
váts Ernő 1, dr. Kövessi Ferenc 5, Krippel Móric 5, vitéz Kris-
tófy Gyula 2, Krizmanits Ferenc 2, Kuka Jószef 2, Kutasy Vik
tor 1, Lesenyi Ferenc 5, Létay Gyula 2, Mayer Zoltán 1, Mod-
rovich Ferenc 3,' Nagy Jenő 2, Nagy László 5, Orbán László 1, 
Orosz Antal 10, Petricsek István 4, Plauder Nándor 1, Polako-
vics György 2, Révay Ferenc 2, Rikly István 1, Ronchetti Gás
pár 10, Róth Gyula 5, Sébor János 3, Szegedy Oszkár 2, Szpiska 
Mihály 2, Szy Dénes 2, Takács János 2, if j . gróf Teleky József 
20, Térfi Béla 20, Terray Gyula 3, vitéz Tóth László 2, vitéz 
Török Béla 1, Ulreich Gyula 20, Vághó Lajos 20, Vági István 
5, Velics Gyula 1, Zsák Lajos 2 pengőt. 

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg 234.50 pengő, 
amelyhez hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések 
összegét, a gyűjtés eddigi eredménye 3928.28 pengő. 

A Segélyző Egylet csekkszámlájának száma 57.936. Kérem 
azokat a kollégákat, akiknek korábban küldött eredeti csekk
lapunk már nem áll rendelkezésére, hogy adományaikat „M. 
kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet, 
Sopron" címen a fenti számú csekkszámlánkra a postahivata
lokban és dohánytőzsdékben kapható bianco csekklapon fizes
sék be. 

Sopron, 1928 június 30. 
Széki János 
íöisk. tanár, 

a Segélyző Egylet elnöke. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 
Krajcsovits Ferenc főerdőtanáesosnak nyugalomba helyezése al
kalmából a közszolgálat terén szerzett érdemei elismeréséül a mi
niszteri tanácsosi címet adományozom. 

Budapest, 1928 június 8. 
Horthy s. k. Mayer s. k. 

Oberth Zsigmond Oki. erdőmérnök családi nevét belügyminisz
teri engedéllyel Orlóy-ra változtatta át. 

* 
A gróf Pappenheim-fele uradalmak bujáki erdőhivatalához 

segéderdőmérnökké Orth Pál oki. erdőmérnök neveztetett ki. 
* 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök 
összesített személyzeti létszámában Loványi Heribert m. kir. fő-
erdőmérnököt, Haitszmann Béla, Vitézy László és Wehofer Mihály 
erdőtanácsosi címmel felruházott főerdőmérnököket a VII . fizetési 
osztályba m. kir. erdőtanácsokká, végül Zsák Lajos m. kir. erdő
mérnököt a VIII . fizetési osztályba m. kir. főerdőmérnökké ki
nevezte. 



Az „Erdészeti Lapok" 1928. évi VII. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

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

Díjszabás. K é t h a s á b o s s z é l e s s é g b e n (107 mm) g a r m o n d , be tüve ) 
v a g y enné l n a g y o b b betüfaj tával szedet t h i rdetés mi l l iméterenkint 
20 fillér. (Egysze r i m e g j e l e n é s mel le t t e g é s z o lda l 32 P.) T á b l á z a t o s és 
g a r m o n d betűnél k i s e b b betüfaj tával szedet t h i rde tések másfé l szeres e g y 
ségár ra l számit ta tnak. Ismétel t m e g j e l e n é s ese tén megfe l e lő á r k e d v e z m é n y 

A p r ó h i r d e t é s e k n é l e g y s zó 12 öl i . , á l láskeres le t i h i rde téseknél 6 fill. 
Külön mellékletek m e g e g y e z é s szerint . 

Magyar Erdőbirtokosok 

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

Elvállalja termelt, tövönáiló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokai Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

( I . X I I . 2.) 

Négy középiskolát és a vadászerdői szakiskolát kitűnően 
végzett erdész, 31 éves, róm. kath., családos, az erdőgazdaság
ban 7 évi gyakorlattal és 3 éve a mezőgazdaságnál egy ötezer-
holdas birtok központi kerületének külső és belső munkáit a 
jószágigazgatóság rendelkezései szerint önállóan vezeti, a 
birtok felparcellázása miatt az erdő- vagy mezőgazdaságnál 
megfelelő állást keres. Cím a kiadóban. (4. II. 1.) 



Erdőmérnök, 38 éves, huzamos külföldi tartózkodása után 
Hátsó-Indiából hazaérkeztével, erdészeti alkalmazást keres. 
Cím: E. H. Horváth Kálmán ny. főhadnagy címén Soltvad
kert, Pest m. . (2. I. 1.) 

Hirdetmény. A pankaszi v. urb. birtokosság Pankasz köz
ség határában lévő legelő erdeje 2.5 kh. kiterjedésű erdőrész
letének 23.0 m 3-re becsült erdei fenyő faanyaga folyó évi 
augusztus hó 12-én délelőtt 11 órakor a közbirtokossági ven
dégfogadóban megtartandó nyilvános szóbeli árverésen a leg
többet ígérőnek el fog adatni. Kikiáltási ár: 2657 pengő. Rész
letes árverési feltételek alulírottnál betekinthetők. Pankasz, 
1928. évi július hó 8-án. Németh Lajos, v. urb. közbirtokossági 
elnök. (3. I. 1.) 

Nagyméltóságú gróf Esterházy Móric úr hitb. erdőhiva
tala egy vadászati állásra pályázatot hirdet. Pályázóktól fel
tétlenül megkívántatik, hogy nagyvad cserkészésében, vadá
szatában, sebzett vad keresésében, véreb- és vizslatanításban, 
valamint apróvad tenyésztésében, óvásában, vadászatában és 
kártékonyvad irtásában bagollyal és méreggel teljesen járta
sak legyenek. Évi fizetés: 68.— pengő készpénz, 18 erdei méter 
kemény dorong tűzifa, 8 q búza, 8 q rozs, 24 q erdei széna, 2 
m. hold föld, 2 darab tehén, 1 darab borjú nyári legeltetése, 
természetbeni lakás, lőpénz és töltény. Pályázók felhívatnak, 
hogy vallásukat, erdőőri szakvizsga letételét, egészséges test
alkatukat, eddigi szolgálatukat, katonai viszonyukat, valamint 
erkölcsi és politikai magatartásukat igazoló hiteles okmá
nyokkal felszerelt, sajátkezűkig írt kérvényüket Nagyméltó
ságú gróf Esterházy Móric úrnak címezve, alulírott erdőhiva
talhoz 2 héten belül nyújtsák he. Véglegesítés egyévi kifogás
talan és megfelelő próbaszolgálat után. 35 évesnél idősebbek ne 
pályázzanak. Gróf Esterházy hitb. erdőhivatala Csákvár, Fe
jér megye. (5. I. 1.) 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

a m. kir. felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyamra való 
felvételre. 

A székesfővárosban szervezett felsőbb szőlő- és borgazda
sági tanfolyamra az 1928—29. tanévre; hallgatók felvétele'cél
jából, pályázat hirdettetik. 

A tanfolyam célja, hogy az arra felvett hallgatókba szőlő
mívelésben és a borkezelésben elméleti és gyakorlati alapon 



oly mértékben képeztessenek ki, hogy a tanfolyam sikeres be-
végeztével, bármilyen kiterjedésű szőlők, szőlővessző és szőlő
oltványtermelési üzemek és borpincék önálló kezelésére és 
megfelelő közszolgálati alkalmazásra képesítve legyenek. 

Az egy évre (2 félévre) terjedő tanfolyam folyó évi szep
tember hó 26-án kezdődik. 

A tanfolyamra rendes hallgatókul kizárólag oly pályázók 
vétetnek fel, akik a közgazdasági egyetem mezőgazdasági fa
kultását, vagy a hazai gazdasági akadémiák valamelyikét, 
vagy az erdészeti főiskolát jó sikerrel végezték, vagy pedig a 
középiskolai érettségi sikeres letétele után a kertészeti tan
intézetben oklevelet nyertek. 

A tanfolyamra felvett hallgató maga tartozik saját ellá
tásáról gondoskodni. 

A tandíj egész évre 50 pengő, mely félévenkénti egyenlő 
(25—25 pengős) részletekben előre fizentendő. 

A tanfolyam • hallgatói részére 10 ágyas internátus áll 
rendelkezésre. A bentlakás díjtalan és ösztöndíjat helyettesít, 
amely elsősorban közgazdasági egyetemet, vagy valamely 
hazai gazdasági akadémiát jeles eredménnyel, másodsorban 
pedig azt jó eredménnyel végzett rendes hallgatók részesül
hetnek. Ha i ly minősítéssel kevés számú rendes hallgató je
lentkeznék, a kedvezmény jeles okmányokkal bíró, más vég
zettségű rendkívüli hallgatóknak is megadható. 

A bentlakás kedvezménye az azt élvező hallgatótól a tan
folyam igazgatósága által megvonható, ha a hallgató évköz
ben akár hanyagsága, akár magaviselete által arra érdem
telennek bizonyul. Ebben az esetben az illető hallgató a bent
lakás kapcsán- — a megvonás időpontjáig — felmerült költ
ségek megtérítésére is kötelezhető. Ágyneműről a bentlakó 
hallgatók saját maguk tartoznak gondoskodni. 

A tanfolyam menzával is rendelkezik, ahol a hallgatók 
mérsékelt áron ebédet, a bentlakók pedig reggelit is kap
hatnak. 

Legalább érettségi, vagy ezzel egyenlő érvényű középis
kolai bizonyítvánnyal rendelkezők —• korlátolt számban — 
rendkívüli hallgatókul is felvehetők. A rendkívüli hallgatók 
azonban csakis az előadások hallgatására és a gyakorlatban 
való résztvételre vannak jogosítva (de kötelezve is), vizsgát 
nem tehetnek, tehát bizonyítványt sem kapnak, hanem csak 
kollokválhatnak és leckekönyvükben a kollokviumok eredmé-
ményének beírását igényelhetik. 

A z 1 pengő 60 filléres okmánybélyeggel ellátott folyamod
ványhoz csatolandók a folyamodó életkorát tanúsító születési 



anyakönyvi kivonat, továbbá a folyamodó végzett tanulmá
nyait igazoló bizonyítvány, s ha már alklamazva volt, az al
kalmazást igazoló bizonyítványok is. A mellékletekre 16 fillé
res mellékleti okmánybélyeg ragasztandó. A z ekként felsze
relt és hozzám intézett kérvények legkésőbb folyó évi augusz
tus hó 25-ig a m. kir. felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfo
lyam igazgatóságához (Budapest, II., Debrői-út 15.) nyújtan
dók be. 

Kelt Budapesten, 1928 július hó 3-án. 
1 M. kir. földmívelésügyi miniszter. 
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