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A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az 
állami erdőmérnökök összesített személyzeti létszámában Lipcsey László, 
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miniszteri tanácsossá és Körmendy -Károly magyar királyi erdőtanácsost 
magyar királyi főerdőtanácsossá kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1927. évi július hó 29. napján. 
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Mayer, s. k. 



Az „Erdészeti Lapok" 1927. évi IX. 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 betüíajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
20 fillér. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüíajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fül., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fül. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

150—200 ezer darab (ebből 30 ezer homokon nőtt)', alkalmas, 
egészséges, 2 éves feketefenyő és 60 ezer 1—2 éves kocsánytalan 
tölgycsemetét keresünk őszi megvételre. A mag, illetve makk 
származási helyének megjelölésével, Tolna, Baranya és Somogy 
vármegyék uradalmaiból kérünk árajánlatot. Hercegi erdőgond
nokság, Dombóvár címre. (5. II. 2.) 

32 éves, oki. erdőmérnök, nős, 5 éves prakszissal, ki különösen 
az erdőrendezés, mérés, út- és vasútépítésben bír igen jó gyakor
lattal, állandó jellegű állást keres uradalom, vagy nagyobb faipari 
vállalatnál, 1928 március—május hó elsejével. Külföldre is bárhova 
elmegy. Bartha Lajos erdőmérnök, Nagybörzsöny, Kánya-puszta, 
(Hont megye). (3. VII. 2.) 

35 éves, családos erdőmérnök, aki üzemtervkészítésben, 
földmérési munkálatokban is gyakorlattal bír, azonnal belépne 
uradalomba, mint kezelő-erdőtiszt, vagy üzemrendezés, felmérés 
tartamára segéderőnek. Szíves megkeresést kér Nagypál István 
oki. erdőmérnök, Keszthely, Festetics-utca 11. (4. IV. 1.) 

Szakvizsgázott erdőőr kerestetik azonnali belépésre a ludányi 
uradalomba. Kérvények, vizsga és működési bizonyítványok máso
lataival, melyek nem küldetnek vissza, kor, vallás, családi állapot 
feltüntetésével címzendők: Ludányi Uradalom Intézőségének, 
Ludány, Nógrád megye. Fizetés megegyezés szerint. (7. I. 1.) 

Szakvizsgázott, 36 éves, erős, egészséges, jó megjelenésű, 
katonaviselt, nős, egy 5 éves gyermekkel bíró erdőőr és vadőr, 
gyermekkora óta hercegi erdészetben hosszú időt a legnagyobb 
megelégedésre töltött el, az erdészet legmesszebbmenő követel
ményeinek megfelel, jelenleg is az Alföldön 40 kat. holdat erdő-
sített, csemetekertkezelésben, dúvadirtásban, vadászatban, az 
orvvadászok üldözésében, vadóvásban, vadtenyésztésben hosszú 
és precíz gyakorlata van, elsőrendű szolgálati bizonyítványok
kal rendelkezik, szerény igényekkel erdőőri vagy vadászi állást 
keres. Saját költségén költözködik. Bemutatkozásra megy. Szíves 
megkeresést kér Varga József erdőőr, Kiskúnmajsa. (11. I. 1.) 



24 éves erdőőr, kitűnő szolgálati és vizsgabizonyítvánnyal, 
hatévi gyakorlattal, erélyes, józanéletű, jó vadász, azonnali vagy 
későbbi belépésre állást keres. Szíves megkeresést kér a kiadóba 
„Szolgálni akarok" jeligén. (2. III. 3.) 

Árverési hirdetmény. 
A galgahévízi volt úrbéres birtokosság 282.8 kat. hold erdő, 

legelő és erdő szántójában gyakorolható vadászati jogát folyó évi 
szeptember hó 24-én délután 3 órakor Galgahévíz községházánál 
megtartandó szóbeli nyilvános árverésen 1927. évi szeptember hó 
24-étől 1937. évi július hó 31-éig terjedő időre adja bérbe. 

Lőhető vad: szarvas, őz, vaddisznó, fácán és egyéb apró vad. 
Kikiáltási ára évi 1500 pengő, a bánatpénz 150 pengő. 
Kikiáltási áron aluli vagy utóajánlatoknak helye nincs. A rész

letes árverési és szerződési feltételek a valkói m. kir. erdőhivatal
nál és a galgahévízi volt úrbéresek elnökénél tekinthetők meg. Úr
béresek elnöke. Gödöllő, 1927 szeptember 4. (13. I. 1.) 

Állást keresek erdő és mezőgazdaság minden ágában teljesen 
jártas, szakvizsgázott, 8 évig főúri birtokon 1200 hold pagonyt 
önállóan kezeltem, mint alerdész. Nagy jártasságom van az akác
erdő telepítésében mezőgazdasági közteshasználattal, amit kitűnő 
bizonyítványom is igazol. Vadtenyésztés és óvás, valamint a vadá
szat védelme körül szerzett érdemeiért, különösen a vadorzókkal 
szemben tanúsított bátor és kötelességhű viselkedésemért a Nem
zeti Vadászati Védegylet az egyesületi érdeméremével tüntetett ki. 
Meghívásra bemutatkozásra saját költségemen megyek. Ifj. Kovács 
Lajos, Mándok, Szabolcs megye. (8. I. 1.) 

Középiskolával, kettőéves szakiskolával és szakvizsgával 
bíró erdész, 15 évi gyakorlattal erdészi, fővadászi, vadászi vagy 
ehhez hasonló állást keres bármikori elfoglalásra. Gyakorlatai 
kiterjednek az erdőkezelés és erdőrendezés külső és belső mun
kálataira, vadtenyésztés és vadóvásra, valamint mezőgazdaság 
szakszerű kezelésére. Jelenleg egy iparvállalatnál van alkal
mazásban. Szíves megkeresést „Lelkiismeretes" jeligére a szer
kesztőségbe kér. (6. II. 2.) 

Kocsánytalan és kocsányos 

S L A V O f V I A S T O L G Y M A K K 
garantált elsőrendű minőségben prompt szállításra ajánl és 

e l ő j e g y z é s e k e t k é r 
K Ő S Z E G I F E N Y Ő M A G P E R G E T Ő G Y Á R K Ő S Z E G 

(!'• I 1) 
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K ő s z e g i F e n y ő m a g p e r g e t ő g y á r 
K Ő S Z E G 

ajánl őszi szállításra, legmagasabb csíraképességgel 
bíró jegenyefenyő-, simafenyő-, lucfenyő-, erdei-, feke-
tefenyó'-, vörösfenyő- és minden egyéb tűlevelű mag
vakat, továbbá magasköris-, amer. kőris-, juhar-, 
nyírfa-, szilfa- és mindenfé le lombfamagva-
kat . Vadalma-, vadkörte-, vadbarack-, Myrobolan-, 
sajmeggy-, vadcseresznyemag és mindenféle gyümölcs
famagot. Erdészeti c semetéke t : Lucfenyő 1, 2, 
3, 4, 5, 6 éves és 80/100 cm. parkfák földgumóval; er
dei-, fekete-, vörösfenyő stb. Kocsányos, koesánytalan, 
cser és vöröstölgy 1. é. csemeték, éger, magaskőris, 
amerikai kőris, akác, gledicsia, juhar stb. Gyümölcs 

vadoncok, díszcserjék, díszfák. 
Kérjen árajánlatot! Előjegyzéseket e l fogadunk 

ÉW'HIIII'MIIIIHIIIIHIIIIHIIIII'MIW 
.10. I. 1.) 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 

Budapest LX, 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. 2.) 



Tűzifa- és szálfaeladás. A nagyváradi káptalan tulajdonát ké
pező bagaméri erdőn a nyírábrányi vasútállomástól 3.5 kilométer
nyire 2700 ürm.3 tölgyhasáb, 952 drb akácszálfa és 800 drb tölgy
szálfa, továbbá a nyírábrányi állomástól 5.5 kilométernyire 700 
ürm.3 akáchasábfa folyó évi szeptember hó 15-én délelőtt 11 óra
kor Debrecenben az Aranybika szállóban zárt írásbeli ajánlatok 
útján való árverésen eladatik. Az ajánlatokhoz, melyek az árverés 
napján nyújtandók be, csatolandó a megajánlott vételárnak leg
alább 10 százalékát kitevő bánatpénz s a részletes eladási feltéte
leknek egy példánya, mely utóbbi alulírottnál beszerezhető. A 
tűzifa ürköbméterjéért és a szálfa tömörköbméterjéért megaján
landó vételár a fenti famennyiségekre külön-külön tüntetendő ki. 
Bővebb felvilágosítást nyújt a nagyváradi Káptalan bagaméri 
erdőgondnoksága, Bagamér, Bihar megye. (9. I. 1.) 

Gróf Festetits Kálmán őméltósága erdőgazdaságában az ősz 
folyamán eladásra kerül hatszázezer darab homokon nőtt kettőéves 
erdei- és feketefenyőcsemete. Ára darabonkint ab csemetekert egy 
fillér. Posta, vasút Németlad, Gyöngyöspuszta. 
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