
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A magyar királyi löldmívelésügyi miniszter előterjesztésére az ál
lami erdőmérnökök személyzeti létszámában Pösehl Ferenc magyar 
királyi főerdőtanácsosi miniszteri tanácsossá, Laüyák Sándor magyar 
királyi erdőtanácsost és Fröhlich Brúnó főerdőtanácsosi cimmel fel
ruházott magyar királyi erdőtanácsost magyar királyi főerdőtanácsosokká 
kinevezem, továbbá Matmovits Péter magyar királyi főerdőtanácios-
nak a miniszteri tanácsosi címet, Lányi Gyula magyar királyi erdő
tanácsosnak a főerdőtanácsosi címet és jelleget, Vigh József, Becker 
Róbert, Rulhényi Károly és Lengyel Viktor magyar királyi erdőtanácso
soknak a főerdőtanácsosi cimet, Héij János István, Petricsek István és 
Wehofer Mihály magyar királyi főerdőmérnököknek az erdőtanácsosi 
cimet, Szokol András magyar királyi erdőmérnöknek a főerdőmérnöki 
cimet, végűi Haiau János és vitéz Szilágyi-llosvay Lajos magyar királyi 
erdőmérnököknek a főerdőmérnöki cimet és jelleget adományozom. 

Kelt Budapesten, 1926. évi december hó 31. napján. 
Horthy s. k. 
Mayer s. k. 

A m. kir. löldmívelésügyi miniszter Tóber Samu m. kir. főerdő-
mérnököt a királyhalmi m. kir. erdőőri és vadőri iskolához, Horváth 
Rezső erdőmérnököt pedig a győri m. kir. erdőigazgatósághoz Győrbe 
áthelyezte. 

A m. kir. löldmívelésügyi miniszter Nagy Jenő m. kir. erdőmérnököt 
a sátoraljaújhelyi-, vitéz Dunaszentgyörgyi Gusztáv m. kir. főerdő-
mérnököt a pécsi-, folyik Árpád m. kir. segéderdőméi nököt a halápi-
és Cseke Lajos m. kir erdőmérnököt a sopionvidéki m, kir. erdőhivatal 
vezetésével bízta meg. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Kálmán Béla m. kir. főerdő-
mérnököt a székesfehérvári, Könczey Árpád m. kir. erdőmérnököt pedig 
az esztergomvidéki erdóhivatal vezetésével bízta meg, s Braxatorisz 
Zoltán m. kir. főerdőmérnököt áthelyezte Veszprémből Székesfehérvárra 
s megbízta a sárbogárdi m. kir. erdőhivatal vezetésével. 

A m. kir földmívelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök össze
sített személyzeti létszámában Hajdú János és vitéz Szilágyi-llosvay 
Lajos főerdőmérnöki címmel és jelleggel felruházott m. kir. erdőmérnö
köket a VIII. fizetési osztályba m. kir. főerdőmérnökökké kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter „A legelő- és rétgazdaság 
fejlesztésében eljáró bizottság" elnökévé dr. Mayer Károly államtitkárt, 



elnökhelyettesévé dr. Horváth Jenő miniszteri tanácsost, tagjaivá dr. 
Újhelyi Andor miniszteri tanácsost, Dorner Béla m. kir. gazdasági főigaz
gatót, Ihaisz Lajos miniszteri tanácsosi címmel felruházott nyug. m. kir 
kisérletügyi igazgatót, L-ipcsey László és Károlyi Sándor miniszteri 
tanácsosokat, dr. Koós Mihály nyug. államtitkárt, az Országos Mező
gazdasági Kamara igazgatóját és Fabricius Endre m. kir, gazdasági 
főtanácsost, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület főtitkárját 1929. 
évi december 31-ig terjedő üatállyal kinevezte. 

Az Erdészeti Lapok 1927. évi II. füzetének tartalma: 

Oldal 

Béky Albert: A fa gyökeréről 45 
Bencze Pál: Feljegyzések Salzburg erdőgazdasági és fakereske-

delmi viszonyairól , 54 
Dr. Ajtai Sándor: önkormányzat és erdőrendészeti igazgatás — 67 
Különlélék: Halálozás. — Erdőgazdaság Afrika forró égövi tájain. 

— Az élő termőföld. — Kertészgyakornokok felvétele — Első 
fecske 88 

Erdészeti Rendeletek Tára: Körrendelet a telekkönyvben erdő
ként nyilvántartott, de már hosszabb idő óta más mívelési 
ágban használt területek elidegenítésénél követendő eljárás 
szabályozása tárgyában 91 

Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat köréből 92 
Hirdetések- I - I Í I . 

Felelős kiadó: Band Károly. — Stádium Sajtóvállalat Rt. Nyomdaigazgató: Janovits Ferenc 



Az „Erdészeti Lapok" 1927. évi II. 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 fill., álláskeresleti hirdetéseknél 6 öli. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magán uradalomba konvenciós javadalmazásra kerestetik 
irodai erdőőr, aki kincstári erdőgondnokságnál mint irodai 
erdőőr hosszabb időn át működött, jelenleg nyugdíjas és mun
kaképes. Pályázók másolatokkal felszerelt kérvényüket már
cius hó l-ig az „Erdészeti Lapok" kiadóhivatalaihoz nyújtsák 
be. . (16. I. 16.) 

VI középiskolát /végzett nőtlen fiatalember, ki az erdészet
ben 13 évi gyakorlattal és szakvizsgával bír; ért az erdészet 
külső-belső teendőihez, vadászat, halászat és méhészethez; ál
lást keres azonnali belépésre. Szíves megkereséseket a kiadó
hivatal továbbít. 

Erdőőr, szakvizsgázott, bármikori belépésre állást keres. 
Szives ajánlatokat kér „erélyes" jeligére kiadóhivatalba, 

7 évi gyakorlattal, nős erdész, vadász, állást keres. Cím a 
szerkesztőségiben. (11. I. 1.) 

Vági József, 1887. évi szülétéfeű, róm. kath. vallású, szak-
vizsgáziott erdőőr, 1911. évi október hó 24-én, Budapesten kelt, 
16. szám alatt kiállított szakvizsgái bizonyítványa elveszett, 
amiért is felhívom annak megtalálóját, hogy azt 15 napon be
lül, Szereoseny (Győr meg-ye) községbe juttassa el tulajdono
sához. (12. I. 1.) 

Tavaszi kiültetésre kiválóan alkalmas 40O.O0Q darab príma 
2 éves lucfenyő'Ciseuiete, jutányos árban eladásra kerül. Ár
ajánlatot, esetileg mintát kívánatra küldünk. Szatmári Püs
pökség Erdőhivatala: Bükkfazséric, u. p. Bogács, Borsod megye. 

(10. II. 1.) 
Eladó. 50:000 dé\>. egyéVes kitűnően fejlett kocsányos tölgy

eseim ete, továbbá 50.000 drb. elsőrendű kétéves erdei fenyő-
'cseméte. Érdeklődések gróf Niczky Pál erdészetéhez}, Bakony-
szen'tkirály (Veszprém megye) címzendők. (5. III, 2.) 



Erdei tájoló-műszert, lehetőleg móroléceel keresek megvé
telre. Árajánlatot kérek: Craus Géza, Telkibánya címre. 

(9. I. 1.) 
Eladó 150 q kocsányos tölgy makk erdősítésre, 80 - 85%-os, 

mázsánként 8 pengőért ab Berzence vasútállomás vevő zsákjában 
vagy ömlesztve. Főerdészi Hivatal Berzence, Somogy. (7. I. 1.) 

^ Csemete, sorfa, | 
| gyümölcsfa, díszbokor, rózsa, erdészeti mag stb. 5 

szükségletének beszerzése előtt okvetlenül szíveskedjék 
* árjegyzéket, nagyobb szükségletnél * 
^ előny ár ajánlatot kérni: % 

| N e u m a y r és Társa, Zalaegerszeg \ 

^ 2 éves lucfenyő csemete 1000 darabonkint 5 — pengő, 3 éves 8.— pengő % 
% Megrendelésnél ezen hirdetésre kérjük hivatkozni! ^ 

Hazai ipar es termelés 

Kőszegi Fenyőmagperqetőqyár 
H ö s z e g Vas m. 

Ajánl tavaszi szállításra magas csíraképességű, meg
bízható e r d e i v e t ő m a g o t : 

erdei fenyömag 8 5 % csíraképesség 
fekete fenyömag 80°[o csíraképesség 

vörösfenyő ' , lucfenyő-, Canksf - , 
Ti iuja-, 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. 

Magyarország legnagyobb magpergeiő gyára 



40.630/1927. 
1/2. 

szám. 
M. fair. földmívelésügyi Miniszter. 

Hirdetmény 
az állami erdei facsemetéknek az 1927. év tavaszán leendő 

kiszolgáltatása tárgyában. 
Az állami csemetekertek készleteinek kiosztására vonatkozó és a 

Budapesti Közlöny 192B. évi május hó 5-én megjelent 100. lapszámában 
22.031/920. F. M. szám alatt közzétett hirdetmény eayéb feltételeinek válto
zatlan meghagyása mellett a csemeték árát, kiszedési, valamint csomago
lási és vasúthoz való szállítási költségét az alábbiak szerint módosítom ; 

Csemetefaj 

1000 darai) 

iskolázatlan mayágyi iskolázott 

1 éves 2 éves 3 - 4 
éves 

2 éves 3 éves 

P e n g ö 

' 4-— 
4--
7 ' -

6 -
6 ' -
9 ' -

8.— 
8. -

7. -
7.— 

9 -
9.— 

5 - 7'- _ 
6-— 8-— 
5 50 
6-50 
8-— 

7-50 
850 

11 — 
— — 

7-— 9--
7-— 9-— _ 
5 50 

11-— 
3--

7-50 
15 ' - — 

— 
— 

6 -
8 ' -

8--
11-— — 

1 Erdei fenyő __ __ 
2 Fekete fenyő 
3 Tölgy, cser __ ._ 
4 Akác - __ -
5 Gledics, sophora, maciura _•_ ._ 
6 Juhar, kőris, szil „ __ ._ — 
7 Celtis, olajfüz, koelreutheria 
8 Hárs 
9 Eperfa, vadalma, vadkörte, vad

cseresznye __ _•_ __ 
10 Amerikai dió — ._- __ — 
11 Vadgesztenye __ „ __ — __ -
12 Szelid gesztenye __ 1 . __ 
13 Fűz-,nyár-éstamariskadugv.,sima 
14 Fűz-, nyár- és tamariskadugvány, 

gyökeres ~ __ 
15 Egyéb fafajok _ __ ... 

A fenti árakban a csemeték kiszedési költsége, mely ezer darabon
kint fenyőcsemeténél 1 P 40 fillér, lombfacsemeténél 2 P már benn-
foglaltatik. A csemeték csomagolási és a felvevő vasúti állomáshoz való 
fuvarozási költsége ezer darabonként 1 P. 

Az állami csemetekertekben az 19V7. év tavaszán fent részletezett 
áron a már kiutaltakon felül még a következő kiültetésre alkalmas 
csemetekészletek igényelhetők: 

korai juhar ._ . . 165 ezer drb 
zöld juhar __ __ 90 „ 

18 
15 
65 

190 
180 
10 
10 

erdei fenyő 740 ezer drb 
fekete fenyő 830 „ 
kocsányos tölgy __ 2.560 „ 
kocsánytalan tölgy 930 „ 
cser 1.280 „ 
akác __ — 670 „ 
sophora 440 „ 
magas kőris __ __ 140 „ 
amerikai kőris _. 1.475 „ 
virágos kőris 75 „ 
fürtös juhar — — 75 „ 

A csemeték kiutalása iránt, amely az igénylés beérkezésének sor
rendjében történik, a tervezett fásítás helyére illetékes m. kir. erdő-
igazgalósághoz kell fordulni. 

Az erdöigazgatóságok székhelyei: Gödöllő, Miskolc, Debrecen, 
Kecskemét, Kaposvár, Győr. 

Budapest, 1927. évi január hóban. M. kir. löldmívelésügyi miniszter. 
(15. 1.1) 

mezei szil 
eperfa 
amerikai dió 
fűzdugvány — _. 
nyárdugvány 1 . 
ta mariskadugvány 
celtis -
bálványfa 20 


