
ségietet mutatnak ki. A hiányt a folyó évről átvitt < sszegek 
és ujabb adomiányok hivatottak kiegyenliten:. mert a tagdíjak 
emelése utján ez a kérdés meg nem oldható. 

A közgyűlés a költségvetést elfogadja. 
Behajthatlan követelések leírása és a Deák Ferenc-alapit-

vány kamatainak letétbe helyezésére hozott határozat után a 
közgyűlés, mivel indítvány nem volt, véget ért. 

K Ü L Ö N F É L É K 

_ Halálozások. Lapunk zártakor vesszük- azt a lesújtó hirt, 
•hogy nagyjaink sorából kidőlt id. Tomcsányi Gyula ny. min. 
tanácsos. A tisztelői széles körében mély megilletődést okozó 
gyászesettel csak következő számunkban foglalkozhatunk ér
deme szerint. 

A fiatalabb erdőtiszti nemzedékből is kiragadott a kérlelhet-
len halál egy derék, jobb sorsra érdemes tagot: Janussek István 
m. k. erdőtanácsost (Székesfehérvár), életének 50. évében. 

Béke hamvaikra! 
Személyi hir. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Gasparik 

Pál és Tónika Jenő m. kir. erdőtanácsosokat m. év végével ál
landó nyugalomba helyezte. 

Az erdő vagyonváltsága a pénzügyminiszter 1922. évi 212.600. 
számú, a Budapesti Közlöny december 31-iki számában meg
jelent rendelet szerint /. é. március 31-ig fizethető birságmente-
sen, illetőleg kedvezményesen. Ennélfogva az az erdőbirtokos, 
akinek a vagyon váltsága az erdőbirtok és annak gazdsági fel
szerelése után külön-külön 100.000 K-t meg nem halad, fizetési 
kötelezettségének teljesen eleget tesz, ha 1923. évi március hó 
31-ig a törvény szerint járó vagyonváltság 80 százalékát befizeti. 
Az az erdőbirtokos pedig, akinek vagyonváltsága az erdő és 
annak gazdasági felszerelése után külön-külön 100.000 K-nál 
több, a 25 százalék váltságpótlék fizetésére nem kötelezhető, ha 
a vagyonváltság teljes összegét március 31-ig befizeti. 



A 177.000—1922. Sz. p. ü. min. rendelet többi sérelmes pont
jának módosításáról most folynak a tárgyalások. 

Az Országos Erdészeti EgyesiUet njabb felterjesztésben a 
ÍJ. váltságtörvényben az erdőbirtok részére biztosított részlet
fizetési jog visszaállítását szorgalmazta, 

A tűzifa kedvezményes tarifája február végéig fennmarad. 
A kereskedelemügyi miniszter értesítette az Országos Erdészeti 
Egyesületet, hogy méltányolva a december hó 17-én kelt 1667. 
sz. felterjesztésében felhozott indokokat, a tűzifára visszavoná
sig, de legkésőbb f. é. február hó végéig az I. kivételes díjszabás 
tételeit tartja érvényben. 

A városi erdőmérnökök rangsorozása tárgyában az Országos 
Erdészeti Egyesület m. év február havában, azután pedig szep
tember hóban, tehát kétizbén fordult a nemzetgyűléshez, a bel
ügy; és földmivelésügyi kormányhoz. A városok fejlesztéséről 
szóló 1912. évi 58. t.-c. egyes rendelkezéseinek módosításáról 
szóló törvényjavaslat ugyanis felette sérelmes módon sorozta a 
városi erdőmérnöki személyzetet az egyes fizetési osztályokba s 
amellett oly avult s egyetlen városnál sem alkalmazott címe
ket tartalmazott, amelyek e személyzet főiskolai képzettségét ki
fejezésre nem juttatják s az állami közszolgálatban álló erdő-
mérnöki személyzet címeitől teljesen eltérnek, holott ez a sze
mélyzet méltán számot tarthat arra, hogy a többi mérnöki mi
nősítéssel biró városi tisztviselővel egyenlő rangsorozásban ré
szesüljön és szolgálatát ne a XI . , hanem a X . fizetési osztály
ban kezdje. 

Sajnos, az 1923. évi IV. t.-c.-ből arról kellett meggyőződ
nünk, hogy e felterjesztések meghallgatásra nem találtak. El
térően a jelenlegi tényleges állapottól, erdőmestert látunk ott 
felsorolva a VII. , VI I I . és I X . fiz. osztályban, 1. és 2. osztályú 
erdőtisztről és segéderdőtisztről olvasunk a IX., X . és X I . fiz. 
osztályban! 

Mily különös: ha a város lemond az önálló gazdálkodásról 
és erdejét állami kezelésbe adja, az állami közeg lehet minisz
teri tanácsos az V. fiz. o.-ban, ha ellenben saját személyzetet 
tart, akkor az ne juthasson tovább, mint törvényhatósági jog
gal felruházott városban a VII. , rendezett tanácsú városban 



pedig a IX. íizetési osztályba? S e mellett lehetséges, hogy 
utóbbi gondjaira sokkal nagyobb és értékesebb erdőbirtök van 
bizva, mint előbbire. Ujabb bizonyítéka ez, hogy a törvényt al 
•kotók a tényleges viszonyokról tájékozva nincsenek, hiszen van 
ma is több városi vezető erdőmérnök a VI. fiz. osztályban, és 
nincsenek' tájékozva az erdészeti személyzet képzettségéről. Oly 
sérelem ez, amelyen feltétlenül segíteni kell! 

A meteorológiai megfigyelések jelentősége az Alföldön cí
men dr. Cholnoky Jenő, egyetemi tanár, meteorológusok, agro-
geológusek és erdőmérnökök nagy érdeklődése mellett tartotta 
december hó 12-én előadását az Országos Erdészeti Egyesület
ben. Felsorolta mindazon, eddigelé kellő ligyelemben nem része
sített időjárásbeli tényezőket, amelyeknek most és a későbbi jö
vőben megfigyelépdő adatai lesznek hivatva beigazolni azt a 
kedvező hatást, amelyet az Alföldön telepítendő erdőrészletek 
hatásától joggal vár a mezőgazda. Ilyenek a hőmérsékbeli inga
dozások, a levegő különböző vizpáratartalma növényzettel borí
tott és kopár teridetek fölött, a szelek romboló hatásának csök
kentése erdőfoltok és erdőpászták által, a talajkisugárzás, a má
jusi fagyok megfigyelése stb. A nagy figyelemmel kisért, élve
zetes előadást, melyre valószínűleg visszatérünk, élénk vita kö
vette, amelynek során llóth Gyula főerdötanácsos és a meteoro
lógiai állomás részéről Róna igazgató szólalt fel; Kaán Károly 
h. államtitkár megköszönve az élvezetes előadást, kijelentette, 
hogy az erdőmérnökök az Alföld fásításánál a meteorológiai 
megfigyeléseket hajlandók ugyanazzal a lelkesedéssel és oda
adással végezni és tovább fejleszteni, mint aminő szellemben 
támogatták eddig is az alföldi erdőtelepítés keretében felvető
dött egyéb tudómányos kérdések megoldását. (L. L.) 

A Magyar Erdőgazdák Országos Szövetségének vezetősége. 
Ezen uj szervezet megalakulásáról legutóbbi számunkban közölt, 
hir kiegészítéséül közöljük, hogy a szövetség elnöke Hadik Já
nos gróf, alelnökei id. Esterházy László gróf ésEsterházy Pál 
gróf, a végrehajtó-bizottság tagjai: Andrássy Sándor gróf. 
Bárdos Eemig dr., Barthos Gyula, Biró Zoltán, Debreczeny Sán
dor őr., Esterházy Móric gróf, Fischer-Colbrie Emil, Hoyos 
Miksa gróf, Huszár Tibor, Inkey Pál báró, Libits Adolf, Mailáth 



József gróf, Mattanovieh Károly, Mándy Samu, Merán-Fülöp' 
gróf, Nagy Emil dr., Oeconomo György, Prónay György báró, 
Rhnler Pál, Schmid Ernő, Széchenyi Bertalan gróf, Teleky Ti
bor gróf, Trauttúnberg Imre báró és Véssey Ferenc. 

Borsod-, Gömör-, Hevesmegyék erdészeti egyesüle
tének közgyűlése 

Miskolczon mult hó 11-én folyt le 23 egyesületi tag rész
vételével. 

Földváry Miksa elnök az ülést megnyitva, Tornay Gyula 
Örömmel állapítja meg a legutóbbi közgyűlés tárgyalásainak 
kapcsán, hogy az erdei kihágások tárgyalására és elbírálá
sára nézve megfelelő intézkedések történtek, melyek hatása 
már a gyakorlatban is érezhető. Most már csak az erdei ár- és 
értékszabályzat megfelelő emelésére lenne szükség. 

Földváry Miksa szerint erre nézve is megtörtént a kezde
ményezés. Elnök azután beszámol az egyesület mult évi tevé
kenységéről. Az egyesület vagyona 87.109 K. Az egyesület Ma 
gyar Erdőgazda cimen uj közlönyt indit, amelynek részére 
kormánytámogatást kérnek. Földváry 'Miksa végül hivatko
zással arra, hogy a készülő uj erdőtörvények hivatalos elfog
laltságát növelni fogják, felajánlja a közgyűlésnek lemondását. 

Tornay Gyula az elnök érdemeinek teljes elismerése mel
lett az egyesület érdekében állónak tartja, hogy az elnöki állás 
teljesen független egyénnel töltessék be. Előfordulhat, hogy az 
egyesületnek az állami közegekkel 'pzembe kell' helyezkedni, 
amidőn az elnök, ha állami tisztviselő, visszás helyzetbe kerül. 

Borhy György ragaszkodásának ad kifejezést Földváry sze
mélye iránt, mig Onczay László Tornay nézetéhez csatlakozik. 

Földváry Miksa ragaszkodván lemondásához, a közgyűlés 
azt elfogadja s Beky Albert indítványára a távozó elnöknek 
jegyzőkönyvileg hálás köszönetet és teljes elismerést szavaz. 

Ezután a közgyűlés Waldbott Kelemen bárót egyhangúlag 
elnökké választja, aki székfoglaló beszédében a tagok szoros 
összetartásában látja az egyesület jövő működése eredményes
ségének zálogát. * 

Következett az erdőförvényjavaslatok tárgyalása, amelye
ket Onczay László ismertetett. 

Az erdészeti igazgatásról szóló javaslatra nézve Onczay és 
Szilvássy László kifogásolni valót nem lát. Tornay ellenben 



ugy látja, hogy ezentúl az eddiginél is több hatóság fog a ma-
gánerdök ügyeibe beleszólni. Földváry, Radó és Onczay felvi
lágosításai után a közgyűlés e felett napirendre tér. Tornay 
szerint egyes régi, derék erdőtisztek további működését a 15. §. 
lehetetlenné teszi. A közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy eb
ben a. tekintetben a kormánytól felvilágosítást kérjen, úgyszin
tén a 4. § és az erdőgazdasági kamarákról szóló 42. § második 
bekezdésének stiláris módosítására javaslatot tegyen, mert ezek 
el 1 entm ón dókiia k látszanak. 

Az Országos Erdei Alap-yól szóló javaslatnál aggályokat 
keltett a Faértékesitő Hivatal vagyona iránti intézkedés, 
amelyben egyesek ezen hivatal állandósítását látták, a kellő 
felvilágosítások után azonban a közgyűlés e felett napirendre 
tért. 

A 6. §-t, amely az állam által magánerdőkben teljesített 
munkák költségeinek közadók módjára való behajtásáról szól, 
Ragályi-Balassa Ferenc báró aggályosnak tartja, mert az 
állam a magánszakértő munkáját kifogásolhatja és saját köze
geivel újra csináltathatja, ami kétszeres terhet okoz a birto
kosnak. 

Waldbott Kelemen báró szintén ellenez minden abszolu
tisztikus rendelkezést és az érdekeltek előzetes meghallgatását 
kívánja.*) 

Az erdőbirtokhitelről szóló javaslatra nézve észrevétel 
nem merült fel. 

Az erdőgazdasági érdekképviseletről szóló javaslatnál a 
közgyűlés a választók összeírását az erdőfelügyelőségekre, 
kívánja bizni, másfelől az erdészeti „alkalmazott" fogalmát 
jobban körülírni és lefelé elhatárolni kívánja. A választói 
jogot a 24. életév helyett a 30. életévhez kellene kötni, továbbá 
a 38. §-ban az üzletszerűség fogalmát jobban körül kell irni, 
mert az egyes erdőbirtokosokat is kizárhat a kamarai tagok 
sorából. 

Az Alföld fásításáról szóló javaslat kapcsán Földváry 
megalkotójának, Kaán Károly h. államtitkárnak érdemeit 

*) Hogy az állam mily munkálatokat szándékszik — minden
esetre csak végső szükség esetén — a maga közegeivel magánbir
tokon végezni, az eddig benyújtott javaslatokból nem tűnik ki, a 
felvetett kérdés tehát csak az erdők fentartásáról szóló, eddig még 
be nem terjesztett javaslat ismerete alapján lesz egész terjedelmé
ben megítélhető. Szcrk. 



méltatja s az egyesület tiszteletbeli tagjának ajánlja. A köz
gyűlés egyhangú helyesléssel magáévá teszi az indítványt. 

Ezek után Onczay az erdők vagyonváltságára vonatkozó 
rendeletet ismerteti, az általánosan ismert kifogásokat emelve 
ellene. A közgyűlés a rendelet visszavonását és becslőbizottsá-
gok helyszíni ármegállapítását, a határidők kitolását és a kon
junkturális árak mellőzését kívánja. 

A megindítandó uj szaklap érdekében a közgyűlés Onczay 
indítványára 10.000 K. irodalmi pályadijat tűz ki. 

A közgyűlés azután elnök indítványára Károlyi László 
grófot az egyesület védőjévé választotta. 

Borhy György indítványára a közgyűlés végül elhatá
rozta, hogy az erdőbirtoknak a forgalmi adó alóli mentesítése 
érdekében felir a kormányhoz. 

Az erdészeti főosztályok uj helyiségei. A földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti I. A. és I. B. főosztályai Zoltán-u. 16. sz. 
alatti helyiségeiket elhagyták "és Országház-tér 11. sz. alatt, a 
földmivelésügyi minisztérium III. emeletén nyertek elhelyezést. 
Kaán Károly h. államtitkár helyiségei a II. emeleten vannak. 

Elfogyott,könyv. Dr. Szabó Zoltán: A növények szervezete 
cimü műve teljesen elfogyott és az Országos Erdészeti Egyesü
letnél nem kapható. 

Könyvismertetés. A mult évben megjelent Kövest Antal 
m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki tanártól az erdőmérnök
hallgatók tankönyvéül a „Mechanika" két részben, igaz, csak 
autográfia formájában, mert a nyomtatás meghaladta volna a 
hallgatók által elviselhető árat. A könyv mindazokat az erő-
műtani ismereteket tartalmzza, amelyek az erdőmérnök mér
nöki tanulmányainak alapjául szolgálhat. Az anyag részlete
zése helyett — helyszűke miatt — csak annyit lehet mondani, 
hogy az egyébként nehéz ismereteket a szerző világosan tár
gyalja és az életben lépten-nyomon felmerülő számtalan pél
dának kidolgozásával megvilágítja, úgyhogy ezzel nemcsak 
kiválóan használható tankönyvet adott hallgatóinak kezébe, 
hanem a gyakorlat erdőmérnökének is olyan segédeszközt, 
amelyben minden előfordulható kérdésre találni felvilá
gosítást. • K. M. 

Adományok a főiskola hőseinek emlékszobrára. Eddig a 
következő adományok érkeztek be: 1. Szenovits Dezső gyűjtése 
30.750 K, 2. Fizély Gyula gyűjtése 17.250 K, 3. néhai Takács 
László szülei adománya 15.000 K, 4. Bende Imre gyűjtése 
13.500 K, 5. dr. Schmidt Károly gyűjtése 12.750 K, 6. Wiesinger 
Károly gyűjtése 5018 K, 7. Dermendzsin József gyűjtése 5720 
K, 8. Pápay Mihály gyűjtése 5000 K. „Emlékszobor Bizottság." 
100.—, Mózs Ferenc űz. 152.40, pk. 70.60, Maróthy Emil td. 400.—, 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1922. évi december hóban. 

A rövidítések magyarázata: 
Az akácfa monográfiája = 
Alapítványi kamat = 
Alapítványi töketörlesztés . . . . = 
Alapítványi tőkekiegészités . . . . = 
Altiszti segélyalap -
Átfutó bevétel = 
Báró Bánfiy-D.-alapitvány . . . . = 
Bedö-Albert-alapitvány = 
Bükktüzifa romlása stb = 
Egyéb bevétel = 
Erdészeti Lapok egyes füzetei . . = 
Erdészeti rendeletek tára == 
Erdészeti zsebnaptár = 
Erdészeti jelvény = 
Erdészeti géptan — 
Erdőmivelestan = 
Erdöreudezéstan (Bel.) = 
Erdőrendezéstan (Muzsnay) . . . . — 
Erzsébet-királyné-alapitvány.. . . = 
Értékpapírok kamatai = 
A fenyófe.ék fájának összehasonlító 

szövettana == 
Fából készült cukor és alkohol 
Fatömegláblák 
1. Ferenc-József-alapitvany . . 

Am. 
ak. 
att. 
attkg. 
ftsa. 
áb. 
BBa. 
BAa. 
Btr. 
Egy. 
EL. 
Ert. 
Npt. 
Jlv. 
Gt. 
Em. 
Kz. 
Rm. 
E. a. 
Ek 

Fösz. 
= Fca. 
= Ftb. 
= I. F. 

Goldmann Henrik alap. = GHa. 
Hazánk házi faipara (Gaul Károly)= H. F. 
Hirdetési dij az E. L.-ban . . . . = hd. 
Hirsch Istvánné, szül. Kraft Anna 

segélyalapitvány = H. I. t 
Hozzájárulás -.. = Hj. 
Időkc zi kamatok (takarékpénztári)= ik. 
Készpénzalapitvány k. a. 
Külföldi fanemek tenyésztése . . = Kft. 
Lakbér = lb. 
Lapdij (Erd. Lapok) 
Legelő-erdők berendezése . . 
Magyar Erdészeti Oklevéltár 
Népszerű növénytan 
Nyugdíjalap 
Perköltség 
Postaköllség 
Rendkívüli bevétel 
Szantner-Gyula-alap 
Tagsági dij 
Tangens-táblázatok 
Gr. Tisza-Lajos-alapitvány . . 
Wagner-Károly-alapitvány . 
Üzemtervi nyomtatványok . . 
Üzemköltségek 

ld. 
M. L. 

: EOT. 
: N. Nvt. 

Ny. a. 
: Prk. -
= pk. 
: rb. 
: Sza, 
: td. 
= Tt. 
= TLa. 
= WKa. 
: ÜZ. 
= ük. 

Ajtay János td. 680.—, Ambrus István hd. 75.—, Ambrus La
jos td. 160.—, Abnássy István td. 700.—, Apatini erdőig, ld. 4440.—, 
pk. 1300.—. Ág-i János ld. 150.—. Gr. Andrássy G. erdhiv. ld. 600.—. 
Aladics Zoltán td. 400.—. Ajtay Sándor att. 300.— kakieg. 200.-, 
ak. 500.—. Alberti János td. 400.—. 

Bán István td. 160.—. Babos József ak. 160.—. Barnóczky Ist
ván hd. 112.-. Bérczy László td. 400.—. Bogyay Gyula td. 400.—.. 
Baranyay István td. 160.—. Balogh Béla td. 400.—. Biloveszky Béla 
td. 400.—. Borbély Gyula ld. 300.—. Gr. Batthyány Iván ak. 400.—. 
Bartha Dezső td. 400.—. Bicskei erdőközb. Hj. 1000.—. Börzsönvi 
Gyula Ftb. 120.— pk. 20.—. 1 

Csorna Antal ]d. 200.—. Craus Géza'ak. 300.—, Etd. 50.—. Cser-
vonka László td. 400.—. 

Doleschall Aladár td. 560.-. Gr. Degeníeld Pál Ftb. 90.-. Kin.. 
45.—, pk. 40.—t 

Erdődy Miklós td. 160.—. Gr. Esterházy S. urad. hd. 1695.—.. 
Hg. Esterházy urad. hd. 327.—. Ender Illés könyvek 411.—. Erdőssy 
Bódog td. 400.-. Egri Érsekség- Hj. 37020.—. Erőss Eezső td. 160.—. 

Földmiv. min. hd. 3914.—, ld. 200.—. Faértékesitő hiv. hd. 7839.—. 
Furnirgyár rtsg. hd. 300.—. Dr. Fazekas Ferenc td. 220.—. Fischer 

' Mihály td. 400. Faragó Béla cég td. 400.—. Farkas Jenő td. 400.—. 
Fixek Jenő td. 400.—. Fridii Ernő td. 150.—. Ferenezi Ede td. 400.—. 
Fodor János td. 400.—. Forrai Béla td. 400. Fekete Béla td. 400.—.. 
Fekete Imre ld. 200.—. 

ÖV. Guary Kálmánné td. 140.—. Genersich S. ld. 600.—. Groe-
del Testvérek ak. 400.—. Györy Jenő td. 500.—, Ftb. 90.—, Itb. 30.—, 
pk. 35.—. Gróf József ld. 300.—, Gerstbrein József td. 400.—. Geblu-
sek György td. 160.--. 



Horváth János ld. 200.—, pk. 180.—. Horváth István könyvek 
546.—. Hraboveez Gyula td. 100.—. Özv. Huszár Józsefné att. 80.—, 
ak. 3G.—. Dr. Hoffmann Gyula td. 500.—. Hadrovics Lajos Fösz. 
240.—, pk. 40.—. Hirschfeld Vilmos ld. 600.—. Hamar László td. 
400.—, áb. 4988.—, könyvek 1532.—. Hinfner György td. 400.—. Hor
váth János ld. 50.—. Heininger Antal Etv. 50.—. td. 500.—. 

Illés Vidor td. 400.—. Illyés Károly td. 400.—. 
Jeszenszky Árpád könyvek 600.—. József íőherc, urad. áb. 

9000.—. Juhász János Etv. 50.—. Jákói Géza td. 400.—. 
Kovács Ferenc ld. 50.—. Gr. Károlyi Imre k. a. 10000.—. Kovács 

Pál hd. 225.—. Kőszegi magpergetőgyár hd. 4122.—, td. 400.—. Ke
lemen Tivadar td. 100.—. Kristofek Béla ld. 300.—. Kacsó András td. 
400.—. H. Karácsony Sándor td. 400.—. Keresztény fatermelő szöv. 
ak. 400.—. Krizmanits János Ftb. 40.—, pk. 15.—. Konfall Gyula 
ld. 600.—. Kozlovszky István ak. 400.—. Kisvaszari hgi erdg. ld. 
600,—. Keiner Rezső td. 400.—. Klee Arnold td. 400.—. Kovács Zsig
mond td. 400.—, Etv. 50.—. Kraffszky Ferenc td. 400.—. Kostyalik 
János td. 400.—. Kovács Antal td. 400.—. Krause Dezső td. 400.—. 

Lesenyi Ferenc kakieg. 180.—, ak. 535.—. Luncz Géza td. 800.— , 
Etv. 50.—. Lutter Árpád td. 400.—. Loványi Heribert td. 400.—. Lot-
terhof Marion ld. 160.—. 

Mester János E. L. 20.—. Gr. Mailáth I. erdészete hd. 351.—. 
Magyar János (veszprémi) td. 140.—. Mathis Gyula Gtn. 60.—, Rz. 
100.—, Mózs Ferenc üz. 152.40, pk. 70.60. Maróthy Emil td. 400.—. 
Muttnyánszky Jenő td. 400.—. Modrovidr Ferenc ak. 320.—. Matyék 
Antal ld. 300.-. Mayer László (báttaszéki) td. 400—. Müller József 
td. 400.—. Gr. Merán erdhiv. td. 400.—. Máthé János ld. 600.—. Mi-
kolasek György td 160.—. 

Németh Béla üz. 428.—, pk. 152.—. Nagykanizsa város hd. 817.—, 
Nagykőrös város I. F. J. a. 13865.—. Nagy Jenő Ftb. 120.—, pk. 
20.—. Nógrádmegyei erdőgd. üz. 28.—. Gr.- Nádasdy hitb. Hj. 
10000,-. Nérbaft Antal Rz. 75.—, Gtn. 60.—, Am. 45.— 

Ostadal Jenő td. 680.—. Ifj. Ormos Zsigmond ak. 120.—. Orosz 
Antal td. 400.—. Oláh Rezső ld. 200.—. Osztroluczky Miklós Hj. 
10000.—. i 

Palla Zoltán E. L. 200.—, pk. 180.—. Praxa János td. 220.—. Pé
terfai József td. 400.—. Pintér Sándor td. 400.—. Pannonhalmi 
főapátság ak. 400.—. Pribyl Ferenc td. 400.—. Puskás Károly td. 
400.—. Pethő Andor td. 400.—. 

Radó Gábor td. 780.—. Röhrich Márton td. 200.—. Reisinger 
Rezső ak. 120.—. Rab János td. 160.—. Retter Frigyes td. 104.—. 
Riedl László td. 400.—. Ressz János ftb. 120.—, pk. 20.—. Riedl 
Gyula td. 400.-. 

Szadeczky Gy. Üz. 20.—. Samu István td. 160.—. Szabó József 
ak. 120.—. Stróbl Fereiic td. 300.—. Somoghy Lajos td. 300.—. Sze-* 
nes József td. 300.—. Sándor Imre td. 400.—. Sajóvárkonyi erdhiv. 
Rz. 100.—, Gtn. 90.—, pk. 70.—. Sclmiidt Ferenc (Sz. Gy.) td. 400.—. 
Schmid László td. 400.—. Sipos Antal td. 400.—. Sommer Károly 
ak. 100.—. Szabó S. ld. 200.—, Gtn. 90.— pk. 25.—. Stark Dezső td. 
200.—. Gr. Széchénvi Aladár ak. 200.—. Schmidt Gusztáv td. 500.—. 
Szeöts Béla ak. 380.—. Szoják Károly td. 400.—. Szorkovszky Libor 
td. 600.—. Sztripszky György td. 400.—, ld. 330.—. Scherg Károly td. 
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400.—, Etv. 50.—. Gr. Széchényi Frigyes td. 400.—. Gr. Széchényi 
István ld. 600.—. 

Tatai növ. Üz. 84.—, Rz. 150.—, Ftb. 45.—. Tamásy József hd. 
78.—, ld. 300.—. Tóth János td. 100.—. TáUya község Hj. 500.—. 
Tanka Sándor td. 400.—. Teleki József gr. td. 400.—. Tichi Kálmán 
td. 400.—. Tóber Samu td. 400.—. Tóth Mihály ld. 300.—. Ternóczky 
Tibor td. 400.—, Hj. 600.—. Takács János td. 560.—. Trauer Ervin 
td. 400.—. Tükör Gyula td. 400.—. 

Urbánszky István td. 360.— 
Varbóczi ref. egyház hd. 187.—. Vigh József Etv. 50.—. Vidos 

Elemér Fösz. 180.—, Ám. 45.—. Velics Gyula td. 400.—. Vaderna 
Viktor td. 400.—. Vermes Viktor td. 400.—. Varga József ld. 300.—. 
Véssey Ferenc ld. 300.—. 

Wurcziiiger Jenő ld. 160.—. 
Zvacsek Ferenc td. 150.—. Zöld Ignác E. L.* 20.—. Özv. Zsuffa 

• Antalné att. 100.—, ak. 5.—. Zoltán István td. 400.—, Etv. 50.—. 
35948/A. 2. 

HIRDETMÉNY! 
A Magyarországi Faértékesitő Hivatal a fa- és faszénkész

letekben az 1922. évi október hó 1-től december hó 31-ig ter
jedő idő alatt beállott változásoknak az 5677/1919. M. E. sz. kor
mányrendelet alapján való bejelentésére szolgáló forglami 
„Jegyzék" nyomtatványból és az 1922. évi december hó 31-én 
még meglévő fa- és faszénkészletek részletes bejelentéséhez 
szükséges „Bejelentő-lap" nyomtatványokból a törvényható
sági joggal felruházott városok elmére — valamint a várme
gyék alispánjai utján a járási íőszolgabirák — és a r. t. váro
sok polgármesterei részére nagyobb mennyiséget küldött oly 
célból, hogy a szükséges nyomtatványpéldányokat az' azokért 
illetékesen jelentkezőknek díjtalanul bocsássák rendelkezésére. 

A 3296/1918. M. E. sz. kormányrendelet 7-ik paragrafusa 
értelmében a fakihasználás engedélyezéséi a termelő az illeté
kes m. kir. járási erdőgondnokságnál — illetve m. kir. állami 
erdőhivatalnál kérelmezni, avagy a fakihasználási jog átru
házását bejelenteni köteles — és a 8-ik paragrafus értelmében 
a hatósági hozzájárulásra a termelt fakészlet bejelentésénél 
hivatkozni kell. 

A hivatal felhívja a bejelentésre kötelezettek figyelmét 
arra, hogy ugy fentieket, mint eredeti készletek bejelentésénél 
a vasúti vagy hajóállomások nevét és ezeknek a készletezési 
helytől való távolságát a „Bejelentő-lap" megfelelő helyén fel
tétlenül tüntessék fel, mert ennek elmulasztása esetén vizsgá
latnak és kellemetlenségnek teszik ki magukat. 

Végül figyelmezteti a hivatal a készlettulajdonosokat, 
hogy mindazok ellen, kik a'f. é. október hó 1-től december hó 
31-ig terjedő évnegyedre szóló bejelentésüket legkésőbb 1923. 
évi január hó 15-ig ajánlott levélben a hivatal cimére postára 
nem adják, a kihágási feljelentést haladéktalanul megteszi. 

Budapest, 1922 december hó 7-én. 
Magyarországi Faértékesitő Hivatal. 



Hazai ipar és termelés! Pontos, lelkiismeretes kiszolgálás! 

(12, IV. 1.) 

Legmegbízhatóbb* 
legmagasabb 
csiraképességii 
erdei vetőmagot: 
erdeifenyő-, 
feketefenyő-, 
lucfenyő-, 
vörösfenyö-, 
Banksfenyőmagot 
Akáomagot 
Kőrismag 
Juharmag 
Fgerfamagot 

KŐSZEGI FENYÖMAGPERGETÖGYÁR 
Erdészeti magnagykereskedés. Erdészeti csemetetelepek 

1 / f% "f p A "• ' ~~' Fióküzletek: Romániában (Brassó), 
j | I V / L I. (VaS-m.) Lengyelországban (Lemberg), Jugo-
íVUULLU •' '- . szláviában (Zágráb), Ausztriában (Léka) 

Sürgönyeim: Magpergetö, Kőszeg Árjegyzék ingyen és bérmentve í 



Az „Erdészeti Lapok" 1923. évi I. füzetének 

H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
25 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 40ÖÜ K.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés eseténmegfelelő árkedvezmény. 

Apró hirdetéseknél egy szó 20 K, álláskeresleti hirdetéseknél 10 K. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

D" L A M M ANTAL 
f e n y ő m a g -
'pergetőgyára 

KÖRMEND 

Cl. VII. 4.) 

Ajánl legmagasabb csiraképességü tűlevelű-, 
lombfa- és gyümölcsmagvakat, vala
mint kül fö ld i s p e c i á l i s m a g v a k a t . 

V í>G7olr minden mennyiségben dióíatörzseket vala-
V t ? a Z I / l i mint erdei cseresznye- és vadkörtefa
törzseket. Közvetítők dijaztatnak. BOSKOVITZ L. PÁL 
fakereskedő, Budapest, IX., Ferenc-körut 19—21. \i iv. « 



V E S Z Ü N K minden mennyiségben frissdöntésti nyár-, 
topolya- és hárs-

GÖMBFÁT 
kéregben 25—60 centiméter (0) és 2—4 méter hosszig. 

GYUFAÁRUSITÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Budapest, VI. ker., Andrássy-út 102. sz. 

Telefon: 6-73 és 158-81. 

porpcpg/ÁI VÜK)/ kandallók, porczellán-
UULI11.ri\HLinfll\p tűzhelyek szaküzlete 
TÓTH JÓZSEF, DEBRECEN, TÍMÁR-UTCA 11. SZ. 

A tatai erdőgazdasági szakiskolát végzett fiatalember 
gyakornoki állást keres. Cini: Sarvajcz Ferenc, Alsózsolcza, 
(Borsod m.). (8) 

Szakiskola hároméves tanfolyamát yégzett 29 éves, nőtlen, 
intelligens erdész erdészi, vagy vadászmesteri állást keres, bol 
szaktudását minden téren érvényesíteni és családi ügyeit ren
dezni tudná. Erdő-, vad-, halgazdaság és az iroda okszerű keze
lésénél, minden téren gyakorlattal rendelkezik, jelenleg is egy 
grófi uradalom nagyobb erdőgazdaságánál mint kezelő erdész 
van alkalmazva. Cím a kiadóhivatalban. (7. III. 2.) 

. Szakvizsgázott, 30 éves, nős, hosszú jó bizonyítvánnyal 
rendelkező égvén főerdőőri vagy fővadászi állást keres. Cini a 
kiadóban. , (10. II . 1.) 

Tatatóvárosi erdőgazdasági szakiskolát végzett erdész azon
nali belépésre állást keres. Gróf József, Zalaapáti, (Zala m.) 
Förkend-puszta. (14) 

Tatatóvárosi erdőgazdasági szakiskolát végzett erdész azon
nali belépésre állást keres. Schirmer Károly, Budapest, VII . ker. 
Vörösmarty-utca 16. (13) 

Pályázati hirdetmény. A jánospusztai uradalom és ipartele
pek r.-t. szakvizsgázott erdőőröket keres szolgálatra. A bizonyit-
ványmásolatokkal felszerelt, sajátkezüleg irt kérvényeket az 
uradalmi erdőhivatalhoz, Jánospuszta, u. p. Szokolya, Hont m., 
kell beküldeni. (15) 



Ili 

Okleveles erdőtisztet keresek boldogkőváraljai abaujtorna-
megyei 2660 kat. hold meg nem szállott területen fekvő erdőmre; 
Megfelelő tiszti lakás, 20 mm. gabona, fűtés, 2 magyar hold 
föld, tehéntartás A 7agy napi 3 liter tej, sertéstartás, havi 5000 
K fizetés. Pályázati kérvények Zichy Mesko Jakab gróf ci snére, 
Budapest, VI. , Andrássy-ut 68. sz. alá intézehdők. (10) 

Erdész, 37 éves, róni. kat., közép- és szakiskolát végzett, me
nekült, kitűnő bizonyítványokkal, erdészet és vadászat terén 
szakember, erdőhivatal vezetésében nagy gyakorlattal bir, 
állást keres. Schmid Sándor, Monostorapáti, Zala m. (—) 

Uradalmi főerdész állást keres. Végzettsége 6 középiskola 
és szakiskola. Bármikor megy. Cim a kiadóhivatalban. (11. III . 1.) 

. Erdészeti magvakat, tölgymakkot, facsemetéket és fákat 
legelőnyösebben ajánl elismert megbizható minőségben Sándor 
Imre erdészeti magtelepe, Székesfehérvár. (8. IV. 1.) 

\ 
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