
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
AZ ERDÉSZETI SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL 

A magyar királyi földnríveléeügyi miniszter előterjesztésére 
az állami erdészeti tiszti személyzet létszámában. Jeszenszky Fe
renc, Hollós Gyula, Irinyi Aurél és Gulyás Jenő erdőtanácsosok-
nak a magyar királyi főerdőtanácsosi címet adományozóim. 

Kelt Budapesten, 1925. évi december bó 11. napján. 
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Az „Erdészeti Lapok" 1926. évi I. 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 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 

Faértékesitő 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. 

(1. XII. 1.) 

Szakiskolát végzett, 23 éves, erdőőr, kitűnő szolgálati és 
szakvizsga-bizonyítvánnyal, állást keres azonnali vagy későbbit 
belépésre. Cím: Bögre József erdőőr, Kőrösladány, Békés m. 

3. 111. 3). 



KÖRMENDI FENYŰMAGPERGETŰGYARA 
II • I I — — — 1 KÖRMEND ( V A S M E 0 Y E ) H M B B m ^ ^ M 

Ajánl a Legolcsóbb napiáron szavatolt magas 
csiraképességü erdei, fekete-, lúe-, vörös- stb. 

fenyőmagvakat, 
mésü akác-, ; u / i a r - kőris-, c/leaics-, éger- stb 

lombfamagvakat, Z n i 
frisstermésü alma-, körte-, cseresznye-, mahalob-

myrabolán- stb. 

gyümölcsmagvakat 
I saj&atftgpsrfatStelepUak, mint Ilyes, a legnagyobb Magyarországon 

Nagyobb szükséglet esetán külön előnyös árajánlattal szolgálunk 
TáTlrat! cini: „VIzl, Körmend1-

(2 XII. 4) 
Dr. báró Gerliczy Félix uradalma Deszk (Torontál megye) 

megvételre ajánlja a következő csemetéket: Amerikai kőris 
1 éves, készlet 150 ezer darab, ezer darabonként 60 ezer K ; 
Amerikai Ikőris 2 éves, iskol. készlet 30 ezer darab, ezer dara
bonként 250 ezer K ; Szilfa 1 éves, készlet 50 ezer darab, ezer 
darabonként 80 ezer K; Szilfa 2 éves, iskol. készlet 5 ezer da
rab, ezer darabonként 80 ezer K ; Akác 1 éves, készlet 100.000 
darab, ezer (larabonkénit 80 ezer K ; A k á e . 2 éves, készlet 
50 ezer darab, ezer darabonként 150 ezer K; Akác 3 éves, 
készlet 30 ezer darab, ezer darabonként 300 ezer K ; Akáe 
subáng, készlet 30 ezer, darabonként 2 ezér K; Akác sorfa, 
készlet 20 ezer, darabonként 5 ezer K. A z árak ab faiskola 
értendők. Csomagolás, vasútra szállítás önköltségen! számíttatik. 
A megrendelésnél az összeg fele előre beküldendő. Minden szál
lítmány titánvételesen szállíttatik. Jószágigazgatóság 

(3. III. 3.) 
Eladunk am. vöröstölgymakkot (Quercus rubra) métermá

zsánként 500 ezer koronával. 
Pngi. Erdőgondnokság Izabellaföld, u. p. Mohács. 

(4. II. 2.) 



K ő s z e g i 

Fenyőmagpergetőgyár 
K ő s z e g 

A soproni iparkiállításon aranyéremmel kitüntetve 

kocsánylalan tölgymakkot, bükkmak-
kot 80/85%, magas körismag (előcsírázot-
tat is!) amerik. körísmag, virágos kőris, 
akác, Gledicsia és mindenféle lombfamagvakat. 

Gyiimölcsmagvakat; Myrabolana, alma, 
körte, keserümandula stb., rosa canina-magot. 

Erdészet i c s e m e t é k e t , erős gyökér-
zetücsemeteágyi csemeték: feketefenyő, erdei-, 
vörös-, banks-, 2-3-4 éves lucfenyőcsemetét, 
cserfa, juhar, gyertyán, bükkfa, akác stb. 

GyÜmÖlCSVadonCOkat: keserümandula, 
alma, sajmeggy, magas kőris, virágos kőris, stb. 

Kérjen elónyárajánlatot, Pontos, gyors kiszolgálás. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Ajánlunk tavaszi szállításra 
szavatosság mellett legmagasabb 
csiraképességgel bíró erdei 
magvakat: teketefenyőmag 
85/90%, e r d e i f e n y ő m a g 
85/90% csiraképes, lucztenyő, 
vörösfenyő, banks-, sima-, 
jegenyefenyőmagot, Thuja-
magot és külföldi Exoták-mag-
vakat; továbbá kocsányos és 

(8. 1/ . 1.) 



ÍV 

Kocsánytalan tölgymakkot 
(Qu. sessiliflora) 

Kocsányos tölgymakkot 
(Qu. peduncula) 

Csertölgymakkot 
(Qu. cerris) 

egyéb lomb- és tűlevelű iák magvait 
csíraképességi jótállás sal szállít, 

KEINER REZSŐ 
ny. m. kir. erdömérnök, erdészeü mag, csemete-

és fakereskedö 

GÖDÖLLŐ 
(9. I. 1.) 

Fiatal, okleveles erdömérnök, fakereskedelmi, faipari 
vállalatnál vagy uradalomban állást keres szerény javadalmazás
sal. Megkeresést „1901" jelig re a kiadóhivatalba kér. (7. I. 1.) 

Oki. erdömérnök, jelenleg uradalmi bérlő, 10 évi erdőgaz
daságipraxissal elvállalja nagyobb uradalom erdőbirtokának és esetleg 
1000 holdig terjedő mezőgazdaságának szakszerű és pontos veze
tését. Cím megtudható a szerkesztőségnél. (6. III. 1.) 

A Hirdetmény. 
M Á V mellett készletezett 570 m 3 bükk haszonfa kisebb-

nagyobb csoportokra felosztva 1926. évi január hó 26-án el
adásra kerül. 

Bővebb felvilágosítást nyújt postabélyeg beküldése elle
nében a 
(10. I. 1.) miskolci m. kir. erdőigazgatóság. 



„Az Erdészeti Lapok" 1926. évi I. füzetének tartalma: 

Oldal 

— Az állami erdészet első tisztviselője nyugalomba vonult (Cz) 1 
Róth Gyula: Erdőgazdaságunk a természettudományi országos kon-

gressuson — „ - — 2 
— A hitbizományok kérdése és az erdőgazdaság 20 
— Az úi építőipari törvénytervezet 24 
Irodalom: A vizszintes fűrész alkalmazása a fűrészüzemekben. (Ismer

teti a „Holzmar kfr'ban megjelent közlemény nyomán: Szy 
Géza hgr. urad. erdőmérnök) — 25 

Hivatalos közlemények: I. Rendelet a vadőri vizsga ügyében. — 
II. Hirdetmény az erdészeti államvizsga tárgyában •__ 30 

Különfélék. Nagyarányú nyugdíjazás az állami erdészeti tisztikarnál. 31 
- Halálozás. — Uj ügybeosztás a földmív. min.-ban. — A gaz
dasági fatermelés kézikönyve megjelent. — Az alföldi erdőte
lepítési szaktanács ülése — A felsődunántúli Erdészeti és 
Vadászati Egyesület megalakulása. — Az Orsz. Erdei Alapról 
szóló 1923: XX. t.-c. végrehajtási utasítása megjelent. — A m. 
kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola évkönyve az 
924/25. évről. — Az Országos Gazdasági Munkáspénztár tag
jainak összeírása. - Elismerés.— Kérelem. - Erdőgazdaság
tudományi kísérletek és kutatások. Magyarország földbir
tokviszonyai és a foldbirtokreform 

Változások és kitüntetések stb. 45 
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