
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

Hirdetmény. 
A z 1924. évben az őszi erdészeti államvizsga 1924. évi no

vember bó 10-én és a rákövetkező napokon fog megtartani. Az: 
1924. év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók felhi
vatnak, hogy a szabályszerűen felszerelt és kellően felbélyegzett 
kérvényeiket az ehhez szükséges engedély iránt a földmivelés
ügyi minisztérium erdészeti főosztályának cimére (Budapest, 
V, Országház-tér 11. szám) legkésőbben 1924. évi augusztus hó 
végéig küldjék be. 

A z erdészeti államvizsgához való bocsátásra mindazok 
igényt tarthatnak, akik a főiskola szabályszerű elvégzését zá
radékolt leckekönyvvel igazolják. 

A z erdészeti államvizsga alkalmával fizetendő vizsgadijat 
15 (tizenöt) aranykoronában állapitom meg. 

Budapest, 1924. évi július hó 18-án. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



A z „Erdészeti Lapok" 1924. évi VIII. füzetének 

H I R D E T É S E I . 

A z ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért 
a lap irányával nem el lenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
1200 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 200.000 K.) Táblázatos 
és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 800 K, álláskeresleti hirdetéseknél 400 K. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 
Budapest IX, 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. 

(2 . Xil. 8.) 

36 éves, kis családu erdőőr 16 éves gyakorlattal állást keres 
október l-re. Pácán-, fogolytenyésztésben jártas, vizslaidomi-
táshoz ért, mezőgazdasági -gyakorlattal is bír. Volostsuk Péter 
erdőőr Párád (üveggyár), (8, II- 1) 



VÜK M- ES FIAI BUDAPEST 
FATERMELŐK ÉS FAKERESKEDŐK 

A L A P Í T T A T O T T : 1847 

Vásárolnak tölgydongafa-, talpfa-, vagy tüzifatermelésre 
alkalmas erdőket tövön és feldolgozott fakészleteket. 

Iroda: V. kerület, Kálmán-utca 10. 
Fatelep: V. kerület, Váczí-ut 160. 

(1. X l l . 8.) 

TCSSgy-, bükk-, nyár-, hárs-, 

FÁT 
és egyéb keményfarönköket is 
bármély mennyiségben vásárol 

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

(ül. 12. 8.) 

Főiskolát végzett rom. (katli., fiatal, 'nőtlen,, kiatonaviíselt 
erdőmérnökjelölt szerény 'igényekikel és fizetési 'feltételekkel 
erdőgazdaságnál vagy faipari vállalatnál gyakornoki állást 
vagy ehhez hasonló alkalmazást keres. Szíves megkeresések 
Dolensky Káro ly Pécs, Ferenciek-utca 29. cimre küldendők. 

(11) 
26 éves rom. kath. vallású, nőtlen, kereskedelmi ismeretek

kel biró erdész, a 4 középiskolát,. 2 éves szakiskolát kitűnően 
végezte; a szakvizsgát jól tette le; 1 évi magánuradalmi, más
fél évi államerdészeti gyakorlata van, 2 év óta egy nagyobb 
faipari rt. külső tisztviselője. Kitűnő bizonyítványokkal ren
delkezik. Uradalomban állást keres. Címe: Komáromy László 
Karád (Somogy megye). (9) 

Erdőmérnök 5 évi gyakorlattal, szenvedélyes vadász (tro
pikus vadászatokon is részt vett), kedvezőbb megélhetés biz
tosítása céljából állását változtatni óhajtja. Ajánlatot I. H. 
cimre Erdészeti Lapok kiadóhivatalába kérek. (7 III- 1) 



Erdőőr erélyes és bátor, kitűnő bizonyitványokkal felmon-
datlan állásból október l-re erdőőri, főerdőőri vagy vadászi ál
lást keres; az erdőgazdaság minden ágában teljesen jártas. Cim 
a kiadóhivatalban. (6) 

Állást keres 33 éves, nőtlen erdőmérnök, németországi'(tha-
randti) oklevéllel. Cim a kiadóhivatalban. (15) 

Tölgy-hordódonga és járomfejek augusztus hó 26-án el
adásra kerülnek. Bővebb felvilágosítást nyújt postabélyeg be
küldése ellenében a miskolci cm., kir. erdőhivatal- (12) 

Kétéves szakiskolát és négy középiskolát végzett erdész 
keres személyes bemutatkozás mellett bármikori belépéssel meg
felelő állást. Cim a kiadóhivatalban. (13) 

Sündisznót vagy sünkutyát, fiatal uhut magas áron veszek. 
Temesváry Budapest, VI I , Csányi-utca 12. (16) 

Fiatal, erélyes erdőőr, aki hosszabb gyakorlattal rendelke
zik, kitűnően szakvizsgázott, 4 középiskolát végzett, az erdőgaz
dasági munkáikban teljesen jártas, erdőőri, vagy vadászi állást 
keres bármikori belépésre. Cim: Varga Pák Vaszar, Veszprém 
megye. (5. II- 2) 

Szorgalmas és megbízható uradalmi erdész alkalmazást ke
res. Megbízhatóságának bebizonyítása végett próbaszolgálatra 
is ajánlkozik. Szives megkereséseket a (kiadóhivatal továbbit. 

(14) 
Pályázati hirdetmény. Abaujtorna vármegye közig. biz. 

501—1924. ga. számú határozata alapján pályázatot hirdetek a 
kassavidéki m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó színi és hidas-
'németii védkerületi járási erdőőri állásokra. 

Kinevezendő erdőőrök alkalmaztatása ideiglenes s csak 1 
évi próbaidő után véglegesittettnek nyugdij nélkül. Javadalma
zás: jelenleg havi 502,200 korona. 

Pályázni szándékozók felhívatnak, hogy az erdőőri szak
vizsga letételét, egészséges testalkatukat, eddigi szolgálatukat, 
katonai viszonyukat, erkölcsi és politikai magatartásukat iga
zoló okmányaikkal felszerelt kérvényüket 1924 augusztus 31-ig 
a kassavidéki m. kir. erdőgondnokságnál — Szikszóra — nyújt
sák be. A z állások szeptember hó folyamán elfoglalandók. 

Szikszó, 1924 július 31. (10) 
Kassavidéki m. kir. erdőgondnokság. 



Erdész vállal bármikori belépéssel kezelői állást, más gazda
sági ágakkal összekötve is. Szolid fizetési igényekkel. Cim a szer
kesztőségnél. (4. III. 3.) 

Őszi vetésre keres a sárvári uradalmi erdészeti hivatal 
142 hektoliter szlavóniai kocsányos tölgymagot megvételre, legalább 
90°A> csiraképességgel, (quercus pedunculátát). — 300 hektoliter 
kocsánytalan tölgymakkot, (quercus sessiliflorát), legaláhb 85% 
csiraképességgel. —• 27 hektoliter bükkmagot (Fagus silvatica) leg
alább 90% csiraképességgel, továbbá 200.000 drb egy éves bükk-
palántot jó gyökérzeítel, őszi és tavaszi ültetésre. Árajánlatokat 
kér az urad. erdőhivatal Sárvár. (17. II.) 
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