
talos íórura, hogy mi is észrevétethessük magiunkat a nagyvilág 
közvéleménye előtt. Akármilyen szegény is a trianoni Magyar
ország, kell, hogy legyen még egy pár koronája arra a célra, 
hogy szívesen emlegetett „kultúrfölénytiiiket" megvédhessük a 
világ erdészetének római olimpiászán s hirt adhassunk arról, 
hogy ha el is szakították tőlünk minden értékes erdőnket, meg
indult nálunk az alkotó munka, hogy egy hegyekben és fában 
szegény ország rontott, kiélt, agyon legeltetett erdemek rom
jain nívós és értékes erdőgazdaságot teremtsünk. 

Csak egy bizonyítékot hozok fel hirtelenében, hogy meny
nyire szükség van hirt adni magunkról. Nemrég jelent meg 
az „Institut International D'Agriculture" kiadásában „Les 
Forets" címen egy komoly erdőstatisztikai munka 430 oldal 
terjedelemben. Részletes adatokat hoz még a kis, alig ismert 
Lettország és Litvánia erdészeti viszonyairól is, de hogy Ma
gyarország egyáltalán van-e a világon, arról nincs tudomása. 

Tóth Bódog. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből. 

A magyar királya földmlívelévsüigyi minisizter előterjesztésére 
megengedem, hogy KamammAszIty József és Koámn István helyet
tes államtiitkárl címmel és jelleggel felruházott miniszteri taná
csosoknak, -nyugdíjaztatásuk alkalmából, sok évi buzgó stzogáia-
tu'kért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1926. évi feb
ruár hó 16. napján. Horthy e. k. Dr. Ptísthy Piál s. k. 



Az „Erdészeti Lapok 4* 1926. 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 
2500 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 400.000 K.) Táblázatos 
ésgarmondbetünélkisebbbetüfajtávalszedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 K. 

Külön me l l ék l e t ek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

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

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészleíek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

é s erdőtiszt urak rendelkezésére. 

fl- XII. 3.) 

Okleveles erdőmérnök, jelenleg uradalmi bérlő, 10 évi erdő
gazdasági praxissal elvállalja nagyobb uradalom erdőbirto
kának és esetleg 1000 holdig teirjedő mezog|a!zdaságániak szak
szerű és pontos vezetését. Cím megtudható a szerkesztőségnél1. 

(3. III. 3.) 



Bujáki uradalomban (Buják, Nógrádmegye) alkalmazást 
nyerhet egy központi erdőőr, aki főleg irodavezetésben és cse
metekerti munkákban jártas, továbbá egy erdőőr külső kerületi 
szolgálatra, aki az erdészeti teendőkön kívül a fővadápolásban 
is jártas. Csak szakvizsgázottak pályázhatnak. Okmányok má
solatban, orvosi és erkölcsi bizonyítvány eredetiben csatolandó. 
Zólomy Imre uradalmi erdőtanácsos. (8. I. 1.) 

Tölgymakkot (Kocsános) nagyobb tételben ab vagon Debre
cen kg.-ként 3300 koronáért és 2 százalékot ajánl a Pantodrqg 
Magyar. Gyógynövény Rt. Budapest, VIII., Baross-utca 13. 

(12. I. 1.) 

Ötezer darab jóminőségű, tölgy 
k i s v a s ú t i t a l p f a e l a d ó . 
Felvilágosítással szolgál az uradalmi erdőhivatal 
(ío.i i ) Nagyvázsony. 

F A R A G Ó B E L A 
ERDÉSZETI M A G N A G Y K E R E S K E D É S 

ÉS ERDÉSZETI CSEMETETELEPEK 

ZALAEGERSZEG 
i 

SZÁLLÍT 
H A Z A I É S K Ü L F Ö L D I F E N Y Ő M A G V A K A T 
ú. m.: pinus sylvestris, pinus austriaca, picea excelsa, larix europea, 
abies pectinata, pinus strobus, pinus Banksiana stb., továbbá lomb
levelű, ú. m.: akác, gleditschia, juhar, éger, szil, magaskőris, amerikai 
kőris és egyéb magvakat, valamint mindenféle hazai és külföldi gyü-
mőlcsmagvakat. Erdészeti csemetetelepeim a békeviszonyoknak meg
felelően átalakíttattak s mindenféle tű- és lomblevelű csemeték szállí
tására képesek. — Üvegházi és szabadföldi rózsák nagy választékban. — 

Árjegyzékkkel, vagy kívánatra külön árajánlattal készséggel szolgálok. 

CÉGEM VÁLTOZATLANUL FENNÁLL! 
A Faragó Béla cég csemetetelepei ma is tulajdonomat képezik, azok 
még csak időlegesen sem mentek át más tulajdonába, hanem minden
kor a Faragó Béla cég kizárólagos tulajdonát képezték. Minden ezzel 
ellenkező állítás, hirdetés valótlan s csak a nagyérdemű közönség 
megtévesztésére szolgál. FARAGÓ BÉLA 

(a. III. 2.) 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 



Kocsánytalan fölgymakkot 
(Qu. sessiliflora) 

Kocsányos tölgymakkot 
(Qu. peduncula) 

Csertölgymakkot 
(Qu. cerris) 

egyéb lomb- és tűlevelű fák magvait 
cs iraképességi jótállás sal szállít, 

KEINER REZSŐ 
ny. m. kir. erdőmérnök, erdészeti mag-, csemete-

és fakereskedő 

GÖDÖLLŐ 
(12. 1. 1.) 

Szakiskolát végzett, 39 éves erdőőr, kitűnő szolgálati és 
szakvizsgabizonyítvánnyal, az erdészet és a vadtenyésztés min
den ágában teljesen jártas, április 24-re állást keres, esetleg 
későbbre. „Szorgalmas" jeligére a lapkiadóhivatal továbbít. 

(13. I. 1.) 

1139/k. i. 1926. szám. 
Pályázati hirdetmény. 

Nagykőrös r. t. városnál üresedésben levő erdőőri állásra 
pályázatot hirdetek. 

Az állás javadalmazása a szervezési szabályrendelet 
75. §-ában megállapított természetbeni járandóságon felül 
jelenleg 265.200 koronában megállapított havi bér. 

A pályázók erdőőri szakvizsga letételét, erkölcsi megbíz
hatóságukat és magyar állampolgárságukat igazolni tartoznak. 

Pályázatok ezen hirdetmény megjelenésétől számítva 14 
napon belül a v. tanácshoz címezve nálam nyújtandók be. 

Nagykőrös, 1926. február hó 6. napján. (7. I. 1.) 

Dezső Kázmér 
polgármester. 



Pályázati hirdemény. 

Nógrád és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vár 
megyék közigazgatási bizottsága gazdasági albizotságának 
1925. évi 2715. száma véghatározata.értelmében pályázatot hir
detek a salgótarjáni m. kir. erdőhivatal kerületében üresedés
ben levő, Mátraszőllős székhellyel rendszeresíteti salgótarjáni 

„ alsó és Salgótarján székhellyel rendszeresített salgótarjáni 
felsőjárási erdÖőri állásokra.. 

Az állások javadalmazása a következő: 

Évi fizetés 12,240.000 korona. 
., lakbér 1,600.000 
„ utazási átalány - — — 2,400.000 „ 

Családi pótlék családtagonként — 1,632.000 „ 

Pályázni szándékozók felihívatnak, hogy keresztlevéllel, er
dőőri szákvizsgalbizonyítvánnyal, hatósági orvosi és erkölcsi bi
zonyítvánnyal, valamint eddigi szolgálatukra vonatkozó szolgá
lati bizonyítványokkal felszerelt s kellően bélyegezett kérvé
nyüket folyó évi március hó 31-ig a ni. kir. állami és korona
uradalmi erdőigazgatósághoz Gödöllőre nyújtsák be. 

A kinevezendő járási erdőőr tartozik állását a kinevezés kéz
hezvételétől számított 15 napon belül elfoglalni és egy évi ki
fogástalan szolgálat után fog véglegesíttetni. (14. II. 1.) 

Gödöllő, 1926. évi február hó 4-én. 

M. kir. áUtomii és koroncmradaimi eardőigazgatöság. 

254. kv. 1926. 
Tompa, Kelebia és Csikeria községek területén fekvő közvagyo*, 

Tompa. 

Pályázati hirdetmény. 

A Tomipa, Kelebia és Csikeria területén fekvő Közvagyon 
pályázatot hirdet egy erdőőri állásra a következő javadalma
zás mellett: 

Évi fizetés 720 aranykorona, két szoba ós mellékhelyiségek
ből álló szabad lakás, 1000 kéve kemény vágásrőzse, 9000 
földilletmény, évente egy öltözet posztóruha, egy darab bélelt 
esizmanadrág, egy darab vászonzubbony, egy darab erdőőri 
sapka, egy pár csizma egyszeri talpalással, háromévenkint 
egy darab báránybőrrel bélelt bekecs, egy darab posztókö-



peny. A közvagyon legelőm legeltetési joggal bír két darab 
lóra, négy darab szarvasmarhára és öt darab sertérse. 

Az erdőőri teendőkön kívül a körzetében levő legelőterüle
ten a mezőőri szolgálatban is segédkezni Köteles. 

Pályázni szándékozók keresztlevéllel, erdőőri iskolai ós 
erdőőri szakvizsgabizonyítvánnyal, orvosi, erkölcsi bizonyít
vánnyal, szolgálati és a forradalom alatti magatartásukra 
vonatkozó, valamint katonai szolgálatukra vonatkozó bizonyít
ványukká:! felszerelt, s felbélyegzett kérvényüket f. évi március 
hó 30-áig a Közvagyongondnokhoz intézve, a m. kit. erdőKiva-
talhozi Kiskunhalasra Küldjék be. 

Tompa, 1926. évi február hó 24-én. (9. 1. 1.) 
(Olvashatlan aláírás) 

közvagyongondnok. 

Kőszegi 
K ő s z e g ( V a s m e g y e ) 

A soproni kiállításon 
aranyéremmel kitüntetve. 

(iV.4. 3. 

Tavaszi vetésre szállít legmegbízhatóbb, 
legmagasabb csíraképességű 
f e k e t e f e n y ő , erdei-, 
luc-, v ö r ö s - , hanks-
f e n y ő m a g v a k a t . 
Lombfamagvakat,gy ü-
m ö l c s m a g o t , bükk-
makk, kocsányos tölgy-
makkot. Erdei 

csemeték. Gyümölcsvadoncok. 
K é r j e n e l ő n y á r a j á n l a t o t ! 



36 éves, nős, oki. erdővéd vagyok. Erdészetnél már működ
tem több évig. Kitűnő szolgálati bizonyítványom van. Folyó hó 
végén a hadseregből leszerelek, mint őrmester megyek tarta
lékba. Azonnali belépésre vállalnák erdővódi vagy vadászi 
állást. Nagy szakértelemmel birok úgy az erdészet, mint a va
dászat terén. Adminisztratív vezetést is jól értem. Szíves meg
keresést az alulírt címre. Markovics Imre Budapest. Rákóczi-út 
73. szám. (14. I. 1.) 

M A V mellett készletezett mintegy 850 köbméter tölgy, 14 
köbméter cser, 25 köbméter juhar, 17 köbméter gyertyán ha-
szouí'a kisebb-nagyobb csoportokra felosztva, valamint 2000 drb 
tölgy és 48 drb bükk selejtes vasúti talpfa 1926. évi március 
hó 23-án eladásra kerül. Bővebb felvilágosítást nyújt postabé
lyeg beküldése ellenében a miskolci m. kir. erdőigazgatóság. 

Eladó egyéves, 30—60 cm. magas, dúsgyökérzetű gledicsia-
csemete. Ára ezrenkint 100.000 korona, tízezren felül 10 százalék, 
50 ezren felül 20 százalék engedménnyel. Csomagolás, vasútra-
szállítás önköltségi áron. Azonnal szállítható. Pannonhalmi fő
apátság erdőgondnoksága. Pápakovácsi (Veszprém vm.). 

(16. I. 1.) 
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