K Ü L Ö N F É L É K
Személyi hírek. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Bo
roszlói Gábor és Pajer István miniszteri tanácsosokat sok éven
át teljesített hű ós hasznos szolgálataiknak teljes elismerése mel
lett, saját kérelmiikre, végleges nyugalomba helyezte.
Doroszlai Gábor évtizedeken keresztül az erdőf eiügyeleti
ügyosztály egyik különleges szakavatöttságot igénylő nehéz
munkáját, az erdei termékek szállítási ügyeinek bonyolult ügy
körét látta el, az utóbbi években pedig az erdő felügyele ti ügy
osztály vezetője volt. Sajnálattal vesszük távozásának hírét,
különösen annak az ügyosztálynak éléről, amely ügyosztályra
az új erdőtörvény megalkotásánál igen jelentős szerep vár.
, Pajer István szolgálati idejének tekintélyes részét a kincs
tári külső erdőgazdálkodásban töltötte, s csak a legutóbbi évti
zedben helyezte őt felsőbbsége a földmivelésügyi miniszté
riumba, ahol rövidesen a kincstári gazdálkodást irányító ügy
osztály élére ikerült, majd pedig később a sok körültekintést
és tapintatot igénylő személyi ügyosztályt vezette.
A m, kir. földmivelésügyi miniszter Mezey Rezső m. kir.
erdőtanácsost sokévi hű és hasznos szolgálatának teljes elis
merése mellett végleges nyugalomba helyezte.
Mezey Rezső hosszú időn át a budapesti kincstári faraktárt
vezette, utóbb a faértékesítő hivatalhoz volt beosztva. Őszintén
sajnáljuk, hogy Mezey Rezsőnek, akit kiváló képességei — mint
a mennyiségtan jeles mívelőjét — inkább főiskolai tanári
állásra predesztináltak volna — nem adatott mód és alka
lom arra, hogy tehetségét a köz javára érvényesíthette voína,
nemkülönben szomorú jelenség, hogy egy ilyen kiváló képes
ségű szakembernek 35 évi szolgálata után a VII. fiz. osztályból
kellett nyugalomba vonulnia.
Negyvenéves szolgálati jubileum. 1924 december 5-ikén
ülte Scherg Lőrinc sárvári uradalmi erdőmester szolgálati ju
bileumát. Az uradalom december 6-án a Farkaserdő ugyanazon
részén tartott vadászatot, melyen Scherg Lőrinc 40 évvel ezelőtt
először vett részt. Az ünnepi díszbe öltöztetett vadászsátorban
tartott villásreggelin az ünnepeltet a vasmegyei erdőtisztek
nevében Sanger Nándor m. kir. főerdőtanácsos. üdvözölte. Fe
renc bajor kir. herceg családi körben estebéden látta vendégül,
ahol szép szavakkal emlékezett meg odaadó munkásságáról,
mellyel a sárvári erdőket és a vadgazdaságot a mai mintaszerű
állapotukba helyezte. December 7-én a vadászatokon résztvevő

vendégek adtak Scherg L. tiszteletére nagyszabású bankettet,
melyen résztvett Ferenc bajor kir. herceg, báró Reichlin Meldegg és a környék vadászai, kik díszes serleget, az uradalmi
tisztikar pedig babérkoszorút nyújtottak át az ünnepeltnek.
A magunk részéről is őszinte örömmel állunk az ünneplők
sorába s erdész üdvvel köszöntjük.
Szeged \ áros hálája Kiss Ferenc ny. miniszteri tanácsos
iránt. Szeged varos az 1924 decemberi közgyűlésén elhatározta;
hogy Kiss Ferenc ny. miniszteri tanácsos elévülhetetlen érde
mei elismeréséül az eddig „papok erdeje" név alatt ismert erdőt
ezentúl „Kiss Ferenc erdő"-nek fogja nevezni.
Felolvasás a magyar erdőgazdaság veszteségeiről és teen
dőiről a trianoni békeszerződésből folyólag. A „Tatai Hírlap"
különlenyomatában megjelent kis füzetke hozta tudomásunkra.,
hogy Tóber Samu főerdőmórnök az E. K. N. L. ismeretterjesztő
előadásán a fenti címen felolvasást tartott.
Ezen a szűk helyen nem térhetünk ki az olvasóközön
ségünk által amúgy is szomorúan isimert tárgykörből vett fel
olvasás hosszas érdemi méltatására, itt főleg azt az óhajunkat
fejezzük ki, bárcsak sokan követnék Tóber Samu szaktársunk
példáját. A felolvasás bevezető részében a nagyközönség szája
ízéhez alkalmazkodva élénk színekkel vázolja a fának, a, mi
produktumunknak a mindennapi életben való fontos szerepét,
majd a statisztika ímeggyőző számadataival tárja a hallgató
közönség elé megcsonkíttatásunfenak e tekintetbeni elrémítő
következményeit. Tárgyalja továbbá azokat a feladatokat, ame
lyek iaz erdőgazdaságban megoldásra várnak. Felhívást intéz
a hazai erdőbirtokosokhoz, hogy ne feledkezzenek meg azokról
a gazdasági intézményekről, amelyek elsősorban hivatottak
éppen a gazdaság fejlesztése érdekében minél alaposabban kép
zett, minél fegyelmezettebb és minél hazaszeretőbb alkalma
zottakat nevelni, s ne telepítsék" idegen föld magyargyűlölő
szülötteit erre a földre, amely föld még m a is terem sok derék
ifjat. Előadását azzal a mementóval végzi, hogy országunk két
főfolyójának felső vízvidékén bekövetkezhető erdőpusztítások a
.középfolyású vízvidék, vagyis megcsonkított országrészünk tel
jes elpusztulással eredményezhetik.
Üzemgazdasági ósf közgazdasági továbbképző tanfolyam
mérnökök számára. A Magyar Királyi József Műegyetem Köz
gazdasági Osztálya 1925 január elejétől június végéig üzem
gazdasági és' közgazdasági továbbképző tanfolyamot rendez,
amelyen többek között erdőmérnökök is résztvehetnek Az
előadásokat a késő délutáni órákban (4—7) tartják meg. A tan
folyam célja üzemi és közgazdasági továbbképzés nyújtása,

hogy ezzel a résztvevőket ipari vállalatok kereskedelmi veze
tésére és ellenőrzésére képesítse. .
A főkollégiumok tárgyai a következők:
A kapitalizmus elmélete. Kereskedelmi és váltójog. Üzem
gazdaságtan. Gazdasági számvitel. Ipari kalkuláció. Hitelpoli
tika. A vállalatokat érdeklő jogszabályok. Mérlegtan és mérleg
elemzés. Ipari vállalatok kereskedelmi ellenőrzése. Vállalatok
adó- és illetékügye. Üzemgazdasági szeminárium.
Ezenkívül a következő speciális előadások vannak tervbe
véve:
Bevezetés a közgazdasági irodalomba. Gazdasági földrajz.
Bevezetés a statisztika forrásműveibe. Statisztika és gyárüzem.
Magyarország gazdasági helyzete. Ipari közigazgatás. Érdekkéviseletl ügy. Munkásbiztosítás. Nemzetközi munkásvédelem.
Magyarország gépipara. Magánalkalmazottak jogviszonyai.
Banküzleti szokások. Magyarország hitelszervezete. A pénzin
tézetek és ipari vállalatok ellenőrzése. Szállítmányozási ügy.
Vasúti tarifa. Vámtarifa és vámkezelés. Adóügyi közigazga
tás. Szabadalmi ügy. Közüzemek szervezete. Közlekedésügy.
Biztosításügy. Az aranymérleg problémája.
A tanfolyamra az előjegyzések már megtörténtek, értesü
lésünk szerint azonban kivételesen megokolt esetben még be
lehet iratkozni.
A tanfolyam tandíja 30 aranykorona, vizsgadíj és bizonyitvány díja 15 aranykorona.
A részletes tanterv, valamint egyéb tudnivaló a Műegye
tem közgazdasági dékáni hivatalában (központi épület I. 8.
ajtó) tudhatók meg.
Halálozás. Röhrieh Ernő m. kir. erdőtanácsos, az 0. E. E.
rendes tagja, a polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, 51 éves
korában 1924 december 7-ón Párádon elhunyt.
Halász Géza rn. kir. erdőtanácsos, a szekszárdi erdőfelügye
lőség id. vezetője, f. évi január hó 7-én váratlanul elhunyt.
A m. kir. bánya- és erdőmérnöki főiskola ifjúsága tudatja,
hogy Kollár Dániel II. éves bányamérnökhallgató 1924 decem
ber hó 17-én váratlanul elhunyt.
Béke hamvaikra!
Újabb rendelet a szerződéses faárak és erdei mellék
használati bérek szabályozásáról. A m. k. minisztérium erre
vonatkozólag 1924. évi 8418 M. E. szám alatt újabb rendeletet adott
ki, amely 1924 január 1-től kezdődően szabályozza ezt a kérdést.
(Budapesti Közlöny 1924 évi december 24. száma.)
A régebbi rendeletek csak az 1923. év végéig terjedően lévén

érvényben, az erdőbirtok súlyosan nélkülözte az újabb kormány
rendelkezést, mert bár sok oly régi szerződés, amelynek ártételei
valorizálást igényelnek, aligha van, de egyes rendkívül hátrányos
esetek még előfordulnak. így pl. tudunk egy esetről, ahol évi
4400 m iáért a vevő ezen rendelet hiányában csak 200.000 papirkoronát, tehát körülbebül 12 aranykoronát volt köteles 1924-ben
fizetni.
A felek az 1924 évben és az ezt követő naptári években tel
jesítendő ellenszolgáltatásnak a még hátralévő egész szerződéses
időtartamra és aranykoronában való bírói megállapítását kérhetik,
kivévén, ha az ellenérték akár egy összegben, akár részletesben
már előre kifizettetett, azt időközbea ítélet vagy egyezség az
akkori tényleges értékviszonyokhoz képest a felek szerződéses
akaratának megfelelő értékben megállapította, vagy ha ezt az ítéletileg vagy egyezségileg megállapított, bár megfelelőnek nem minő
sülő ellenszolgáltatásra történt fizetést a fél fentartás nélkül elfo
gadta Általában pedig nem lehet kérni újabb megállapítást akkor,
ha az ellenszolgáltatás természetben, aranyban, ezüstben, külföldi
pénznemben vagy más értékálló tárgyban van megállapítva.
Az 1924. évre vonatkozó kérelmek f, é. január 22-éig, a későbbi
időre vonatkozók általában az illető év első felében nyújthatók be
az illetékes törvényszéknél.
A vegyesbizottsági eljárás általában az eddigi maradt.
Nem lévén módunkban a kormányrendeletet egész terjedel
mében közölni, melegen ajánljuk az érdekelteknek, hogy azt a
hivatalos lap fent jelzett számában tanulmányozzák.
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Az „Erdészeti Lapok" 1925. évi I. füzetének
HIRDETÉSEI.
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
2500 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 400.000 K.) Táblázatos
és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény.
Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 K.
Külön

mellékletek

megegyezés szerint.

Versenytárgyalási

hirdetmény

A gödöllői m. kir. erdőhivatal a Szentendre szigetén fekvő
Horányi csárdát zárt írásbeli versenytárgyalás útján 20 év tarta
mára bérbe kívánja adni.
A versenytárgyalás napja 1925. évi február hó 12-ike.
Az erre vonatkozó ajánlatok legkésőbb 1925. évi február hó
12-én déli Í2 óráig a gödöllői m. kir. erdőhivatalhoz nyújtandók be.
A bérleti feltételek, valamint a Horányi csárdára vonatkozó
tervek a gödöllői m. kir. erdőhivatalnál 100.000 korona befizetése
ellenében megszerezhetők.
Gödöllő, 1924. évi december hó.
(18.1.1.)
M. kir. erdőhivatal.
1354/1925. számhoz.
Vkm. XI. ügyosztály.
Haszonlaeladási

hirdetmény

Pest vármegye Telki község határában fekvő, a telki-i apát
sági alap tulajdonát képező erdőben kitermelt 2079 darab és 655
tömörköbméter haszo'nfa és 492 ürm. 2 méter hosszú fenyő bányafa
eladása iránt Budapesten, a kultuszminisztérium XI. ügyosztályában
folyó évi január hó 26-ik (huszonhatodik) napján, déli 12 órakor
zárt ajánlata versenytárgyalás fog tartatni.

Az eladandó haszonfa fanemek szerint körülbelül a követ
kezőképen oszlik meg: tölgy 349-937 m , bükk 95*128 m , kőris
0.528 m , juhar 0-417 m , szil 1-685 m , gyertyán 0-541 m , cseresznye
1849 m , fenyő 205 m , hárs 0-836 m és 2 méter hosszú fenyő
bányafa 492 űrm .
Az ajánlatok biztosítására tizenötmillió (15,000.000) korona
készpénzbánatpénz teendő le a budapesti m. kir. központi állam
pénztárnál, mint közalapítványi főpénztárnál (Budapest, I., Vár,
pénzügyminisztérium), avagy bármely m. kir. állampénztárnál,
csak a letett bánatpénzről szóló nyugta csatolandó az ajánlathoz
A húszezer (20.000) koronás bélyeggel ellátandó írásbeli aján
latokban, amelyek borítékán „Ajánlatok a telki-i haszonfák meg
vételére" irandó ki, kijelentendő, hogy ajánlattevő a feltételeket
ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti; a beajánlott vételár
betűkkel és számokkal világosan kiírandó.
Az. így felszerelt zárt ajánlatok folyó évi január h ó 26-ik
(huszonhatodik) napjának délelőtti 11 órájáig nyújtandók be Buda
pesten, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium (V., Hold
u!ca 16. szám) segédhivatali főigazgatójánál.
A feltételektől eltérő, becsáron aluli, későn érkezett, távirati
vagy utóajánlátok tekintetbe, nem vétetnek.
A versenyzők közötti szabad választás, illetőleg a tett aján
latok elfogadásának vagy visszautasításának joga, tekintet nélkül
a beígért vételárra, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter
úrnak fentartatik.
A részletes feltételek betekinthetők Telkin (u. p.: Páty,
Pest vármegye) a kir. közalapítványi erdőgondnokságnál és a kul
tuszminisztérium XI. ügyosztályában (Budapest, V., Báthory utca
12. sz., III. em., 20. ajtószám).
Budapest, 1925. évi január hóban.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium.
(24. I, 1)
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Tölgymakkot — cser kizárásával — keres megvételre gróf
Zelénski Róbert uradalmi intézősége Encsencs, u. p. Nyírbátor.
(6. II. 2.)
Erdőgazdasági szakiskolát végzett intelligens erdész —
jelenleg kötött forgalmú birtok központi beosztottja — jeles képe
sítéssel és referenciákkal, külső-belső gyakorlattal magán urada
lomnál önálló vagy beosztott állást keres. Szíves megkeresések a
kiadóba kéretnek.
(7. II. 2.)

DR. LAMM ANTAL

FENYŰMAGPERGETŐ GYÁRA
Sürgönyeim: D R . L A M M ,

K Ö R M E N D

LEGMAGASABB CSIRA KÉPESSÉGŰ
TŰLEVELŰ-, LOMBFA-, GYÜMÖLCS- ÉS SPECIÁLIS
KÜLFÖLDI MAGVAK
KAPHATÓK A LEGMEGBÍZHATÓBB
MINŐSÉGBEN
(5. xn.

Cégem 1918 óta fenáll és gyáram 1923-ban modern berendezéssel
újonnan lett felépítve, mely nem tévesztendő össze más céggel.

Oki. erdőmérnök, 30 éves, róm. kath., nőtlen, szőlő- és
mezőgazdaságban is kellő gyakorlattal, állandó vagy — hosszabb
időre szóló — ideiglenes állást keres. K. B., Baja-Szentjános.
Víz utca 6.
(9. I. 1.)
Akác szőlőkarót vagontételben keresünk megvételre. Aján
latot kér Kőszegi Fenyőmagpergetőgyár, Kőszeg, Vas m.
(10.1.1.)

©ATTER
H o f mann-Breslau-gyárínmáiay,
erős, m o d e r n g y o r s j á r a t ú g o l y é s
c s a p á g g y a l , t e l j e s e n ú j , keretbelvilág 900 mm. 30 beszegzett fürészlap
pal, 20 pár íürészkengyellel, tartalék g o 
lyós csapággyal 10.600 kgr. Ára csoma
golva helyt Bpest Waggoo 190 millió K.

H a a s e n s t e i n és V o g l e r
Budapest, Dorottya ucca 11.
(Í2.*i. i.)
„Gatter 502-6049" Jeligére.

Magyar Erdőbirtokosok
Faértékesitő Részvénytársasága
Budapest LX, Calvin-tér 7. sz.

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek
bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű
tűzifát és fűrészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben
készséggel

áll az erdőbirtokos

és erdőtiszt urak rendelkezésére.

(2)

Erdőőrnek, vagy vadőrnek ajánlkozik 39 éves, özvegy,
józan, megbízható, erélyes, szak vizsgázott erdőőr, több éves bizo
nyítvánnyal, azonnali belépésre állást keres. Cím: Kiss János,
Gyöngyös, 19. házszám (Újtelep).
(11. I. 1.)
Nős, fiatal, szakvizsgázott erdőőr állást keres. Jó bizo
nyítványokkal rendelkezik, az erdőőri teendők minden ágában,
faméretezésben jártas. Cím: Forró György erdőőr, Kaposszeníjakab, Somogy megye.
(20. II. 1.)
Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-,

DIÓ-GÖMBFÁT
és egyéb keményfarönköket
is
bármely mennyiségben
vásárol
Furnérgyár

és Keményfatermelő

Rt. Bpest, IX, Csont-u, 1.

Tű- és lomblevelű erdészeti
csemeték, sövénycsemeték, gyümölcsvadoncok. Gyümölcs-, dísz- és sorfák,
| rózsák. Erdészeti famagvak, csermakk
a legkitűnőbb minőségben, legjutányosabban beszerezhetők:

WNEUMAYR
szükséKietnéMevéN
beni előnyárajánlat.

ÉS TÁRSA

erdészeti faiskoláiban és erdészetimagketeskedésénél
ZALAEGERSZEG
(15. I. 1.)

Keiner Rezső ny. m. kir. erdőmérnök, Gödöllő. Ajánl ki
tűnő fenyő- és lombfamagvakat, csemetéket, suhángokat, gyümölcs
fákat.
(27. I. 1.)

KÖRMEND! FENYŰM
G
lfPERGETŰGYÁRA
Ajánl a legolcsóbb napiáron szavatolt magas
csiraképességü erdei, fekete-, lúc-, vörös- stb.
f e n y ő m a g v a k a t ,
mésü akác-, juhar-, kőris-, gleaics-, éger- stb.
l o m b f a m a g v a k a t ,
£ frisstermésü alma-, körte-, cseresznye-, mahalob-.
myrabolán- stb.
g y ü m ö l c s m a g v a k a t
Fenyőmagpergetőtelepünk, mint ilyen, a legnagyobb Magyarországon

Nagyobb szükséglet esetén külön előnyös árajánlattal szolgálunk
Távirati cim: „Vizi, Körmend"

f4. IX

5.)

Hazai ipar és termelés

Kőszegi

Fenyőmagpergetőgyár
(Kőszeg, Vasmegye)
©

ajánl tavaszi vetésre legmagasabb
csiraképességü

tűlevelű-, lombfa-és
gyíimölcsm
erdei csemetéket,
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192 - évi toboztermésből s a j á t m o d e r n berende
zett m a g p e r g e t ő n k b e n pergettük ki és azok ma
gas csiraképességeért teljes szavatosságot vsllalunk.

Árjegyzék ingyen és bérmentve!
Magyarország legnagyobb magpergetőgyára
(22. IV. 1.
20.000 darab 1 és 2 éves, magaskőriscsemete, 300 kg.
lehámozott amerikai fekete dió, 0-5 kg. tisztított thujamag, egy
darab 2 éves pávakakas és öt idei pávacsibe eladó gróí Ester
házy László erdőhivatalánál, Magyarszombathely (Veszprém vár
megye).
(13. II. 1.)
Többmillió darabnyi erdei fenyőcsemetekészletünkből
ajánlunk kitűnő minőségben 1 éves csemetéket 45.000, 2 éveseket
70.030, 3 éveseket 100.000 korona árban ezrenkint. Neumayr és
Társa erdészeti faiskolái, Zalaegerszeg. Egyéb csemetékről kívá
natra árjegyzék.
(16. I. 1.)

vn

Állást keres április l-re 39 éves, ág. hitv. ev., nős, kiscsaládu, uradalmi erdőőr, aki hosszú gyakorlattal és erdőőri
vizsgával bír. Szives megkereséseket kér Horváth Alajos, Zsigmond
háza, u. p. Tűrje, Zala m.
(19. I. 1.)
Erdőőri szakvizsgát tett, 18 évi elsőrendű erdőtelepítési
és vadtenyésztési gyakorlattal, 38 éves, nős, erdőőr azonnali belé
pésre megfelelő állást keres. Cím az Erdészeti Lap kiadóhivatalá
nál megtudható.
(23. I. 1.)
Tölgy-, szil-, cser-, hárs-haszonía, nyirfa-kocsirudak és
különféle fagyártmányok: keréktalp, kerékküllő és nyelek 1925.
évi január hó 21-én kerülnek eladásra. Bővebb felvilágosítást
postabélyeg beküldése ellenében nyújt a miskolci m. kir. Erdőhivatal.
(17. I. 1.)
Szakvizsgát tett, ép, erős testalkatú, józan, erélyes, ügyes
erdőőr alkalmazást nyer alulírott uradalmi erdőhivatalnál. Gróf
Esterházy Ferenc úrhoz címzett s bizonyítványmásolatokkal felszereli
kérvények az erdőhivatalhoz nyújtandók be. Pá'yázóktól az erdé
szeti teendőkben való jártasságon kívül megkívántatik, hogy az
apróvad- és nagyvad-tenyésztésben, valamint a dúvadírtásban is
teljes jártassággal bírjon; jó kuíyaidomító legyen. Fizetés meg
egyezés szerint. Az állás mielőbb elfoglalandó. Tata, 1924. dec. 11.
Hitb. uradalmi erdőhivatal.
(26. I. 1.)
Vizsgázott erdőőr bármikori belépésre állást keres. Jelen
leg felmondatlan állásban van. Szives ajánlatokat kér Bankó István
hercegi erdőőr, Felsőgöd. (Bankó Sándor címén.)
(25. í. 1.)
Eladó Benz-locomobil egyhengeres, túlhevítős, lépcsős röstéllyal, 1917-ben épült, keveset használt, 60—90 lóerős. 18 Gatter
Pini-Kay, Wien gyártmánya. Közlőműalkatrészek és fűrészfelsze
relések. Közelebbi adatok megtudhatók: Langfelder Károly oki.
gépészmérnöknél, Budapest, V., Kárpát utca 7—b.
(28.1.1.)
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FATERMELŐK ÉS FAKERESKEDŐK
ALAPÍTTATOTT: 1847

Vásárolnak tölgydongafa-, talpfa-, vagy tüzifatermelésre
alkalmas erdőket tövön és feldolgozott fakészleteket.
Iroda: V. kerület, Kálmán-utca 10.
Fatelep: V. kerület, Váczi-nt 160.
(1. VI. l.|

Vezető- és bizalmi állásban lévő, 35 éves, nős, katholikus,
uradalmi íőerdőmérnök, nagyobb, hegyvidéki erdőbirtokon hasonló
állást keres. Felmondatlan állását kizárólag etnikai okok miatt
kívánja változtatni. Esetleges új állását a megállapodás után hat
hónappal foglalhatja el. Leveleket ezen hirdetés számára való hi
vatkozással a kiadóhivatalba kér.
(14. I. 1.)
"ös szerkesztő :

REMSCHEIDI
FliRÉSZEKSZERSZÁlK

NGER JÁNOS
Fatörzsmérőket (Ulupákat)
Jelző és számozókalapácsokat
Szalag- és földmérőket
Fejszéket, baltákat

„ S " Titán és Rotschild talpfakápcsot

SOOKAÜÖÁR
VI.GR.Z1CHT-JENŐU.23.

Mindenfajta fűrészárut és fürész
lapot
Jelzőkrétát, mindenfajta erdészeti
és mezőgazdasági felszerelése
ket
Műszaki cikkeket és kenőanyago
kat
(8. 111. 2.)
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Tölgy-, szil-, cser-, hárs-haszc
]I. iüzetének tartalma:
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— Kérelem az előfizetések megújítására és a tagjárulékok bekül
désére
-i
1
— Újév küszöbén. (Czillinger János)
2
Biró Zoltán: Aktuális kérdések. II. (befejező közlemény)
4
Czillinger János. A z erdészeti közigazgatás kérdéséhez
13
Egyesületi közlemények :
Kivonat az Országos Erdészeti Egyesület 1924. évi decem
ber hó 17-én tartott rendes közgyűlésének jegyző
könyvéből „
30
Irodalom:
Könyvismertetés:
Sehenk Jakab: Az erdei szalonka vonulása
Európában. — Landgraf János és ár. Hankó Béla: Tó
gazdasági tanácsadó pontyos tógazdaságok részére
33
Különfélék. Személyi hírek. — Negyvenéves szolgálati jubileum. —
Szeged város hálája Kiss Ferenc ny. miniszteri tanácsos
iránt. — Felolvasás a magyar erdőgazdaság veszteségeiről
és teendőiről a trianoni békeszerződésből folyólag. — Üzem
gazdasági és közgazdasági továbbképző tanfolyam mérnökök
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Hirdetések
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