
dául: ha egy 24 méter hosszú törzs mérésekor 0*424 m3 eredményt 
kapunk, akkor jobbra haladva ezen vízszintes soron megláthatjuk, 
hogy az „Átmérő" rovatban (5. ábra) a 15-ös szám van. 

Most tehát valamely közönséges átlalóval megállapítjuk az 
átmérőt és a fahossznak és átmérőnek megfelelő köbtartalmat a 
táblázatokból kikeressük, amely jelen esetben ismét 0"424 m3 kell 
hogy legyen. 

A készülék előnyei. 

Az előadottak szerint nyilvánvaló, hogy jelen készülék hasz
nálata által nagy idő- és munkamegtakarítás érhető el, s kezelése 
oly egyszerű és megbízható, hogy a méréseket bárkivel is el
végezhetjük. 

Mig az eddigi méréseknél feljegyeztük a törzs folyószámát, 
hosszát és átmérőjét, tehát ezen három adathoz kerestük a negye
dik adatot, vagyis a köbtartalmat, addig jelen esetben csak két 
adatot jegyzünk fel, t. i. a törzs folyószámát és köbtartalmát. 

Ezenkívül meg vagyunk kiméivé a régi módszer szerint a 
már kikeresett köbtartalmak revíziójától, mert könnyen megeshetik, 
hogy a táblázatokban keresve, ujjunk egy sorral alább vagy föl
jebb csúszik s máris hibás az eredmény. 

A „Faköböző készülék" használata tehát ezt a lehetőséget is 
kizárja. 

ú£ c £ ? 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmányának Buda
pesten, 1911. évi augusztus hó 28-án tartott üléséről. 

Jelen voltak: Dr. Bedő Albert és Horváth Sándor alelnökök, 
Csupor István, Oaul Károly, Hirsch István, Lászlóffy Gábor, 
Muzsnay Géza, Nagy Károly, Schmidt Ferencz és Tomcsányi Gyula 
vál. tagok, Bund Károly titkár és Gaal Károly pénztáros. 

Távolmaradásukat kimentették: Almássy Andor, Bittner Gusztáv, 



Csik Imre, Havas József, Hoffman Antal, Jákói Géza, Kiss Ferencz, 
Kócsy János, Marosi Ferencz és Vadas Jenő vál. tagok. 

I. Dr. Bedő Albert I. alelnök az ülést megnyitván, a jegyző
könyv hitelesítésére Horváth Sándor II. alelnököt és Tomcsányi 
Gyula vál. tagot kéri fel. 

II. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti e lő : 
a bevétel 1911. évi január hó 1-től a mai napig 78727 K 29 f, 
a kiadás ugyanezen idő alat t . . . . . . 44479 „ 83 „ 

Rendkívüli befizetések czimén a következő összegek folytak b e : 
Kötvényben tett alapítványok törlesztésére az alaptőkénél 950 K 

és a Wagner-Károly-alapra 6 K. 
A számadásvizsgáló bizottság július hó 11-én a pénztárt 

váratlanul rovancsolta s azt rendben lévőnek találta. 
Tudomásul szolgál. 
III. Első alelnök bemutatja özv. báró Bánffy Dezsőné követ

kező levelét: 

Méltóságos Alelnök U r ! 
Felejthetetlen jó férjem elhunytával őszinte meleg hangon irt 

részvétét bánatos lelkem egész melegével köszönöm, egyben kérem 
Méltóságodat, hogy hasonló érzéstől áthatott köszönetemet az 
Országos Erdészeti Egyesület minden egyes tagjának tolmácsolni 
kegyeskedjen. Boldogult férjem minden igyekezetét és szorgalmát 
mindig annak az intézetnek avagy egyesületnek szentelte, melynek 
élén állott, hova őt embertársai bizalma ültette. 

Most pedig nekem igen jóleső és felemelő érzés ama meleg 
elismerő szavak áradata, melylyel munkásságát honorálják. 

Kérem az Országos Erdészeti Egyesület minden egyes tagját, 
hogy lelkiismeretes, szorgalmas és munkás vezérét, br. Bánffy Dezsőt 
a minden ízében igaz magyar embert emlékében megőrizze. 

Budapest, 1911 VI /1 . 
Mély tisztelettel 

báró Bánffy Dezsőné. 

Az igazgató választmány mély fájdalom érzésével veszi tudo
másul e köszönetnyilvánítást. 

IV. Tudomásul szolgálnak továbbá a Horvát-Szlavon Erdészeti 
Egyesület, a Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos Egye-



sületének és több vidéki erdészeti egyesületnek részvétnyilvá-
nitásai az elnök elhunyta alkalmából, melyekre annak idején 
válaszoltunk. 

V. A titkár bemutatja a Bedő-Albert-alapitvány két üresedés
ben lévő ösztöndijára beérkezett folyamodványokat. 

Eszerint folyamodtak: 
1. Belházy Jenő végzett gimn. tanuló, jól érett (2 jeles, 6 jó, 

4 elégséges). 
2. Dénes Jenő erdőmérnökhallgató (1 évet végzett). Index: 

4 jeles, 6 jó, 1 elégséges. 
3. Masztics Miklós végzett gimnáziumi tanuló, jelesen érett 

(10 jeles, 2 jó). 
4 . Schlachta László erdőmérnökhallgató, indexében: 3 jeles, 

10 jó , 10 elégséges. 
5. Ifj. Székely István végzett gimn. tanuló, jól érett (4 jeles, 

6 jó, 2 elégséges). 
Az igazgató választmány egyhangúlag a két legjobb elő-

menetelü ifjúnak, Dénes Jenőnek és Masztics Miklósnak adomá
nyozza az ösztöndijakat. 

VI. Az osztrák erdészeti egyesület látogatása megbeszélés 
tárgyává tétetvén, az igazgató választmány elhatározza, hogy fel
kéri a Budapesten lakó választmányi tagokat, hogy a t. vendégek 
budapesti fogadásán vegyenek részt. 

Köszönettel tudomásul veszi továbbá, hogy a földmivelésügyi 
miniszter ur az állami tulajdont érintő kirándulásokra az egyesület 
képviselőit meghívta. 

VII. A furótechnikusok budapesti vándorgyűlésére szóló meg
hívó tudomásul szolgál. 

VIII. A selmeczbányai főiskolai segélyzőegylet köszönő sorai 
a Mensa Akademica részére megszavazott összegért szintén tudo
másul szolgál. 

IX. Uj alapitó tagként felvétetik: Qulácsy Dezső földbirtokos, 
300 K alapítványnyal kötvényben, ajánlja a titkár, rendes tagként: 
báró Radvánszky Antal, ajánlja Osztroluczky Oéza és Rónay Antal. 

K. m. f. 



II. 

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 kötelezettségét 
teljesítette. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt magyar 
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek 
halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági köte
lezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból hasonló 
feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödikből erdő
tisztek 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. szám, 
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 segítő alap stb.). 

Budapest, 1911. évi szeptember hó. 
A titkári hivataL 


