
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 
Selymessy Ferenc magyar királyi főerdőtanáesosnak nyugalomba 
yonulása alkalmaiból a közszolgálat terén szerzett érdemei elisme
réséül a magyar királyi gazdasági főtanácsosi címet adomá
nyozom. 

Kelt Gödöllőn, 1926. évi augusztus hó 29. napján. 
Horthy s. k. 

Mayer János s. k. r 

* 
A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 

az állami erdőmérnökök összesített személyzeti létszámában 
Konczvald Ferenc magyar királyi főerdőtanácsost miniszteri taná
csossá, továbbá Gulyás Jenő főendőtanácsosi címmel felruházott 
magyar királyi erdőtanácsost magyar királyi főerdőtanáosossá a 
VI . fizetási osztályba kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1926. évi (szeptember hó 13. napján. 
Horthy s. k. 

Mayer János s. k. 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 
az állami erdőmérnökök összesített személyzeti létszámában Irinyi 
Aurél fiőerdőtanáososi címmel felruházott erdőtanácsost, továbbá 
Csatári-Szűcs Kálmán erdőtanácsost főerdőtanácsosokká a VI . 
fizetési osztályba kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1926. évi szeptember hó 13. napján. 
Horthy s. k. 

Mayer János s, k. 
# 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 
a magyar királyi bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola közös 
tanári létszámában Sébor János főiskolai adjunktusnak a rend
kívüli tanári címet és jelleget adományozom. 

Kelt Budapesten, 1926. éyji szeptember hó 24-én. 
Horthy s. k. 

Mayer János s. k. 
# 

A pannonhalmi Főapátság Fritsch Antalt, a veszprémi Püs
pökség erdőirendezőjét főapátsági erdőmérnökké Pápakovácsiba 
(Veszprém megye) nevezte ki. 



] 

Az „Erdészeti Lapok" 1926. évi X . füzetének 
H I R D E T É S E I . 

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 betülajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 K. 

Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Oki. erdőmérnök, — doktor juris, — 40 éves, róm, kath., nős, 
10 évi erdőgazdasági, majd 6 évi faipari és fakereskedelmi 
prakszissal, felmondatlan állásban ma is főtisztviselője Magyar
ország legnagyobb fakereskedelmi és gyáripari vállalatának — 
az erdőtermékek értékesítése terén szerzett gyakorlati ismeretei
nek érvényesítése céljából —, erdőbirtokon óhajt véglegesen el
helyezkedni. Allround gazda és kereskedő. Vállal kezelőtiszti, 
vagy erdőbirtokos' melletti titkári, központi felügyelői, szám
vevői bizalmi állást. Nyelvismerete magyar, német, francia. 
Referenciái egészen elsőranguak. Címe Szerkesztőségnél. 

(11. I I I . 1.) 

HIRDETMÉNY. 

Debrecen sz. kir. város erdőségeiben ezidoszerint kitűnő 
minőségűnek mutatkozó kocsányos tölgymakk (Quercus pe-
dunculata) ősszel eladásra kerül. 

Előjegyzések és ajánlatok a Debrecen városi m. kir. erdő
felügyelőnek Debrecen (Nagyerdő 12. szám.) címen küldendők. 

(18. I I . 1.) 

Kecskemét th. város csemetekertjéből eladásra kerül 300.000 
drb 3 éves fekete és 100.000 drb 2 éves erdei fenyőcsemete 1000-
ként 120.000 K-ás árban. Megkeresések városi erdőhivatalhoz Kecs
kemét intézendők. Városi erdőhivatal. (9. I. 1.) 

Erdészeti középiskolát végzett intelligens fiatalember, hosszú 
gyakorlattal, állást keres. Szives megkeresések a kiadó útján. 

(10. III 1.). 



35 éves , róm. kath., nős, 8 évi gyakorlattal, kitűnő szak
vizsga és szolgálati bizonyítványokká1, jobb erdőőri, vagy fő vadászi 
állást keres január hó elsejére. Ki az erdészetben, vadak gondo
zásában jártas, vadászatnál, cserkészetnél mint kiváló vezető és 
mint kitűnő vaddisznó-vadász, állásomat csakis gyermekeim isko
láztatásának lehetetlensége miatt akarom változtatni. Cím: Szabó 
János főerdőőr, Tornyópuszta, Szár p. u. (Fejér m.) 

(11. I. 1.) 

Kocsányos-, kocsány talán lölgymakk, 
csermakk, mindennemű erdészeti magvak, éráé-
sxeti csemeték, gyümölcs- és sorfák, egyéb fa
iskolai cikkek a legjobb minőségben, a legjutányosabb 
árakon beszerezhetők 

Árjegyzék és előnyárajánlat Heiltnayr GS 1ÚTSO 
kívánatra küldetik! cégnél, Zalaegerszegen 

i i? . 1.1.) 

Garantált, fajtiszta, csiraképes, kocsános tölgymakkot kisebb-
nagyobb tételben jutányos áron ajánl: Pinczési László, Hosszú-
pályi (Debrecen mellett). (13. I. I.) 

Hirdetmény az állami csemetekertekben az 1926. év őszén 
és az 1927. év tavaszán kiosztásra kerülő csemetékről. Az állami 
csemetekertekben m ntegy 600.000 drb erdei fenyő, 1,120.000 drb 
fekete fenyő, 2.000 drb thuja fenyő, 1,800.000 drb kocsánvos tölgy, 
400.000 drb kocsánytalan tölgy, 1,040.009 drb csertölgy, "1,900.000 
drb akác, 690 000 drb sophora, 1,100.000 drb gleditschia, 1.840.000 
drb amerikai kőris, 36,000 drb virágos kőris, 50.000 drb fürtös 
juhar, 235.000 drb korai juhar, 35.000 drb zöld juhar, 40.000 drb 
mezei szil, 56.000 drb amerikai dió, 7.000 drb vadgesztenye, 7.000 drb 
prunus serotina, 2.000 drb cercis siliquastrum, 4.000 drb amorfa, 
5.000 drb celtis, 23.000 drb bálványfa, 4.000 drb sajmeggy, 25.000 
drb eperfacsemete, továbbá 12.000 drb sima nyár, 100.000 drb sima 
fűz és 9.000 drb tamariska dugvány van készletben, mely az 1926. 
év őszi s illetőleg 1927. év tavaszi erdősitési idényben jelentkező 
kis- és nagybirtokosoknak a termelési és kiszedési, valamint eset
leg felmerülő csomagolási és szállítási költségek megtérítése elle
nében fog kiszolgáltatni. 

Érdeklődő birtokosok forduljanak közvetlenül a tervezett erdő-
síts helyére illetékes m. kir. erdőigazgatósághoz. (Az erdőigazga
tóságok székhelye: Gödöllő, Miskolc, Debrecen, Kecskemét, Ka
posvár és Veszprém.) 

Budapest, 1926. évi október hó 2-án. 
(14. I. 1.) M. kir. földmívelésügyi miniszter. 



Vizsgázott erdőőr, középkorú, intelligens, nagy gyakorlattal, 
azonnalra állást keres. Cím: Molnár Sándor, Nagykamarás (Aradm.). 

(15. I. 1.) 

Csertölgy-makkot, hároméves nemes dió és amerikai dió
csemetét, valamint soriának alkalmas szilfacsemetét elad — kisebb 
tételekben is — gróf Mailáth Géza gazdasága, Mailát hgárdony, up. 
Balassagyarmat. (16. II. 1.) 

2 éves átiskolázott I. osztályú amerikai kőriscsemetét 
1000 darabonként 100.000 koronáért csomagolva és állomásra szál
lítva ajánl: Liget Erdőgazdaság, Téglás (Hajdúmegye). (17. I. 1.) 

Állást keres 27 éves, szakiskolát végzett, erdőőri és vadőri 
vizsgát tett, jó bizonyítványokkal rendelkező és jelenleg is állás
ban levő erdőőr. — Az illető a vadgondozás minden ágáhan és a 
fácántenyésztésben is kellő jártassággal bír. Fegyelmezett, józan 
életű. — Szíves megkeresést az Erdészeti Lapok kiadóhivatala 
továbbít. (19. I. 1.) 

Őszi szállításra ajánlunk 
elsőrendű minőségű hazai és szlavóniai kocsányos 
tö lgymakkot ,kocsáayta lan tö lgymakkot , eset-
m a k k o t ; továbbá: magas kőrismagot, nm. kőris
magot, juharmagot és mindennemű lombfamagot. 

60—65°/0 GSíraképességü jegenyefenyömagot 
Cyprusmagot, Thujamagot, erdei-, fekete-, vörös

fenyőmagot. 
Gyümölcsillat"vak : alma, körte, cseresznye, myro-

bolana. 
Erdészeti c s e m e t é k : kocsányostölgy, csertölgy, 
kőris, akác, gledicsia stb. feke'e-, erdei- lucfenyő, 

vörösfenyő stb. 

3 , 4, 5 éves iskolázott 
l u c f e n y ő c s e m e t é k 

Gyümölcsvadoncok legjobb minőségben. 

Kőszegi fenyőmagpergető 
Czeke és Wáchter 

(Is. 111. 1.) Kőszeg (vas m.) 



Oki. erdömérnök, aki nagy gyakorlattal bír földmérés, épít
kezési, üzemtervkészítési, valamint úgy erdészeti, mint vad
tenyésztés minden ágában, jelenleg egy hitbizományi erdő
gondnokság és nagy vadászterület önálló vezetője, megélhetési 
viszonyainak javítása céljából, állást változtatna. Szíves aján
latokat az „Erd. Lapok" kiadóhivatala továbbit. (9. II . 1.) 

Erdőőr kerestetik a tápiószecsői (Pestmegyei) uraealomba 
azonnali belépésre. Csak hosszabb szolgálati időről szóló és jó 
bizonyítványokkal reneelkezők írjanak. (18. I. 1.) 



„Az Erdészeti Lapok" 1926. évi X. füzetének tartalma: 
Oldal 

Rochlitz Dezső. A vadászati szakoktatásunkról 409 
Czülinger János. Hozzászólás az erdészeti jogunk reformjához és 

az erdészeti közigazgatás mai helyzetéhez 415 
winchkelsteini Winkler Miklós f 425 
Különfélék. Nemzetközi talajtani konferencia hazánkban. [Róth 

Gyula.) — A gyapjas pille (Ocnoria dispar) természetes 
ellenségei. — A gödöllői kulturális és gazdasági kiállítás
ról. — Felhívás lapuűk t. Olvasóihoz. — A m. kir. bánya-
mérnöki és erdőmérnöki főiskolának évmegnyító közgyű
lése.—-Állandó gombaismertető tanfolyam. — „Tér és forma" 
építőművészeti melléklet megjelenése. — Sajtóhibaigazítás.__ 425 

Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat köréből 434 
Hirdetések I-IV 




