
a- vadászati hivatalt megtöltő vadászati és erdészeti részt, a re
formátus iskolában a gyümölcsészet és borászati kiállítást, a 
polgári iskolában az egészségügyi s baromfikiállítást, a község
házán a mezőgazdasági részt s a Magyar portán Magyar Káz
mér néprajzi kiállítását. Ugyanezen napon népviseletek bemu
tatása volt. 6-án az ország első nagyarányú hősi emlékműpá
lyázatának elbírálása, melyen a legnevesebb fővárosi művészek 
vettek részt. 7-én országos méhésznap, Kovách Antal méhészeti 
felügyelő szobrának leleplezése. 8-án vasárnap dalosverseny 
300 dalos közreműködésével, délután gazdafogat-, anyakanca-, 
csikódíjazással egybekötött lovasverseny, lovasjátékok, rendőr
kutyaverseny, menyasszonyrablás lóhátról. 9-én gazdanap, 
szarvasmarha-, sertés-, juhkiállítás, traktorszántóverseny, 10-én 
vitézek napja s a Közművelődési Egyesület díszülésével fejező
dött be az ünnepségek hosszú sora. A kiállítás naponta 9—1 és 
3—7-ig lesz nyitva a megnyitás napján s 8-án vasárnap pedig 
egész nap megszakítás nélkül. A kiállításra utazóknak úgy a 
Máv. mint a Hév. 50%-os utazási kedvezményt ad. 

Üj adóügyi tájékoztató. O r m á n d y János kamarai igaz
gató kiadásában most jelent meg a gazdák részére 85 oldal 
terjedelemben összeállított Új jövedelemadókulcs, melyet 
július 15-én s a teljes részletes utasítás, melyet július 19-én 
adott ki a pénzügyminiszter. Ezt megelőzi a jún. 10-i pü. min. 
rendelet teljes szövege és a március 1-i rendeletnek a gazdákat 
is érdeklő kivonata. A most befejezés alatt álló jövedelemadó
kivetésnél ezen rendeletek teljes ismerete igen fontos minden 
gazdára nézve. A könyv ára postaportóval együtt 25.000 ko
rona és a Győri Mezőgazdasági Kamaránál lev.-lapon rendel
hető meg. — 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m. foir. földmiívelésügyi. miniszter előterjesztésére Vági 
Istvánt és dr. Fehér Daniiéit, a ma. kilr. bányannémöki és erdőimér-
nöki főiskola írendlkívtüli tanárait, a VI. fizetési osiztályba sorolt 
rendtes tanárokká kinevezem. 

Kelt Budapesten, 192)6. évi május hó 29. napjain. Horthy s. b , 
Mayer s. k. 

A cm. kir. fölümívelésiüigyi miniszter atőterjtesztésére az állami 
erdőmérnökök összesített tisztviselői létezáimiáihan Papp Béla m; 



kir. főerdőtanálcsosnak a miniisizteri tanácsosi címet és jelleget, 
Lipcsey László m. kiír. főerdőtanáiesos'nak iá miiniszterl tanácsosi 
ckmet, továbbá Zánké Emil, Szabó Kálmán, Vidos Miklós és Fröh-
lich Brúnó m. kir. erdőtarnáesosofcnak ,a főerdőtamácsosi cítmet, 
végüli Barrois Andor, Kelecsényi Mihály, Bálás Emil, Hauszmann 
Béla, Molcsányi Gálhor és Früstök László m. kir. főerdőmérnökök-
nek az erdő tanácsosi címet adományozom. 

Kelt Budiapesitan* 1926. éivi június hó 27. napjám Horthy s. k., 
Mayer s. k. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök 
összesített rangsorozati létszámaiban Asbóth István, Geschwind 
Lipót és Králl János m. kir. főerdőmérnököket a V I I . fizetési 
osztályiba m. kdjr. erdőtanácsosokká kinevezte. 

* 
A m. kir. földmívelásügyi miniszter az állami erdómiérnököb 

összesített rangsorozati létszámában Törzs Artúr m. kir. főerdő-
mérnököt a VII . fizetési osztálylha m. kir. eTdötanácsossá ki
nevezte. 

Gróf Esterházy Pál Farkas Jenő pannonhalmi főapátsági 
erdőmérniököt urad. főeirdőméraiökkó Bedére (Veszprém ím.) ne
vezte ki. 



Az „Erdészeti Lapok" 1926. évi V I I - V i l i . 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 millimétérenkint 
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 hitdetéseknél 700 K. 

Külön mellékletek megegyezés szerint. 

M O S T J E L E N T M E G ! Ú J D O N S Á G ! 
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FÖRSTER AURÉL: 

/Inikddiak 
MÁSODIK K i n n 

A legszebb magyar anekdoták 
és legjobb viccek gyűjteménye. 

ÁRA 30.000 KOR. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN É > A STÁDIUM 
SAJTÓ VÁLLALAT RT.-NÁL, BUDAPEST VI, RÓZSA U. 111 
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GAMMA 
FINOMMECHANIKAI GÉPEK ÉS KÉSZÜLEKEK GYÁRA R.T. 
BUDAPESl /., ttHÉRVARI ÚT 73 TELEFON. JÓZSEF 132-20 

Precíziós 
készülékek, mű

szerek, mérőeszközök, 
gépalkatrészek, fogas
kerekek, csavarok 
g y á r t á s a . Talál
mányok kidolgozása. 

Skálák, 
léptékek, hossz-és 
körosztások, libellák 
készítése. Betűk, szá
mok, cégjegyek gép-
gravirozása fémbe és 
keménygummiba stb. 

MOZGÓKÉPVETITÖGÉPEK - RÁDIÓKÉSZÜLÉKEK 

Mérnöki műszerek szakszerű javítása 
r-t . V I 2.) 

Állást keres jelenleg uradalmi alkalmazásban lévő, első
rendű referenciákkal rendelkező, 26 éves, nős, szerény igényű, 
oki. erdőmérnök. Elvállalja erdő- és vadgazdaság mellett kisebb 
mezőgazdaság vezetését is, tógazdaság létesítését és kezelését. 
Kívánatra 100 millió kauciót adok. Szíves megkereséseket a 
szerkesztőség továbbít, vagy ott a cím megtudható. (11. I. 1.) 

Szakvizsgázott erdőőr, 24 éves, nős, kitűnő szakvizsgái és 
szolgálati bizonyítványokkal október hó 1-ére, esetleg január 
hó elsejére állását változtatná, úgy az erdészet, mint a vadászat 
terén teljesen jártas. Szíves megkeresést a lapkiadóhivatalba 
kér. (14. 1.1.) 

Állást keres 24 éves, r. k., Királyhalmán szakiskolát végzett, 
erdőőri és vadőri szakvizsgát tett, jó bizonyítványokkal rendel-
kző, 1922 óta szolgálatban álló erdőőr. Szíves ajánlatokat Zabek 
József, Veszprém, Kőbánya-út 5. sz. címre kérem. (13. II. 1.) 

38 éves, kiscsaládú, szakvégzett erdőőr és vadőr állást keres, 
20 évi gyakorlattal erdő- és mezőgazdaságban, fácán, fogoly 
mesterséges tenyésztésében, vizslaidomításban. Erdészetben, 
vadászatban legnagyobb gyakorlatai vannak; megszállt te
rületre is elmegy; az állás azonnal elfoglalható. Szíves meg
keresést, Volostsuk Péter erdőőr, Párád. (12. I. 1.) 



Pályázati hirdetmény. P u t n o k i főerdészet szakvizsgázott 
erdőőr keres október 1-ére szolgálatra. Sajátkezűleg írt kérvé
nyek Máté Ferenc főerdész címére küldendők. Putnok, Gömör 
vármegye. (10. I. 1.) 

Erdőőr, szakvizsgázott, középkorú, kimutatható többévi 
gyakorlattal, csakis elsőrendű bizonyítványokkal, azonnali be
lépésre kerestetik. Részletes pályázat bizonyítványmásolatok
kal ós a fizetési igény megjelölésével az alábbi címre küldendő. 
Személyes jelentkezés figyelembe nem vétetik. Karátsonyi-
Andrássy Caroline grófnő, urad. titkári hivatala, Budapest, I., 
Krisztina-körút 121. (9. 1.1.) 

21 évi erdészeti és vadászati, a gazdaság több ágazatában is 
megfelelő gyakorlattal rendelkező,—elsőrendű referenciákkal, 
— 50 éves, szakvizsgázott erdőőr azonnali, vagy október 1-i belé
pésre megfelelő állást keres. Szíves megkereséseket a kiadóhiva
tal továbbít. i (8. II. 1.) 

Szakvizsgázott erdőőr, 24 éves, nős, kitűnő szakvizsgái és 
szolgálati bizonyítványokkal október 1-ére állását változtatná, 
Úgy az erdészet, mint a vadászat terén teljesen jártas. Szíves 
megkeresést az Erdészeti Lapok kiadóhivatala továbbít. (7. 1.1.) 

Megvételre keresem Sobó Középítéstanát (I. és II. rész), Út-
és vasútépítéstanát és Jankó Erdei szállítóberednezések (I. és 
II. rész) című művét. Kallivoda György erdömérnök, Kapuvár, 
Sopron m. (6. I. 1.) 

Állást keres jó bizonyítványokkal rendelkező szakvizsgázott 
erdőőr, ki az erdészeti teendőkoen, vadtenyésztésben, óvásb m 
teljes jártassággal bi>, esetleges azonnali belépésre. Döbrőköz, 
Kovács György erdőőr. 

Hat középiskolát végzett kis családú egyén, ki az erdészet 
minden ágában, hazai vadak tenyésztésében és vadászatában, 
vadászebek nevelésében és tanításában, gazdálkodásban és irodai 
munkákban is teljesen jártas, jobb erdőőri, fővadászi, esetleg 
mezőgazdasági állást keres. Bemutatkozásra személyesen elmegy 
Palatitz Ferenc, Debrecen, Akácfa u. 1. 
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