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K Ö R R E N D E L E T 
valamennyi kir. erdőfelügyelőségnek, az erdei- és feketeferiyő 
tobozgyüjtésnek, magtermelésnek, valamint az erdei- és fekete-

fenyömag forgalombahozatalának szabályozásáról. 

84750/1921. földmiv. min. — Az ország megcsonkítása óta 
fenyőerdőinkből csupán a dunántúli erdei fenyő- és fekelefenyŐ-
állományok maradtak meg olyan minőségben és kiterjedésben^ 
hogy azokból magottermő években a hazai, mesterséges erdő
telepítéshez és icsemeteneveléshez szükségelt vetőmagmennyi
séget összegyüjthetjiik, bővebb magtermés esetében pedig erdei 
fenyőmagból még kivitelre is jelentékeny mennyiséget jut
tathatunk. 

A fenyőtobozgyüjtést és annak- kipergetését ezidőszerint 
kizárólag magáncégek gyakorolják, melyeknél a szabad ver
seny minden irányban korlátlanul és sokszor, az erdőgazdaság 
érdekeinek rovására érvényesülhetett. 

Megtörtént, hogy egyes magkereskedők hazai eredetű 
erdei fenyőmag neve alatt francia származású magot hoztak 
forgalomba, amelyből az eddig szerzett tapasztalatok által be-
igazoltan egészséges és értékes erdei fenyőállományt nevelni 
nálunk nem lehet. 

Másrészt magpergetőink arra sem fordítottak elég figyel
met, hogy a kipergetésre szolgáló tobozokat jó termőhelyen 
nőtt, egészséges, kifogástalanul fejlődött és kizárólag érett korú 
anyafákról szedjék, amennyiben napirenden volt, hogy-a mag-
pergetők megbízottai pl. a dunántúli vidéken a vasúti töltések 
mentén az elhagyott anyaggödrökben, elhanyagolt legelőkön 
és silány talajú, ritkás erdőkben csenevészen nőtt, földig ágas, 
girbe-görbe egyedeknek összegyűjtött apró tobozait szedték 
össze. 

Ilyen eljárás nemcsak a hazai erdőgazdaságnak okoz 
hosszú időre kiható kiszámíthatatlan károkat, hanem ennek 
folytatása a már kéteshirü magyarhoni fenyőmag külföldi 
becsértékének további lerontására vezetne. 

Szükségesnek tartom ezért, hogy a fenyőmagpergetéssel 
foglalkozó cégek közvetlen összeköttetésbe lépjenek azokkal az 
erdészeti uradalmakkal, amelyeknek rendszeres gazdaságában 
kellően gondozott, nagyobb kiterjedésű, idősebb korú erdei- és 
feketefenyőállományok vannak és hogy ezek az uradalmak 
viszont magtermő években a fenyőmagpergetéshez a fentiek 
szerint megkívánt kifogástalan minőségű fenyőtoboztermés 
közvetlen beszerzésére a magpergető vállalatoknak módot 
nyújtsanak. 

A hazai erdőgazdaságban nagyjelentőségű erdei fenyő meg
telepítéséhez szükséges vetőmagnak kifogástalán minőségben 



leendő biztosítása és az országból kivihető íenyőmag jó híré
nek megszilárditása érdekében: egy részi az erdei fenyőmagnak 
a vámkülföldről való további behozatalát engedélyezni nem 
kívánom, másrészt pedig gondoskodni óhajtok arról, hogy ugy 
a belföldi szükségletek fedezésére, mint a kivitelre termelt 
fenyőmagvak, állami ellenőrzés mellett, csakis jó termőhelyen 
nőtt, egészséges és magzókort elért fákról gyűjtött, kellően be
érett tobozokból pergettessenek. 

Ebből kifolyólag felhívom a kir. erdőfelügyelőségeket, 
hogy kerületében a jobb talajon álló és tobozgyüjtésre megfe
lelő minőségű és korú erdei- és feketefenyőállományok birto
kosait, minden kínálkozó alkalmat felhasználva, igyekezzék 
felvilágosítani az erdei faanagvak: összegyűjtésének nemzetgazda
sági fontosságáról és jövedelmező voltáról. Igyekezzék egyúttal 
odahatni, hogy az erdőbirtokosok a hazai magkereskedőkkel 
közvetlen üzleti összeköttetésbe lépve, az erdei vetőmagvakat 
erdészeti alkalmazottaik vezetése mellett vagy házilag gyüj-
tessék össze, vagy pedig, ha a magvak összegyűjtését a vevő. 
emberei végzik, a gyűjtési munkát saját alkalmazottai által 
ellenőriztessék, különös figyelmet fordítva arra, hogy erdei 
vetőmagot, illetőleg fenyőtobozt csakis jó termőhelyen nőtt, 
elég idős, kifogástalan alakú, egészséges fákról, a tenyészévad 
végeztével és akként szedjenek, hogy az' anyafákat felesleges 
sérülésektől kellően megkíméljék. 

Utasítóim továbbá a kir. erdőfelügyelőséget, hogy az erdei 
vetőmaggyüjtést és a fenyőtoboztermielést és szállítást saját 
hatáskörében is állandóan éber figyelemmel kisérje és ha vala
hol arat tapasztalná, hogy a mag- vagy tobozgyüjtés silány ter
mőhelyen nőtt, beteges egyedekről történik, az érdekelt mag
kereskedőket hívja fel azonnal a. gyűjtés beszüntetésére, figyel
meztesse arra w, hogy az ilyen magot át ne vegye és forga
lomba ne hozza. Abban az esetben pedig, ha valamelyik mag
kereskedő a kifogásolt mag- vagy tobozgyüjtést a figyelmezte
tés ellenére továbbra is folytatná, vagy meg nem felelő fákról 
gyűjtött magot tudva forgalomba hozna, erről hozzám a körül
mények ismertetésével esetről-esetre részletes jelentést tegyen. 

Ezek után felhívom a kir, erdőfelügyelőséget, hogy ezt a 
rendeletemet a kerületében működő niagkereskedőkkel avval a 
figyelmeztetéssel közölje, hogy annak rendelkezéseit szem előtt 
tartani el ne mulasszák és ismeretlen száramzásu erdei vető
magot eladásra vagy fenyőtobozt kipergetésre felelőtlen egyé
nektől át ne vegyenek, mert abban az esetben, ha beigazolást 
nyerne, hogy egyik-másik magkereskedő a fent előadottak 
figyelmen kivül hagyásával nem megfelelő minőségű fákról 
szedett és éretlen vetőmagot gyűjtetett vagy vásárolt össze, 
vagy pedig valamelyik magpergető vállalat kifogásolt minő
ségű, értéktelen fenyőtobozt dolgozna fel és ebből nyert silány 
és tenyésztésre alkalmatlan fenyőmagot hozna forgalomba, a 
hibásnak bizonyít céget az állami famagszállitásból kizárom 



és az ellene felmerült kifogásokat az erdei famagvak kiadására 
vonatkozó engedélyek tárgyalásánál is mérlegelni fogom. 

Értesitse végül az érdekeit magkereskedőket, hogy ki nem 
pergetett fenyőtobozra kiviteli engedélyt adni a jövőben nem 
fogok, mert fontos államháztartási érdeknek tartom, hogy bel
földi magpergető vállalataink ezeket a készleteket maguk dol
gozzák fel és magyar erdei fenyőmag ily módon csakis kész 
állapotban és megbízható minőségbn kerüljön kivitlre. 

: Budapest, 1,923. évi március hó 12-én. 
A miniszter helyett: 

Kaán, 
a. államtitkár. 

II... ' 
A át. kir. minisztériumnak 4890—1923. M. E. számú rendelete 

a fa- és faszénkészletek felhasználásának és förgaloinbahozatalá-
nak szabályozása, valamint azok tájékoztató árának megállapításai 
tárgyában kiadott 7266—1920. M. E. számú rendelet egyes rendel
kezéseinek ujabb módosítása tárgyában. 

A m. kir. nnindsztériuim az 1922. XVII . t.-c, 6. §-ának'l. be
kezdésében kapott felhatalmazás alapjain a következőiket rendeli: 

1. %. 
A bejelentés alá eső készletekből eladott vagy felhasznált fa

anyag után a Magyarországi Faértékesitő Hivatalt a 7266—1920. 
M. E. száimu rendelet 7. §-á«an, illetőleg a 2170—1923. M. E. számú 
rendelet 1. §nában meghatározott dijak helyett a következő dijak 
illetik meg: , 

a) egy méternél hosszabb darabokban termelt és középen 
mérve, 8 em.-mél vastagabb bármelyen faneanü épületi áért vagy 
m íí fáért tömör köbínéteirenkint egyszázötven (150) korona; 

b) bármilyen fa nemű, fűrészelt vágy faragott fáért tömör-
köbméteíenlkint egyiszáizöitven (150) ko-rosna; 

c) tölgyfából készült magyar és német dongáért akónkint 
öt (5) korona, francia dongáért 100 • normál daraibonJkint egyszáz-
ötven (150) korona; 

d) műszaki célokra alkalmas kettő (2) méternél nem hosz-
szabb ünmétereikbe rakva értétkeisitett hasábfáért és tönkökért báír-
mely fanemből ürméterenkint ötven (50) korona; 

e) tűzifáért, tekintet nélkül a fanem és választékra,, ürmé-
tenenként tiz (10) korona; vasúti szállítás esetében 10.000 kg.-kint 
kettőszáz (200) korona; 

f) faszénért, tekintet nélkül a fanemre, méermázsánkint 
tiz (10) korona és 

ff) műszaki célokra (papir-, cetlulose- vagy talmingyártásra) 
eladott huilliadéfcfáért és kötegelt tűzifáért 10.000 kg.drint kettő
százötven (250) korona. 

2. §. 
Füzetes szállítási igazolványok kiadása esetében a féltől le

teendő biztosíték összege a 7266—1920. M. E. számú -rendelet 8. 
Í-ában meghatározott összegek, tízszeresére emeltetik fel. 



Elrontott, a fél hibájából hibásan ki állatott vagy' fel nem 
használt igazolvány dija kettőszáz (200) korona, 

, 4. §. 
Ez a rendélet az 1923. év július hó 1. napján lép életbe és 

életbelépésével az ugyané tárgyban 2170—1923. M. E. szám állatit 
kiadott (a Budapesti Közlönynek 1923. évi máircius hó 29. napján 
meg-jelent 72. számában kihirdetett) rendelet hatályárt veszti. 

Budapest, 1923. évi június hó. 
Gróf Bethlen István s. k., 

r.i. kir. miniszterelnök. 

886—923. számhoz. 
_ TIT. 

K Ö R R E N D E L E T 
a gazdasági eljárások megnevezésének szabályozása tárgyában. 

26.808—1923. földimiv. min. sz. Az erdőgazdasági eljárások 
megjelölése körül a hivatalos iratokban, s főleg* az üzemtervek
ben és azok tartozékaiban olyan eltérő, nem egyszer megtévesztő 
és zavart okozó megnevezések fordulnak elő, hogy szükségét lá
tom a gazdasági eljárások megjelölésének megfelélő szabályozását. 

A szálerdő, középerdő és sarjerdő megjelölés, mint erdőalak 
(forma) továbbra is fennmairad, de a „szálerdő üzemmód," „közép
erdő üzemmód" és „saorjerdő üzemmód" megjelöléseket a jövőben 
mellőzni kell, mert az „üzemmódok," illetve „gazdiasági eljárások" 
nemcsak e három részre tagolódnak és igy azok megjelölésére más 
elnevezések kivánatosak. Ennek folytán 

I. a szálerdő alakjánál: 
a gazdásági eljárásokat jövőben a következő elnevezésekkel kell 
megjelölni : 

1. szálalás, 
2. szálaié vágás, 
3. fokozatosan felújító vágás, 
4. tarvágás. 
A természetes felújítás módjai nem alcsoportjai a gazdasági 

élj árasoknak, hanem csak a felújítás megjelölésére szolgálnak. 
E.zek 
a) az egyenlétesetti, 
b) a csoportosam 
c) a pásztásan való felújítás stb. 
Mindezek alapján jöv.őiben a megjelölés a szálerdőnél pl. 

a következő lesz: 
„Szálerdő, szálaié vágással" stb. Vagy: 
„Szálerdő fokozatosan felújító vágásokkal" stb. 
Ha a gazdaság a most felsorolt négy gazdasági eljárástól 

eltérő eljárást kivan alkalmazni, azt nemcsak más megnevezéssel 
kell megjelölni, hanem kellően körül_ is kell irni, hogy annak el-
birálásánál a megjelölés révén félreértés ne következzék be. 



II. A sarjerdö alakjánál: 
a gazdasági megjelölés a szerint tagolódik, amily célból az erdő
gazdaságra sarjerdő alalkot alkalmazunk. 

Ezek szerint pld. : 
„sarjerdö rőzsetermelés céljára". 
„sarjerdő fonóvesszőterimelés péljára'(, 
„sarjerdő szőlőkarótenmelés céljára", 
„sarjerdő cserkéregtermelés céljára", 
..sarjerdő tűzifa- és póznatermelés céljaira" stb. 

•i 

III. A középerdő alakja: 
az országiban alig használatos. 

Alkalmazása esetén a gazdasági eljá.rás megfelelő körül
írást igényel, 

Budapest, 1923, évi július hó 9-én. 

A miniszter helyett: 
" Kaán Károly s. k. 

h. államtitkár. 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1923. évi június havában. 

A rövidítések magyarázata: 
A z akácfa monográfiája = Am. 
Alapítványi kamat = ak. 
Alapítványi töketörlesztés . . . . = att. 
Alapítványi tőkekiegészités . . . . = attkg. 
Altiszti segélyalap — Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Báró Bánffy-D.-alapitvány . . . . = BBa. 
Bedő-Albert-alapítvány . . = BAa. 
Biikktüzifa romlása stb = Btr. 
Egyéb bevétel — Egy. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei . . = EL. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár . . . . . . . . = Npt. 
Erdészeti jelvény = Jlv. 
Erdészeti géptan / . . . == Gt. 
Erdömiveléstan = 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-Józseí-alapitvany . . . . = 1. F. J. a. 

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

segélyalapitvány = H. I. a. 
Hozzájárulás = Hj . 
Időközi kamatok (takarékpénztári)= ik. 
Készpénzalapitvány = k. a. 
Külföldi fanemek tenyésztése . . = Kft. 
Lakbér = lb. 
Lapdij (Erd. Lapok) = ld 
Legelő-erdő berendezése = M. L. 
Magyar Erdészeti Oklevéltár . . = EOT. 
Népszerű növénytan . . . . . . . . = ' N . Nvt 
Nyugdijalap == Ny. a. 
Perköltség = Prk. 
Postaköltség = pk. 
Rendkívüli bevétel = rb. 
Szantner Gyula-alap = Sza. 
Tagsági dij = td. 
Tangens-táblázatok = Tt. 
Gr. Tisza-Lajos-alapitvány . . . . = TLa. 
W a g n e r Károly-alapitvány . . . . = W K a . 
Üzemteivi nyomtatványok . . . . = üz. 
Üzemköltségek = ük. 

Balogh József könyvek 660.—. Bogár Pál td. 580.—. Burdáts 
János ak. 484.—. Battyányi Lajos ld. 350.—. Brauer Hermann td. 
400.—, Béky Albert Epr. 5250.—, pk. 350.—, Bálás Emil ak. 495.—, 
pk. 20.—, Báthory Miklós td. 400.—, Böszörményi Sándor ld. 1000.—. 

Csutak Álmos ak. 140.—, Czillinger János Lift. 2903.—, üz. 122.—, 
üz. 90.—, üz. 2400.—, Cserneczky Károly könyvek 570.—. 

Derélky Pál Epr. 250.—, pk. 85.—, Dubeík József ld. 1000.—. 
Eszterházy László gróf erdőhiv. ka. 10.000, Eszterházy hg. 

hitb. 20., Ep. 5750.—, pk. 400.—, Eszterházy gróf hitb. urad. 10;, 
Epr. 2500.—, pk. 500.—. 

Festetits hg. főerd. üz. 570.—, pk. 539.—, áb. 700.—, Fröhlich 
Brúnó üz. 117.—, Frigyes főherc. urad. üz. 654.—, pk. 350.—, Földmiv. 
min. Epr. 2500.—. hd. 7703.—, Fejfarek József td. 400.—. 

Giller Zoltán td. 700.—, Gémes János ld. 150.—, Gödöllői erdőh. 
Epr. 3500.—, pk. 30.—. 

Hoffmann Gy. dr. Epr. 4250.—, pk. 300.—, Horváth János hl. 
300.—, Hé.i.i János td. 300.—, Hódmezővásárhely város td. 400.—. 

Imrik Zoltán Epr. 250.—, pk. 50.—, Inkey Pál br. erdőh. üz. 
4800.—. pk. 370.—. 

Jakots Sámuel üz. 56.—, Juhász János ld. 300.—, Jellinek Ist
ván Hf. 120.—, Btr. 30.—, Epr. 250.—, M. L. 120.—, Kft. 120.—, F t 
80.—, Am. 240.—, Fca. 80.—, pk. 270.—. 

Károlyi gr. urad. Epr. 1000.—, pk. 120.—. Kund Béla ak. 170.-, 
Kardoss Kálmán td. 680.—, Kupovics János ld. 150.—, Kaufmanu 



Aladár Hf. 120.—, Ftb. 240.—, pk. 70.—, Kőszeg város ak. 295.—, 
N. Kiss Pál ak. 220.—, Kozma István Tt. 60.—, özv. Kovács József-
né üz, 181.—, pk. 369.— , Komáromy László td. 400.—, pk. 20.—. 

Lamm Antal dr. Hj. 10.000.—, Langhammer József ld. 300.—, 
Leviczky Albert ak. 464.—. 

Mezei István hd. 120.—, Miskolci erdf. Epr. 3000.—, pk. 300.—, 
Miskolci eh. Epr. 3500.—. pk. 37.—, Márer Benő ak. 100.—, pk. 20.— 
Máté István ld. 600.—. 

Nagy József könyvek 840.—, f. 100.—, Neminger Lajos ld. 
300.—, Nagy László (váci) td. 300.—, Nagy István üz. 20.—, Neu-
schloss Lichtig rt. hd. 1400.—. 

Ortíh Pál Rz. 240.—, Fösz. 600.—, Erit. 600.—,Ám. 180—,Ftb.60—. 
Prónay György br. ak. 400.—, Porübszky Elemér dr. ak. 395.—, 

Pöschl Fereme td. 580.—, Pannonihalmi főapátság pápakovácsi, 
erdhiv. E. L. 480.—, pk. 200.—, td. 400.—, Pécs város ak. 490.—, Pukács 
Endre üz. 318.—. 

Rozinszky Béla ifj. ak. 400.—, Eochlitz Béla ak. 380.—, Bo-
hoska Soma td. 400.—. Hj. 600.—, Bagályi-Balassa Ferenc br. ak. 
300.—, pk. 20.—. 

Szabó Géza könyvek 260.—, Seress Miklós td. 520.—, Stefaits 
István td. 400.—, Szabó Kálmán td. 420.—, Szabó József és tsai 12., 
Epr. 3000.—, Surjánszky Kálmán könyvek 1895.—, Satzger örök. 
hd. 644.—, Scherg Károly Hf. 90.—, Kft. 90.—, Ám. 180.—, Fca. 60.—, 
td. 420.—, pk. 160.—, Somogyi Ferenc td. 1000.—, Schreiner Kálmán 
dr. hd. 643.—. 

Tomasoviszky Imre üz. 63.—, Thobiás Gyula dr. könyvek 
3300—, Trsztyánszky Dezső td. 450.—, Tóth István hd. 500.—, Tatai 
szakislk. Ez. 240.—, Ám. 360.—, Kfn. 180.-, Tavy Tibor Lift. 1382.—, 
Tóth Mihály ld. 600.—, Tokaji Károly Kft. 90.—, pk. 40.-, Tatai 
hitb. urad..Epr. 2500.—, pk. 250.—. 

Veszprémi erdőfel. Epr. 1250.—, pk.. 250.—, Veszprém város 
ak. 480.—. 

Zalaszántói erdőgond. üz. 300.—. 



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 
80 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 14000 K.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apró hirdetéseknél egy szó 50 K, álláskeresleti hirdetéseknél 20 K. 

Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 
Budapest IV, Magyar-utca 52. félemelet 

o o 
o o 
o 

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését,, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat. Értékesitésí kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. (2. xi.-s.) 



Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-, 

DIÓ-GÖMBFÁT 
és egyéb keményfarönköket is 
bármely mennyiségben vásárol 

Furnérgyár és Keményfatermelő rt. Bpest IX, Csont-u. 1. 

Pályázati hirdetmény. 
a pusztavacsi Coburg hercegi erdőhivatalnál megüresedett II. 
oszt. erdőőri állásra. 

Javadalmazás: készpénz, drágasási pótlékokkal együtt 
ezidőszerint évi 8100 korona, 1 m. hold illetményföld haszná
lata, természetbeni lakás, 20 ürméter kemény hasáb tűzifa, 
nyáron 3 tehénre való legeltetés, télen 2 tehén részére 30 q 
erdei széna, 400 kgr. buza, 700 kgr. rozs, rendszeresitett lő-
dijak, erdei kihágások után 20 százalék. Erdőőri formaruha: 
kétévenként 1—1 télikabát, téli, nyári zubbony, sipka; min
den évben: 1—1 téli, nyári nadrág, mellény, 1 kalap és 2 pár 
csizma. 

Pályázati kérvényhez csatolandó: születési, erdőőri 
szakvizsga, erkölcsi és az eddigi alkalmaztatásáról szóló 
szolgálati bizonyítvány és vadászati ismereteit igazoló bizo
nyítvány. Sajátkezüleg irt 'kérvények a Coburg hercegi 
uradalmak igazgatóságához, Budapest, Aradi-u. 59. sz., f. évi 
július 25-ig benyújtandók, hiányosan felszerelt kérvények 
figyelembe nem vétetnek. Az állás f. évi október 1-én fog 
falandó el. - (4) 

Fülöp Szász—Coburg—Gothai 
herceg ő fensége erdőhivatala 

Pusztavacs. 
Erdőőri állást keres október 1-ére 34 éves nős (1 gyerm.), 

jó bizonyítvánnyal bíró, hercegi uradalomban hosszá ideig 
szolgált altiszt. Vadászatban jártas. Cim: Uradalmi erdőőr, 
Romhány, Nógrád m. (5.) 
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Pályázati hirdetmény. 
A pécsi székeskáptalan, a pécsi székesegyház és a pécsi 

papnevelő intézet mintegy 18.000 kat. hold kiterjedésű és 
három erdőgondnokságra osztott erdőgazdaságaiban esedé
kessé váló üzemátvizsgálási munkálatok és uj üzemtervek 
készítésével járó összes külső és belső munkálatok elvégzésére 
ezennel pályázat hirdettetik. 

Okleveles és az erdőrendezés terén szerzett gyakorlott
ságot igazolni tudó erdőmérnökök megfelelően felszerelt 
pályázati kérvényeiket méltóságos és főtisztelendő dr. Wurs-
ter József pápai prelátus, kanonok, káptalani elnök úrhoz 
címezve alulírotthoz legkésőbb folyó évi augusztus hó 15-éig 
küldjék be s egyúttal írják körül fizetési igényüket is. 

Árpádtető, u. p. Szabolcsbányatelep, 1923. évi július hó 14. 

Kolozsváry Andor, 
a pécsi székesegyházi uradalom főerdőmérnöke. 
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CEGLÉD 
Kérjen árjeyyzéket Kérjen árjegyzéket 

27 éves, nős, 4 középiskolát végzett egyén, ki a szak
iskola kétéves tanfolyamát kitűnően elvégezte, kitűnően 
szakvizsgázott, a belső és külső erdőgazdasági munkákban 
jártas, fácán- és apróvadtenyésztéshez, valamint faiskola és 
gyümölcskertészethez is ért, állást keres október l-re, vagy 
későbbre. Szives megkeresést Rutz H. Rákospalota (Pest m.) 
Bem-utca 19 cimre kér. (6.) 

1.685 1923. I. 

Pályázati hirdetmény. 
Debrecen sz. kir. város tulajdonát képező erdőbirtokon 

megüresedett 4 (négy) erdőőri állásra pályázat hirdettetik. 
Az erdőőri állással egybekötött javadalmazás 600 korona 

évi fizetés, természetbeni lakás, 12 szekér gallyfa, 4 kat. hold 
föld, 2 tehén' és egy évi szaporulat, 2 koca, és 16 drb egy éven 
aluli malac, 2 Íó legeltetése. 

Pályázni kivánók erdőőri szakvizsgabizonyitvánnyal, 
életkorukat, családi állapotukat, korábbi alkalmaztatásukat, 
egészségi állapotukat és kifogástalan erkölcsi és politikai ma
gatartásukat igazoló bizonyítványokkal felszerelt és Debre
cen sz. kir. város polgármesteréhez cimzett kérvényeiket 
cehi m. kir. állami erdőhivatalnál (Nagyerdő 12. sz.) 
nyújtsák be. 

Debrecen, .1923. évi július hó 5. (8) 
A városi tanács. 
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Árverési hirdetmény. 
Közhírré tesszük, hogy Budakeszi község határában a 

község tulajdonát képező 3180 kat. hold területen gyakorol
ható vadászati jog 1923. évi július hó 29-én d. e. 10 órakor 
a községházánál tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek 1923. évi augusztus hó 1-től 1929. évi július hó 31-ig 
terjedő-hat évi időtartamra bérbe fog adatni. 

Kikiáltási ár: 10 q buza; bánatpénz a kikiáltási árnak 
tőzsdei jegyzése szerinti 10 százaléka. 

Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a községházá
nál megtekinthetők. 

Kelt Budakeszin, 1923. évi július 8. (9) 
Az Elöljáróság. 
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