
K Ü L Ö N F É L É K 

S Z E M É L Y I H Í R E K . 

A ni. kir. fö ldmívelésügyi miniszter dr. Arany Sándor deb-. 
receni gazdasági akadémiai rendes tanárnak, az alföldi szikes 
területek fásításával kapcsolatos talajtani vizsgálatok módszerei
nek és eredményeinek ismertetése és gyakor la t i értékesítése terén 
kifejtett odaadó eredményes működéséért elismerését és köszöne
tét fejezte ki. 

# 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter a szolgálat 
erdekében áthelyezte Vitézy László m. kir. főerdőtanácsost Kapos
várról Kassára a m. kir. erdőigazgatósághoz, Szj/ Dénes m. kir. 
főerdőtanácsost Sátoral jaújhelyről Kaposvár ra és megbízta a i n. 
kir. erdőigazgatóság főnöki teendőinek ellátásával, végül Geren
csér István m. kir. erdőmérnököt Kassáról Sátoraljaiíjhelyre él 
megbízta a m. kir. erdőfelügyelőség vezetésével. 

* 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter Scherg Karola 
m. kir. erdőtanácsosi c ímmel felruházott m. kir. főerdőmérnököt 
áthelyezte Szegedről Zalaegerszegre s megbízta a m. kir. erdő
felügyelőség vezetésével. Körösi János m. kir. erdőtanácsost pedis 
megbízta a szegedi ni. kir. erdőfelügyelőség vezetésével. 

# 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter a szolgálat 
érdekében Kiss Zoltán m. kir. erdőtanácsost Szolnokról Gödöllőre 
a m. kir. állami és koronauradalmi erdőigazgatósághoz, vitéi 
Kiss Lajos m. kir. erdőtanácsost Zalaegerszegről Ungvárra c 's 
Szőke Győző m. kir . erdőtanácsost Gödöllőről Bustyaházára a ni. 
kir. erdöigazgatósághoz áthelyezte. 

# 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter a szolgála! 
érdekében áthelyezte Mathis Gyula m. kir. főerdőmérnököt Rahó-
ról Miskolcra a m. kir erdőigazgatósághoz, továbbá Szügyi GyuÚ 



m. kir. segéderdőniérnököt Trebusafejérpatakról Rahóra és meg
bízta az erdőgazdasági felügyeleti tiszti teendők ellátásával, végül 
Bajmóczy Antal m. kir. erdőmérnököt Eahóról Trebusafejérpa-
takra és megbízta a m. kir. erdőhivatal vezetésével. 

• 
A magyar királyi földmívelésügyi miniszter a szolgálat ér

dekében Nagy Dezső m. kir. erdőmérnököt Nyíregyházáról Ung
várra és Takács Jenő in. kir. segéderdőmérnököt Debrecenből 
Nyíregyházára a m. kir. erdőfelügyelőségekhez áthelyezte. 

• 
A magyar királyi földmívelésügyi miniszter Rónay Géza 

m. kir. erdőmérnököt az ungvári m. kir. erdőigazgatósághoz osz
totta be szolgálattételre, Bél Sándor, m. kir. erdőmérnökgyakor
nokot pedig áthelyezte Ungvárról Nagybereznára és megbízta a 
m. kir. erdhivatal vezetésével. 

# 

A m. kir. honvédelmi miniszter Horváth János m. kir. 
honvéd főerdőmérnököt, a m. kir. ösküi honvéd erdőmérnöki hi
vatal vezetőjét véglegesen megbízta a m. kir. királyszállási hon
véd erdőigazgatóság vezetésével. 

JÓLESŐ E L I S M E R É S . 

A z „Ujj Magyarság" f. évi május hó 9-én megjelent 103. 
száma az alábbi, szószerint átvett közleményt hozta: 

„ A magyar erdész dicsérete az a beszámoló, amelyet vitéz 
Teleki Mihály gróf, földmívelésügyi miniszter, kárpátaljai tanul
mányútjáról visszatérve, a lapokhoz eljuttatott. A m a g y a r erdő
mérnöki kar már a háború előtti időkben, a régi Magyarországon 
is, mindig legkülönb katonája, legképzettebb, legmegbízhatóbb, 
legszociálisabb küldöttje volt a magyar államhatalomnak, a szent-
istváni állameszmének a nemzetiséglakta végeken. 

Űgylátszik, az a húsz esztendő, amikor erdeink nagy részét 
elveszítettük s a régi nagy kárpáti erdőrengetegek csak álmaiban 
éltek a magyar erdésznek, nem törték meg ennek a nagyszerű 
karnak hivatástudatát, nem juttatták hanyatlásba képzettségét. 
A magyar földmívelésügyi miniszter beszámolója a kárpátaljai 
erdőgazdálkodás új rendszeréről legalább is azt igazolja, h o g y a 
csehek hanyag és pazarló erdőgazdálkodása után lelkiismeretesebb, 
alaposabb, gazdaságosabb fakitermelés, gazdaságosabb üzemi 
munka kezdődik a Kárpátal ja területén visszaállított há rom 
magyar erdőigazgatóságnál. 



Kárpátalján ma nincs munkanélküliség, jelenti Teleki Mihály 
gróf, sőt Bustyaházán nyolcszáz munkás hiányzik. A munkabérek 
kielégítők, sőt magasabbak jóva l , mint az anyaországi napibér. 
A magyar erdész azonban n e m tekinti a rutén munkást egyszerű 
szerződő félnek, egyszerű munkakizsákmányolásra szolgáló gaz
dasági alanynak, mint a cseh erdőüzemek. A kárpátaljai rutén-
ség, sajnos, munkabérének e g y tekintélyes részét ma is alkoholra 
költi, a máramarosi , beregi, ungi rutén favágó és erdei munkás 
ma is keresetének egyrészét a pálinkás zsidó zsebébe vándorol
tatja. A cseheknek, akik Kárpátal ja lakosságát faji szétbontásra 
ítélték, talán megfelelt ez a rendszer. A magya r erdőmérnöki kar 
elhatározta, hogy új munkásjavadalmazási módot vezet be, meg
honosít ja a munkásságnak részben természetbeni, főleg élelmi
szerrel való fizetését. A m a g y a r állam súlyos viszonyok közepette 
is emelni akarja rutén munkás testvéreinek életnívóját, és ezt 
aligha bízhatná megfelelőbb kezekre, mint a Kárpátaljára került 
magyar erdőmérnöki karra." 

* 

Ezeket a sorokat azért örökít jük meg teljes terjedelmükben, 
mert a napisajtó igen ritkán ír karunk munkájáról, mintha a 
vi lágon sem volnánk. 

A z elmúlt 20 év alatt, igaz, alig lehetett erdészetről beszélni 
Magyarországon, de az is tagadhatatlan, hogy egyetlen szakma 
sem feledkezett meg hivatásának a köztudattal szemben fennálló 
kötelezettségéről annyira, mint mi. 

Most e g y pillanatra megakadt a szeme a közömbös újság
olvasónak a földmívelésügyi miniszter nyilatkozatán és észre 
kellett vennie, h o g y e rdőmémökök is vannak az országban. 

Rajtunk áll, hogy a megismerés megértéssé, őszinte és tevé
keny megbecsüléssé érlelődjék minden magyar polgár lelkében. 

Vitéz gróf Teleki Mihály fö ldmívelésügyi miniszter úrnak 
mélységes hálával köszönjük elismerő szavait, amelyek mögött a 
helyszínen szerzett tapasztalatok meggyőző erejét látjuk. 

A d j a Isten, h o g y a magyar erdészetnek minél több és széle
sebbkörű alkalma legyen bebizonyíthatni, mennyire méltó a di
cséretre! 

H Í R E K A M A G Y A R MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLETBŐL. 

A legrégibb magya r műszaki testület április hó 16-án és 17-én 
tartotta ez évi rendes közgyűlését, mint rendesen, igen élénk ér
deklődés mellett. A z iparügyi minisztert, akit régi baráti kap
csolatok fűznek az egylethez, vitéz Szakváry Emil osztályfőnök 
képviselte. 



A közgyűlés első napján Modrovich Ferenc egyetemi ny. r. 
tanár tartott előadást „ A m a g y a r erdőgazdaság műszaki fel
adatai" címen, amely a mérnöktársadalom többi ágazatának 
adott sikerült vázlatot karunk feladatkörének sokoldalúságáról . 

A második napon Pap Ferenc elnök megnyi tó ja után dr. 
Ruzitska Lajos könyvtáros a könyv tá r feljesztését, Schulek János 
igazgató pedig az Egy le t anyagi ügyei t ismertette. 

Ezután a pályázatok eredményeinek és a jutalmak oda
ítélésének a kihirdetése következett. A főtitkár első helyen az 
egyleti aranyérem kiadása tárgyában tett indítványt ismertette 
és a közgyűlés lelkes tapssal vette tudomásul, h o g y a műszaki 
világnak erre a l egnagyobb kitüntetésére a bíráló bizottság néhai 
Kaán Károly ny. államtitkár, kartársunk: „Al fö ld i kérdések" c. 
nagyszabású művét tartotta érdemesnek. 

A kitüntetésről, amely szakunknak is nagy büszkesége, 
lapunk elején külön is megemlékeztünk. 

A megejtett tisztújítás során az Egyle t elnökké Biró Zoltán 
erdőmérnököt, a Felsőház tagját, az Országos Erdészeti Egyesüle t 
ügyvezetőjét, alelnökké Lux Ernő Máv. igazgatót , háznaggyá 
pedig Hock István fővárosi mérnököt választotta meg. 

Biró Zoltán elnöki megnyi tó járól — érthető okokból — ne
héz írnunk. Tapasztalatokban gazdag múlttal a háta mögöt t és a 
jelen eseményeinek biztos megítélésével vi lágí tot t rá azokra a 
feladatokra, amelyek a magya r mérnöktársadalmat a mostani 
sorsdöntő órákban kötelezik. 

Az anyaggal és idővel sokkal észszerűbben kell gazdálkod
nunk, — fejtegette — ha a nemzetek versenyében nem akarunk 
alulmaradni. Ki kell hoznunk a m a g y a r földből mindazt, amit 
közös akarattal, megfeszített munkával ki lehet hozni, h o g y a 
szükségletnek minél nagyobb területét tudjuk ellátni. Csak az áll 
biztos alapokon, amit idebent magunk tudunk előállítani, ezért 
a mérnöki tevékenység és a tudományos kutatás legfőbb feladata 
a nyersanyagok megfelelő feltárása és takarékos hasznosítása. 

Alapvető reformokat Mván azonban pénzgazdálkodásunk is: 
a tőke mozgósításánál az államhatalomnak a köz érdekében döntő 
befolyást kell biztosítani. A m a g y a r mérnökségnek az eddigiek
nél is nehezebb harcokra és súlyosabb áldozatokra kell felkészül
nie, de nincs oka reménytelennek látni a jövőjé t , ha minden 
tagját áthatja a kari összetartás és céltudatos munka érzése. 

A remekbeformált és megragadó szónoki készséggel elmon
dott beszéd igen mély benyomást tett a hal lgatóságra és meg
győződésünk szerint az Egy le t történetének legnevezetesebb napjai 
egyikévé avatta az április 17-i közgyűlést . 



Ü g y érezzük, mulasztást követnénk el, ha ezt lapunk olvasói 
előtt elhallgatnék. 

A közgyűlés t követő vacsorán az ünnepi beszédet, — a 
//oWtm-serleggel a kezében — Pap Ferenc lelépő elnök mondotta. 
Emlékezése tárgyául magának Hollán Ernő-nek, a M a g y a r Mér
nök ás Építész-Egylet első nagynevű elnökének az életét válasz
totta, amely intő például szolgál arra, h o g y a vezetőszerepre hi
vatott személyek alkalmas kiválasztása és munkájuk zavarta
lansága mi lyen hathatósan szolgálja a közösség Javát. 

A z Egyle t uj jonnan alakult erdőmérnöki szakosztálya f. hó 
10-én tartotta első ülését, amelyen megjelent Nuszer János föld
míve lésügyi államtitkár is. 

Czillinger János elnöki megnyi tó jában azokat a kötelezett
ségeket hangsúlyozta, amelyek a m a g y a r erdészeket a mérnök
társadalom összességével szemben .terhelik ós megvi lágí to t ta a 
közös munka, a baráti kapcsolatok várható eredményeit is. 

A z est előadója Molcsány Gábor min. tanácsos volt . Magyar 
ország erdőgazdaságáról adott ki tűnően összefoglalt , hatásos 
vetí tőképekkel kísért, pontos áttekintést a min tegy 100 főnyi 
hallgatóságnak, amelynek soraiban a hazai mérnöktársadalom 
számos kiválósága fogla l t helyet. 

Nekünk, szakbelieknek is jóleső érzés vol t hallani a bátor 
szavakat, amelyekben az előadó nyí l tan hitet tett az erdőmérnöki 
kar csorbítat lan hivatástudata és munkájának országos fontos
sága mellett . 

H o g y Tr ianon után mi lyen rettenetes nehézségekkel kellett 
megküzdenünk, azt még a kívülál lók is tudják. De h o g y Kárpát
alja visszatérése még nem szüntette meg az ország faellátásának 
minden gondját , arról — ú g y látszik — még mind ig nem győző
dött meg eléggé a nagyközönség. 

Ezért tartanok igen fontosnak, h o g y Molcsány Gábor szavai 
az ország minden részébe eljussanak és tiszta képet adjanak a 
helyzetről. Kárpáta l ján — minden erdőkincse mellett is — még 
igen sok a megoldásra váró feladat; az idegen ura lom kizsákmá
n y o l ó poli t ikájának a nyomai t nem lehet egykönnyen eltüntetni 
és az annyi ra szükséges feltárások is csak óriási munkával ós 
nagy anyagi áldozatokkal valósí thatók meg. 

Viharos tetszéssel üdvözöl te a hal lgatóság az előadónak az 
alföldfásítás további folytatása érdekében tett határozott nyilat
kozatát: h o g y t. i. halálos bűnnek tartaná a munka ütemének 
csak kis mértékű csökkentését is. A szűklátókörű garasoskodás 
a múltban egyszer már végzetes mulasztáshoz vezetett, mert nagy
szabású erdőtelepítések lehetőségétől fosztotta meg ezt az orszá-



got és ezzel o lyan befektetéstől, amelynek a gyümölcse ma fagaz
daságunk jelentékeny segítsége lehetne. 

Külön is m e g kell köszönnünk az erdészeti főosztály főnö
kének, hogy emberfeletti hivatalos munkája mellett olyan példát
adó módon talált időt előadásához. 

Nemcsak megnyugvás vol t számunkra, amit mondott , ha
nem bíztató jel is, h o g y szakunknak a m a g y a r mérnöki társada
lomba való tevékeny bekapcsolódásához megtörtént az első komoly 
lépés és helyünket valóban megfelelő munkával tudjuk biztosí
tani a műszaki testületek körében. 

A nagysikerű előadást baráti vacsora követte. 

A II . E R D Ő M É R N Ö K T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M . 

Amin t lapunk legutóbbi számában is jeleztük, egyesületünk 
az idén folytatja a két évvel ezelőtt megkezdett munkát és meg
rendezi a I I . továbbképző tanfolyamot. 

A z elmúlt hetekben elvégeztük a szükséges előkészületeket 
és sikerült a teljes tananyagot is összeállítanunk. 

A z előadók névsorát és az előadások címét az alábbiakban 
közöljük: 

Dr. Ajtai Sándor m. kir. főerdőtanácsos, Budapest : „Büntető
jogrendszerünk és az erdei kihágások". 

Ajtay Viktor m. kir. erdőtanácsos, Kaposvá r : „Tőke-, növe-
dék- és jövedelemgazdálkodás a természetes vágássorrendszám 
alapján". 

Bencze Pál hgi erdőmester, Lenti : „A fontosabb talajalkotó 
elemek vizsgálatának gyakorlati bemutatása". 

Biró Zoltán ny. miniszteri tanácsos, felsőházi tag, Buda
pest: „Hivatásunk". 

Dr. vitéz Bokor Rezső egyetemi m. tanár, Sopron : „Fából 
készült műanyagok". (2 óra) 

Dr. vitéz Botvay Károly m. kir. erdőmérnök, Sopron: „A 
talaj vízgazdálkodása, mint ozmózisos folyamat". 

Breuer György igazgató, Sopron—Brembergbánya: „Raga
dozó madaraink szerepe mai vadgazdaságunkban". 

Farkas Jenő urad. főerdőmérnök, Réde : „A magyar erdő
gazdaság időszerű kérdései". (2 óra). 

Fodor Gyula m. kir. főerdőmérnök, Szeged-Kirá lyhalom: 
„Sivár homokok eredményes erdősítése". 

Dr. Greguss Pál egyetemi m. tanár, Szeged: „Erdei fáink 
szövettani meghatározásának gyakorlati módszerei". 

Dr. Győrfi, János egyetemi tanársegéd, S o p r o n : „A fürkész
darazsak és erdészeti jelentőségük". 



Dr. Hamcsi Lajos m. kir. erdőmérnök, Sopron : „A gombák 
szerepe az erdőben". (2 óra) 

Kampü Iván erdőmester, Rahó : „Kárpátalja erdőgazdasága 
az idegen uralom alatt". (2 óra) 

Lesenyi Ferenc egyetemi ny. r. tanár, Sopron.- „A felsőbb 
erdészeti szakoktatás elméleti és gyakorlati szempontjai". (2 óra) 

Dr. Magyar János m. kir. erdőmérnökgyak. , Sopron.- „A fa
állomány termőhelyi minőségének jellemzése". 

Modrovich Ferenc egyetemi ny. r. tanár, Sopron : „Fejezetek 
az útépítés köréből". (2 óra) 

Niedermann Árpád hgi erdőmester, Bánokszentgyörgy: „A 
vadhívókról". 

Prüger Henrik m. kir. erdőmérnök, Rozsnyó : „Korszerű 
pénznapló". 

Roth Gyula egyetemi ny. r. tanár, Sopron : „Az állomány
ápolásról". 

Sébor János egyetemi ny. r. tanár, Sopron : „Az erdőgazda
sági birtokhatárok megjelölése, fenntartása, és helyesbítése". 
(2 óra) 

vitéz Simonkay Gyula m. kir. főerdőtanácsos, Budapest : „A 
kincstári erdőgazdaság mai helyzete és jövőbeli feladatai". (2 óra) 

Szántó István hgi erdőmester, Tamási : „Éghajlati párhu
zamok". 

Szederjei Ákos m. kir. erdőmérnökgyak. , Alsószinevér.-
„Gyakorlati kormeghatározás az elejtett vadnál". 

Szy Géza hgi erdőmester, D o m b ó v á r : „Faragottfa-termelés". 
Thiringer János erdőmérnök, K ö r m e n d : „Az erdészeti mag

vak kezelése, raktározása, minősége és kereskedelmi szokványai". 
Zólomy Imre kir. közalapí tványi s. erdőmérnök, Budapest: 

„A kanadainyár törzsalakja". 
Zsombory Ignác m. kir. főerdőtanácsos, Budapest : „A faellá-

tási rendeletek útvesztőjében". 

A tanfolyamot valószínűleg a július hó 27-től augusztus hő 
3-ig terjedő időben tartjuk meg ; a végleges órarendet lapunk leg
közelebbi füzetében közöljük. 

Gondoskodunk arról is, h o g y a gyakorlatból külön bejelen
tett kérdések megvitatására megfelelő idő áll jon rendelkezésre. 

Nagy ö römmel üdvözöl jük természetesen az esetleges hozzá
szólásokat is; ezeknek, valamint a lakásigényléseknek a bejelenté
sére ugyancsak a lapunk júniusi füzetéhez mellékelendő válasz
levelezőlapok szolgálnak. 

A z elszállásolás és ellátás lebonyolítását Sopron város, idegen-
forgalmi hivatala vol t szíves vállalni. A tanfolyamon résztvevők 



mérsékelt díjazás ellenében kényelmes lakást és kitűnő ellátást 
kapnak az erdők ölén fekvő, ősi kultúrájú Sopronban, ahol testet
leiket üdítő szórakozásokra is bőséges alkalom nyílik. 

A Soproni Nyári Egyetem előadásai augusztus hó 1-én kez
dődnek; azok tehát, akik tanfolyamunk befejezése után még né
hány napot Sopronban töltenek, a szűkebb szakmájukon kívül
álló tudományágakban is gyarapíthatják ismereteiket. 

Lapzártakor örvendetes hír jutott el hozzánk". 
Vitéz gróf Teleki Mihály földmívelésügyi miniszter úr 0 

Nagyméltósága — az erdészet közgazdasági fontosságának teljes 
átérzésében — egyesületünk kérelmére készséggel kilátásba he
lyezte, hogy személyesen nyitja meg a II. Erdőmérnök Tovább
képző Tanfolyamot. 

Ügy érezzük, ez a tény önmagában is elegendő bizonyíték, 
milyen nagy súlyt helyez a magya r erdők legfőbb őre arra, hogy 
erdőmérnökeinek felkészültsége megfeleljen a korszerűség köve
telményeinek és az idegen uralom alól felszabadult kartársaink 
is maradéktalanul belekapcsolódjanak szakunk szellemi életébe. 

Az Erdőbirtokos Urakhoz lapunk vezetőhelyén külön kére
lemmel fordultunk a tanfolyam támogatása ügyében; meggyő
ződésünk, hogy ugyanolyan megértésre találunk, mini két év előtt. 

A magyar erdőmérnöki karnak, véleményünk szerint, nem 
szükséges magyaráznunk, milyen nagy érdeke fűződik tudása el
mélyítéséhez, különösen a mai sorsdöntő időkben. 

Bizonyosra vesszük, hogy tanfolyamunk látogatóinak száma 
— a magyar erdők örvendetes gyarapodásának megfelelően — 
jóval felülmúlja az első tanfolyamét. , 

UTÓLAGOS A D O M Á N Y O K A SELMECI M A G Y A R H Á Z R A . 

Kedves kötelességünknek teszünk eleget, amikor külön is 
nyugtázzuk, hogy Niederman Árpád hgi erdőmester (Bánokszent-
györgy), írói tiszteletdíját, azaz 18 pengőt ajánlott fel a nemes 
célra, a Magyar Erdészeti és V falásza li Műszaki Segédszemélyzet 
Országos Egyesülete pedig közgyűlési határozat alapján további 
50 pengőt juttatott cl hozzánk, hogy ezzel is kifejezést adjon min
den magyar megmozdulás iránti áldozatos készségének. 

F Ü R É S Z M E S T E R K É P Z Ö T A N F O L Y A M . 

Egyelőre persze i lyen is csak Németországban van. 
De szükségesnek tartjuk, hogy megemlékezzünk róla, mert 

remélni merjük, hogy a j ó példa előbb-utóbb mégis csak köve
tőkre fog találni itthon is. 



A február 11-től március 9-ig tartó, kitűnően megszervezett 
tanfo lyam a fürésziparáról ismert Rauscha nevű kis városba 
gyűj töt te össze azokat a szakmunkásokat, akik éppen a tanfolyam 
elvégzését és az előírt vizsgák sikeres letételét igazoló bizonyít
vány alapján nyertek, mint elsők, hivatalosan is elismert képesí
tést, nagyobb fűrészüzemek vezetésére. 

Kár , h o g y helyszűke miatt a négy hétre terjedő tanulmányi 
idő teljes programmját nem közölhetjük. De ki kell emelnünk, 
h o g y a kiképzés katonás keretben, szigorúan megszabott munka-
és napirend mellett történt, az érdekképviseleti szervek (Deutsche 
Arbeitsfront == D. A. F.) ellenőrzése alatt. 

A z elméleti oktatás nemcsak a szorosabban vett fűrész
üzemmel kapcsolatos tudnivalókat ölelte fel a rönkök kezelésétől 
a szerszámok karbantartásáig, hanem kiterjeszkedett célszerűen 
összefoglal t fejezetekre az erdőgazdaság, munkatudomány, egész
ségtan, könyvvi te l , szociológia , sőt lélektan köréből is. Janasch 
professzornak „Ember ismeret és az emberekkel való bánásmód" c. 
előadása a tanfolyam egyik l egnagyobb érdeklődéssel fogadott 
tá rgya volt . 

Hol vagyunk mi mindettől . . . 1 

Felhívás. Fe lkérem azokat a t. szaktársaimat, akik a f. hó 
21—26-án, az erdőmérnökök részére tartandó „manrézai" lelkigya
korlaton részt vesznek, szíveskedjenek a részükre megküldött vá
laszlevelezőlapot lehetőleg postafordultával az alulírottnak visz-
szaküldeni. 

Czillinger János 
(Budapest, XV., Apponyi-tér 1.) 

A rend kedvéért! 

Nagyon kérjük t. olvasóinkat, szíveskedjenek a magyar 
erdőtisztikar tagjainak név-, cím-, rang- és lakásváltozását nekünk 
minden alkalommal bejelenteni, hogy mindenkinek megadhassuk, 
ami őt megilleti. 

Az „Erdészeti Lapok" esetleg elveszett példányaínak a pót
lását is csak akkor vállalhatjuk, ha t. tagtársaink és előfizetőink 
cím- és lakásváltozásukat velünk idejében közlik. 

Kérjük azonban, hogy a pótlás iránti igényüket az illető 
füzet megjelenése után két héten belül szíveskedjenek bejelenteni, 
mert később nem áll módunkban a kért füzeteket díjtalanul meg
küldeni. 




