
16. Római vagy spanyol, nagy gömbölyű, színes zelli mo
gyoró. Gyümölcse igen nagy, 22 mm. hosszú és 20 mm. széles. 
Gyümölcs Briitölti a héjat. Érik •szeptember közepe táján. A .bo
kor szépen fejlődik, mély, laza, kövér talajon. Ez volt a piac 
mogyorója, melyet külföldről importáltak. 

Ültetéseknél a faszükséglet. 
Soros hálózatnál a csemete szükséglet, vagvis mennyiség képlete: 

T 
m = Itt m = mennyiség. T = terület m3, s = sortávolság, 
c - csemete távolság. Lévén 1 kat. hold = 5755 in2 a csemete 
mennyiség 3-5 m. sortávolság, 2-5 m. csemete távolság mellett 

5755 5755 
3-5 x 2-5 = —8̂ 75— = ^ ha 3 m. a sor és 2 m. a csemete-

5755 5755 távolság, akkor a szükséglet: „ 0 — H - — = 959 drb. Ha 
a sortávolság 2-8 m. és a csemete távolság 2 m., akkor a szük-

^755 
séglet: — — = 1028 drb. 

D ' ö 

Magyarhoniakat véve a fentieknek 075 része. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
AZ ERDÉSZETI SZOLGALAT KÖRÉBŐL 

A kakaósai érsek úr Benkő ÍBéla, Seiférlt Béla és Gáspár 
László okleveles erdőmérnököket f. évá! november hó 1-től érsek* 
uradalmi segéderd'őmérniökökké nevezte ki s Benkő Bélát a köz
ponti, Seifert Bélát az ósükösdi erdő gondnokság vezetésével bízta 
meg, míg Gáspár Lászlót a bajasiHentistváni erdőhivatalboz osz
totta be. 

Egyidejűleg C s e r m á k János erd'őaltisztet ugyaiiiicsak a. neve
zett erdőhivatalhoz irodasegédtiszttó léptette elő. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozás. A királyi erdőfelügyelőségnek a megszállott 
részeken is gyásza v a n i Márkus- és baitizifalvi Máriassy Mátyás, 
az 0. E. E. alapító tagja, nyug. kir. erdőfelügyelő folyó hó 
7-én Kassán 86 éves korában meghalt. A boldogult 1839-ben 
Szepes-Olasziban született, középiskoláit Lőcsén és Kassán vé
gezte, a selmeczbányai főiskola elvégzése után kincstári szol
gálatba lépeti s Márinarosban szolgált, 1870-ben zemplénmegyei 



birtokára vonult vissza s ott gazdálkodott, 1879-ben az erdő
törvény életbeléptekor újból szolgálatba lépett s Kassán előbb 
ftl-erdőfelügyelő, majd ardőMügyelő Mit s mint ilyen ment 
nyugdíjba. A régi magyar erdészgárdának talán utolsó vete
ránja volt, ki már a főiskolán az erdészet megmagyarosításái 
célzó küzdelmekben élénk részt vett, később pedig mindenkor, 
még aggkorában ife, melegen érdeklődött a magyar erdészet és 
az országos erdészeti egyesület ügyei iránt, mely egyesületnek 
kezdettől fogva alapító tagja volt, Bizonyára többen lesznek 
idősebb kollégáink között, kák őt személyesen ismerték s> puri
tán jelleméért, lelkes hazafiságáért s a magyar erdészet iránti 
szeretetéért tisztelték és becsüllek. A megboldogultban Jancsó 
Gyula m. kir. főerdötanácsos nagybátyját vesztette el. 

Béke hamvaira. 
A római nemzetközi erdészeti kongresszusról. Az „Erdé

szeti Lapok" októberi számában egy német szaklap 
híradása nyomán jeleztem, hogy a jövő év áprilisában 
nagy nemzetközi erdészeti kongresszus készül Rómában. 
Ismertettem a kongresszus tervbevett tárgysorozatát s felhív
tam a figyelmet, hogy a kongresszuson az egyes államok hiva
talos kiküldöttein kívül magánosok is részt vehetnek. 

Nem volt azonban akkor módomban a részletekről írni, s 
elsősorban is arról a kérdésről, mely természetesen legjobban 
érdekel bennünket: a költségekről. 

Érdeklődve a dolog iránt, egyenesen a római intézőbizott
sághoz fordultam azzal az ígérettel, hogy ha a részletkérdések 
és költségek tekintetében kimerítő felvilágosítást kapok, kész
séggel vállalom magamra a kongresszus érdekében a magyar
országi propaganda munkáját. 

A felvilágosításokat megkapva, mintegy elvállalt kötele
zettségemnek akarok most eleget tenni értesüléseim közre
adásával. 

Kénytelen vagyok azonban előre is bevallani, hogy törek
vésem szinte hiábavaló, mert a költségek túlhaladják egy szűk 
viszonyok között élő magyar erdészember anyagi erejét. 

Mivel azonban máris érkeztek kérdezősködések lapunk 
szerkesztőségéhez, közreadom, amit sikerült megtudnom-. 

A kongresszus 1925 április 29-én kezdődik Rómában, a 
tagok azonban előzőleg megtekintik a Milanóban rendezendő 
erdészeti kiállítást. Az ülések május 5-én érnek véget s utána 



néhány kirándulás keretében az olasz erdőgazdaságokat fog
ják bemutatni. Az egész körülbelül 14 napi olaszországi tar
tózkodást vesz igénybe. 

Résztvenni szándékozók szándékukat az előkészítő bizott
sághoz jelentik be (Comité du Congrés International de Sylvi-
cultur-Mstitut International d'Agricultur. Romé (10). Villa 
Umberto I.), honnan egy bejelentőlapot kapnak, mely megfe
lelően kitöltve 60 Ura mellékeléssel visszaküdendő. A jelent
kező ennek ellenében egy tagsági jegyet kap, mely jogot ad a 
tárgyalásokon és kirándulásokon való részvételre s ingyen 
kapja meg a kongresszus összes kiadványait (német nyelven 
is kérhető!). 

A résztvevőknek módjuk lesz Rómát, Milánót, Firenzét 
és Vállom,brosát (ahol az olasz erdészeti főiskola van) megis
merni, s különösen érdekesnek ígérkezik a vallombrosai 
fenyő-, bükk-, tölgy- és gesztenyeerdők megtekintése. 

Különösen felhívták a figyelmet arra, hogy a csak néme
tül tudóknak is érdemes a kongresszuson résztvenni, mert né
met nyelven is igen értékes előadások fognak elhangzani. Ter
mészetesen a mi árva magyar nyelvünk nem fog szerephez 
jutni. 

Az útiköltség Budapestről Rómába s vissza a 30 százalé
kos' kedvezmény betudásával circa 1000 Ura. 

Elszállásolásról és élelmezésről a tagok maguk gondos
kodnak. 

Az olaszországi árakra vonatkozólag szintén részletes fel
világosítást kaptam 4 osztályba sorozott szoba- és élelmezési 
árakkal. Ezek szerint I. osztályú szállóban 220, IV. osztályú
ban circa 60 lira a napi szoba-, reggeli-, ebéd- és vacsora
költség. 

Csak IV. osztályú szállókba szállva is a hozzávetőlegesen 
megállapítható költségek a következők volnának: 

Út Budapest—Róma s vissza 1000 lira 
. Tagsági díj 60 lira 

14 napi költség, á 60 lira 840 lira 

összesen: 1900 lira 

Ha ezt a kirándulások útiköltségeivel, borravalókkal stb. 



^sak 2500 lírára kerekítjük is ki, ez.7 millió koronánál na
gyobb összeget jelent. 

Már pedig, ismerve az olasz élelmességet, aligha remél
hető, hogy 10 millión alul ez az utazás megtehető volna. 

Ennyi nélkülözhető pénze pedig nem hiszem, hogy sok 
szaktársunknak volna közöttünk. Megtettem a magamét, most 
már ki-ki számoljon a saját pénztárcájával. 

Ezt a kirándulást egy módon mégis csak meg lehetne csi
nálna: ha összeverődne egy kis gárda, mely vállalkozna rá, 
német turista módjára, hátizsákkal és tarisznyából élve 
járná meg Rómát. 

Ha akadnának ilyen vállalkozószellemű szaktársaik, közöl
jék ebbeli szándékukat lapunk szerkesztőjével. 

Tóth Bódog. 

A f. évi őszi államvizsgákra harminc végzett hallgató 
jelentkezeti, akik közül 16-an jelentek meg. A vizsgálóbizottság
ban Kaán Károly államtitkár elnöklete alatt résztvettek: Arató 
Gyula ny. h. áliliaimitiitikár, Rádvly János miniszteri tanácsos 
és Róth Gyula főiskolai tanár. 

Az írásbelii vizsgán az alábbi három kérdést kellett a 
jelölteiknek megfejteniük: 

I. 
Ismertesse vizsgáttevő, hogy erdei úthálózat tervezésénél, sík-, 

Üomb- és hegyvidéki erdőkben mily szempontokat tart irányadók
nak és ieaek között milyen figyelembein részesül az erdőnek gazda
sági beosztása. 

II. 
Valamely erdő gazdasági beosztásánál mikor fog vizsgáttevő 

mesterséges vonalakat (nyiladékokat) alkalmazni? A rendszeres 
Qiyiladékhálózátnak miely szempontokból mik az előnyei? 

III. 

Mily fafajok tenyésztését tartja a vizsgáttevő indokoltnak 
a, dunamenti árterületeken, amelyek évről-évre árvizeknek vannak 
kitéve? 

írja le részletesen azokat az erdőművelési eljárásokat, ame-



Ivekkel a célszerűnek vélt fafajokat az ártéri erdők vágásaiban 
megtelepítheti, illetőleg fenntarthatja? 

A vizsgák végeredmény© a következő: Kulacsy Jánost ós 
Nagy Györgyöt a bizottság egyhangúlag, a többieket, név-
ss,erin)t: Benedek Béla, Csermely Lánzló, Heüer István, Hock 
János, Mayer László, Raksányi Károly, Sommer Géza, Schidtz 
Gyula, Székely Lajos, Szigyártó Zoltán, Tóth József — szó
többséggel képesítettinek ítélte, míg hárman nem nyertek 
oklevelet. 

Nem hagyhatom szó nélJkül azt a nemcsak ezúttal, hanem 
már ismételten megállapítható szomorú tényt, hogy a jelölték 
készültsége általánosságban nem kielégítő. Nemcsak a gyakor
lati ismeretek terén multatlkoztalk fogyatkozások, melyek agya
korlati, szolgálat teljes hiánya, esetén még elfogadhatóan meg
okolhatok lennének, de az elméleti ismeretek terén is egye
nesen jelentős (mulasztásokat kellett megállapítanunk, amelyek 
árira mutatnak, hogy a vizsgajelöltefc a főiskolai tanulmányaik 
elvégzése után, a tanulást abbahagyták, így píL az erdészeti vo
natkozású törvények terén a legtöbb jelölt teljes tájékozatlan
ságot árait el, vagy pl. a két íziben feltett anra lalkérdési'e,, hogy 
az akác honnan származik, feleletet nem kaptunk. 

A vizsgázók legnagyobb része régebben kezdette meg 
tanulmányait, egyik jelölt még 1910—11-ben, iratkozott be a 
főiskolára, Állása csak kevésnek van, ez is részben a szakon 
kívül, így pl. az egyik erdőmérnök a honvédelmi miniszter inni 
a utó osztályában szolgál.. Róth. 

A debreceni kertészeti kiállításon, melyet folyó évi októ
ber hó 4—6. napjaiban a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara az 
ottani Kertészeti Egyesülettel rendezett, a debreceni m. kir. 
ei-dőigazigatóság is a kiállítóik között szerepelt a tudományos 
intézetek sorában á,z alföldi erdőtelepítési alkció bemutatásával. 

Természeti eredetiségükben állította Iki a különféle al
földi talajnemeket: a vaksziket szilki mocsárral, a. termősaiket, 
a jobb homoktalaijt, rajta homoikbuekávad. 

Mindegyiken természetben szemléltetve a rajtuk "tenyésző 
növényzetet s megjavításukra alkalmas facsemetéiket, » 

Ezenkívül maggyűjteményben az, alföldi fanemek magvait 
és mosott csemetékkel ©zeik gyökérzetót, toivábbá több fényképen 
a futóhomok fásításokat mutatta be. A kiállítási idő alatt az 
alföldi erdőtelepítési propaganda1 céljait szolgáló és szakíróink 
által írt ismeretterjesztő füzet osztatott iki nagyobb számiban. 

Ezek iránt főleg a vidéki földbirtokosok ós gazdatisztek 
részéről nagy érdeklődés nyilvánult meg. A bírálóbizottság az 
erdőigazgatóság kiállítását kitüntető oklevéllel jutalmazta. 



Megjelent a Gazdacimtár! A lki!r. központi statisztikai hiva
talnak Magyarország földbirtokosai és földbérlői" eímű gazdla-
eímtára ma hagyta el a sajtót. 

A eímtár a 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirto
kokra, valamint haszonbérletekre vonatkozó adatok alapján 
készült, Az adatok a földbirtokok, illetőleg haszonbérletek 
1925. év elején megállapított nagyságát tüntetik fel. 

A munka 5 részből áll. Az első rész az adatok statisztikai 
feldolgozása alapján a magyr földbirtokviszonyoknak 1913— 
1925. óv elejéig bekövetkezett módosulását és az 1925. év eleji 
iöldbirtokviszonyokat, valamint ezeknek jelentőségét ismerteti 
A második rész a tulajdonképpeni gazdacímíár. Ebben a rész
ben a földbirtokosok és földbérlők név szerint vannak meg
nevezve, földbirtokuk, illetőleg haszonbérletük területe pedig 
küzségenkint mívelési ágak szerint van feltüntetve. A harmadik 
részben azok a földbirtokosak vannak felsorolva, akiknek az 
ország területén egy vagy több községben együttesen legalább 
500 kat. hold földbirtokuk van. E közép- ós nagybirtokosoknak 
birtokai itt is községek és mívelési ágak szerint vannak részle
tezve. A negyedik rész a harmadik részhez hasonló módon azo
kat a földbérlőket sorolja fel, akiknek 500 kat. holdnál nagyobb 
haszonbérletük van. Az ötödik rész a községek, földbirtokosok 
és földbérlők betüsoros névmutatóit foglalja magában. 

A kiadvány közel 700 lapra terjed ki és gazdag tartalmá
nál, tetszetős külsejénél fogva méltón sorakozik nemcsak a 
etatisztikai hivatalnak, hanem általában a szakirodallomnak 
kiváló kiadványai közé. A címtárt Konkoly Thege Gyula min. 
tanácsos, a statisztikai hivatal mezőgazdiasági osztályának veze
tője szerkesztette és a szerkesztés nehéz munkájában Sajóhelyi 
István min. titkár is kiválóan közreműködött. 

Mindazok, akik a címtárra előfizettek, a kötetet néhány 
napon belül megkapják. A kiadvány most már előfizetési áron 
meg nem rendelhető és csakis könyvkereskedelmi áron kapható. 

Könyvékereskedelmi ára: fűzve 250.000, kötve 270.000 ko
rona. Kapható: a m. kir. központi statisztikai hivatalban (II., 
Keleti Károly-utca 5—7.) és a könyvekereskedésekben. 



Az „Erdészeti Lapok" 1925. évi XII. 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 

Faértékesítő Részvénytársasága 
Budapest LX, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tővönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokai Értékesitésí kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtíszt urak rendelkezésére. 

(1. XII. 12.) 

Okleveles, nőtlen, katonaviselt erdőmérnök alkalmazást 
keres erdőgazdaságban, vagy faipari vállalatnál. Leveleket 
„Ambíció" jeligével a kiadóba kérem. (2. IV. 4.) 

Erdőrendezést, revíziót vállal Jászai Béla oki. erdőmér
nök, Veszprém. (3. IV. 4.) 



KÖRMENDI FENYÖMAGPERGETŰGYARA 
H M M B H H H M H H KÖRMEND <VAS MEGYE) IIILI Illllli ,—TTIRI MHII 

Ajánl a legolcsóbb napiáron szavatolt magas 
csiraképességü erdei, fekete-, lúc-, vörös- stb. 

tenyömagvakat, 
mésü akác-, mfiar- kőris-, qleüics-, éger- stb 

lombiamagvakat, 3 -
frisstermésü alma-, körte-, cseresznye-, mahalob-

myrabolán- stb. 

gyümölcsmagvakat 
Fenyömagpergetőteleptlnk, mint Ilyen, a legnagyobb Magyarországon 

Nagyobb szükséglet esetén külön előnyös árajánlattal szolgálunk 
Távirati clm: „Vízi. Körmend" 

(ö. X'i. :i. 

Erdőőri állást keres erdőőri szakvizsgával és négyévi 
gyakorlattal bíró 30 éves, ez idő szerint nőtlen. Lenner Géza, 
Sümeg-Csehi, Zalamegye, (4. III. 3.) 

Az egri iőkáptalan margitaerdői gazdaságában posta, 
vasútállomás Szentmargitapuszta (Szabolcs megye) eladatik: 
150.000 drb kétéves akáccsemete, ezrenként 150.000 korona. 
300.0000 drb kétéves amerikai kőriscsemete, ezrenként 125.000 
korona. 93.000 drb egyéves amerikai kőriscsemete, ezrenként 
80.000 korona. Intézőség. (6. II. 2.) 

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

(7. III. 2.) 
Erdőgazdasági szakiskolát végzett fiatalember, báromévi 

gyakorlattal, feltétlen megbízhatósággal erdőőri, vagy más 
erdészeti állást elfoglalna. Strobentz Géza Tata, Kocsi ucca. 

(11.1.1.) 
Eladunk am. vöröstölgymakkot (Quercus rabra) métermá

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

(8. II. 1.) 



Dr. báró Geriiezy Félix uradalma Deszík (Torontál megye) 
megvételre ajánlja a következő csemetéket: Amerikai kori* 
1-éves, készlet 150 ezer darab, ezer darabonként 60 ezer K; 
Amerikai íkőris 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 darabomként 80 ezer K; Alkác 1 éves, készlet 100.009 
darab, ezer darabonkénti 80 ezer K; Akác 2 éves, készlet 
50 ezer darab, ezer darabonként 150 ezer K; Akác 3 éves, 
készlet 30 ezer darab, ezer darabonként 300 ezer K; Akác 
suháng, készlet 30 ezer, darabonként 2 ezer K; Akác sorfa, 
készlet 20 ezer, darabonként 5 ezer K. Az árak ab faiskola 
értendők. Csomagolás, vasútra szállítás önköltségen szállíttatik. 
A megrendelésnél az összeg fele előre beküldendő. Minden szál
lítmány utánvételesen szállíttatik. Jószágigazgatóság 

(9. III. 1.) 

Kérelem. Barátaimat és kartársaimat szeretettel felkérem, 
hogy az erdőgazdasági szakiskolát Esztergomban jeles ered
ménnyel most vizsgázott unokaöcsém és egy szakvizsgázott 
tízévi gyakorlattal bíró főerdőőr elhelyezésében segíteni szíves
kedjenek. Mindkettőért úgy használhatóság, mint teljes meg
bízhatóság tekintetében felelek. 

Magyarszombathely (Veszprém vármegye). Fejér Kálmán 
nyug. m. kir. erdőtanácsos. (15. I. 1.) 

Főerdööri állás lesz betöltendő 1926 január—július hónapok 
között dunántúli grófi uradalomban. Javadalmazása: 81.200 K 
készpénz; 6 métermázsa búza, 8 métermázsa rozs, 4 métermázsa 
árpa, természetbeni lakás (2 szoba, konyha, kamra, pince) kint 
a majorban kerttel; 2 m. hold földilletmény; 20 ürm. ágtüzifa; 
2 tehén és egy növendékmarha tartása; 2 anyasertés és egyévi 
szaporulata részére legeltetési jog; évenként: 1 öltözet posztó-
és 1 vászonruha, 1 kalap vagy sapka és 1 pár lábbeli; 3 éven
ként: 1 téli kabát vagy csőköpeny; ingyen gyógykezelés. Pá
lyázóktól megkívántatik a fakitermelésekben (tűzifa és műfa), 
erdősítési, csemetekerti és faiskolai munkálatokban és az irodai 
teendőkben (fatömegszámítás, számadások önálló vezetése, stb.) 
megfelelő gyakorlati jártasság. Értsen a fővad gondozásához 
és a vadorzókat kérlelhetetlenül üldözze. Előnyben részesül, aki 
a méhészethez is ért és akinek felesége jól főz. Az állás egye
lőre ideiglenesen lesz betöltve. Ajánlatok minden melléklet nél
kül, esalk a szükségei* adatok rövid feítemlítésével küldendők 
be: „Urad. erdőhivatal Magyarszombathely (Veszprém vár
megye)" címre. (14. I. 1.) 



Kocsántalan tölgy makkot (Querc. sessiliflora) kocsányos 
tölgymakkot (Querc. pedunculata)), csertölgymakkot (Quercus 
cerris) és egyéb lomb- és tűlevelű fák magvait csíraképességi 
jótállással szállít: Keiner Rezső ny. m. kir. erdőmérnök, erdé
szeti mag- és csemetekereskedő, Gödöllő. (16. I. 1.) 

Erdőőri szakvizsgával 19 évi szolgálatról a legjobb bizo
nyítványokkal rendelkezem. Hatéve mint fő vadász vagyok al
kalmazva, állást keresek. Elvállalok egyedül ezer holdig erdő 
vezetését és megőrzését. 39 éves nős ember vagyok. Címem 
ezen lap kiadóhivatalában „fővadász" jelige alatt megtudható. 

(12. I. 1.) 

Nagybirtok 1500 holdas erdőgazdaságához egy magyar 
honos német nyelvet szóban és írásban bíró erdőgondnokot 
keres. Ajánlatok életrajz és fizetési igénnyel ellátva F. H. jeli
gével a lap kiadóhivatalába kéretnek. (13. I. I.) 

M. kir. erdőfelügyelő Esztergom. 
987—1925. szám. 

Pályázat erdőőri állásra. 
— 'Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesí
tett vármegye közig, bizottsága gazdasági albizottságának 1925. 
évi november hó 7-én kelt 1639. kgalb. számú határozata értel
mében pályázatot hirdetek az esztergomvidéki m. kir. erdő-
hivatal kerületére üresedésben levő s Esztergom székhellyel 
rendszeresített járási erdőőri állásra. 

Javadalmazása a következő: 
1. Évi fizetése 700 K 

. 2. Évi lakbére 130 K 
3. Évi utazási és írószer átalánya 120 K 
4. Évi tűzifa váltsága 50 K 
5. Évi baleset és betegség elleni bizt. 20.80 K 

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy keresztlevéllel, 
erdőőri szakvizsga bizonyítvánnyal, hatósági, orvosi és erkölcsi 
bizonyítvánnyal, valamint eddigi szolgálatukra vonatkozó szol
gálati bizonyítványokkal felszerelt, s kellően bélyegzett kérvé
nyüket f. évi december hó 31-ig a m. kir. erdőfelügyelőnél Esz
tergomban nyújtsák be. 

A kinevezendő jáTási erdőőr tartozik állását a veendő fel
hívás után 15 napon belül elfoglalni és egyévi kifogástalan 
próbaszolgálat után fog véglegesíttetni. 

Esztergom, 1925 november hó 17-én. 
M. kir. erdőfelügyelő. 

t (10- I. 1.) 
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