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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

Hirdetmény. 
Az 1925. évben az őszi erdészeti államvizsga 1925. év októ

ber hó 26-án és a rákövetkező napokon fog megtartatni. A z 1925. 
év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók felhívat
nak, hogy a szabályszerűen felszerelt és kellően felbélyegzett 
kérvényeiket az ehhez szükséges engedély iránt a földmivelés
ügyi minisztérium erdészeti főosztályának címére (Budapest, 
V., Országház tér 11.) legkésőbben 1925. év augusztus hó 20-ig 
küldjék be. 

A z erdészeti államvizsgára való bocsátásra mindazok 
igényt tarthatnak, akik a főiskola szabályszerű elvégzését zára
dékolt leckekönyvvel igazolják. 

Az erdészeti államvizsga alkalmával fizetendő vizsgadíj 
250.000 (kettőszázötvenezer) korona. 

Budapest, 1925. évi július hó 7-én. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

K Ü L Ö N F É L É K 
Személyi hírek. A kormányzó úr őfőméltósága a m. kir. 

földmivelésügyi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy 
Bund Károly miniszteri tanácsosi címmel felruházott királyi 
közalapítványi főerdőtanácsosnak az országos erdészeti egye
sületi titkári minőségében kifejtett hasznos szolgálataiért el
ismerése tudtul adassék. 

Nem szükséges részleteznünk és újólag ismertetnünk azo
kat az érdemeket, amelyek ennek a magas elismerésnek alap
ját képezték, mert hiszen az „Erdészeti Lapok" t. olvasóközön
sége elsősorban tájékozott afelől, hogy Bund Károly milyen 
súlyos tényezője a magyar erdőgazdaságnak, milyen értékes 
munkása a magyar közgazdaságnak. . 

Ezúttal csak igaz örömünknek adunk kifejezést s a magas 
elismeréshez őszinte szívvel gratulálunk. 

* 
» « 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Schumaeher Károly 
és Haracsi Lajos oki. erdőmérnököket a m. kir. bányamérnöki 
és erdőmérnöki főiskolához tanársegédekké nevezte ki. 

* 
# * 

A földmivelésügyi miniszter úr 1200 kat. hold kiélt és so
vány uradalmi legelő beerdősítése terén szerzett érdemekért 
gróf Batthyány Iván v. b. t. t. és nagyurikányi nagybirtokos
nak elismerő oklevelet adott; Helf János urad. főerdésznek, 



nemkülönben Boncz József és Sütő József urad. erdőőröknek 
pedig elismerését fejezte ki. 

A földmivelésügyi miniszter úr 74.0 kat. hold kopár és 
kopárosodó legelő beerdősítése terén szerzett érdemeikért Veszp
rém rendezett tanácsú városnak elismerő oklevelet adott; 
dr. Komjáthy László Veszprém rendezett tanácsú város pol
gármesterének, dr. Nagy László városi főjegyzőnek, Polakovics 
György m. kir. erdőtanácsosnak és Csornai Imre városi gazdá
nak pedig elismerését fejezte ki. 

Halálozás. Schelle Róbert miniszteri tanácsos, a m. kir. 
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola nyug. rendes tanára, a 
bányászati kémiai tanszéknek volt vezetője 1925 július 31-én 
Budapesten, 74 éves korában elhunyt. 

Ferenczi Sándor erdőmérnök,, a zirci apátság erdíőmestere, 
volt megyebilottsági tag, az OEE rendes tagja, 1925 július 
30-án 62. életévében Budapesten elhunyt. Augusztus hó 2-án 
Zircen helyezték örök nyugalomra. 

Béke hamvaikra! 
A z „Erdészeti Kísérletek" folyóirat újból megjelenik! 

Örömmel vettük a 'híradást, amely szerint az „Erdészeti Kísér
letek" még a folyó évben újból napvilágot látnak. Mint hall
juk, a folyóirat ezentúl „Erdészettudományi kísérletek és ku
tatások'1 címet fogja viselni, szerkesztői: a főiskola részéről 
Fekete Zoltán főiskolai tanár, az erdőmérnöki osztály dékánja 
ós Róth Gyula főiskolai tanár, a kísérleti állomás Vezetője 
lesznek. 

Kétszeresen örvendezünk a kormány emez elhatározásá
nak, a minek nem csupán az lesz az előnye, (hogy az erdő
gazdaság körében felmerülő összes kérdések rendszeres és 
tudományos vizsgálata, az eredmények közreadása ismét lehet
ségessé válik, hanem, hogy egyben a mi nagy nehézséggel 
lemart ott szakkÖzlömyünk is bizonyos mértékig felszabadul
ván, az egyébként igen értékes, de nem mindig gyakorlati 
irányú elméleti tanulmányok közzétételétől, több helyet szen
telhet a gyakorlati irányú erdőgazdasági és erdőgazdatársa-
daími stb. kérdések taglalásának. 

Kifogásoljuk azonban az új címet. A régi, rövid, 20 éves 
múlttal bíró cím teljesen alkalmas ennek a gondolatkörnek meg
jelölésére. 

Az egészen természetes, (hogy az erdőmérnöki főiskola 
tanárai részéről felfektetett kísérletek emberileg lehető tudo
mányos alapon, készséggel és rátermettséggel fognak keresz-



tülvitetni s így az „erdészettudonumyi" összefoglaló megjelölés 
idegenül és homályosan (hangzik. 

Nemkülönben fölöslegesnek véljük még a folyóirat címé 
ben is különbséget tenni kísérlet és kutatás között, a mikor 
apró árnyalatoktól eltekintve, maga a kísérlet sem egyéb 
bizonyos irányban való kutatásnál 

Nyugdíjak valorizálása a kalocsai érseki uradalomban. 
Ügy a félrebillent gazdasági, mint a megbontott lelki egyen
súlynak egyik fontos alapeleme a régi kötelezettségek becsü
letes beváltása, legalább is az ebben az, irányban való foko
zatos haladás. A kormányhatalom szócsövei már régóta ígérik 
az úgynevezett valorizációs törvénytervezet benyújtását és 
mielőbbi letárgyalását, az eddigi ígéretek azonban sajnos csak 
a jó szándék jegyében állanak. 

Annál nagyobb örömmel adunk hírt olyan tényekről, 
amelyek a magángazdasági életben, törvény kéiryszere nélkül, 
tisztán a jó érzés és a lelkiismeret alaptörvényeire építve, a meg
oldás stádiumába jutottak. 

A kalocsai érsek úr járt elől jó példával, amelyet különö
sen a többj egyházi és magángazdaságok átmenetileg minta
képül választhatnának, 

A kalocsai érseki uradalomban a nyugdíjasok 1925 július 
1-től kezdve békebeli, nyugdíjuknak 50 számiékát aranykoro
nában kapják (az eddigi 30 százalók helyett), nemkülönben 
megkapják a báború után rendszeresített drágasági pótlékot 
is, amely a 2000 koronáig terjedő békebeli illetmény minden 
100 koronája után 1 q. búzával ér fel. A 2000 koronát meg
haladó illetménynél minden további 100 korona után már csak 
10 kg. búza vagy ennek egyenértéke jár. Ezenfelül még kap
nak 20 űrm 3 kemény dorongfát is. Ez áll a tisztviselőkre és 
özvegyeikre. Az altiszteknél! és özvegyeiknél csak annyiban 
van eltérés, hogy a drágasági pótlék értékhatára 1000 koroná
ban van megállapítva s a fenti mérték szerint (minden 100 
korona után 1 q. búza), azonfelül pedig minden 100 korona után 
20 kg* búza jár. 

Pályázat a m. kir. felsőbb szőlő- és borgazdasági tan
folyamra. A m. kir. földmivelésügyi miniszter pályázatot hir
detett a székesfővárosban szervezett felsőbb szőlő- és borgaz
dasági tanfolyamra az 1925/26. tanévre. 

A tanfolyam célja, hogy az arra felvett hallgatók a szőlő
mívelésben és a borkezelésben elméleti és gyakorlati alapon 
oly mértékben képeztessenek ki, hogy a tanfolyam sikeres 
bevégeztével bármilyen kiterjedésű szőlők, szőlővessző és 



szőlőoltvány termelési üzemek és borpincék önálló kezelésére 
és közszolgálati alkalmazásra képesítve legyenek. 

Az egy évre (2 félévre) terjedő tanfolyam folyó évi szep
tember 28-án kezdődik. 

A tanfolyamra rendes hallgatókul többek között az erdé
szeti főiskolát jó sikerrel végzett egyének is pályázhatnak. 

A tanfolyam hallgatói részére 10 ágyas internátus áll 
rendelkezésre. 

A 20.000 koronás bélyeggel ellátott folyamodványhoz 
csatolandók a folyamodó életkorát tanúsító születési anya
könyvi kivonat, hatósági orvosi bizonyítvány, továbbá a 
folyamodó végzett tanulmányait igazoló bizonyítvány s ha 
már alkalmazva volt, az alkalmazást igazoló bizonyítványok 
is. A mellékletekre 2000 koronás mellékleti bélyeg ragasztandó. 
A z ekként felszerelt kérvények legkésőbb folyó évi augusztus 
hó végéig a m. kir. felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyam 
igazgatóságálhoz nyújtandók be (Budapest, II., Debrői ucca 15).. 
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Az „Erdészeti Lapok" 1925. évi VIII. 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. 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. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesítő Részvénytársasága 
Budapest IX, 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. 

fi. XII. 8.). 

Nagyméltóságú gróf Mailáth József úr révleányvári erdé
szeténél, elsőrendű hasított fából készített 500—800 l-es transz
port, 200—500 l-es boroshordók és 8—14 akós dongák kerülnek 
eladásra, kisebb-nagyobb (mennyiségben. Bővebb felvilágosí
tást: Révleány vári erdészet, Zemplénagárd ad. (5. II. 2.) 



KÖRMENDI FENYÖMAGPERGETŰGYARA 
K Ö R M E N D { V A S M E G Y E ) 

Ajánl a legolcsóbb napiáron szavaiolt magas 
csiraképességü erdei, fekete-, lúc-, vörös- stb. fenyőmagvakat, £Hg? 
mésü akác-. iuhar- kőris-, qledics-, egér- stb 

tombfamagwakai9 
frisstermésü alma-, körte-, cseresznye- mahalob-

myrabolán- stb. 

iyüm( í'enyömagpergetötelepunk, mint ilyen, a legnagyobb Magyarországon 

Nagyobb szükséglet esetén külön előnyös árajánlattal szolgálunk 
Távirati clra: „Vlzl, Körmend" 

Szakvizsgázott erdőőr állást keres. Cím 
tálban. 

(2. X II 12.) 

a kiadóhiva-
(13. III. 1.) 

26 éves nős, jó bizonyítványokkal rendelkező, szakiskolát 
végzett erdő- és vadőr, 8 évi gyakorlattal, erélyes, jó vadász és 
erdőkezelő, vadőri, esetleg erdőőri állást keres bármikori be
lépésre- Kovács Pál erdőőr és vadőr Sárszentmiklós. (11. I. 1.) 

34 éves okleveles erdőmérnök, önálló munkaerő, nagy 
adminisztratív gyakorlattal, faipari, fakereskedelmi vállalat
nál, vagy uradalomban állást keres. Megkeresést „Akarat" jel
igére a kiadóhivatalba kér. (12. I. 1.) 

Erdőőri állást keres római katolikus, 55 éves, özvegy em
ber szakvizsgával s jó bizonyítványokkal. Az erdészet minden 
ágában teljesen jártas, úgy a nagy- és kisvad szaporításához 
s ezek meghonosításához és ellenőrzéséhez felelősséget vállal. 
Kívánatra személyesen bemutatkozik. Nidermajer Antal fő-
erdőőr, Budapest, István út 21. II. em., 23. ajtó. (10. I. 1.) 

Luc-, jegenyefenyőgallyat vagontételben őszi termelésre, 
úgyszintén csemetekerti csemetéket és suhángokat vesz Keiner 
Rezső Gödöllő. (9. V. 1.)' 

•sí r 



Erdőtulajdonosok figyelmébe. Jegenye- vagy luofenyő-ága-
kat és rukszust vagóntételben veszek őszi lekötésre, sürgős 
ajánlatokat kérek. Bebertolis Ferenc, Budapest, IV., Vámház 
körút 14, I 4. (7. II. 2.) 

Szakiskolát végzett fiatal, nős, r. kath., volt erdőőr, folyó 
év szeptember 20-ig állást keres, ki szakszerű, önálló erdőkeze
lés, erdősítés, vadtenyésztésben, mezőgazdaság s összes mellék
ágazataiban teljes jártas s önállóan vezetni, tudja, erélyes, 
becsületes, kitűnő szolg. bizonyítvánnyal állandó megélhetést 
keres hol szorgalmánál fogva megbecsülik. K i állásba helyez, 
két mázsa búza értékét adom. U. p. Abaujszántó, Tóth József, 
Cekeháza címre küldendő. . (4. III. 2.) 

Vezetőállásban lévő, 35 éves, nős, r. kath. uradalmi főerdő-
mérnök nagyobb erdőbirtokon állást keres, nagy mérnöki gya
korlattal. Jelenlegi állását kizárólag etikai okok miatt kívánja 
változtatni. Szíves megkeresést „1889" jeligére a kiadóba kér. 

(6. III. 2.) 

DR. LAMM ANTAL 

FENYŐM AGPERGETŰ GYÁRA 
KÖRMEND 

PfST Sürgönye im: 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 (3. xu. n.) 

Cégem 1918 óta fennáll és gyáram 1923-ban modern berendezéssel 
újonnan lett felépítve, mely nem tévesztendő össze más céggeL 



K o c s á n y t a l a n t ö l g y m a k k o t (Qu. sessiliflora) 

K o c s á n y o s t ö l g y m a k k o t (Qu. pedunculata) 

C s e r t ö l g y m a k k o t (Qu. cerris), egyéb lomb- és 

tűlevelű fák magvait csiraképességi jótállással 

szállít 

KEINER REZSŐ 
ny. m. kir. erdőmérnök, erdészeti mag-

és csemetekereskedő, fakereskedő 

Gödöllő. 

(8. I. 1.) 
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