
sen kiállított vászondíszkötésű könyvbe gyűjtötte össze. E könyv ol
vasása és tanulmányozása a vadászat, lövészet és a fegyvertan bará
tainak igen sok hasznos tnáccsal, oktatással szolgál és e mellett a 
szerzőnek a vadászati szaklapokból ismert kellemes stílusa és az ok
tató -szövegben előadott vadászélmények, epizódok leírása mindenkinek, 
ki e könyvet elolvassa, még ha nem is vadászember, rendkívül kelle
mes szórakozást nyújt. A szerző a hazai vadfajok természetrajzi le
írása mellett a vadóvást, a vadászati módokat, a vadászpuskák összes 
fajait, azok szerkezetét, működését, a lövőszerek (lőpor, golyó, sörét, 
fojtás és a tölténykészítés, a belső és külső ballisztika, lövedékhatás 
ismertetését és a lövés művészetét a legrészletesebben tárgyalja. Igen 
hasznos gyakorlati tanácsokkal szolgál a vadász felszerelésére, ruháza
tára, a vadászatok rendezésére, a vadásztársaságok megszervezésére, 
az orvvadászok megfékezésére, a vad értékesítésére stb. stb. Különösen 
kezdő vadászoknak nélkülözhetetlen e könyv, mert benne a legrészle
tesebben vannak összegyűjtve mindazok az ismeretek, melyekre min
den igaz vadásznak nélkülözhetetlenül szüksége van. A szerző e művét, 
amelyet.a Kormányzó Ur Őfőméltóságának vadászarcképe díszít, Ma
gyarország első úri vadászának, Főméltóságú vitéz nagybányai 
Horthy Miklós Kormányzó Urnák ajánlotta fel. 

A könyv ára 10 P , megrendelhető a szerzőnél, Gödöllőn. A szerző 
a könyvet a pénz előzetes beküldése ellenében bérmentve küldi. B. I. 

K Ü L Ö N F É L É K 

HALÁLOZÁSOK. 

Dezsényi Jenő. Csak elkésve éretsültünk arról, hogy Dezsényi 
Jenő m. k i r . gazd. főtanácsos, ny. m. k i r . főerdőtanácsos, erdőfel
ügyelő a nyár elején Aszódon elhunyt. 

Egyesületünk egyik legrégibb tagját, a magyar erdészet pedig 
egyik érdemes munkását veszítette el benne. 

1868-ban született Zsámbokon, 1889-ben került, mint műszaki díj
nok a besztercebányai erdőigazgatósághoz. 

A kaposvári erdőgondnokságnál és a lugosi erdőigazgatóságnál 
teljesített szolgálatot s itt érte 1895-ben a gyakornoki kinevezés, 
1896-tól 1898-ig a máramarosszigeti erdőigazgatóságnál teljesített 
szolgálatot, ahonnan, mint erdészjelölt került a földmívelésügyi mi-



nisztérium erdőrendezési osztályához. 1900-ban erdész, majd 1903-ban 
másodosztályú k i r . alerdőfelügyelő s min t i lyen kerül k i ugyanekkor a 
miskolci k i r . erdőfelügyelőséghez. 

19'08-iban már újból a földmívelésügyi minisztériumba kerül 
vissza éspedig az erdőfelügyeleti osztályhoz, ahol 1909-ben elsőosztályú 
alerdőfelügyelővé nevezik k i . 

1913-ban kapja az erdőfelügyelői cím és jelleget és 1915-ben erdő
felügyelővé, 1918-ban pedig főerdőtanácsossá nevezik k i . Ebben a mi
nőségben vonul 1925 augusztus 1-ével végleges nyugalomba. 

Komoly, csendes munka a hivatalban, megértő baráti szív, humo
ros, jó kedély, minden tekintetben úri gondolkozás és viselkedés a ma
gánéletben, ezek voltak egész életén át jellemző vonásai. 

Elmondhatjuk, hogy mindenki, aki ismerte, nemcsak becsülte, de 
szerette is, mert mint tisztviselő, mint ember, mint kollega és mint jó-
barát, egyike volt a legkomolyabb értékeknek. 

Mély sajnálattal és igaz részvéttel búcsúzunk Tőle az egyesület 
nevében is. 

Ryll V i k t o r ny. minisz ter i tanácsos, egyesületünk rendes tagja, 
ez évi augusztus hó 3-án Vácott, életének 69-ik évében elhunyt. 

A megboldogult augusztus hó 5-én Vácott, a középvárosi róm. 
kath. temetőben helyezték örök nyugalomra nagy részvét mellett. 

Kelemen Jenő m. k i r . főerdőmérnök, egyesületünk rendes tagja, 
ez évi augusztus hó 26-án elhunyt. 

A megboldogultat augusztus hó 29-én Szomajomban helyezték 
örök nyugalomra kartársai nagy részvéte mellett. 

Béke hamvaikra. 

SZEMÉLYI HÍREK. 

A m. k i r . földművelésügyi miniszter Székács Vince miniszteri 
tanácsost, hasznos szolgálatainak elismerése mellett 1935. évi július hó 
végével, saját kérelmére, végleges nyugalomba helyezte. 

* 
A m. k i r . földművelésügyi miniszter Haracsi Lajos m. k i r . segéd

mérnököt, a szolgálat érdekében, a kaposvári m. k i r . erdőigazgatóság
tól Sopronba, a m. k i r . erdészeti kutatóintézethez áthelyezte. 

* 
A m. k i r . földművelésügyi miniszter Mayer Aurél m. k i r . főerdő

tanácsost a szolgálat érdekében áthelyezte Győrből • Budapestre és 
megbízta a budapesti m. k i r . erdőfelügyelőség vezetésével. 

A m. k i r . földművelésügyi miniszter Katona István m. kir. 
főerdőtanácsost Szeged-Királyhalmáról Szegedre, a m. k i r . erdőigaz-



gatósághoz és Fodor Gyula m. k i r . erdőmérnököt az igazgató teendők: 
ellátására Szegedről Szeged-Királyhalmára, a m. k i r . alerdész-szak-
iskolához a szolgálat érdekében áthelyezte. 

A m. k i r . földművelésügyi miniszter Urbánfy Jenő m. k i r . 
főerdőmérnököt áthelyezte Párádról Miskolcra és megbízta a parádi 
állami erdőgazdasági birtokok területére az erdőgazdasági felügyeleti 
tiszti teendők ellátásával, továbbá Szabó Géza m. ki r . segédmérnököt 
áthelyezte Miskolcról Sírokra és megbízta a darnói m. k i r . erdőhiva
tal vezetésével. 

A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére Papp Béla nyu
galmazott földművelésügyi minisztériumi miniszteri tanácsosnak — 
nyugalomba vonulása alkalmából — kiváló közszolgálati működése 
elismeréséül a II . osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1935. évi augusztus hó 13. napján. 

Horthy s. k. 

vitéz Gömbös Gyula e. k. 
-V: 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesz
tésére Krippel Móricnak, a volt soproni Erdészeti és Bányászati Fő
iskola nyugalmazott tanárának a főiskolai oktatás és a tudományos 
szakirodalom terén kifejtett munkássága elismeréséül az egyetemi 
nyilvános rendes tanári címet adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1935. évi augusztus hó 16. napján. 

Horthy s. k. 

vitéz Gömbös Gyula s. k. 

A m. k i r . vallás és közoktatásügyi miniszter dr. vitéz Bokor 
Rezső egyetemi adjunktusnak „a magyarországi szikes és homokos 
erdőtalajok bakteriológiája, különös tekintettel erdőgazdasági vonat
kozásaira" című tárgykörből és dr. Magyar Pál m. k i r . erdőmérnök
nek „a szikes talajok növényszövetkezetei, különös tekintettel fásítá
sukra" című tárgykörből a m. k i r . József Nádor Műszaki és Gazda
ságtudományi Egyetem bánya-kohó és erdőmérnöki karán egyetemi 
magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és 
nevezetteket ebben a minőségükben megerősítette. 

A Rhus toxicodendron = mérges szömörce. írta: Scherg Ká
roly m. k i r . főerdőmérnök. Bár tanultuk a főiskolán, mégis érde
mesnek tartom a mérges szömörce által okozott alábbi eset leírá
sát, mert másutt is előfordulhat hasonló eset. 



Szentesen egy gyógyszerész gyermekein, valahányszor 8 év óta 
apósánál, a Stammer-kertben nyaraltak, erős kiütések és szédülés 
jelentkeztek. Már az utóbbi években eltiltották a málna evéstől 
és 'sok más ételtől, mert a l i g töltöttek egy két napot apósa kertjé
ben a vakációzó gyermekek, rögtön megvoltak a kiütések és a 
rosszullétek. Tava ly Kőszegre vitték őket nyara ln i , ott nem lett 
semmi baj, pedig a végén málnát is ettek." A l i g gyűltek össze az idei 
vakáció elején az unokák, rögtön mind kiütésesek lettek. Ekkor 
már az egész család kutat ta m i lehet a baj oka, és a gyermekek 
és egészségesen odaérkező pajtások minden lépését figyelték. így 
jöttek rá, hogy az a bokor, mely játszóhelyük mellett van, okozza 
a kiütést. Midőn ezt meghallottam megnéztem és megállapítottam, 
hogy a kérdéses bokor a Rhus toxicodendron, mely az Anacardi-
aceaek családjába tartozik. M i n t a próbák igazolták elég egy kis 
érintés, hogy egy-két nap múlva jelentkezzenek a kiütések, de 
nemcsak az érintés helyén, hanem a test különböző helyein is. 
S i l v a Tarouca és Schneider : „Unsere Freiland-Laubgehölzer" 
szerint Amerikából származó egy méter magasan növő, földalatti 
futó indákkal bíró meglehetősen szőrös cserje, igen mérges. 

A „Das kluge Alphabe t " c. lexiconban pedig az áll róla, hogy 
érintésnél erős ütést, görcsöt, szédülést okoz. E z .mindenben be is 
igazolódott, mert a gyógyszerész, ak i egy ágat letört és becso
magolt, hogy megállapítás végett Budapestre küldje, már ettől 
a k is érintéstől is telelett kiütésekkel. A vele játszó gyermekek 
egyike ellenben napokig a l i g tudott fent lenni oly rosszul volt 
és kiütései, melyeknek okát az orvosok sem tudták eddig megálla
pítani, hetekig megmaradtak. Egyébként levelei hosszú nyelűek, 
hármasok, hosszúkás végük kihegyezett. 

O l y kertből, ahol kisgyermekek játszanak feltétlenül kiirtandó. 

A Libocedrus decurens telepítése az Alföldön. A debrecen
vidéki flóra tanulmányozása közben egyik sétám alkalmával, a 
„Dobozi" temetőnek egyik elhagyott helyén, sárga, silány homok
talajon, 3 drb jól fejlett Libocedrus decurens példányra találtam. 
K o r u k kb. 35 év, mellmagassági átmérőjük 35 cm, magasságuk 9— 
10 méter. M i n d a három példány szépalakú, igen egészséges és 
egyenes növésű. Erősen balzsamos faanyaguk — amennyire kellő 
felszerelés hiányában meg tudtam állapítani — sűrűszövetű és 
homogén. M e r t minden ápolás nélkül, silány talajon szép példá
nyokká fejlődtek, ajánlom az alfölderdősítéssel foglalkozó szak
társaknak, hogy ezt a fafajt kellő figyelembe részesítsék. A fák
nak ezévi termését a debreceni rn. k i r . erdőigazgatóság összegyűj
teti és kísérletképen fel fogja használni. Debrecen, 1935 július 23. 
P a p o l c z y J ó z s e f oki. erdőmérnök. 



Levél a szerkesztőhöz 
Becses figyelmét felhívom azon körülményre, hogy az állami 

erdészeti alkalmazottak az új nyugdíjtörvényben mostoha elbánásban 
részesültek, mert nincsenek besorozva az állandó életveszéllyel szolgá
latot teljesítők elkülönített csoportjába. 

A z erdészeti alkalmazottak az 1879. X X X I . t.-c. 40. §-a szerint 
közigazgatási esküt tesznek, mint ilyenek köz

biztonsági közegek jellegével bírnak . . . , , , 
és adómentes szogálati lőfegyvert jogosultak viselni . 

A Trianoni Békeszerződésből folyóan az állami erdészeti személy
zet létszámát, közbiztonsági katonai jellegénél fogva, a törvényhozás 
1922. évben számszerűleg is megállapította. 

A z új erdőtörvény 56. §-a szerint az erdészeti alkalmazottak 
szintén „Közigazgatási esküt" kötelesek tenni, mint ilyenek közbizton
sági közegeknek tekintendők, szolgálati lőfegyvert jogosultak viselni, 
szolgálati esküjükhöz" mérten állami és közérdeket kötelesek védeni; 
hivatalos feljegyzéseik, vallomásaik bizonyító erejűek, tehát jórészt 
karhatalmi szolgálatot látnak el. Állami erdészeti szolgálatba, az űő-
írt elméleti tanulmányok igazolása mellett csak tiszti , vagy katonai 
orvos által a nehéz szolgálatra alkalmasnak talált egyén vehető fel. 

Szolgálatuk az összes karhatalmi szolgálat között egyike a legne
hezebb és legveszélyesebbnek, mert úgy a nappali, mint éjjeli szolgá
latukat, fedett, nehéz terepen erdőben, lakatlan területen, egyedül tel
jesítik, minden pillanatban kitéve a közvetlen, vagy orv életveszélyes 
támadásnak s védekezésükben is mindig csak önmagjukra vannak 
utalva. 

Nyilvánvaló, hogy az erdészeti alkalmazottak foglalkozása béké
ben a katonai szolgálatnál is életveszélyesebb, testileg-lelkileg fárasz
tóbb, mert mint az elősoroltakból kivehető, — nappal úgy, mint éjjel 
— a legnagyobb életveszéllyel, fáradsággal kötelesek szolgálatukat 
végezni. 

Lakóhelyük rendszerint lakott helyektől távol, az erdőben van, 
úgy hogy családjuk, vagyonuk bármikor bosszúból eredő támadásnak, 
megsemmisítésnek van kitéve. 

A z egymagában való nehéz szolgálat teljesítése, a magára hagya
tott családért való aggodalom, a személyes éleyeszélyen felül a szerve
zetet, az idegrendszert megtámadja, lassan felőrli, úgy hogy az erdé
szeti" alkalmazottak idő előtt elbetegeskednek, sokszor megsérülnek, 
szolgálatképtlenekké válnak s más szolgálati ágazatbeliekhez képest 
idő előtt elhaláloznak vagy erőszakos halállal múlnak k i . 

Eme súlyos szolgálati körülmények s azok következményei méltá
nyossá, indokolttá, szükségessé teszik, hogy az állami erdészeti alkal
mazottak s családtagjaik — úgy a tényleges szolgálati idő alatt, mint 
nyugdíjban is — a katonai karhatalommal egyenlő javadalmazásban, 



orvosi, kórházi, jóléti elbánásban részesüljenek és előtanulmányaiknál, 
elméleti képzettségüknél s fontos közgazdasági szerepüknél fogva a 
katonai karhatalom legelőnyösebb csoportjába nyerjenek besorozást. 

Tájékoztatásul említem, hogy Franciaországban, Olaszországban, 
Poroszországban az állami erdészeti alkalmazottak katonai szervezet
be vannak, annak javadalmazását élvezik. 

Régi erdészeti kultúrájú államokban az erdészeti alkalmazottak 
különleges javadalmazásban részesülnek. Jellemző az erdészeti szak 
fontosságára, hogy Bajorországban csak minden irányban kielégítő 
előszolgálat alapján véglegesítik az állami erdészeti alkalmazottakat. 

Legújabban a fában gazdag Amer ika gyors iramban, nagy 
mértékben, óriási költséggel fejleszti erdészetét. 

Mindezek élesen rávilágítanak ama tagadhatatlan körülményre, 
hogy az erdészetnek, az erdészeti szakembereknek az államok köz
gazdasági életében a mindennapiságon felülemelkedő fontos szere
pük volt, van és lesz. 

Fokozottabban fontos szerepük van az erdőségeitől majdnem tel
jesen megfosztott, jelenlegi megcsonkított Magyarországon, ahol a 
csekély terjedelmű erdők fenntartása, jókarbahozatala, a nagyterje
delmű, kopár, mezőgazdaságilag nem jövedelmező, terméketlen terü
leteken az új erdők szakszerű létesítése elsőrangú nemzetgazdasági 
feladat s hazafias, nemzetmentő kötelesség. 

A nemzetgazdasági életből hiányzó s pótlást igénylő fa behoza
taláért kiáramló tőke úgy az egyesek, mint az egész gazdasági élet 
elvértelenedését vonja maga után, mert közgazdaságilag és pénzügyi
leg nem közömbös, hogy a fáért évenkint, jelentékeny összeg — így 
1934. évben kb. 40 millió P —, tőke ment k i az országból, hogy eme 
famennyiségből a tűzifa belföldi feldolgozás, ipar i foglalkoztatás, 
bármi néven nevezendő anyagérték visszamaradása nélkül — évről-
évre visszatérően — egyszerűen megsemmisül s annak valutáris 
értéke passzívummá lesz. 

Ezen káros helyzet mielőbbi sürgős megszüntetése az erdészet
nek, az erdészeti karnak tételes feladata. 

Ebből látható, hogy az erdőtisztikar szolgálata fontosság tekin
tetében semmivel sem marad a többi állami szolgálati ágak mögött, 
veszélyessége és a vele járó kockázat miatt, pedig joggal tarthat igényt 
a többi közbiztonsági közegek részére biztosított kivételes elbánásra. 

Kérem, hogy soraimat az „Erdészeti Lapok"-ban nyilvános hozzá
szólás végett közzétenni és az érdemleges véleményeket becses lapjá
ban közölni szíveskedjék. 

Hazafias üdvözlettel 

N. N. 



A kedvezményes tűzifa 
fel a dőállomások 

A kereskedelemügyi miniszter úr a magyar származású tűzifa 
kedvezményes feladását a következő állomásokra engedélyezte: 

Abaliget 
Abaúj szántó 
Acsa-Erdőkürt 
Aesád 
Ajka 
Alberti-Irsa 
Algyő 
Almamellék 
Alsóbagod 
Alsódabas 
Alsóhemád 
Alsóőrs 
Alsórönök 
A ls ós égesd 
Andráshida 
Apc-Zagyvaszántó 
Aranyospuszta 
Aszód 
Attala-Csoma 
Babócsa 
Baja 
Baja-Dunapart 
Bak 
Bakonybánk 
Bakonysárkány 
Bakon yszentlászló 
Bakonyszombathely 
Bakóca-Godisa 
Balassagyarmat 
Balatonaliga 
Balatonboglár 
Balatonfüred 
Balatonszemes 
Balatonszentgyörgy 
Balkány 
Barcika 
Barcs 
Baté 
Bábonymegyer 
Bánfalva-szénbánya-

telep 
Bánhida 
Bánk 
Bárdibükk 
Bátaszék 
Beleg 
Berhida 
Berkenye 
Berzence 
Bélapátfalva 

Bicske Egei-
Bodajk Egervár 
Bodrogkeresztur Emöd 
Bogdása Eplény 
Boldogkőváralja Erdőbénye kőrakodó 
Boldva Erdőcsokonya 
Bonnya Eszterháza 
Borsosberény E szerházy-r akodó 
Bódvaszilas Esztergom 
Bodvavendégi Felnémet 
Böhönye Felsőgalla 
Bőszénfa Felsőmocsolád 
Bródy-rakodó Felsőnyék 
Bucsuszentlászló Felsőzsolca 
Buzsák-rakodó Felsőrajk 
Bük Forró-Encs 
Bükkösd Franciavágás 
Center Füle 
Chernelházadamonya Füzesabony 
Csala Gacsály 
Csapod Galgaguta 
Császár Galgagyork 
Csengőd Galgamácsa 
Csepreg Garadna 
Csornád Gálosfa 
Csór-Nádasladány Gecse-Gyannat 
Csömödér-Páka Gelse 
Csörög Gérce 
Csurgó Gic-Hathalom 
Dab Gödöllő 
Darány Gönc 
Dávidháza-Kotor- Görcsöny 

mány Görgeteg 
Debrecen Gutorfölde " 
Dejtár Gyálpuszta 
Devecser Gyékényes 
Délegyháza Gyótapuszta 
Diósgyőri mésztelep Gyömöre 
Diósgyőri vasgyár Gyöngyös 
Diósjenő í Győrszemere 
Disznóshorvát Győrvár 
Dombóvár Gyula 
Döbrököz Gyüd 
Dörgicse-Akaii Hajduszentgyörgy 
Drávafok Hajmáskér 
Právasztára-Zaláta Halmaj 
Drégely palánk Harkányfürdő 
Dunaföldvár Hejce-Vilmány 
Ebszönybánya Hencse-Hedrehely 
Edelény . Herceghalom < 



Hercegszántó 
Herend 
Hernádnémeti 
H i d as-B onyhád 
Hidasnémeti 
Homokszentgyörgy 
Hosszuhétény 
Hosszupereszteg 
Ipolytarnóc 
Isaszeg 
Iván 
Izsák 
J ákó-Nagyba jom. 
Jánk-Majtis • 
Jánoshalma 
Jánosháza 
Jobbágyi kitérő 
Kadarkút 
Kapoly 
Kaposgyarmat-H. 
Kaposmérő 
Kaposvár 
Kapuvár 
Karád 
Kastélyos-Dombó 
Káld 
Kál-Kápolna 
Kálmáncsa 
Kárász-Köblény) 
Kecel 
Kecskemét 
Kecskemét alsó p. u. 
Kehida-Kustány 
Kelebia 
Kemendollár 
Kenyéri 
Kerekegyháza 
Kerta 
Keszőhidegkut-Gy. 
Keszthely 
Kéthely 
Királd 
Kisbér 
Kisbárapáti 
Kisbári major 
Kiscsány-Oszró 
Kisdobsza 
Kisgyocs 
Kiskapud 
Kiskorpád, 
Kisnyjr 
Kisszállás 
Kisterenye 
Kisunyom 
iKocsola 
Koháryszentlőrinc 

Komárom 
Komárváros 
Komló 
Kunbaja Bács

almási sz. 
Korlát-Vizsoly 
Kölesd-Alsó-

tengelic 
Körmend 
Környe 
Kötcse-Csicsal-

p úszta 
Középrigóc 
Kőszeg 
Kopócsapáti 
Kunszentmárton 
Kurd-Csibrák 
Lakytelek 
Lábatlan 
Lábod 
Lengyeltóti 
Lenti 
Lesencetomaj 
Levelek-Magy 
Lébény-Mosonszentm. 
Lipótfa 
Litke 
Lovasberény 
Lövő 
I/udas 
Ludány 
Lukácsháza-

Nemescsó 
Magyaiboly 
Miagyarhertelend 
Magyarkut-Nógrádv. 
Magyarnándor 
Magyarszék 
Majláth-telep 
Marcali 
Mád 
Mágócs-Alsó-

mocsolád 
Mándok 
Mátészalka 
Mátraballa 
Mátramindszent 
Mátranovák-Homokt. 
Máza-Szászvár 
Mecsekjánosi 
Megyefai kőbánya 
Mende 
Mernye 
Mesztegnyő 
Mezőkeresztes—M. 
Mezőkövesd 

Mezőlak 
Mezőnyék—Ládh áza 
Mikosdpuszta 
Miskolc 
Miskolc rendező pu. 
Moha 
Mohács 
Mohóra 
Monor 
Monosbél 
Mór 
Mórágy 
Mozsgó-Szulimán 
Murakeresztur 
Nagyatád 
Nagybátony 
Nagycsákány 
Nagydorog 
Nagyecsed 
Nagykanizsa 
Nagykónyi 
Nagymaros 
Nagyoroszi 
Nagyrécse 
Nagyszekeres 
Nagytoldipuszta-A. 
Nagyvisnyó-Dédes 
Nádasd 
Nádiga rakodó 
Nekézseny-Sáta 
Nemeskeresztur 
Neszmély 
Németbánya 
Németbóly 
Németlád-Gyöngyösp. 
Németújfalu-

Szentmihályfap. 
Nógrád 
Nógrádkövesd 
Nógrádszakái 
Nógrádverőce 
Nyárjas 
Nyergesújfalu 
Nyiradony 
Nyirábrány 
Nyirbakta 
Nyírbátor 
Nyírbogát 
Nyírcsászári 
Nyirgelse 
Nyirmada 
Okorág-Kárászp. 
Olaszliszka-Tolcsva 
Ormospuszta 
Oroszvár 
Ortaháza rakodó 



Oszkó 
Osztepán 
Ócsa 
Ódalmand 
Öfehértó 
Ózd 
Öreglak 
Őrhalom 
Örkény 
Örkénytábor-Csurgai 
Őriszentpéter 
Öttevény 
Ötvös 
Paks 
Pankasz 
Pannonhalma 
Párád 
Patacs-Cserkút 
Pálmatér 
Pápa 
Pápateszér 
Pásztó 
Penyige 
Pécs 
Pécs gyárváros 
Pécsvárad 
Pilis 
Piliscsaba 
Pilisvörösvár 
Pinkamindszent 
Pinnye 
Polgárdi 
Pomáz B. hév. 
Porpác 
Porboly 
Pusztacsalád 
Pusztagyimót 
Putnok 
Rajka 
Rácalmás 
Rácmecske 
Reje 
Rédics 
Répáspuszta 
Rétság 
Romhány 
Rudabánya-vasérct. 
Rum 
Sajóecseg 
Sajókaza 
Sajószentpéter 
Salgótarján 
Salgótarján-

Chorin r. 
Sármellék 
Sárosd 

Sárospatak 
Sárvár 
Sásd 
S.-a.-újhely átrakó* 
Sátoraljaújhely 
Sávoly 
Sellye 
Siklós 
Siklós-Vokány 
Simontornya 
Siófok 
Somlóvásárhely 
Somnagyberény 
Somodor-Somogya. 
Somogyjád 
Somogyszob 
Somogytarnóca 
Somogy-Vasas 
Somogyvár 
Somoskőújfalu 
Sopron déli pu. 
Sopron Gy. S. E . V . 
Sumony 
Sümeg 
Sümegi bazaltb. 
Süttő 
Szabadbattyán 
Szajki erdő 
Szakály-Hőgyész 
Szalkszentmárton 
Szalonna 
Szarvaskő 
Szák-Szend 
Szántód 
Szár 
Szekszárd 
Szendrő 
Szendrőlád 
Szenta 
Szentbalázs 
Szentendre B. hév. 
Szentgál 
Szentgotthárd 
Szentlászló 
Szentlőrinc 
Szepetk 
Szécsény 
Székesfehérvár 
Szigetvár 
Szikra 
Szikszó 
Szilvásvárad 
Szin 

* Csak gr. Károlyi L . 
részére. 

Szob 
Szokolya 
Szombathely 
Szuhakálló-M. 
Szulok 
Szügy 
Tab 
Tamási-

Majsamiklósv. 
Tapolca 
Tarcal 
Tari kőbányák 
Tarjánpuszta 
Tatatóváros 
Tápiószecső 
Terézhalom 
Tiborszállás 
Tiszaföldvár 
Tiszafüred 
Tiszaug 
Tokaj 
Tolmács 
Tolnanémedi 
Torbágy 
Tornanádaska 
Tornyospálca 
Torony 
Tófej 
Tölösfűrész r. 
Tűrje 
Tüskevár 
Ugod! 
Ujdombóvár 
Uinéppuszta 
Ükk 
Uzovicstelep 
Üllő 
Vaja-Rohod 
Vajszló 
Vájta 
Vashosszúfalu 
Vasvár 
Vaszar 
Vác 
Váchartyán 
Városlőd-K. 
Várpalota 
Vásárosmiske 
Vá sárosnamény 
Verpelét 
Veszprém 
Veszprém k. pu. 
Veszprémvarsány 
Véménd 
Vép 
Vértesacsa 



Vértesboglár 
Villány 
Vinár 
Vinyesándorm. 
Vitézipuszta 
Vízvár 
Vonyarcvashegy 
Vönöck 
Zagyvapálfalva 
Zalaapáti 

Zalabér 
Zalacsány 
Zalacséb-S. 
Zalaegerszeg 
Zalahaláp 
Zalaháshágy-Sz. 
Zalalövő 
Zalaszentgrót 
Zalaszentgyörgy 
Zalaszentiván 

Zalaszentiván-
t Kisfaludp. 
j Zalaszentj akab 
Zalaszentlászló 
Zalaszentmihály-

Pacsa 
Zánka-Köveskál 
Zákány 
Zebegény 
Zirc 

Megjegyezzük, hogy a dűlt állomásokat határállomások gyanánt 
kezeljük: 

A k i tehát ezekről az állomásokról kíván „Országos Erde i Alap"-
fuvarlevéllel tűzifát szállítani, az igényléssel egyidejűleg az illetékes 
állami erdőhivatal bizonyítványával igazolnia kell a tűzifa hazai szár
mazását. 

Helyreigazítás. A z „Erdészeti Lapok" 1935. évi VII—VIII. füze
tében Dr. Tomasovszky Imre ny. miniszteri tanácsosnak a „Brit-
Birodalom erdeifái és haszonfái" című közleményében: 
a füzet 656. oldalán a 25. soriban: Dr. Garen helyett Dr. Garcin; 
a „ 656. „ a **-gal jelölt utolsó sorhoz „felfedezték"' szó; 
a „ 657. ,, a 13. sorban: Ocoteo helyett Ocotea és 
a „ 658. ,, a 4. „ 17. Mitargyna stipulosa (0. C.) 

O. Küntze helyett 17. Mitragyna stipidosa (D. C.) 0. Küntze 

39. Kimutatás a m. k i r . József Nádor Műegyetem Bánya-, Kohó-
és Erdőmérnöki Karának Segélyző-Egylete számára az 1931. év de
cember 19-től 1935. évi szeptember 9-ig az erdészeti társadalom által 
küldött adományokról. 

Pénzadományt küldtek: Kallivoda Andor 2.20 pengőt, M . kir. 
állami és koronauradalmi erdőhivatal Nagymaroson 50 fillért, Sur-
jánszky Kálmán 5 pengőt. 

Könyvadományt küldött: Tomasovszky Imre „ A bányafa" című 
tanulmányból 60 példányt a Segélyző Egylet javára a hallgatóság kö
zött való értékesítés végett. 

A z annakidején szívesen felajánlott adományokból még 1575 
pengő nem folyt be. A r r a kérjük tehát a hátralékban lévő szaktársa
kat, hogy a hátralékot szíveskedjenek — bármilyen kis részletekben 
is — 57936. számú csekkszámlánk útján törleszteni. 

Sopron, 1935 szeptember 10. 

írandó. 

Széki János, 
műegyet. tanár, 

a Segélyző Egylet elnöke 




