
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m . kir . fö ldművelésügyi miniszter Huszár Pá l m . kir . főerdő taná
csosi hű és hasznos szolgála ta inak el ismerése mellet t vég leges nyuga lomba 
helyezte. 

* 
A m. kir . fö ldművelésügyi miniszter Ajtay Jenő m kir . főerdőtaná-

csost hű és hasznos szolgála tának elismerése mellet t vég leges nyuga lomba 
helyezte. 

* 
A m. k i r honvédelmi miniszter , a honvéd igazga tás alá tar tozó gaz 

daságok átszervezésével kapcsola tban Sándor Béla m . k i r . főe rdőmérnö-
köt, honv. kincstári e rdőigazgató i minőségben — je lenlegi szolgálat i beosz
tásának és székhelyének m e gha gyá s a mellet t — megbíz ta a h. kincstári 
e rdőgazdaságok egységes vezetésével és fe lügyeletével . 



Az „Erdészeti Lapok" 1927. évi X. íüzetének 
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 fül., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fül. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

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 érdemeimért, különösen a vadorzókkal 
szemben tanúsított bátor és kötelességhű viselkedésemért a Nem
zeti Vadászati Védegylet az egyesületi érdemérmével tüntetett ki. 
Meghívásra bemutakozásra saját költségemen megyek. Ifj. Kovács 
Lajos, Mándok (Szabocs megye). (6. VI. 1.) 

Faragó Béla erdészeti magnagykereskedés és erdészeti cse
metetelepek, Zalaegerszeg. Szállít hazai és külföldi fenyőmagva
kat, magas csiraképességgel, melyért az 1895. évi XLVI. t.-c. és 
annak végrehajtása tárgyában kiadott 38286—1926. számű minisz
teri rendelet értelmében teljes szavatosságot vállalok. Ajánlok 
őszi és tavaszi szállításra kocsánytalan tölgymakkot 75 százalék, 
csermakkot 85 százalék csiraképességgel, valamint mindenféle 
lombfa- és gyümölcsfa-magvakat. Erdészeti csemetetelepeim az 
igényeket teljes mértékben kielégítik. Ajánlok Pícea excelsákat 
60—70 és 80—100 cm. nagyságban, előnyös áron. Szállítok azon
kívül mindenféle tűlevelű-, lomblevelű- és gyümölcsfákat. Árjegy
zék kívánatra ingyen és bérmentve. Cégem változatlanul fennáll. 

(4. II. 1.) 
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. (3. IV. 3.) 



Erdészállást keres erdő, mező és hasonló gazdaságok össze
függő vezetésében is. „Szerény igények és mindenben szakértelem" 
jeligére. Cím a szerkesztőségnél. (5. III. 1.) 

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). ( 2 . VII. 3.) 

Gróf Apponyi-uradalom kápolnai gazdaságában eladásra kerül 
pár ezer darab hároméves fekete dióesemete, érdeklődők forduljanak 
Uradalmi Erdőhivatalhoz, Hőgyész (Tolna m.), ahol az eladási fel
tételek megtudhatók. Esetleg becserélendők luc- és feketefenyő
csemetével. (9., L, 1.) 

Erdészeti szakiskolát végzett, 11 évig önálló erdőkezelő, főva-
dász volt, szép erdősítésekért többször jutalmazva, jelenleg nyolca
dik éve háró Hatvány-uradalom mintagazidaságáiban számvivő
ikulcsár, erdészethez állást keres, erdészettel együtt 3—400 holdas 
mezőgazdaság vezetését is elvállalja, lehetőleg olyan helyre, hol fia, 
ki szőlészeti, (borászati, ez évben pedig a budafoki pincemesteri isko
lát végezte, szőlészethez állást kap. Csere Ignác, Varsány, u. p. 
Hatvan. (8., I., 1.) 
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K o c s á n y t a l á n t ö l g y m a k k o t 
(Qu. sessilü'lora) 

K o c s á n y o s t ö l g y m a k k o t 
(Qu. pedunculata" 

C s e r t ö l g y m a k k o t 
(Qu. cerris) 

valamint egyéb lomb- és tűlevelű fák magvait, 
csemetéit csíraképességi j ó t á l l á s s a l szállítja 

K E I N E R R E Z S Ő 
nyűg. m. kir. erdőmérnök, erdészeti „mag-, csemete- és 

íatermelő GÖDÖLLŐ 

Sürgönycím: Keiner, Gödöllő. 
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