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Halálozás. Ratzka Antal ny. urad. fővadász., volt népfel
kelő-hadnagy, töbh hadikitüntetés tulajdonosa, mult hó 23-án 
Nádasladányban 49. évében elhunyt. Béke hamvaira. 

Az erdészeti irodalom összefoglaló ismertetése. Roth Gyula 
főiskolai r. tanár úrtól a következő sorokat vettük: Tisztelettel 
fethívom a tek. Szerkesztőség b. figyelmét arra, hogy „Forst-
liche Rundschau" címmel megjelent Neumann-Neudamm ki
adásában az erdészeti irodalom ismertetésének első füzete, 
meíy magában foglalja a német irodalmat, azonkívül eddig a 
dán, finn, holland, északamerikai, svéd, spanyol és magyar iro
dalmat. Ez az ismertetés folytatása a körülbelül 40 év óta 
megjelenő „Forstliehe Jahresberichtnek", amely 1910 óta a 
magyar irodalmat is magában foglalta. A háború előtt fenn
akadt, a háború után pedig csak két évfolyam (1924—25) jelent 
meg. Jelenleg 3 füzetben fog megjelenni az 1928. évi irodalom, 
később a még hiányzó 1915—1923. és 1923—27. évfolyamok is 
tervbe vannak véve. 1929-től negyedévenként fog megjelenni 
egy-egy füzet. Az 1928. évi füzetek ára egyenként 4 RM. 

Kívánatos, hogy ezt a nagyon szükséges irodalmi segéd
könyvet mennél többen hozassák meg, amiért azt tisztelettel 
ajánlom az irodalommal foglalkozó urak figyelmébe. 

Felolvasás „Az Alföldfásítás hasznairól és eddigi ered-
ményeü'-ről. A gödöllői m. kir. állami és koronauradalmi erdő
igazgatóság november hó 30-án rendezte első propaganda-elő
adását Gödöllőn a „Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület"-
ben az Alföld fásítása ügyében. 

A jászóvári premontrei kanonokrend reálgimnáziumának 
fizikai előadótermében megjelent díszes közönség előtt Toma-
sovszky Imre ny. miniszteri tanácsos Az Alföldfásítás hasznai 
és eddigi eredményei címen felolvasást tartott, vetített képek 
bemutatásával kapcsolatosan. 

A felolvasást mindvégig igen élénk érdeklődés kísérte és 
a szebbnél szebb vetített képek pedig mély benyomást keltettek 
a hallgatóság körében. A z előadás befejezte után a felolvasót 
melegen üdvözölték. 

A Budapesti Mérnöki Kamara új címe. A Kamara új 
postacíme: VIII., Scitovszky-tér 2. szám. Új telefonszáma pe
dig: J. 388—18. 

14. kimutatás a m. kir. erdőméröki főiskolai Segélyző 
Egylet alaptőkéjének gyarapítására az 1928. évi november 1— 
30-ig az erdészeti társadalom részéről befizetett adományokról. 

Befizettek: Asbóth István 2, Béky Albert 2, Botos Géza 2, 



Botos Sándor 5, Burdáts János 2, Cseke Lajos 1, Csernetzky 
Károly 1.50, Dercsényi István 2, Dimák Ödön 5, dr. Fehér Dá
niel 2.50, vitéz Fejes József 1, Fekete Zoltán 5, Füstös Zoltán 
2, Gloser Dezső 1, Hammerschmidt Ernő 2, Haracsi Lajos 1, 
Holba Miklós 2, Hohoss János 2, Horváth Rezső 2, Kaán Ká
roly 44, Kellé Artúr 5, vitéz Kiss Lajos 1, Kósa Gyula 2, Kos-
tialik János 80, Kováts Ernő 1, Kovássy Kálmán 2, dr. Kö-
vessi Ferenc 5, vitéz Kristófy. Gyula 2, Krizmanits Ferenc 2, 
Kuka József 2, Kutasy Viktor 1, Lesenyi Ferenc 5, Létay 
Gyula 2, Maróthy Emil 2, Matusovits Péter 25, Mayer Zoltán 
1, Metzli Camill 20, Modrovich Ferenc 3, Muck András 2, 
Nagy Jenő 2, Orbán László 1, Petricsek István 1, Plauder Nán
dor 1, Ráduly János 10, Eévay Ferenc 3, Bikly István 1, Ron-
chetti Gáspár 10, Róth Gyula 5, Rőczei Géza 6, Sébor János 3, 
Szabó Kálmán 20, Szecsődy József 2, Segedy Oszkár 2, Takács 
János 2, vitéz Tóth László 2, vitéz Török Béla 1, Trauer Ervin 
1. Vági István 5, Weinert Tivadar 5, Zsák Lajos 2 pengőt. 

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg 285 pengő, amely
hez hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések összegét, 
a gyűjtés eddigi eredménye 5233.78 pengő. 

A Segélyző Egylet csekkszámlájának száma: 57.93G, 
Sopron, 1928 november 30. 

Széki János főisk. tanár, 
a Segélyző Egylet elnöke. 

Tomasovszky Imre könyve az erdészeti segédszolgálatról 
az. Országos Erdészeti Egyesületnél nem kapható. Minthogy 
ezen könyv árusítására semmiféle felszólítást sem kaptunk, el
lenben többfelé hirdetik, hogy azt egyesületünk árusítja, kény
telenek vagyunk megállapítani, hogy a könyvet csakis a Ma
gyar Erdészeti Altisztek Szövetsége (Miskolc, erdőigazgatóság) 
árusítja. A hozzánk érkezett rendeléseket oda továbbítottuk s 
kérjük t. olvasóinkat, hogy rendeléseikkel közvetlenül a Szö
vetséghez fordulni szíveskedjenek. A titkári hivatal. 

Az Erdészeti Szállítóberendezések, I. rész című tantárgy
ról Modrovich főiskolai tanár úr gépírásos kőnyomatot kíván 
kiadni. Amennyiben t. olvasóink ebből a kőnyomatból rendelni 
kívánnának, szíveskedjenek erről a nyomandó példányszám 
megállapítása végett Rikly István főiskolai tanársegéd urat 
(Sopron, főiskola) értesíteni. Rendeléseikkel, amellett, hogy érté
kes könyvhöz jutnak, egyúttal a főiskolai hallgatók részére is 
olcsóbbá teszik a művet. 



Az „Erdészeti Lapok" 1928. évi XII. 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. 

D í j s z a b á s . Ké thasábos szé les ségben (107 mm) g a r m o n d be tűve l 
v a g y ennél n a g y o b b betüfajtával szedett hirdetés mil l iméterenkint 
20 fillér. (Egyszer i meg je l enés mellett egész oldal 32 P.) Táb láza tos és 
g a r m o n d betűnél k i s ebb betüfajtával szedett hirdetések másfé lszeres e g y 
ségárral számittatnak. Ismételt meg je lenés esetén megfe le lő á r k e d v e z m é n y . 

Apróhi rde tésekné l e g y szó 12 fül., ál láskeréslet i h i rdetéseknél 6 fill. 
Külön mellékletek m e g e g y e z é s szerint. 
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Magyar Erdőbirtokosok 

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

Elvállalja termelt, tövönáiló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokat Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

Állást keres 39 éves, szakvizsgázott, tősgyökeres erdőőr, 
kis családú, magyarul, németül beszél. Jó bizonyítványokkal 
rendelkezik. Jelenleg állásban van. Drexler János prépostsági 
erdőőr, Hövej, Sopron m. (6. III. 2.) 

Fenyő-, akác- és tölgy-bányafát 
1928-29. évi, valamint azonnali szállításra veszek: Tölgyrönköt 
36 cm-től és 4 m-től felfelé nagy tételekben, valamint erdőterületet is 
M o c c í l t o r a r Marnál n y u £ - bányafőtiszt., fakereskedő B p e s t , 
U l C S S m g C I M d l t C I l l . , M e c s e t - u . 17. - Tel. Aut. 515-26. 



Szakvizsgázott erdoőr kerestetik, nos, hosszabb gyakorlat
tal, erdőüzemnél, jó vadász, 40 éven aluli. Kérvényeket csakis 
bizonyítványmásolatokkal ellátva, rövid életleírással és családi 
viszonyok megjelölésével küldendők fraknói gróf Esterházy 
Pál-uradalom, Lesenceistvánd (Zala m.) címre. (9.) 

Robinia Pseudoacacia (akác-csemete) eladó: 

Egyéves I. oszt. 100 drb 1.30 1000 drb 12.— 10.000 drb 100.—P 
II. oszt. 100 drb 1— 1000 drb 9.— 10.000 drb 85.—P 

Kétéves I. oszt. 100 drb 3.— 1000 drb 28.— 10.000 drb 260.— P 
II . oszt. 100 drb 2.— 1000 drb 18.— 10.000 drb 160.— P 

„Stephaneum" Kertgazdaság, Oroszvár, Mosón m. (5. III. 2.) 

Erdőmérnök. Draskovich Iván gróf sellyei hitbizományi 
uradalmi központja részére felvétetik azonnali belépésre egy 
erdészeti főiskolát végzett és államvizsgával bíró, egészséges 
szervezetű erdőmérnök, aki a magyar és német nyelvet bírja. 
Keresztény, nőtlen, magyar állampolgár pályázók bizonyít
vány- és fényképpel felszerelt páyázataikat az Uradalmi Szám
tartóság, Sellye, címére küldjék be. (2. III. 3.) 

Nyugalmazott, vadtenyésztésben jártas erdőőrt keresek 250 
holdas akácosomhoz. Fizetési igényekkel, sajátkezű ajánlatokat 
kérek. Kovács Sebestyén Endre, Paks, Gyapa-puszta. (4. II. 2.) 

Erdészi vadászat-vezetői vagy tógazdaság-vezetői állást ke
res, az erdészet és vadászat minden ágában, valamint tógazda
ság létesítésében és okszerű kezelésében több évi gyakorlattal 
bíró főerdész, esetleg azonnali belépésre is. Chalupeczky János 
főerdész, Murakeresztur, Zala m. (7. III. 2.) 

Dr. gróf Apponyi Rezső uradalmi erdőhivatalánál 1928 
január hó 1-ére két vadőri állás üresedik meg. Pályázni szán
dékozók, lehetőleg nőtlen, egészséges s vadőri szakvizsgával 
rendelkezők, sajátkezűleg írt s fényképpel ellátott kérvényei
ket lehetőleg azonnal a fenti uradalom erdőhivatala címére. 
Hőgyész, Tolna megye, küldjék be. Csak oly egyének pályázza
nak, kik a német nyelvet bírják s az apróvad tenyésztésében, 
vadászatában kellő jártassággal rendelkeznek. (10.) 

Az állami szőlőtelepek szőlőkarószükségletének fedezésére 
pályázatot hirdetek. A szükséglet" 230.000, illetve 245.000 darai) 
kettő (2) méter hosszú, hasított tölgy- (cser-tölgy kizárva) vagy 
ákác-karó. A pályázati feltételek a földmívelésügyi miniszté
rium VII I . i. ü. osztályánál beszerezhetők. M. kir. földmívelés
ügyi miniszter, (11.) 



Tölgymakkot, csertölgymakkot, bükkmakkot 
és mindeníéle lomb- és fenyőmagvakat, lomb-
és fenyőcsemetéket, díszfákat, sorfákat, gyü
mölcsfákat őszi és tavaszi szállításra ajánl: 

KEINEK REZSŐ okleveles erdőmérnök, Gödöllő. (15) 

Erdőőr kerestetik január elsejére való belépéssel gróf Ká
rolyi József hitbizományi erdőgazdaságába, Fehércsurgóra 
Szakvizsga, többévi erdő- és vadgazdasági, vizsla- és véreb
nevelési gyakorlat megkívántatik. Pályázati kérvények bizo
nyítványokkal postán küldendők be Erdőhivatal, Fehérvár-
csurgó címre. Személyes bemutatkozás külön felhívásra. (12.) 

Önálló beosztást keres 30 éves, nőtlen oki. erdőmérnök 
5 évi intenzív külső és belső praxissal (erdészet, vadászat, bal
gazdaság). Jelenleg uradalmi segéderdőmérnök. Megkeresések 
„kitartó munkaerő" jeligére a kiadóhivatalba kéretnek. (13. III. 1.). 

Erdőőri és vadőri szakiskolát végzett r. kath. vall., nőtlen, 
25 éves vagyok, azonnali belépésre erdőőri vagy vadőri állást 
keresek, több nyelven perfektül beszélek, egy és félévi prakszi-
som van, szerény igénnyel. Szíves megkeresések Buszlauer Já
nos, Rácmecske (Baranya m.) címre küldendők. (15.) 

Szakvizsgázott erdőőr újévkor felvétetik. Bizonyítvány-
másolatok Uradalmi erdőhivatal, Boldogkőváralja, külden
dők. (14.) 
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