
HIVATALOS K Ö Z L E M É N Y E K . 

i. 
24.088—1923. F. M^száim. 

Pályázati hirdetés 
a m. kár. erdőgazdasági szakiskola tanulóinak felvétele tárgyában. 

A jelenleg Tata községben (Komárom megye) székelő m. 
kir. erdőgazdasági szakiskola 1924. év őszén kezdődő kétéves tan
folyamára pályázat nyititatik. 

A m. kár. erdőgazdasági szakiskolának az a célja, hogy rend
szeres iskolai s főképen gyakorlati oktatás utján olyan egyéneket 
neveljen, akik szaktudásukkal és gyakorlati jártasságukkal képe
sek lesznek az erdőgazdaságokban rájuk bizott feladatokat sikere
sen elvégezni, s nevezetesen, akik: 

a) kötött forgalmú birtokoknak okleveles erdőniérnökök köz
vetlen irányítása, vezetése és felügyelete alatt álló rendszeres erdő
gazdaságában az erdészeti műszaki segédszolgálatot és az, erdő; 
gazdasági intézkedések végrehajtását megfelelően teljesíteni 
tudják ; 

b) magánbirtokoknak nagyobb erdőgazdaságálban az előbb 
említett feladatoknak, a kisebb gazdaságokban pedig a megelőző a) 
pontban emiitett feladatokon felül az összes erdőkézelési teendők
nek sikeres teljesítésére alkalmasaik., 

A m. kir. erdőgazdasági szakiskoláiba a jövő 1924. év szep
tember havában kezdődő kétéves tanfolyamra a tanulók a követ
kező szabályok szerint fognak felvétetni : 

1. A tanulók felvétele a most hirdetett pályázat utján és "fel
vételi vizsga alapján történik. 

2. A pályázónak sajátikezüleg irt és kellően felszerelt kér
vényét közvetlenül a m. kir. erdőgazdasági szakiskola igazgatósá
gához: Tata (Komárom megye) kell' küldeni és pedig legkésőbb 
folyó 1923. évi július hó 10-ig. Á kérvényt annak világos feltünte
tésével kell keltezni és aláimi, hogy az elintézésről szóló értesités 
milyen cim alatt s hová (vármegye, hely, utolsó posta, állomás) 
küldessék. 

3. A pályázati határidőn tul beküldött (postára adott), vala
mint a megfelelően fel nem szerelt kérvények nem vétetnek 
figyelembe. 

4. A pályázónak következőket kell pályázati kérvényéhez 
csatolt hiteles irataival igazolnia: 

a) illetőségi bizonyítvánnyal azt, hogy magyar állampolgár; 
ib) anyakönyvi kivonattal azt, hogy a pályázat naptári évé

ben tizenhetedik életévébe lép, de a huszonegyedik életévét még 
nem kezdi meg; 

e) iskolai bizonyítvánnyal azt, hogy a középiskola (gimná
zium, reáliskola, vagy polgári isikola) negyedik osztályát sikeresen 
elvégezte és a magaviseletből legalább szabályszerű osztály
zata van; 

d) kincstári, erdészéti, katonai, vagy hatósági orvosi-bizo
nyitvánnyal azt,, hogy ép, erős, egészséges és edzett testalkata és 
különösein jó látó-, halló- és beszélőképessége van; 



e) hatóság' által kiállitott erkölcsi bizonyítvánnyal azt, hogy 
a középiskola elhagyásától kérvényének benyújtásáig eltelt idő 
alatt kifogástalan magaviseleteit taausátott; 

f) aki valamely alkalmazásban áll (vagy állott) alkalmazó
jának, vagy alkalmazója megbizottjának biaoByitványával azt, 
hogy az alkalmazás mióta tart (meddig tartott) és mire terjed (mi
ben állott) és ha erdészeti allkalimazásról van szó, az erdőfoiirtok a 
6. b) pontban foglalt minősítés alá esik-e? 

g) hatóság által kiállitott bizonyítvánnyal azt, hogy szülei 
milyen állandó foglalkozást űznek vagy űztek; 

. h) kir! közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az 
érette járó ellátási költséget — amelynek nagysága a tanév ele
jén fog megállapittatní, arra az időre, melyet az erdőgazdasági 
szakiskolánál tölt, szülője, gyáimja, vagy más hozzátartozója, ille
tőleg maga (vagy iskoláztatója) az erdőgazdasági szakiskola pénz
tárába negyedévi előleges részletekben minden negyedév első hó
napjában pontosan befizeti. 

5. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek felvételre, 
a m. kir. erdőgazdasági sízaíkiskola tanszeimiélyzeté'ből alakított 
tanács állapítja meg. 

6. A felvételre való alkalmasság és érdemesség sorrendjének 
megállapításánál elsőbbségben részesülnek azoik: 

a) akiknek iskolai előképzettsége jobb; 
b) akdik valamely okleveles erdőmérnök vezetése alatt álló 

rendszeres erdőgazdaságban legalább egy teljes évig megszakítás 
nélkül gyakorlati alkalmazásban állottak és ennek az időnek leg
alább fele részét a külső gazdasági teendők végzésénél töltötték; 

c) akik erdő- vagy mezőgazdasággal foglalkozóiknak gyerme
kei vagy árvái. 

7. Azoknak, akik a pályázat alapján a szakiskola tanfolyamra 
bocsáthatóiknak találtatnak, az erdőgazdasági szolgálatra való rá
termettségük megállapítása, valamint annak megvizsgálása céljá
ból, hogy birtokában vannak-e a négy középiskolában tanított is
mereteknek, a szakiskola igazgatója által megállapitott időben a 
szakiskolánál jelentkezniük kell. Az alkalmasnak talált tanuló
jelöltek kötelesek a tanfolyamra való tényleges felvételük előtt 
egy évet erdészeti gyakorlati alkalmazásban tölteni. 

Ez az alkalmazás arra szolgál, hogy a tanulójelölteik jövő
beli hivatásukkal közvetlenül megismerkedjenek és hogy a gya
korlati alkalmazás folyamán egyszersmind elsajátítsák azokat a 
mennyiségtani, természettudományi és erdőgazdasági ismereteket, 
amelyek a szakiskolai tanfolyam sikeres végzéséhez szükségesek s 
amelyeket a tanulójelöltek középiskolai tanulmányaik során meg 
nem szereztek. 

A gyakorlati alkailmazásban a tanulójelölteket az állam he
lyezi el vagy saját, vagy más birtokosnak erdőgazdaságában. 

A szakiskolai tanfolyamra bocsáthatónak talált tanulójelöl-
tek gyakorlati alkalmazásiba való elhelyezése céljából kötelesek 
a m. kir. erdőgazdasági szakiskola igazgatója által kijelölt helyen 
és időiben jelentkezni. 

Az a tanulójeliölt, aki a megjelölt helyen a kitűzött határ
időig szolgálattételre nem jelentkezik — és elmaradását elfogad
ható^ módon igazolni nem tudja — a szakiskolai tanfolyamra való 
felvétel jogosultságát elveszti. 



8. Az egyévi gyakorlati alkalmazás befejeztével szeptember 
hó 1—5-ág a tanuló jelölteknek az erdőgazdasági szakiskolánál a 
tulajdonkéipeni felvételi vizsgára kell jelentkezniük. 

A pontos megjelenés elmulasztása a felvételire való igény 
elvesztésével járhat. 

9. A felvételi vizsgára jelentkezőket a m. kir. erdőgazdasági 
szakiskola igazgatója elsősorban szabályszerű orvosi vizsgálat 
alá veti. 

Akit a m. kir. erdőgazdasági szakiskola orvosa valamely ra
gályos, vagy szakiskolai foglalkozás mellett könnyen nem gyó
gyítható betegségiben szenvedőnek avagy hiányos testi szerveze-
tünek talál, annak felvételét meg kell tagadni. 

10. Azokat, akiknek felvétele ellen orvosi szempontból kifogás 
nem merül fel, a szakiskola igazgatója felvételi vizsgára bocsátja. 

A felvételi vizsga annak megállapítására szolgál, hogy a 
jelentkező tényleg birtokában van-e azoknak az ismereteknek, ame
lyek a középiskola negyedik osztályára megállapított követelmé
nyeknek megfelelnek. 

Pályázni kívánók a felvételi vizsga tantárgyaira és azok 
vizsgaanyaigára nézve az erre vonatkozó „TananyagJkimutatáS"-iból 
nyerhetnek felvilágosítást.'Ezt a ,,Tananyag-kiimutatás"-t — a vá-
laszoim és válaszibélyeg megadása mellett — hozzá intézett ké
résre, a m. kir. erdőgazdasági szakiskola igazgatósága: Tata (Ko
márom megye) a pályázni kívánóknak azonnal megküldi. 

11. Azokat, akik a felvételi vizsgát sikeresen letették, az igaz-
, gató a m. kir. erdőgazdasági szakiskoláiba befogadja. 

12. A tanulók az erdőgazdasági szakiskola internátusában 
laknak és élelmeztetnek. 

13. Az egyenruha jellegű öltözetről (kalap, öltöny, köpeny és 
lábbeli), valamint a szükséges alsó ruháról és egyéb ruházati kel
lékekről (ing. alsónadrág, kapca vagy harisnya, zsebkendő stb.) a 
tanulóknak maguknak kell gondoskodniuk. 

14. A szakiskolában töltött idő alatt az oktatásihoz ós gya
korlathoz szükséges kellékekkel (tankönyvekkel, rajzeszközökkel, 
papírral és egyéb felszerelésekkel) a m. kir. erdőgazdasági szak
iskola látja el a tanulókat, 

Budapest, 1923. évi május hó. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

II. 

Pályázati hirdetés 
a m. kir. erdőőri és vadőri iskolák tanulóinak felvétele ügyében. 

A m. kir. erdőőri és vadőri iskoláknak az a céljuk, hogy az 
1879^XXXI. t.-c, értelmében teljesítendő erdőőri s egyszersmind a 
vadőri teendők végzésére — rendszeres iskolai és főképen gyakor
lati oktatás utján — alkalmas egyéneket neveljenek. 

Ilyen m. kir. erdőőri és vadőri iskola az 1923/24. tanévre 
Királyhalmán, u. p. Szeged 5. (Csongrád megye) és Tatán, Komá
rom vm. vagy esetleg Esztergomban nyilik meg. 

Az erdőőri és vadőri iskolákban az 1923. év szeptember havá
ban megnyíló egy éves tanfolyamra 20—20 tanuló vehető fel a kö
vetkező szabályok szerint: 



1. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kér
vényt az 1923. év július hó 10-ig ahhoz az iskolához kell beküldeni, 
amelyikbe pályázó magát felvétetni óhajtja. 

. 2 . A pályázati határidőn tul beküldött (postára adott) vagy 
megfelelően fel nem szerelt kérvények ügyelembe nem vétetnek. 

3. A kérvényt annak világos féltüntetésével kell keltezni és 
aláírni, hogy az elintézésről szóló értesítés mily cim alatt, hová 
(hely, utolsó posta, állomás, vármegye) küldessék. 

4. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a pá
lyázónak igazolnia kell a következőket, nevezetesen: 

•a) illetőségi bizonyitvánnyal azt, hogy magyar állampolgár; 
b) anyakönyvi kivonattal azt, hogy a pályázat naptári évé

ben 18 (tizennyolcadik) életévét betölti, de a huszonhatodik élet
évét még nem kezdi meg (kivétetnek a „Tanusitvánnyal" ellátott 
továbbszolgáló katonai altisztek, akik 28 éves korukig folyamod
hatnak felvételre); 

c) iskolai bizonyitvánnyal azt, hogy legalább az elemi nép
iskola négy osztályát sikeresen elvégezte és magyarul irni és ol
vasni tud; 

d) hiteles bizonyitvánnyal azt, hogy okleveles erdőmérnök 
vezetése alatt álló erdőgazdaságban legalább egy évig megszakí
tás nélkül külső erdészeti és vadászati gyakorlati szolgálatban 
állott; 

é) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által ki
állitott bizonyitvánnyal azt, hogy ép, erős, egészséges,,munkához 
és az idő viszontagságaihoz szokott edzett testalkattal s különösen: 
jó látó, halló és beszelőképességgel bir; 

f) hatóság által kiállitott erkölcsi bizonyitvánnyal azt, hogy 
kérvényének benyújtásáig kifogástalan magaviseletet tanusitott; 

g) hatóság áhal kiállitott bizonyitvánnyal vagy más Írat
tak azt, hogy katonai kötelezettségben áll-e vagy nem; 

h) hatóság által kiállitott bizonyítvánnyal azt, hogy szülei 
milyen állandó foglalkozást űznek vagy űztek; 

i) királyi közjegyző előtt kiállitott nyilatkozattal azt, hogy 
az érette járó ellátási költséget — amelynek nagysága a tanév 
elején állapittatik meg — arra az időre, melyet az iskolánál tölt 
— szülője, gyámja vagy más hozzátartozója, avagy maga, az is
kola igazgatójának kezéhez negyedévi előleges részletekben pon
tosan lefizeti. 

5. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek felvételre, 
a m. kir. erdőőri és vadőri iskolák felügyelője által alakított ta
nács határozza meg. 

6. A felvételre való kijelölésnél és illetőleg a felvételre való 
alkalmasság és érdemesség sorrendjenek megállapításánál elsőbb
ségben részesülnek: 

. a) elsősorban azok, akiknek iskolai előképzettsége jobb; 
b) másodsorban azok, akik erdő- vagy vadgazdaságnál alkal

mazottak vagy földmivesek, erdő- vagy mezőgazdasági munkások 
gyermekei vagy árvái. 

7. A felvételre kijelöltek kötelesek annál az iskolánál, amely
nél felvételre kijelöltettek, szeptember hó 6-tól legkésőbb 11-ig 
felvételi vizsgára jelentkezni. 

8. A felvételre jelentkezőket az iskola igazgatója elsősorban 
orvosi vizsgálat alá veti. 



Akit az iskola orvosa valamely ragályos, vagy az iskolai 
foglalkoztatás, mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szen
vedőnek vagy hiányos testi szervezetünek talál: az felvételi vizs
gára nem bocsátható. 

9. A felvételi vizsgát az iskola igazgatója a tanszemélyzettel 
együtt tartja meg. 

A felvételi vizsga annak megállapítására szolgál, hogy a 
jelentkező tényleg birtokában van-e legalább azoknak az ismere
teknek, melyek az elemi népiskola negyedik osztályára megállapí
tott követelményeknek megfelelnek és hogy a gyakorlati szolgá
lati idő alatt valóban megszerezte-e mindazokat az erdőgazdasági 
és vadgazdasági alapismereteket, amelyeket egy, rendszeres erdő
vagy vadgazdaságban egy év alatt az erdőőri és vadőri teendőkre 
nézve elsajátitani lehet. 

Aki a felvételi vizsgát ki nem állja, felvételét az iskolába 
csak ujabb pályázat alkalmával kérheti. 

10. Azokat, akik a felvételi vizsgát sikeresen leteszik s a sza
bályzat egyéb feltételeinek is megfelelnek, az igazgató, az iskolába 
befogadja. 

11. Az iskoláiba való belépés alkalmával minden tanuló köteles 
jó állapotban magával hozni a szükséges felső- és alsóruhát (fehér
neműt és lábbelit, erdő járásra alkalmas erős bakancsot vagy 
csizmát). 

A szükséges tankönyvekről, tanszerekről és eszközökről, nem
különben a tanulóknak lakással és élelmezéssel való ellátásáról 
AZ iskolában töltött idő alatt a tanulókért fizetett ellátási költ
ség fejéiben az iskola gondoskodik, de viszont az iskola helyiséigei
nek, berendezésének és felszerelésének rendbentartása és tisztoga
tása a tanulók kötelességét képezi. > 

Budapest, 1923. évi május hó. 
M. kir. földmivelésügyi minisizter. 

III. 

Hirdetmény 
az állami erdei facsemeték kiszolgáltatása tárgyában. 

Az állami erdei facsemetekertekből az 1923. év őszén és az 
1924. év tavaszán az állami szükségleteken felül fennmaradó fa
csemete-feleslegek a következő feltételek mellett fognak az eziránt 
folyamodó birtokosoknak kiadatni: 

I. feltétel. A hatóságilag már véglegesen kijelölt mindazon 
kopár, vizmosásos vagy futóhomokos területekre, amelyekről a ko-
párjavitási tervek jóváhagyást nyertek, a szükséges facsemeték 
olyan feltételek mellett adatnak ki, amint azt a birtokosok részére 
a jóváhagyott kopárjavitási tervek kilátásba helyezték. 

11. feltétel. A hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazdasági 
érdekből befásitandó kűpár, vizmosásos és futóhomokos területekre, 
valamint kisebb birtokosok önkéntes elhatározásából az Alföldön 
tervbe vett erdőtelepitések céljaira igényelt facsemeték — ameny-
nyiben az illetékes kir. erdőfelügyelőség, vagy m kir. állami erdő
hivatal főnöke igazolja, hogy a csemeték ára folyamodót anyagi 
erejéhez mérten túlságosan megterhelné — kivételesen és csak tel-



jesen indokolt esetben a termelési költségek elengedésével szolgál
tatnak ki és a csemetekertben csomagolatlanul átvéve ingyen, vas
úti szállítás esetén pedig a tényleg felmerült csomagolási és a fel
vevő vasúti állomásig való fuvarozási költségek megtérítése elle
nében fognak kiadatni. A vasúti szállítási költség mindenkor az 
érdekelt birtokost terheli. 

III. feltétel. A hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazda
sági érdekből befásitandó kopár stb. területekre, valamint azon 
alföldi erdőtelepítésekhez és fásításokhoz, amelyeket módosabb 
birtokosok túlságos anyagi megterhelés nélkül saját költségükön 
elvégezhetnek, úgyszintén az állami kezelésbe vett és az állami 
kezelés alatt nem álló erdőterületek vágásainak és tisztásainak be-
erdősitésére és egyéb fásítási célokra szükségelt erdei facsemeték 
a IV. pontban megállapitott termelési költségeknek és ezenkívül 
a tényleg felmerülő csomagolási és szállítási költségnek megtérí
tése ellenében lesznek kiszolgáltatva. 

IV. Termelési költségek fejében fanemek szerint az alábbi 
összegek számittatnak fel: 

C s e m e t e f a j 

1000 darab 
iskolázatlan magágyi 

1 éves 2 éves 3-4 év^sl 

iskolázott 

2 éves 3 éves 

k o r o n a 

Erdei fenyő 
Fekete fenyő 
Tölgy és cser — — 
Akác 
Gleditschia 
Juhar és kőris , 
Szil 
Hárs 
Vad cseresznye 
Amerikai dió 
Vadgesztenye 
Nyár- és fűzdugvány, sima 
Nyár- és fűzdugvány, gyökeres 
Külföldi fanemek és díszfák— 

300 
300 

1000 
300 
500 
500 
500 

1000 
1000 
1000 
400 
300 
500 

1000 

400 
400 

1500 
450 
700 
700 
700 

1500 
1500 
1500 
550 

700 
1500 

550 
550 

600 
600 

3000 ! 5000 

750. 
750 

A csemeték csomagolási és. a felvevő vasúti állomáshoz való 
fuvarozási költségei fejében a tényleg felmerült költségek számit
tatnak fel. 

A facsemeték adományozását 20 koronás bélyeggel ellátott 
és az 1923. év őszi erdősítésekhez kért csemetéket illetőleg legké
sőbb 1923. évi július hó végéig, az 1924. év tavaszi ültetésekhez kér
teket illetőleg pedig legkésőbb 1923. évi október hó végéig, közvet
lenül az ültetés helyére illetékes kir. erdőfelügyelőséghez benyúj
tandó folyamodványban kell kérni. 



A folyamodványban határozottan meg' kell jelölni a beülte
tendő terület helyét (község, dülő), minőségét (kopár, vízmosásos, 
futóhomokos terület, vágás, tisztítás, stb.) és kiterjedését, továbbá 
a szükséges csemeték faját, korát és mennyiségét, az ültetés ide
iét (1923. év ősz vagy 1924. év tavasz), a folyamodónak vagy meg
bízottjának, pontos címét (lakóhely, utolsó posta)..és végül, hogy 
a csemetéket a közölt (I—III.) feltételek melyike szerint kérik. 

Figyelmeztetem az érdekelt birtokosokat, hogy az elkésve 
beadott, valamint a földmivelésügyi minisztériumhoz közvetlenül 
benyújtott vagy. más hatóságokhoz beterjesztett kérvények figye
lembe vétetni nem fognak. 

Figyelmeztetem a birtokosokat arra is, hogy a jelen hirdet
mény alapján csakis erdősítési célra alkalmas 1—2 éves lomb fa- és 
1—3 éves fenyőfacsemeték kerülnek kiosztásra, amelyek tehát 
utak, tagok szegélyezésére és parkozási célra még nem alkalma
sok; továbbá, hogy azok a folyamodók, akik a kért és kiutalvá
nyozott csemetéket ok nélkül visszautasítják, vagy nem arra a 
célra használják fel azokat, amire kérelmezték, jövőben az állami 
csemetékben való részeltetés kedvezményétől elesnek. 

Az 1898. évi X I X . t.-c. alapján állami ellátás alatt álló erdők 
és kopár területek birtokosai részére szükséges facsemeték kiutai-
ványozása iránt a szükséges lépéseket a kir. erdőfelügyelőségek, 
illetőleg állami erdőhivatalok ezentúl is hivatalból teszik meg. 

A csemeték szétküldése tavasszal március hóban, ősszel pe
dig október és november hónapokban fog megtörténni. 

Budapest, 1923. évi április hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesíteti befizetések 1923. évi május hóban. 

A rövidítések magyarázata: 

A z akácfa monográfiája = Ara. 
Alapítványi kamat = ak. 
Alapítványi töketörlesztés . . . . = att. 
Alapítványi tőkekiegészités . . . . = attkg. 
Altiszti segélyalap = • Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Báró Bánffy-D.-alapitvány . . . . = BBa. 
Bedő^Albert-alapitvány = BAa. 
Bükktüzifa romlása stb = Btr. 
Egyéb bevétel = Egy. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei . . = EL. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár • = Npt. 
Erdészeti jelvény = Jlv. 
Erdészeti géptan = Gt. 
Erdőmivelestan = Em. 
Erdőrendezéstan (Bel.) = Rz. 
Erdőgazdasági problémák . . . . = Epr. 
Erzsébet-királyné-alapitvány.; . . = E. a. 
Értékpapírok kamatai = Ek 
A fenyőfélék fájának összehasonlító 

szövettana- = Fösz. 
Fából készült cukor és alkohol . . = Fca. 
Fatömegtáblák = Ftb. 
I. Ferenc-József-alapitvany . . . . = I. F. J. a. 

Goldmann Henrik alap = 
Hazánk házi faipara (Gaul K á r o l y ) = 
Hirdetési dij az E. L.-ban . . . . = 
Hirsch Istvánné, szül. Kraft Anna 

segélyalapitvány = 
Hozzájárulás = 
Időközi kamatok (takarékpénztári)= 
Készpénzalapitvány = 
Külföldi fanemek tenyésztése . . = 
Lakbér = 
Lapdij (Erd. Lapok) = 
Legelő-erdő berendezése = 
Magyar Erdészeti Oklevéltár . . = 
Népszerű növénytan = 
Nyugdijalap = 
Perköltség = 
Postaköltség = 
Rendkívüli bevétel = 
Szantner Gyula-alap = 
Tagsági dij = 
Tangens-táblázatok = 
Gr. Tisza-Lajos-alapitvány . . . . = 
W a g n e r Károly-alápitvány . . . . = 
Üzemtervi nyomtatványok . . . . = 
Üzemköltségek = 

GHa. 
H. F. 
hd. 

H. I. a. 
Hj. 
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k. a. 
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lb. 
ld 
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EOT. 
N. Nvt 
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Andrássy Sándor gróf ak. 540.—, Aprily Ernő üz. 27.—, Ajtay 
Viktor td. 500.—, AHmássy István Epr. 2000.—, pk. 400.—. 

Belházy Géza td. 400.—, Boitka György td. 260.—, Botos Sán
dor Epr. 750.—, pk. 50.—, Bartha Lajos td. 400.—, Bodnár Richárd 
ak. 400.—, Baumann Béla td. 396.—, Biloveszky Béla Epr. 7000.—, 
pk. 475.—. 

Czillinger János Lb. 13.500.—, Gsery Géza ak. 340.—, Gsóka Jó
zsef könyvek 2785.—, Gserneczky Károly könyvek 710.—. 

Desewffy urad. Epr. 300.—, pk. 200.—, gr. Desewffy Aurél ak. 
-400.—, dr. Debreceni Sándor ak. 160.—, Dezső Zsigmond ak. 379.—. 

Érchegyi Géza lb. 15.625.—, gr. Esterházy M. M. ak. 220.—, Er-
hard Lajos td. 272.—, Esztergomi város td. 580.—. 

Franciscy Vilmos td. 400.—, dr. Fekete György lb. 5400.—, Fa
ragó Béla hd. 4170.—, Fatermelő faipari rt, ak. 200.—, gr. Forgách 
urad. Epr. 200.—, pk. 50.—, Földváry Miksa Epr. 5000.—, pk. 300.—, 
dr. Fodor László td. 420.—, gr. Forgách Baláizs Epr. 250.—, pk. 50.—, 
gr. Festetits Pál ak. 540.—, gr. Festetits Sándor ak. 360.—, gr. Fes-
fetits Kristóf td. 400.—, Földm. min. ld. 44.400.—, áb. 100.000.—, Föld-
miv. min. személyzet Epr. 3750.—, Faértékesiitő hiv. hd. 12.192.— 
Foky Ferenc ak. 475.—. 

Geyer H. Viktor td. 400.—, Gősswein Lajos td. 400.—, Gaál Ká
roly lb. 4500.—, Ganlathy Oszkár ak. 135.—, pk. 20.—, Győri püsp. er
dőhiv. üz. 324.—, Gogola József Epr. 250.—, pk. 50.—, Gábrielli Osz
kár hd. 260.—, Gáspár János Epr. 250.—, pk. 50.—, Gödöllői erdőhiv. 



ak. 320.—, if j . Gaul Károly könyvek 990.—, Gyarniathy Mózes 
Epr. 750.—. 

Hauisztmann Béla td. 560.—, Héjas Kálmán td. 400.—, Hyna 
Ottó td. 400.—, Horváth Rezső td. 400.—, Horváth Kálmán könyvek 
8450.—, Hauptvogel Frigyes td. 844.—, Hamar László Epr. 150.—,.. 
pk. 50.—, Horváth László td. 400.—, Halász László td. 500.—, Hazai 
fatermelő rt. ak. 520.—, Horváth Andor td. 600.—, Hadnagy Dezső 
Am. 180.—, Hauser Margit lb. 6000.—, Hacher Gyula td. 2000.—. 

Irinyi Ararél td. 400.—, Incze Mária lb. 5250.—. 
Jiurovicih Hugó td. 400.—, üz. 216.—, Jánospíusztai urad. hd. 

318.—, gr. Jankovich-Besán Endre ak. 220.—, Jancsó Gyula td~ 
720.—, Jahn Rezső td. 580.—. 

Ke-esikeméti ikirend. Epr. 3500.—, pk. 700.—, dr. Karafiáth Jenő 
lb. 26.250.—, Kálmán Bella ak. 550.—, Klein Náthán ak. 612.—, Kő
szegi magpergető hd. 4170.—, Kuzma Gyula ak. 394.—, Hj . 1000.—, 
Kacsó András td. 80.—, Kiss Ferenc Epr. 15.000.—, alk. 355.—, pk. 
300.—, Kolecsány László ak. 475.—, Kotamann Géza aik. 647.—, gr. 
Károlyi L. urad. Epr. 500.—, pk. 100.—, gr. Károlyi Gy. urad. Epr. 
250.—, pk. 50.—, Kermer Ede td. 1000.—, Kisterennei urad. hd. 565.—, 
Kisvaszari erdg. üz. 28.—, Kalocsai kápt. ak. 560.—, Kayser Sándor 
ak. 608.—, Kaposvári erdf. Epr. 1500.—, pk. 170.—, Kőváry Gábor 
ld. 1000.—, Kozarics György Gtn. 180.—, König Kálmán Epr. 500.—, 
pk. 112.—. 

Lesenyi Ferenc Epr. 250.—, Lederer Arthur lb. 6750.—, Lehoczky 
János lb. 5400.—, Lang Ernő td. 640.—, hg. Lónyay Elemér1 ak. 560.—, 
Láiszlóffy Ernő ak. 504.—. 

Maninert Ferenc td. 200.—, gr. Mailátih József Epr. 250.—, pk.. 
50.—, Marsaik© Ferenc üz. 17.—, Mik Rezső Epr. 250.—,, pk. 50.—, EL. 
50.—, Magyar János td. 50O—, Marton Ferenc pk. 50.—, Muraközy 
János ak. 524.—, Milota Erich td. 420.—, Miskolci erdhiv. hd. 1720.—, 
Medvecziky Ernő Epr. 250.—, Masztics Gusztáv ak. 365.—, Majerszky 
F. Epr. 250.—. 

Nagy József td. 400.—, Nagy Antal ak. 375.—, Epr. 500.— 
üz. 8.—, Nagy László Kakieg. 1000.—, Nagykőrösi erdőbirt. ak. 520.—, 
Nyitray Ottó td. 696.—, Nather Aladár td. 520.—, Nyiregyházai 
erdf. Epr. 1250.—, pk. 250.—, Nagy Imire könyvek 1820.—. 

Oberth Zsigmond td. 400.—, Gtn. 120.—, Osztrozluczky Géza ak-
120.—, Ositerlamm Ernő Epr. 1000.—, Orbán Imre ak. 275.—. 

Petényi Keresztély td. 400.—, Persián Iván lb. 4800.—, Pánczél 
Ottó ak. 400.—, Péchy Kálmán ak. 404.—, br. Podmaniczky Géza ak_ 
560.—, Pécsi püsp. erd. hd. 1260.—, Pöschl Ferenc Epr. 2250.—, pk. 
400.—, Pannonhalmi főapátság ak. 160.—. 

Reitzer László dr. lb. 13.200.—, Radoychich Mátyás ak. 220.—,-



Rusznyák Győző td. 790.—, Be is inger Rezső ak. 195.—, Rácz József 
Epr. 250.—, Riedl Gyula td. 220.—. 

Székács Aladár :1b. 15.525.—, Scherg Károly Epr. 250.—, pk. 
50.—, Soltész .Nándor aik. 524.—, Spányi István lb. 12.000.—, Steiner 
Gyula ak. 560.—, Szokolóczy József td. 560.—, Seregély Lajos td. 
420.—, Sornmer Károly iák. 260.—, Hj. 740.—, Szántó István td. 410.—, 
dr. Szijgyártó József Epr. 250.—, pk. 50.—, Seifert Béla Epr. 250.—, 
pk. 50.—, Sajóvlárkonyi erdhiiv. üz. 384.—, pk. 350.—, Sehlaohta László 
ak. 504.—, Schlesinger Hermann ak. 560 —, Szegedi szakiskola Epr. 
750.—, pk. 100.—, Szy Dénes td. 320.—, Schmotzer Gyula td. 440.—, 
Sztankovánszky János ak. 520.—, Se-bniidt. Károly ak. 400.—, Szeged 
város Hj . 20.000.—, Stróbl Ferenc td. 120.—. 

Tavy Tibor lb. 12.000.—, Tamás János Epr. 250.—, pk. 50.—, gr. 
Teleki József ak. 520.—, Tilosek Leó td. 400.—, Terray Gyula ak. 
100.—, pk., 900.—, dr. Thóbiás Gyula Epr. 250.—, pk. 50.—, Tomassek 
Miklós td. 220.—, pk. 20.—, Tállya község hd. 2803.—, Tatai szak
iskola Epr. 6250.—, pk. 300.—, Téglás Dezső ld. 600.—, Thiringer Já
nos td. 340.—. 

Ulreich Gyula Epr. 250.—, pk. 50.—. 
Vizner András hd. 500.—, ld. 450.—, Vidos Miklós td. 110.—, Vés-

sey Mihály ak. 375.—, pk. 100.—, Vadász József td. 120.—, Velics 
Beizső td. 720.—, Volilnhofer Pál td. 400.—, dr. Vladár Ervin ak. 
560.—, Vaszary Ernő ak. 560.—, Veszprémi erdf. Epr. 9250.—, pk. 
1150.—, Végh János EL. 50.—, Vépi hitbiz. ak. 300.—. 

Waldbott Kelemen báró ak. 300.—, gr. Wencfcheim' József ak. 
.500.—, Weiner József ak. 520.—, Waildh Károly td. 560.—, Wingerth 
János td. 400.—. 

Zala-vári apátság Hj. 6000.—, gr. Zichy Aladár ld, 400.—, gr. 
.Zichy P. Epr. 250.—. 



Az „Erdészeti Lapok" 1923. évi VI. 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 
60 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 8000 K.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apró hirdetéseknél egy szó 40 K, álláskeresleti hirdetéseknél 20 K. 

Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 
Budapest IV, Magyar-utca 52. félemelet 

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. (2. xi. 4 j 

_ Vadőri állást keres Mezei István (23 éves, nőtlen) Buda
pest, VII., Gi'rissaíkovieh-u. 10. sz. Jó bizonyítványok/' (9) 
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CEGLÉD 
Kérjen árjeyyzéket Kérjen árjegyzéket 

Hirdetmény. 

769 m 3 kőris, juhar, szil, gyertyán, bükk és éger haszonfa,. 
nyirkocsirud és gyumölcsfakaró, árverésen eladatik. Részletes 
felvilágosítást ad postabélyeg beküldése ellenében a Miskolci 
m. kir. erdőhivatnl. (i) 

1923. évi 2210. számhoz. 

Hirdetmény. 

. Selejtes, faragott vasúti tölgytalp, 1886 darab és 160 
darab távirdaoszlop június hó 19-én árverésen eladatik. Rész
letes felvilágosítást ád postabélyeg beküldése ellenében a 
Miskolci m. kir. erdőhivatal. (6) 

1923, évi 2206. számhoz. 

Hirdetmény. 

658 m 3 tölgy és 35 m3 cser haszonfa június hó 19-én ár
verésen eladatik. Részletes felvilágosítást ad postabélyeg 
beküldése ellenében a Miskolci m. kir. erdőhivatal. (7) 

1923. évi 2365, számhoz. 

Hirdetmény. 

480 TO3 kőris, juhar, szil, gyertyán, bükk haszonfa, nyir
kocsirud és gyümölcsfakaró folyó évi június hó 21-én, árve
résen eladatik. Részletes felvilágosítást ad postabélyeg be-
kiddése ellenében a Miskolci m. kir. erdőhivatal. (8) 



Szakiskola kétéves tanfolyamát és vincellériskolát vég
zett .30 éves erdész, volt katonai altiszt, 6 évi erdő- és mező
gazdasági gyakorlattal állást keres, hol szaktudását érvénye-
siteni tudná és megnősülhetne, esetleg mint nőtlen ember is 
.szolgálatba állana. Cim: Tóth István Balkány, Genesy-
udvar. . ' (5) 

Pályázati hirdetmény. 

A magyar kegyes Tanitórend 4800 holdas erdőgazda sá-
.gában revizionális munkák elkészítésére és uj gazdasági terv 
felállítására pályázatot hirdetek. Területfelvétel helyett leg
több helyen osak az uj gazdasági vonalak kitűzése és határ
kiigazirtások végzendők — az ellenőrző mérések mellett. 
Egyébként az összes külső és belső munkák teljesitendők. 
Pályázhatnak legalább 5 évi erdőrendezési gyakorlattal birp 
oki. erdőmérnökök. Kérvényeiket Uradalmi Jószágkormány
zóságnak cimezve Schmid László urad. erdőmérnöknek 
Somogy-Taszár, 10 napon belül küldjék be. Kérvényeikben 
részletezzék, hogy teljes ellátás, lakás, fogat és a dologi 
kiadások megtérítése mellett milyen javadalmazást kérnek. 
A munkálatok 10 hónap alatt elvégzendők, kezdetüket veszik 
folyó év július 1-én. 

Taszár, 1923 június 9-én. 

(10) Uradalmi Erdőhivatal, Somogy-Taszár. 

Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-, 

DIÓ-GÖMBFÁT 
és egyéb keményfarönköket is 
bármely mennyiségben vásárol 

Furnérgyár és Keményfatermelő rt. Bpest IX, Csont-u. í. 



Hirdetmény. 

A Magyarországi Faértékesitő Hivatal a fa- és; faszén-
készletekben az 1923. évi április lió 1-től június hó 30-ig ter
jedő idő alatt beállott változásoknak az 5677/1919. M. E . 
számú kormányrendelet alapján való bejelentésére szolgáló 
forgalmi „Jegyzék" nyomtatványból és az 1923. évi június 
hó 30-án még meglévő fa-, és faszénkészletek részletes bejelen
téséhez szükséges „Bejelentő-lap" nyomtatványokból a tör
vényhatósági joggal felruházott városok cimére — valamint 
a vármegyék alispánjai utján a járási főszolgabírók —'..és. 
r. t. városok polgármesterei részére nagyobb mennyiséget, 
küldött, oly célból, hogy a szükséges' nyomtatvány-példányo
kat az azokért illetékesen jelentkezőknek díjtalanul bocsássák 
rendelkezésre. 

A 3296/1918. M. E. számú kormányrendelet 7. §-a értel
mében a fakihasználás engedélyezését a termelő az illetékes, 
m. kir. járási erdőgondnokságnál, illetve m. kir. állami erdő-
hivatalnál kérelmezni avagy a fakihasználási jog átruházását 
bejelenteni köteles és a 8. §. értelmében a hatósági hozzájáru
lásra a termelt fakészlet bejelentésénél hivatkozni kell. 

A hivatal felhívja a bejelentésre kötelezettek figyelmét 
arra, hogy ugy fentiek, mint erdei készletek bejelentésénél 
a vasúti- vagy hajóállomások nevét és ezeknek a készletezési-
helytől való távolságát a „Bejelentő-lap" megfelelő helyén 
feltétlenül tüntessék fel, mert ennek elmulasztása esetén vizs
gálatnak és kellemetlenségnek teszik ki magukat. 

A^égül figyelmezteti a hivatal a .készlettulajdonosokat, 
hogy mindazok ellen, kik a f. é. április hó 1-től június hó 30-ig: 
terjedő évnegyedre szóló bejelentésüket legkésőbb 1923. évi. 
július hó 15-ig ajánlott levélben a hivatal cimére postára nem. 
adják, a. kihágási feljelentést haladéktalanul megteszi. 

Budapest, 1923. évi június hó 4-én. 

(11) Magyarországi Faértékesitő HivataL 



1923, évi 2233. szám. 

Hirdetmény. 

Keréktálp, küllő, somkalapácsnyél} paradicsom és szőlő
karó, járom, június hó 20-án árverésen eladatik. Részletes fel
világosítást ad postabélyeg beküldése ellenében a 

(12) Miskolci m. kir. erdőhivatal. 
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