
Adóügyi Útmutató^ Lexikon jelenik meg Vargha László, 
volt pénzügyi könyvszakértő szerkesztősében, amely magában 
foglalja nemcsak a társulati-, kereseti-, jövedelem- és vagyon
adók, hanem az összes (általános, fényűzési, értlékpapir, állati, 
őrlési stb.) forgalmiadó törvényeit, az, azok kiegészítését 
képező rendelkezéseket, a közigazgatási bíróság vonatkozó 
döntéseit és az'okát a különféle cégek könyvelésével kapcsolat
ban szakszerűen tárgyalja,. A könyv mindenkinek nélkülöz
hetetlen, mert amniak segítségével adóügyeit egyedül láthatja 
el. Kiadja az Alliance kereskedelmi rt, Budapest, V., Nádor-u. 
28. A kiadónál, valamint szerkesztőségünkben, is megrendel
hető. Bolti ára 200.000, előfizetésben 160.000 korona. 

A magyar kir. technológiai és anyagvizsgáló intézet (Buda. 
dapest, VIII., József-kőrút 6. szám.) közli velünk, hogy mű
szaki, ipari és mezőgazdasági szaMtönyvtáíát és nyilvános 
olvasótermét új helyiségeiben, újonnan átrendezve folyó évi 
október hó 5-itől kezdve az alábbi időbeosztás, szerint bocsátja 
az érdekelt közönség használatára: Hétfőn délelőtt 9—1 óráig, 
este zárva. Kedden délelőtt zárva, este 5—8 óráig. Szerdán 
délelőtt 9—1 óráig, este zárva. Csütörtökön délelőtt zárva, 
este 5—8 óráig. Pénteken délelőtt 9—1 óráig, este zárva. Szom
baton egész napon át zárva. Vasárnap délelőtt 9—12 óráig, 
este zárva. A könyvtár használata díjmentes. 

Helyreigazítás. Az „Erdészeti Lapok" legutóbbi (1925 szep
tember számában megjelent „Értékesítési lehetőségeink a vasúti 
tarifák és az erdőgazdasági hitel kérdése" (írta Biró Zoltán) 1 

közlemény utolsó bekezdésében „általa" (vagyis az Egyesület 
által) „megindítandó" szavak helyett sajnálatos tévedés foly
tán „általam megindítandó" szavak szedettek. Félreértések elke
rülése végett készséggel közöljük a helyesbítést. 

Változások és kitüntetések az erdészeti 
szolgálat köréből 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 
Héjas Kálmán miniszteri tanácsosnak nyugdíjaztatása alkalmából 
az erdészeti szolgálat terén szerzett érdemei elismeréséül a helyet
tes államtitkári címet adományozom. 

Kelt Budapesten, 1925. évi augusztus hó 31. napján. 
Horthy sk. 
Mayer s. k. 



A magyar kiráiyi földmívelésügyi miniszter elő terjesztésére 
Dézsányi Jenő magyar királyi gazdasági főtanácsos, főérdőtaná-
csosnak nyugdíjaztatása alkalmából az erdészeti szolgálat terén 
szerzett érdemei elismeréséül a miniszteri tanácsosi, címet ado
mányozom. 

Kelt Budapesten, 1925. évi augusztus hó 31. napján. 
Horthy Sík. 
Mayer s. k. 

A magyar! kiráiyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 
Winkler Miklós magyar királyi főeTdőtanácsosna lk nyugdíja zta-
tásâ  alkalmából az erdészeti szolgálat terén szerzett érdemei élig • 
méréséül a miniszteri tanácsosi címet adományozom. 

Költ Budapesten, 1925. évi augusztus hó 31. napján. 
Horthy s.k. 
Mayer s. k, 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjeszcésér-1 

nyugalomba vonulásuk alkalmából az erdészeti szolgálat terén 
szerzett érdemeikért Rappensberger Andor és Pajer István mi
niszteri tanácsosoknak a helyet ces államtitkári címet adomá
nyozom. 

Kelt Budapestem, 1925. évi szeptember hó 12. napján. 
Horthy s.k. 
Mayer s. k . 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 
Doroszlai Gábor miniszteri tanácsosnak nyugdíjaztatása alkalmá
ból az erdészeti szolgálat terén kifejtett buzgó szolgálatai elisme
réséül a helyettes államtitkári címet adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1925. évi szeptember hó 12. napján. 
Horthy s.k. 
Mayer s. k . 

A kalocsai érsek úr a kalocsai érseki uradalom erdőhivatali 
főnökévé Ferenczy Ede pécsi püspöki uradalmi erdő-tanácsost ne
ve/te k i * , s ugyaricsaK a Kalocsái érs^k ú-, mint a uec^i p ü s p ö k s é g 
adminisztrátora, a pécsi püspöki erdő-hivatal főnökévé Szpomi 
Gyula volt zirci apátsági erdőtisztet nevezte ki. 

* -
* Ugyanezen alkalomból megemlítjük, hogy az érsek úr egyidejűleg 

az erdőhívatal székhelyét Bajaszeniistvánra helyezte át. 



Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (10? 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 számíttatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 K. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

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 fürészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

% készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(1 XII. 10.) 

Erdőrendezést, revíziót vállal Jászai Béla oki. erdőmér
nök, Veszprém. (5. IV., 2.) 

Eladásra kerül: Pioea pungens argentea 2—4 m. magas 150 
drb. Thuya oocidentalis 3—4 m. magas 200 drb. Thuya orientá
lis 2 m. magas 100 drb. Thuya globosa 1 m. magas 150 drb. Bő
vebbet „Számtartóiság Oroszvár". (2. II. 2.) 

Az „Erdészeti Lapok" 1925. évi IX. füzetének 
H I R D E T É S E I . 



rr 

OSZI VETÉSRE sánta 
kocsányos tö lgymakkot , kocsánytaJan 
tölgymakkot, bttkkmakkot, magas kőris , 
amerikai kőris-, virágos k ő r i s , le l t i s australis-, 
Sophora iaponica-, akac-, gledicsia-, hársfamagot 
Koelreuteria panniculata, mindenfajta gyümölcs
mag valtat 
Jegenyefenyő- és simafenyőmagot! 
Nagy választék erdei facsemetékben. 
200.000 drb 2 éves feketefenyő- és erdei fenyőcsemete, 
200.000 „ 2 - 3 éves magaskőr is-és amerikai kőris-
csemete, 2—3 éves lucfenyő csemete, akác gledi
csia-, bükkfa mézgós éger. Gyümölcs vadoncok: 
alma, körte, sajmegy, myrabolana, keserűmandula, 
kaiszinbarack. őszibarack. S. Julién 1—2 évesek. — 
B000 drb szelidgesztenyefa 150'250 cm., darabja Kor. 
20.000 

(13. 11. 2) 

Előiegjzéseket és rendeléseket kér: 

KŐSZEGI 
KŐSZEG. (Vasm.) 

Okleveles, nőtlen, katonaviselt erdőmérnök alkalmazást 
keres erdőgazdaságban, vagy faipari vállalatnál. Leveleket 
„Ambició" jeligével a kiadóba kérem. (4. IV. 2.) 

Mielőbbi belépésre állást keres intelligens, szakképzett er
dész, az erdő, vad, halgazdaság összes ágainál hosszabb gyakor
lattal rendelkezik. Megkereséseket „Erdész" jeligére kiadóba 
kérem. (6. II. 2.) 

Keresek megvételre egy jól idomított angol szettért. 
Ajánlatot az ár megjelölésével Boross György erdőmérnök 
Somogysárd, kérek. (8. II. 1.1 



Erdó'mérnök, fiatal, gyakorlattal, eddigi ideiglenes állá
sát állandóval szeretné felcserélni. Pagonyerdésznek is elmegy. 
Ajánlatokat „Megbízható" jeligére a kiadóhivatal továbbít. 

(12. I. 1.) 

Erdőőrnek vagy vadőrnek ajánlkozik 40 éves/ özvegy, 
józan, megbízható, szakvizsgázott erdőőr, hosszá éves bizo
nyítvánnyal állást keres, vagy nagyobb erdőkiternielést is 
vállal. Cím: Kiss János, Szőlősardó, Abanj-Tórna vármegye. 

(11. I. 1.) 

Erdőőri állást keres erdőőri szakvizsgával és négyévi 
gyakorlattal bíró 30 éves, ez idő szerint nőtlen. Lenner Géza, 
Sümeg-Csehi, Zala megye. (7. III. 1.) 

Kocsántalan tölgymakkot (Querc. sessiliflora), kocsányos 
tölgymakkot (Querc. pedunculata), csertölgymakkot (Quereus 
cerris) és egyéb lomb- és tűlevelű fák magvait csíraképességi 
jótállással szállít: Keiner Rezső ny. m. kir. erdőmiérnök, erdé
szeti mag- és csemeitekereskedő, Gödöllő. (9. I. 1.) 

KÖRMENDI FENYŰMAGPERGETŰGYARA 
w a a n a i a t i a i n^Km ORMEMD (VAS* MEGYE) — m i " — — i r r n i — 

Ajáni a •egoicsóbb napiáron szavatolt magas 
<;sirakppesséqü erdei, fekete-, lúc-. vörös- stb. 

tenyömagvakat, 
mésü <ikác- ufi-ir- kóris- <jleaics- *ger- stb 

lombtamagvakat, Jg£ 
irisstermésü alma-, körte-, cseresznye- mahalob-

myrabolán- stb. 

gyümölcsmagvakat 
r'en.vőmagpergetőtelepünk, mint tlyen, a legnagyobb Magyarországon 

Nagyobb szükséglet esetén külön előnyös árajánlattal szolgálunk 
lávtratl cim: „Vtzi. Körmend" 

(10. XII. 1. 



Tölgy- és bükk-, mű- és tüzifaeiadási hirdettknény. 

A komlóskai volt úrbéres MT tokosság Komlóskán (Zemp
léni im.) 1925. évi november hó 3-án d. e. 10 órakor nyilvános 
versenytárgyaláson eladja lábon a •mi kir. eirdiőhivatal által 
összesen mintegy 1286 tömöriköbmlé'tierre becsült tölgy- és bükk-
mű- és tűzifáját. 

A kihasználás időtartama 1 (egy) év. 
Eladót a szerződésből folyó kötelezettségek csak a köz-

igazgiatási gazdasági albizottság áltál történt jóváhagyás után 
kötelezik. 

Az eladási feltételek és a becslési adatok az úrbéres 
elnökséginél Komlóskán és a m. kir. erdőhivfata'lnál Sátor
aljaújhelyen megtekinthetők. 

Komlóska, 1925. évi október hó. 
L. Martisz Jánjoa 

úrbéres elnök. 

Az „Erdészeti Lapok" 1925. évi X. füzetének tartalma: 

Oldal 

Erdőgazdaságunk és az államvasúti szállítások „ — - 321 
Fehér Dániel A növénynemesítés problémája az erdőgazdaságban 
Egyesületi közlemények: I. Meghívó az 0. E. E. közgyűlésére. — 

II. Az 0. E. E.-nek a forgalmi adó ügyében a pénzügymi
niszter úrhoz intézett felterjesztése. — III. Az 0 . E. E. igaz
gatóválasztmányának ülése 343 

Különfélék Hiró Zoltán, a „Mérnöki Tanács" alelnöke. — Bú
csúztatók. - Tankönyvmizériák az erdőmérnöki főiskolán. 
— Az erdészeti igazgatásról szóló törvény ismételt folytató
lagos életbeléptetése. — Adatok egy délmagyarországi lomb
erdő összetételéről. — Mérnökök könyvvezetési kötelezett
sége. — A pénzügyigazgatóságoknál őrzött kataszteri birtok
vázlatok másolása. — Kisvasút és sodronykötélpálya trassí-
rozásában jártas mérnököt keresnek. — Nemzetközi baromfi-
kiállítás Budapesten. — A beltenyésztés és a kölyök fe ne
velése — Adóügyi útmutató lexicon. - A m. kir. technoló
giai és anyagvizsgáló intézet könyvtára. - Helyreigazítás 348 
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