
K Ü L Ö N F É L E K 

Az erdő vagyonváltsága megállapításainál az erdőbirtok 
különösen! súlyosam érzi a- talaj értékelésének irreális magas
ságát. A talajérték tudvalevően legalább 1000 K, általában 
pedig a kat. tiszta jövedelme 2000-szerese. Hogy ez mily igaz
ságtalan megoldás, kitűnik abból, begy éppen a legsilányabb 
erdőtalaj ok néni értékellnetó'k 1000 K-án akii s hogy a csekély 
intőkével rendelkező sarjerdők és tarolt erdők, véderdők, ko
párok, tehát a jövedelmiét csak kis mértékben vagy egyáltalá
ban nem nyújtó és csekély vagyonértéket képviselő erdők 
aránylag igen magas talajérték után esnek váltság alá 

Az érdekeltség annak idején, amidőn az utolsó pillanat
ban értesült arról, hogy a pénzügyminiszter a kat, tiszta jö
vedelem többszöröse által kivánja a talaj értékét kifejezni, 
annak 1000-iszeresét jelölte meg annak a felső határnak, 
amieddig némi realitás mellett s a pénz értékcsökkenését uiesz-
szememően figyelembe véve, menni lehet, A véderdőikre, ko
párokra és vizimosásois területeikre még továibbmenő kedvez
ményt kért. 

Ma már ezen, valamint a váltságkuios terén mutatkozó, 
mult számiunkban emiitett óriási aránytalanságon csak a tör
vényhozás segithet. A pénzügyminiszternek utólagos jóváha-
.gyását kell kérni a váltiségteinmiinnsok kitolása ügyében a 
nemzetgyűléstől. Ez alkalmat nyújt arra, hogy magában a 
nemzetgyűlésben indítvány tétessék ezen sérelmek ervoslá-
'Steril. 

Sok erdőbirtokos vagyoraválitságát már mult év 'vége, 
illetőleg f. évi március hó 31-ike előtt lefizette. Amennyiben 
ez a lefizetett összeg nagyobb, mint az ujabb rendelet alap
ján kivethető váltság, a vagyonváltság kedvezményes lerová
sáról szóló 1922. évi X X V I I . t.-c. 5. §-ának 2. bekezdése érvé
nyesül, mely szerint: ha a kivetés alkalmával az tűnik ki, 
hogy a vagyonváltság fizetésére kötelezett a terhére kivet
hető vagyonváltság 80, 85, 100, illetve 125%-ánál többet 
fizetett be, a többletet a befizetés napjától a visszatérítés 



elrendelésének napjáig számított 10%-os prémiummal együtt 
a fél egyéb köztartozásainak törlesztésére kell átszámítani, 
vagy ha nincs köztartozása, azt részére vissza kell téríteni. 

Halálozások. A napilapokból értesülünk, hogy Boroskay 
János, Zólyom város ny. főerdósze, az Országos Erdészeti 
Egyesület régi tagja, elhunyt. *A boldogult hazája iránti 
ragaszkodásának azzal is kifejezést adott, hogy értékes régi 
pénz- és régiséggyűjteményét a Nemzeti Múzeumnak hagyo
mányozta, 

Sztrázsik Dániel, oki. erdó'mérnök, a szab. Osztrák-
Magyar Államvasút-társaság perlői erdőgondnoka, életének 
30. évében, folyó évi április hó 3-án, Resicabányán, hirtelen 
elhunyt, 

Béke hamvaikra! 
A tavaszi erdészeti államvizsga. A folyó évi tavaszi er

dészeti államvizsga április második felében és május első 
napjaiban tartatott meg Kaán Károly h. államtitkár elnök
lete alatt. A vizsgáló-bizottság többi tagjai a következők vol
tak: dr. Hammersberg Géza és de Pottere Gerard miniszteri 
tanácsosok és Fekete Zoltán főiskolai tanár. 

Az államvizsga ezúttal a szokottnál láfogatoltabb volt-
Összesen 44-en kaptak vizsgaengedélyt, akik közül 36-an vizs
gáztak sikeresen, névszerint: Asztalos István, Jékei Balogh 
Béla, Barlai Ervin, Chalupeczky Viktor, Fixek Jenő, Floch 
György, Fröhlich Árpád, Fülöpp Zoltán, Fürst Károly, 
Gáspár László, Gellért Géza, Heincz József, Horváth János, 
Jáfcó Jenő, Jakócs Samu, Kallivoda György, Kertész István,. 
Kirkovies István, Kósa Gyula, Kovács Zsigmond, Kozarits 
György, Kricsfalvi Viktor, Mészáros Antal, Nagy Dezső,. 
Chrenóczy-Nagy Tibor, Osztroluczky Tibor, Palla Zoltán, 
Papp Zoltán, Platthy Béla, Sommer János, Somogyi Zoltán,. 
Soós Jenő, Svehla. István, Szabó Mihály, Tamás József, 
Vadász József. 

Az írásbeli vizsgán feltett kérdések a következők voltak: 
I. 

Üzemtervszerüleg használatra előirt és természetes utón. 



'felújítandó olyan állományiban kell vizsgatevőnek használa
tokat foganatositania, amelyben holdankint átlag 200 rhi 

hasznosítható fatömag van, a rőzsefától eltekintve. Az állo
mány elegyaránya: 0.5 bükk, 0.3 tölgy, 0.2 cser és gyertyán. Az 
állomány 100 éves. Átlagos melhraagassági átmenője 32 cm. 
Fejlődése és egészségi állapota közepes. Az üzemterv előírása 
.szerint a felujitást lehetőleg egy forduilószak alatt kell foga-
natositani. 

írja le vdzsgálattevő vázlatosan1 a fokozatos használatok 
menetét és azt, hogy a visszatérő használatok sorrendjében 
-milyen fafaju és méretű törzsek kivételét tervezd és ezekből 
milyen választékokat remél termelhetni és mekkora iraennyi-
ségben holdanként. 

Az erdei munkás napi keresete a természetben (Szolgálta
tott élelmiszerek árával együtt átlag 800 korona, a fuvaros 
keresete pedig 3000 korona; fejtse ki vizsgálattevő, hogy mek
kora költség terheli az egyes választékokat a termelési, ki-
hozási és Sízállitási költségekből, feltéve, hogy a termiéit vá
lasztékokat jó uton 5 km-re kell szállitania. 

II. 
Mifcépeu alakul ki az „erdei" talaj, micsoda változást 

idéz elő 'ebben az állomány letárolása? 
Ebből kifolyólag micsoda feladatok hárulnak az erdő

művelésre és micsoda 'eljárásokat kell alkalmazni a talaj ter
mőerejének fenntartása, illetőleg megjavitása érdekében! 

III. 
:Miben tér el az uj erdőrendezési utasításban előirt hoza-

•dékszalbá|lyozási eljárás a régebben használt, hozadékszabályo-
;zási módoktól s mik voltak azok a főbb indokok, amelyek a 
rendszerváltoztatást szükségessé tették! F. Z. 

A kihagyott szögpontokkal való mérésmód változata 
Negyvenedik esztendeje, hogy a 'fenti mérésmód előnyé

vel (t. i. a szabad álláspont választásával) és hátrányaival 
megismerkedtem. A sok szögadat leolvasása s feljegyzése, 
lél'en a delejtüvel való felrakás szemrontó. Ez a munka sze
mléimet nagyon elrontotta és ettől megmenekülni igyekezve, 



szerkesztettem és az „Erdészeti Lapok"-ban 1890-!beni ismer
tettem az azóta elterjedt szógrafcómat. 1902. éviben ugyancsak 
az „Erdészeti Lapokéban irtam le egyetemes mérőműszere
met, melyet használva, a szögadat leolvasása, feljegyzése stb. 
elmarad s a térképszerkesztésnél az egy-ugyanazon műszer-
állásból felvett összes pontokat egybeállítással egyszerre le
het a térképbe beilleszteni. Ennél azonban még megmarad az a 
hátrány, hogy amig az egy állásban felvett pontok 1' szaba
tossággal sorakoznak egymásmellé, addig a műszerállások 
csakis a delejtűnyujtotta pontossággal voltak egybekapcsol
hatok, azaz egyes pontosoportok a mérőasztal szabatosságá
val, a pontcsoportok összessége pedig csakis ennek egyharmad 
pontosságával voltak felvéve. És megtörtént p. e. a Bada-
csony-űiegyen, hogy a bazalttuffok óriási tömege, továbbá a 
műszerhez közelített emlberfej nagyságú lávadarab, a delej-
tűt 15—20°-kal is eltérítette, azaz hasznavehetetlenné tette. 
Ezért a delejtű mellőzhetését tűztem ki célul, de ez nekem 
sehogysem sikerűit, akármily szerkezetet gondoltam is ki, 
ezért a mérósimódon tettem következő változtatást, 

A oél tehát következő: a műszerállások (és ezeknél az 
összes pontok) felvétele delejtű nélkül történjék 1' szabatos
sággal, de a műszerállás kiválasztása szabadon történhessék, 
azaz ne kelljen nagy nehézségek közt p . o. meredek sziklás 
tuskóval, szálfákkal fedett, bozótos stb. helyen felállitani a 
műszert. Az eljárás többféle lehet (optikai távolságmérés 
mellett): 

1. a műszer következő álláspontját (II) ugy választjuk, 
hogy innen az előző álláspontra (I) (melyet kis kő vagy 
rögnek a műszer középpontján való leejtésóvel meghatáro
zunk s karával jelölünk meg) s az előző álláspontból felvett 
pontok egyikére jól irányozhatunk s a távolságot leolvashat
juk. Az igy nyert három irány s távolság által a II. álláspont 
a térképen nyerhető; 

2. ha az 1. alatti eljárás ki van zárva, akkor az I. pont
ban Jcisegitő pontot p. o. 4i-et veszünk fel ugy, hogy 4 és 
4i pont egymástól, ha csak lehet, legalább 35 ölre essék s II. 
álláspontot ugy választjuk, hogy 4 és 4x-re jól irányozhassuk. 
Ez a mód általában legtöbbször lehetséges; 



I 

y ponton át meghosszabbítjuk a vonalat, mig a nekünk 
alkalmas p. o. z pontot el nem értük; azaz II-ben felálltunk. 
4-t jól látjuk s felvesszük és oly segédpont kell, melyet II-ből 
jól látunk s feltehetünk s ez z pont, Megmérendő vonalak 
Ív, 2x, 4y, vx, xy, yz. Lehet igy is eljárni: megmérjük Ív és y4 
és vxy-t, de mindig szabatos legyen a meghosszabbítás. 
A segédvonal iránya Ott veendő, ahol legalkalmasabb és igy 
is vehetjük fel a metszővonalakat w, w 1 , w 2 és a segédpont w? 
lesz. Ezeket a segédnietszővonalakat a. térképen szerkesztjük 
a mért adatokból s igy nyerjük z vagy w 3 segédpontot,-
melyet II-ből felvettünk és z-ből ós 4-ből aztán Il-t nyerjük. 

Megjegyzem, hogy ezt a mérésmódváltozatot csak fontos 

3. ha I-ben segédpontot nem 'vettünk fel, akkor segéd-
vonalakat veszünk fel, igy p. o. mérőszalaggal megmérjük 
(avagy műszerrel előre) 4t, tu és u4 vonalak hosszát, de ezek 
legalább 15;—20 öl hossznak legyenek, és térképezésnél a 
4tu háromszöget 3-5-szörös hosszakkal külön papiron szer-
kesztjüksa szögetigyrajzolvánbe,nyerjük a II. pont fekvését; 

4. metszősegédvonalat használunk p. o. 11 irányban v,. 
12 irányban x pontokkal ós vx hosszabbításában, 14 irányon 



vonalaiknál szükséges alkalmazni, p. o. erdőba-tárvonal, el
adott erdőrész vonala stb., ahol a kellő szabatosság elérése 
mcllőzbetetlen, de már erdei ut, mellékpatak, sík menésénél a 
delejtii is megfelelő. , lel. zs. Márton Sándor. 

Földterületek megállapításának egyszerű módja 

Hosszúságoknak megközelítő pontosságú mérésére 
régóta általánosan használjuk a lépést. Vannak, akik fél
öleket vagy métereket lépnek; vannak, akik öt lépést tesz
nek és számítanak két ölre. Magamfajta — inkább alacsony 
termetű — embernél utóbbi célszerűbb, mert a közönséges 
lépésen nem kell változtatni s igy egyenletesebb és pon
tosabb a mérték. 

1 lépés = 76 cm.; 5 lépés = 380 cm.; 1 öl =, 1-896 m.; 
2 öl = 3792 cm.; a kettő tehát egyenlőnek vehető. Ha 
5 lépés = 2 öl, akkor 10 lépés — 4 öl, vagyis a lépések 
számából 0"4-gyel való szorzás utján kapom a megfelelő 
ölek számát: 87 lépés === 87 X 0-4 ~ 34"8 öl. Az ölekből 
viszont 2'5-el való szorzás utján kerül ki a lépések száma: 
38 öl = 38 X 2-5 = 95 lépés. 

Területmegállapitásokkal s effélékkel gyakran foglal
kozva, egyszer véletlenül rájöttem, hogy: ha bármilyen 
alakú területnek a méreteit lépésben mérjük s a térfogatát 
a mértan szabályai szerint a méretek lépésszámának tized-
részével kiszámítjuk, a területet századrészholdban kapjuk. 
Rövidebben: a lépések tizedrészével a mértan szabályai 
szerint kiszámított terület: századrészhold. 

50 lépés oldalhosszúságú, négyzetalaku - földnek a terü
lete 5 -o X 5 -o =^ 25 ̂  2 5 A o o —• 0*25 kat. hold. — Ha a négyzet 
oldalhossza 100 lépés, akkor a területe 10'o X 10 o —-100 —-
jjjjj -1 kat. hold. — 240 lépés széles, 580 lépés hosszú, tégla
lap alakú földnek a területe 24'o X 58-o = 1392 == 13-92 kat. 
hold. —-18 lépés sugarú körnek a területe 1'8 X 1'8 X 314 = 
10-17 O10 kat. hold; 40 lépés sugarúé 0-5 kat. hold. 

A számoknak ez az összetalálkozása a véletlen játéka: 
10 lépés oldalhosszúságú négyzet területe l ' o X l 'o —=0*01 
kat. hold. Ugyanennek oldalhossza 4 öl, területe pedig 
16 n - ö l , vagyis szintén 0'01 kat. hold. — 50 lépés oldalhosz-
szuságu négyzet területe 20 öl oldalhosszával 400 n - ö l = 
0'25 kat. hold stb. Az összefüggés bármilyen esetben ugyanaz. 

Megközelítő pontosságú területmegállapitásoknál és 
kitűzéseknél már sok hasznát vettem a fentieknek; remé
lem, hogy mások is szivesen fogadják. Béky Albert 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1923. évi április hóban. 

A rövidítések magyarázata: 

A z akácfa monográfiája — Am. 
Alapítványi kamat = ak. 
Alapítványi tőketörlesztés . . . . = att. 
Alapítványi tőkekiegészités . . . . = attkg. 

^Altiszti segélyalap = Asa. 
Átfutó bevétel —- áb. 
Báró Bánfíy-D.-alapitvány . . . . --= BBa. 
Bedő-Albert-alapitvány == BAa. 
Bükktiizifa romlása stb = Bír. 
Egyéb bevétel = Egy. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei . . = EL. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár = Npt. 
Erdészeti jelvény = Jlv. 
Erdészeti géptan = Gt. 
Erdőmiveléstan = Em. 
Erdőrendezéstan (Bel.) = Iiz. 
Erdőgazdasági problémák . . • • Epr. 
Erzsébet-királyné-alapitvány.. . . = E. a. 
Értékpapírok kamatai — Ék 
A fenyöfélék fájának összehasonlító 

szövettana = Fösz. 
Fából készült cukor és alkohol . . = Fca. 
Fatömegtáblák - Ftb. 
1. Ferene-József-alápitvany ' — I. F. .1. 

Goldmann Henrik alap = GHa. 
Hazánk házi faipara (Gauj K á r o l y ) = H. F. 
Hirdetési dij az E. L.-ban . . . . —- hd. 
Hirsch Istvánné, szül. Kraft Anna 

segélyalapitvány = H. I. a. 
Hozzájárulás == Hj. 
Időközi kamatok (takarékpénztári)"-: ik. 
Készpénzalapitvány : . — k. a. 
Külföldi fanemek tenyésztése . . = Kft. 
4,akbér = lb. 
Lapdij (Erd. Lapok) ld 
Legelő-erdő berendezése = M. L. 
Magyar Erdészeti Oklevéltár . . = EOT. 
Népszerű növénytan = N. Nvt. 
Nyugdijalap = Ny. a. 
Perköltség . . . . • = Prk. 
Postaköltség = pk. 
Rendkívüli bevétel - rb. 
Szantner Gyula-alap = Sza. 
Tagsági dij . . = td. 
Tangens-táblázatok == Tt. 
Gr. Tisza-Lajos-alapitvány . . . . =-. TLa. 
Wagner Károly-alapitvány . . .'.'.'.== W K a . 
Pzemtervl nyomtatványok . . . . üz. 
Üzemköltségek == ük. 

Aaiibrózy Reumán td. 756.—, Audrássy Béla td. 700.—, Antalffy 
József könyvek 1911.—, Ambrus Lajos td. 400.—, Apáthy László ld. 
560.—, Arató Gyula ak. 375.—, Gr. Almásy urad. üz. 186.50, pk. 57.—, 
Asztalos Isit vált ti z. 28.—, Epr. 250.—. 

Buciiéit Béla. td. 500.—, Bokor Rezső tel. 120.—, Baumertb 
István td. 520.—, dr. Békéli Remiig td. 720.—, Banesz János td. 180.—, 
Bachraty József td. 180.—, Babos Károly td. 400.—, Bán István td. 
320.—, Barthos Gyula td. 140.—, Bodor Gyula td. 520.—, Bársi Nán
dor td. 420.—, Bedő Zoltán td. 420.— Botka György td. 300.—, Bér-
czy Aladár td. 560.—, Biró János td. Ő60.—, Brannicli Gyula td. 
400.—, Barsi Richárd td. 400.—, beéri Balogh Boldizsár td. 180.— 
Bárány •Károly itd. 460.—, Báránya stb. vun. erd. egy td. 420.—, 
Butykay Elemér td. 520.—, Baráth Béla td. 400.—, Béky Albert td. 
420.—, Berwald Emil td. 40.—, Bogyay Gyula td. 180.—, Botos Sán
dor td. 320.—, Borsod stb. vni. erd. egy. td. 704.—, Balogh Béla Epr. 
250.—, Bálint Andor td. 640.—, Biloveszky Béla td. 180.—, Bogseb 
Árpád td. 120.—, Bülch László td. 400.—, B.uchalla Jenő td. 540.—, 
Bendiig- Adolf Epr. 250.—, pik. 50.—. 

Chalupeczky János td. 580.—, Czuczay. Béla hd. 200.—, Czebe 
József td. 340.—, Csernay Antal td. 400.—, Ghiaíbada Géza ak. 385.—, 
Gsokány Rafael Hj. 3000.—, Csép Béla td. 520,-, Cseleji József td. 
420.—, Csutak Álmos üz. 90.—, pk. 82.—, Cservenák János ld. 600.—, 
Chalupeczky Viktor Epr. 500.—, üz. 28.—. 



Diósy Dezső td. 400.—, Doroszlay Gábor td. 400.—, Dezsényi 
Jenő td. 400.—, Dittert György td. 420.—, bercsényi István td. 400.—, 
Dulicz Sándor ld. 300.—, Dobis János hd. 290.—, Dán Miklós hd. 
120.—, Dietl Ágost ak. 544.—, pk. 20.—. 

Erdősy Bódog td. 180.—, Erdődy Miklós td. 420.—, Gr. Eszter
házy hitb. 180.—, Enyedy János td. 200.—, Erős Gyula td. 560.—, 
Erős Rezső td. 320.—, Erdőuiérnöki főisk. td. 520.—, Érősdy Bálint 
pk. 230.—, Engeí Adolf fiai td. 180.-, Erdélyi Mihály td. 580.— 
Erauosz A. János ak. 495.—, pk. 20.—. 

Fröhlich Brúnó üz. 81.—, Farkas József td. 500.—, Fischl Jó
zsef td. 540.—, Fischer Lajos td. 580.— , Faértékesitő hiv. WKa. 
550.—, ld. 150—, Freesz József td. 520.—, Földmiv. min. ld. 750.—, 
Fülöp András td. 530.—, Fröhlich Brúnó td. 400.—, Fodor János td. 
120.—, Fodor Sándor td. 120.—, Fail Ernő td. 120.—, Früstök László 
td. 420.—, Fischer Károly td. 440.—, Flooh György Etv. 100.—, 
Flóra István ld. 150.—, Földes Tibor td. 580.—, Füstös Zoltán td. 
160.—, Ferenczfl József td. 160.—, Furherr János td. 740.—, Furmann 
Antal td. 580.—, Földhitelintézet ik. 2441.—, Fodor Gyula td. 420.—, 
Francz János Epr. 250.—, pk. 50.— 

Gruihar Gyula td. 400.—, Gulyás Jenő td. 560.—, Geosits Gyula 
td. 120.—, Geblusek György ld. 420.—, ifj. Geschwindt Rezső td. 380.—, 
hd. 114.—, Gáthi Fülöp ld. 460.—, Geller! Géza Epr. 250.—. 

Holez János ld. 520.—, Hrabovecz Gyula td. 400.—, Hajdú 
Dezső td. 560.—, Hifebján János ak. 375.—, Hajdú János td. 440.—, 
Halasi Pál ld. 420.—, Halká Dániel td. 660.—, Hepke Artúr id. 380.—,' 
Epr. 1250.—, pk. 50.—, dr. Hoffmann Gyula td. 160.—, Horváth Ar-
véd td. 420.—, Hárs Richárd td. 600.—, Hg. primásii urad. 5 td. 
2020.—, Horváth Lajos ld. 150.—, Herceg Tibor td. 420.—, Holdampf 
Gyula td. 420.—, Horváth Károly td. 480.—. 

Ihrig Vilmos ifj. td. 772.—, Izabellaföldi hgii erdg. üz. 162.—, 
pk, 125.—. 

Jurovieh Hugó Epr. 500.—, üz. 56.—. Jakots Samu td. 500.—, 
Jainnitzky Antal td. 400.—, Jankó Sándor td. 300.—, Jantyik József 
td. 500.—, Jándi Artúr td. 420.—, Jeflasicb László td. 420.—. 

Körmendy Károly td. 400.—, Kocziha János td. 180.—, Kayser 
Dezső td.' 420.—, Kardos Ferenc ld. 150.—, Kovács Zsigmond Epr. 
250.—, Kricsfalvy V. üz. 28.—, Epr. 250.—, Krausz Ernő td. 460.—, 
Körösi János td. 520.—, Katona István td. 120.—, Krajcsovies Fe
renc td. 580.—, Kovács Jenő td. 640.—, Kovács Ferenc ld. 320.—, 
Kovács Antal td. 80.— .Klansberger Károly td. 560.—, Koralevszky 
Géza td. 400.—, Kelecsényi Mihály td. 400.—, Kolozs József td. 
400.—, Könczey Árpád td. 400.—, Kmnitz Gyula td. 400.—, Kálmán 
Viktor td. 580.— Kirkovits István td. 420— Kakas Ödön.td. 430.—, 
Király Lajos td. 380.—, Kodolányi Gyula td. 400.—, Kőszegi magp. 



td. 180.—, Krizmandts Ferenc td. 720.—, Kuibicza István td. 712.—, 
Keiner Rezső td. 180.—, Kováts Lajos td. 720.—, Kalmár Elemér 
hd. 800.—, Koloa&váry Andor td. 740.—, grr. Károlyi parádi hitbiz. 
Ka. 25.000.—, Hj 25.000.—, Kohály Ferenc ld. 500.—, Kertész István 
Epr. 750.—, Kovács Béla ak. 500.—, Krausz Ernő üz. 410.—, pk, 244.— 
Kricsfalvy Viktor td. 400.—, E. L. 120.—, könyvek 576.—, E. L. 
1160.—, Kegyestanitórend üz. 3185.—, pk. 660.—, König Tibor Epr. 
250.—, pk. 50.—, Krall'jámos td. 560.—, Kutasi Béla td. 600.—. 

Lux Zoltán td. 600.—, Liposey László td. 140.—, Lózsi István 
ld. 30p.—; pk. 80.—, dr. Lamni Antal hd. 9797.—, td. 580.—, Lehr-
niarmn Béla td. 180.—, .Lővárdy Alajos td. 456.—, I. Lányi András 
td. 500.—, Lehocz'ky György td. 640.—, Luitomszky Ernő ld. 600.—, 
Lippóozy Béla td. 323.—. 

Magj'iar Mezőgazdák Szöv. td. 120.—, Moóri István hj. 15.000.—, 
Mlklai Pál ld. 600.—, Mikolás Vince td; 420.—, Magyar Pál td,. 
580.—, Mezey Rezső td. 200.—, br. Marschall Ernő td. 560.—, br. Metz-
ger Rezső td. 400.—, Maunert Ferenc td. 200.—, Marschalkó Ferenc 
td. 400.—, Matyasovszky Emil td. 560.—, Medveczky Ernő td. 400.—, 
Magyar János (Veszprém) td. 400.—, Miháloviits Sándor td. 1000.—, 
Maintiaikovioh Antal td. 560.—, Molnár Sándor E. L. 50.—, Márkus 
János Epr. 250.—, Maczuirka János hd. 100.—. 

Nyáry Gyula td. 560.—, Nagy Gusztáv td. 560.—, Nádaskay Ri
chárd td. 400.—, Nagy Károly ld. 300.—, P.-Nagy Sándor td. 520.—, 
Nenhold Özséb td. 1380.—, Neumann József td. 580.—, Almási Nagy 
Mihály td. 460.—, pk. 20.—, Nyíregyháza város td. 420.—, Nagykő
rös város I. F. J. a. 16.600.40, Neuringer Ferenc hl. 300.—, Nagy 
József E. L. 100.—. 

Olasz János td. 420.—, Ondrus Gyula td. 400.—, Osterlamm 
Ernő td. 400.—, Olsovszky Árpád td. 580.—, Osztroluezky Mi kii ós td. 
180.—, Ördög' Ima-e I. F. J. a. 55.010.—. 

Pauea- Jenő td. 640.—, Pellion Árpád ak. 467.—, Plauder Nándor 
td. 220.—, Pfeiffer Gyula td. 400.—, Pájer Isrtván td. 400.—, Petri-
esek István td. 580.—, Psitrzilka Károly itd. 420.—, Platthy Béla td. 
400.—, Práter István td. 420.— Party József td. 480.—, if j . Pászthy 
Ferenc td. 220.—, Epr. 250.—, Pető István td. 380.—, Praxa János td. 
420.—, Pászthy Ferenc td. 420.—, üz, 56.—, Pöcz János ld. 200.—, 
Platthy Béla E. L. 340.—, üz. 28.—, Pámai Attila ak. 384.—, ifj. 
Párnái Attila td. 416.—, Polakovich György td. 640.—, Papp Zol
tán Epr. '750.—, Proks Henrik td. 400.—. 

Röczey Géza Rr. 240.—, Am. 180.—, Epr. 250.—, ld. 400.—, Rosta 
Imre td. 400.—, Ráduly János td. 400.—, Rappensberger Andor td. 
400.—, Répásy Károly td. 400.—, Rusz Dénes td. 520.—, Ráckevei 
urad. td. 724.—, Répászky István td. 580.—, Kisréded vitéz Rhédey 



László td. 600.—, Riedl László td. 400.—, Rab János td. 420.—, Rkh-
ter Gyula td. 200.—. 

Sohmid Ernő td. 250.—, Szabó József ak. 375.—, Szabó Ferenc 
E. L. 50.—, Sípos Amtail Epr. 250.—, pk. 50.—, Saporny Gyula td. 
520.—," Stubna János td. 560.—, Schulhof és Hecht td. 180.—, Hj. 
320.—, Szabó Ferenc ld. 600.—, Szadeozky Miklós td. 400.—, Szeleczky 
János td. 400.—, Stégmeier Ödön td. 400.—, Szabó Benedek td. 400.—, 
Spettmann János td. 400.—, Székács Vince td. 400.—, dr. Szabó Sán
dor td. 200.—, Scherg Lőrinc td. 120.—, Sébor János td. 640.—, Seli 
Jenő td. 400.—, üz. 130.—, pk. 60.—, Szukics János td. 520.—, Sáivel 
Sándor td. 380.—, Scbanezer Ignác td. 580.—, Süteő Oszkár td. 
736.—, dr. Szalay Géza td. 360.— és 120.—, Szecsikay Dezső td. 400.— 
Szoika Ödön td. 120.—, Szuppek József td. 630.—, dr. Saad Andor 
td. 420.—, ifj. Sehol cz Hugó td. 320.—, Szojka Gyula td. 200.—, Szabó 
Sándor E. L. 576.—, gr. Széchényi Aladár Kakig. 6000.—, gr. Szé
chényi Frigyes td. 260.—, Szigeti Rezső td. 580.—, Szeged város Hj . 
4667.— és 36.476.—, Soós Károly td. 120.—, Szakot András td. 640.— 
Schleifer Bertalan td. 580.—, Sohneider Ernő Epr. 250.—, Somnier 
János td. 400.—, Epr. 500.—, üz 56.—, Shmilliár Károly td. 180.—, 
Schenkengel László td. 332.—, Stark Dezső td. 380.—, Szilágyi Fe
renc td. 400.—, Soohla István E. L. 220.—, Epr. 500.—, td. 40.—, Szabó 
Sándor Epr. 250.—, pk. 50.—. 

Tóth József ld. 600.—, hd. 400.—, Tripaninner Károly td. 580.—, 
Trsztyánszky László td. 420.—, Torma János ld. 300.—, pk. 130.—, 
Tomka Jenő td. 180.—, Tóth János td. 420.—, Tóth Bódog td. 520.—, 
Takács Zsigmond td. 180.—, Tatai adóhiv. hd. 2414.—, Térfi Béla td. 
420.—, Tomásovszky Imre Epr. 500.—, Traum János td. 1000.—, 
Tamás János td. 513.—, Tábor Samu td. 180.—, Takács István 
ld. 300.—. 

Uher József td. 420.—, Urszinyí György ak. 400.—. 
Váitzik Emil td. 420.—, Várjon Géza td. 420.—, Velics János 

td. 720.—, Véssey Ferenc td. 580.—, Vidos Miklós td. 200.—, Végh 
Gyula td. 300.—, Vaszary Antal td. 580.—, Varsányi M. I. td. 420.—, 
Varga Pál ld. 30.—, Vass Endre E. L. 280.—, Vigh József td. 420.—, 
Vass Endre üz. 28.—, ifj. Venekey Imre Hj. 2000.—, Vadász József 
Epr. 250.—, Varga János td. 340.—, pk. 20.—, Véssey Mihály Epr. 
1750.—, pk. 50.—, Veszprémi erdőhiv. Epr. 750.—, pk. 50.—. 

Wehofer Mihály td. 400.—, Wilhelmb Gyula td. 400.—, Wimp-
lén Ferenc gf. td. 520.—, Wisner Lajos hd. 303.—, E. L. 50.—. 

Zsombory Ignác td. 200.—, dr. Zavitsa József td. 560.—, Zabolai 
faipar rtsg. td. 640.—, Zoltán I. Ervin td. 400.—, pk., 20.—. 



Az „Erdészeti Lapok" 1923. évi V. füzetének 

H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért 

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 4000 K.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

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

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesítő Részvénytársasága 
Budapest IV, Magyar-utca 52. félemelet 

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését,, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtíszt urak rendelkezésére. (2. xi. 4j 

Erdőőri, segéderdőőri, vagy vadőri állást keres 5 közép
iskolát és a királyhalmi erdőőri és vadőri iskolát • végzett 
2 évi gyakorlattal biró, 21 éves nőtlen fiatalember. Dobis 
János, Dőr, Sopron megye. (6) 



Legjobb csemegegyümölcs az 

ő s z i b a r a c k 
Legkitűnőbb fajtákban e l s ő 
r e n d ű o l t v á n y o k a t s z á l l í t 

UNCHfiiRI ftiflté K I . 
gyümölcsfaiskolája 

C z e g l é d 
Viszonteladók kerestetnek. Őszibarack és egyéb gyümölcsfákról kérjen árjegyzéket! 

Szakvizsgát tett, jó megjelenésű, erős, egészséges, erélyes, 
jó vadász, 33 éves, egygyermekes erdőőr, az erdészetnek min
den ágában teljes jártassággal bir, irodai murikában, vizén 
esotnakkal teljesen jártas, főerdőőri, vagy jobb erdőőri állást 
keres mielőbbi belépésre. Cim: Varga Rudolf urad. erdőőr, 
Romhány, Nógrád megye. (4. III. 3.) 

Szakvizsgázott, 29 éves, kiscsaládu erdőőr azonnali be
lépésre alkalmazási keres. Cim: Maczurka János járási 
erdőőr, Szögliget, tt. p. Szín (Abauj megye). (8) 

Huszonhatéves, erőteljes, érettségizett tart. tiszt nagyobb 
erdőgazdaságba gyakornoknak ajánlkozik. Cim a kiadóban. 

(7) 
Pályázati hirdetmény. Kecskemét th. városnál ideiglenes 

minőségben betöltendő havidíjas erdőtiszti; állásra, az ál
lami IX. fizetési osztálynak megfelelő havidíjjal, 1 havi 
felmondás kikötése mellett, 1. évi május hó 7-én déli 12 
órakor lejáró határidővel pályázatot hirdetek. Pályázati 
kérvények szabályszerűen felszerelve, erdőtiszti oklevéllel, 
a város központi iktatójában nyújtandók be. Kecskeméten, 
1923. évi április hó 26-án. A polgármester. (9) 

Szakiskola kétéves tanfolyamát végzett, 25 éves, intelli
gens erdész erdészi vagy vadászmesteri állást keres, hol 
szaktudását minden téren érvényesíteni tudná és megnősül
hetne. Erdő- és vadgazdaság okszerű kezelésénél, valamint 
irodavezetésben gyakorlattal rendelkezik. Jelenleg is egy 
részvénytársulatnál, mint kezelő erdész van alkalmazásban. 
Megkereséseket „erdész" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit. 



982.1923. szám. 

Kő- és kavicseladás. Alulírott erdőhivatal az 1923. évi 
május hó 2ő-án d. e. 10 órakor a hudakeszi m. kir. erdőgond
nokság irodájában megtartandó nyilvános szóbeli verseny
tárgyaláson bérbeadja a budakeszi m. kir. erdőgondnokság 
hoz tartozó Pátyi-uti, Kesseli és Vöröshegyi II. sz. kő
bányákban gyakorolható terméskő-, illetve kavicstermelési 
jogot. Az árverési és szerződési feltételek 'a budakeszi m. 
kir. erdőgondnokságnál tekinthetők meg és ugyanez ad bő
vebb felvilágosítást a kőbányákra nézve is válaszbélyeg 
ellenében. Gödöllő, 1923. évi április hó. M. kir. erdőhivatal. 

. , • • o n 

16739/1923. sz. 

Pályázati hirdetmény 

Kecskéimét th. város erdészetéhez •szervezett egy főerdő-
őri, állásnak f. évi június- 1-től ideiglenes aminőségben betölté
sére ezennel nyilvános pályázatot hirdetek. 

Az állással a fizetési pótsziabály rendé létben előirt törzs
illetmény, ikorpótlék, a minisztérium által szabályozott ösz-
szegü háborús, drágaisági és rendkívüli segély, továjbbá ter
mészetbeni lakás, 28 ürméter kemény dorong tűzifa, 300 kéve 
kemény, vastag rőzse és 6 kat, hold föld használata jár. 

Akinevezendő főőerdőőr egyévi megfelelőszolgálatután 
abban az esetben véglegesittetni fog, ha az állásnak végleges 
betöltésére a minisztertanács felhatalmazást iád. 

A pályázati kérvények, melyekhez a képesítést, esetleges 
eddigi szolgálatot, erkölcsi előéletet, életkort és a kommün 
alatti politikai magatartást igazoló iratokat mellékelni kell, 
a f. évi május 8-tól 20-án déli 1 óráig kell a város polgármes
teréhez címezve a város központi iktatóhivatalába beküldeni 
vágy ott átadni. 

Határidőn tul érkező pályázati kérvények nem fognak 
figyelembe vétetni. (12) 

Kecskeméten, 1923. évi május 3-án. 
Garzó, h. polgápnester. 



15539/1923. sz. 
Vasúti főfelügyelő feleségével augusztus hóra szobát 

teljes ellátással keres. Gabrieli Oszkár, Budapest, Bakáts-
tér 2. (13) 

Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-, 

Dl Ó-GÖMB FÁT 
és egyéb keményfarönköket is 
bármely mennyiségben vásárol 

Furnérgyár és Keményfatermelő rt Bpest IX, Csont-u. 1. 
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