
(fehér és fekete nyár, tö lgy és Populus média) mutatiák, he. 
Soherg ezenkívül e g y a vadászati és erdészeti érdekeket egy
aránt szolgáló 10 kat. holdas remis tervét, ugyan ehhez egy 
lőállástervet és e g y 15 kat. holdas vitézi telek fásítási tervét 
állít ja íki. Dr. Luncz erdőmérnök grafikonjai az alföldi erdő
területek növekedését mulatják be. A kiállított ekekapa a icse-
metekeirteklben talál előnyös alkalmazást. A m. kir. földmivelés
ügy i minisztérium a kiállitás helyén ca. 5000 példány tenul-
mányt bocsátott az érdeklődők rendelkezésére, melyek a fásítás 
és levegőjavitás, homokos és szikesterületek hasznosítása terén 
adnaik utbaigazitást. T ö b b kertészet szerepelt gyümölcsfa
iskolájával, de ízléses elrendezés! és gazdag tartalmánál fogva 
mindegyiket messze túlszárnyalta gróf Károlyi Imre nagy-
mágocsi (Csongrád vm.) uradalmai mely ősszel eladásra kerülő 
nagy 'faicsemete- és diszbokorkészleteiből állított ki remek 
példányokat. Élősövényül Gledicsia, Maclura, Berberis szolgált, 
belül pedig vadalma- és kíörteesemete, a parkokba éiS vadvé
delmi szempontból alátélepitésekre oly alkalmas Machonia és 
öeltisztől kezdve egész a bokorrózsáig mindenféle erdei és 
díszfa szerepelt. 

M É R N Ö K I K A M A R A I H Í R E K 

A Mérnöki Tanács tagjainak kinevezése. A m. kir. keres
kedelemügyi miniszter a Budapesti Mérnöki Kamara, a kir. 
József-műegyetem és a m. kir. bányamémöki és erdőmérnöki 
főiskola jelölései alapjain Bernauer Izidor gépészmérnököt, a 
Székesfővárosi Gázművek igazgatóját, dr. Bodola Lajos nyűg. 
műegyetemi íny. r. tanárt, Böhm Ferenic miniszteri tanácsost, 
Chatel Vi lmos gépészmérnököt, a Székesfővárosi Közlekedési 
Rt. igazgatóját, Gyürky Gyula központi bányaigazgatót, 
Hauszmamm, Alajos ny. r. műegyetemi tanárt, dr. Ilosvay Lajos 
ny. államtitkárt, Kaán Káro ly h. államtitkárt, Kail József 
.Ganz-gyári igazgatót, Kricsfalussy Mihály miniszteri taná
csost, Mamdel Gyula magánmérnököt, országos középitési taná-



esőst, Rvmler Pál eridőmémölköit, hercegi endőtanácsost, Sándy 
Gyula műegyetemi íny. r. tanárt, Schimomek Emil műegyetemi 
ny. r. tainárt, e. i. rektorrt, Schulek János építészt, dr. Szarvasi 
Imire műegyetemi íny. tr. taiiiárrt, 'férfi Béla my. miniszterit, dr. 
Vásonyi Lajos gyárigaagatót, Viczián Ede miniszteri tanácsost 
és Zsigmondy Árpád m. kir. bányaügyi .főtanácsost a mérnöki 
rendtartásiról) iszóló 1923. évi X V I I . t-e. 27. §-a alapján szerve
zendő Mérnöki Tanács tagjaivá bárom év tartamára kinevezte. 

Tagjai ezenkívül báromévi időtartamra a Mérnöki Tanács
nak mint a rm>. ikir. közigazgatási bíróság kiküldöttei: dr. Bodó 
Farkas, Hubert Ottó, (dr. hamvéi Hugó, Szeless László és dr.. 
Tholt József közigazgatási birák, továbbá mint a m. kir. szaba
dalmi bíróság kiküldöttei Pompéry Elemér, a szabadalmi bíró
ság elnöke, Kőrös László, Przyborski Ottó, Staibl Andor és 
Vásárhelyi László szabadalmi birák. 

A mérnöki rendtartásról szóló 1923:XVII. t.-c. végrehajtá
sára vonatkozó II. sz. utasítás (79.705—1924. K. M,) megjelent. 
Eminek a rendeletnek alapján az 1923:XVII. t.-c. mindama .ren
delkezései, amelyeket a 78.100—1923. K. M. rendelet eddig nem 
l é p t e t e t t életbe, a fenti írendelet kihirdetéséinek napján (1924. 
augusztus .8.) életbelépmek. (1. §.) A Budapesti Mérnöki Kamara 
az általa megállapítandó ügyrend jóváhagyásaiig a kamarai 
ügyeket ideiglenesen intézheti. Hasonló megbízást nyert a Mér
nöki Tanács is. i(2. és 3. §.) Önálló magángyakorlatot csak 
kamarai tag folytathat. Azokkal szemben, ikiik a kaTnairába 
való felvételűik iránt, a rendelet kihirdetésétől számított 30 
napon belül kérvényüket benyújtják, az utóbbi rendelkezés — 
a kérvény jogerős elintézéséig nem nyer atkailimazást (4. §.). 
A méirnöki kaimaira tagijai kötelesek az 1923:XVH. t.-c. 31. §-a 
értelmében vezetendő jegyzékek kötelező egységes megállapítá
sáig a hivatkozott adatokat feljegyezni és megőrizni, hogy azok 
a jegyzékek megállapitása utam a kannáira megalakulásainak 
időpontjáig vissizamienőem utólagosan is bevezethetők legyenek. 
(5. §.) A Mérnöki Kamara a törzskönyvébe való bejegyzésért 
(méirmöfehelyeittesekitől, földtoiéirőktől stb.) beiktatási dijakat 
szedhet (6. §.) kamarai tag elhalálozása esetén a halálesetet fel
vevő közeg köteles a halálesetről a kamarát azonnal értesíteni 



s egyben bejelenteni, hogy a ikaimaa-ai tag hátramaradottjai 
gonidnok kirendelését kivan jók-e. (7. §.). 

A 30-as bizottság által foganatosított felvételek ellen nincs 
helye fellebbezésnek. Mindamellett, ha a 30-as bizottság által 
jogórvényesen felvett tagnak tagsági jogosultsága ellen alapos 
kifogás merülne fel, erre vonatkozólag panasz emelhető a 
kamara választmányához. 

A Mérnöki Kamara mint véleményező szerv. A z árvizs
gáló bizottságok megszümtetése tárgyában kiadott 4850—1924. 
M. E. számú rendelet 2. szakasza egyebek között akként 'rendel
kezik, h o g y : 

Amennyiben a felmerült szákkérdés műszaki természetű, 
és szakértői véleményre van szükség, ebben az esetben a szük
séghez képest szakvélemény adása vagy szakértő kijelölése vé
gett az 1923.-VII. törvénycikkben szervezett Mérnöki Kamarát 
is megkeresheti az arra illetékes tényező. 

A kamarai díjszabási bizottság kijelölése. A választmány 
Farkas Kálmánnak, a díjszabási bizottság régebben meg
választott elnökének javaslatára a választmány a díj
szabási bizottságba tagokul az alábbi kamarai tagokat 
küldte ki: Dorner Gyula, dr. Finály István, dr. Guóth 
Béla, dr. Mihailioh Győző, Bényi Zsigmond, Sfrasser Miksa, 
Szesztay László, Tomka Emil, Trajber István mérnököket, 
K. Császár Ferenc, Hoepfner Guidó, Schoditsch Lajos, Tőry 
Emil építészeket, Bánó László, Borús Ferenc, dr. Hoór-Tempis 
M ó r kohómérnöktöket, Bwnd Károly , Czillmger János, dr. Faze
kas Ferenc, dr. Schultz Káro ly erdőmérnököket, dr. Emst 
Kálmán és dr. Pálfy Móric geológusokat. 

A z egyes szakbizottságoknak módjukban áll meghívás 
utján önmagukat a szükséghez képest kiegészíteni. A bizottságok 
szeptember hó folyamán megkezdik működésüket. 



A z „Erdészeti Lapok" 1924. évi IX. 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. 

Apróhirdetéseknél egy szó 800 K, álláskeresleti hirdetéseknél 400 K. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

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

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(2. XII. a j 

36 éves, kis családu erdőőr 16 éves gyakorlattal állást keres 
október l-re. Pácán-, fogolytenyésztésben jártas, vizslaidomi-
táshoz ért, mezőgazdasági gyakorlattal is bir. Volostsuk Péter 
erdőőr Párád (üveggyár). (5. II. 2.) 



(3. X U . V.) 

Herceg Winditsch-Gratz Lajos Sárospatak melletti makkos-
hotykai erdőbirtokának kezelésére okleveles erdőmérnök fel
vétetik. Igényes ajánlat uradalmi várkezelőségnek. (12. I. 1.) 

Erdészeti v a g y hasonló más állást keres megbízható, szak
iskolát végzett erdész. Cim & kiadóhivatalban. (14. II . 1.) 

5000 darab, hároméves, iskolázott lucfenyőcsemetét ven
nék. Ajánlatokat a kiadóhivatalhoz kérem beküldeni. (13.1.1.) 

22 éves, nőtlen, erdőőri és vadőri iskolát végzett erdőőr 
kitűnő bizonyítvánnyal, négy évi gyakorlattal állást keres. 
Cim a kiadóhivatalnál. (11. III . 1.) 

Erdőmérnök 5 évi gyakorlattal, szenvedélyes vadász (tro
pikus vadászatokon is részt vett), kedvezőbb megélhetés biz
tosítása céljából állását változtatni óhajtja.' Ajánlatot I. H. 
cimre Erdészeti Lapok kiadóhivatalába kérek. (4. I I I . 2.) 

Keresünk megvételre garantált, jóminőségü, 60 q kocsány-
talan tölgymakkot, 30 q kocsányos és 20 q csermakkot, lehető
leg zsákokban folyó évi október-november havi szállítással. 
Ajánlatokat kér Cobürg hercegi erdőhivatal, Pusztavacs, Pest 
megye. (9. I I . 1.) 

" • " • " " " • • ^ ^ „ ii i — - = i 

VÜK M. É s FIAI BUDAPEST! 
FATERMELÖK ÉS FA KERESKEDŐK 

ALAPÍTTATOTT: 1847 
Vásárolnak tölgy dongata-, talpfa-, vagy tüzifatermelésre 
alkalmas erdőket tövön és feldolgozott fakészleteket. 

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

' 

Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-, 

DIÓ-GÖMBFÁT 
és egyéb keményfarönköket is 
bármely mennyiségben vásárol 

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



ül 

1227/1924. szám. 
Pályázati hirdetmény. 

Szatmár, Ugoosa és Bereg közigazgatásilag egyesitett vár
megyék közig. biz. gazd. albizottságának 1924. évi 1172. és 1972. 
kb. szánra határozatai alapján pályázat hirdettetik a Tarpa 
nagyközség székhellyel szervezett s a tiszamenti m. kir. járási 
erdőgondnoksághoz tartozó tarpai védkeriileti erdőőri állásra. 

A kinevezendő erdőőr alkalmaztatása ideiglenes s állásá
ban csak egy évi kifogástalan próbaszolgálat után lesz vógle-
gesitve. 

Javadalmazása az 5000/1924. M. E. sz. rendelettel az „állami 
rendszerű kezelőaltisztek és vármegyei altisztek" számára 
1924 július 1-től kezdve járó 50 aranykorona havi fizetés, az 
ugyanezen rendelettel megállapitott családi pótlék előzetes 
havi részletekben és az állami rendszerű kezelőaltisztek és vár
megyei altisztek számára megállapitott lakáspénz, valamint 
kiküldetések alkalmával napidij és fuvarbér. , 

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy az erdőőri szak
vizsga letételét, egészséges testalkatukat, eddigi szolgálatukat, 
katonai viszonyukat, valamint erkölcsi és politikai magatartá
sukat igazoló okmányaikkal felszerelt kérvényüket folyó évi 
szeptember hó 25-ig a nyiregytíázi m. kir. állami erdőhivatal
nál '(Debrecen, Miklós-u. 26. sz.) nyyujtsák be. A később érkező 
kérvények figyelembe nem vétetnek. Az állás legkésőbb októ
ber 15-én foglalandó el. (8. I. 1.) 

Debrecen, 1924 augusztus 18. 
Nyíregyházai m. kir. állami erdőhivatal. 

250/1924. szám. 
Pályázati hirdetmény. 

A hajduhadházi Nagyerdőbirtokosság egy vezetőerdőőri 
és egy erdőszolgai állásra egy évi próbaidő kikötése mellett pá
lyázatot hirdet. 

I. Vezetóerdőőr javadalmazása: évi 12 (tizenkettő) méter
mázsa rozs forgalmi áru negyedévenként, előre fizetve. Termé
szetben egy szoba, konyha és kamrából álló lakás 400 négy-



szögöl kerttel. Kettő katasztrális hold szántó, egy és fél kat. 
hold kaszáló. Négy rövidöl tűzifa, 3 tehén, 3 ló és 4 darab sertés 
legeltethetése az erdőn egy éven alóli szaporulatával. Száraz fá
val való tüzelés. 

II. A z erdőszolga javadalmazása: Negyedévenként egy mé
termázsa rozs forgalmi ára előre fizetve. Természetben egy 
szoba, konyha és kamrából álló lakás 400 négyszögöl kerttel. 
Kettő k. hold szántó, 2 tehén, 2 ló és 4 darab sertés legeltethetése 
az erdőn egy évein alóli szaporulatával. Száraz fával való tüze
lés. Két szekér széna kaszáihatása az erdőn. 

A kinevezendők alkalmaztatása ideiglenes s csak egy évi 
kifogástalan próbaszolgálat után lesznek véglegesítve. Pályáz
hatnak szakvizsgázott erdőőrök és erdőszolgák. Jelenleg önhi
bájukon kivül állás nélkül levő állami erdőőrök előnyben ré
szesülnek. Mindkét állás 1924. évi október hó 1-én elfoglalandó. 

A hajduhadházi Nagyerdőbirtokossághoz eimzett, az erdő
őri állásnál szakvizsga letételét, mindkettőnél egészséges 
testalkatot, eddigi szolgálatot, katonai viszonyokat, erkölcsi 

KÖRMENDI FENYŰMAGPERGETOGYAR 
! K Ö R M E N D ( V A S M E G Y E ) I 

Ajánl a legolcsóbb napiáron szavatolt magas 
csiraképességü erdei, fekete-, lúc-, vörös- stb. 

fenyómagvakat, 
mésü akác-, juhar-, kőris-, gleaics-, éger- stb. 

lombfamagvakat, Zni 
frisstermésü alma-, körte-, cseresznye-, mahalob-, 

myrabolán- stb. 

F e n y ő m a g p e r g e t ő t e l e p ü n k , m i n t i l y e n , a l e g n a g y o b b M a g y a r o r s z á g o n 

Nagyobb szükséglet esetén külön előnyös árajánlattal szolgálunk 
T á v i r a t i c i m : M a g y p e r g e t ő g y á r , K ö r m e n d (7. IX 1.) 



előéletet, életkort igazoló okmányokkal felszerelt kérvények 
1924. évi szeptember hó 20-ig a hajdúböszörményi m. kir. járási 
erdőgnodnoksághoz adandók be (Hajdúböszörmény, városi er
dő), ahol bővebb felvilágosítások kaphatók. 

Hajduhadház, 1924 augusztus 30. 
Köti Jeremiás Hadházy Miklós 

birt. jegyző. (10. I. 1.) birt. elnök. 
Őszi vetésre keres a sárvári uradalmi erdészeti hivatal 

142 hektoliter szlavóniai kocsányos tölgymagot megvételre, 

legalább 90% csiraképességgel, (quercus sessiliflorát). — 300 
hektoliter ikaosánytalan tölgymakkot, (quericus sessiliflorát), 
legalább 85% csiraképességgel. — 27 hektoliter bükkimagot 
(Fagus siivatica) legalább 90 % csiraképességgel, továbbá 200.000 
drb egy éves 'bütokpalántot jó gyökérzettel, őszi és tavaszi 
ültetésre. Árajánlatokat kér az urad. erdőhivatal Sárvár. 

(6. I I . 2.) 
Állást keres középiskolát, szakiskolát végzett erdőgazda

sági, fakitermelési munkálatokban jártas, vadászatban jó 
gyakorlattal biró fakitermelési üzemvezető. Susa Emil, Buda
pest, I., Sánc-utca 9. (18. I. 1.) 

Erdőőrnek vagy vadőrnek azonnali belépésre ajánlkozik 38 
éves, özvegy, józan, megbízható, erélyes erdőőr, mezőgazdasági 
gyakorlattal is bir. Kiss János, Gyöngyösi, Mátrafüred. (19. V . 1.) 

Mérethibás és selejtes talpfák 1924. évi október hó 7-én 
eladásra kerülnek. Bővebb fetvilágositást nyújt postabélyeg 
beküldése ellenében a miskolci m. kir. erdőhivatal. (17. I. 1.) 

200 q bocsányitalan tölgymakkot vennék. Árajánlatokat kér 
az alul jelzett hivatal. Szekszárd, 1924 "szeptember 9. M. kir. 
közalap. Erdőgondnokság. (16. I. 1.) 

Alerdészi vagy ehhez hasonló alkalmazást keresek október 
1—november l-ig való belépésre. 24 éves, r. kath. vallású s 
nőtlen vagyok. A z erdőgazdasági szakiskolát 1921-ben jó ered
ménnyel elvégeztem, 37 hónapi belső ós külső gyakorlattal, jó 
bizonyítványokkal és hasonló ajánlattal rendelkezem. Április 
1. óta tényleges katonai szolgálatot teljesítek. Cim: Bendig 
Adolf 3. honv.-gyalogezred II . zlj. II . nehéz géppuskás század. 
Székesfehérvár. 

(15. I. 1.) 
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