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Az „Erdészeti Lapok" 1927. évi VII—VIII. 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
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény 

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

43.760/1927.—1/2. szám. 
HIRDETMÉNY 

az állami erdei facsemeték és suháugok kiszolgáltatása 
tárgyában. 

Az állami erdei facsemetekertekből az 1927. év őszén és az 
1928. év tavaszán az állami szükségleteken felül fennmaradó 
facsemete- és suháng-feleslegek a következő feltételek mellett 
fognak az ezeket igénylő birtokosoknak kiadatni: 

/. feltétel. A hatóságilag már véglegesen kijelölt mindazon 
kopár, vízmosásos vagy futóhomokos területekre, amelyekről a 
kopárjavítási tervek jóváhagyást nyertek, a szükséges erdei 
facsemeték olyan feltétel mellett adatnak ki, amint azt a bir
tokosok részére a jóváhagyott kopárjavítási tervek kilátásba 
helyezték. 

//. feltétel. A hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazda
sági érdekből befásítandó kopár, vízmosásos és futóhomokos 
területekre, valamint kisebb birtokosok önkéntes elhatározásá
ból az Alföldön tervbe vett erdőtelepítések céljaira igényelt 
erdei facsemeték — amennyiben az illetékes m. kir. erdő fel
ügyelő vagy m. kir. erdőhivatal vezetője igazolja, hogy a cse
meték ára folyamodót anyagi erejéhez mérten túlságosan meg
terhelné — kivételesen és csak teljesen indokolt esetben, a ter
melési költségek elengedésével szolgáltatnak ki és a csemete
kertben csomagolatlanul átvéve, a kiszedési költségek meg
térítése ellenében, vasúti szállítás esetén pedig a kiszedési, 
csomagolási és a felvevő vasúti állomásig való fuvarozási költ
ségek megtérítése ellenében fognák kiadatni. A vasúti szállítási 
költség mindenkor az érdekelt birtokost terheli. 

III. feltétel. Hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazda
sági érdekből befásítandó kopár stb. területekre, valamint azon 



alföldi erdőtelepítésekhez és fásításokhoz, amelyeket módosabb 
birtokosok túlságos anyagi megterhelés nélkül saját költségükön 
elvégezhetnek, úgyszintén az állami ellátásba vett és állami 
ellátás alatt nem álló erdőterületek vágásainak és tisztásainak 
beerdősítésére és egyéb fásítási célokra szükségelt erdei facse
meték és suhángok az alábbiakban megállapított költségeknek 
és ezenkívül az esetleg felmerülő csomagolási és szállítási költsé
geknek megtérítése ellenében lesznek kiszolgáltatva. 

A csemeték és suhángok ára és kiszedési költsége a 
következő: 

ezer darab Egy darab 
iskolázatlan mag- iskolázott 

ágyi csemete * csemete sunang 

F a f a j 

1 Erdei fenyő 4—-
2 Feketefenyő 4 — 
3 Tölgy, cser 7-— 
4 Akác 5— 
5 Gledics, sophora, maciura 6 — 
6 Juhar, kőris, szil 5-50 
7 Celtis, olajfűz, koelreutheria 650 
8 Hárs - ~ 8-— 
9 Eperfa, vadalma, vadkörte, vad

cseresznye 7'— 
10 Amerikai dió 7-— 
11 Vadgesztenye 550 
12 Szelíd gesztenye 11— 
13 Fűz-, nyár- és tamariskadugvány 

sima 3 — 
14 Fűz-, nyár- és tamariskadugvány 

gyökeres __ ._ — — 6-— 
15 Egyéb fafajok 8 — 

6 — 
6 — 
9 -
T— 
8-— 
7-50 
8-50 

11-— 

9 — 
750 

15 — 

11-

p e n g ő 

- T-
- T-

0 50 0-30 

1— 0-60 

A fenti árakban a csemeték és suhángok kiszedési költsége, 
mely ezer darabonként fenyőcsemeténél 1 P 40 f., lombfa
csemeténél 2 P, suhángoknál darabonként 8 f. már benfoglal-
tatik. Csomagolási és a felvevő vasúti állomáshoz való fuvaro
zási költség ezer darab csemete után 1 P, egy csomag suháng 
után 2 P. 

A facsemeték és suhángok kiszolgáltatásáért az 1927. év 
őszi erdősítésekhez szántakat illetőleg legkésőbb 1927. évi július 
hó végéig, az 1928. év tavaszi ültetésekhez szántakat illetőleg 
pedig legkésőbb 1.927. évi október hó végéig, az ültetés helyére 
illetékes m. kir. erdőigazgatóságnál szóbelileg vagy írásbelileg 
kell jelentkezni. (Az erdőigazgatóságok jelenlegi székhelyei: 
Gödöllő, Miskolc, Debrecen, Kecskemét, Győr és Kaposvár.) 



Ez alkalommal határozottan meg kell jelölni a beültetendő 
terület helyét (község, dülő), minőségét (kopár, vízmosásos, 
futóhomokos terület, vágás, tisztás, stb.) és kiterjedését, továbbá 
a szükséges csemeték s illetőleg suhángok faját, korát és meny-
nyiségét, az ültetés idejét (1927. év ősz vagy 1928. év tavasz), 
a jelentkezőknek vagy megbízottjának pontos címét (lakóhely, 
utolsó posta) és végül, hogy a csemeték a közölt (I—III.) feltétel 
melyike szerint igényeltetnek. 

Figyelmeztetem az érdekelt birtokosokat, hogy elkésett 
jelentkezések, valamint a földmívelésügyi minisztériumhoz 
közvetlenül benyújtott vagy más hatóságokhoz beterjesztett 
megkeresések figyelembe vétetni nem fognak. 

Figyelmeztetem a birtokosokat arra is, hogy azok a jelent
kezők, akik az igényelt és kiutalványozott csemetéket vagy 
suhángokat ok nélkül visszautasítják,' vagy nem arra a célra 
használják fel azokat, amelyet megjelöltek, jövőben az állami 
csemetékben való részeltetés kedvezményétől elesnek. 

Az 1898. évi X I X . t.-c. alapján állami ellátás alatt álló erdők 
és kopár területek birtokosai részére szükséges facsemeték 
kiutalványozása iránt a szükséges lépéseket a m. kir. erdő
igazgatóságok ezentúl is hivatalból teszik meg. 

A csemeték szótküldése tavasszal március hónapban, ősszel 
pedig október és november hónapokban fog megtörténni. 

Budapest, 1927. évi június hóban.* 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

(IV. I. 1.) 
Szakvizsgázott, 36 éves, erős, egészséges, jó megjelenésű, 

katonaviselt, nős, egy 5 éves gyermekkel bíró erdőőr és vadőr, 
gyermekkora óta hercegi erdészetben hosszú időt a legnagyobb 
megelégedésre töltött el, az erdészet legmesszebbmenő követel
ményeinek megfelel, jelenleg is az Alföldön 40 kat. holdat erdő-
sített, csemetekertkezelésben, dúvadirtásban, vadászatban, az 
orvvadászok üldözésében, vadóvásban, vadtenyésztésben hosszú 
és precíz gyakorlata van, elsőrendű szolgálati bizonyítványok
kal rendelkezik, szerény igényekkel erdőőri vagy vadászi állást 
keres. Saját költségén költözködik. Bemutatkozásra megy. Szí
ves megkeresést kér Varga József erdőőr, Kiskunmajsa. 

(11. I. 1.) 
35 éves, családos erdőmérnök, aki üzemtervkészítésben, 

földmérési munkálatokban is gyakorlattal bír, azonnal belépne 
uradalomba mint kezelő-erdőtiszt, vagy üzemrendezés, felmérés 
tartamára segéderőnek. Szíves megkeresést kér Nagypál 
István oki. erdőmérnök, Keszthely, Festetics-u. 11. (7. IV. 1.) 

* Szerkesztőségünkhöz érkezett j ún ius 18 -án. 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
erdőőri állásra. 

Pest-Pilis Solt-Kiskun vármegye közig. biz. gazdasági al
bizottságának 1927. évi 6433. számú határozata értelmében pá
lyázatot hirdetek a budapesti m. kir. erdőhivatal kerületében 
üresedésben lévő budapesti járási erdőőri állásra. 

Az állás javadalmazása a következő: 
Évi fizetés 979 pengő 

„ lakbér 130 „ 
„ utazási átalány 200 „ 
„ családi pótlék családtagonként 132 „ 

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy keresztlevéllel, 
erdőőri szakvizsga-bizonyítvánnyal, hatósági orvosi, erkölcsi, 
valamint családi állapotukat is igazoló bizonyítvánnyal, vala
mint eddigi szolgálatukra vonatkozó szolgálati bizonyítványuk
kal felszerelt s kellően bélyegzett és a Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye közig. biz. gazdasági albizottságához címzett kérvé
nyüket / . évi augusztus 31-ig a m. kir. állami és koronauradalmi 
erdőigazgatósághoz Gödöllőre, avagy a m. kir. erdőfelügyelőhöz, 
Budapest V., Országház-tér 11 nyújtsák be. 

A kinevezendő járási erdőőr tartozik állását a kinevezés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül elfoglalni és 1 évi ki
fogástalan szolgálat után lesz véglegesítve. 

Budapest, 1927. évi július hó 25-én. 
(12. I. 1.) Budapesti m. kir. erdőfelügyelő. 

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. (2. III. 2.) 

Középiskolával, kettőéves szakiskolával és szakvizsgával 
bíró erdész, 15 évi g'yakorlattal erdószi, fővadászi, vadászi vagy 
ebhez hasonló állást keres bármikori elfoglalásra. Gyakorlatai 
kiterjednek az erdőkezelés és erdőrendezés külső és belső mun
kálataira, vadtenyésztés és vadóvásra, valamint mezőgazdaság 
szakszerő kezelésére. Jelenleg egy iparvállalatnál van alkal
mazásban. Szíves megkeresést „Lelkiismeretes jeligére a szer
kesztőségbe kér. (10. II. 1.) 

Öszivágású gyertyán-, hasáb- és dorongtüzifát keresek ab 
erdő megvételre. Ajánlatok Hucker József címére, Vékény, 
posta: Baranyakárász küldendők. (9. II. 1.) 



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 anyagokai Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(t. XII. 2.) 

150—200 ezer darab (ebből 30 ezer homokon nőtt), alkalmas, 
egészséges, 2 éves feketefenyő és 60 ezer 1—2 éves kocsánytalan 
tölgycsemetét keresünk őszi megvételre. A mag, illetve makk 
származási helyének megjelölésével, Tolna, Baranya és Somogy 
vármegyék uradalmaiból kérünk árajánlatot. Hercegi erdőgond
nokság, Dombóvár címre. (8. II. 1.) 

Könyvelőnek ajánlkozom erdőgazdaságba; hol az erdőérté
kesítéssel kereskedelmileg foglalkoznak. Nős, fiatal, gyermek
telen vagyok, kereskedelmi érettségivel, hároméves erdészgya
korlattal, jelenleg is felelős, felmondatlan állásban, ezért szíves 
értesítést „Mincinger J., Szigetvár" dupla borítékban kérek. 

(6. I. 1.) 
Kétéves erdőőri szakiskolát végzett, 29 éves, nős erdőőr, 10 

évi erdőgazdasági és faipari, fakereskedelmi prakszissal, vadá
szat, vadtenyésztés, méhészet terén is teljes jártassággal rendel
kezik, gyakorlati ismereteinek érvényesítése céljából erdőbirto
kon óhajt elhelyezkedni véglegesen erdészi, főerdőőri vagy jobb 
erdőőri állásban. Vállalja kisebb erdőgazdaság önálló vezetését 
is. Bemutatkozásra megy. Referenciái elsőrangúak. Megkeresést 
a szerkesztőség „Jobb jövő" jelige alatt továbbít. (5. I. 1.) 



Baranya megye dombos vidékén fekvő, 1600 kat. hold erdő
ből és 400 kat. hold mezőgazdaságból álló birtokok vezetésére 
egy erdészeti középiskolát végzett, gyakorolt erdőtisztet keres
sek, ki úgy az erdő-, mint a mezőgazdasági teendőkben teljes 
jártassággal bir. A pályázó nevét, korát, családi állapotát, ta
nulmányait, eddigi működését és fizetési igényeit tartalmazó, 
bizonyítványmásolatokkal felszerelt ajánlatok „Lignum" jeli
gére Pécs, posterestante, intézendők. Nyugdíjasok is pályáz
hatnak. 
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