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Személyi hirek. A kormányzó ő fő méltósága egyházpákai 
Andrássy Bélának;, a Hazai Fatermelő R. T. igazgatóiának a 
közgazdasági élet terén kifejtett érdemes tevékenysége elisme
réséül a m. ikir. kormányfőtanácsosi címet adományozta, — A 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Klausberger József 
m. kir. főerdőmérnököt kir. közalapítványi főerdőmérnökké 
nevezte ki és a pilisszentkereszti közalapitványi erdőgondnok
ság vezetésével bizta meg. — A m. kir. földmivelésügyi minisz
ter megbízta Roth Gyula bányamérnöki és erdőmérnöki főisko
lai tanárt a m. kir. erdészeti kísérleti állomás vezetésével. — A 
cseh-szlováik államerd^észeti szolgálatban Kolosy Béla (Pozsony), 
Szántó Mihály (Poprád) és Czimra József (Kassa) kormány ta
nácsosi címet kaptak. 

Halálozások. Idősb gróf Festetlek Pál v. b. t. t. földbirto
kos, az 0 . B. E. alapitó tagja, dr. Békefi Kernig zirci apát, az 
0, E. E. rendes tagja, id. Molcsányi Gábor ny. erdőtanácsos, a 
nagybányai m. kir. íőerdőhivatalnok sok éven át főnöke, az 0 . E. 
E. alapitó tagja. Nagybányán, Bedő Zoltán m. kir. erdőtaná-
esos, az 0. E. E. rendes tagja Budapesten, Kotzmann Géza, a 
gróf Károlyi György-féle hitbizomány erdőtanácsosa, az 0 . E. 
E. rendes tagja Párádon elhunyt. Áldott legyen emlékezetük! 
Béke hamvaikra! 

Megszűnt kivételes rendeletek. Az erdő és faügyek országos 
kormánybiztosságát a m. kir. minisztérium folyó évi 3640. sz. 
rendeletével megzüntette. 

4061—924. M. E. számú rendelet pedig a szabadforgalom ut 
ján eladásra kerülő tűzifa tájékoztató árának megállapítására, 
illetve a helyi faáranegállapitó bizottság szervezésére vonatkozó 
8210—922. M. 'E. számú rendeletet helyezi hatályon kívül. 

A földadó emelkedése. Az államháztartás egyensúlyának 
helyreállításáról szóló 1924. évi IV. t. c. értelmében a földadó 
kulcsa folyó évi július hó 1-től kezdve a kataszteri tiszta jövede
lem 25 százaléka és buzaérték helyett aranykoronában rovandó le. 

A magyar erdő kataszteri tiszta jövedelme, átlagban 2.20 K 
lévén, ez azt jelenti, hogy ezentúl átlag 55 aranyfillér földadót, 
vagyis jelenleg kereken 10000 aranykoronát fog az erdőbirtok 
holdanként és évenként fizetni. 

Az elérni károk esetén való adóelengedésnek ezentúl is helye 
van. 



Chlorid tartalmú szikes talajok a hortobágyi pusztán. Sig-
mond műegyetemi tanár kiváló munkájában ugy nyilatkozik, 
hogy a hortobágyi szikesek a sulfátos sóstalajok csoportjába 
tartoznak és hogy bennük eddig clor ionokat meghatározható 
mennyiségben kimutatni nem lehetett. 1923 augusztus hóban 
történt hortobágyi tanulmányutam alkalmával a hortobágyi 
nagy tógazdaság mellől szikes talaj próbákat küldettem ma
gamnak, amelyeket most vizsgálat alá véve, azt tapasztal
tam, hogy az arról a vidékről való szik talajok és pedig a hatá
rozottan szerkezettel, tehát iszikfokkal biró talajok igenis meg
határozható mennyiségű Cl iont tartalmaznak. Az előzetes vizs
gálat alkalmával 5—15, 50—60 ás 85—95 om. közötti talajrétegek
ből való talajt vízzel kivonatoltam és akkor kitűnt, hogy két-két 
ellenőrző minta az 5—15 cm. rétegből 0.11 százalék Ol-t, az 50—60 
cm. rétegből 0.12 százalék Ol-t, mig a 85—95 cm. rétegből 0.17— 
0.18 százalék Cl-t tartalmazott, mig Suifátokat ezekben a min
tákban csak nyomokban isikerült kimutatnom. Szódát a talaj 
csak nyomokban tartalmazott és a százalék 0.01 százalék alatt 
maradt, mig az alkáli bicarbonat szénsav mennyiségéből kiszá
mítva a NaHCOs, mennyisége a 85—95 em. rétegben 0.6 százalék, 
az 50—60 om. réteben 0.65 százalékot tett ki. Az alsó két réteg 
nagyon gazdag CaCOs-ban ós a 10 százalék ecetsavval való kivo-
natolás 9.96 százalék CaO vagy 17.76 százalék OaCOs és 0.98 száza
lék MgO vagy 2.15 százalék MgCOs adott a 85—95 cm. rétegből, 
mig az 50-—60 om.-ires rétegben a mész tartalma leapadt 10.79 
százalékra és az összes sótartalom a 85—95 mélységű rétegben 
1.15 százalékot tett ki. A talajok részletesebb vizsgálata, amely a 
talajok egész chemiai szerkeztét hivatott kimutatni ós azt is, 
hogy a 01 ionok NaCl, GaCh vagy MgCl alakjában vannak-e 
jelen, most folynak és azzal nagyobb dolgozat alakjában fogok 
nyilatkozni és csak megemlítem még azt is, hogy a halas tó fene
kéről 80—90 em. mélységből vett talajminták szintén tartalmaz
tak 0.05—0.1 százalék Ol-t. Vági István. 

Eladó könyv. Egyik tagtársunk Hempel-Wilhelm: Die 
Báume und Stráucher des Waldes cimü három kötetes díszes 
vászonkötésü, iszámos kitűnő kőnyomatu szines táblát, klasszikus 
botanikai és erdőművelési munkát vételre kínálja s azt az ere
deti ár harmadáért, 30 aranykoronáért hajlandó átengedni. A 
kifogástalan állapotban levő ram az Országos Erdészeti Egye
sületnél megtekinthető és annak utján szerezhető be. 

Gyermeknevelési segélyek. Az álilamerdészeti tisztviselők 
gyermekeinek nevelését segélyző alapból kiosztható segélyekért 
a bélyegtelen kérvényeket legkésőbb július 8-áig 'kell az alap in
téző bizottságához (Budapest, V, Országház-tér 11. szám, III. em. 
308. ajtó) beküldeni. 



Az „Erdészeti Lapok" 1924. évi VI. 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 
1200 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 200.000 K.)Táblázatos 
és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 
* 1 Apróhirdetéseknél egy szó 800 K, álláskeresleti hirdetéseknél 400 K. 

Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 
Budapest IX, Calvin-tér 7. sz. 

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. 

Nyaralásra elmennék nyugdijam lefizetése ellenében és fél 
napig háztartásban, varrásban stb. segítenék jó ellátás fejében. 
Berinkey Győzőmé, főmérnök Özvegye, Budapest, I, Kemenes-u. 
4, III. emelet, 17. Nagy Ágoston cimén. . (7) 



VUK M. ÉS FIAI BUDAPEST 
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDŐK 

A L A P Í T T A T O T T : 1847 

Vásárolnak tölgy donga fa-, talpfa-, vagy tüzifatermelésre 
alkalmas erdőket tövön és feldolgozott fakészleteket. 

Iroda: V. kerület, Kálmán-utca 10. 
Fatelep: V. kerület, Váczí-ut 160. 

Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-, 

DIÓ-GÖMBFÁT 
és egyéb keményfarönköket is 
bármely mennyiségben vásárol 

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

Állást keres október 1-ére 26 éves róm. kath. vallású, nős, 3 
esaládtagu vadászerdői szakiskolát végzett erdőőr, kinek 6 évi 
gyakorlata van bárminemű erdőgazdasági munkákban, különö
sen csemetekertkezelésben, jelenleg is uradalmi szolgálatban 
van, jó bizonyítványokkal rendelkezik, akár kincstári, akár ura
dalomban állást* foglalna. Cime a kiadóban. (8. III. 1.) 

Négy középiskolát és kétéves szakiskolát végzett, jelenleg is 
alkalmazásban levő 33 éves, nős, kiscsaládu uradalmi erdész, ki 
az erdészet és vadászat minden ágában a legmesszebbmenő 
gyakorlattal rendelkezik, október 1-ére, vagy későbbre keres 
olyan állást, hol a szaktudást, szorgalmat és hü odaadó szolgála
tot értékelik és megbecsülik. Szives megkereséseket a kiadó
hivatal továbbit. (9. II. 1.) 

Nős vadőr ikerestetik, hol az asszony jó polgári kosztot főzni 
tud, gróf Almásy Imre ur Őméltósága diósgyőri vadászterüle
tére. Pályázatok részletes életleirással, közölve, hogy (referen
ciák kitől szerzehetők be, de bizonyítvány vagy másolatok nél
kül. Központi Intézőség, Pusztapó, Szolnok vm. címre adandók 
be. Személyes jelentkezés csak meghívásra. (5. 11. 1.) 



TJImus campestris mezei szilfasmag, jól kiérett csiraképes 
vetőmag, 1924. évi friss termés, minden mennyiségben kapható, 
á 1 kg. tak. kor. 25000. Kőszegi Feiiyőmagpergetőgyár, Kőszeg. 

(6) 
Erdész vállal bármikori belépéssel kezelői állást, más gazda

sági ágakkal összekötve is. Szolid fizetési igényekkel. Cim a szer
kesztőségnél. . (III. 2.) 
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