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Megjelenik minden hó 15-én. 

Előfizetési dij egészévre 24.000 K, (erd. altiszteknek 12.000 K) 
A z Országos Erdészeti Egyesület tagjai a tagjárulékok (alap. kamat vagy tagdíj) és az időn

kint közzétett pótdij fejében kapják. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utca 6. sz . II. emelet 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

(Telefon: 37—22.) 

Értesités. 
Az „Erdészeti Lapok" előfizetési dija az 1924. évre 24.000 

K , erdészeti altisztek részére 12.000 K . 
Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai tagsági és pótdij 

fejében 1924. évre 12.000 K-t fizetnek, ha ezt az összeget az 
év I. negyedében küldik be. 

A tagjárulék az év I I . negyedében beküldve 16.000 K-ra, 
a I I I . évnegyedben 20.000 K-ra s a I V . negyedben 24.000 K-ra 
emelkedik. 

A z erdőmérnöki főiskola hallgatóinak tagdija 6000 K 
emelkedés nélkül. 

Ar r a nézve, hogy az alapitótagok mily összegű alapít
vány után mentesülnek a pótdij alól, később fog határoztatni. 

Tisztelettel kérjük az egyesület t. tagjait és az „Erdészeti 
Lapok" t. előfizetőit, hogy a fent jelzett összegeket mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek. 

A titkári hivatal. 



Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlése 
és fejleményei. 

A z Országos Erdészeti Egyesületnek m. é. december hó 
19-én tartott rendes közgyűlése, amely a választás során az 
egyesület elnökségében beállott változás miatt az egyesület 
életében kétségkívül nagyjelentőségű marad, a tagok rendkí
vül nagy részvétele mellett folyt le. Valamivel több, mint 
300-an vettek a közgyűlésen részt, kik közül 11 erdőbirtokos, 
205 államerdészeti és 80 magánuradalmi tisztviselő volt. 

Minthogy a közgyűlés lefolyása t. olvasóinkat bizonyára 
érdekli, arról a gyorsírói jegyzetek alapján alább részletesen 
beszámolunk, részletesebben, mint a h o g y az az utóbbi évek
ben történt. T. olvasóink szíves 'elnézését kérjük, ha erre való 
tekintettel ebből a lapszámunkból a szakcikkek kiszorulnak. 

* 
Széchenyi Bertalan gróf elnök: Tisztelt közgyűlés! A z 

Országos Erdészeti Egyesület idei közgyűlésére szép szám
ban megjelent tagokat szívélyesen üdvözölve, a közgyűlést 
megnyi tom és a jegyzőkönyv hitelesítésére Pa jer István és 
Osterlamm Ernő urakat kérem fel. 

Felkérem továbbá a Titkár urat, hogy a hatóságok és 
anás testületek részéről bejelentett képviselők névsorát ol
vassa fel. 

Titkár bejelenti, hogy a földmivelésügyi miniszter urat 
Kaán Káro ly h. államtitkár ur, az erdészeti főosztályokat 
Kacsanovszky József h. államtitkár ur, a vallás- és közokta
tásügyi miniszter urat Hinfner György min. tanácsos ur, 
Borsod, Grömör, Heves megyék erdészeti egyesületét Onczay 
László erdőtanácsos ur, a Baranya, Somogy, Tolna vármegyei 
erdészeti ós vadászati egyesületet Almássy István m. kir. fő-
erdőtanácsos ur és az Országos Magyar Bányászati és Kohá
szati Egyesületet Pethe Lajos m. kir. főbányatanácsos ur 
képviseli. 

Elnök: Amidőn a megjelent képviselő urakat szívből üd
vözlöm, egyúttal kérem, hogy megbízóiknak őszinte köszö-



netünket fejezzék ki azért a meleg érdeklődésért, amelyet 
képviseltetésük által egyesületünk és a magyar erdőgazdaság 
iránt nyilvánítani méltóztattak. 

Kaán Káro ly h. államtitkár a földmiivelósügyi miniszter 
nevében meleg szavakkal üdvözli az egyesületet. (Éljenzés.) 

Elnök: Tisztelt közgyűlés! Alapszabályaink értelmében a 
mai közgyűléssel az elnökség megbízatása lejárván, a magam 
és az alelnök ur nevében a belénk helyezett bizalomért őszinte 
köszönetet mondunk ós tisztségünket a t. közgyűlés rendelke
zésére bocsátjuk. 

Méltóztassanak megengedni, hogy ebből az alkalomból 
röviden visszapillantsak az elmúlt 3 évi ciklusra s a jövőnek 
néhány elsőrendű feladatára is reámutassak. 

Nem tehetem' ezt a nélkül, hogy mindenek előtt kegyelet
teljesen meg ne emlékezném1 az egyesületnek a legutóbbi 3 
évében elhunyt nagynevű elnökeiről, báró Tallián Béláról ós 
báró Ghyllány Imréről, akiket a kérlelhetetlen sors idő előtt 
ragadott ki az elnöki székből. 

A z egyesület tevékenysége a közelmúlt években tulajdon-
képen nagyrészt az ország megcsonkitásából és a forradal
makból folyó rendkivüli viszonyokkal való küzködés, ezek 
pusztulással fenyegető hatása elleni védekezés volt. 

Idesorolhatjuk a kényszertermelések és a faforgalom meg
kötöttsége elleni ismételt felsizólalásainkat, az elharapódzott 
erdőkárositások elleni küzdelmet, a jövedelem- és vagyonadó, 
a földadó, a vadászati- és fegyveradó, a vagyonváltság törvé
nyeknek az erdőgazdaságot sok tekintetben igazságtalanul 
érintő rendelkezései elleni védekezést, a földreformnovella 
veszélyes rendelkezéseinek kivédését célzó tevékenységünket. 

De a,z épitőmunkára is jutott alkalom,. Ide tartozik az el
múlt évben tartott számos felolvasás, amelyek főként a kor
mány alföldfásitási akciójával voltak kapcsolatosak s annak 
mintegy tudományos alapját rakták le, ide tartozik a kor
mány által előterjesztett erdészeti törvényjavaslatok tárgya
lása, a vámtarifa körüli közreműködés és több kisebb jelentő
ségű ügy. 



Súlyos gondokat okozott az egyesület anyagi helyzete. A 
pénzügyi egyensúlyt csakis ugy sikerült fentartani, hogy a 
magyar erdőbirtokosok áldozatkészségéhez fordultunk, akik
nél kérő szavunk meghallgatásra is talált, amiért ez alkalom
mal is őszinte köszönetet mondok birtokos társaimnak. 

Sajnos azonban, ezen támogatás mellett sem sikerült egye
sületi tevékenységünket teljesen a régi keretekben fentartani. 
Nevezetesen az erdészeti irodalom érezte meg az idők mosto-, 
haságát. A z Erdészeti Lapok szűk terjedelemre szorultak 
össze, könyvek kiadására gondolni sem lehetett. 

S éppen ezen a téren látom a jövő legsürgősebb feladatát. 
Módot kell keresni, hogy a magyar erdészeti irodalom ismét 
régi kereteiben feléledjen, mert az irodalom biztosit ja a hala
dást gazdasági téren, amelyre e sanyargatott országnak oly 
nagy szüksége van. 

R ö v i d szemlémiet azzal a kívánsággal zárom, vajha mar 
a legközelebbi jövő ebben a tekintetben kedvezőbb fordu
latot hozna. (Éljenzés.) 

Méltóztassék hozzájárulni, hogy az idő célszerű kihaszná
lása végett mindenek előtt a választásokat ejtsük mleg. (Álta
lános helyeslés.) 

A szavazatszedő bizottságba felkérem Kal l ivoda Andor 
m. kir. főerdőtanácsos ur elnöklete alatt Lipcsey László ós 
Ir inyi Aurél urakat. 

A szavazatok beadásának idejére a közgyűlést felfüg
gesztem. 

(Szünet után.) 

Elnök: Tisztelt Közgyűlés! ' Tekintettel arra, hogy a sza
vazatok összeszámlálása még folyik és tárgysorozatunk még 
hosszú, az ülést újból megnyi tom és felkérem a titkár-urat, 
szíveskedjék jelentését a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett 
egyesületi tevékenységről előadni. 

Titkár előadja, hogy az év elején az egyesület működése 
különösen az erdő után fizetendő vagyonváltság körül for
gott. A z ezen a téren elért, habár nem mindenben kielégitő 



sikerhez nagyban hozzájárult az az erélyes támogatás, amely
ben Kaán Károly h. államtitkár ur az egyesület törekvéseit 
hivatalos téren részesítette. 

Ezt követően a földbirtokreformra vonatkozó novella 
foglalkoztatta az egyesületet. Ismételt felterjesztésekben külö
nösen az ellen szólaltunk fel, hogy az erdőbirtok megváltás 
tárgya lehessen, ami, káros jogbizonytalanságot szül, h o g y 
továbbá az erdő legelőnyerés céljaira fel legyen használható. 

.Sikerült elérni, hogy az autonóm vámtarifa tervezetébe 
a lombfafürószárura nézve 0.3 aranykoronái behozatali vám 
állapittassók meg. 

Kieszközölte az egyesület, h o g y a tűzifa tarifái az elmúlt 
tél végéig az eddigi kedvezményes mórtékben alkalmaztas
sanak. -

Áttérve az egyesület, belső ügyeire, a titkár mindenek 
előtt a személyzet- terén beállott változásokról emlékszik meg. 

Fo lyó évi július végével megvált az egyesülettől 34 évi 
fáradhatatlan munkában eltöltött szolgálat után Gaál 
Károly királyi tanácsos, egyesületi pénztáros,-kinek érde
meit az igazgatóválasztmány meleghangú köszönőiratban 
méltatta. (A közgyűlés Gaál Károly t meleg ovációban része
siti.) 

Előadja folytatólag a titkár, hogy egyesületi javadalma
zása az ő és családja megélhetését a mai viszonyok között 
nem biztosítván, az elnökség tudtával kénytelen volt egyéb 
elhelyezkedést keresni, amiből folyólag közalapítványi 
főerdőtanácsossá neveztetett ki. Ebből folyólag azt az aján
latot tette, hogy hajlandó az egyesületi teendőket a délutáni 
órákban továbbra is ellátni és csupán az „Erdészet i Lapok" 
szerkesztése alól kér felmentést. Lemondott ezzel kapcsola
tosan mindennemű készpénzpótlékról s csupán alapszabály-
szerű és illetőleg kinevezési okmányban biztosított nyug-
dijképes alapfizetését (évi 11.400 koronát) és természetbeni 
járandóságait (lakás, fűtés, világítás) kérte javadalmazás
ként továbbra is. 



A z igazgatóválasztmány ezt az ajánlatot elfogadva, kéri 
a közgyűlést, hogy az alapszabályok 61. §-át, mely szerint 
a titkár más állást nem tölthet be, szolgálata tartamára füg
gessze fel és őt az „Erdészet i Lapok" , szerkesztése alól 
mentse fel. 

Ismerteti a titkár az egyesület kedvezőtlen anyagi 
helyzetét. A pénzügyi egyensúly csak ugy volt eddig fenn
tartható, hogy az egyesület mintegy 40 áldozatkész erdő
birtokos részéről 5 .mi l l ió korona adományban részesittetett 
az 1923. évben. 

A tag-, illetve pótdijak emelése immár el nem kerülhető. 
A z igazgatóválasztmány erre nézve az 1922. évi június hó 
11-én tartott rendkivüli közgyűlésen nyert felhatalmazás 
alapján ugy határozott, hogy 1924. évben az alapító- és ren
des tágook tag'- ós pótdíjként 12.000 koronát fizetnek, ha ezt 
az összeget az év első negyedében küldik be; a második 
negyedben a fizetendő összeg 16.000 koronára, a harmadik
ban 20.000 koronára és a negyedikben 24.000 koronára emel
kedik. Főiskolai hallgatók 6000 koronát fizetnek emelkedés 
nélkül. 

A z egyesület szerény anyagi eszközei voltak oka annak, 
h o g y az irodalmi tevékenység is az „Erdészeti Lapok" kiadá
sára szorítkozott, ezek is rendkívül korlátolt terjedelemben 
jelentek meg. Szakkönyvek kiadásáról szó sem lehetett. 

A z egyesület kezelésében levő jótékony alapokból a 
segélyek kiosztattak és ezek némi kiegészítésére a választ
mány 55.342 koronát szavazott meg. Kér i ezt jóváhagyólag 
tudomásul venni. 

Végül felolvassa a titkár az elhunyt • tagok névsorát s 
kéri, h o g y az elhunytak fölötti részvét a közgyűlés jegyző
könyvébe iktattassák. 

Elnök: Kiván-e valaki a titkári jelentéshez hozzá
szólni? Ha nem, akkor a közgyűlés az egyesület tevékenysé
géről szóló jelentést általánosságban tudomásul veszi. 

Tudomásul veszi nevezetesen a közgyűlés, hogy a tit
kár közalapítványi főerdőtanácsossá kineveztetvén, egyesü-



leti szolgálatát a délutáni órákban látja el; ebből folyóan az 
alapszabályok 61. í-át, mely szerint a titkár más állást nem 
tölthet be, ideiglenesen felfüggeszti. 

Tudomásul veszi továbbá a közgyűlés, h o g y az igazgató
választmány a titkárt az „Erdészeti Lapok" szerkesztése 
alol felmenti, mihelyt az uj szerkesztő személyére nézve 
intézkedhetik 

A közgyük-^ jóváhagyja a választmánynak azt a hatá
rozatát, hogy a segélyalapok elégtelen kamatait az egyesü
let készpénzkészleteiből 55.842 koronával kiegészitette. 

A 7égül a közgyűlés az elhunyt tagok feletti részvétét 
j egyzőkönyvbe iktatja. 

A tárgysorozat következő pontja: az 1922. évi zárszám
adás és az 1924. évi költségvetés előterjesztése. 

Titkár részletesen ismerteti a felülvizsgált 1922. évi zár
számadást, amely 1,911.790 K 31 fillér bevételt ós ugyan
annyi kiadást tüntet fel. Bemutatja továbbá a számadás
vizsgáló-bizottság javaslatát, mely szerint mint behajtha
tatlan követelés 1426 K alapítványi tőke, 2030 K kamat, 
12.514 K tagdíj és 3533 K előleg lenne törlendő. 

Végül előterjeszti és részletesen ismerteti az egyesület 
1924. évi költségvetését, amely 31,258.659 K bevételt és 
ugyanannyi kiadást tüntet fel. 

Mattanovich Ká ro ly felhívja a tagokat, h o g y faeladási, 
vadászati stb. hirdetéseik feladásával támogassák az „Erdé
szeti Lapokat" . 

Titkár hálával fogadja ezt a felszólítást. 
Elnök: Kivan még valaki e tárgyhoz hozzászólni? Ha 

senki sem kivan, ugy határozatilag kimondom, h o g y a köz
gyűlés az 1922. évi zárszámadást jóváhagyólag tudomásul 
veszi, a felelős számadóknak a felmentvényt megadja, a 
javasolt törléseket elrendeli és az 1924. évi költségvetést 
elfogadja. 

Minthogy a szavazatszedő-bizottság elvégezte munká
ját, felkérem a bizottság t. elnökét, szíveskedjék az ered
ményt előterjeszteni. 



Kallivoda Andor: Tisztelt közgyűlés ! Megbízatásunk
ban híven eljárva, tisztelettel bejelentem a választás ered
ményét. (Halljuk!) 

Beadatott összesen 289 szavazat, ebből érvénytelenítve 
lett 6 szavazat. 

Elnökké 283 szavazattal egyhangúlag megválasztatott 
gróf Széchenyi Bertalan. (Hosszantartó zajos éljenzés.) 

I. alelnökké 159 szavazattal Térfi Béla. (Élénk éljenzés.) 
I I . alelnökké 282 szavazattal: báró Inkey Pál. (Élénk 

éljenzés.) 
A választmányba beválasztatitak és pedig 4 évre: Gróf 

Andrássy Sándor, Beyer Jenő, Bodor Gyula, Csupor István,, 
Doroszlai Gábor, Eránosz Á. János, herceg Esterházy Pál,, 
Huszár Tibor, Karafiath Jenő, Kársai Károly, Kiss Ferenc,. 
Kovács Gábor, Papp Béla, Rimjler Pál, Szabó József. 

3 évre: gróf Pallavicini Alfonz és Ulreich Gyula, 
2 évre: Onczay László. 

1 évre: dr. Hammersberg Géza. 

A számvizsgáló-bizottság tagjaivá megválasztattak 3 
évre: Enyedi János, Fekete Béla, Lipcsey László, Mar-
sovszky Ede, Szabó Benedek; póttagokká: Franciscy Vilmos 
és Zsombory. Ignác. 

Elnök a választás fenti eredményének megismétlése 
után a jelenlevő báró Inkey Pálhoz fordulva: Üdvözlöm mél
tóságodat, mint egyesületünk újonnan választott alelnökét és 
kérem, hogy egyletünket a leghathatósabban oly odaadás
sal és szeretettel támogatni méltóztassék, mint aminő' biza
lommal megválasztottuk. (Zajos éljenzés.) 

Báró Inkey Pál I I . alelnök: Tisztelt Közgyűlés! Mély 
megilletődéssel mondok hálás köszönetet azért a nagy meg
tiszteltetésért és kitüntetésért, amellyel engem az alelnöki 
székbe ültetni méltóztattak. Ennek viszonzásául azon ígére
tet tehetem, hogy teljes odaadással, önzetlenül az egyesület 
érdekeit fogom mindig képviselni és az egyesület érdeké
ben fogok működni. Kérem az egyesület minden tagját,. 



hogy ebben a törekvésemben támogatni , szíveskedjék. 
(Zajos éljenzés.) 

Elnök: Áttérünk a tárgysorozat következő pontjára: Je
lentés a Deák Ferenc-alapitvány kamataiból kiirt pályáza
tukról. 

Titkár: Tisztelt Közgyűlés! Már a titkári jelentésből is 
kitűnik* hogy a Deák Ferenc-alapitvány kamataiból kiirt 
pályázatok a mull évben sem vezettek eredményre. Méltóz
tassék az igazgatóválasztmánynak azt a határozatát, hogy 
a kamatok, mint az előző évben is, letétbe helyeztessenek, 
tudomásul venni. (Helyeslés.) 

Elnök: Tudomásul vétetik. 
A tárgysorozat következő pontja,: Indítvány a jövő évi 

közgyűlés helyére és tanácskozási tárgyaira nézve. 

Titkár: Tisztelt Közgyűlés! Erre vonatkozólag eddig 
javaslat nem tétetett. Méltóztassék ezzel az igazgatóválaszt
mányt megbízni. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadtatik. 
A tárgysorozat következő pontja: Inditványok. 

Titkár: Tisztelt Közgyűlés ! A z utóbbi időben többrend
beli indítvány érkezett egyesületünkhöz. A z első indítvány 
dr. Mihálovics Jánostól, főiskolánk ezidőszerinti rektorától 
származik. A z indítvány célja, hogy az egyesület is gyű j 
tést indítson a bányászati és erdőmérnöki főiskola hiányos 
felszerelésének pótlása végett. U g y tudom, hogy őméltósága 
maga is fel kíván szólalni. (Halljuk! Halljuk!) 

Dr. Mihálovics János a Bányaimérnöki és Erdőmérnöki 
Főiskola ezidei rektora: Nagyméltóságú elnök ur! Mélyen 
tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy a magyar királyi 
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola nevében és érdeké
ben, mint ezen intézetnek ezidőszerinti rektora, becses ide
jüket néhány pillanatig igénybe vehessem. Közismert mind
nyájunk előtt az a szomorú tény, h o g y a bányamérnöki és 
erdőmérnöki főiskola ősi otthonából menekült és egész tan
felszerelését Selmecbányán volt kénytelen visszahagyni. 



Ezen egyetlen szakbeli főiskolánk ma a rokon tudományos 
intézetek, egyes magánvállalatok és privát egyének áldozat
készségéből hevenyészve összeállított, hiányos taneszközök
kel folytatja működését. Intenzív tudományos munka és a 
kor színvonalának megfelelő felső oktatás szisztematikus 
gyűjtemények, műszertárak, a szakirodalom egészét felölelő 
könyvtár nélkül el nem képzelhető, legkevésbbé olyan főisko
lán, amely a szakbeli mérnököket elméleti alapon gyakor
lati irányban képezi ki. H a az intézet tanári kara ily körül
mények között a reánehezedő súlyos "felelősség tudatában 
eredményes munkássága alapfeltételeinek megteremtése cél
jából segítségért kiált, ez önként folyó jelenség és nem más, 
mint a felelősség és a kötelesség érzetének természetes meg
nyilatkozása. 

— A főiskola fenntartásáról és felszereléséről gondos
kodni az állam feladata. í g y vallottuk ezt eddig és igy vall
juk továbbra is. Ezt az elvet eddig a magas kincstár is val
lotta és jelenleg is anyagi tehetségéhez képest érvényesiti. 
Ebbeli kötelességéhez azonban mai zilált pénzügyi viszonyai 
között az állam csak abban az arányban tud megfelelni, hogy 
intézetünk fenntartásáról, folyó kiadásának fedezéséről gon
doskodik. Ezek egymagukban is másfélmilliárdot képvisel
nek. De már a főiskola elvesztett felszerelésének pótlását az 
állam nem vállalhatta. 

— Ez a tarthatatlan helyzet arra kény szerit, hogy e 
rendkívüli beruházás költségeinek beszerzése céljából a nagy 
bányász- és erdésztársadalomhoz forduljunk. Nevezetesen 
azokhoz az osztályokhoz, amelyek a bányákban, kohókban, 
erdővagyonban fekvő birtokaik után élvezett magas jöve
delmük tartamosságát, fokozódását és biztosságát annak a 
felkészültségnek köszönhetik, amellyel a főiskolánk látja és 
látta el erdő- és bányamérnökeinket. 

— A közelmúlt piaci viszonyai egészen kivételes, soha
sem gondolt mértékben emelték a szakbeli üzemek rentabili
tását. De váj jon minden szerencsés konjunktúra mellett 
ugyanaz lett volna-e a financiális eredmény, ha az erdőgaz-



daságot, — a bányászatról és kohászatról ezúttal nem szó
lok, — a természet esetlegességei és a máról-holnapra fel
merülő efemer piaci konjunktúrák kihasználása uralják és 
nem lép közbe évtizedek óta a gondos erdőgazda 1? A z erdő
gazda, aki exakt tudományos megállapodások szerint a cél-
szerűség bevált irányában eszközölt erdőtelepítésekkel szol
gájává teszi a természetet és annak szeszélyes hajlamait, aki 
utak és vasutak építésével feltárja a vadonokat és í g y a leg-
félreesőbb helyeknek az általános közlekedés értéktermelő 
hálózatába való bekapcsolásával értékké varázsolja, kinccsé 
teszi a természet legigénytelenebb produktumait is. 

— De nem akarom az erdőmérnök munkájának méltatá
sával untatni a tisztelt közgyűlést . E z a munka ma már álta
lánosan elismert és nincs annak külön méltatására szükség, 
amikor a nagy társadalomhoz, az erdőbirtokosok áldozatkész
ségéhez akarok fordulni. 

— H o g y igazam van, bizonyítja a hazai bánya- és kohó
vállalatoknak nemes gesztusa, amellyel az Országos Bányá
szati és Kohászati Egyesület felkérésére 300 millió koronát 
szavaztak meg a bányászati főiskola támogatására. 

— E z a biztató példa mindennél inkább bizonyítja, hogy 
Magyarországot megcsonkíthatták területében, megcsokit-
hatták lakosságának számában, közgazdasági erejében, de 
nem csonkíthatták meg népének minden téren érvényesülő 
nemzeti életerejét, amely éppúgy megnyilatkozik, a szemé
lyes munkára utalt egyszerű állampolgárnál az életstandard 
igényeiről való lemondásában, mint a tehetős osztályoknak 
a hazai, európai színvonalú kultúra fenntartását tettekkel 
szolgáló áldozatkészségében. 

— Abban a reményben, hogy e hazához a mozdulatlan 
rög el nem szakitható láncaival idekötött erdőbi rtokososz-
tály megérti szavunkat, és segélyünkre siet, tisztelettel 
vagyok bátor a méiyen tisztelt közgyűlést arra kérni a főis
kolai tanács névében, méltóztassék egy ad hoc bizottságot 
kiküldeni, amely bizottság teljes pouvoirral megállapítaná a 
módozatokat, milyen eszközökkel, milyen mederben valósit-



ható meg a felvetett eszme. Ez a bizottság egyúttal gondos
kodnék az általa megállapítandó terveknek plenipotens hatás
körben való végrehajtásáról. Természetes dolog, hogy ezen 
bizottságnak csekély magam minden tekintetben rendelke
zésére állok. 

— A főiskolai tanácsnak ezt a kérelmét a mélyen tisztelt 
közgyűlés szives figyelmébe ajánlom. (Élénk éljenzés.) 

Elnök: A közgyűlés a főiskolai rektor ur őméltóságának 
indítványát, amint az általános hangulatból látom, magáévá 
teszi és a további teendőket az elnökségre bízza. 

Titkár: Igen tisztelt Közgyűlés ! Egy további indítvány 
Biró Zoltán tagtársunktól származik. Egyfe lő l megismétlé
sét- kéri azoknak a régi felterjesztéseinknek, melyek egyrészt 
a faforgalom teljes felszabadítását, másrészt a köztudomás 
szerint előkészítés alatt álló erdőtörvényjavaslatnak ideje
korán való kiadását szorgalmazza; egyúttal kéri az érdekelt
ségnek egy értekezletre való összehívását. A z igazgató-
választmány tegnapi ülésében az indítványhoz hozzájárult és 
a tisztelt közgyűlésnek annak elfogadását ajánlja. (Helyes
lés.) 

Elnök: A közgyűlés tehát Biró Zoltán tagtársunk indít
ványát elfogadja. 

Titkár: Tisztelt Közgyűlés ! Bartos Gyula tagtársunk a 
megszállt területen maradt kartársak összeírását kéri s 
hogy- és hollétükről szóló híradást szorgalmaz. Ez, igen tisz
telt közgyűlés, oly indítvány, amelyet az első olvasásra, - -
minthogy csak rövid idő előtt érkezett, — elintézni alig 
lehet. A z igazgatóválasztmány kéri, hogy ez az indítvány 
elintézés végett neki kiadassék. (Helyeslés.) 

Elnök: A közgyűlés tehát az indítványt elintézés végett 
kiadja az igazgatóválasztmánynak. 

Titkár: Tisztelt Közgyűlés! Kacsanovszky József h. ál
lamtitkár ur indítványa arra vonatkozik, hogy felelevenit-
tessék az a már 1913-ban megindult mozgalom, melynek célja 
az volt, hogy egy konvencionell formaruha^. állapíttatnék 
meg, melyet az erdő miűvelői és gondozói minden alkalom-



mai, gyűléseken is, erdőben is, ünnepélyes alkalmakkor is 
viselhetnének. Indítványozza, hogy az a bizottság, amely ki 
volt küldve, reaktiváltassék. Az- igazgatóválasztmánynak 
erre vonatkozólag is az a tiszteletteljes kérése, hogy az indít
vány neki további tárgyalás végett kiadassék. (Helyeslés.) 

Elnök: A közgyűlés tehát az indítványt az igazgatóvá
lasztmánynak adja ki. 

Titkár: Tisztelt Közgyűlés ! Báró Waldbott Kelemen 
őméltósága a kereseti adótörvény és a végrehajtási utasítás 
"között fennforgó sérelmes eltérésre mutat reá és kéri, hogy 
az egyesület intézzen e tárgyban felterjesztést a kormányhoz. 
A z igazgatóválasztmány azt javasolja, hogy a közgyűlés ezt 
az indítványt elfogadni méltóztassék. (Helyeslés.) 

Elnök: A közgyűlés az utóbbi inditványt elfogadja. 

Titkár: Tisztelt Közgyűlés ! Végül Erdősi B ó d o g rendes 
tag, bár elkésve, azt az inditványt adta be, hogy az Erdészeti 
Zsebnaptár újból kiadassék. Méltóztassék ezt az inditványt 
is az igazgatóválasztmánynak elintézés végett kiadni. 
Mihelyt lehetségessé válik, mindenesetre kiadandó lesz az 
Erdészeti Zsebnaptár. (Helyeslés.) 

Elnök: A közgyűlés tehát Erdősi Bódognak későn érke
zett indítványát az igazgatóválasztmánynak kiadja. Ezzel a 
tárgysorozat ki lévén merítve, szívélyesen üdvözölve a tisz
telt tagtársakat és megköszönve megjelenésüket, a közgyű
lést berekesztem. (Felkiáltások: Éljen az elnök!) 

# 

A közgyűlés fentiek szerint elnökké Széchenyi Bertalan 
grófot, I I . alelnökké pedig báró Inkey Pált egyhangú 
lelkesedéssel választotta meg, ellenben megoszlottak a szava
zatok azJL alelnökre vonatkozóan. A többség bizalma erre a 
tisztségre Térfi Béla ny. minisztert, a Futura r.-t. vezérigaz
gatóját emelte, aki jelenleg mint a Káro ly i G y ö r g y gróf által 
alapított parádi hitbizomány zárgondnoka ismét gyakorlati 
erdőgazda is, mely eredeti hivatásától még a Tisza-kormány 
idejében Ghillány Imre báró bizalma szólította el, aki kiváló 



munkaerejét és gyakorlati érzékkel párosuló nagy tudását a 
hadsereg és az ország élelmezésének terén kívánta érvénye-
sitfeni. 

Mély sajnálattal kell megemlékeznünk az események egy
szerű regisztrálása során arról, hogy Széchenyi Bertalan gróf 
elnök, dacára annak, hogy a közgyűlés bizalma iránta egy
hangúlag megnyilatkozott, a választás eredményére való 
tekintetből, az elnökségről lemondott, a miben az egyesület, 
mely benne nehéz viszonyok között bölos hivatottsággal mű
ködő vezért, birt, nézetünk szerint nem nyugodhatik meg. 

Lemondott továbbá a választmányi tagok közül az egye-. 
sülét régi tradícióira való hivatkozással Bartóky József dr., 
Beyer Jenő, Doroszlay Gábor, Kacsanoyszky József, Kalli-
voda Andor , Kiss Ferenc," Pajer István, Papp Béla, de Pot-
tere Gerard, Szabó József és Széchenyi Aladár gróf. 

# 

A z egyesületi tagok közül többen — budapestiek és alkal
milag Budapesten időző vidékiek egyaránt, — értesülve arról, 
hogy az .egyesület uj alelnökei f. hó 6-án találkoznak, ezt az 
alkalmat megragadták arra, hogy az alelnököket, a Károlyi-
hitbizomány zárgondnoki hivatalában felkeressék s őket uj 
minőségükben si egyúttal az évforduló alkalmából is meleg 
szeretettel üdvözöljék és szerencsekiván ságaikat kifejezzék. 

A spontán egybegyűltek nevében Biró Zoltán választmá
nyi tag üdvözölte az uj .alelnököket hosszabb beszédben, 
amelyben kiemelte, hogy mily téves az a nézet, amely a leg
utóbbi választás eredményében csupán személyi ellentétek 
megnyilvánulását látja, A történtek gyökerei messze vissza
nyúlnak az egyesület múltjába. Már a mult század 90-es évei
ben igen sokan vallották azt a nézetet, hogy az a körülmény, 
hogy a hivatalos hatalom birlalója tölti be az egyesület egyik 
alelnöki állását, befolyásolja az egyesület függetlenségét. A 
függetlenülés iránti törekvések már 1899-ben konkrét alakot 
öltöttek annyiban, hogy a választmány elhatározta, hogy ön
álló, más hivatalt nem viselő titkárt alkalmaz. 



1,1 

Az a nézet tehát, hogy az államerdészet vezetőjének és 
az egyesület alelnökének állására nézve bizonyos mérvű ösz-
szeí'érhetetleiiség esete forog fenn, régóta él a tagok tudatá
ban s ez a körülmény a mostani választás eredményét felül
emeli az egyszerű s az egyesület éietében ismeretlen szemé
lyeskedés gyanúja fölé. A z államerdészet jelenlegi vezetőjé
nek nagy érdemeit mindenki elismeri s a választás nem sze
mélyi, mint inkább régi elvi kérdést oldott meg. 

A beszédre báró Inkey Pál válaszolt alelnöktársa nevé
ben is, megköszönje az ovációt s az egyesület minden tagjá
nak összetartó támogatását kérve az elnökség részére, amely 
nehéz viszonyok között vette át az egyesület vezetését. 

* 
A közgyűlés történetéhez tartozik még, hogy azt köve

tően mintegy 200-an az Országház pincéjében közös vacso
rára gyűltek össze, továbbá, hogy magán a közgyűlésen a 
résztvevők megemlékezve arról, hogy a németországi szak
társak a saját nyomorunkat is meghaladó nélkülözéseket 
szenvednek, a.i közelmúlt fegyvertársak felsegélyezésére 
521.000 koronát gyűjtöttek össze, mely összeg a német biro-^ 
dalmi erdészeti egycfmlet elnökségének rendelkezésére
bocsáttatott. 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

A z Országos Erdészeti Egyesületnél beszerezhető 
könyvek jegyzéke: 

Ára Csomagolási és 

tagoknak másnak postaköltség 

k o r o n a 

1. Belházy Emil: Az erdőrendezés- 150 kmig2000 

tan kézikönyve (1150 gr) 4.000 — 5.000 — azontúl 2.500 

2. Gaul Károly f Hazánk házi fa
ipara (240 gr) 1.000— 1.200'— 800 — 

3. Gellért József: A bükktüzifa rom
lása és az ellene való védekezés 300— 400-— 400'— 

4. Grundner—Schwappach—Bund: 
Táblák álló fák és faállomá
nyok fatömegének meghatáro
zására (310 gr) 3.000 — 4.000'— 1000-— 

5. Hollendonner Ferenc dr.: A fenyő
félék fájának összehasonlító szö
vettana (1950 gr) 1 . 15.000'— 20-000-— '^ont 'ÜÍ Isoo 

6. Kaán Károly: Erdőgazdaságpoli
tikai kérdések. II. kiad. (125 gr) 3.200— 3.200-— 600 — 

7. Kaán Károly: Erdőgazdasági prob
lémák 1 600— 1.600-— 400 — 

8. Márton Sándor: Legelő-erdők 
(350 gr) 1.000— 1.200-— 1.000.— • 

9. Pech Dezső: A külföldi fanemek 
megtelepítése stb. (370gr) 1.0001— 1.200— 1.000'— 

10. Pohl János: Tangens-táblázatok 
(150 gr) 1.000'— 1.200'— 500'— 

11. Tagányi Károly: Magyar erdé
szeti oklevéltár, 3 kötet (5 kg ' . 
200 gr) 15.000'- 20.000-- ^ í l í i X 

12. Vadas Jenő: Az akácfa mono-
gráfiája (540 gr) 3.000-— 4.000'— 1.500 — 

13. Zemplén Géza dr.: Fából készített 
cukor és alkohol (200 gr) 1.000— 1.200-- 600'— 

14. Az alföld fásítására vonatkozó röpiratok (7 drb) díjtalanul küldet
nek ; füzetenként 250 korona a csomagolási és postaköltség. 

15. Erdészeti Rendeletek Tára: 1891, 1897, 1898, 1900, 1905 és 1909 év
folyamai 1000—1000 koronáért és egyenként 1000 korona csoma
golás és postaköltségért, az 1906—7. évfolyam 2000 koronáért, az 
1910-11. évfolyam 3000 koronáért és az 1912—15. évfolyam 5000 
koronáért kaphatók. Utóbbiak postaköltsége 800—1500 korona. 

Kérjük a könyv árának és a jelzett csomagolási és postaköltségnek elő
zetes beküldését az Országos Erdészeti Egyesület cimére (Budapest, 

V., Alkotmány-utca 6. szám). 



K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozások. Mély sajnálattal értesülünk, hogy Marosi 
Ferenc ny. min. tanácsos, a kolozsvári erdőigazgatóság egykori 
érdemes főnöke, az Országos Erdészeti Egyesületnek régebben 
választmányi tagja, a mult évben elhunyt. 

D o h n á n y i Pál, ny. m. kir. erdőmérnök Pozsonyban, 
mult hó 7-én, hosszas betegség után elhunyt. 

H á r s István, Kőszeg város nyug. erdőmestere, az 0. E. E. 
alapító tagja, folyó hó 7-én. életének 71. évében, hosszas szenve
dés után jobblétre szenderült. 

Béke hamvaikra! 
Uj főiskolai tanárok. A kormányzó ur őfőméltósága a 

földmivelésügyi miniszter előterjesztésére a bányamérnöki és 
erdőmérnöki főiskolán K e l l é Artúr erdőtanácsost, főiskolai 
adjunktust rendes tanárrá az V. fizetési osztályba, továbbá 
M o d r o v i c h Ferenc és L e s e n yi Ferenc főerdőmériiököket, 
valamint V á g i István főerdőmérnök és dr. F e h é r Dániel 
főerdőmérnök, főiskolai adjunktusokat rendkívüli tanárokká a 
VI . fizetési osztályba kinevezte. 

Kormányzói elismerés. A kormányzó ur őfőméltósága a 
földmivelésügyi miniszter előterjesztésére L o v á n y i Heribert 
m. kir. főerdőmérnöknek a visegrádi koronauradalmi vadász
területek berendezéseinek fejlesztése körül kifejtett buzgó mű
ködéseért elismerését fejezte ki. 

Felolvasás az 0 . E. E.-ben.Mult évi december hó 20-án 
P i n k e r i Zsigmond polgári iskolai igazgató „Kiskunfélegy
háza szikes talajairól" előadást tartott, amelyet a kérdés iránt 
speciálisan érdeklődő mintegy 50 főnyi hallgatóság nagy tet
széssel fogadott. A számos talajmetszet, grafikon és talajoldat 
bemutatásával kapcsolatos előadást, az előadó szives Ígérete 
alapján reméljük az „Erdészeti Lapokban" közölhetni. 

Főiskolai hir. A soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmér
nöki főiskolán a félévi vizsgák, illetőleg kollokviumok jan. 3-tól 
január 31-ig tartatnak. A beiratás a nyári félévre február 6-án 
és 7-én történik. Avizsgák (régi pótvizsgák) február 1-től 10-ig, 



a tavaszi szigorlatok pedig február 11-től 15-ig lesznek. Az elő
adások február 16-án kezdődnek. 

Jubiláló szaklapok. Mult év végével a „Magyar Fakeres-
kedő" 30., a „Magyar Faipar és Fakereskedelem" 20. évfolyamát 
zárta le s ebből az alkalomból különösen tartalmas karácsonyi 
számokkal kedveskedtek olvasóiknak. Szívélyesen köszöntjük 
ebből az alkalomból laptársainkat. 

Az őszi erdészeti államvizsgáról az „Erdészeti Lapok" decem
beri számában megjelent közleményben az oklevelet nyert vizs
gázók sorából kimaradt S o m o g y i Sándor, amit ezennel pót
lólag közlünk. 

A Krippel-féle szögfelhordó készülék — néhány kérdezős-
ködőnek üzenve közlöm — kapható a Süss Nándor rt. üzletében, 
Budapesten, IV, Vigadó-utca 5. szám alatt. Ára teljesen felsze
relve (szögrakó, rajztábla, rögzithető rezsin és tok) 120 arany 
korona, jelenleg (1923 december elején) 600.000 K. A megrende
léskor meg kell jelölni: 1. a fokszámozás irányát, amely a hasz
nált busszóla számozásával egyezik, 2. a szögleolvasás határát, 
amely azonban — ha mást nem rendelünk — a 360 fokos beosz
tás fokának 0.1 részére készül, 3. a sinre vésendő léptékeket. 

E készülékemet eddig az „Erdészeti Lapok"-ban nem ismer
tettem, pedig már 1894-ben szerkesztettem s a budapesti, pozso
nyi, párizsi és pécsi kiállításokon a hozzávaló használati utasí
tással együtt bemutattam volt és csak ezekből, valamint az ár
jegyzékekből, meg a mezőgazdasági múzeumi és főiskolai példá
nyokból lett többé-kevésbbé ismertté. A készülék elsősorban 
busszólamérés pontos és kényelmes felhordásához, valamint a 
busszólával való kitűzés csapószögeinek leméréséhez készült, de 
szükség esetén, amikor más alkalmasabb készülékek nem álla-
nak rendelkezésre, egyenesvonalu és kevés' szögpontu idomok 
területének meghatározásához, sőt még teodolitmérések felhor
dásához és teodolittal való kitűzésekhez szögek lemérésére is 
használható. Ha ezeknek ismertetése szükségessé válnék és ezt 
az „Erdészeti Lapok" elfogadják, alkalomadtán közölni fogom.* 

Krippel Móric. 
* Szívesen fogadjuk. Szerk. 



Adomány. A soproni bánya- és erdőmérnöki főiskola a 
világháborúban elesett hallgatóinak emlékszobrára Pech Kál
mán, ny. h. államtitár ur 38.000 koronát gyűjtött. 

Gyors faköbözőtábla, melynek segélyével a fakereskedelem-
ben és építészetben előforduló faragott és fürészelt gerendák, 
hengerfák, deszkák, lécek és mindennemű faanyagok köbtartal
ma köbméterben vagy köblábban bármily keresztmetszet és 
hosszméret mellett szempillantás alatt leolvasható. Nélkülözhe
tetlen fatermelőnek, fakereskedőnek, ácsnak, asztalosnak és 
építési vállalkozónak! Megrendelhető postán utánvéttel 7000 
K.-ért a „Vállalkozók Lapjá"-inál, Budapest, Erzsébet-körut 29* 

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1923 december havában. 

A rövidítések magyarázata: 
Alapítványi kamat • = 
Alapítványi töketörlesztés . . . . = 
Altiszti segélyalap = 
Átfutó bevétel = 
Báró BánJly-D.-alapitvány . . . . = 
Bedő-Albeit-alapitvány = 
Egyéb bevétel = 
Erdészeti Lapok egyes lüzetei . . = 
Erzsébet-királyné-alapitvány.. . . = 
Értékpapírok kamatai = 
I. Ferenc-Józseí-alapilvány . . . . = 
Goldmann Henrik alap = 
Hirdetési dij az E . L.-ban . . . . = 
Hirsch Istvánné, szül. Kraft A n n a 

segélyalapitvány 

ak. 
att. 
Asa. 
áb. 
BBa. 
BAa. 
Egy . 
EL. 
E. a. 
Ék. 
I .F.J.; 
GHa. 
hd. 

= H. I. a. 

Hozzájárulás = Hj . 
Időközi kamatok (takarékpénztári)= ik. 
Készpénzalapitvány 
Könyvek 
Lakbér 
Lapdij (Erd. Lapok) . . 
Nyugdijalap 
Perköltség 
Postaköltség 
Rendkívüli bevétel 
Szantner Gyula-alap . . 
Tagsági dij 
Gr . Tisza-Lajos-alapitvany 
W a g n e r Károly-alapitvány 
Ozemtervi nyomtatványok 

= k. 
= K. 
= lb. 
= ld 
= Ny. a. 
= Prk. 
= pk. 
= rb. 
= Sza. 
= td. 
= TLa. 
= W K a . 
= üz. 

Antalffy József K. 39.120.--, Ambrus Lajos td. 1000.—, 
Aimibrózy Román td. 3000.—, Aknássy István td. 1000.—. 

Braxatorisz Zoltán td. 2200.—, Balogh Boldizsár td. 1000.—, 
Bodor Gyula td. 2000.—, Bund Károly ak. 3800.-. 

Cserneczky Károly td. 1000.—, Czillinger János lb. 36.000.—, 
td. 560.—, üz. 10.400.—, Csizmazia László td. 1000.—, Csopey Kornél 
ak. 1216.—. 

Drechisiler János ld. 5000.—. 
Esztergomi főikáptalan üz. 24.500.—, p'k. 1500.—; Egri erdőfel

ügyelőség K. 1000.—, pk. 300.—, Erdődy Miklóis td. 10.000.—. 
Festetits Kristóf gr. k. 10.920.—, Faértékesítő hiiv. hd. 46.309.—, 

Fejér József td. 5000.— Füstös Zoltán td. 1000.—, Fodor Sándor td. 
Í000—, Faragó Béla Hj. 10.000.—, td. 1000.—, Földimív. min. fc. 
143.000.—. Franoiscy Vilmos üz. 1300.—, Ferenczi Lajos td. 2000.—, 
Ferenczi Ferenc td. 1000.—. 



Galambos József td. 1560.—, Gyalog- János pk. 700.—. Gyar-
mathy Mózes td. 1000.—, Györké Károly 440.—. 

Hercegi erdőhiv. Pusztavacs hd. 3296.—, Herbst Árpád pk.. 
400.—, Hauser Margit lb. 32.000.—. Kr. 4000.—, Honti úrbéres birt. hd. 
15.660.—. Horváth János k. 10.400.—, Hammerschimidt Ernő td. 
1000.—, Hollendonner Ferenc k. 40.600.—, Huszár Tibor ak. 1515.—, 
Hj. 23.485.—, Hyna Ottó td. 1000.—. 

Ivanich Ferenc td. 560.—, Imre János Ld. 2100.—. pk. 350.—. 
Jeges László K. 24.000.—; Jeszenszky Ferenc td. 1000.—. Jász-

felsőszentgyörgy község Hj. 19.500.— Jeszenszky Árpád td. 12.000.—. 
Kalocsai érsekség hd. 3296.—, hj. 550.000.—, Király Lajos td. 

3000.—, Kolecsányi László akieg. 9000.—, ak. 1000.—, Kakas Ödön td. 
2000.—, Kodolányi Gyula td. 1000.—. Kmetonyi Emil td. 2020.—, pk. 
•20.—, Kegferviicih Gyulla gróf at. 100.000.—, Kartaliik József k. 5880.—. 
pk. 462Ö.—'. Kriastfalvi Viktor td. 1500.—, Komáiromi László td. 
100O.—, Karafiáth Jenő akieg. 80.000.—, KotfaleMsízkry Géza td. 1000.— 
Kiss Zoltán td. 2000)-. 

Lampért Bálint ld. 900.—, Lattyák Sándor td. 1398.—, Levitziky 
Albert ák. 1000.—, Lozisli Miyiám ld. 1000.—, Lukács Gyula ld. 3000.—. 

Maurer Ágoston td. 5000.—, Mária Terézia bajor királyné sár
vári erdoihiv. Hj . 800.000.—, MkskoiM erdiőihiiv. üz. 118.000.—, Epk. 
16.800—, pk. 12.450. 

Nagykőrös város I. F. J. av 1,585.570.—, Hj, 200.000.—, Nagy 
László Epk. 1600.—. 

Osztroluczky Tibor td. 1000.—, Oltossy Győző Ld. 1200.—, 
Ormai Kálmán td. 1000.— ösküi erdőg. üz. 1300.—, pk. 800.— Olasz 
János td'. 1000.—, Ormos Zsigmond ak. 1000.—. 

Pairthy József td. 10.000.—, Pukács Endre üz, 844.60.—. 
Rónay Antal td. 1000.—, Rappensberger Andor td. 12.000.—. 
Sommer János td. 3000.—, Surjánszky Kálmán td. 1000.—, 

Somorjai István Ld. 1200.—. Stainer Gyula Hj. 10.000.—, Spányi Ist
ván Lb. 32.000.—, Soproni főiskola hd. 15.306.—, Schvendtner Antal 
Ld. 1200.—, Spanyol Géza td. 1000.-^. Schultz Károly dr. hd. 5170.—, 
ak. 545,—, Seh Jenő td. 1000.—. 

Sztripszky György K. 2060.—. pk. 2940.—, Szilvay József td. 
13.440.— K. 1280.—, Szabó István td. 400.—. Saepessy Elek td. 2000.—, 
Szilágyi Ernő td. 1000.—, Szigeti Rezső td. 1600.—. 

Takács Zsigmond td. 1000.—, Toimasovszky Imre K. 720.—. 
Urbanszky István td. 1200.—. 
Vaitzik Emil td. 1000.—. Varga Pál hd. 2320.—, ld. 1200.—, Wei-

gel József K. 1400.—, pk. 500.—, Winkler Miklós td. 1000.—, Varga 
Virgil gt, 720.—. 

Ziegelhoffer Arnold ld. 900.— Zsombory Ignác üz. 6360.—,. 
Zólomi Imre td. 1560.—. 



Az „Erdészeti Lapok" 1924. évi I. 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 
240korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 40000 K.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apró hirdetéseknél egy szó 150 K, álláskeresleti hirdetéseknél 80 K. 

Külön mellékletek megegyezés szerint. 

.Magyar Erdőbirtokosok 

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

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesitését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtíszt urak rendelkezésére. 
(14. XII. 1.) 

21 éves, 4 középiskolát végzett, kitűnően szakvizsgázott 
egyén, aki az erdőgazdasági munkákban teljesen jártas, erdőőri 
vagy vadászati állást keres bármikori belépésre. Szives megkere
sést V a r g a Pál Vaszar, Veszprém megye kér. (4. II. 2.) 



Erdészi állást keres nőtlen, 32 éves, szakiskolát végzett er
dész, az erdészet, vadászat és a irodai munkák minden ágában 
gyakorlattal bir. Cim a kiadóhivatalban megtudható. (13. II. 1.) 

26 éves, 4 középiskolát, végzett szakvizsgázott egyén, ki a 
belső és külső erdőgazdasági munkákban, valamint az apró és 
nagy vadtenyésztésben és vadászatban teljes jártassággal bir, 
állást keres február l-re vagy későbbre. Megkereséseket ^Segéd
tiszt" jeligére a kiadóhivatalba kér. (12.) 

Főnemesi dunántúli uradalomban lehetőleg azonnali belé
pésre kerestetik egy erdészeti segédtiszt az erdőhivatal részére 
közép-vagy főiskolai szakképzettséggel, jó irodai munkaerő; 
kettő erdőőr kellő képzettséggel és gyakorlattal. Részletes aján
latok bizonyitványmásolatokkal, referenciákkal és részletes 
eddigi alkalmazásról szóló bizonylatokkal a lap kiadóhivatalá
hoz küldendők. (10.) 

26 éves, kis családu, 4 középiskolát végzett, szakvizsgázott 
egyén, aki az'erdőgazdasági munkában teljesen jártas, erdőőri 
állást keres bármikori belépésre. Szives megkeresést Mohalek 
Lajos Patacs, u. p. Rácváros, Baranya megye, cimíe kór. 

(9. II. 1.) 
Szak- és középiskolát végzett erdész állást keres oly ura

dalomban, hol jövője biztosítva lenne, esetleg megszállt terüle
ten ; az erdő, vad, halgazdaság és az iroda vezetésénél elmélettel 
és gyakorlattal rendelkezik. Jelenleg is egy nagyobb uradalom 
kezelő erdőtisztje, állását megélhetése biztosítása céljából óhajtja 
változtatni. Szives megkereséseket „Szorgalmas" jeligére a kiadóba 
kérem. (3. II. 2.) 

VUK M. ÉS FIAI BUDAPEST 
FATER MELÖK ÉS FAKERESKEDŐK 

A L A P Í T T A T O T T : 1847 — — — — 

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

I roda: V. kerület, Kálmán-utca 10. 
Fatelep: V. kerület, Váczi-ut 160. (11. xn. 1.) 



Az abaujszántói Erdőbirtokosság kettő szakvizsgázott erdő
védi állásra pályázatot hirdet. A javadalmazás egyenkint, me
lyet a választmány a közgyűlésnek, javasol, a következő: lakás, 
4000 négyszögöl I. oszt. föld, 12 méter tűzifa beszállítva és ha
vonta egy métermázsa buza, nyári legelő, esetleg "vágási utakon 
némi fükaszálás. Javadalmazást végérvényesen azon közgyűlés 
fogja megállapítani, mely a választást megejti. Az állás 1924 
márc. 1-én elfoglalandó. Pályázati kérvények febr. 10-ig, az Er
dőbirtokosság Elnökéhez cimezve adandók be okmányokkal fel
szerelve. Abaujszántó, 1923 dec. 22-én. Váraljai Gyula elnök. 

-Jő 

Hazai ipar és termelés 

K ő s z e g i 

Fenyőmagpergetögyár 
( K ő s z e g , V a s m e g y e ) 
ajánl tavaszi vetésre legmagasabb 
csiraképességü 

tűEevelü-lombfa- és 
gyümölcsmagvakat, 
erdei csemetéket ! 

erdeifenyö- fekelefenyö- luczfenyö- thujamagot. 
1923. évi toboztermésből saját modern berende
zett magpergetőnkben pergettük ki és azok ma
gas csiraképességéért teljes szavatosságot vállalunk. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve! 
(6. IV. 1.) 

Magyarország legnagyobb magpergető gyára 



Dr. LAMM ANTAL 
FENYŐM A6PER6ETÖGYÁRA 

KÖRMEND 

Ajánl legmagasabb csiraképességü összes 

ERDEI TŰLEVELŰ- ÉS 
LOMBFAMAGVAKAT ÉS 
GYÜMÖLCSMAGVAKAT 
VALAMINT KÜLFÖLDI 
DISZFENYŐMA6VAKAT 

f l . VII. 3.) 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy 
1 A gróf Draskovich Iván sellyei hitbizományi ura- § 
1 dalmának erdőnivatala a tél folyamán befogásra § 
1 kerülő vadaskerti fővadál lományából § 

1 SZARVASBIKÁKAT ! 
1 ÉS TEHENEKET [ 
1 bocsá t eladásra. A fővadál lomány teljesen egész- m 
§ séges , ugy nagyméretű testi fejlettsége, mint rend- 1 
§ kivül erős és szabályos agancsképződése folytán §§ 
1 elsőrendű tenyészanyag. Már évt izedek óta a lelő- 1 
1 vésre került szarvasbikák agancsai ugy a berlini, | 
1 mint a wieni és budapesti agancskiál l i tásokon szám- 1 
| talán I. díjjal és tiszteletdíjjal lettek kitüntetve. A § 
1 szállítási és eladási módozatokra nézve az érdek- j 
I l ődőknek az Uradalmi Erdőhivatal Sellye (Baranya = 
= megye) készségge l ad felvilágosítást. = 
lllllliijlIHlíilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂  



31 éves, nős, vadőri szolgálatban kellő' jártassággal biró 
erdőaltiszt azonnali belépésre állást keres. Cime: Szabó Vendel 
Budapest, Jász-utca 63. fsz. 2. (8. II. 1.) 

A hédervári uradalom a tatai felsőbb szakiskolát végzett, 
vagy hasonló képesítéssel biró segéderdészt keres azonnali belé
pésre. Cim: Hédervár, Győr megye. ' (15. III. 1.) 

Hirdetmény. 

A Magyarországi Faértékesitő Hivatal a fa- és faszénkész
letekben az Í923. évi október hó 1-től 1924. évi január hó l-ig 
terjedő idő alatt beállott változásoknak az 5677/1919. M. E. sz. 
kormányrendelet alapján való bejelentésére szolgáló forgalmi 
„Jegyzék"-nyomtatványból és az 1924. évi január hó 1-én még 
meglévő fa- és faszénkészletek bejelentéséhez szükséges „Be-
jelentő-lap"-nyomtatványokból a törvényhatósági joggal fel
ruházott városok cimére, valamint a vármegyék alispánjai ut
ján a járási főszolgabirák és r. t. városok polgármesterei részére 
nagyobb mennyiséget küldött oly célból, hogy a szükséges 
nyomtatványpéldányokat az azokért illetékesen jelentkezőknek 
díjtalanul bocsássák rendelkezésre. 

• A 3296/1918. \ i g a z g a t ( ' ) V á l a s z t m á n v á n . a k " mult nó'23-áit 
fakihasználás enge é r t e M > e i l a z egyesület alapító tagjai az 
erdőgóndnokságnáLV , -, • , i n ^ , r o n 

, . • fe '„Vet nelkul az alapított összegre — ugyan-
relmezni, avagy a í á n - - , ^ _ „ j . „ . . i ^ ^ ^ m , — o ^ u i ^ , ^ — 

köteles és a 8. §-a értelmében a hatósági hozzájárulásra a ter
melt fakészlet bejelentésénél hivatkozni kell. 

Végül figyelmezteti a hivatal a készlettulajdonosokat, 
hogy mindazok ellen, kik folyó évi október hó 1-től 1924. évi 
január hó l-ig terjedő évnegyedre szóló bejelentésüket legké
sőbb 1924. évi január hó 15-ig ajánlott levélben a hivatal cimére 
postára nem adják, a kihágási feljelentést haladéktalanul meg
teszi. v - ' > . . _ . 

Budapest, 1923 december 6-án. (5.) 
Magyarországi Faértékesitő Hivatal. 



Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-, 1 C X I 1 J 

DIÓ-GÖMBFÁT 
• és egyéb keményfarönköket is 

bármely mennyiségben vásárol 

Furnérgyár és Keményfatermelő Rt. Bpest, IX, Csont-u. 7. 

• 1 (170 
Ajánlunk saját-pergetésü, szavatolt 85% csiraképességü 

erdei fenyömagot\ 
inig d*készlet tart, kilogrammonként 28.000 K-ás árban. 
Egyéb erdészeti magvakról, csemetékről és faiskolai cik
kekről árajánlaltalésárjegyzékkelkivánatra szolgálunk 

NeumayTés Tsa0Zalaegersxeg 

j l vu . i i s t s i i . y t J i í i i iu iZ iL 
1 dalmának erdőnivatala a tél f o l y a n t 
§ kerülő vadaskert i fővadál lonv^- , • <$, 

1 y.<)> ik tartalma: 
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