
téses pergetők piszkos üzeméhez nem igen kapnak munkáso
kat, ellenben ők is előnyben részesítik a füsttel pergetett 
magot. •- ; * •: r-> '.«•(. "f e-,-" .•>:•.."-.i,-.•"•;*"<»;!•";«>*.• ;i : 

A Müller-féle fűrészüzem egy egykeretes kis üzem; a 
függőleges kereten kívül egy tolópados szegélyező körfűrész, 
egy egyszerű körfűrész és egy maró gyalugép képezik a telep 
munkagépeit. Fenyőfát és keménylat dolgoznak fel különböző 
fűrészárura. Fő leg éles vágással és középréssel való metszés
sel fűrészelnek. A munkagépeket egy 28 P-s vertikális, reak
ciós turbina hajtja. Ezenkívül tartalékképen egy 50 P-s com-
pound lokomobil is van a telepen. Itt hallgatóságunkat leg
inkább az erőgép, érdek el te, amennyiben ebben a tanévben a 
gyakorlatok kapcsán megtekintett 10 fafeldolgazó telep közül 
ez volt az egyetlen, amelynél a hajtóerőt vízerögép szolgál
tatta. 

E helyen kell megemlékeznünk arról a lekötelező elő
zékeny fogadtatásról és szíves barátságról, amellyel Wáchter 
úr hallgatóinkat fogadta és vendégül látta. Nem mulaszthat
juk el megköszönni Szabó erdőtanácsos szombathelyi erdőfel
ügyelő úr szíves fáradságát és a szombathelyi jegyzői inter
nátus vezetőségének szolgálatkész előzékenységét, amellyel a 
hallgatóság szombathelyi ingyenes elszállásolásáról gondos
kodtak és így lehetővé tették hallgatóinknak Kőszegre való 
utazását. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

22756/1926. sz. I. 1. M. kir. földmívelésügyi miniszter 

Hirdetmény 

Az erdőőri és vadőri szakvizsgák 1926. évi auguszus hó 
2-án és az erre következő napokon Debrecenben, Gödöllőn, 
Kaposváron, Kecskemétén, Miskolcon és Veszprémben fognak 
megtartatni. 

Akik az erdőőri, vagy vadőri szakvizsgát letenni óhajtják, 
az ehhez szükséges engedély iránt kellően felszerelt kérvónyü-
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Lapunk legközelebbi száma augusztus 1-én jelenik meg. 
Egyfelől azért, hogy a folyó évi július hó 7—9-én tartandó 
közgyűlésről kimerítő tudósítást közölhessünk, másfelől szük
séges takarékossági szempontból a választmány határozata 
alapján a júliusi és augusztusi lapszámokat egybefoglalva, 
fogjuk megjelentetni. 

Halálozás. Lichtschein Dezső földbirtokos, az O. E. E. ala
pítótagja elhunyt. 

Tripammer Károly, Pécs szabad, kir. város főerdőmérnöke, 

ket 1926. évi július hó 10-ig a. lakóhelyükre illetékes, in. kir. 
erdőigazgatóságnál nyújtsák be. : 

Az erdőőri szakvizsga letételének megkönnyítésére az 
erdőigazgatóságok székhelyein kellő számú jelentkező esetén 
az 1926 július hó 5-én kezdődő négyhetes előkészítőtanfplyamot 
rendezek,.".melynek végeztével a, • hallgatók az erdőőri szak
vizsgára bocsáttatnak. 

A tanfolyamra való felvételt az illetékes m. kir. erdő-
igazgatóság eszközli, amelyhez a felvétel iránti kórvényeket 
1926. évi június hó 16-ig kell benyújtani. 

A tanfolyamra csak olyan erdőőrök jelentkezhetnek, akik 
az elemi népiskolát elvégezték, legalább három évig szakadat
lanul erdészeti gyakorlati szolgálatban állottak, feddhetetlen 
előéletűek és 20-ik életévüket "betöltötték. 

A z erdészeti gyakorlati szolgálat igazolásául csak az olyan 
bizonyítvány szolgálhat, amelyet okleveles erdőmérnök állí
tott ki, vagy amelyen folyamodónak tényleges erdőgazdasági 
vagy vadőri alkalmaztatását a szolgálati helyre illetékes m. 
kir. erdőfelügyelő igazolja. 

Annak, aki az előkészítő tanfolyamra felvétetett, a vizsga
engedély iránt külön nem kell folyamodni. 

A tanfolyam hallgatói élelmezésükről és ágyneműről ma
guk tartoznak gondoskodni. 

A tanfolyam díjmentes és egyelőre nem kötelező; 
A tanfolyamra vonatkozólag bővebb felvilágosítást a m. 

kir. erdőigazgatóságok adnak. 
Budapest, 1926 május 22. 

M. kir. földmívelésügyi miniszter. 


