
nagyságok szorzatainak összegéhez hozzáadjuk a fenékdon
gák táblái és az illető hordónagyságok szorzatai összegénei 
felét és e két szorzatösszeg összegét elosztjuk 4-el. 

Az eredményt liter pontosságig számítjuk ki, elhagyva a 
liternél kisebb űrtartalmukat, azaz hl.-es számításkor a Id.-nek 
Vioo részéig, az akós szám dósnál kereken annak egy öt véned, 
iésze pontosságáig számítunk. 

K Ü L Ö N F É L É K 

A rector magnií'icus cimzés immár valamennyi hazai 
főiskola rektorát megilleti, csupán a bánya- és erdőmérnöki 
főiskola képez ebben a tekintetben kivételt. Az Országos Erdé
szeti Egyesület legutóbbi választmányi ülésén Kaán Károly h. 
államtitkár, alelnök tett indítványt arra nézve, hogy az egye-
>ület ir.jon fél a kormányhoz, hogy a mi főiskolánk rektora is 
ruháztassák fel ezzel a cimmel s a vele járó jelvényekkel. 
Az Országos Erdészeti Egyesület ebben a kérdésben érintke
zésbe lépett az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesülettel, amely az ügyet szintén magáévá tette. 

Halálozások. P á l f ~ f y Alajos, hg. Battbyány-Strattmann 
uradalmának erdőtanácsosa (Nagykanizsa) múlt hó 18-án életé
nek (i7. évében jobblétre szenderült. 

' P o l g á r d i Béla ny. m. kir, főerdőmérnök nmlt hó H)-én 
Budapesten életének áí). évében elhunyt. 

V é g h Gyula m. kir. erdőtanácsos (Szentgotthárd) szintén 
elhunyt. Mindhárom halottban az Országos Erdészeti Egyesület 
tagjait, P o 1 g á r d i Bélában az Erdészeti Lapok régebbi mun
katársukat gyászolják. Béke hamvaikra! 

Nyugdíjazások. Az államerdészeti tisztikarnak legutóbb 
ismét több regi, oszlopos tagja vált ki nyugdíjazás követ
keztében. 

Az alföldi erdősítés szempórttjából súlyos veszteségnek 
tekintjük K i s s Ferenc és R a p p e n s b e r g e r Andor minisz
teri tanácsosok nyugalomba vonulását. 

K i s s Ferenc miniszteri tanácsos, a szegedi in. kir. állami 
erdőhivatalnak évtizedeken át vezetője egész életét az alföldi 



erdőtelepítés problémájának szentélte s azt a maga munka
körében tökéletesen inog is oldotta. A látszólag egyhangú és 
egyenletes s mégis oly sok termőhelyi változatot tartalmazó 
homoki erdőtalajokat tudományos készültséggel párosuló gya
korlati érzékkel tanulmányozta, azok jellemző flóráját rend
szerbe szedte s ezzel útmutatást adott arra, bogy hová mily 
fafaj telepítendői Igy alakult ki a reá bízott erdőkben az a rész
letékig menő állománygazdaság, amely külföldi vendégeinket 
1911-ben annyira meglepte, mert mindenütt egyebütt számí
tottak inkább erre, mint éppen a magyar Alföldön. Szeged 
város 8000 hold erdeije, jelen alakjában, Kiss Ferencnek köszön
heti létét, néhány silány, fekete nyáras helyére és nagy kiterje
désű . futóhomokos területekre az ő következetes és céltudatos 
buzgósága varázsolta a ma jól jövedelmező és tekintélyes 
kiterjedésű erdőt, amely áldásthozq környezetére. 

Kitöltött szolgálati idő után, de teljes munkaerőben válik 
meg K i s s Ferenc állásától s igy remélhetjük, hogy társadalmi 
és irodalmi térem képessegeit ezentúl fokozott mértékben fogja 
szakmájának szentelhetni. 

R a p p e n s b e r g e r Andor min. tanácsos szintén alapos 
ismerője az alföldi erdőkultitrának amellyel Pest vármegye ho
mokjain és árterületein volt alkalma megismerkedni. Legutóbb 
mint az alföldi erdősítésekkel foglalkozó osztály vezetője a 
földmivelésügyi minisztériumban szerzett kiváló érdemeket az 
alföldi fásításokról szóló törvény szerkesztése és végrehajtása 
körül. A minisztérium régi, érdemes tisztviselője válik meg 
vele a szolgálatból. 

Ideiglenesen nyugalomba helyeztetett: P a p o l c z y József 
ni. k. főerdőmérnök. 

Kinevezések. A kormányzó ur ő főméltósága a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter előterjesztésén1 K u b i c z a István és. 
K l a u s b e r g e r Károly kir. közalapítványi erdőtanácsosokat 
királyi közalapítványi főerdőtanácsosokká nevezte ki. 

Pályázat 9 segéderdőmérnökj állásra 1923; december 22-ig 
a földmivelésügyi minisztérium erdészeti I. B. főosztályához 
nyújtandó be, ahol a pályázati feltételek is megtudhatók. 

Az erdészeti államvizsga 1923. őszén. A folyó évi őszi erdé
szeti államvizsga kezdődött november 19-én és befejeződött 
november 30-án. A vizsgálóbizottság tagjai voltak K a á n 
Károly h. államtitkár és a vizsgálóbizottság elnöke, a szóbeli 
vizsga első napján A r a t ó Gyula h. államtitkár, mint a bízott-



ság elnökének helyettese, R a p p e n sJie r g e. r Andor min. 
tanácsos, K o v á c s (labor ny. min. tanácsos ós K r i p p e l 
Móric főiskolai tanár. 

Erdomérnöki oklevelet szereztek: kisbaczöni Benkő Béla. 
Bernát Mihály, Csató Sándor, Dittert György, E g r y K á r o l y , 
Fcrcnczi Miklós, Füri Mihály, Galambos Gáspár, Halász László. 
Kapácsy Miklós, Láng Lajos, Márkus János, Nagypál István. 
Orbán László, Rácz József, Seifert Béla, Stróbl Ferenc, Szeles 
István, Schneáder Ernő, Tilesch Leó, TIrbántsek István, Yass 
András, Wittenberger Géza és Zvacsek István. 

Krippel Móric. 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1923 november havában. 

A rövidítések magyarázata: 
Alapítványi kamat = ak. 
Alapitványi tőketörlesztés • • • • = alt. 
Altiszti segélyalap — Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Báró Bánl'iy-D.-alapitvány . . . . = BBa. 
Bedő-AIbert-alapitvány BAa. 
E g y é b bevétel == Egy. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei . . KI.. 
Erzsébet-királyné-alapitvány.. . . — E. a. 
Értékpapírok kamatai . . - = Ék. 
1. Ferenc-József-alapitvány . . . . — l .F .J \a . 
Goldmann Henrik alap = GHa, 
Hirdetési dij az K. L.-ban . . . . = hd. 
Hirscli Istvánné. szül. Kralt Anna 

segélyalapitvány = H. I. a. 

K. 

Hozzájárulás . . .-. .... = Hj. 
Időközi kamatok ( takarékpénztár ig ik. 
Készpénzalapitvány 
Könvvek 
Lakbér 
Lapdij (Érd. Lapok) . . 
Nyugdíjalap . . . . , 
Perköltség 
Postaköltség 
Rendkívüli bevétel 
Szantner Gyula-alap . . 
Tagsági dij 
Gr. Tisza-Lajos-alapitvány 
W a g n e r Károly-alapitvány 
('zsmter-.i n\"intat\ u n o k 

= k. 
= k. 
±= lb. 
= ld 
= Ny. a. 

Prk 
= pk. 
= rb. 
= Sza 
= td. 
= TLa. 
= W K a . 

Arnold Flóris td. 750. 
Bábos .József ld. 1380.—, Bodnár Richárd üz. .1000. 

Zoltáin td. 100(1.—, Bereg megye aliispáinjla hd. 21.462.— 
Imre td. 2000.—, Bernátb Mihály k. 1800.—. Bóka Ferónic 
Bogár Bál td. 1000.— K. 

Czii II inger János lb. 36.000.—, Kr. 13.500.—, Tér. 45.722. 
Sóin:do,T ttl. 1000.—, Colmrg hg. urad. iiz. 910.— K. 

Deresáinyi István 'kik. 101).-. Dittert György td 
Hj. 2000.- K. 

Erősidy Bábuit kik. 501).:—, Erdéiszeti főiislkotá őz
ül. 1(11)0.—. Ld. 700.—. Érczhegyi Géza Lb. 250.000.—, Kr. 
Egri Károly Ld. 16.000.—, Elek István td. 5.000.— K. 

Kloeh György td. 1000.—. Főhercegi er.dőg. Ld. 2400.—. Furherr 
János td. 1000.—, kik. 100.—, Fa u Ivettéi- Igrroác kik. 500.—, Flóra 
István Ld. 1950.—, Fekete Béla td. 1000.—, Fazekas Sándoir pk. 
1960.—, Fangh József td. .1700.—. Felkérte György dr. lb. 43.200.—. 

- , Bedő 
, Benide 
:. 1200.—. 

-, Csató 

1000.—, 

14.0O0.—. 
58.594.—. 

t t l . '\')ben l'l S'ZS ita 

1200.—, Geisthereiiin J 
Ki-. 4500.— K. 
1000.—, Höhosisi János 

—, Horvát 
td. 1000.-

Kr. 5400, Fischer Mihály 
hely ld. 2400.— K. 

Gróf Józwef Ld. 
Károly lb. 36,000.—, 

Hódi László td. 
hg. urad. IId. 4727.-
F. K. 2400.—. Hiiiu.szer Margi 
Barkóczy erdőihiiv. üz. 15.550.—, 
15.300.—. Heiuiez Jó-ziséf td. 1400.-
ld. 2400.— K. 

Illés István td. 1OÖ0—, Inczii; Máa-iia lb. 42. 
í ró . József Ld. 400,— 1 szikéra Isi vám td. 5000.— K. 

Jáindii Artúr td. 1000.—, Jurksus József td. 1000.— K 
Kamocsiíty Gábor td. 1000.—, Kernéi- Kde kik. 1000.-

rtósáig Sátor-

2000.—, Gaál 

HólieU lohe 
Jieziső; ld. 1000.—, Hollenidoníner 
1). 16.000.-. Kr. 2000.—. Hadiilk-
•;. 2450.—, Bimfner György iiz. 
EJsiteirháizy hg. erdőig. Lajtaujfalu 

Kr. 5250.—, 

Ka rezas 



Gusztáv K. 8520.—, Konifal Gyula üz. 2600.—, Kocsis Károly Ld. 
2500.—, pik. 500.—, Koeziha Jáino.s td. 1000.—. Káirolyi József Ki. 
1000.—, Kokály Fereiw Hd-. 6000.—. KoválsÉy Káilinán td. 1500.—. 
Konczwald Ferenc td. 772.—. Ka rafia Ui Jenő II). 262.500.—, Kr. 
32.813.—, Kerkáipoly Géza td. 1400.—, Kacsó András td. 1000.—, 
Kassa váipis erdőg. ak. 1000.—, Károlyi Lálszlló gr. ecrdőih. hd. 
10.887.--, Kramsz Deziső td. 3000.—, Kecskéinél város erdőig, üz. 
37.400.—, Kőszegii fenyőtmágpergető hd. 20.600.—. Kuzraija Gyula td. 
1000.— hd. 2946.— K. 

Lászlóffy Ernő kik. 500. . La-iinn Auital hd. 15.378.—, Lehócziky 
János lib. 43.200.—, Kr. 5400.—. Tér. 18.289.—, Ledérei- Andor lh. 
54.000.—. Kir. 6750.—, Láng Lajos td. 1400.- K. 

Mairóthy Kinil kik. 4000.—, Miskolci erdőlhivatal ak. 1000.—, Ma-
gyiarorsiz. Fáért. Hiiv. W.K. a. 5000.—, Magyar József pk. 1400.—, 
Magyiari-lvossa Sánidóiiué hj. 10.000.—, Mi'hályff'y Jenő ik. 840.—, 
Máthé János hd. 450O.— K. 

Nadftihera Sándor ld. 100.—. üz. 1300.—, Nagykanizsa vá
ros alk. 170.— (K. 

Pászthy Fesretne Ld. td. 1000.—, Pellion Árpád ak. 1000.—, Pukács 
Emdiré kik. 400.—, jelv. 200.—, üz. 1060.—, Páwzthy Ferenc ifj. td. 
1000.—, Pannonhalmi főiápáfeiáig Ld. 2400.—, Pászthory ödöin td; 
1000.—, Petrányi Lásziló K. 2520.—, Persiáai Iván 11). 38.400.—, Kr. 
4800.—, - Palika Gyula td. 1000.—. -. Pannonhalmi főapátság 
Ld. 2800.— K. 

Ringhoffer Sándor 2400.—, Kőezey Géza, kik. 500.—, Reis inger 
Rezső kik. 100.—. pik. 1050,- - td. 1000.—, Radóczlky Mihály td. 1000.—. 
Reilzer Lálsiziló lb. 105.600.—, Kr. 13.200.—, Rácz József Ld. 100.—. 
td. 5000.— K. 

Seíbers Lőrinc td. 1000.—..Somogyi Sátador üz. 300.—. Spáinyi 
István lb. 32.000.—. Kr. 12.000, Stróbl Ferenc ld. 100.—, Schwanczer 
Gusztáv td. 1O0Ü.— K. 

Széchényi Aladár gróf ak. 1000.—-, Székely Lajos td. 1200.—. 
Szalió Beneddk üz. 2880.—, Székács Aladár lb. 124.200.—, Kr. 15.525.—. 
Sziaibó György ld. 10o.—, Szontágih Féreuic td. 2000.— K. 

Tamás Jenő 15.000.—, Tamás Józisjeif kik. 500.—, Temesváiry Béla 
ak. 1100.—. Tamás Ferenc Hj. 10,000.—, Tavy Tibor lb. 96.000.—, 
Kr. 12.000.-. Ttér. 41.150.— K. é 

Vaitziiík Kde td. 1560.—, kik. 100.—. Vadas Zoltán ak. 1000.— K. 
Zalay László td. 2300.—, kik. 100.—, pik. 400.—, Zatovits Sándor 

hd. 3000.—, Zichy Ödön gróf erdőh. üz. 44.400.—. pk. 4700.—, 
ak. 1500.— K. 



Az „Erdészeti Lapok" 1923. évi XII. 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 
240 korona. (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 

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

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 
(2. XI. u.) 

Erdész, 37 éves, róm. kath., nős, középiskolát és 
háromévi szakiskolát végzett, husz év óta erdészeti szol
gálatban, tizenegy éve önálló erdőkerülő, jó vadász, kitűnő 
bizonyítványokkal, állást keres. Cim: Kristofek Béla erdész, 
Kaposvár, Baross-utca 18. (4. III. 2.) 



Dr. LAMM ANTAL 
FENYŐMA6PER6ETÖ6YÁRA 

KÖRMEND 

A j á n l l e g m a g a s a b b c s i ra ké p e s s é g ü ö s s z e s 

ERDEI TŰLEVELŰ- ÉS 
LOMBFAMAGVAKAT ÉS 
GYÜMŰLCSMAGVAKATI 
V A L A M I N T K Ü L F Ö L D I 
Dl S Z F E N Y Ő M A G V A K A T 

(í). VII. 2.) 

1924. jan. í-i vagy későbbi belépésre keresünk fiatal 30—35 
éves .szakkép/.ell. az erdészei minden ágában teljes jártassággal 
biró gyakorlati erdészt. Ajánlatok eddigi működés megjelö
lésével és referenciákkal K ő n i g Kálmán Ferehcháza u. p. Tét 
(Győr \ -m.) küldendők. .. (8.) 

21 éves, 4 középiskolát végzett, kitűnően szakvizsgázott 
egyén, aki az erdőgazdasági munkákban teljesen jártas, erdőőri 
vagy yádászi állást keres bármikori belépésre. Szives megkere
sést V a r g a Pál Vaszar, Veszprém megye kér. (10. II. 1.) 

Ü N 6 « V 4 R Y LÁSXJr0 R T ' 
^ O m ö l c s f a i s k o v M ^ 

CEGLÉD 
Kérjen árjegyzéket • Kérjen árjegyzéket 



• 
I A gróf Draskovich Iván sellyei hitbizományi ura- | 
= dalmának erdőhivatala a tél folyamán befogásra | 
1 kerülő vadaskerti íővadállományából § 

I SZARVASBIKÁKAT 1 
f ÉS TEHENEKET I 
= bocsát eladásra. A fővadállomány teljesen egész- g 
§ séges, ugy nagyméretű testi fejlettsége, mint rend- m 
{§ kivül erős és szabályos agancsképződése folytán 1 
§ elsőrendű tenyészanyag. Már évtizedek óta a lelő- i 
1 vésre került szarvasbikák agancsai ugy a berlini, m 
1 mint a wieni és budapesti agancskiállitásokon szám- § 
1 talán I. díjjal és tiszteletdíjjal lettek kitüntetve. A § 
| szállítási és eladási módozatokra nézve az érdek- § 
| lődőknek az Uradalmi Erdőhivatal Sellye (Baranya I 
1 megye) készséggel ad felvilágosítást. 1 
= (13. 111. 2.1 = 
BBL'I I-'Ü M !!• Ü' I: :!I :M I! M ;I' IM M,;!; M -1! II•:11:!: M M' I! !: !L :I; Ü |: M I ;h IMSI 

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 
kiadóba kérem. (7. II. Íj 

Pályázati hirdetmény. Bujáki urad. erdészet szakvizsgá
zott erdőőrt keres szolgálatra. Sajátkezüleg irt kérvények Urad. 
erdőhivatal Buják, Nógrád m. cimre küldendők. (9.1 

Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-, 

DIÓ-GÖMBFÁT 
és egyéb keményfarönköket is 
bármely mennyiségben vásárol 

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



Pályázati hirdetmény. Komárom vámegye közigazgatási 
bizottsága gazdasági albizottságának 1923. évi 1703. számú ha
tározata folytán pályázatot hirdetek a tatai m. kir. járási erdő
gondnokság kerületéhez tartozó, lemondás folytán Tatán meg
üresedett járási erdőőri állásra. Évi javadalmazás a következő: 
1,800.000-K fizetés, 570 kg. buza, 570 kg. rozs, hatvanezer korona 
lakpénz, 200.000 K utiátalány, húszezer korona irodaátalány, 
valamint feleség és gyermekek után egyenként évi 10.000 K 
családi pótlék. Pályázhatnak 24 életévükét betöltött, 40 évesnél 
azonban nem idősebb feddhetetlen előéletű, ép, egészséges test
alkatú erdőőri szakvizsgát tett magyar állampolgárok. Szakis
kolát végzettek előnyben részesülnek. A fenti kellékeket iga
zoló és katonai szolgálati viszonyokat is feltüntető hiteles ok
mányokkal felszerelt pályázati kérvények 1924. évi január hó 
15-ig a győri kir. erdőfefügyelőséghez nyújtandók be. Győr, 
1923. évi december .hó 8-án. Kir. Erdőfelügyelőség. 

Pályázat az államrendészeti altisztek létszámában a ke
zelő altisztek csoportjába sorozott 20 erdőőri állásra. Pályázati 
kérvények 1923 december 31-éig a földmivelésügyi miniszté 
rium I. B. főosztályánál nyújtandók be. Kérvényhez csatolni 
kell a születési anyakönyvi kivonatot, illetőségi bizonyítványt, 
esetleg az optálási igazolványt, közhatósági orvosi bizonyít
ványt az ép- és egészséges testalkat igazolására, szolgálati bizo-
nyitványt, végül az erdőőri szakvizsgabizonyitványt. (11) 

„Az Erdészeti Lapok" 1923. évi XII. füzetének tartalma: 
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KRIPPEL MÓRIC: A német dongák helyes számítása 251 ^ 
KÜLÖNFÉLEK: A rector magnü'icus címzés. - Halálozások.— 

Nyugdíjazások. - Kinevezések. — Pályázat. — Az erdészeti 
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