
érdeklődésre érdemes ültetvényekeit, sőt egyes érdekesebb pél
dányokat is, legyenek azok akár magán-, akár közterületen, de 
számontartja a külföldön lévő érdekességeket is. Havonkint 
ülést tart, ezeken az üléseken folyó ügyek mellett előadások, 
bemutatások és rövidebb közlések útján alkalmat nyújt tagjai
nak tapasztalataik, megfigyeléseik közlésére és ismereteik ki
egészítésére. A tagok között kialakulandó mag- és növény-csere
akciók nagyban előmozdíthatják az érdekesebb, értékesebb és 
ritkább fajok megszerzését és terjesztését. 

Felhívjuk tehát csatlakozásra mindazokat, akik akár mint 
botanikai, kertészeti és erdészeti szakemberek, akár mint 
kert-, növény- és erdőkedvelők részt kívánnak venni a hazánk
ban most már ezen az eddig elhanyagolt téren is meginduló 
kultúrmunkában, amely téren a külföldön már régen nagy és 
eredményes munka folyik (a németországi dendrológiai egye
sületnek 7000 tagja van), hogy így a ma külön-külön szerte
hulló, nyomtalanul veszendőbe menő megfigyelések és tapasz
talatok egységes tudássá legyenek tömöríthetők és közkinccsé 
váljanak. 

Tagdíj: 10 pengő. A szakosztály élén gróf Ambrózy Lajos 
rendkívüli követ, meghatalmazott miniszter áll. 

Adomány. Vitéz Rhédey László oki. erdőmérnök (Vizvár, 
Somogy megye) a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki fő
iskola menzája részére 40 pengőt adományozott. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m a g y a r k i rá ly i fö ldmíve lé sügy i miniszter előterjesztésére az á l lami 
erdőmérnökök személyzet i lé tszámában Béky Albert és Földváry Miksa 
főerdőtanácsosoknak a miniszter i tanácsosi c íme t a d o m á n y o z o m . 

Kel t Budapesten, 1927. év i ápri l is hó 30 napján. Horthy s. k . Mayer s.k. 

A m. kir . fö ldmíve lésügy i miniszter úr a k o p á r és fu tóhomokos terü
letek fásításánál szerzett érdemeiér t Sárközy Imre fö ldbi r tokos , nagy
bajomi lakosnak elismerését fejezte ki. 





Az „Erdészeti Lapok" 1927. évi VI. 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 betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
20 fillér. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárraj számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

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

Hirdetmény. 
Értesítem az érdekelt erdőbirtokosokat, hogy az üzemrende

zési nyomtatványok a m. kir. államnyomdánál (Budapest, I., Nádor-
tér 1. sz.) az alanti árakon, valamint a tényleges bérmentesítési 
költségek megtérítése ellenében beszerezhetők. 

A nyomtatványok árai a következők : 

Az E 5 . . . számúé 3 fillér 
» E 6 . . „ 3*5 „ 
„ E 2, 3, 7, 9, 10 és 11 . . . . . . . . . „ 4 „ 
„ E 4 , „ 5 „ 
„ E17 . . . . . . . . . . . . „ 5-5 „ 
») E12 — . . . „ 7 „ 
„ E15 és 16 . . . . . . „ 10 „ 

E18 . . . . . . . . . . . . „ 1L5„ 
„ E13 és 14 . . . . . . . . . . . . . . . „ 14 „ 
„ E 8 . . . . . . „ 16-5,, 
A m. kir. államnyomda a vele kötött megállapodás szerint a 

nyomtatványokat állandóan raktári készenlétben tartja és a meg
rendelőknek azonnal szállítja. 

Végül közlöm, hogy az üzemrendezési előírásoknak megfelelő 
nyomtatványok csakis a m. kir. államnyomdánál kaphatók. 

Budapest, 1927. évi április hó. 

M. kir. földmívelésügyi Miniszter. 
(3. III. 1.) 



Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 

Budapest LX, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tővőnálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(i. xn. 2.) 

Szakvizsgát tett, 36 éves, erős, egészséges, nős, katonaviselt, 
egy ötéves gyermekkel bíró erdőőr és vadőr, gyermekkora óta 
hercegi erdészetben nevelkedett, a kommün alatt kifogástalan 
erkölcsi magaviseletet tanúsított, az erdészet legmesszebbmenő 
követelményeinek megfelel, főképen az erdősítés terén nagy 
gyakorlata van, f. évben 40 kat. kopár területet akáccal erdő-
sített, csemetekert kezelésében, dúvadirtásban, vadászatban, 
vadóvásban a legnagyobb jártassággal bír. Hosszú és jó bizo
nyítvánnyal rendelkezik, szép írása van, irodai munkát is vé
gez, mezőgazdaságban is segédkezik, állandó alkalmazást keres. 
Szerény igényekkel főerdőőri, fővadászi, vadászi vagy jobb 
erdőőri állást keres október l-re vagy előbbi belépésre, ahol 
szorgalmánál fogva megbecsülik. Bemutatkozásra megy. Szíves 
megkeresést kér Varga József erdőőr, Kiskunmajsa, Pest 
megye. (IV. I. 1.) 



Hirdetmény. 

Nyírbátor község elöljárósága a község „Rosznyáros" erde
jében tárolt mintegy 270 m s tölgyrönkeladásra írásbeli verseny
tárgyalást hirdet. 

Az anyag a helyszínen, a részletes eladási feltételek pedig 
Nyírbátor község községházánál megtekinthetők. 

A zárt írásbeli ajánlatok nv-enkénti egységárban teendők 
és az ajánlatok benyújtásának határideje 1927 június 30-án d. e. 
12 óra, mely időpont után beérkezett ajánlatokat figyelembe 
nem veszünk. 

Az ajánlat borítéka a következő felírással látandó el: 
„Ajánlat tölgyrönkvételre. Községi Elöljáróságnak, Nyírbátor". 

Az ajánlatokat 1927 június 30-án d. u. 3 órakor bontjuk fel 
és a felbontásnál az ajánlattevők résztvehetnek. 

Nyírbátor, 1927. évi május hó 25-én. 

Gertvely főjegyző. (3. I. 1.) Papp főbíró. 

Erdőőri vagy vadőri állást keres azonnali vagy későbbi be
lépésre jó bizonyítványokkal rendelkező, 28 éves, nős, józan
életű, erélyes, feltétlen megbízható, szakvizsgázott erdőőr, ki 
az erdészeti teendőkben, apróvadtenyésztésben, ragadozó- és 
dúvadirtásban, kutyaidomításban teljes jártassággal bír. Kívá
natra személyes bemutatkozásra jelentkezik. Cím: Forgács Pál, 
Behlen-utca 41., Debrecen. (5- I. !•) 

24 éves erdőőr, kitűnő szolgálati és vizsgabizonyítvánnyal, 
hatévi gyakorlattal, erélyes, józanéletű, jó vadász, azonnali 
vagy későbbi belépésre állást keres. Szíves megkeresést kér a 
kiadóba „Szolgálni akarok" jeligén. (6. III. 1.) 



Hirdetmény. Erdészeti szakiskolát végzett, 11 évig önálló erdő

kezelő fővadász volt, szép erdősítésekért többször, legutóbb 1914. 

évben első díjat kapta a földmívelésügyi minisztériumtól, jelenleg 

8-ik éve báró Hatvány-uradalom mintagazdaságában számvivő

kulcsár, október 1-ére erdészethez állást keres, erdészettel együtt 

200—300 holdas mezőgazdaság szakszerű vezetését is vállalja. 

Varsány, u. p. Hatvan. 
Gere Ignác. 

32 éves oki. erdőmérnök, nős, 5 éves prakszissal, ki különösen 

az erdőrendezés, mérés, út- és vasútépítésben bír igen jó gyakor

lattal, állandó jellegű állást keres uradalom, yagy nagyobb faipari 

vállalatnál, 1928 március-május hó elsejével. Külföldre is bárhova 

elmegy. Bartha Lajos erdőmérnök, Nagybörzsöny, Kánya-puszta, 

(Hont megye). 
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