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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. 
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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 
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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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Értesítés — t — — • 1 
Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlése és fejleményei 2 
Egyesületi közlemények. Az O. E. E.-nél beszerezhető könyvek 

jegyzéke 16 
Különfélék. Halálozások. — Uj főiskolai tanárok. — Kormányzói 

elismerés. —Felolvasás az O. E. E.-ben. — Főiskolai hir. — 
Jubiláló szaklapok. — Az őszi erdészeti államvizsgáról. — 
A Krippel-féle szögfelhordókészülék. — Adomány. — Gyors-
köböző tábla — 17 
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