
vadászatuk módját közli, s külön táblázatos útmutatót készít a 
nagyvadhoz sorolt ragadozó szárnyasok meghatározásához. 
Időrendben felsorolja a hasznos vad gondozását az egyes évsza
kokban, külön fejezetet szentel a vadásztrofeáknak, végül tanul
ságos tudnivalókat közöl a vadászatot érintő tárgykörből. Meg
rendelhető egyesületünknél, ái*a 10.500 K, postaköltséggel 
együtt 12.000 K. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Személyi hirek. A kormányzó ur ő főméltósága a m. kir, 
földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Kozma István mi
niszteri tanácsosnak a helyettes-államtitkári címet és jelleget 
adományozta, M 

Kozma Istvánt, — aki egy évtizedet lényegesen meg
haladó idő óta — a különleges szakavatoftságot igénylő 
kegyúri ügyek intézésére, az államkincstárt érdeklő birtokvál
tozások, valamint a kincstári munkásügyek ellátására szervezett 
ügyosztályt vezette, mindenki — mint kiváló kritikai elmét — 
ismeri, aki a legbonyolultabb ügyeket is első pillanatra átérti 
s a megoldás szálait biztos kézzel, ritka szabatossággal bogozza 
ki. Értesülésünk szerint, ez alkalommal főosztályfőnöki hatás
kört nyert s bár eddigi ügyköréből csupán a kegyúri ügyeket 
tartja meg, munkaköre annyiban bővül, hogy ezentúl a földmi
velésügyi minisztérium többi osztályainak kegyúri ügyei is 
hozzá tartoznak. 

Kozma Istvánt, mint egyesületünk választmányi tag
ját, a legutóbbi választmányi ülésen elnöklő Térfi Béla 
alelnök ez alkalomból meleg szavakkal üdvözölte. Mi is 
örömmel köszöntjük s kívánjuk, hogy kiterjedtebb munkaköré
ben továbbra is elismerést szerezhessen az erdőmérnöki kar 
tekintélyének. Kötelességünknek ismerjük azonban itt — min
den személyi vonatkozástól menten — jó előre felhívni az ille
tékes tényezők figyelmét arra, hogy a mostani térhódítás egy
koron térvesztessé ne fajuljon. 

A kormányzó ur ő főméltósága a. magyar királyi föld
mivelésügyi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy Héjas 
Kálmán miniszteri tanácsosnak, az erdészeti szolgálat terén 
szerzett érdemeiért, elismerése tudtul adassék. Héjas Kálmán 
szakképzettségét, munkaképességét, ritka munkabírását, amely 
utóbbit a legújabban megszületett, de ínég életbe nem léptetett 



erdészeti vonatkozású törvények előkészitő munkája szinte a 
kimerülésig próbára tett, minden szaktársa igen nagyra becsüli 
s a közvélemény ezt a magas elismerést nyilván a jól megér
demelt további elismerés beköszöntő lépéseként könyveli el. 

A kormányzó ur ő főméltósága a m, kir. pénzügyminiszter 
előterjesztésére Pattantyús A. Imre m. kir. főmérnököt, a m. 
kir. bányamérnöki és erdőmérmöki főiskola adjunktusát _és dr. 
Proszt Jánost, a királyi magyar Pázmány Péter-tudományegye
tem tanársegédét a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főis
kola rendkivüli tanáraivá a V I . fizetési osztályba kinevezte. 

A Magyar Általános Kőszénbánya Készvénytársaság igaz
gatósága Tilles Leó okleveles erdőmérnököt, a veszprémi püs
pökség központi segéd-erdőmérnökét, a vértessomló—bánhidai 
erdőbirtokának vezetésével bizta meg. 

Magánuradalmi alkalmazottak, illetményeinek valorizá
lása. Ez ügyben közöltünk már egy híradást, mely szerint a 
kormány foglalkozik ilyen értelmű törvényjavaslat előterjesz
tésével. Érdeklődésünkre azt a további felvilágosítást nyertük, 
hogy a kérdéses törvényjavaslat ezidőszerint a pénzügyminisz
tériumban van tárgyalás alatt. Ez alkalommal egyben azt hall
juk, hogy egyes alkalmazottak ügyében, akik e tekintetben az 
igazságszolgáltatás útját vették igénybe, december hó folyamán 
a kir. Kúriánál jogerős Ítélkezés várható, úgyhogy ez a régóta 
vajúdó nehéz kérdés rövidesen külön törvény hozatala nélkül 
is megoldást fog nyerni. 

Amint értesülünk, a kalocsai érsek ur e téren jó pél
dával járt elől, ment az érseki uradalmi alkalmazottak 
és nyugdíjasok készpénzilleíményei a mai nehéz életvi
szonyokhoz képest az érsek ur saját elhatározásából nemrégiben 
rendezés alá vétettek. 

Kiss Ferenc miniszteri tanácsos ünneplése Szegeden. 
A mult lapszámunkban emlékeztünk meg Kiss Ferenc miniszteri 
tanácsos kitüntetéséről, ezúttal arról számolunk be, hogy Sze
geden mily fényes ünnepségek keretében nyújtotta át a főispán 
Kiss Ferenc miniszteri tanácsosnak a kormányzó legfelsőbb 
elismerését jelképező érmet. 

Dr. Aigner Károly főispán az október hó 30-án tartott 
városi ünnepi közgyűlésen többek között a következő lelkes sza
vakat intézte Kiss Ferenchez: . 

„ U g y érzem, hogy Dugonics András Kispestjének, Szeged 
város első ültetett erdőiének halk szavú fűzfái integetnék lenge 
ágaikkal üdvözletet a délibábos múltból Szeged erdőültetőjének, 
ugy érzem, hogy Volford István polgármester és Vedress István 



földmérő várost szerető, megdicsőült szelleme a felhők renge
tegéből egy pillanatra ebbe a terembe lopakodtak, hogy meg
láthassák nehéz küzdelmük győztes harcosát, aki végleg leigázta 
az ő szeszélyes homoksiványaikat. 

A z emberi munka értékét a köz érdekében elért eredmé
nyek állapítják meg s a küzdő ember legnagyobb jutalma a 
lélek nyugalma, mellyel múltjára visszatekint. Méltóságod lel
kének rezgő nyárfái késő öregségéig nehéz küzdelmeinek nagy 
eredményeit méltán susoghatják. 

A honvéderdő erős tölgyei messze hirdetik a késő utódok
nak Méltóságodnak munkában megnyilvánult megingathatat
lan hazaszeretetét s ha majdan a Eivó erdő illatos akácosai 
bucsuosókjukat küldik a nagy erdőültetőnek, hiszem, hogy 
annak emlékét Szeged város nagyjainak pantheonjában a hálás 
utókor örökké meg fogja őrizni. Kivánom, hogy a Magyarok 
Istene a jó l végzett munka büszke tudatán kivül engedje meg 
Méltóságodnak, hogy a szegedi erdőknek még minél több rügy-
fakadásában gyönyörködhessék." 

Utána Somogyi Szilveszter polgármester üdvözölte Kiss 
Ferencet, aki az elhangzott szép szavakat meghatottan köszönte 
meg, mire a főispán javaslatára Kiss Ferenc érdemeit jegyző
könyvben örökítették meg. Később Szeged környékén lakó tiszt
társai tisztelegtek lakásán, végül tisztelői aznap 130 teritékes 
bankettet rendeztek tiszteletére. 

Kétszeres örömimei adjuk közre a fenti események hirét, 
amelyek Kiss Ferencnek nemcsak országszerte ismert érde
meit tükrözik vissza, hanem a helyi előkelő társadalom osztat
lan örömének ily impozáns mértékű megnyilvánulása mellett 
egyben az erdőmérnöki kar tekintélyére is fényt vetnek s a 
hivatalos életben a társadalom rokonszenvének megnyerésénél 
követendő például szolgálnak. 

Üzemtervi példák. A m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
az uj erdőrendezési utasításnak megfelelő üzemtervi pél
dákat dolgoztatott ki s ezeket egy vaskos füzet alakjában ki
adta. A füzet az Országos Erdészeti Egyesületnél kapható 40.000 
koronáért. Vidéki rendelésnél még 5000 korona csomagolási és 
postaköltség előzetes beküldését kérjük. 

Adományok az O. E. E. támogatására. Ujabb időben az 
O. E. E. 'támogatására a következő nagyobb adományok érkez
tek be: Az egri érsekségtől 30 ürm. tűzifa, kalocsai érsekség 
2,640.000 K, Zichy Béla gróf 1.5 millió, Rimamurány-Salgótar-
jáni Vasmű R.-t., Kóburg hercegi uradalom, Mon.tenuovo Nán
dor herceg, Károlyi Lajos gróf, Károlyi László gróf 1—-1 millió 
K, Nagykőrös város 640.000 K, gróf Festetics Kálmán, a gróf 



Károlyi György-féle hitbizomány és báró Biederniann Imre 
500—500.000 K, gróf Széchenyi Antal és Erigyes 456.000 K, gróf 
Nádasdy hitb. 400.000 K, Szeged város 268.500 K, báró Rubido 
Zichy Iván 200.000 K, a nagyrécsei uradalom 90.000 K. Fogad
ják a nagylelkű adakozók ezúton is az egyesület őszinte köszö
netét. 

Halálozás. Bock László uradalkni főerdőmérnök, az OEE 
rendes tagja, 1924 október hó 8-án elhunyt.— Herédy Kálmán 
ny. m. kir. erdőmórnök, az OEE rendes tagja, 1924. évi október 
hó 1-én Gödöllőn meghalt. Béke hamvaikra. 

Hirek az elszakított részeken megjelenő napilapokból. 

A máramarosi erdők veszedelme.* A ruténföld'i erdők kiter
melésére vonatkozó újsághíreket az alábbiakban foglaljuk ösz-
sze. A z Ungváron megjelenő „Ruszicszkói Magyar Hirlap" ok
tóber 12-i száma idevonatkozóan emigy ir: „Újra kisért az erdő
eladások réme". Több, mint három éve annak, hogy Ruszinszkó 
erdőrengetegeinek, a kincstári hatalmas vagyonok értékesitése 
a fórumra került. Nem egy cikkünk ismertette e kérdést s mó
dot találtunk arra is, hogy szakemberek szemével vizsgáljuk a 
kérdést, melyet Prágában felvetettek. Az ügy bevezetése Ruszin
szkó úgynevezett indusztrializálása vol t s e cégér minél hatható
sabb propagálása mellett igyekeztek az eszmének a közvéle
ményt megnyerni. Ez azonban nem sikerült, mert Ruszinszkó 
lakossága — bármennyire érezze is a munkanélküliség nyo
masztó sídyát — a legridegebb álláspontot foglalta el e kérdésben, 
A közvélemény e határozott fellépése már többizben visszavo
nulásra kényszeritette az eszme propagálóit, azonban ez, ugy 
látszik, még mindig nem sikerült teljesen, mert most újra napi
renden van a kérdés. A z ellenzéki sajtó újra a leghatározot
tabb módon száll szembe az eszmével, a * kormánysajtó pedig 
nem mer a kérdéshez még csak hozzá sem szólni. A „Kárpáti 
Hiradó" ez ügyre.vonatkozólag a következőket irja: „Mindenki, 
aki csali a legcsekélyebb mértékben a szivén viseli a nyomorgó 

* Ezeknek ia nem szatkéritői toHLal ímegirt ujságMirakneűs szószerinti 
közlését imiinden hiányosságaik meMett is (fontosnak .tartjuk s egyben fel
hívjuk azokra, az initézokö'rök figyelmét. Ez a sorsa a imi 'gonddal és sze
retettéi nevelt erdeinknek, de ha étitől elitekinitünik is, szaibad-e elitiirmink, 
hogy az ilyen gyarmiat;aerü hnutáilis erdőpuszltirtiás következményei egy uj 
szegedi árvizet, tiszamen.ti föMjeink, városainík tönkretételét eredmé-
nyezzétk? (fiízerk.) 



Ruszinszkó életérdekét ebben a nagy tömegeket s egész jövendő 
sorsunkat érdeklő kérdésben, kell hogy megmozduljon! Ruszin -
szkó főkincsét az erdőségek alkotják s ha most ezeket könnyel
műen kiadjuk kezünkből egy mindenáron csak üzletre törő tár
saság kezébe, amely itt uralkodni, diktálni akar, a legnagyobb 
rabságba esünk vissza! Minden képviselő és politikus tartsa kö
telességének, hogy már eleve óvást emeljen a koncesszió kiadása 
ellen, mely érdeke lehet pár egyénnek és a társaságnak, de meg-
ölője a ruszinszkói elismerten szolid, jelentős faiparnak és sok 
ezrekre nagyobb pauperizálódást hoz". 

A „Prágai Magyar Hírlap" (nov. 5.) ujabb értesülése a 
következő: „ A ruszinszkói erdők kitermelésére ujabban egy hol
land és egy francia pénzcsoport tett ajánlatot. Ezenkivül aján
latot tett, amint azt annak idején jelentettük, egy amerikai 
konzorcium is, de olyan indítványt tett a kormánynak, 

' h o g y a ruszinszkói erdők kitermelését az állam saját hatás
körében végezze el. Erről az indítványról és különböző ajánla
tokról a gazdasági miniszterek fognak dönteni. A külföldi tőke 
igénybevételével való kitermelés ügyével a kormány a követ
kező feltételekhez ragaszkodik. Meg kell adni mindazokat a biz 
tositékokat, melyek biztosítják azt, hogy a belföldi faipar min
denkor el lesz látva fával, a kitermelt fa eladása állami kezek
ben kell hogy maradjon és a külföldi konzernnek előzetesen kell 
a beruházási tőkét deponálni. Az állami gazdálkodást vagyis 
a termelést és az erdőkultúrát az állam akkor is el fogja vé
gezni, ha a gazdasági miniszterek hozzájárulnak a kül
földi érdekeltségek részesedéséhez. Ruszinszkóban az évi 
fakitermelés háromszáznyolcvanezer métermázsát tesz ki. 
Eat a menjiyiséget azonban szakértők szerint egymillió méter
mázsára lehet fokozni. A termelés fokozása érdekében beruhá
zásokat kell eszközölni, szállítási eszközöket kell beszerezni és 
a fa feldolgozására, üzemeket kell létesíteni. A külföldi tőke részt-
vótele azért kívánatos, mert az állam megterhelése nélkül lehet
ne ezeket a beruházásokat eszközölni". -

Ezzel szomorú összefüggésben olvassuk a Kolozsvárt meg
jelenő „Ellenzék" november 24 számában.: „A máramarosi erdő
ségeket teljesen letarolják. Ungvárról jelentik: Máramaros ha
talmas erdőségeinek kitermelése körül nagy és heves harcok 
folynak ugy Csehszlovákiában, mint Erdélyben. A ruténföldi 
Máramaros állami erdeinek a kitermelését most szándékozik 
bérbeadni a cseh-szlovák kormány egy amerikai konzorcium
nak, amely monopolizálná a. maga óriási fatőkéjével egész Ru
ténföldön az erdőkitermelést. 

Most Erdélyben indultak meg a harcok a román márama-



rost erdők kitermelése körül, mert — az eddigi hirek szerint — 
itt is ugyanannak az amerikai csoportnak akarják odaadni az, 
erdőkitermelést, amelyik érdekeltség a ruténföldi Máramaros 
erdőségeire aspirál. A román Máramaros mintegy tízezer hold
nyi közbirtokossági erdejének a kitermelését már meg is kezd
ték és pedig az amerikai csoporttal érdekközösségben lévő báró 
Grődelék, akiknek máramarosi irodája három és félmillió leit 
irányzott elő az ottani erdőségek felmérésére!" 

A kormány erdészeti szakiskolát létesít a Bánságban. A 
„Brassói Lapok" lugosi tudósítójának jelentése okt. 23.) „Krassó-
Szörény vármegye prefektusa hivatalos formában, a kormány 
olyan szándékáról értesült, mely szerint a földmivelésügyi mi
nisztérium tervei szerint a Bánságban a kormány rövid időn 
belül erdészeti szakiskola felállítását vette tervbe, melynek he
lyéül Lúgost tartják- a legalkalmasabbnak. 

A határ mentén elárverezik az idegen állampolgárok in 
gatlanait. („Keleti Újság" okt. 16.) Szatmárról jelentik: Az igaz
ságügyi minisztériumtól a szatmári törvényszékhez rendelet 
érkezett, amely az igazságügyi hatóságoknak kötelességévé teszi 
annak a kinyomozását, hogy a határtól számított tíz kilométe
res zónában vannak-e nemromán állampolgárok tulajdonát ké
pező ingatlanok. Ezeket ugyanis törölni kell a telekkönyvből és 
a birtokokat nyilvános árverésen el kell adni román állampol
gároknak. A rendelet kiegészítője annak az igazságügyminisz
teri rendeletnek, amelyet ismertettünk és amely szerint ingat
lanok csak román állampolgárok nevére telekkönyvezhetők be. 

Állami erdők és birtokok kommercializálása. („Prágai 
Magyar Hírlap" okt. 16.) E hét végén az állami erdők és bir
tokok igazgatói ikonferenciára ülnek össze Brünnben, hogy az. 
állami birtokok ikommerciálizálásának kérdésével foglalkozza
nak. A ikommerciálizálás január 1-én lépne életbe. 

Bukaresti szakértekezlet. Mint kuriózumot közöljük az 
alábbi híradást.- („Prágai Magyar Hi i iap" nov. 6.) „Befásitják 
a letarolt erdőterületeket. A földmivelésügyi minisztérium Bu
karestbe értekezletre hivta össze az erdőigazgatóságok képvise
lőit, hogy megbeszéljék azokat a módozatokat, melyek mellett 
a kitermelt erdőségek ujjáültetésót eszközölni fogják. A föld
mivelésügyi minisztérium elhatározta, hogy még ebben az évben 
tekintélyes letarolt erdőterületeket fog újólag befásitani. A mi
nisztérium nagymennyiségű cser- és hükkmakkot gyűjtött ösz-
sze, amelyet még aza ősz folyamán elültetnek a különböző erdő
ségekben. 



A z „Erdészeti Lapok" 1924. évi XI . 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 
2500 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 400.000 K.) Táblázatos 
és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számíttatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 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 erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(2. XII . 11) 

Erdész, 26 éves, nőtlen, közép- és szakiskolával, 4 és fél éves 
gyakorlattal. Fatermelő cég üzemvezető külső tisztviselője. Ki
tűnő bizonyitványokkal rendelkezik. Uradalomban vagy fater
melő cégnél állást keres: „Önálló munkaerő" jeligére a kiadó
hivatalba. (7. III. 2.) 



Oki. erdőmérnök (fiatal, nőtlen) azonnali belépésre állást 
keres. Cim a kiadóhivatalban. (18. I. 1.) 

Erdésznek, vadásznak azonnali belépésre ajánlkozik kö
zépiskolákat s erdőgazdasági szakiskolát jeles eredménnyel vég
zett, nagyobb uradalmakban eltöltött 20 évi gyakorlattal bíró, 
szép szolgálati bizonyítványokkal s szerény igényekkel rendel
kező 40 éves egyén. Az erdészet minden ágában, felmérések, 
becslések, a vadászat terén, a fő- ós apró vadak tenyésztésében, 
ápolásában nagy szakismerettel. Cime: Szikora Géza, Budapest, 
VIII . , Gólya-u. 22., III . em. 4. (19. I . 1.) 

Erd. gazd. szakiskolát 1922-ben jó eredménnyel végzett, 
18 hónapi külső gyakorlattal biró, intelligens, jó megjelenésű, 
nőtlen egyén azonnali belépéssel segéderdészi vagy ehhez ha
sonló állást keres. Sarvajcz Ferenc, Alsózsolea. (13. I. 1.) 

M a g a s k ő r i s e s e m e t é k 1—2 é v e s ! 

F E N Y Ő M 
KŐSZEGI 

K Ő S Z E G 
LEGNAGYOBB, MODERN BERENDEZETT MAGPERGETŐ MAGYARORSZÁGON 

Ajánl őszi vetésre garantált legjobb 
csiraképességü jegenyefenyőmagot, 
tölgy- és cser makkot. Összes tűle
velű-, lombfa- és gyümölcsmagvakat. 

Diszbok or m ag vakat. 
Tűlevelű- és lombíacsemetékből 

nagy készlet! 

Árjegyzék ingyen és bérmentve! Külön 
árajánlattal levélileg szívesen szolgálunk. 

(G. II. 2.) 
L e g m e g b í z h a t ó b b b e s z e r z é s i f o r r á s ! 

3 é. isk. lucfenyőcsemeték l 

a 



Kétéves szakiskoláit és szakvizsgát végzett 32 éves erdőőr, 
a<z erdészet és vadászat mindéin ágában jártas, melyet jó bizo-
nyitványaim igazolnak, félmondatban állásom helyett olyan 
állást keresek, hol a szorgalmat, hűséget és szaktudást mérle
gelik. Szives megkeresést a kiadóhivatalba kének. (17. I. 1.) 

Erdőőri szakvizsgát tett 34 éves (egy gyermek), jómegjele-
nésű, erős, ép, egészséges, józan, feltétlen megbízható erdőőr, 
ki az erdészet legmesszebbmenő követelményeinek megfelel, ki
tűnő vadász és dúvadintó, az apróvad-tenyésztésben, esemete-
kertnevelésben és kezelésben teljes jártassággal bir, irodai 
munkát is végez, hercegi uradalomban mint erdőőr hosszabb 
ideig szolgált, január hó 1-ére vagy azonnali belépésre erdőőri 
vagy vadászi állást keres. Bemutatkozásra megy. Szives meg
keresést- kér: Varga József erdőőr, Bölcske, Tolna m. (16. I. 1.) 

Szolgálati bizonyítvány igazolása szerint 31 éves, kiválóan 
erélyes ós megbizható, erdőőri szakiskolát #végzett, szakvizsgát 
tett erdőőr, ki az erdőgazdaság terén nagy gyakorlattal bir, 
állást keres akár azonnali vagy későbbeni belépésre, vadari 
teendőket is vállalja, Szives megkereséseket az alábbi címre
kér: Buda István szakv. erdőőr,, Bajaszentjános, Szent-
jánosi-út 29. (15. I. 1.) 

KPÍMHKC 

VÜK M. ES FIA! B U D A P E S T 
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK 

ALAPÍTTATOTT: 1847 

Vásárolnak tölgydongafa-, talpfa-, vagy tüzifatermelésre 
alkalmas erdőket tövön és feldolgozott fakészleteket. 

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

Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-, 

DIÓ-GÖMB FÁT 
és egyéb keményfarönköket is 
bármely mennyiségben vásárol 

Furnérgyár és Kemény fatermelő Rt. Bpest, IX, Csont-u. 1. 
~ ~ — . (3. X i l . 1 



DR. LAMM ANTAL 

FENYÖMAGPERGETŐGYÁRA 
KÖRMEND 

fö^g" Sürgönye im: D R . L A M M , K Ö R M E N D ~fpf 

LEGMAGASABB CSIRA KÉPESSÉGŰ 
TŰLEVELŰ-, LOMBFA-, GYÜMÖLCS- ÉS SPECIÁLIS 

KÜLFÖLDI MAGVAK 
KAPHATÓK A LEGMEGBÍZHATÓBB 

MINŐSÉGBEN (8. x i í . 2.) 

Cégem 1918 óta fenáll és gyáram 1923-ban modern berendezéssel 
újonnan lett felépítve, mely nem tévesztendő össze más céggel. 

E l 

Főerdőmérnöki állásra a pécsi székeskáptalan pályázatot 
hirdet. Akik ezen állást elnyerni óhajtják, megfelelő okmá
nyokkal felszerelt kérvényeiket személyesen vagy posta utján 
a káptalani uradalmi kormányzónál Pécs, Kardoss Kálmán-u. 
6. sz., f. évi december l-ig nyújtsák be. Folyamodók az állás 
illetményei iránt akár az uradalmi kormányzónál, akár az ura
dalmi számtartónál Pécs, Megye-utca 16. sz., nyerhetnek tájé
koztatást. (14. I. 1.) 

Tölgymakkot, gubaesot, szürke tölgyfazuzmót veszek. Min
tázott fix ajánlatokat kérek. Zöld Ignác, Sárkeresztur. (11. I. 1.) 

Vizsgázott erdőőr, aki hosszabb gyakorlattal, elsőrendű 
bizonyítványokkal rendelkezik, éves konvencióra felvétetik 
Kremzir Mór gazdaságában, Belcsapuistzta, Somogy m. (10. I. 1.) 

Szakvizsgát tett 30—35 éves, nős erdőőr felvétetik 1925 
január elsején való belépéssel. Gróf Mailáth Géza gazdasága, 
Mailáthgárdony, up. Balassagyarmat. (9. II. 1.) 

22 éves, nőtlen, erdőőri és vadőri iskolát végzett erdőőr 
kitűnő bizonyítvánnyal, négy évi gyakorlattal állást keres. 
Cim a kiadóhivatalnál. (5. III . 3.) 



A vadászatban is teljesein jártas, szahvizsgázott erdőőr. 
okmányai másolatainaik bemutatásával és igényeinek megjelö
lésével pályázhat a diósjenői urad. erdőhivatalnál megüresedő 
•erdőőri állásra. (12. I. 1.) 

KÖRMENDI FENYŰMAGPERGETŰGYARA 
saHraaKHRSiranmHsa K Ö R M E N D ( V A S M E G Y E ) 

Ajánl a legolcsóbb napiáron szavatolt magas 
csiraképességü erdei, fekete-, lúc-, vörös- stb. 
f e n y ö m a g v a k a t , SSíf. 

mésü akác-, juhar-, kőris-, gletíics-, éger- stb. 
S o m h t a m a g v a k a i , m t l

f ; 
frisstermésü alma-, körte-, cseresznye-, mahalob-, 

myrabolan- stb. 

Fenyőmagpergetőtelepünk, mint ilyen, a legnagyobb Magyarországon 

Nagyobb szükséglet esetén külön előnyös árajánlattal szolgálunk 
Távirati cim: „Vizi, Körmend" 

(4. IX .V 

» 



Az „Erdészeti Lapok" 1924. évi X I . füzetének tartalma: 
Oldal 

Szabó István f 203 
(B. K.) Az 1924. évi jövedelem- és vagyonadó kivetésére vonatkozó 

kormányrendelet . 204 
Dr. Fehér Dániel: A széndioxidprobléma ujabb fejleményei 209 
Matusovits Péter: Miért nincs tölgymakktermésünk? 213 
Főiskoláink első okleveletadó szigorlata {Róth Gyula) 215 
Egyesületi közlemények. I. Meghívó az Országos Erdészeti Egye

sület közgyűlésére _ 219 
II. Az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányá
nak ülése -

Irodalom: Könyvismertetés: Dr. Aujeszky Aladár. Általános bak-
terológia. 1924. {Bokor.) Dr Szabó Zoltán. Útmutató a virágos 
növényekés harasztok gyűjtésére, konzerválására és növény
gyűjtemények berendezésére. 1924. (Bokor.) Kovácsik Dezső: 

• Az erdő világa. Kovácsik Dezső: A vadászok évkönyve az 
1925. évre 221 

Különlélék. Személyi hirek. Magánuradalmi alkalmazottak illetmé
nyeinek valorizálása. Kiss Ferenc miniszteri tanácsos ünnep
lése Szegeden. Üzemtervi példák. Adományok az Országos 
Erdészeti Egyesület támogatására. Halálozás 223 

Hirek az elszakított részeken megjelenő napilapokból: A mára-
marosi erdők veszedelme. A kormány erdészeti szakiskolát 
létesít a Bánságban. A határ mentén elárverezik az idegen 
állampolgárok ingatlanait. Állami erdők és birtokok kommer-
cializálása. Bukaresti szakértékezlet 226 

Hirdetések I—V. 


