
Az átlaló a czikk Írójánál Beszterczebányán rendelhető meg, 
ára bőrtok nélkül 32 korona, bőrtokkal 38 korona. 

Készül 80 és 60 cm-es nagyságban. A 60 cm-es átlaló főleg 
tutajfaméretezésekre van szánva és a befogó szárak 5 mm vastag
ságura vannak kiképezve, ami természetes magyarázata annak, 
hogy a többletmunka miatt nem adható olcsóbban, mint a 80-cm-es, 
amelynél a befogó szárak vastagsága az U-alaku fémkeretek széles
ségével egyenlőnek = 12 mm-nek vétetett. 

Szabadalmazva van Magyarországon és Ausztriában. Német
országban is bejelentetett, de ennek a szabadalomnak az elnyeré
sétől később eltekintettem. 

Az átlaló összes fémalkatrészei magnáliumból, esetleg alu
míniumból készülnek a rozsdásodás elkerülése s a megkívánt 
könnyüség és rugalmasság érdekében, mig a farészek juhar-, esetleg 
kőrisfából készülnek. 

Egy-egy átlaló súlya körülbelül 60—70 deka. Az átlaló első 
modellje a szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál még a mult évben 
kipróbáltatott. 

A javított mintájú átlalónál a mozgó jobbkar szándékosan 
készült kotyogósra azért, hogy a használat után előállható kopások, 
illetve elferdülések okozta eltéréseknek a helytálló kar által való 
pontos rektifikálhatása szembetűnővé tétessék. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

Meghívó 
az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 

Az O r s z á g o s Erdészeti Egyesület f. évi rendes köz
gyűlését deczember hó 17-én d. e. 10 órakor Budapesten , 
saját székházában (V., Alkotmány-u. 6. sz.) tartja m e g a 
következő tárgysorozat ta l : 



1. Jelentés az egyesületnek a legutóbbi közgyűlés ó ta 
kifejtett tevékenységéről. 

2. Elnök, két alelnök, 13 választmányi tag és szám
adásvizsgáló bizottság választása. A választmányban 10 
hely 4 évre, 2 hely 2 évre és 1 hely 1 évre tö l tendő be. 

A választmányból az a lapszabályok ér telmében kilép
nek, de újból választhatók: Almásy Andor , Csupor István, 
Oaul Károly, Hoffmann Antal, Laitner Elek, Muzsnay 
Qéza, Széchényi Bertalan gróf, Téglás Károly, Tomcsányi 
Gyula, Vuk Gyula. H á r o m hely 3 választmányi tag el
halálozása folytán ürült meg. 

3. Az igazgató-választmány jelentése az 1910 . évi 
zárszámadások megvizsgálása és az 1912. évi költségvetés 
megállapítása iránt. 

4. Az igazgató-választmány javaslata a Deák-Ferencz-
alapitvány 1912. évi kamatainak hovafordítása iránt. 

5. Emlékbeszéd báró Bánffy D e z s ő egyesületi e lnök 
fölött. (Tartja: Téglás Károly miniszteri tanácsos.) 

6. Indí tványok a jövő évi közgyűlés helyére és tanács
kozási tárgyaira nézve. 

7. Indí tványok az egyesület czéljainak e lőmozdí tására 
általában. (Ily indí tványok az a lapszabályok értelmében a 
közgyűlést mege lőző nap ig a titkári hivatalnak írásban 
bejelentendők.) 

Van szerencsénk az O r s z á g o s Erdészeti Egyesület t. 
tagjait felkérni, hogy a közgyűlésen minél s zámosabban 
megjelenni és tanácskozása inkon résztvenni szíveskedjenek. 

Budapest , 1 9 1 1 . évi november hó 4-én. 

Elnökség : Dr. Bedő Albert s. k. 
alelnök. 



ú£ úA 

Ezen meghívóval kapcsolatosan azon t. tagtársainkat, 

akik a m. kir. ál lamvasutak vonalain menet jegykedvezményre 

más alapon nem bírnak jogosul tsággal , felkérjük, hogy 

kedvezményes menetjegy váltására vonatkozó igazolvány 

megküldése végett levelezőlapon legkésőbb deczember h ó 
15-ig az alulirott titkári hivatalhoz fordulni szíveskedjenek. 

A közgyűlést közös ebéd követi, melynek helyét magán 
a közgyűlésen fogjuk a t. tagok tudomására hozni . 

Az Országos Erdészéti Egyesület titkári hivatala. 

II. 

Értesités. 

Az O r s z á g o s Erdészeti Egyesület Igazgató-választmánya 
f. évi november hó 4-én tartott ülésén Kaán Károly választ
mányi tag indítványára elhatározta, hogy az egyesületi nagy
termet olvasó-, a kistermet társalgó gyanánt minden pénteken 
d. u. 4 — 8 - i g a t. tagok rendelkezésére bocsátja. 

Félreértések elkerülése végett hangsúlyozzuk, hogy 
ezen határozat éppen ugy vonatkozik a Budapesten időző 
vidéki —, mint az á l landóan Budapes ten ta r tózkodó tag
társainkra. 

Budapest , 1 9 1 1 . évi deczember hó. 

A titkári hivatal. 


