
A magyar királyi földmívelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök 
• összesített személyzeti létszámában Molnár Antal és Forster Imre oki. 

erdőmérnököket a IX. fizetési osztályba m. kir. erdőmérnökökké kinevezte. 

* 

Budapest székesfőváros tanácsa 1928. évi december hó 18-án tartott 
tisztújító rendkívüli tanácsülésén az erdőtanácsosi állásra Csizmazia 
Lászlót, az erdőfőrmérnöki állásra pedig Komáromi Lászlót válasz-

, totta meg. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

H I R D E T M É N Y 

az 1929. évi utolsó erdészeti államvizsga tárgyában. 

Az 1929. évben a tavaszi erdészeti államvizsga 1929. évi április 
hó 8-án és a rákövetkező napokon fog megtartatni. Az 1929. év tava
szán erdészeti államvizsgát tenni szándékozókat felhívom, hogy a 
szabályszerűen felszerelt és kellően felbélyegzett kérvényeiket az 
ehhez szükséges engedély iránt a földmívelésügyi minisztérium erdé
szeti főosztályának címére (Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 11.) 
legkésőbb 1929. évi március hó 5-ig küldjék be. 

Az erdészeti államvizsgára való bocsátásra mindazok igényt tart
hatnak, akik a főiskola szabályszerű elvégzését záradékolt lecke
könyvvel igazolják. 

Az erdészeti államvizsga alkalmával 50 (Ötven) pengő vizsga
díjat kell fizetni. 

Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy a régi rendszer szerint 
végzett főiskolai hallgatók oklevelüket ezen határidőn túl csak az 
érvényben álló szigorlati rendszer alapján szerezhetik meg. 



Az „Erdészeti Lapok" 1929. évi I. 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 betüíajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
20 fillér. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számíttatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény.* 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fill., álláskeresleti hirdetéseknél 6 KII. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 

Budapest LX, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tővőnáltó vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

Állást keres 39 éves, szakvizsgázott, tősgyökeres erdőőr, 
kis családú, magyarul, németül beszél. Jó bizonyítványokkal 
rendelkezik. Jelenleg állásban van. Drexler János prépostsági 
erdőőr, Hövej, Sopron m. (3. III. 3.) 

Erdészi vadászat-vezetői vagy tógazdaság-vezetői állást ke
res az erdészet és vadászat minden ágában, valamint tógazda
ság létesítésében és okszerű kezelésében több évi gyakorlattal 
bíró főerdész, esetleg azonnali belépésre is. Ohalupeczky János 
főerdész, Murakeresztur, Zalám. (4. III. 3.) 



5130—1928. szám. 

P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y . 

Vas vármegye közigazgatási bizottsága gazdasági albizottságá
nak 3228—1928. kb. számú határozata alapján a vasvári m. kir. erdő
hivatal kerületében megüresedett, Vasvár székhellyel rendszeresített 
III. osztályú járási erdööri állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

Az állás javadalmazása: évi fizetés 1090 pengő és évi lakbér 
100 pengő. 

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy keresztlevéllel, erdőőri 
szakbizonyítvánnyal, hatósági erkölcsi és orvosi, továbbá családi álla
potukat igazoló bizonyítvánnyal, valmint eddigi szolgálatukra vonat
kozó bizonyítvánnyal felszerelt, kellően bélyegezett s Vas vármegye 
közigazgatási bizottsága gazdasági albizottságához címzett kérvényü
ket legkésőbb 1929. évi február hó 15-ig a „Győr i Erdőigazgatóság" 
címére (Győr, Bisinger-sétány 38. sz.) nyújtsák be. 

A kinevezendő erdőőr tartozik állását legkésőbb 1929. évi már
cius hó 15-én elfoglalni, mely állásában csak egyévi kifogástalan 
próbaszolgálat után lesz véglegesítve. 

Győr, 1928. évi december hó 28-án. 
( 8 . ) . M. kir. Erdőigazgatóság. 

Középiskolát, erdészeti gazdasági szakiskolát, szakvizsgát tett, 
jómegjelenésű, 38 éves, nős, családtalan fővadász, ki húszéves gya
korlattal rendelkezik, úgy apró-, mint nagyvad tenyésztése, vadásza
tok vezetése, mesterséges fácán tenyésztése, „Vol ierek" berendezése, 
keltetőgépek kezelése, valamint az erdőgazdaságban előforduló minden 
munkákban, irodavezetésben stb. teljes jártassággal bír. Jelenleg gróf 
Andrássy hitb. uradalmában mint vezető van alkalmazásban. Hasonló 
alkalmazást keres április 1., esetleg március elsejére. Cím: Deák 
Rudolf urad. fővadász, Tiszadob (Ókenéz). (9. I I / l . ) 

Robinia Pseudoacacia (akác-csemete) eladó: 

E g y é v e s I. oszt. 100 drb 1.30 1000 drb 12— 10.000 d rb 100.—P 
II. oszt, 100 d rb 1— 1000 drb 9.— 10.000 d rb 85.— P 

K é t é v e s I. oszt, 100 drb 3.— 1000 drb 28.— 10.000 drb 260.— P 
II. oszt. 100 drb 2.— 1000 drb 18.— 10.000 drb 160.— P 

.„Stephaneum" Ker tgazdaság , Oroszvár , M o s ó n ni. (2. III. 3.) 

Tö lgy makkot , b ü k k m a k k o t 
és mindenféle lomb- és fenvó'magvakat, lomb-
és fenyőcsemetéket, díszfákat, sorfákat, gyü
mölcsfákat őszi és tavaszi szállításra ajánl: 

KEINER REZSŐ ok leve les e r d ő m é r n ö k , Gödöllő. (5. ív. 4 ) 



l!l 

P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y 

ERDŐŐRI Á L L Á S R A . 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közig, bizottsága gazdasági al
bizottságának 1928. évi 12.667. számú határozata értelmében pályá
zatot hirdetek a szentendrei m. kir. erdőhivatal kerületében üresedés
ben lévő pilisvörösvári járási erdőőri állásra. 

Az állás javadalmazása a következő: évi fizetés 1128 pengő, évi 
lakbér 132 pengő, évi utazási átalány 200 pengő és évi családi pótlék 
családtagonként 132 pengő. 

Pályázni szándékozók felhívatnak, hogy keresztlevéllel, erdőőri 
szakvizsgabizonyítvánnyal, hatósági orvosi, erkölcsi, valamint csa
ládi állapotukat igazoló bizonyítványokkal felszerelt, kellően bevég
zett és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közig, bizottsága gazdasági 
albizottságához címzett kérvényüket folyó évi február hó 28-ig be
zárólag a m. kir. erdőfelügyelőhöz (Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 
11. szám) nyújtsák be. 

Az állással összeköttetésben a járási erdőőri nyugdíjalapnak 1929 
január 1-től leendő létesítése folyamatban van. 

A kinevezendő járási erdőőr tartozik állását a kinevezés kézhez
vételétől számított 15 napon belül elfoglalni és egyévi kifogástalan 
szolgálat után lesz véglegesítve. 

Budapest, 1929. évi január hó 1-én. 
(10.) Budapesti m. kir. erdő felügyelő. 

Nagy faipari és fakereskedelmi gyakorlattal rendelkező, nős, 
37 éves, erdőmérnök állását változtatni óhajtja. Szíves megkeresése
ket „Erdőmérnök" jeligére a kiadóhivatal továbbít, (11. I I / l . ) 

Abauj megyében fekvő uradalomba négy szakvizsgázott erdőőr 
felvétetik. Bizonyítványmásolatokkal ellátott kérvények dr. Halmos 
Károly földbirtokos címére Abaujkér, posta Abaujszántó külden
dők. (12.) 

Erdőőri és vadőri szakiskolát végzett, róm. kath. vallású, nőtlen, 
25 éves, azonnali belépésre erdőőri vagy vadőri állást keres, a magyar 
nyelven kívül a németet perfektül beszéli, egy és félévi praxisa van. 
igényei szerények. Szíves megkeresések Buszlauer János, Rácmecske 
(Baranya m.) címre küldendők. (13.) 

Dugványról nevelt 2—21/-? méter magas kanadai nyárfák, vala
mint dugványok tavaszi szállítására megrendeléseket elfogad Tuboly 
Lajos gazdasága. Ikervár (Vas megye) . (14. I I I / l . ) 

Önálló beosztást keres 30 éves, nőtlen oki. e rdőmérnök , 5 évi 
in tenz ív külső és belső praxissa l (erdészet, vadászat, halgazda
ság). Je lenleg u rada lmi segéderdőmérnök . Megkeresések „ K i 
tartó munkaerő" je l igére a k iadóhiva ta lba kéretnek. (6. TII. 2.) 



Az „Erdészeti Lapok" 1929. évi I. füzetének tartalma: 

Oldal 

Xapüérdések <. 1 
Egyesületi közlemények: I. Jegyzőkönyv az 0. E. E. igazgatóválaszl-

mányá.nak Budapesten 1928. dec. 14-én tartott rendes üléséről 3 
II. Jegyzőkönyv az 0. E. E.-nek 1928. évi dec. 15-én tartott rend
kívüli közgyűléséről !' 

Különfélék: Farbaky István f — Halálozás — Kitüntetés — Az erdé
szeti főosztály ú.j ügy- és személybeosztása — Hoffmann Gyula 
előadása — 15. kimutatás a főiskolai segélyalapra befolyt ado
mányokról — Megvételre keresem 10 

Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat köréből 14 
Hivatalos közlemények: Hirdetmény az 1929. évi utolsó erdészeti ál

lamvizsga tárgyában 15 
Hirdetések I—III 

Stádium Sajtóváílalat Rt. Budapest. Felelős üzemvezető: Győry Aladár. 




