
A könyv 284 oldalas, 117 világos és áttekinthető eredeti ábra 
segíti elő a megértését. Árjegyzéki képek, ilyen leírások nincsenek 
benne. Legfőbb előnye a könyvnek az, hogy az olvasót úgyszólván 
önállóvá teszi, amikor az ilyen gépekről, azok üzeméről van szó, 
továbbá a felmerülhető rendellenességek esetén képesíti a rögtöni 
helyes elhatározásra. Ez a könyv valósággal nélkülözhetetlen azok 
részére, akiknek a szívógázgéppel van dolguk. 

Dr. Sz. Nagy Béla miniszteri titkár kiadásában megjelent 
„Az erdőgazdasági és faipari termékek, az építési anyagok és kőipari 
áruk forgalmi adóváltsága" című mű. Beszerezhető az Erdészeti La
pok kiadóhivatalában. Ára 7 pengő. Csomagolási és postaköltségre 
40 fillér küldendő darabonként. A forgalmi adókat részletesen tár
gyaló művet melegen ajánljuk kartársaink figyelmébe. 

Dr. Blanár Imre: Angol—magyar és magyar—angol szótára. 
Dr. Blanár Imre budapesti kir. törvényszéki hites angol tolmács 
már 4 és egyharmad éve szakadatlanul dolgozik az angol—magyar 
és magyar—angol szótárán. A két rész együtt 1400 oldal terjede
lemben fog megjelenni. A szótár kézirata 86%-ban már készen 
van. A szerző az érdeklődőknek, amennyiben levelezőlapon hozzá 
fordulnak, szótárából készséggel küld szemelvényt és egyben felvi
lágosítást is nyújt. A szerző korábbi kiadványai: „Egy 17 éves 
magyar fiú küzdelmei New-Yorkban és Shakespeare idézetek". A 
szerző címe: Budapest, I., Naphegy-utca 17. 

K Ü L Ö N F É L É K 
SZEMÉLYI HÍREK 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Borovszky Pál m. kir. erdő
mérnököt a tiszavidéki m. kir. erdőhivatal (székhelye: Miskolc) veze
tésével megbízta. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Ebergényi Samu és Nagy 
Zoltán m. kir. erdőtanácscsi címmel és jelleggel felruházott m. kir. 
főerdőmérnököket, továbbá báró Marschall Ernő m. kir. erdőtaná
csosi címmel felruházott m. kir. erdőmérnököt a VII. fizetési osz
tályba m. kir. erdőtanácsosokká kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az állami 
erdőmérnökök személyzeti létszámában Molcsány Gábor m. kir. fő-
erdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi címet és jelleget adomá
nyozom. 

Kelt Kenderesen, 1934. évi július hó. 17. napján. 
Kállay s. k. Horthy s. k. 



A m. kir. földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az állami 
erdőmérnökök személyzeti létszámában Kranse Dezső miniszteri ta
nácsosi címmel felruházott m. kir. főerdőtanáesost és Lukács Endre 
m. kir. főerdőtanáesost miniszteri tanácsosokká, Cseleji József fő-
erdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott m. kir. erdőtanácsost, 
Terray Gyula és Baranyai Andor m. kir. erdőtanácsosokat, Bálás 
Emil főerdőtanácsosi címmel felruházott m. kir. erdőtanácsost, Góhn 
Emil és Egly József m. kir. erdőtanácsosokat, Héjj János István 
és Barkóczay István főerdőtanácsosi címmel felruházott m. kir. erdő
tanácsosokat és végül Lippóczy Béla m. kir. erdőtanácsost m. kir. 
főerdőtanácsosokká a VI. fizetési osztályba kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1934. évi július hó 18. napján. 
Kállay s. k. Horthy s. k. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az állami 
erdőmérnökök személyzeti létszámában Szepesi Artúr miniszteri ta
nácsosi címmel felruházott m. kir. főerdőtanácsosnak a miniszteri ta
nácsosi jelleget, Bártfay Béla főerdőtanácsosi címmel felruházott 
m. kir. erdőtanácsosnak a főerdőtanácsosi jelleget, Várady Mihály, 
Katona István, Szilágyi Ernő és Pászthory Ödön m. kir. erdőtaná
csosoknak a m. kir. főerdőtanácsosi címet, Lotterhof Márton és 
Hajdú Gyula erdőtanácsosi címmel felruházott m. kir. főerdőmérnö-
köknek az erdőtanácsosi jelleget, Botos Géza és Kiss Zoltán m. kir. 
főerdőmérnököknek a m. kir. erdőtanácsosi címet, dr. Luncz Géza m. 
kir. erdőmérnöknek a m. kir. főerdőmérnöki címet és jelleget, Csernay 
Antal főerdőmérnöki címmel felruházott m. kir. erdőmérnöknek a fő
erdőmérnöki jelleget és végül Holba Miklós és Jákó Jenő m. kir. 
segédmérnököknek a m. kir. erdőmérnöki cimet és jelleget adomá
nyozom. 

Kelt Budapesten, 1934. évi július hó 18. napján. 
Kállay s. k. Horthy s. k. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Laczkó Béla m. kir. főerdő-
mérnököt megbízta Hajdú és Bihar vármegyék területére az állami 
erdőfelügyelői teendők ellátásával. 

A facukor térhódítása. Értesülésünk szerint Németországban 
a Bering-féle eljárás szerint előállított facukrot bevonták a cukor
féléket terhelő adózásba. A német kormány ezzel az intézkedésével a 
cukornak ezt a fajtáját gazdasági tényezőnek ismerte el. Tény, hogy 
a facukor gyártását fokozni akarják és pedig olyképen, hogy a Deut-
schen Bergin A. G. műveit Mannheim mellett egyrészt kibővítik, 
másrészt pedig Regensburg mellett egy új facukrosítóberendezést 
állítanak fel. A facukor a jövőben a nyersanyagellátás terén jelenté
keny szerepet fog játszani. Az I. G. Farben A. G.-tal, mely a facukrot 
pótanyagként akarja felhasználni, már kisebb kötéseket is létesítet
tek. A német gazdasági tanács is behatóan foglalkozik a facukornak 



tápanyagként való kipróbálásának kérdésével. A facukrot, úgylátszik, 
mindig több és több figyelemre méltatják. 

(A Wiener Allgemeine Forst- und Jagd Zeitung ezévi 30. szá
mából.) 

A csehszlovák állami erdőgazdaságok talpfáikat maguk im
pregnálják. A csehszlovák állami erdőgazdaságok tervbe vették, 
hogy Perecinben (az Uzhorodi állami erdőigazgatóság kerületében) 
talpfák és hídépítési faanyagok impregnálására szolgáló gyártelepet 
állítanak fel, amelyben a saját üzemükben szükségelt vasútépítési 
faanyagokat fogják impregnálni. Minthogy a telep létesítésénél a 
csekély szükséglet következtében más anyagoknak a fel
dolgozásától alig lehetne eltekinteni, nagyon is kérdéses, hogy a gyár
telepet tényleg fel fogják-e állíthatni, mert az impregnáló ipar ma
gánérdeke miatt szenvednének. 

(A Wiener Allgemeine Forst- und Jagd Zeitung ezévi 30. szá
mából.) 

Görögország erdőgazdaságából. A Wiener Allgemeine Forst-
und Jagd Zeitung ezévi 28. számából vettük a következő közleményt: 

Görögország Európa egyik erdőben legszegényebb országa. 
Erdőállománya összesen kerek számokban 32 millió Stremma (1 Str. 
= 10 Ar.) . 

Ebből mintegy 6.9 millió Str. szálerdő, 7.5 millió Str. sarjerdő 
és 17 millió Str. bokros erdő. 

Az összes erdőterületből közel 16.7 millió Str. állami tulajdon, 
1.3 millió Str. községi erdő, a többi pedig magán, egyházi és más 
birtokossági erdő. Görögországban is arra törekszenek, hogy az erdő
sítési lehetőségeket fokozzák, s ebben az irányban máris nagy hala
dás észlelhető. 

Középeurópai faexportstatisztika. A C. I. B. (Nemzetközi Fa
gazdasági Bizottság), mely Wienben III., Marxergasse 2. szám alatt 
székel, távoli érdekkörök kívánságának megfelelően elhatározta, hogy 
az általa már hosszú idő óta gyűjtött kiváló statisztikai adatokat a 
jövőben nyomtatásban is megjelenteti és pedig angol s francia nyel
ven. Havonkénti kiadásokat terveznek, amelyek a C. I. B.-hez tartozó 
fát exportáló országok, úgymint Ausztria, Jugoszlávia, Lengyelor
szág, Románia s Csehszlovákia exportjáról közölnének adatokat, 
továbbá évi és valószínűleg félévi statisztikákat is hoznának, ame
lyek az összes európai és leginkább számba jöhető Európán kivüli 
országok fakivitelét és fabehozatalát tárgyalnák. 

(A Wiener Allgemeine Forst- und Jagd Zeitung ezévi 28. szá
mából.) 

A párisi fagáz-kongresszus. Űgyszólván valamennyi európai 
államban különös élénkséggel foglalkoznak az üzemi pótanyagok kér-



désének tisztázásával. Az osztrák takarékossági kuratórium is jövő 
őszre e kérdéssel foglalkozó intézményt óhajt felállítani, amely az 
összes országok számára nyitva állana. Ezzel kapcsolatban figyelmet 
érdemel az a tény, hogy Parisban épp mostanában (ezévi július hó 
24—28-ig) a fa- és faszénüzemek ügyében kongresszust tartottak, 
amelyet az állami erdők igazgatósága, a Mezőgazdasági Kutató Inté
zet, Franciaország Autó és Turing Klubja közösen rendeztek. A fenti 
intézménynél érdekeltek egy és más tekintetben a kongresszus anya
gából irányítást meríthetnek. 

(A Wiener Allgemeine Forst- und Jagd Zeitung ezévi 30. szá
mából.) 

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet szombathelyi osztályá
nak Dunántúli Mérnök Nagypyűlése. Értesítjük t. tagtársain
kat, hogy a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet szombathelyi osztálya 
a „Szombathelyi Ünnepi Hét" keretében ezévi szeptember hó 1-én és 
2-án a Sabaria-szállóban Dunántúli Mérnök-Nagygyűlést, valamint 
Építészeti és Mérnöki Kiállítást rendez, amelyre egyesületünk minden 
egyes tagját tisztelettel meghívja. 

A nagygyűlés, a kiállítás programmját, a részvételi díjakat és 
egyéb tudnivalókat az egyleti közlönyben közzétett meghívó tartal
mazza. 

A szombathelyi kartársak egyesületünk minden egyes tagját sze
retettel várják a testvéri találkozóra azzal a meggyőződéssel, hogy 
magyaros vendégszeretetük és programmjuk kedves emléket szerez 
majd minden egyes látogatónak. 

Értesítjük még t. tagjainkat, hogy úgy a programmal, mint 
mindennemű felvilágosítással a rendezőség részéről Szende László 
oki. építészmérnök (Szombathely, Kőszegiutca 8.) szolgál. 

A programm szerint a jelentkezések névszerint ezévi augusztus 
hó 22-ig Kászonyi Lajos Máv. főfelügyelő, MMÉE- osztályelnök 
(Szombathely) címére közlendők, ahova a részvételi díjak is meg
küldendők. 
Pályázati hirdetmény a m. kir. felsőbb szőlő- és borgazdasági 
tanfolyamra való felvételre. A budapesti felsőbb szőlő- és borgaz
dasági tanfolyam 1934/35. tanévre hallgatók felvétele céljából pályá
zatot hirdetek. 

A tanfolyam célja az arra felvett hallgatóknak a szőlőművelésben 
és a borkezelésben elméleti és gyakorlati alapon való magasabb 
kiképzése. A tanfolyamon szerzett oklevél bármilyen kiterjedésű szőlő
nek, szőlővessző és szőlőoltvány termelési üzemnek vagy borpincének 
önálló kezeiéere, továbbá a szőlészeti és borászati közigazgatási alkal
mazására képesít. 

Az egy évre (2 félévre) terjedő tanfolyam folyó évi október hó 
1-én kezdődik. 



A tanfolyamra rendes hallgatókul oly pályázók vétetnek fel, akik 
a közigazgatási egyetem mezőgazdasági szakán vagy a hazai gazda
sági akadémiák valamelyikén oklevelet szereztek,, akik a szarvasi 
m. kir. középfokú gazdasági tanintézet képesítő vizsgáját jeles ered
ménnyel letették, végű!, akik a középiskolai érettségi, illetve a közép
fokú gazdasági tanintézet képesítő vizsgálat sikeres letétele után, a 
kertészeti tanintézetben oklevelet nyertek. 

A tandíj egész évre 50 P, mely félévenként egyenlő (25—25 
pengős) részletekben előre fizetendő. 

A tanfolyam hallgatói részére internátus áll rendelkezésre. A 
bentlakás díjtalan és ösztöndíjat helyettesít. 

A felvett hallgatók ellátásukról maguk kötelesek gondoskodni. 
A tanfolyam menzával is rendelkezik, ahol a hallgatók havi 40 P 
ellátási díj befizetése ellenében reggelit és ebédet kaphatnak. 

A 2 pengős okmánybélyeggel ellátott folyamodványhoz csatolandó 
a folyamodó életkorát tanúsító születési anyakönyvi kivonat; a folya
modó végzett tanulmányait igazoló bizonyítvány s ha a folyamodó 
már alkalmazva volt, az ezen alkalmazást igazoló bizonyítványok is. 
A mellékletekre 30 filléres mellékleti okmánybélyeg ragasztandó Az 
ekként felszerelt és hozzám intézett kérvények a folyó évi augusztus 
hó 31-éig a M. Kir. Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam Igaz
gatóságához (Budapest, II., Hermann Ottó-utca 15. sz.) nyújtan
dók be. 

Budapest, 1934 július 6-án. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

A Budapesti Mérnöki Kamara tagjainak név-, szak- és cím
jegyzéke. A Budapesti Mérnöki Kamara tagjainak név-, szak- és 
címjegyzéke megjelent. A névjegyzék a Kamara tagjainak egyetlen 
betűsorrendben felsorolt név-, szak- és címadatain kívül a Kamara 
tisztikarának, választmányának, fegyelmi bíróságának és a Mérnöki 
Tanács tagjainak neveit is tartalmazza Fentieken kívül feltünteti a 
Kamara felsőházi képviselőit, a mérnök országgyűlési képviselők 
neveit és a vármegyei és városi törvényhatósági tag kamarai tagok 
neveit is. A tagnévjegyzékhez mellékelt külön füzet pedig a Kamara 
Állandó Választott Bírósága, vidéki megbízottai és a kamarai nagy
bizottság tagjainak neveit tartalmazza. 

A tagnévjegyzék ára kamarai tagoknak 40 fillér. Postai úton 
kívánt megküldés esetén 12 fillér portóköltség mellékelendő. Ügy a 
tagnévjegyzék ára, mint a portóköltség levélbélyegekben is beküld
hető. 

A tagnévjegyzék ára nem kamarai tagoknak a portóköltségen 
kívül 2 pengő. Kapható a Kamara segédhivatalában Budapest. I. ker., 
Mészáros-utca 19., földszint. 



Az erdei munkások biztosítása. Jól tudjuk, hogy aa erdőbir
tokos, mint őstermelő által űzött erdőgazdasági termelés nem mi
nősíthető ipari tevékenységnek és így a munkásokat betegség és 
baleset ellen nem kell az OTI-nél biztosítani, sőt az esetleges gép
üzemnél (fűrész, erdei vasút, sikló stb.) alkalmazott munkásait is 
csak az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál tartozik az 1907. 
évi XX. t.-c, illetőleg az 1927. évi XXI. t.-c. értelmében biztosítani. 

Egyébként az erdei munkást csak akkor kell az Országos Gaz
dasági Munkáspénztárnál biztosítani és a biztosítandók jegyzékébe 
fölvenni, ha állandó személyes szolgálatra, legalább egy hónapi 
időtartamra szegődik el. 

A termelésnél, berakásnál, közelítésnél stb., egységbér (ak
kord) mellett alkalmazott munkást a törvényes gyakorlat már 
olyan munkavállalónak tekinti, aki nem esik az Országos Gazdasági 
Munkásbiztosítópénztárnál vagy biztosítás kötelezettsége alá, akit 
tehát tulajdonképen soha sem kell biztosítani. 

Ha azután az ilyen munkást valamilyen baleset éri, abban az 
esetben, ha a birtokos humanitásból nem hajlandó semmit meg
téríteni* rendszerint bíróság elé kerül a dolog és a bírói gyakorlat 
a birtokost a legtöbb esetben elmarasztalja. 

Az ilyen esetekben a kártérítési, vagy egyéb kötelezettségek 
akárhányszor nem is olyan csekély összegek, s ezért vetjük fel itt 
a kérdést, nem lesz-e célszerűbb a vágásokban, vagy egyáltalában 
veszélyes munkahelyeken -alkalmazott munkásokat az Országos 
Gazdasági Munkás és Cselédsegélyzőpénztárnál rendkívüli tag 
gyanánt legalább baleset ellen biztosítani. 

Az ilyen biztosítás díja egy-egy naptári évre 1 pengő 42 fillér, 
aminek ellenében azután a munkásnak mindarra a támogatásra 
van joga (orvosi-segély, napi-segély, stb.), amire a gazdasági 
cselédnek. 

A gyakorlat és a pénztár alapszabályai szerint azonban ez 
a biztosítás egy naptári évre, tehát január 1-től december 31-ig 
szól, s így egy termelési időszak alatt 2 ízben kell a munkást biz
tosítani. 

Mivel azonban az erdei munkások létszáma a legtöbb helyütt 
keveset változik, a több termelési időszakon át alkalmazott munkás-

'nál ez a különbözet kiegyenlítődik, mert hiszen az egyik termelési 
időszak közepén kötött biztosítás, a másik termelési időszak kö
zepéig érvényes. 

ügy véljük, hogy a mai szociális és munkásviszonyok között 
minden birtoknak és birtokosnak érdeke, hogy munkásait a pénz
tárnál biztosítsa. 

Nagyon szeretnénk azonban, ha ebben a kérdésben a gyakor
latban működő erdőtiszt olvasóink is minél nagyobb számban 
nyilatkoznának. 



Helyreigazítás. Az 0 . E. E. igazgatóválasztmányának július 
hó 5-i üléséről felvett s ezévi júliusi lapszámunkban megjelent jegyző
könyvben a jegyzőkönyv hitelesítése alkalmával a következő módosí
tások történtek: 

A 615. oldalon az utolsó bekezdés négy első sorának a helyes 
szövege a következő: „Ezzel kapcsolatban felhívja az igazgatóválaszt
mány figyelmét arra a sérelemre, amely Budapest tüzifaellátása terén 
az erdőbirtokosokat a részükre kiszolgáltatandó szállítási igazol
ványok megszorításával érte." 

Ugyanezen bekezdés 14—16 sora következőképen szól: „Az erdő
birtokosok Budapest tüzifaellátásából így csak mintegy 10%-ban 
részesülnek, ami súlyos károsodásukat jelentené." 

A 616. oldal első bekezdésében az első két sor helyes szövege: 
„Ügyvezető: Czillinger János szavaihoz bizonyos korrekciókat kény
telen fűzni, mert Budapest évi szükséglete az utóbbi két évben nem 
45.000 v., hanem 53—55.000 v. volt." 

A 616. oldal harmadik bekezdésének helyes szövege pedig a kö
vetkező: „Czillinger János: Az Ügyvezető által előadottakra figye
lemmel, javaslatának felterjesztéséről lemond, ellenben arra nézve kér 
az ügyvezető Úrtól és az elnökségtől megnyugtató kijelentést, hogy a 
kívülálló erdőbirtokosokat — akik fájukat nem ajánlották fel a Fa-
forgalmi Rt.-nak —, egyenlő elbánásban fogják részesíteni, s ezt 
nem teszik lehetetlenné azáltal, hogy a kiadandó szállítási igazolvá
nyokat vevő nevére címezve állítják ki. Minthogy fontos erdőgazda
sági érdekekről van szó, ezt a fontos kérdést az igazgatóválasztmány 
elé hozta. Azt szeretné, hogy a birtokosok mindenkor szabadon gya
korolhassák jogaikat és kéri, hogy az egyesület emellett foglaljon 
állást." 




