
elsők, kb. milyen számban és meddig tartózkodtak a területen 
ós mi volt a főtáplálékuk. A Budapesten megjelent csonttollú 
madarak és fenyőrigók közül már vagy 70 darabot sikerült meg-
gyürüzni és további fogási kísérletek folynak, hogy a szerencsés 
véletlen esetleg tudtunkra adja a nálunk megjelenők vonulási 
útjait és nyári tartózkodási helyeit. A gyürüzési munkálatok 
vezetésével az intézet részéről Warga Kálmán ornithologus van 
megbízva. 

A szíves tudósításokat Intézetünk cimére ,— Budapest, II., 
- Debrői-ut 15. — kérjük beküldeni. 

M. Kir. Madártani Intézet. 
A befizetések rovata megszűnt. Az 0 . E. E. igazgatóválaszt

mányának határozata értelmében az egyesülethez érkezett 
pénzküldemények nyilvános nyugtázását ezentúl költségkímélés 
szempontjából mellőzzük. Ezzel kapcsolatosan kérjük t. tagtár
sainkat, hogy az. egyesülethez irányított küldeményeikről szóló 
feladóvevényeket őrizzék meg, hogy szükség esetén a beküldés 
igazolható legyen. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

HIRDETMÉNY 
a tavaszi erdészeti államvizsga tárgyában. 

Az 1924. évben a tavaszi erdészeti államvizsga 1924. évi 
április hó 23-án és a rákövetkező napokon fog megtartatni. Az 
1924. év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándékozók fel
hívatnak, hogy a szabályszerűen felszerelt és kellően felbélyeg
zett kérvényeiket az ehhez szükséges engedély iránt a földmive
lésügyi minisztérium erdészeti főosztályának cimére (Budapest, 
V., Országhájkrtér 11. sz.) legkésőbb 1924. évi február hó végéig 
küldjék be. 

Az erdészeti államvizsgához való bocsátásra — az átmeneti 
időre való tekintettel — mindazok igényt tarthatnak, akik a fő
iskolára 1919. és az azt követő években iratkoztak be, amennyi
ben a kérvény benyújtásának napjáig a főiskola szabályszerű 
elvégzését záradékolt leckekönyvvel igazolják. 

Az erdészeti államvizsga alkalmával fizetendő vizsgadijat 
10.000 (tízezer) koronában állapítom meg. 

Budauest, 1924. évi január 29-én. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Az ^Erdészeti Lapok" 1924. évi I. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

A z ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért 
a lap irányával nem el lenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés miliiméterenkint 
240 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 40000 K.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apró hirdetéseknél egy szó 150 K, álláskeresleti hirdetéseknél 80 K. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

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

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdő tiszt urak rendelkezésére. 
(7. XII . 2.) 

Eladó 20.C0Ö darab egyéves amerikai kőrisfacsemete. Mai 
ár ezrenként 35.000 korona. Sok vadgesztenyefa, juharfa és más 
erős sorfa, parkfa, díszcserje, luxus és diszfenyők kaphatók 
"Copony Ede faiskolájából Körmenden, Vas megye. (16.) 



Vadászerdői szakiskolát és továbbképző tanfolyamot kitűnő 
eredménnyel végzett erdész, ki jelenleg is nagyobb erdőgazda
ság kezelője, ugy az erdészet, mint a vadászat minden teendői
ben nagy gyakorlattal bir, állást keres. Szives megkereséseket e 
lap kiadóhivatala továbbit. (12. II. 1..) 

35 éves, kis családdal rendelkező, magyar, német és tót nyel
vet biró egyén, ki mint erdőőr és vadőr 13 évig működött, igy 
ezen munkákban teljes jártassággal bir, erdőőri, vagy vadőri 
állást keres. Az állást azonnal elfoglalhatja. Cim: Kocsis 
Mihály, Szob, Hont megye. • (15. II. 1.) 

Hazai ipar és termelés 

Kőszeg i 

Fenyömagperge 
( K ő s z e g , V a s m e g y e ) 
ajánl tavaszi vetésre legmagasabb 
csiraképességü 

tűlevelü-lombfa- és 
yümölcsmagvakatp 
rdei csemetéket ! 

feketefenyő- luczfenyö- thujamagot. 
1923. évi toboztermésből saját modern berende
zett magpergetőnkben pergettük ki és azok ma
gas csiraképességéért teljes szavatosságot vállalunk. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve! 
Magyarország legnagyobb magpergető gyára 

Cs 

CS 

Os 



A hédervári uradalom a tatai felsőbb szakiskolát végzett, 
v a g y hasonló képesítéssel biró segéderdészt keres azonnali belé
pésre. Cim: Hédervár, Győr megye. (8. III . 2.) 

V. urad. főerdész, 34 éves, rom. kath. vallású, 5 évi gyakor
lattal, ki a háborús tanulmányi veszteségek következtében utó
lag, ez év márciusában szerzi meg a németországi — Dresden 
melletti — „Tharandt"-i szász erdészeti főiskolán erdőmérnöki 
oklevelét, megfelelő erdőtiszti állást keres. Esetleg megszállott 
területre is elmegy, vagy ideiglenes alkalmaztatást is elfogad. 
Für H. S. Akademische Buchhandlung Tharandt, bei Dresden, 
Sachsen. (10. II. 1.) 

Főm. Pappenheim Siegfried gróf és grófné, Buják, nógrád
megyei erdőgazdasága folyó év február és március havában élő 
szarvasteheneket és üszőket bocsájt eladásra. Szarvasok nem 
vadaskertiek. Venni szándékozóknak készséggel'válaszolí Urad. 
Erdőhivatal Buják, Nógrád megye. (11.) 

31 éves, nős, vadőri szolgálatban kellő jártassággal biró 
erdőaltiszt azonnali belépésre állást keres. Cime: Szabó Vendel 
Budapest, Jász-utca 63. fsz. -2. (3. II. 2.) 

200 m. hold erdőterület, részben beültetve eladó. Cim a 
kiadóban. (17.) 

35 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr kincstári és uradalmi 
szolgálattal április 1-ére vagy azonnali belépésre állást keres. 
Erdőgazdasági munkákban, kis és nagy vadtenyésztésben teljes 
jártassággal bir. Jó bizonyítványokkal rendelkezik. Szives meg
kereséseket Grieger Miklós, Német-Szt.-Király, u. p. Bakony-
Magyar Szent Kirá ly cimre kér. 

VUK M. ÉS FIAI BUDAPEST 
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDÖK 

A L A P Í T T A T O T T : 1847 — — — 

Vásárolnak tölgydongafa, talpfa vagy tüzifatermelésre 
alkalmas erdőket tövön és feldolgozott fakészleteket. 

I roda: V. kerület, Kálmán-utca 10. 
Fatelep : V. kerület, Váczi-ut 160. (15. xn. 2.) 



26 éves, kis családu, 4 középiskolát végzett, .szakvizsgázott 
egyén, aki az erdőgazdasági munkában teljesen jártas, erdőőri 
állást keres bármikori belépésre. Szives megkeresést Mohalek 
Lajos Patacs, u. p. Rácváros, Baranya megye, címre kér. 

(4: II. 2.) 
. Erdőőr, ki vizsgával és nagyobb gyakorlattal rendelkezik,. 

felvétetik Kremzir Mór gazdaságában, Belcsapuszta. Posta,. 
távírda és vasútállomás. (13.) 

(19, XII, 2.) 

Tölgy-, bükk-, nyár-, hars-, 

DIÓ-GÖMBFÁT 
és egyéb kemény farönköket is 
bármely mennyiségben vásárol 

Furnérgyár és Keményfatermelő Rt. Bpest, IX, Csont-u. 1. 

Dr. LAMM ANTAL 
FENYŐ MAG PERGETŐ GYÁRA 

KÖRMEND 

Ajánl legmagasabb c s i ra ké p e s s é g ü összes 

ERDEI TŰLEVELŰ- ÉS 
LOMBFAMAGVAKAT ÉS 
GYÜMÖLCSMAGVAKAT 

V A L A M I N T K Ü L F Ö L D I 
D I S Z F E N Y Ő M A G V A K A T 

(1. V [ I . 1.) . 



Erdészi állást keres nőtlen, 32 éves, szakiskolát végzett 
erdész, az erdészt, vadászat és irodai munkák minden ágában 
gyakorlattal bir. Cim a kiadóhivatalban megtudható (6. II. 2.) 

Faárverési hirdetmény. 
A kassai r. kath. püspökség hejczei (Abaujtorna) erdejében 

folyó évi vágásként kijelölt és lábon álló 3411 darab kt. tölgyfa, 
196 m 3 műfa, 20 m 3 hasáb, 230 m 3 dorong és 106 szekér gally
fára becsült fatömeggel 22,000.000 korona kikiáltási áron nyilvá
nos szóbeli és zárt Írásbeli árverésen 1924 február 25-én délelőtt 
10 órakor a „Szerencs"-! városházán el fog adatni. 

Árverési és szerződési feltételek a hejcei és mádi r. kath. 
plébánián megtekinthetők. 

Mád, 1924 január hó. (14.) 
Jószágigazgatóság. 
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