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Az üzemnyilvántartás naplói. 
Nemrégiben rendelet került ki a földmivelésügyi minisz

tériumból, amely .— felemlítve azt, hogy sok erdőgazdaságban, 
nagyon hanyagul, sőt egyesekben egyáltalában nem is vezetik 
az üzemnyilvántartást, — kötelességévé teszi az erdőfelügye
lőknek és a kerületi erdőrendezőknék a nyilvántartások veze
tésének szigorú ellenőrzését. 

H o g y az üzetninyilvántartás az erdőgazdálkodásnál mos
tohagyermek, azt mi erdőren/dezők régóta sajnálattál tapasz
taljuk. Hogy ez igy van, annak könnyen elhárítható egyik 
főokát abban látom, hogy az üzem-nyilvántartásba másként 
kell bevezetni az adatokat, mint ahogy azok a gazdálkodásnál 
előkerülnek, úgy, hogy azokat előbb össze kell valahol gyűj
teni, részben át is kell valahol (pl. tömlörköbméterre) számí
tani s csak. igy vezethetők be a nyilvántartásba, ehhez az 
í'sszegyiijtéshez azonban hiányzik a megfelelő hely s az átszá
mításhoz hiányzanak a megfelelő tényezők. 



Az adatok összegyűjtésére szolgáiinaik az üzeminyilván-
tartási naplók, amelyeknek általam használt mintáját e lapok 
1913. évi VIII. füzetében közöltein. 

Az uj üzemirendezési u t a s í t á s , a nyilvántartási rovatait 
is megváltoztatta, én t e h á t eszerint szintén módosítottam a 
naplót, amelyeket imle bemutatok: 

Fahasználatok naplója. 
Tételszám 
A bejegyzés ideje — hó és nap 
Az anyagszámadás bevételi j IfP tétel í szama 
A termelés cime és a használat végrehajtásának módja 
A fahasználat neme (fő- vagy előhasználat-e ?) 
A vágás neme (tarvágás, fokozatos vágás, szálalás) (gyérités, 

tisztító-, takaritóvágás, esetleges előhasználat) 
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Az erdőmivelési naplót a jobb szélén niegtoldtani az 
„Egyéb költség" és „Összes költség" rovatával, egyébként, ma
radt a régi.*) 

A naplók vezetésére nézve a .múltkor Írtakhoz az a meg
jegyeznivalóm, hogy a kincstári erdőgazdaságokban (az állam-

*) Minthogy *a mostani drágaság mellett kevés ív nyomtatványt 
nem gazdaságos készíttetni, az ügy érdekében szívesen közvetítem az 
itteni (miskolci) nyomdánál a hozzám fordulók megrendelését. Igy együvé 
szedve bizonyára olcsóbb lesz. Szerző. 



számviteli évnek megfelelően) július l-jétől július 1-jéig szá
mítjuk a gazdasági évet (és nem mint azelőtt, októbertől októ
berig) és bogy ha az évet egy évszámmal jelöljük, akkor ez 
mindég a páros évjelölés 2-ik évszáma, pl. az 1921/22-ik év 
az 1922-ik év. Kívánatos, hogy ez az üzemtervekben és nyil
vántartásokban az egész országban egyformán történjék. 

Minden faanyagot akkor és azzal a mennyiséggel irunk 
be a naplóba, amikor és amennyivel először (tehát a kiterme
lés után) kerül számbavételre. Igy a termelt fának a becsült
tel való összehasonlításánál csak a termelési apadékkal (átlag 
úgy 2%-al) kell számolnunk. Egyébként is a becsült fa min
dég a nyers fa s már ez vezet arra, hogy most, mikor az évi 
hozadék megállapításánál és a mérlegeléseknél inkább a fa
tömeg, mint a teriilet a mértékadó — a kitermelt fa is mindjárt 
nyersen vétessék nyilvántartásba. 

Az alább következő tényezők a kéreggel értett, nyers, 
tömörköbtartalmat mutatják, ami az elősorolt fagyártlmányok 
előállításához szükséges vagy amennyi az űrmértékek tömtör-
köbtartalma. Az adatok legnagyobb részét a gyakorlatból me
rítettem-, dói tennék mások isy ha hasonló adataikat közre
bocsátanák. 

Átszámító (szorzó) tényezők tömörköbméterre. 

Vasúti talpfa 2-70 m hosszú __ — 1 drb 1/4.5 m3 

„ 2-50 „ „ __ __ 1 „ V5 „ 
„ 2-20 „ „ - - 1 „ V8 „ 

„ , , - • „ 1-70 „ c „ , - „ - l ' „ Via „ 
„ 1-60. „ „ - - - 1 „ Via „ 
„ 1-50 „ „ _ _ _ _ _ _ 1 „ Vi6 „ 
„ 1-50 „ „ bille - - 1 „ • 1/23 „ 

„ . „ 1-40 „ „ - i- - 1 „ Vi8 „ 
„ 1-40 „ „ bille __ __ 1 „ Vas „ 
„ 130 „ „ „ - - 1 „ ' 1/27 < . „ 

„ . „- 1-10 „ „ ,, - - 1 „ Vao „ 
Donga, német— __ __ __ — __ __ 1 akó 0-13 „ 
Ugyanaz __ __ __ - __ __ - __ 1 hl 0-23 „ 
Zsindely, bükkből, 50 cm-es __ — __ 1 drb Vtoo „ 

„ fenyőből, 50 „ •__ — '__ 1 „ Vioai „ 
Ekegerendely-hasitvány __ __ — — 1 „ V20 „ 
Járom — __ __ __ __ — — — 1 „ V30 „ 



Keréktalpfa — - — — — — — 1 drb l/ioó m3 

Kerékküllő .'_ __ — „ ~ .— 1 „ Vsao „ 
Csákány-, kapa-, ásó- és lapátnyél __ 1 „ Vi» » 
Fejszenyél — ._ •— ' — l. — 1 „ /A«> ,, 
Baltanyél—' ~ — 1- — — — 1 „ VMO „ 

-Műszaki vesszőköteg — — J- — — 1 fm 01)2 „ 
Sövény stb. vessző, kétfogatú szekér __ 070 „ 
Műhasábfa ._ . . - '.. — A -- 1 ürm'0-80 „ 
Műdorongfa — _•_ — — 1 „ 07€ „ 
Tűzifa, hasáb— — ._ — — — -- 1 „ 070 „ 

„ vegyes -_ — -- -1 1 „ 068 ,, 
dorong (7 cm-től) - — — -- 1 „ 0-63 „ 
botfa (4—7 cm vastag— — 1 „ 0-50 „ 
gallyfa (4 cm-ig) — '__ — — 1 „ 0'40 „ 
hulladék és forgács — 1 „ 0-50 „ 
rőzse, 1 m hosszú és 1 m kerületű 1 köt. 01)15 „ 

A d a r a b s z á m s z e r i n t iSEámJbavenni s z o k o t t k i s e b b göm
bölyű m ű f a v á l a s z t é k o k a t (karó, l é c , rúd, s t b . ) á t l a g o s mére
t e i k s z e r i n t számítjuk á t tömörköbméterre; 

Béky Albert. 

E G Y E S Ü L E T I K Ö Z L E M É N Y . 

Felhívás segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület által kezelt jótékony 
alapítványokból decemberben kiosztandó segélyekre vonat
kozó bélyegtelen folyamodványokat az egyesület (Budapest, 
V., Alkotmány-utca 6. sz.) f. évi november hó 15-éig fogad el. 

Budapest, 1923 szeptember hóban. 
A titkári hivatal. 



K Ü L Ö N F É L É K 

A Mérnöki Kamara felhívása a belépésre a Budapesti 
Közlöny f. hó 8., 9. és 10-iki számában jelent meg. Felkérjük 
erdőmérnök-kartársainkat, hogy a felvételre minél számosab
ban jelentkezzenek. A felvételi kérvényblanketta az Országos 
Erdészeti Egyesület utján beszerezhető 50G K postabélyeg 
beküldése ellenében. 

A jelentkezés határideje november lO.-ike. A kérvények 
Zielinski Szilárd dr.-hoz cimezve Budapest, II., Lánchid-u. 
1, sz. alá intézendők. A borítékra a feladó pontos címén 
kívül feltűnően fel kell írni: „Jelentkezés a mérnöki kama
rába". A kérvényeket ajánlva kell küldeni. 

Halálozás. Horváth József v. főerdőmérnök Szászrégen
ben, m. hó 10-én 02. életévében elhunyt. Béke hamvaira! 

Személyi hirek. A m. kir. földmivelésügyi miniszter át
helyezte Schlosser István ni. kii-, főérdőtanáososl Sopronból 
Debrecenbe a nyíregyházai kir. erdőfelügyélőségbez, továbbá 
Modrovich Ferenc m. kii-, főerdőméniököt Budapestről Sop
ronba a m. kir. erdészeti kísérleti állomáshoz és megbízta a 
m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolán az „Ut- és 
vasú tépi téstan"-i tanszék teendőinek ellátásával. 

Nyugalomba vonultak: Bécsy Dezső, Gyarmathy Mózes 
és Nyitray Ottó m. kir. főerdőtanácsosok és Bogöch Árpád 
m. kir. erdőtanácsos. 

Hraboveez Gyula m. kii-, segéderdőmérnök nevét Kabó-ra 
magyarosította. 

A soproni főiskola megnyitó ünnepe. A bánya mérnöki 
és erdpmérnöki főiskolát ezúttal először nyitotta meg Miha-
lovits János dr. e. i. rektor ünnepélyes keretben. A szeptem
ber 23-án tartott' megnyitó ünnepély nagyszámú és előkelő 
közönség jelenlétében folyt le, miután előzetesen az ifjúság, 
a tanári karral az élén, ünnepi ATeni Sanote-n vett részt. 

Az ünnepély a főiskolai énekkai- hazafias énekével kez
dődött és végződött. Közbeesőén tartotta Mihalovits János 
dr. uj rektor magasröptű megnyitó beszédét, amelyben a fő
iskola alapításáig visszanyúlva, végig haladt annak történe
tén egészen a legutóbbi évek kálváriájáig! A balsors sok csa-



pásá ellenére is az ujraéledllő főiskola uj tanévét azzal a 
magvas felhivassál nyitotta meg: Fel a szivekkel! 

Őszintén sajnáljuk, h o g y mai szükreszabott kereteink- -
ben a formailag szép és tartalmas megnyitó beszédet csak ily 
fogyatékosan ismertethetjük. 

1923. évi őszi csemetekiosztás. A m. kir. földmivelésügyi 
miniszter az államerdészeti csemetekertekből az 1923. év őszén 
4,569.000 darab tűlevelű és 8,140.000 darab lomblevelii, összesen 
12,709.000 darab különféle erdei facsemetét osztatott ki, mely 
csemeték legnagyobb része az Alföld futóhomokos, szikes- és 
árterületednek, kisebb része pedig kopár és vízmosásos terüle
tek befásitáisára szolgál. Sok csemetét igényeltek továbbá az 
Alföldön mindinkább meginduló gazdasági fásításokhoz is. Az 
idei csemeteszolgáltatás, bár az előző évieknél határozottan 
jobb, még korántsem éri el a mindinkább fokozódó szükséglet 
mérteikét, aminek főleg a máir több éve ismétlődő nagy és tar
tós szárazság az oka, ami miatt az erdei magtermés hiányos, a 
vetések pedig a tavaszi nagy szára zsáktól sokat szén védtek. 
(Franciscy.) 

Az erdészeti államvizsga diját a földmivelésügyi miniszter 
5000 K-ra emelte. 

Könyvek postaköltségének emelkedése. A postadijszabás 
ujabb emelkedésé következtében a legutóbbi füzetben, közölt 
könyváii-jegyzékkel kapcsolatos csomagolási és postaköltségek 
már ismét elégtelenek. Kérjük, hogy az 0. E. E.nél tett könyv
rendeléseknél a múltkor kimutatott, csomagolási és postakölt
ségének .legalább másfélszeres összegét szíveskedjék beküldeni. 

Az üzemtervi nyomtatványok ujabb áremelése. A földmi
velésügyi minisztérium az tizeimitervi nyomtatványok árát ok
tóber hó 1-től kezdve a következőképein szabta meg: Az üzem-
tervi utasítás (Ela) 1000 K, a felmérési és határreiiidezési uta
sítás (Elb) 300 K, a háromives részi, főhasználati terv (E8) 
400 K, a nyilvántartási könyvecske (E17) 100 K, a többi nyom
tatvány 130 K ivenkint, illetőleg példányönkink 

Megvételre kerestetik Vadas „Erdőműve]éstaná"-nak I. ki
adása. Ajánlatokat a kiadóhivatal kér az ár megjelölésével. 

Eladó folyóiratok. Szabolcs Ferenc miniszteri számvizs
gáló (Budapest, V., Országház-tér 11. sz., í. em. 121.) a következő 



f oly óira tóikat kínálja megvételre: Erdészeti kísérletek I—XIX. 
évi., fűzve; Vadászlap 1912—13, kötve; Vadászat és Állatvilág 
1911—13, kötve, 1914 fűzve; Nianród.1913—15, fűzve; Kertészet 
1913—15, fűzve; Kertészeti Lapok, 1911, kötve; Magyar Erdész 
1911—13, kötve; Erdészeti Lapok 1908—9, 1911—13, kötve; 1914 
fűzve; 1922 fűzve; Az Erdő 1911—12, kötve. 

A buza és a magyar korona árhullámzása. Barcza Imre 
- a kereskedelmi és iparkamara fokönyvátirosa — újból ki

adta a valorizáció kérdéséről, hazai gazdasági és jogi életünkbe 
ma nélkülözhetetlen táblázatát: a magyar korona zürichi ár
folyama 1914—1923, amelyet most a buza 1921—23. évi árfolya
mával bővített ki. Ára 2500 K. Megrendelhető a kereskedelmi 
és ipairkamara könyvtárában, Budapest, V., Szemere-utea 6'. 

„A szobanövények ápolása." Irta: Csérer Gyua főkertész. 
Ezzel a címmel hagyta ei a sajtót immáron második és bőví
tett kiadásban egy praktikus ker taszkom yv, melyben arról van 
szó, hogy míint kell a virágokat a szobában helyesen ápolni. 
A csinosan kiállított és 20 ábrával ellátott könyv a Pátria 
R.-T. kiadásában (Budapest, IX., Üllői-ut 25.) jelent meg. Ára 
3000 korona. Kapható minden könyvkereskedésben. 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1923 szeptember havában. 

A rövidítések magyarázata: 
tíz akácfa monográfiája — Am. 
Alapítványi kamat — ak. 
Alapitványi tőketörlesztés . . . . . alt. 
Alapitványi tőkekiegészités . . •• - attkg. 
Altiszti segélyalap = A s a . ' 
Átintő bevétel = áb. 
Báró Bánffy-D.-alapitvány . . . . - •- BBa. 
Hedő-AIbert-alapitvány BAa. 
Biikktüzifa romlása stb = Btr. ' 
Egyéb bevétel == Egy. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei . . KL. 
Erdészeti rendeletek tára Kit. 
Erdészeti zsebnaptár N p t 
Erdészeti jelvény . . . = Jlv. 
Erdészeti géptan (II. 
Erdőmiveléstan = Em. 
Erdőrendezéstan (Bel.) Iiz. 
Erdőgazdasági problémák . . . Epr. 
Erzsébet-királyné-alapitvány.. . . = E. a. 
Értékpapírok kamatai Ék 
A íenyőfélék fájának összehasonlító 

szövettana = Fösz. * 
Fából készült cukor és alkohol . . = Fca. 
Fatömegtáblák — F'tb. 
I. F'erenc-József-alapitvany . . ... = 1. E. J. 

Goldmann Henrik alap == GHa. 
Hazánk házi faipara (Gaul Károly):= H. F. 
Hirdetési dij az E. L.-ban . . . . — hd. 
Hirscli Istvánné, szül. Kraít _Anna 

segélyalapitvány = H. I. a. 
Hozzájárulás . . — Hj. 
Időközi kamatok ( takarékpénztár ig ik. 
Készpénzalapitvány = k. a. 
Külföldi fanemek tenyésztése . . — Kft. 
Lakbér = lb. 
I.apdij (Krd. Lapok) = ld 
Legelő-erdő berendezése = M. L. 
Magyar Erdészéti Oklevéltár . . = EOT. 
Népszerű növénytrn ---- N. Nvl. 
Nyugdíjalap = Ny. a. 
Perköltség — Prk. 
Postaköltség = pk. 
líendkivüli bevétel — rb. 
Szantner Gyula-alap = Sza. 
Tagsági dij = td. 
I'angens-táblázatok = Tt. 

Gr. Tisza-Lajos-alapitvány — TLa. 
Wagner Károly-alapitvány . . . . = W K a . 
Uzemtérvi nyomtatványok . . . . = üz. 
Üzemköltségek ük. 

Ágfályy Imre td. 11)00.—, Ftb. 1440.—. Ajtay Viktor td. 1000.---, 
Aladics Zoltán td. 1000.— Altruista bank ik. 453.600.— K. 

Baumgártner Sándor td. 1000.—. Blaskó Sándor td. 1001).—, Bú 
linl Andor td. 1000.—, Barlái Ervin td. 2000.—, Bérczy László td. 
1000.—, Borovszky P. td. 1000.—, Ftb. 720.—. Bogár Mihály Ld. 2400.—, 
Baicjbár Adolf 1000.—, Baaresz János td. 1000 . - , Barzoviczy János Ld. 
12(10.—. Braner Hennáim td. 1000.—. Battvánvi Laios Ld. 1 0 0 0 - , 
Botos Mihály td. 1200.—. Blasehek László td. 1000.—. Benkő Bela 
Epk. 1200.—. Enr. 500.—. Ftb. 720.—. Tt. 240.—. Üz. 300.—. ok. 1 4 0 0 . - , 
Bejik'ovits Károlv td. 1000.—. Bicdermann linre báró Hj. 100.000.—, 
Uai' . i ins 6 y ulia tölt 1000.—, Bizony F'-rvnc iiz. 420.—, Borsod hevesi 
erdőipar rt. Eük. 1200.—. ok. 2 0 0 . - . Bátonvhaszri'osi erdőgazdaság 
iiz. 1710.—, Beiwp.l I s tván ld . 1000— K. 

Ősik Imre ak. 1000.—. Csóka András td. 1000.—, Czillinger Já
nos iiz. (.00—. Csiszár Imre üz, 300.— Fnr. 500.—. td. 1000.—, Cser-
yenka Ferenc td. 1000.—. Csertői hitbizomány hd, 2000.—, Cziráky 
György gróf H.i. 100.000.—. Csery Géza ak. 1000.—, Cohurg hercegi 
erdőhivatal hd. 7048.—. Csép Béla td. 1000.— K, 

Didi ez Sándor Ld. 1200,— K. 
Erdődy Sándor u-ról' uradalma H.i. 50.000.—, Esterházy M. Mó 

ric hitb. Csákvár üz. 3000.—. Esterházy László gr. erdőhiv. Rz. 
1 (!()().—, Btr. 80.—. Fösz. 2400.—. Gt. 480.—, M. L. 300,—, Kft. 300,-- . ' 
Eac. 246.—, pk. 1 0 0 0 . - , Erősdy Bálint td. 1000.—, Esterházy Ferenc 
gröf ak 1000.—. Erős Bezső td. 1000.— K. 



Fekete Imre Ld. 2500.--. Föhniv. miniszter hd. 100.213.—. Fújsz 
József td. 1000.—. Földhitelintézet.ik. 33.56-1.—. Ferenczfi József td. 
1000.—, Fridii Ernő td. 2000.—. Fokv Ferenc ak. 1000.—. Fiedler 
Jenő td. 1100.—. Fröhlich Árpád id. 1000.—. Fösz. 2400.—, Fae. 
240.—, pk. 1960.—.""Fritsch Antal td. 1000.—. Fritsch István td. 
1000.— K. 

Gigler Ferenc Ld. 900.—. Gróf Józsel' Ld. 9110.—, Györké Ká
roly td. 1000.— K. 

Holba Miklós td. 1000.—. Horváth Gyula urad. Ld, 900.—. dr. 
Hofí'mann Gyula td. 1000.—, Hajniczky Gyula Ert. 1400.—, Hrabó 
Gyula Epr. 600.—. Hammeruyik Béla td. 1000.—, Horváth Sándor 
td. 1000.—. Ftb. 720.—. pk. 250.—. Hnuyady József gróf erdőhiv. üz. 
4000.—, Herczea- Tibor td. 1000.—, Horváth Gyula Ld. 1200.— K. 

Illés Vidor td. 1000.— K. 
John János hd. 2000.— K. 
Kondor Vilmos ak. 1000.—, Králl János td. 1000,-, Kardoss 

Kálmán td. 1000.—. Kelemen Tivadar td. 1000.—. Kallivoda György
id. 1000.—. Kővárv Gábor Ld. 500.—, Kiállay Árpád td. 1000.—, Kris
tofek Béla Ld. 600.—. hd. 2040.—, Kovács Ferenc Ld. 1000.— Komá-
romy László hd. 1000.—. Kovács Zsigmond td. 1000.—, Kirchknopf 
Ernő Hj. 3000.—. Kleiszner Károly Ld. 1000.—, Kntsera Árpád Am. 
960.—. Krivanek Ferenc td. 1000.—, H.j. 9000.—, Kierer Hugó Ld. 
1000.—, Kelecsénvi Ferenc td. 1000.—. Kraífszky Ferenc td. 1000.—K. 

Lászlóffy Ernő ak. 1000.—. Laczkó Béla 3000.—, Lonkay Antal 
ak. 1000.—, Ladányi Frigyes td. 1000.—, Lányi Dezső td., 1500.—, 
Lamni Antal dr. td. 1000— K. 

Molitorisz Ákos td. 750.—, Mester János Ld. 1200.—. Hj. 1800.—. 
Mohalek Lajos Ld. 1000.—. Ma ver László td. 250.--. Magyar Agyag
ipar Rt. hd. 801.—. Mihálik János Rz. 1400.—. Ftb. 960.—. Btr. 120.--, 
Epk. 1200.—, M. L. 400.—, Kft. 400.—, Am. 960.—. Fac. 320,—. 
pk. 2070-.— K. 

Nagykováesi-i uradalom üz. 7850.— ok. 1240.—, Nagykőrös va
ros Hj'. 15.000.—. Nagybátonyi erdőgazdasás- Ld. 1000.— K. 

Obert Zsigmond ld. 1000.—, Oltosy Győző hd. 1000.— K. 
Páhok Laios pk. 200.—, Párnái Altila-ak. 1000.--, ifj. Párnái 

Attila td. 1000.—. Péterfay József Epr, 600.—.' pk. 100.—, Páll Mik
lós hd. 500.—. Paup Béla td. 1000.—. Pető István td. 100,--, Petrzilka 
Károly td. 1000.— K. 

Robii Mihály hd. 1600.—, Ryll Viktor td. 1000.—, Rubidó Zichy 
Iván báró hj. 40.000.—. Riedl Gyula td. 1000.—, Hj. 11.000.—, Hhédey 
Láis'/Jó td. 1000.—. Répászlky István H. F. 360.—, Btr. 80.—, M. L. 
300.—, Kft. 300.—. Am. 720.—. Fac. 240.—. Epr. 600.—. pk. 1450.—, 
Rusznyák Győző G t . 480.— Ftb. 720.—. Fősz. 2400,-. pk. 1700.— K. 

. Schmidt Károlv ak. 1000.—, Seifert Béla td. 1000.—, Stefaiís 
István td. 1000,-. Sallay József td. 1000.—, Ld. 200.—, Sipos Antal 



td. 1000.—, Scholtz Hua-ó ifj, td. 1000.—. Sterg M. Károly Rz. 1400.—, 
Btr. 120.—, Gt. 720.—. pk. 810.—, Schleer János Ld. 1300.— K. 

Szabó János td. 900—, Szabadszállási elöljáróság Hj. 50.000.—, 
gróf Széehénvi Antal és Frigyes Hj. 108.000.—. Szojka Gyula td. 
1000.—. Szorkovszkv Libor td. 2000.—, Szporui Károly td. 1000.—, 
Szabó Sándor Ld. 1200.-, Hj. 800.— K. 

Torma János M. L. 400.—, Ftb. 320.—, Eot. 3200.—. 'túri Elemér 
td. 1000.—. Tóth József Ld. 1200.—, Tálas János Ld. 1200.—, Tatai 
erdőé-, szakiskola Btr. 680.—. Gt. 2280.—. M. L. 1800.—, Ht. 360,—, Rz. 
2800.-, Am. 1440.—. Kft. 600.-. Ftb. 13.680.—, Eot. 3%).- , Fac. 
320.—, iiz. 6600.—. uk. 60.—. Teleky József gróf td. 1Ü00.— Takács 
János td. 1000.—. Takács Ferenc td. 1000,- K. 

Urszinyi Gvörav ak. 1000.—. Urbán Gyula hd. 670.— K. 
Vadász József td. 1000.—, Vallás- és közokt. minisztérium Hj. 

826.000. — üz. 34.332.—. Varga Kálmán Ft. 240.—, pk. 150.— Vassá-
nyi M. István td. 2000.— K. 

Weisz Leó ak. 1000.—. H, F. 360.--, Epr. 600 - M. L. 300,—, Kft. 
300.— K. 
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Az „Erdészeti Lapok" 1923. évi X. 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 
120 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 20000 K.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apró hirdetéseknél egy szó 80 K, álláskeresleti hirdetéseknél 40 K. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 
Budapest IX, Calvín-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott íakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtíszt urak rendelkezésére. {». xi. y.j 

Fenyőgallyat bármily mennyiségben veszek. Fenyőerdő 
tisztítását elvállalom. Sürgős ajánlatokat alábbi címre kérek: 
Debertolis Ferenc virágkereskedő, Budapest, IV., Vámház-
körut 14.. I. 4. (4. I l i . 3.) 
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CEGLÉD 
Kérjen árjegyzéket Kérjen árjegyzéket 

25 éves, róm. kath., nőtlen, négy középiskolát, szak
iskola kétéves tanfolyamát kitűnő sikerrel végzett, jól szak
vizsgázott egyén, négyéves külső és belső erdészeti gya
korlattal bir — jelenleg egy nagyobb faipari rt. tisztvise
lője — személyes bemutatkozás mellett állást keres. Cime : 
Komáromy László erdőkezelő, Drávafok (Somogy m.) (7) 

Gróf Károlyi László füzérradnányi uradalma önálló 
ügykörrel egy főerdőmérnöki és — az erdőrendezőséghez 
beosztott — két erdőmérnökgyakornoki állásra pályázatot 
hirdet. A főerdőmérnöki állás ügyköre az uradalmi vasul, 
fürész, téglavető s az azzal kapcsolatos raktárgondnokság 
vezetésére terjed. Gépészeti és forgalmi ismeretekkel ren
delkezők előnyben részesülnek. Állás nyugdijképes, fizetés 
megegyezés szerint. Az erdőmérnökgyakornoki javadalma
zás : élelmezés, lakás, fűtés, világítás, évi két pár cipő és 
12 q buza forgalmi ára. Pályázatok gróf Károlyi László 
erdőhivatalához, Füzérkomlós, (Abaújtorna vármegye) nyúj
tandók be. (8) 

Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-, 

DIÓ-GÖMBFÁT 
és egyéb keményfarönköket is 
bármely mennyiségben vásárol 

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



í éves csertölgy csemete és 2 éves akáccsemete eladó 

Dr. hamm Antal fenyőmagpergetőgyára 
w Körmend. VkY M, 07 .H t ) * g j 

Erdész, 37 éves, róm. kath., nős, középiskolát és 
háromévi szakiskolát végzett, busz év óta erdészeti szol
gálatban, tizenegy éve önálló erdőkerülő, jó vadász, kitűnő 
bizonyítványokkal, állást keres. Cim : Kristofek Béla erdész 
Kaposvár, Baross-u. 18. (6. III. 1.) 

26 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr ötévi uradalmi 
gyakorlattal állást keres január 1-ére. Az összes erdőgaz
dasági munkákban, vadászat-, vadóvás- és dúvadirtásban 
teljes jártassággal bir és jó bizonyítványokkal rendelkezik. 
Szives megkereséseket Kovács Józseí Rátót (Vas vármegye) 
cimre kér. (10) 

Eladó 30.000 drb egyéves amerikai kőrisí'acsemete 
(Fraxinus pubescens cinerea). Ár ezrenként 20.000 kor. 
250 drb vadgesztenye sorfa á 6—7—8000 kor. erősség sze
rint. És' más parkfa kapható Copony Ede faiskolájában, 
Körmenden (Vas vármegye). (11) 

Keresünk megvételre összesen 100 q garantált jónunő-
ségii cser- és tölgymakkot, lehetőleg köleszsákokban október 
végéig való szántással, valamiül egy kifogástalan állapotban 
levő egyetemes mérőműszert. Ajánlatokat kér az ár megjelöl 
lésével Hercegi Erdőhivatal Soinogyszob. (1.3) 

Üzemrendezési és üzemi munkálatókban gyakorlattal 
biró 32 éves okleveles erdőmérnök megfelelő állást keres. 
Cim: VághÖ Lajos, Füzér, u. p. Füzérkomlós, Abauj megye. 

(14) 

Osszi erdősítésre elsőrendű 
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KŐSZEGI 
FENYŐMAGPERGETŐGYÁR 

KŐSZEG 
ajánl 

garantált idei frisstermésü 
lombfa-, tíílevelü- és gyüinölcsmagot 

TÖLGY-, CSER- ÉS BÜKKMAKKOT 
lombfa-, tűlevelű-csemetéket. Diszbokor-

csemeték ::: Gyiimölcs-
vadoncok 

m-

Külön árajánlattal szívesen, szolgálunk 
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