
Sajnos, az érdekes kísérlet mindjárt a legelején fennakadt 
A kakas — amely már érkezéskor kevésbé mozgékony volt. 
mint a tyúkok és kibocsátás után is rendesen mozdulatlanul 
gubbasztott a voliére fenyői alatt — pár nap múlva elhullott 
A boncolás májbetegséget mutatott, a májon több fehéres-sár
gás, elég nagy gennyfolt mutatkozott. A. Mayer cég kilátásba 
helyezte, hogy — amennyire a nagyon előrehaladott idény 
megengedi — pótolni fogja a veszteséget. A tyúkok — úgy lát
szik — jól érzik magukat. 

Kötelességemnek tartom, hogy az A. Mayer wienerneu-
stadti cégnek e helyen is hálás köszönetet mondjak nagylelkű 
ajánlatáért és az értékes ajándékért. 

Róth. 
Helyreigazítás. Róth Gyula cikkében az „Erdészeti Lapok" 

1926 decemberi füzetének 470-ik oldalán alulról a tizedik sor
ban kihagyatott két sor, úgyhogy ,-... meddig tartott? Pedig ..... 
helyett a pótolni kívánt szöveg a (következő: >,... meddig tar
tott, — akkor a mostaninak bátran adhatunk kétszer annyit; 
egészen biztos, hogy ez sem lesz elég. Mert..." 

Ennek további folytatásában a 7-ik sorban alulról elren
deli helyett: elrendelni olvasandó, 

A 475-ik oldal 18. sorában (felülről) a költséget, azonkívül 
szavak közé idézőjel teendő: költséget", azonkívül. 

Ugyancsak a Szemere-féle Gombáskönyv ismertetésénél a 
negyedik bekezdésnek első sorában „képességét"' szó helyett 
„közönségét11 olvasandó. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m. kir. fölűmívelésiügyi miniszter az állami erd'őmérnökök 
összesített személyszeti létszámában Puskás Károly és - Cseleji 
József tan. kir. főerdlőmérnöfcöfcet, valamint Muck András és 
Bálás Etoil erdőtanácsosi címmel felruházott m. kir. föerdlő-
mérnököket a VII. fizetési osztáfylba m. kir. erdlőtanácsosokká 
kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter, .az alföldi erdőtelepítés 
keretében a gazdasági fásítás terén szerzett érdemeiért if j . Erdő
háti Nagy János gazdálkodó, szentesi lakosnak elismerését fe
jezte ki. "i 



Az „Erdészeti Lapok" 1927. évi I. 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 
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. 

5305—936. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott úrbéres elnökség ezennel közhírré teszi, hogy Buda
keszi község határában az úrbéresek tulajdonát képező 458 
kat. hold területein gyakorolható vadászati jog 1927. évi ja
nuár hó 29-én délelőtt 10 órakor a községházáinál tartandó 
nyilvános árverésen a <legtöhbet Ígérőnek 1927. évi február hó 
1-ről 1933 január hó 31-ig terjedő 6 évi időtartamra bérbe fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 2250 pengő, bánatpénz a kikiáltási ár 10 
százaléka. 

Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a község
házánál a főjegyzői irodában megtekinthetők. 

Kelt Budakeszin, 192.6. évi december hó 26-án. 
(7. I..1.) A budakeszi úrbéreseit ékiökségé, 

Eladó 50.000 drb. egyéves, kitűnőén fejlett kocsányos fölgy-
bsemete, továbbá 50.000 drbi elsőrendű kétólves erdei fényő-
csemete. Érdeklődések gróf Niczky Pál erdészetéhez, Bakony-
szentkirály (Veszprém megye) címzendők. (9. III. 1.) 

Erdő- és mezőőr kerestetik konvencióra. Szerényigéinyű, 
megbízható pályázó küldje szakvizsga- és működési bizonyíit-
ványmásolatait kérvénnyel, melyek nem küldetnek vissza, 
Uradalmi főlintiézőséghez Csór, Fejér megye. (5. I. h)i 



5305—926. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott község elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy 
Budakeszi község határában a község tulajdonát képező 3180 
kai. hold területein gyakorolható vadászati jog 1927. évi ja
nuár hó 29-én délelőtt 10 ómkor a üöizségházánál tartandó nyil
vános árverésen a legtöbbet ígérőnek 1927. évi február hó 1-től 
1937 január hó 31-ig terjedő 10 évi időtartamra bérbe fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 3000 pengő, bánatpénz a kikiáltási ár. 10 
százaléka. 

Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a község
házánál a főjegyzői irodában megtekinthetők. 

Kelt Budakeszin, 1926. évi december hó 24-én. 
(4. I. 1.) Elöljáróság. 

Oki. erdőmérnök, nős, 7 élvtes priaksziss'al, 3 éve fakeireske-
dedemnél van, szajkmiáijáhjoz yialó ragaszkodásból állást keres, 
címe a kiadóban. (10. I. 1.) 

Szakvizsgázott erdőőr, 37 éves, nős, róm. k'ath., 2 gyermek
kei; azonnali belépésre erdőőri állást keres, az erdészet, mint a 
vadászat terén teljesen jártas'. Szívles megkeresést Soltész1 

Gyula erdőőr, Kispest, Wekerletolep Gyáli-út 8. sz. fldsz. 1. 
(3. I. 1.) 

Wiener-Neustadter Samen-Werke Natlacen; 
Szállítunk hazai és külföldi fenyőmagvaíkat. 

Ahies peotinata, Larix europea, Pícea excelsa, Pinus sylvestris, 
Pinus austriaca, Pinus strobus, Pinus banksiana, Thuya orien
tális, Thuya occidentaiis, Cupressus: sempervirens horiz, Ju-
niperus communis, Pícea pungens, Acer campestris, Acer 
platanoides), Aeer pseudopllatanus, Acer Negundoi, Betula alba, 
Fraxinus exeelsior, Fraxinus am'. alba, Fraxinus ornus, Gratae-
gus Oxyacantha, Carpinus betulus, Gleditschia Triacanthos, 
Robinia pseudoacacia, Viburnum Lantana, Juglans nigra, 
Quercus Pedunculata, Querous. Sessiliflora, Quercus rubra, 
valamint különböző gyümölcsfamagvak. Áraim igen mérsé
keltek és a magvak osíraképessége a legmagasabb igényeket 
is kielégíti. Árjegyzékkel, vagy külön árajánlattal szívesen 

szolgálunk. 
Magyarországi képviselete: Biloveszky Bélai tíyug. m. kirv 

főerdőtanácsos, Zalaegerszeg. (6. III. 1.) 



Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 

Budapest DC, 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. 

(1. XII. 22.) 

X Hazai é s slavoniai 
| Kocsánytalan tölgymakkot 
I (Qu. sessiliflora) 
| Kocsányos tölgymakkot 
• (Qu, pedunculata) 
I Csertölgymakkot 

I (Qu, cerris) 
I egyéb lomb- és tűlevelű fák magvait 
I csíraképességí jó tá l lássa l szállít, 

| K E I N E R R E Z S Ő 
t ny. m. kir. erdőméi-nők, erdészeti mag-, csemete-
t és fatermelő 

| G Ö D Ö L L Ő 
X f2. VII. i.) 



Hazai ipar es termelés 
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Kőszegi Fenyőmagpergetőgyár 
H Ő S z e g Vas m. 

Ajánl tavaszi szállításra magas csírakénességű, meg
bízható erdei vetőmagot: 

erdei fenyőméi 85° 0 csíraképesség 
fekete íenyömao80°|o csíraképesség 

vörösfenyö-, lucfenyő-, Ganksf- , 
Thuja- , C ip rus - , Exoták-magvak, 

Gyümölcsmagvak, vadoncok. 

Erdészeti csemeték. Saját faiskola. 
J e g e n y e f e n y ő m a g . — C s e r m a k k . 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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Magyarország legnagyobb magpergeto gyára 
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