
tátott. Ezzel egyfelől a tanári kar régi óhaja teljesült, másfelől a 
főiskola egyetemi színvonala is határozottabb kifejezésre jut. — 
A Roessemann és Kühnemann R.-T. budapesti igazgatósága a m. / 
kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola ut- és vasútépítési tan
széke részére vasúti fénymásolati! rajzokat küldött. 

Erdei kihágások gyors letárgyalása, Az Erdészeti Lapok 
1922. évi november havi füzetében közöhük a belügyi miniszter 
urnák az erdei kihágások és az erdőkre vonatkozó kivételes jog
szabályokba ütköző kihágások tárgyalása és az Ítéletek végrehajtása 
tárgyában 131525—1923. B. M. szám alatt a törvényhatóságok első 
tisztviselőihez, valamint az államrendőrség főkapitányaihoz intézett 
körrendeletét. 

Miután az egyes rendőri büntető bíróságok még most sem 
fordítanak kellő gondot ezen kihágások körüli eljárásra s az idézett 
körrendelet ellenére az eljárást még ma is késedelmesén folytatják 
le, a földmivelésügyi miniszter ur felkérésére a belügyi miniszter 
ur 84830—1923. B. M. szám alatt ujabb körrendeletben utasítja az 
I. fokon eljárni hivatott rendőri büntető bíróságokat, hogy az emiitett 
kihágási ügyekben az eljárást soron kivül sürgősen folytassák le 
és a jogerős ítélettel kiszabott büntetést késedelem nélkül hajtsák 
végre. Vajha e körrendeletnek meg lenne a kivánt eredménye. (Pu.) 

- . — : 

H I V A T A L O S K Ö Z L E M É N Y E K . 

Hirdetmény. 
Az 1923. évben az őszi erdészeti államvizsga 1923. évi novem

ber hó 19-én és a rákövetkező napokon fog megtartatni. Az 1923. 
év őszén erdészeti államviszgát tenni szándékozók felhivatnak, hogy 
szabályszerűen felszerelt kérvényeiket az ehhez szükséges enge
dély iránt a földmivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának 
cimére (Budapest, V., Országház-tér 11. sz.) legkésőbb 1923. évi 
augusztus hó végéig küldjék be. 

Az erdészeti államvizsgához bocsátásra azok is igényt tart
hatnak, akik az előirt gyakorlati szolgálattal nem rendelkeznek, 
ha igazolják azt, hogy a gyakorlati szolgálatban mutatkozó hiá
nyosság önhibájukon kivül, valamely — a háborúval kapcsolatos 
méltánylást érdemlő ok következtében állott elő. 

Budapest, 1923 augusztus hóban. 
M. kir. földmivelésügyi minister. 



II. 
K Ö R R E N D E L E T 

valamennyi kir. erdőfelügyelöségnek, az erdei- és íeketefenyő 
tobozgyüjtésnek, magtermelésnek, valamint az erdei- és fekete-

fenyőmag forgalombahozatalának szabályozásáról. 
84750/1921. földmiv. min. — Az ország megcsonkítása óta 

fenyőerdőinkből csupán a dunántúli erdei fenyő- és feketefenyő
állományok maradtak meg olyan minőségben és kiterjedésben, 
hogy azokból magottermő években a hazai mesterséges erdő
telepítéshez és csemeteneveléshez szükségelt vetőmagmennyi
séget összegyüjthetjük, bővebb magtermés esetében pedig erdei 
fenyőmagból még kivitelre is jelentékeny mennyiséget jut
tathatunk. 

A fenyőtohozgyüjtést és annak kipergetését ezidőszerint 
kizárólag magáncégek gyakorolják, melyeknél a szabad ver
seny minden irányban korlátlanul és sokszor az erdőgazdaság 
érdekeinek rovására érvényesülhetett. 

Megtörtént, hogy egyes magkereskedők hazai eredetű 
erdei fenyőmag neve alatt francia származású magot hoztak 
forgalomba, amelyből az eddig szerzett tapasztalatok által be
igazoltál! egészséges és értékes erdei fenyőállományt nevelni 
•nálunk nem lehet. 

Másrészt magpergetőink arra sem fordítottak elég figyel
met, hogy a kipergetésre szolgáló tobozokat jó termőhelyen 
nőtt, egészséges, kifogástalánul fejlődött és kizárólag érett korú 
anyaiakról szedjék, amennyiben napirenden volt, hogy a mag-
pergetők megbízottai pl. a dunántúli vidéken a vasúti töltések 
mentén az elhagyott anyaggödrökben, elhanyagolt legelőkön 

•és silány talajú, ritkás erdőkben csenevészen nőtt, • földig ágas, 
girbe-görbe egyedeknek összegyűjtött apró tobozait szedték 
össze. 

Ilyen eljárás nemcsak a hazai . erdőgazdaságnak okoz 
hosszú időre kiható kiszámíthatatlan károkat, "hanem ennek 
folytatása a már kéteshirü magyarhoni fenyőmag külföldi 
becsértékének további lerontására vezetne. 

Szükségesnek tartom ezért, hogy a fenyőmagpergetéssel 
foglalkozó cégek közvetlen összeköttetésbe lépjenek azokkal az 
erdészeti uradalmakkal, amelyeknek rendszeres gazdaságában 
kellően gondozott, nagyobb kiterjedésű, idősebb korú erdei- és 
feketefenyőállományok vannak és hogy ezek az uradalmak 
viszont magtermő években a fenyőmagpergetéshez a fentiek 



szerint megkívánt kifogástalan minőségű fenyőtoboztermés 
közvetlen beszerzésére a magpergető vállalatoknak módot 
nyújtsanak. 

A hazai erdőgazdaságban nagyjelentőségű erdei fenyő meg
telepítéséhez szükséges vetőmagnak kifogástalan minőségben 
leendő biztosítása és az országból kivihető fenyőmag jó híré
nek megszilárdítása érdekében: egyrészt az erdei fenyőmagnak 
a vámkülföldről való további behozatalát engedélyezni nem 
kívánom, másrészt pedig gondoskodni óhajtok arról, hogy ugy-
a belföldi szükségletek fedezésére, mint a kivitelre termelt 
fenyőmagvak, állami ellenőrzés mellett, csakis jó termőhelyen 
nőtt, egészséges és magzókort- elért fákról gyűjtött, kellően be
érett tobozokból pergettessenek. 

Ebből kifolyólag felhívom a kir. erdőfelügyelőségeket, 
hogy kerületében a jobb talajon álló és tobozgyüjtésre megfe
lelő minőségű és korú erdei- és feketefenyőállományok birto
kosait, minden kínálkozó alkalmat felhasználva, igyekezzék 
felvilágosítani az erdei f'amagvak összegyűjtésének nemzetgazda
sági fontosságáról és jövedelmező voltáról. Igyekezzék egyúttal 
odahatni, hogy az erdőbirtokosok a hazai magkereskedőkkel 
közvetlen üzleti összeköttetésbe lépve, az erdei vetőmagvakat 
erdészeti alkalmazottaik vezetése mellett vagy házilag gyűj
tessék össze, vagy pedig, ha a magvak összegyűjtését a vevő 
emberei végzik, a gyűjtési munkát saját alkalmazottai által 
ellenőriztessék, különös figyelmet fordítva arra, hogy erdei 
vetőmagot, illetőleg fenyőtobozt csakis jó termőhelyen nőtt, 
elég idős, kifogástalan alakú, egészséges fákról, a tenyészévad 
végeztével és akként szedjenek, hogy az anyafákat felesleges 
sérülésektől kellően megkíméljék. 

U-tasitorm továbbá a kir.. erdőfelügyelőséget, hogy az erdei 
vetőmaggyüjtést és a fenyőtobozte,rmelést és szállítást saját 
hatáskörében is állandóan éber figyelemmel kisérje és ha vala
hol azt tapasztalná, hogy a mag- vagy tohozgyüjtés silány ter
mőhelyen nőtt, beteges egyedekről történik, az érdekelt mag
kereskedőket hivja fel azonnal a gyűjtés beszüntetésére, figyel
meztesse arra is>, hogy az ilyen magot át ne vegye és forga
lomba ne hozza. Abban az esetben pedig, ha valamelyik mag
kereskedő a kifogásolt mag-, vagy tobozgyüjtést a figyelmezte
tés ellenére továbbra is folytatná, vagy meg nem felelő fákról 
gyűjtött magot tudva forgalomba hozna, erről hozzám a körül
mények ismertetésével esetről-esetre részletes jelentést tegyen. 



Ezek után felhívom a kir. erdőfelügyelőséget, hogy ezt a 
-rendeletemet a kerületében működő magkereskedőkkel avval a 
figyelmeztetéssel közölje, bogy annak rendelkezéseit szem előtt 
tartani el ne mulasszák és ismeretlen száramzásu erdei vető
magot eladásra vagy fenyőtobozt kipergetésre felelőtlen egyé
nektől át ne vegyenek, mert abban az esetben, ha beigazolást 
:nyerne, hogy egyik-másik magkereskedő' a fent előadottak 
figyelmen kívül hagyásával nem megfelelő minőségű' fákról 
szedett és éretlen vetőmagot .gyűjtetett vagy vásárolt össze, 
vagy pedig valamelyik magpergető vállalat kifogásolt minő
ségű, értéktelen fenyőtobozt dolgozna fel és ebből nyert silány 
és tenyésztésre alkalmatlan fenyőmagot hozna forgalomba, a 
hibásnak bizonyult céget az állami famags zállitásból kizárom 
és az ellene felmerült kifogásokat az erdei famagvak kivitelére 
vonatkozó engedélyek tárgyalásánál is mérlegelni fogom. 

Értesítse végül az érdekelt magkereskedőket, hogy ki nem 
pengetett fenyőtobozra kiviteli engedélyt adni a jövőben nem 
fogok, mert fontos államháztartási érdeknek tartom, hogy bel
földi uiagpergető vállalataink ezeket a készleteket maguk dol
gozzák fel és magyar erdei fenyőmag ily módon csakis kész 
.állapotban és megbízható Minőségben kerüljön kivitelre. 

Budapest, 1923. évi március hó 12-éa. 
A miniszter helyett: 

Kaán, 
a. államtitkár. 

Levelezés esetén válaszbélyeget kérünk! 

Bedő: Erdőőr, Il lés: Vadőr cimű müve, az Erdé
szeti Zsebnaptár elfogytak s az Országos Erdészeti 
Egyesületnél nem kaphatók! 

„Az Erdő" című lap megszűnt! 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesitett befizetések 1923. évi július havában. 

A rövidítések magyarázata: 
A z akácfa monográfiája = A m . 
Alapítványi kamat = ak. 
Alapítványi töketörlesztés . . . . = att. 
Alapítványi tökekiegészités . . . . = attkg. 
Altiszti segélyalap ..- = Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Báró Bánfíy-D.-alapitvány . . . . . ' = BBa. 
Bedő-Albert-alapitvány . . . . . . — BAa. 
BUkktüzifa romlása stb ~ Btr. 
Egyéb bevétel = Egy. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei . . = EL. 
Erdészeti rendeletek tóra = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár = N p t , 
Erdészeti jelvény = Jlv. 
Erdészeti géptan = Gt. 
Erdőmiveléstan = Em. 
Erdőrendezéstan (Bel.) Rz. 
Erdőgazdasági problémák . . . . —-- Epr. 
Erzsébet-királyné-alapitv'ány.. . . = E. a. 
Értékpapírok kamatai = Ék 
Á fenyőfélék fájának összehasonlító 

szövettana = Fösz. 
Fából készült cukor és alkohol . . = Fca. 
Fatömegtáblák = Ftb. 
I. Ferenc-József-alapitvany . . . . = 1. F. J. 

Goldmann Henrik alap = 
Hazánk házi faipara (Gaul K á r o l y ) = 
Hirdetési dij az E. L.-ban . . . . = 
Hirsch Istvánné, szül. Kraft Anna 

segélyalapitvány = 
Hozzájárulás — 
Időközi kamatok ( t a k a r é k p é n z t á r i g 
Készpénzalapitvány = 
Külföldi fanemek tenyésztése ... = 
Lakbér = 
Lapdij (Erd. Lapok) ~= 
Legelő-erdő berendezése = 
Magyar Erdészeti Oklevéltár . . = 
Népszerű növénytan = 
Nyugdijalap • = 
Perköltség -
Postaköltség = 
Rendkivüli bevéte l . . . . = 
Szantner Gyula-alap = 
Tagsági dij = 
Tangens-táblázatok = 
Gr. Tisza-Lajos-alapitvány . . . . = 
W a g n e r Károly-alapitvány = 
Üzemtervi nyomtatványok . 
Üzemköltségek 

GHa. 
H. F. 
hd. 

H. I. a. 
H j . 
ik. 
k. a. 
Kft. 
lb. 
ld 

•M... L. 
E O T . 
N. Nvt 
Ny. a. 
Prk. 
pk. 
rb. 
Sza. 
td. 
Tt.- . 
TLa. 
W K a . 

. ük. 

Ambrózy-Mig'a^zi István gr. ak. 504.—., pk. 20.—, Andrássy 
Gyöngy gr. ehiv. üz. 2850.—, pk. 800.—, Ajtai Sándor td. 1000*.—. 

Baka Ferenc Rz. 240.—, Bojtor N. ki. 200.—, Brassói-cellulóze-
gyár Itt. 10.000.—, Béfey Albert td. 250.— Barthos Gyula ak. 1000.—, 
Bárdos. József td. 2020.—. 

Csopiay Kornél ak. 400.—. 
Drexiler János ld. 1000.—, Devecscri urad. pk. 150.—, Deber-

tolis Ferenc hd. 3600.—, Debrecen sz. kir. város ak. 500.—, pk. 20.—. 
Eszterházy hercegi erdőgazd. iiz. 15.600.—, pk. 1170.—. 
Fejétr József Ep.r. 250.—, pk. 50.—, Földmiv. min. ld. 3000.—-, 

hd. 2401.—, hd. 4955.—, Epr. 26.260.—, F r i d i * Árpád üz. 600.—, td. 
700.—, Fáért. biv. ld. 150.—, WKa. 300.— Fehér Dániel dr. td. 
1000.—, Fekete Zoltán td. 250.—, Flóra István ld. 300.—, Fülöp Jó-
zsiás Száisz-Kóíburg Gotbai hg. hj. 200.000.—. * 

Grróf József ld. 300.—, Grromann József ld. 300.—, Gyalog Já
nos ld. 300.— Gödöllői erdőhiv. hd. 1345.—, Gaál Károly ak. 1000.—, 
Ge.re Ignác ld. 300.—. Günther József td. 748.—, pik. 20.—, Gáspátr 
Jáüos ld. 750.—. 

Hajdú Gyula Rz. 240.—, Ftb. 180.—, Hárs István ak. 504.—, 
pk. 20.—, Horváth Lajos hd. 300.—, Barkó Lajos- td. 1500.—, Hj. 
10.000.—, Héderváiry uradalom Epr. 250.—, pk. 200.—, ifj. Hadházy 
Lajos ld. 300.—, Horváth Gyula ld. 300.—. 

Ilos.vay Lajos ak. 375.—. Ivanicth Ferenc td. 1000.—, Irinyi 
Auirél üz. 540.—. 

-Juriss József td. 560.—, Jirovecz Emil ld. 300.—, Jákoy 
Endre ak. 1000.—. 

Kisbéri méntelep Epr. 500.—, pk. 100.—, Koller József td. 
500,—, ifj . Kleiszner Kátoly ld. 1500.—, Kovássy Kálmán td. 500.—, 
Kat. erdőigiondnokiság üz. 300.—, pk. 220.—, Kecskemét város hd. 
961.—, hd. 2687.—, Kfausberger József td. 1400.—. Kronberger faipar 



rt, Ilt. 50.000.—, Kardos Feirenc ld. 600.—, Kelemen Jenő td. 1000.—, 
Kegyes, taratórend hd. 5975.—. Koós István Epr. 250.—. Kőfalussy 
Gyiöző td. 500.—, Komrits György td. 100.—. Kellé Atrth.ur td. 
1500.—, Kaán Károly ak. 1000.—, Kondér István td. 1000.—, Fösz. 
600.— EOT. 600.—, Epr. 250.—, Btr. 20.—. 

Lux Zoltán Epr. 250.—, td. 750.—, Lumcz Géza dir. td. 1000.—, 
Epr. 750.—, pik. 250.—, 

Moyses Ferenc td. 180.—, pk. 20.—, Magy. Ált. Kőszénbánya 
Rt. Epr. 1000.—, pk. 200.—, Magyar Miklós ld. 1000.—, Magyar Pál 
Epr. 250.—, Máislkey István, R z . 320.— Metternich Sándor hg. eh. 
Epr. 750.—, pk. 250.—, Metager Rezső br. R i z . 240.—, HF. 90.—, Gt. 
120.— ML. 90.—, Ft. 60.—, Aon. 180.— Matfeovi.cs- Alajos ld. 300.—, 
Máté István ld. 12Ö0.—, Miagy. Foresta rt. Ilt, 10.000.—, Miskolci 
erdőhiivlatail üz. 945.—, pik. 316.—, RÍZ. 320.—, Kf. 120.—, Btr. 30.—, 
Ftb. 240.—, Fösz. 800.—, Gt, 180.—, ML. 120.—, Kft. 120.—, Ft. 80.—, 
EOT. 800.—, Am, 240.—, Tc. 80.—, Ld. 5300.—, pk. 3548.—, Molcsánv 
Gábor td. 1400.—, pk. 20.—, Mózs Ferenc üz. 840.—, pk. 276.—, 
Montenouvo Nándor hg. hj. 100.000.—. 

Nagy László üz. 1200.—, pk. 480.—, Niagy Dezső td. 1200.—, 
Nagykanizsa város üz. 2700.—, pik. 300.—, Neuschlosís niasici tannin-
gyáa- rt. Ut. 10.000.—, Nagy Lajos ld. 900.—. 

Orbán Lajos íld. 200.—, Országos F a termelő R . - T . II t. 
100.000.—, Oltlóssy Győző hd. 1000.—. 

Prziohoda Pál td. 680.—, pik. 20.—, Páisathory Ödön td. 400.—, 
Papp Sándor td. 520.—, pik. 20.—, Preoner József ld. 1200.—, Petí-
rásicib. Ferenc ld. 600.—, de. Pottere Gerard ak. 750.—, ak. 250.—, 

R e n i a n n Ferenc ak. 544.—, pk. 20.-, Ryll Viktor td. 100.—, 
pk. 20.—, Jtutz H. hd. 800.—, Radoezky Miihálly td. 1200.—, Roth 
GyroJla td. 1000.—, Roohlitz Dezső ak. 1000.—. 

Szabó Sándor dr. td. 200.—, Sik.lensky Ferenc üz. 300.— Am.. 
180.—, Szialay Géza dr. ak. 500,—, Szabó Benedek üz. 600.—, Szabó 
Ignác td. 560.—, SetomL'lliár Károly pik. 200.—, Sehultz Károly dr. 
hd. 1649.— td. 1000.—, Scihulhof é» Hecht td. 1000.—, Hj. 1000.—. 
gr. Széchenyi István erdészete ld. 900.—. 

Torma János üz, 440.—, pik. 510.—, ld. 900.—, Tóth Mihály ld. 
300.—, Tóth Ferenc ld. 600.—, Tóttá N. Kft. 120.—, Tihanyi Apátság 
üz. 600.—, pk. 334.—, Tomasovszky Imre td. 1500.—, Thobiás Gyula 
dir. ak. 1000—. 

ülreich Gyula td. 1000.—. 
Varga József híd. 300.—, ld'. 1200.—, Vadász József Fösz, 600.—, 

Gt. 120.—, pik. 540.— Vajka János ld. 300.—, Végih Gyula td. 750.—. 
Wenckheiin Dénes eh. üz. 3000.—. pk. 400.—. 
Zichy Béila gróf Hj. 100.000.—, Ziegelhoffer András ld. 300.—, 

Zaboki Faipar rt. Ilt. 10.000.—. 
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Az „Erdészeti Lapok" 1923. évi VIII. 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 betüíajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
80 korona. (Egyszerímegjelenés mellett egész oldal 14000 K.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apró hirdetéseknél egy szó 50 K, álláskeresleti hirdetéseknél 20 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. (2. xi. &.) 

A vadászatban is teljesen járías, szakvizsgázott, józan, meg
bízható erdőőrt felfogad az uradalmi erdőhivatal Diósjenőn (Nógrád
megye). (9.) 

Fenyőgallyat bármily mennyiségben veszek. Fenyőerdő 
tisztítását elvállalom. Sürgős ajánlatokat alábbi cimre kérek: 
Debertolis Ferenc virágkereskedő, Budapest, IV., Vámház-körut 
14., I. 4. (4. III. 1.) 



Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-, 

DIÓ-GÖMBFÁT 
és egyéb keményfarönköket is 
bármely mennyiségben vásárol 

Furnérgyár és Keményfatermelő rt. Bpest IX, Csont-u. 1. 

Uiy. 31—36/1923. 
Faeladási hirdetmény. 

A Fülöp Józsiás szász coburg és gotliai herceg ur ő fensége 
borsodvármegyei edelényi hitbizományi erdejének 1923. évi vágá
sában termelt faanyagokból a termelés helyén fekvő 

1000 ürm. hasáb, 
300 „ dorong tűzifa 
364 „ rovatfa, 
60 m 3 szálfa és 

323.46 „ bányafa 
a herceg ur ő kir. fensége utólagos jóváhagyásának fenntartása 
mellett folyó évi augusztus hó 28-án délelőtt 11 órakor az 
uradalmi igazgatóságnál, Budapesten, VI., Aradi-utca 59 sz. 
alatt tartandó nyilvános zárt ajánlatu verseny utján el fog adatni. 

A verseny feltételei az uradalmi igazgatóságnál s az edelényi 
erdőhivatalnál délelőtt 10—12 óra között betekinthetők. 

Az erdőhivatal intézkedik aziránt is, hogy az eladás tárgyát 
képező faanyagok a kimutatásokba való betekintés mellett az ér
deklődőknek megmutattassanak. 

A terület, amelyen a faanyagok feküsznek, az edelényi vasúti 
állomástól mintegy 6—7 kilométer távolságban van. 

Budapest, 1923. évi július hó 15-én. (6) 
Uradalmi igazgatóság. 

Legjobb csemegegyümölcs az 

ő s z i b a r a c k 
Legkitűnőbb fajtákban első
rendű oltványokat szállít 

UNCHfÁRY M f l t é RT* 
gyümölcsfaiskolája 

Czegléd 
Viszonteladók kerestetnek. Őszibarack és egyéb gyümölcsfákról kérjen árjegyzéket! 



Pályázati hirdetmény. 
A veszprémi káptalani uradalom segéderdőmérnöki állásra 

pályázatot hirdet. Pályázhatnak róm. kath. vallású, erdőmérnöki főis
kolát végzett, államvizsgái oklevéllel biró egyének, kik az erdő
rendezésben jártasok és az uj erdőrendezési munkálatok önálló 
elvégzésére képesek. Próbaidő 1 év. Az állás folyó év szeptember 
hó 15-én elfoglalandó. 

A sajátkezüleg irt pályázati kérvény, mely a nagyságos és 
főtisztelendő káptalanhoz cimzendő, folyó évi augusztus hó 31-ig a 
veszprémi káptalan erdőhivatalához Veszprém, Pajta-utca 2. szám 
nyújtandó be. A pályázati kérvényhez melléklendő: keresztlevél, 
erdőmérnöki főiskolai leckekönyv, erdőmérnöki államvizsgái oklevél, 
orvosi* bizonyítvány jó látó- és hallóképességről, erkölcsi bizonyít
vány, melyben a kommunizmus ideje alatti viselkedés is igazolandó 
és a gyakorlati alkalmaztatási bizonyítvány. 

Javadalmazás: készpénz évi 4000 korona, drágasági pótlék 
évi 480 kg. buza pénzértéke negyedévi részletekben, 1 magyar hold 
föld használata vagy helyette 8 q árpa, 2 drb 3 hónapos malac, 
jutalék annyi, mint az I. oszt. gazdasági segédtiszteké, jelenleg circa 
60.000 korona, természetben lakás, 8 ürm. tűzifa. Élelmezésre kap 
ezenkívül évenként 400 kg. búzát, 300 kg. rozsot, 300 kg. burgo
nyát, 26 kg. főzeléket, 200 liter bőrt, 39 kg. sertéshúst, 39 kg. 
birkahúst, 26 kg. zsirt, 365 liter tejet, 8 ürm. tűzifát. Véglegesítés 
esetén nyugdíjjogosultság. Veszprém, 1923 augusztus 4. 
(8.) Káptalani erdőhivatal. 

Erdőőri szakvizsgát tett 33 éves, jó megjelenésű, egygyer
mekes, katonaviselt erdőőr, ki hercegi uradalomban mint erdő
altiszt hosszabb ideig szolgált, jó bizonyítványai vannak, kitűnő 
vadász, düvadirtó, apró vadtenyésztést és a méhészetet szaksze
rűen kezeli, az erdészet legmesszebbmenő követelményeinek meg
felel, csemetekert kezelését érti, a. vadóvást a legnagyobb figye
lemmel ellenőrzi. Október 1-ére vagy január 1-ére állást keres. Cim: v 

Varga József erdőőr, Bölcske (Tolna m.). (10) 
Pagonykezelői vagy erdészi állást keres erdészcsaládból 

származó, 36 éves, róm. kath. vallású, nős, 20 évi gyakorlattal, 
magyar és tót nyelvismerettel biró m. kir. főerdőőr, ki az erdé
szet, vadászat, gyümölcs-, méh-, pisztráng- és pontytenyésztés, 
továbbá a szőlészet összes teendőit szakszerűen érti. Az erdőren
dezés munkálatait kisebb pagonyokra vonatkozólag felelősség terhe 
mellett végzi, úgyszintén irodai teendőkben és földmérésben teljes 
jártassággal bir. Állást bármikor elfoglalja. Cim: Braunsteiner Gyula 
m. kir főerdőőr Tés Veszprém vm. (11) 

Segéderdészi, vagy. esetleg gyakornoki állást keresek, A tatai 
m. kir. erdőgazdasági szakiskolát 1923. évben végeztem, (20 éves), 
azonnal szolgálatba állanék. Cim: Urbán Gyula, Báránd (Biharm. (7.) 

Erdőlegénynek, gyakornoknak óhajtom bejuttatni urada
lomba 19 éves, értelmes, jómegjelenésü, erős testalkatú. fiamat, ki 
erdőgazdasági szakiskolába készül. Megbizhatóságáért szavatolok. 
Oltósy Győző fővadász, Esztergom. (5.) 



Jó főiskolai végzettségű, fiatal, nőtlen, katonaviselt okleve
les erdőmérnök, ki a magyar, német, olasz nyelvet beszéli, meg
felelő kereskedelmi ismeretekkel rendelkezik, keres alkalmazást 
erdőbirtok, faipar vagy fakereskedelmi vállalatnál. Cime: Jászai 
Béla, Veszprém. (12.) 

Kétéves szakiskolát végzett és szakvizsgázott uradalmi erdész 
állást keres október 1-ére, 29 éves, nős, róm. kath., jó bizonyítvá
nyokkal rendelkezik. Erdészet, mezőgazdaság és a vadtenyésztés 
terén szakember. Cim: Matkovics Alajos, Apc, Heves vm. ' (13.) 

A szentendrei polgári fiuinternátusba elemi- és polgári-
iskolai tanulók havi 1 q búzaár fizetése mellett felvétetnek. Pros
pektust küld az igazgatóság. (14.) 

Veszek kisebb-nagyobb tételekben 2—3 cm. vastag és 135 cm. 
hosszú, egészséges, téli vágású, amerikai kőrisbotokat. Budapest,. 
VII., Erzsébet-körut 1. szám. Bárdos József. (15.) 
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