
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

Póthirdetmény az állami erdei facsemetéknek az 1924. év ta
vaszán leendő kiszolgáltatása tárgyában. 11573—1924. I. A . 3. 
földm. m. sz. Az állami csemetekertek készleteinek kiosztására 
vonatkozólag a Budapesti Közlöny 1923. évi június hó 5-én 
megjelent 125. lapszámaiban közzétett hirdetmény egyéb felté
teleinek változatlan meghagyása mellett, a hirdetmény. IV. 
pontjában megállapított termelési költségeket az alábbi kimu
tatás szerint módosítom: 
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1 éves 2 éves 3—4 éves 2 éves 3 éves 

T
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korona 

1 Erdei fenyő 7500 10000 12500 12500 17500 

2 

3 

Fekete fenyő 7500 10000 12500 12500 17500 2 

3 Tölgy és cser— __ 17500 .. 22500 

4 Akác 7500 10000 

5 Gledicsia 12500 15000 - " _ 
6 Juhar és kőris __ 10000 12500 

7 Szil _ 10000 12500 
* 

8 Hárs 17500 22500 

9 Vadcseresznye __' 17500 22500 • _ 

10 Amerikai dió_: 17500 22500 — —' • 

11 Vadgesztenye 10000 12500 — 

12 
Nyár- és füzfadug-
vány 7500 . _ 

13 
Nyár- és fiizfadug-
vány, gyökeres— 12500 15000 — \ — 

Budapest, 1924. évi február hóban. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Az „Erdészeti Lapok" 1924. évi III. 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 
600 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 100.000 K.) Táblázatos 
és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 400 K, álláskeresleti hirdetéseknél 200 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 erdőtiszt urak rendelkezésére. 
(-1. XII . 3.) 

Megtételre keresem Sobó: Középitéstan I—II. kötet és Ut-, 
vasút- és bidépitéstam; Vadas: 'Selmecbányái erdőaikadémda 
története; Erdészeti kisérletek 1917. évf. 3—4. és 1918. évf. 1—4. 
számát. Farkas Jenő erdőmérnök, Pápakovácsi. (13) 



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. (8. II. 2.) -

A székesfőváros erdeiben gyűjtött 50—60 métermázsa cser
makk jutányos áron eladó. Idevonatkozó felvilágositásokat ad 
a székesfővárosi erdő- és mezőgazdasági hivatal, I,. Retek-utca 
44. szám. (15) 

Hazai ipar és termelés 
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K ő s z e g i 

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

dg|L tí i levelü-lombfa-és 
gyümölcsmagvakat, 

SÜP^ erdei csemetéket ! 
erdeifenyö- 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! 
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12. IV. 30 



35 éves, kis családdal rendelkező, magyar, német és tói nyel
vet hiró egyén, ki mint erdőőr és vadőr 13 évig működött, igy 
ezen munkában teljes jártassággal bír, erdőőri, vagy vadőri 
állást keres. Az állást azonnal elfoglalhatja. Cim: Kocsis 
Mihály, Szob, Hont megye. (9. II. 2.) 

A hédervári uradalom a tatai felsőbb szakiskolát végzett, 
vagy hasonló képesítéssel biró segéderdészt keres azonnali belé
pésre. Cim: Hédervár, Győr megye. (5. III. 3.) 

V. ujrad. főerdész, 34 éves, róni. katli. 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. Akademisehe Buchhandlúng Thárandt, bei Dresden, 
Sachsen. (7. II. 2.) 

Erdőmérnök, fiatal, nős, jelenleg is 6000 holdas erdőbirtok 
önálló vezetője, kitűnő ajánlólevelekéi ugyancsak vezető állásba 
elmenne. Cim a .kiadóhivatalban megtudható. (16. III. 1.) 

Tavaszi erdősítéshez elsőrendű egyéves csertölgycsemete 
még kapható jutányos áron a pannonhalmi főapátság erdőgond
nokságánál, Pápakovácsi (Veszprém vm). (19.) 

Felkérem Sárga Dezső, IJdvardy József. Berta István Va-
dászerdőu végzett kartársakat, hogy címüket tudassák Nagy 
Lajossal, Győrszentiván. (17.) 

Akáccsemete, erőteljes, kétéves 100.000 darab eladó. Mán-
doki uradalom erdőgazdaságánál, Mándok (Szabolcs m.) (14) 

VUK M. ÉS FIAI BUDAPEST 
FATERMELŐK ÉS FAKERESKEDÖK 

A L A P Í T T A T O T T : 1847 , 

Vásárolnak tölgydongafa, talpfa vagy tüzifalermelésve 
alkalmas erdőket lövőn és feldolgozott fakészleteket. 

I roda: V. kerület, Kálmán-utca 10. 
Fatelep: V. kerület, Váczi-ut 160. (ta. xti. 3.) 



Harmincegy éves, nős, szak- és középiskolát végzet erdész 
állást keres oly uradalomban, hol a tudást és urunkat értékelik. 
Erdő-, v&id-, halgazdaság s vasútépítés, valamint iroda vezeté
sére, úgyszintén erdészeti csemetetelepek vezetésére vállalko
zik. Jelenleg is mint kezelőerdész uiíikiödik. Állást esetleg 30 
nap alatt vagy bármikor később elfogad. Személyes bemutatko
zásra jön. Szíves megkeresések az alanti címre kéretnek. Nagy 
József urad. erdész, Kismórkh'nla, p. Tét, Győr megye. (10) 

Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-, ° 6 , X I , , 8 ' ) 

DIÓ-GÖMBFÁT 
és egyéb keményfarönköket is 
bármely mennyiségben vásárol 

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

Dr. LAMM ANTAL 
FENYŐM AGPERGETŐGYÁR A 

KÖRMEND 

A j á n l legmagasabb c s i r a k é p e s s é g ü ö s s z e s 

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 . VII. 5.) 
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Fácántenyészíésben (angol módszer) és fővadtenyésztésben 
jártas vadász azonnali alkalmazást nyerhet. Javadalmazás: la
kás a vadaskertben, 8 q buza, 8 q rozs, 2 q árpa, 20 kg. só, 1800 
négyszögöl rét, 1800 négyszögöl kukoricaföld (egyszer előké
szítve), 2 tehén és növendékmarhának legeltetése, 3 drb göbének 
és egyéves szaporulatának legelő, 12 ürm. tűzifa (házhoz szál
lítva), készpénz 1200 korona (papírkorona). Csakis jó bizonyít
ványokkal (másolatban) rendelkezők sajátkezüleg irt kérvé
nyükkel alulirt erdőhivatalhoz forduljanak. Uradalmi erdőhi
vatal: Böhönye (Somogy megye). (20.) 

Az Almásy-uradalmak központi igazgatósága Nagybátony 
(Heves m.) pályázatot hirdet egy erdőőri állásra, melynek' ja
vadalmazása : évi 400 korona fizetés, évii 540 liter búza, évii 1200 
liter rozs, évi 420 liter árpa, szabad lakás, két anyasertés egy 
évi szaporulatára erdei legelő, egy tehén egyévi szaporulatára 
erdei legelő, 2 m. hold föld megszántva, .300 négyszögöl kert-
föld, 24 erdei méter fa, erdei kaszáló, erdészeti jutalék, lődijak. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Csakis hoszabb erdőüzemi gya
korlatai rendelkező, szakvizsgázott, csemetekert kezelésében 
jártas, középkorú, egészséges, erős erdőőrök pályázhatnak. Fel
tétlen engedelmesség és hűség elengedhetetlen kelékei a pá
lyázatnak. Saijátkezüleg íirott kérvények, melyben, a szatovizs-
gab'izonyitvány kelte, családi állapot, kor, honosság stb. köz
lendő. Csak két héten belül keltezett kérvényeik jöhetnek figye
lembe. Működési bizonyítványok .másolatban csatolandók. (12) 

38 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, kinek az erdészet, vadá
szat és méhészet terén bő gyakorlati tapasztalatai vannak, ál
lást keres. Szabó József erdőőr. B.-Mogyoród, up. Kiskomároni. 

(21.) 

490—1. 1924. 

Pályázati hirdetmény. 

A herceg Esterházy hitbizományi erdőigazgatóságia a 
hercegi erdőrendezőségnél megüresedett két ideiglenes minő
ségű erdőmérnökgyákornoki állásra ezennel pályázatot hir
det. A két állás ideiglenes jellegű és mintegy 3 évi tartanni 
megbízatássá] jár, amig a tervbevett erdőrendezési mainká
latok elkészülnek. 



Pályázhatnak az erdőmérnöki főiskolát végzett és j ó mi
nősítéssel biró főiskolai hallgatók, akik az erdőrendezésd külső 
munkálatok elvégzéséhez szükséges erőteljes szervezettel 
birnak. 

Fizetési feltételek: lakás, fűtés, élelmezésre havi 2 
(kettő) q buza és készpénzfizetés cimén havi l 1/^ (másfél) q 
buza mindenkori piaci ára, mely alatt a 76 kg.-os dunántúli 
szokványbuza budapesti tőzsdei középára értendő. Külső 
munkálatoknál szabályszerű uradalmi napidíj . 

A z okmányokkal kellőleg felszerelt kérvények legkésőbb 
f. évi március hó 31-ig a hercegi erdőigazgatósághoz Kapu
várra (Sopron megye) küdendők. A z állások legkésőbb áp
rilis hó folyamán elfoglalandók. 

Kapuvár , 1924 március hó 7-én. 

(18) Hercegi erdőigazgatóság. 
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