Cseh Pál ak. 16.—, pk. —.35 16.35 
Craus Géza ak. 11.—, pk. - . 3 5 11.35 
Cservenka Rezső td. 16.--, Pk. 

- . 3 5 16.35 

Dávid János td. 16.— 
Dezsényi Jenő td. ... .. . . . . . . 8 .— 
Diaconovich Sándor td. 14.92, 

pk. —.35 15.27 
Dióssy Ignácz fia td. 16.- -, pk. 

—.35 . 16.35 
Dokupil Ferencz Eő. 6.--, pk. 

—.55 6.55 
Átvitel 1607.40 



1169 

Áttétel 1607.40 Áttétel 2082.— 
Donáth Sándor ak. 12.— , pk. Fodor László dr. td. 10.— , pk. 

—.35 . Lí - - 12 35 —.35 
, pk. 

10 35 
Damsberg Antal td. 16.— , pk. Földhitelintézet Ék. 8 12 

—.35 16 35 Özv. Faller Józsefné ak. 10.—, 
Daempf István ak. 16.—, pk. pk. —.35 10 35 

—.35 . 16 35 Franciscy Vilmos td. ... . 16 — 
Dezső Zsigmond td. 16.— , pk. Frits Gyula td. 8.—, pk. -- . 3 5 8 35 

—.35 ._ 16 35 Fromm János td. 16 
Dobó Jenő td. 32.—, pk. - . 3 5 32 35 •Fuhrmann Pál td. 16.—, pk. 

16 

Dimitrievics György ak. 15.—, - . 3 5 16 35 
pk. —.35 _- 15 35 Füzy Zoltán ak. 24.—, pk. -- . 35 24 35 

Dercsényi Kálmán ak. 32.—, Fritz Rezső td. 8.—. pk. -- .35 8 35 
pk. —.35 . . . 32 35 Földmivelésügyi miniszter ...6000 — 

Dénes Géza td. 16.—, pk. Farkas Pál td. 16.—, pk. -- . 35 16 35 
—.35 16 35 Fekecs József td. 8.—, pk. -- . 3 5 8 35 

Drágán Gyula td. ... .__ _ 16 — Ferencs k Ödön td. 16.— pk. 
- . 3 5 16 35 

Engel A. fiai td. 16.— pk. Figura József td. 16.—, pk. 
—.35 ... . 16 35 —.35 16 35 

Erdődy György ak. 16.— , pk. Ferenczi Sándor td. 16.— - pk. 
—.35 . 16 35 —.35 . . 16 35 

Esztergom város td. 16.— . pk. 
16 35 

Földes Tamás td. 16.—, pk. 
16 35 

—.35 ... 16 35 —.35 16 35 
Egly József td ... ... . 16 Forberger Pál td. 16.—, P k . 

16 35 

Engel Sándor ak. 16.—, pk. —.35 ... . 16 35 
—.35 16 35 Firbas Adolf Egt. 4 . - , P k . 

Eranosz A. János td. 15 . --, pk. —.12 .__ 4 12 
—.35 15 35 Furherr János td. ___ . 16 — 

Ernuszt Kelemen ak. 1 0 . --, Pk. 
- . 3 5 _. . 10 35 Gaal Károly td. 1 6 . - , üb. 1.50 17 50 

Erdei János td. 16.—, pk. - . 3 5 16 35 Gömöri faipar rtsg. td. 16.—, 
Ercsényi István td. ... . ._ ___ 5 — pk. —.35 16 35 
Esztegár Bálint td. 8.— pk. Geiszler Frigyes td. 16.— P k . 

35.— - 8 35 —.35 16 35 
Gr. Esterházy M. urad. hd. 20 95 Gyöngyössy Béla ak. 16.— • pk. 

16 35 

Erősdi Bálint td. 16.— pk. —.35 . 16 35 
—.35 . _ . . . 16 35 Gombossy József td. 8.—, pk. 

Erdődy Imre gr. ak. 16.— -, pk. —.35 8 35 
—.35 16.35 Goró Ferencz td. 16.—, pk. 

Erőss Gyula td. . . . . 10 —.35 
pk. 

16 35 
Gr. Erdődy Gyula ak. 100.—, 

10 
Györké István ak. 8.—, pk.-- . 35 8 35 

pk. —.35 100 35 Gálffy István td. 16.— pk.-- .35 16 35 
Átvitel 2082 — Átvitel 8442 74 
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Áttétel 8442.74 Áttétel 8830.39 

Báró Ghillány Imre td. 16.—, Hohenlohe urad. td. 16.—, pk. 
pk. —.35 ... ... 16.35 —.35 16.35 

Gura Károly td. 16.—, pk. —.35 16.35 Hornung Gusztáv td. 16.— , pk. 
Grill Károly Eő. ... 1 2 . - —.35 16.35 
Gotthard József td. 16.—, pk. Hám Ferencz td. 16.— , pk. 

—.35 16.35 —.35 16.35 
Grill Károly N p t . . . ... 3 .—. Hors János td 8 .— 
Gregersen Béla td. 1 6 . - , pk. Huszár Tibor ak. 12.—, pk. 

—.35 ._ 16.35 - . 3 5 _ ,. 12.35 
Giller János td. 1 6 . - , pk. - . 3 5 16.35 
Gasparecz Lajos td. 16.—, pk. Inkey István báróörök. ak.20.—, 

—.35 16.35 pk. —.35 20.35 
Gözsy Gyula td. 16.—, pk. — .35 16.35 Imre Dénes ak. 3 . - , pk.—.35 3.35 

Iváskó Sándor td. 16.—, pk. 
Havas János td. 3.—, pk.—.35 3.35 — 35 ... 16.35 
Haring Vilmos td. ... 16- — 
Heim János td. 1 0 . — Jakab József td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Hammer Károly ak. 15.—, pk. Jákói Géza td. 16.—, pk. —.35 16.35 

—.35 ... ._. ... ... ... ... ... 15.35 Janussek István td. 16.—, pk. 
Hiispeck Ágost td. 16.—, pk. —.35 16.35 

—.35 16.35 Özv. Jenőffy Jenőné ak. 7.—, 
Hucskó József Npt. 3.—, pk. pk. —.35 7.35 

—.45 3.45 Janács János lb. 150.—, üb. 
Hoffmann Antal td. 1 6 . - , pk. 1 . — 151. 

—.35 ._ 16.35 Janatka József ak. 12.—, pk. 
Hoffmann Jakab td. 1 6 . - , pk. —.35 12.35 

—.16 ... ... ... ... 16.16 Jüngling János td. 32.—, pk. 
Horváthy Ferencz td. 16.—, pk. — . 3 5 . . . 32.35 

—.35 ... 16.35 Jászói prépostság hd 14.15 
Hyross Béla td. 16.—, p k . - . 3 5 16.35 Juron Bernát td 16.— 
Herrmann Lajos Ert. 7.40, Eért. Jeszenszky Ferencz td. ... ... 3 2 . — 

4.50, Enyt. 3., Ebt. 6.—, Eép. 
I. 1. 11.20, Eép. I. 2; 11.20, Kovács Ferencz lb. 1 7 0 . - , üb. 
Eép. I I . 12.— 5f .30 1 . — - . . 1 7 1 . — 

Hábel Lambert td. ._ 8 . — Kondás Mihály npt. 3.—, pk. 
Halasi László td. 16.—,pk.— .33 16.33 —.64 .— 3.64 
Halka Dániel td. 16.—, pk.—.35 16.35 Kilián Frigyes Eő. 6 .— 
Hauptvogel Frigyes td. 16.—, Karay Ernő td. 8.—, pk. —.35 8.35 

pk. —.35 16.35 Keiner Rezső td. 16.— 
Hoffmann Ármin td. 16.— pk. Károlyi Árpád ak. 11 .—, pk. 

—.16 16.16 —.23 11.23 
Átvitel 8830.39 Átvitel 9470.31 
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Kárpáti Lajos td. 16.—, pk. 
—.35 ._ 16.35 

Kincses József td. 1 6 . - , pk. 
—.35 16.35 

Klatisberger Károly td. 16.—, 
pk. —.35 16.35 

Kögl Árpád td. 16.—, pk. 
—.35 16.35 

Kolozs József td. 16.—, pk. 
—.35 ._ 16.35 

Komka Zoltán td. 16.—, pk. 
—.35 16.35 

Körmendy Károly td. 16.—, 
pk. —.35 16.35 

Kostenszky Béla td. ... — 12 .— 
K'rnyey Ferencz td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Kovács Antal td. 16.—, pk. 

—.65 16.65 
Dr. Kövessy Ferencz ak. 16.—, 

pk. —.35. . . — 16.35 
Krause Géza td. 16.—, pk. 

—.23 16.23 
Krause Károly td. 16.—, pk. 

—.35. . . 16.35 
Kutrovich Pál ak. 16.—, pk. 

- . 3 5 - 16.35 
Körmendy Károly npt. 2.—, 

pk. —.45 - 2.45 
Kárász István ak. 13.—, pk. 

—.35 ... 13.35 
Br. Kemény Kálmán td. 16.—, 

pk. —.35 16.35 
Komka Gyula td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Klein Náthán ak. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Kostialik János td. 24.—, pk. 

—.16 24.16 
Kárász Imre ak. 20.—, pk. 

—.35 20.35 
Átvitel 9804.40 

Befizetések K 
Áttétel 9804.40 

Király Dénes td. 16.—, pk. 
—.23 16.23 

Kodolányi Gyula td. 16.—, pk. 
—.35 16.35 

Közel ka Pál td. 2 . — 
Kraft József td. 1 6 . - , pk. —.35 16.35 
Kralovánszky János td. ... ... 8 . — 
Keleti Lajos td. 16.—. pk. 

—.35 16.35 
Kolozsvári Andor td. 16.—, 

pk. —.35 ... 16.35 
Korén Ödön td. 16.—, pk. 

- . 1 6 _ 16.16 
Körös László ak. 16.—, pk. 

—.35 ... ... 16.35 
Kugler István td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Kenesey Kálmán ak. 10.—, pk. 

—.35 10.35 
Kovács Albert td. 8. — , pk. 

—.35 8.35 
Király Emil td. 16.—, pk. —.43 16.43 
N. Kiss Pál ak. 20.—, pk. 

- . 1 6 ... 20.16 
Küzdy Árpád npt. 2.—, pk. 

—.45 ... - 2.45 
Kiss Mihály npt. 3 . — 
Dr. Kirchgatter Lajos hd. ._ 19.75 
Gr. Károlyi urad. hd. 26.15 

László Miksa lb.56.—, üb. 1 .— 5 7 . — 
Laukó Sándor ak. 16—, pk.35.— 16.35 
Linhart Ödön td 8 . — 
özv. Loványi Lénártné ak. 14.—, 

pk.—.35 14.35 
Lőcse város ak; 10.—, pk. 35.— 10.35 
Liebner József hd 2.95 
Lipcsey László td.— — — ... 14 .— 
Lahner Károly td.._. — ._. ... 8 . — 
Lászlóffy Gábor ak. 16.—, pk. 

—.16 16.16 
Átvitel 10198.69 
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dr. Loncár József td. 16.— , pk. Milosevich György td. 16.—, 
—.35 16.35 pk. —.35 16.35 

Löv Jenő td. 16.—, pk. --.35 16.35 Br. Majtényi László ak. 10.—, 
László János td. 32.—, pk. -- .05 32.05 pk. —.43 10.43 
Lővárdy Alajos td. 16.—, pk. Matavovszky Árpád td. 16.—, 

—.35 . — 16.35 pk. —.35 16.35 
Lantos Izsóné lb. 330.—, pk. Matherny Róbert td. 16.—, pk. 

1.50 _ — 331.50 —.35 16.35 
Lintia Valér td. - 16- — Murinai György td. 16.—, pk. 
Lochián V. ld. — . 16.— —.35 16.35 
Lür Ferencz Eő. 6.—, pk. 55. — 6.55 Marosi Antal td. 16.—, pk. 
Lang Ernő td. 16.—, pk. --.35 16.35 —.35 16.35 

Máthé Ambrus td. 16.—, pk. 
Mikolasek György td - — 1 6 . - —.35 ... 16.35 
Mezey Artúr td. 16.—, pk. Metzli Kamill td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 —.35 16.35 
Mattanovich Károly td. 16.—, 

16.35 
Michna Bertalan td. 8.—, pk. 

16.35 

pk. —.35 . 16.35 —.35 _ ... 8.35 
Matusovich Károly td. 8 . -- 8 . — Mike Imre td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Maukovich Rezső td. 16.—, pk. Molnár Antal td. 48.— 

—.35 ' . . . 16.35 Muraközy János ak. 28.—, pk. 
Medveczky Ernő td. 16.—, pk. —.35 . ... 28.35 

—.35 16.35 M.-Szigeti erdőig, hd.— ... 20.91 
Miskolczy János ak. 16.—, pk. Mányay Imre hd. ... ._ ._ ... 7.75 

—.35 ... . 16.35 
Mikolás Vincze td. 16.—, pk. Nóvák Ferencz td. 16.—, pk. 

—.35 ___ ... 16.35 —.35 16.35 
Milosevic Dusán td. 16.—, pk. Nozdroviczky Miklós td. 16.—, 

—.35 . 16.35 pk. —.35 16.35 
Modor város td. 16.—, pk. Ch. Nagy Antal ak. 15. - , pk. 

—.35 ._ ._ 16.35 —.35 15.35 
Molcsányi Ernő ak. 16.—, pk. Nemes Károly t d . . . . . 1 6 . -

—.35 . . . 16.35 Neuberger testvérek td. 16.—, 
Molnár Imre td. 16.—, pk. pk.—.16 16.16 

—.35 16.35 Neogrády Kálmán ak. 16.—, 
Mairovitz Mór td. 16.—, pk. pk. - . 1 6 16.16 

—.35 ._ .. 16.35 Nyul Sándor td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Mányay Imre td. 16.—, pk. Nickmann Róbert td. 16.—, pk. 

—.35 . . 16.35 —.35 16.35 
Mihalik Dezső ak. 16.—, pk. 

16.35 
Neviczky Miklós td. 32.—, pk. 

16.35 

—.35 .. — 16.35 —.65 ._ 32.65 
Átvite 10902.74 Átvitel 11319.05 
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Áttétel 11319.35 

Nagybiszterczei v. urb. hd. ... 24.55 
Nyiri Dénes td. 8.—, pk. —.35 8.35 
Neuhöfer-Sohn hd. 10.50 
Nechay Osvald lovag td. — 8 . — 

őzv. Oesterreicher Luiza lb. 
400.—, fib. 1 . — — 4 0 1 . — 

Oláh József td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Hg. Odescalchy Artúr ak. 36. —, 

pk. —.35 36.35 
Orosz Simon td. __. ... — — 16.— 
Ondrus Gyula td. — 16 .— 

Peröcsényi hitbir. Eő. 12.—, pk. 
—.12 12.12 

Persián Iván lb. 50.—, üb. 1 .— 5 1 . — 
Pfeiffer Gyula td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Báró Podmaniczky Géza ak. 

20.—, pk. —.35 20.35 
Pöschl Ferencz td. __. ... 10 .— 
Preiszner Nándor ak. 16.— pk. 

- . 3 5 ._ ... 16.35 
Pálffy Alajos ak. 16.—, pk. 

—.35 — 16.35 
Partos Vilmos td ... 16 .— 
Patzl Jenő td. 1 6 . - , pk. —.35 16.35 
Peiszerle Pál td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Praxa János td. 16.—, pk. —.35 16.35 
özv. Prodánovics Jánosné ak. 

9.—, pk. —.35 .__ 9.35 
Puchreiner Henrik td. 16.—, 

pk. - . 3 5 16.35 
Puskás Ferenc td. 16.—, pk. 

—.35 - 16.35 
Pisó János Npt. ... ._ - 2 .— 
Payer Artúr td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Prekup Győző td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Páll Miklós ak. 10.—, pk. - . 3 5 10.35 

Átvitel 12150.82 

Befizetések K 
Áttétel 12150.82 

Báró Perényi Zsigmond ak. 
20.—, pk. —.45— ... . 20.45 

Polák Ferencz td. 16.—, pk. 
- . 3 5 ... ... 16.35 

Pomárius Alfréd td. 16.— , pk. 
—.35 ... . ._ 16.35 

Prohaszka Lajos ak. 16.— pk. 
—.35 __ 16.35 

Pohl József td. 16.—, pk. - . 3 5 16.35 
Piatsek János td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Payer Sándor ak. 3.—, pk. • - . 3 5 3.35 
Prunyi Albert td — 16.— 
Pécsi Ottó td. 16.—, pk. • - . 3 3 16.33 
Peltzmann Adolf td. 8.— pk. 

—.35 8.35 
Pécsváradi erdőgond. hd. 14.73 
Plotényi Jenő td. 16.— pk. 

—.35 16.35 
Papp Sándor td. ._ 10 .— 
Pfeifer Gyula Eép. I. 1. 11.20, 

Eép. 1.2.11.20, Eép. I I . 12.—, 
pk. - .12 __ — 34.52 

Pintér János npt. 3.—, pk. 
—.45 — . 3.45 

Rónai Miksa Eő. ... — . 6 . — 
Rottler József td. 16.— pk. 

—.35 16.35 
Rades Dávid td 16.—, pk. —.35 16.35 
Rejtő Adolf td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Revóczky Béla td. 16.— , pk. 

—.35 . 16.35 
Rietmüller Ármin td. 16.--, Pk. 

16.35 

—.35 - 16.35 
Rimler Pál td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Rozinszky János td. 32.— pk, 

—.35 32.35 
Ráth Mór Eő. . . — — 6.— 
Báró Radvánszky Géza ak. 

2 0 . - , pk. —.35 20.35 
Átvitel 12538.90 
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Regenhart Pál td. 16.—, pk. 
—.35 16. 35 

Reithofer Ferencz td. 16.—, 
pk. —.35 16. 35 

Rhédey József td. . - ... .. 16 — 
Rochlitz Dezső td. 16.—, pk. 

—.16 . 16 16 
Rochlitz Nándor ak. 10.— , pk. 

—.35 ._ 10 35 
Répászky István td. 16.— pk. 

—.35 16 35 
Radnótin r. k. status hd.. 22 15 
Báró Kévay Gyula ak. 5.— 

pk. —.35 . . . . 15 35 
Rudas Miksa td. 16.—, pk. 

.16 16 16 
Rajzinger Antal td. 16.— pk. 

—.35 16 35 
Dr. Reitzer László lb. 425.—, 

üb. 1 . — — - 426 — 
Rausz István td. 16.—, pk. -- .35 16 35 
Rehák Géza Eld _. . 2 — 
Réssel István td. 16.—, pk. 

—.35 16 35 
Rozsnyó község hd. . _ 24 55 
Rozsnyó község áb. ... . __ . . . . 24.55 
Spitzer Ignácz npt. 3.—, pk. 

—.45 . . . 3 45 
Özv. Székács Ferenczné lb. 

655.—, üb. 2.50... 657 50 
Sulyok Sándor Eő. 6 . - , Sz. 

4.80, áb. 3.— . . . . . 13 80 
Szabó György ak. 16.— pk. 

—.35 16 35 
Sáros vm. gazd. egyes. ak. 9.—, 

pk. —.35 - 9 35 
Sárói uradalom td. 16.—, pk. 

—.35 . 16.3: 
Schaller Kálmán td. ... . 8 .— 
Scherer Ágost td. 26. — pk. 

—.35 16 .35 
Átvitel 13951.42 

Befizetések K 
Áttétel 13951.42 

Schleifer Bertalan td. 16.—, 
pk. —.25 16.25 

Scholtész Henrik td. 16.—, pk. 
—.35 . 16.35 

Schuszter József ak. 2.—, pk. 
—.35 ... 2.35 

Özv. Seeberg Adolfné ak. 7.—, 
2.35 

pk. - . 3 5 7.35 
Simonek Gotthard td. 16.—, 

pk. —.35 . 16.35 
Sipos Antal td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Sommer Károly ak. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Stark Dezső td. ... ... ... 8 . -
Strompf Pál td. 16.—, pk. 

—.35 - - 16.35 
Szabadka város kid. 6.—, pk. 

16.35 

—.35 6.35 
Z. Szabó Kálmán td 8 . — 
Szarkássy János ak. 16.—, pk. 

—.35 . • 16.35 
Szatmárnémethi város hd. ... 45.75 
Gr. Széchényi Sándor ak. 16.—, 

pk. —.35 16.35 
Szentpályi Kálmán td. 16.—, 

pk. —.35 16.35 
Sziklay Emil td. 16.—, pk. 

—.35 - 16.35 
Szimon Béla td. 6.—, pk. —.35 16.35 
Szelényi Gusztáv td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Ifj. Szögyény László ak. 16.—, 

16.35 

pk. —.50 16.50 
Saenger Nándor td. 16.—, pk. 

- . 3 5 16.35 
Schanzer Ignácz td. 16.—, pk. 

—.16 16.16 
Schönherr Sándor td. 16.—, 

pk. - . 3 5 16.35 
Sternberg Frigyes ak 20.—, 

pk. - . 1 6 20.16 
Átvitel 14310.84 
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Szakmáry Ferencz td. 16.—, 
pk. — . 3 5 - 16.35 

Szvoboda Mihály td. 16.—, pk. 
—.35 ... 16.35 

Sághy Kálmán ak. 16.—, pk. 
- . 3 5 ... ... 16.35 

Schöpflin Alajos td. 16.—, pk. 
—.35 16.35 

Szádeczky Miklós td. .„ ... 16 .— 
Szántó Mihály td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Sepsiszentgyörgy város td. 16.—, 

pk. - . 5 5 ._ ... ... 16.55 
Schmotzer János td. ... ... 16 .— 
Skorpil Ede td. 16.—, pk. —.33 16.33 
Sterba Szabolcs td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Scholtz Gyula td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Szikora Mihály Eő. 6.—, áb. 

6 .— ... 1 2 . -
Seidner Bernát td. 16.—, pk. 

—.55 16.55 
Selymessy Ferencz Sz. 1.50, 

pk. —.20 - 1.70 
Seyfried Jakab td. 16.— , pk. 

- . 2 3 16.23 
Szauer Oszkár td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Szekszárdi erdőgond. h d — ... 17.35 
Szexi Ferencz Eő. 6.—, pk. 

—.55 6.55 
Sztankovánszky János ak. 16.—, 

pk. - . 3 5 - 16.35 
Somkereki Gusztáv ak. 16.—, 

pk. - . 3 5 . . . 16.35 
özv. Szepesházi Jánosné td. ... 32.-
Schuszter Lajos td. 16.—, pk. 

—.23 16.23 
Szénássy Béla td. 16.—, pk. 

—.55 16.55 
Átvitel 14674.38 

Befizetések K 
Áttétel 14674.38 

Saághy Lajos td. 16.—, pk. 
- . 3 5 ... ... 16.35 

Soltész Gyula td. 18. , pk. 
— 35 ... 18.35 

Szabó Endre td. 16.—, pk. - . 3 5 16.35 
Somogyi Ferencz td. 16.—, pk. 

—.35 — 16.35 
Schmidt Ferencz (Sz) hd. ... 12.55 
Gr. Széchényi Viktor hd. ... 5.35 
Selmeczi főiskola hd. .. 18.03 

Tomasovszky Imre td. ... ... 8 .— 
Tripammer Károly td. 16.—, pk. 

- . 3 5 ._ 16.35 
Terény Sándor td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Tirts Rezső td. 1 6 . - , pk. —.35 16.35 
Tóth András Eő. 6.—, pk. —.55 6.55 
Török Gábor td. 16.—, pk. 

- . 3 5 ... 16.35 
Török László td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Török László hd. 11.75 
Tribus Gusztáv td. 16.—, pk. 

—.35 _ 16.35 
Gr. Teleki Arvéd td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Tonházy Gyula td. ... 16 .— 
Trostler Ármin td. 16.—, pk. 

—.55 16.55 
Tordony Emil td. ... ._. 16 .— 
Teodorovits Ferencz td. 16.—, 

pk. —.35 . . 16.35 
Tomka Kálmán td. 16.—, pk. 

—.35 ... 16.35 
Temesvár város jövedékkezelő-

sége ld. ._ 8 . — 
Trauer Gyula td. 16.—, pk. 

—.35 - 16.35 
lausch Rezső td. 16.—, pk. 

- . 6 5 16.65 
Átvitel 15040.71 



Befizetések K 
Áttétel 15040-71 

Dr. Tuzson János td. 16.—, pk. 
- . 1 6 16.16 

Tomasovszky Imretd.— ... ... 8 .— 
Toperczer Árpád td. 16.—, pk. 

- . 3 5 16.35 
Tölg Vilmos att. 80 .— 
Thám Géza npt. 2.—, p k . - . 1 2 2.12 
Tóth Miklós td. 16.— 

Urbán Gyula td. ... __ ... ... 16.— 
Újvidék város kid. 6.—, pk. 

- . 3 5 6.35 
Urbanszky István td. 16.—, pk. 

—.35 - _ ... 16.35 
Ungvári főerdőhivatal Eép. I. 

1. 16.—, Eép. I. 2. 16.—, 
Eép. II. 15.92 47.92 

Vadas Gyula ak. 12.—, pk. 
—.35 12.35 

Velics János td. ... ... ... 16.— 
Veszprém város ak. 10. - , pk. 

- . 3 5 10.35 
Vidor Ignácz td. 1 6 . - , pk. — .35 16.35 
Vrbokay István Eő. 6.—, Sz. 

2.40 8.40 
Vály Ferencz td. 16.—, pk. 

- . 3 5 16.35 
Vasvár Szombathelyi Székes

káptalan kid. 6.—, pk. —.35 6.35 
Vaitzik Ede td. 1 6 . - , pk. —.35 16.35 
Vajdej község hd ... ... ... '4 .15 
Vaszary Antal td. 16.—, pk. 

—.35 ._ ._. 16.35 
Voigt Hermann td. 8.—, pk. 

—.35 8.35 
Vassányi M. István td. 16.—, 

pk. —.35 16.35 

Átvitel 15423.66 

Befizetések K 
Áttétel 15423-66 

Velics Rezső td. ._ 16.— 

Wessely Alajos td. 16.—, pk. 
—.35 16.35 

Witting Emil td. 16—,pk. —.35 16.35 
Wanyek Arnold td. ... 8.— 
Wilhelmb Gyula td. 8.— 
Wocher Lajos td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Wellebil Károly td. 16.— pk. 

—.35 ... 16.35 
Weidmann József td. 16.—, pk. 

- . 3 5 ... 16.35 
Walland Géza Eő. ... ... 6.— 
Weress Sándor ak. 10.—, pk. 

—.35 _ 10.35 
Willand Arthur hd. ._ 8.55 

Zathureczky Vilmos td. 16.—, 
pk. —.35 16.35 

Zuszkin Ferencz td. 16—, pk. 
- . 3 5 _ 16.35 

Zachár Gyula td. 16.- •, pk. 
—.35 — 16.35 

Zimmermann Gusztáv td. 8.—, 
pk. —.35 8.35 

Zsolnai czellulozegyár td. 16.—, 
pk. —.35— 16.35 

Zubrochlovai v. urb. hd.— ... 25.35 
Zathureczky Gyula td. 16.—, 

pk. - .35 16.35 
Zsivánovics Zsiva td. 16.—, 

pk. —.55 16.55 
Zachár Mihály pk. ._ 2.09 
Augusztus havi bevétel 15696.40 
Január-júliusi bevétel 45675.53 

Összesen ._ 61371.93 

<*? ű£ 
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Az „Erdészeti Lapok" 1907. évi XVIII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az E R D É S Z E T I L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért 

a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczad-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolezvan (80) 
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen
kint negyven (40) fillér számíttatik. Legalább háromszori és ennél többszöri 
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételt 
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt. 

Táblázatok, nyomdai szabály szerint, kétszeres árral számittatnak. 
Kttlön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon-

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei busszólákat 

S Ü T opt ikai t á v o l s á g m é r é s s e l 
Ar 6 5 frttól felfelé. 

MérA-asBtaloltat n é a { r 6 s v o n a l x < i k t t a l , m*rA< saalagrokat, faatlalékat, raJxegKfcfizttfcet, t*rft-
l e i m é r A t t e t (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket koszit a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R é s FIA 
csáuz. és kir. udvari látszerész- és müszergyáros 

Bécs, (I., Kohlmarlet 8.) 
Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 

kitüntetve. 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. 

Valamennyi mérő műszerünk C a l d e r o n i és Tsa budapesti czégttfl Is 
beszerezhető. Minden műszer ozégünkkel van ellátva. (1. X I I . 9) 

Gyakorlat i erdész, középkorú, ki 26 évig nagy uradalmakban 
mint erdőmérnök működött, önálló erdészi, erdőgondnoki, erdő
mérnöki vagy ehhez hasonló állást keres; vadászatok kitűzésében 
és vezetésében jártas. Czim a kiadóhivatalban. (3. IV. 4.) 



II 

H O L F E L D erdöTanácsos-féle 
v a d t a k a r m á n y , illetőleg 

öz-nyalaiópor és öz-nyalalókö 
A téli etetéshez ajánljuk a gyakorlatban 2 6 éven 
át bevált s az aggancsképződésre, valamint a 
vad egészségére kedvezően ható is xv ISJ 

vadtakarmányt ill. őz-nyalatóport 
HOLFELD erdötanácsos örökösei 
E i c h w a l d , Tep l i t z mel le t t (Csehország) 

Pályázat. Gróf Pappenheim Siegfriedné Károlyi Erzsébet 
grófnő O főméltósága fényi (Szatmár megye) uradalmában egy 
kezelő erdészi áüás betöltendő. 

Javadalmazás: 1000 korona készpénz, 6 métermázsa buza, 
12 métermázsa rozs, 8 métermázsa tengeri, 200 liter fejtett újbor, 
3 kat. hold földilletmény, marhatartásra 6 kat. hold föld, 3 borjú 
és 10 db. süldőre nyári legelő, szabad tüzelő, Fény községben 
szabad lakás kerttel. Jövedelem száztóli. Egy évi próbaév után 
nyugdij-igény. 

Pályázóktól megkívántatik: 1., hogy az 1879. évi X X X I . t.-cz. 
3 6 . §-ában előirt minősítéssel bírjanak, 2. az erdészeti szolgálathoz 
megkívántató ép erős testalkat, jó látó, halló és beszélő képesség, 
járásorvosi bizonyitványnyal igazolandó. 

Kérvények Főméltóságu Grófnőre czimezve alulírott hivatal
hoz beküldendők. 

U. p. Buják (Nógrád megye.) (4) Urad. erdőhivatal. 

Faárverósi hirdetmény. A kistapolcsányi főherczegi uradalom 
alulírott hivatalos helyiségében, / . év október hó 6-án délelőtt 11 
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órakor megtartandó nyilvános irás- és szóbeli versenytárgyaláson 
eladja az uradalom fenyőkosztolányi erdőkerületében a f. évre 
letárolásra kijelölt erdőrészekben kitermelhető mintegy 500 m3 

bükk haszonfa, 15,000 m3 bükk hasáb és 5000 m3 bükk dorong 
tűzifát. 

Vevő a fát saját munkásaival és költségén köteles termelni és 
választékolni. 

Zárt Írásbeli ajánlatok, melyek 1 K bélyeggel látandók el 
s melyekben a beajánlott árak a haszonfánál m3, a tűzifánál pedig 
(hasáb és dorong együtt) ürm3 szerint teendők ki, az árverés 
napján a szóbeli árverés megkezdéséig (délelőtt 11 óra) alulírott
nál nyújtandók be. 

Bánatpénz 6000 K készpénzben az ajánlathoz melléklendő. 
Szóbeli árverésen csak az vehet részt, ki kellőleg felszerelt Írás
beli ajánlatot adott be. 

A kijelölt vágások az erdőhivatalnál, vagy a fenyőkosztolányi 
fővadász-laknál való előzetes jelentkezés után megtekinthetők. 

Részletes eladási feltételekkel kívánatra az erdőhivatal szívesen 
szolgál. 

A kistapolcsányi főherczegi uradalom erdőhivatala. 
Kistapolcsány, 1907. évi szeptember hó 3. 

(5) Borsiczky Ottó 
főherczegi főerdész. 

Árverési hirdetés. 327/197. sz. — Debreczen sz. kir. város 
tulajdonát képező Nagycsere erdőségben levő több mint 19,000 
darab magfának nyilvános árverésen eladása a városi Tanács által 
elrendeltetvén, ezen árverés megtartására 1907. évi október hó 4-dik 
napjának d. e. 10 órája a Városház nagy tanácstermében tűzetik 
ki s arra a venni szándékozók azon figyelmeztetéssel hivatnak 
meg, hogy az árverési feltételek e városi számvevőségnél hétköz
napokon 9 órától 12 óráig megtekinthetők. 

Debreczen, 1907. évi augusztus hó 22-én. 
(6) A városi Tanács. 

Hirdetmény. 3156/1907. sz. — Ezennel közhírré tétetik, hogy 
a berzovai m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó A. ü. o. II. vágás-
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sorozat 10, tag 241. részletén kitűzött mintegy 27T8 kataszteri hold 
kiterjedésű tisztázó vágásban mintegy 52 tnfi tölgy, 451 tniA bükk 
és gyertyán és 23 tm3 juhar stb. műfára továbbá 217 tm% tölgy, 
2862 tmz bükk, gyertyán és egyéb tűzifára becsült famennyiség 
eladása iránt a lippai m. kir. főerdőhivatal irodahelyiségében folyó 
évi október hó 7-én délelőtt 10 órakor kizárólag zárt Írásbeli 
ajánlatok tárgyalásán alapuló nyilvános versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Kikiáltási ár 12566 (tizenkettőezer-ötszázhatvanhat) korona, 
bánatpénz 1260 (egyezerkettőszázhatvan) korona. 

Mindazok, kik árverelni szándékoznak felhivatnak, hogy írás
beli ajánlataikat a lippai m. kir. főerdőhivatalnál, folyó évi október 
hó 7-én délelőtt 10 óra előtt az árverési feltételekben kitüntetett 
módon, bánatpénzzel együtt adják be, mivel később érkező, avagy 
távirati uton benyújtott ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni. 
Az árverési és szerződési feltételek akár a berzovai erdőgondnok
ságnál, akár az alulirt főerdőhivatalnál a hivatalos órákban meg
tekinthetők. 

Lippa, 1907. évi szeptember hóban. 
(7). M. kir. főerdőhivatal. 

Faeladási hirdetmény. 3173/1907. sz. — A beszterczei m. kir. 
erdőigazgatóság kerületében Besztercze-Naszód vármegyének az 
Aranyos-Besztercze folyóra hajló részén, Lajosfalva község határá
ban fekvő és a naszódvidéki'ösztöndij-alap tulajdonát képező u. n. 
Dosu Stenisozei nevü erdő. 
„A" ü. o. I. vágássorozatában (Ruszájavölgy) 301 "57 kat. hold 

II. „ (Oindakuluj) 240-29 n tt 
tt Í; tt III. „ (Diaka) 6 0 - 6 2 tt tt 

Összesen 602-48 kat. hold 
vágásterületen található és 1908. évi július 1-től számitott 7 (hét) 
év alatt kihasználandó 83,918 /re3-re becsült luczfenyő-haszonfa 
tömegnek tövön való eladására, Beszterczén a m. kir. erdőigaz
gatóság hivatalos helyiségében 1907. évi október hó 15-én d. e. 
11 órakor a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur jóvá
hagyásának fenntartása mellett zárt írásbeli ajánlatok utján nyilvános 
versenytárgyalás fog tartatni. 
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Az egész áruba bocsátott fatömeg kikiáltási ára 5 0 3 , 5 0 8 , azaz 
(ötszázháromezerötszáznyolcz) korona. 

A zárt Írásbeli, ivenkint 1 koronás bélyeggel elátott és 1 0 % 
bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben a fennebb részletezett 
összes területen levő fakészletért megajánlott vételár szóval és 
számjegyekkel is tisztán és olvashatóan kiirandó és amelyekben 
ajánlattevő által határozottan kijelentendő, h o g y az árverési és rész
letes szerződési feltételeket ismeri, azokat változatlanul elfogadja 
és azoknak magát aláveti 1 9 0 7 . évi október hó 15-én d. e. 11 óráig 
a beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be. 

Oly ajánlatok, melyek nem a felsorolt összes vágások fakész-
letére, hanem csak azok némelyikére tétetned, továbbá amelyek a 
kikötött feltételeknek nem felelnek meg, amelyek elkésve nyúj
tatnak be (utóajánlatok) vagy pedig a megállapított árverési és 
szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak magukban — 
figyelembevétetni n e m fognak. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur részére fenn-
tartatik a jog, hogy az ajánlatok közül szabadon választhassa el
fogadásra azt, amelyet, tekintet nélkül az ajánlat magasságára , saját 
belátása szerint legmegfelelőbbnek talál, vagy h o g y az összes 
ajánlatokat is visszautasíthassa. 

Egyenlő ajánlatok esetében előny adatik azon ajánlattevőnek, 
aki kötelezi magát arra, hogy az eladás tárgyát képező fakészleteket 
Lajosfalva községben dolgozza fel s e czélra a községben fürész
telepet rendez be. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóságnak és a szamosvölgyi felső m. kir. erdő
gondnokságnál Ó -Radnán a hivatalos órák alatt megtekinthetők, 
ahol az esetleg szükséges bővebb felvilágosítások is megadatnak. 

Beszterczén, 1907 . évi augusztus hó 2 5 - é n . 

(8) M. kir. erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. A bodai volt úrbéres birtokosság 1 9 0 7 . 
évi szeptember hó 29-én délután 3 órakor Bodán (Baranya m.) 
a községházánál tartandó nyilvános, zárt írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött árverésen a nagymél tóságú m. kir. földmivelésügyi 
miniszter urnák 4 7 . 8 2 8 / 1 9 0 7 . szám alatt adott engedélye alapján 
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eladja tövön a legelő-erdőben kijelölt 49/3 k.-hold nagyságú terü
leten található fakészletet, mely a hivatalos becslés szerint 1615 m3 

kocsánytalan tölgy, 538 m3 cser-tölgy és 2338 m3 gyertyán- és 
bükk bánya- és tűzifából áll. 

Kikiáltási ár mint hivatalos becsérték 24.227 K 20 fillér. 
Bánatpénz ennek 10%-a . 

A részletes árverési feltételek megtekinthetők az alant irt volt 
úrbéres birtokosság elnökénél és a siklósi m. kir. járási erdő
gondnokságnál (Pécs, Szczitovszky-tér 13. sz.) a hivatalos órák 
alatt. 

Boda, 1907. évi szeptember hó 5-én. 
(Baranya m., u. p. Szentlőrincz.) 

(9) A volt úrbéres birtokosság elnöksége. 

RIEDEL GUIDO és GÜSSLER EDE 
ékszerészek, J á g e r n d o r f (Osztr. Szilézia). 

Vadászati ékszerkiilönlegességek készítése szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb., arany- és ezüst

tel, legfinomabb kivitelben. M i n d e n n e m ű vadász-
trophaea feldolgozása d i s z - é s l u x u s t á r g y a k k á , , 
mint fényképkeretek, serlegek, szivarvágók, szipkák, fal-S 
diszek stb. — Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. —< 
Szarvas- és rókafogakat legmagasabb árakon veszünk.-r 

Van szerencsém b. tudomására hozni, hogy előjegyzéseket 
horvát-szlavón származású „vetó-tölgymakkra", őszi szállításra, már 
most elfogadok és legolcsóbb árakat, valamint kifogástalan kiszol
gálást előre is biztosithatok. Goldschmidt Lipót 
(12. II. 1.) Fiume (ezelőtt Sziszeken). 

Pályázat gazdasági gyakornoki esetleg erdészeti állásra. 
7271/eln. IV/1/1907. sz. — A m. kir. ménesbirtokok és a gödöllői 
koronauradalom tiszti létszámában 1000 K segélydijjal járó négy 
gazdasági gyakornoki állás pályázat utján töltetik be. 

Pályázhatnak oly magyar honos ifjak, kik gazdasági szak
tanulmányaikat sikerrel bevégezték és katonai kötelezettségüknek 
már eleget tettek, gazdasági akadémiát végzettek, valamint azok, 
akiknek erdészeti oklevelük is van, előnyben részesülnek. Az az 
okleveles gazda, akinek erdészeti oklevele is van, kineveztetés 
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esetén ideiglenes minőségű gazd. ellenőrré neveztetik ki, évi 
2000 K fizetéssel s a nyugdíjba be nem számitható 20 /re8 tűzifa 
járandósággal és 1 kat. hold illetményföld haszonélvezetével. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott pályázati kérvények folyó évi 
október hó 10-ig közvetlenül hozzám (Budapest, földmivelésügyi 
minisztérium, Országház-tér) nyújtandók be s eredetiben avagy 
hitelesített másolatban a következő okmányokkal szerelendők fel: 
születési bizonyitvány, végzett tanulmányokat (közép- és szak
iskola), valamint katonai kötelezettség teljesítését s az eddigi fog
lalkozást tanúsító bizonyítványok. 

A kinevezendő gyakornok tartozik állását azonnal elfoglalni, 
amikor esküt tesz és beválás esetében szolgálata az eskütétel nap
jától számit, azonban be nem válás esetében szolgálata két éven 
belül minden igény kizárásával felmondható. 

A gazdasági szakképzettségen kivül erdészeti oklevéllel is 
biró és ideiglenes minőségű gazdasági ellenőrré kinevezendő 
pályázó szintén tartozik állását azonnal elfoglalni, amikor esküt 
tesz. Az illető köteles leend az erdészeti államvizsgát egy év 
leforgása alatt letenni és csak ennek megtörténtével s az esetben 
fog állásában véglegesittetni, ha egyébként azon szolgálatra, amelyre 
alkalmaztatott, megfelelőnek bizonyult. 

Az erdészeti államvizsgának le nem tétele miatt egy év után f 

be nem válás esetén pedig két éven belül az ideiglenes kinevezés 
minden további eljárás nélkül és minden igény kizárásával vissza
vonható. 

Budapest, 1907. augusztus 27. 

(13) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Őszi szállításra keresünk 40—50.000 legalább két, esetleg 
több éves kocsánytalan tölgycsemetét. Ajánlatok a selmeczbányai 
városi erdőhivatalhoz kéretnek. (14) 

Erélyes, gyakorlattal biró, végzett akadémikus erdész keres
tetik nagy erdőuradalomhoz. Kívántatik német és horvát nyelv, 
teljes jártasság erdőmüveléshez. Arczképes ajánlatok „Életpálya" 
jeligével a kiadóhivatalba intézendők. (15) 
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E r d e i f a c s e m e t e - e l a d á s . 
1907. évi őszi vagy 1908. évi tavaszi ültetésre szállítandó : 

5 0 . 0 0 0 drb 5 éves átiskolázott luczfenyócsemete 
4 0 0 . 0 0 0 „ 3 „ luczfenyócsemete 

1,000 0 0 0 „ 2 ,, erdei fenyócsemete 9 0 0 . 0 0 0 „ 2 „ molyhos tölgy Quercus pubercens 2 , 0 0 0 . 0 0 0 „ I „ kocsányos tölgy Quercus pedunculata 
6 0 0 „ 3 „ juharcsemete Acer pseudoplatanus 

és átiskolázott 13.000 ,, 3 „ sz i l facsemete Ulmus campestr is át
iskolázott 

az összes csemeték elsőrendű minőségűek. 
Junghans E. erdögondnokságánál, 

xiv. i.) Lunkaszpr ie u. p. Dobrest (Bihar megye). 

Árverési hirdetmény. 5964/1907. sz. — Körmöczbánya szab. kir. 
r. t. főbányaváros tanácsa részéről a városi képviselőtestület 1907. 
évi augusztus hó 5-én 155. sz. a. hozott közgyűlési határozata 
alapján közhírré tétetik, miszerint a felsőbb hatósági jóváhagyás 
fenntartásával nyilvános írásbeli versenytárgyalás és kapcsolatos 
szóbeli árverés utján a kormányhatóságilag jóváhagyott üzemterv 
alapján, zólyomvölgyi A. üzemosztály 6. tag 6. osztagában 1908-ik 
évben kihasználás alá kerülő összesen mintegy 6 7 kat. hold kiter
jedésű erdőrészletben találtató 13.000 koronára becsült fának és 
pedig jegenyefenyő és luczfenyő fának tövön lehámozatlan álla
potban, azaz luczkérgestől az erdőben 1908. évi május hó 1-től, 
1909. évi márczius hó 31-ig való kihasználása eladatik. 

A nyilvános szóbeli árverés 1907. évi október hó 14-én reggeli 
10 órakor Körmöczbányán a városház üléstermében fog megtar
tatni; az irásbelt lepecsételt és 1300 kor. értékű bánatpénzzel ellátott 
ajánlatok pedig, melyekben a felajánlott vételár számokban és 
betűkkel külön írandó ki, és kiemelendő, hogy az ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és magát azonnak féltéi-
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lenül aláveti, legkésőbb folyó éyi október hó 13-ig déli 12 óráig 
a polgármesteri hivatalhoz múlhatatlanul beküldendők. 

Kikiáltási ár a fent kitett becsár, melyen alul való ajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

Az árverési és szerződési feltételek az alulírott tanácsnál, nem
különben a városi erdőhivatalnál megtekinthetők. 

Pót, feltételes, hiányosan kiállított vagy felszerelt és általában 
oly ajánlatok, melyek az árverési vagy szerződési feltételeknek 
meg nem felelnek, továbbá oly ajánlatok, melyek távirati utóm 
vagy melyek nem a kitűzött határidőre érkeztek be, vagy melyek
hez az előirt bánatpénz készpénzben vagy állami letétekre alkal
mas értékpapírokban nem csatoltatott, figyelembe nem vétetnek, 
el nem fogadhatók és visszavettetni fognak. 

Azon erdőrészlet határai, melyen az eladás tárgyát képező fa 
találtatik, városi szakközeg által szabályszerű határjárás mellett fog
nak a venni szándékozóknak a természetben is megmutattatni. 

Ezen határjárási eljárás 1907. évi október hó 7-én reggeli 8 óra
kor veszi kezdetét. 

A fentjelzett erdőrészlet természetbeni határai ezen határjárást 
megelőzőleg is fognak a városi erdészeti közeg által a jelentkező 
érdeklődőknek megmutattatni, azonban a vevő részéről a jogügylet 
megkötésénél és végrehajtásánál és bármely a jogügyletből fel
merülő kérdésekben kizárólag azon határokra történhetik hivat
kozás, melyek a folyó évi október hó 7-én eszközlendő határjárás 
alkalmával az erről felveendő jegyzőkönyv tanúsága szerint a 
természetben megmutattattak. 

Körmöczbánya, 1907. évi szeptember hó 5-én. 

(16) Palkovics, polgármester. 

Árverési hirdetmény. 2965/1907. sz. — Körmöczbánya szab. 
kir. r. t. város főbányaváros tanácsa részéről a városi képviselő
testület 1907. évi augusztus hó 5-én 156. szám alatt hozott köz
gyűlési határozata alapján közhírré tétetik, miszerint a felsőbb 
hatósági jóváhagyás fenntartásával nyilvános írásbeli verseny
tárgyalás és kapcsolatos szóbeli árverés utján a kormányhatóságilag 
jóváhagyott üzamterv alapján az alsóstubnyai erdőgondnokság 
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úgynevezett sikerdei 24. tag 11. osztagában 1907. évi vágásterületen 
döntött és lekérgezett állapotban levő lucz és jegenyefáját ugy, 
amint az döntve a vágásterületen találtatik, eladja. 

A fa 1931-818 /ra3-re és 20.000 koronára van becsülve. Bánat
pénz 2000 korona. 

A nyilvános szóbeli árverés 1907. évi október hó 14-én 
reggeli 10 órakor Körmöczbányán, a városház üléstermében fog 
megtartatni; az eladandó szálfára kiállított írásbeli lepecsételt és a 
fentjelzett értékű bánatpénzzel ellátott ajánlat pedig, melyben 
a felajánlott vételár számokban és betűkben külön írandó ki és 
kiemelendő, hogy az ajánlattevő az árverési és szerződési felté
teleket ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti, legkésőbb a 
szóbeli árverés megkezdése előtt a polgármesteri hivatalhoz mul-
hatlanul beküldendők. 

Kikiáltási ár a fent kitett becsár, melyen alul való ajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

Az árverési és szerződési feltételek az alulírott tanácsnál, 
nemkülönben a városi erdőhivatalnál és a stubnyai erdőgondnok
ságnál megtekinthetők. 

Pót, feltételes, hiányosan kiállított vagy felszerelt és általában 
oly ajánlatok, melyek az árverési vagy a szerződési feltételeknek 
meg nem felelnek, továbbá oly ajánlatok, melyek távirati uton, 
vagy melyek nem a kitűzött határidőre érkeztek be, vagy mely
ekhez az előirt bánatpénz készpénzben vagy állami letétekre 
alkalmas értékpapírokban nem csatoltatott, figyelembe nem vétet
nek, el nem fogadhatók és visszavettetni fognak. 

Azon erdőrészlet határai, melyen az eladás tárgyát képező fa 
találtatik, városi szakközeg által szabályszerű határjárás mellett 
fognak a venni szándékozóknak a természetben is megmutattatni. 

Ezen határjárási eljárás Sikerdőben 1907. évi október hó 7-én 
reggeli 8 órakor veszi kezdetét. 

A fentjelzett fa ezen határjárást megelőzőleg is fog a város 
szakközege által a jelentkező érdeklődőknek megmutattatni, azon
ban a vevő részéről a jogügylet megkötésénél és végrehajtásánál 
és bármely a jogügyletből felmerülő kérdésekben kizárólag azon 
határokra történhetik hivatkozás, melyek a folyó évi október hó 
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7-én eszközlendő határjárás alkalmával az erről felveendő jegyző
könyv tanúsága szerint a természetben megmutattattak. 

Körmöczbánya, 1907. évi szeptember hó 5-én. 
(17) Palkovics, polgármester. 

Versenytárgyalási hirdetés. 3493/1907. sz. — A beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóság Nagyfalu és Qledény községek képvise
letében közhirré teszi, hogy: 

1. Nagyfalu község tulajdonát képező Harina község határá
ban fekvő 27 - 29 k. hold területű 4 5 3 8 9 m3 cserkéreg termelésre 
alkalmas és 317 - 00 ürm3 másnemű tüzifaanyag 2653 korona 45 
fillér kikiáltási ár mellett; 

2. a Qledény község Qurdera nevü erdőrészében kihaszná
lásra engedélyezett 7'93 k. hold területen kijelölt 435 drb. összesen 
559 - 59 mz nagyobbrészt műszaki czélokra alkalmas tölgyfa 14.680 
korona 76 fillér kikiáltási ár mellett a beszterczei m. kir. erdő
igazgatóságnál 1907. év október hó 14-én d. e. 10 óráig benyúj
tandó zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyilvános verseny
tárgyaláson értékesíttetni fog. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt Írásbeli ajánlatoknak 
tartalmazni kell a megajánlott összeg nagyságát számmal és betű
vel kiírva s azon kivül azt, hogy a versenyző az árverési és szer
ződési föltételeket ismeri, azokat elfogadja s magát azoknak alá
veti; továbbá az ajánlathoz csatolandó a megajánlott vételár 10°/o-át 
kitevő bánatpénz készpénzben, vagy ovadékképes értékpapírokban. 

Ajánlat az 1. 2. pont alatt megnevezett faanyagokra együtte
sen nem tehető, hanem csak külön. 

A becslés adatai továbbá az árverési és szerződési föltételek 
a beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Beszterczén, 1907. évi szeptember hó 8-án. 
(18) M. kir. Erdőigazgatóság. 

Árverés visszavonása. Az Erdészeti Lapok XVII. számában 
hirdetett és f. é. szeptember 20-kára kitűzött, a matlárházi fa-
eladást illető árverés, más rendelkezés következtében megtartva 
nem lesz. 

Kelt Hunfalván, 1907. évi szeptember hó 11-én. 
(19) Néhai Loisch Mátyás örökösei. 
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ERDÉSZETI ÉPÍTÉSTAN. Irta: Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középitéstan 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem tagoknak 16 K. — I I . rész: 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. .Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta: Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ára tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 1880—1884, ( I—IV.) és az 1885—89 (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892. (XII.) és 1899. (XIX.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1893—94. (X I I I . és XIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K. 20 fill. nem tagoknak 

2 K. 40 fill. 
Az 1895. (XV.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K. 
Az 1897. (XVII . ) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1898. (XVII I . ) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fill. 
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K- 20 fill. 
Az 1901—1903. (XXI—XXI I I . ) évfolyam ára tagoknak 3 K., nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fillér, másoknak 1 korona. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANGENS-TÁBLÁZATOK. Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem 

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.) 
A LEGELŐERDŐK. Irta: Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapok 

1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak I K. 60 fill. 
nem tagoknak 2 K 40 f; 55 f postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető 

A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy J., Szécsi Zs. és 
Illés N . ; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K-, kötve 13 K. 

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K. 40 fill., másoknak 2 K Bérmentesítésre 45 fill. küldendő. 

A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta: 
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesítésre 35 fill. 
küldendő. 

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K., másoknak 4 K. Bérmentesítésre 
45 fill. küldendő. 

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesitésre 45 f. küldendő. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K., másoknak 5 K. 
Ő FELSÉGE N A G Y FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ara tagoknak 7 K., nem 

tagoknak 8 K Bérmentve küldetik. 
Népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül 

egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenck, bérmentve küldhetők: 
A Z ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Ára 4 K. 

I I . f. Muhok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K. I I I . füzet. Magházas 
növények. Ara 3 K-
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő müvek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha az egyesületnél 
rendelik meg azokat, 25 százalék árengedményben részesülnek : 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Ara 12 K., ill. 9 K 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. I I . kiadás. Ára 6 K., ill. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉQSZÁMITÁSTAN. Ára 4 K., ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ara 1 K. 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. I I . kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ara 8 K., 

ill. 6 K. 
„AZ ERDŐ" kiadóhivatalában 

Budapest, IV. Egyetem-utcza, Franklin Társulatnál megrendelhető „AZ 
ERDŐ" cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, erdé
szeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Előfizetési ára egész évre 
4 K. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztő: Sugár Károly 

m. kir. erdőmester. 
A szerzőknél rendelhetők meg: 

ERDŐMIVELÉSTAN. Ir ta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K, 
nem tagoknak 10 K. 

A SELMECZBÁNYAI M. K. ERDŐAKADÉMIA TÖRTÉNETE ÉS ISMER. 
TETŐJE. Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K-, akadémiai 
hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán). 

A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta: 
Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K. 80 fill., másoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető magyar erdészeti müvek: 
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Magyar, német és franczia nyelven. 

A BÜKKFA KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Irta: dr. Tuzson ,'ános. 
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K. 

AZ ERDŐHASZNÁLATTAN KÉZIKÖNYVE. Ir ta: Szécsi Zsigmond. I I . kiadás. 
Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

ÁLTALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta : Cséti Ottó. I I . kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ara 9 K. 

ERDŐVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 40 f. 
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta: Fekete Lajos. I I . kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. 
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA I— 

X X I V . ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott) Ára 1 K. 

ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ara: 8 K. és ERDEI ROVATOS NAPLÓ, 
Ára 1 K. 20 fill. 
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest. 

TERMESI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége. 
(Jolsva, Gömörm.) Ára 2 K. 

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ES MÜVELÉSE. Ir ta: Vadas Jenő 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könvvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 

LEGELŐ ÉS HAVASGAZDÁLKODÁS. Irta: Berendi Béla. Ára 5 K. (Kap
ható Láhner Péter postamesternél, Rahó, Máramarosm.) 




