
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
AZ ERDÉSZETI SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL 

A magyar királyi miniszterelnök előtérd esetésére tahvári és 
tarkeői Tahy Jakab államtitkár és Kaán Károly áüaimtiíikári cím
mel felruházott helyettes államtitkárnak nyugalomba vonulásuk 
alkalmából sokévi eredményes működésük elismeréséül a II. osz
tályú Magyar Érdemkeresztet a csillaggal adományozom. 

Kellt Budapesten, 1926. évi január hó 30. napján. 
Horthy s. k. 

Gróf Bethlen István & k. 

Á magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az 
állami erdőmérnökök összesített rangsorozati létszámában De Pot
tere Gerard és Ivanich Ferenc miniszteri tanácsosi címmel és jel
leggel felruházott főerdőtanácsoisokat, Ilibbján János magyar ki
rályi gazdásági főtanácsosi címmel felruházott főerdőítanácsost, 
továbbá Spettmann János, Chabada Géza, Oszterlamm Ernő és 
Beyer Jenő főerdőtanácsosokat miniszteri tanácsosokká kinevezem, 

Kellt Budapestem 1926. évi január hó 30. napján. 
Horthy s. k. 

V 

Mayer János s. k. 

A m. kir. pénzügyminiszter az „Állami földmérés" mérnöki 
tisztviselőinek létszámába Balog Sándor okleveles erdőniérnököt a 
szombathelyi m. kir. áUami 15. földmérési felügyelőséghez a X . íiae-
zetési osztályba segédmónnökké ideiglenes minőségben kinevezte. 

A kalocsai érsek Geosits Gyula oM. ©rdőmémököt f, é. feb
ruár hó 1-től a kalocsai érseki uradalom mérnöki hivatalához se
gédmérnökké kinevezte. 

* * # 

Gróf Pappenheim Szigfrid és neje egyesített uradalmainak vezető 
erdőtiszti állására Buják (Nógrád vm.) székhellyel f. évi február hó 1-től 
Zólyomi Imre, Selmecbánya város ny. erdőtanácsosa neveztetett ki. 



Az „Erdészeti Lapok" 1926. évi lí. 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 betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
2500 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 400.000 K.) Táblázatos 
és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárra! számíttatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 K. 

Külön mel lék le tek 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. 

(1- Xll. 2.) 

Okleveles erdőmérnök, jelenleg uradalmi bérlő, 10 évi erdő
gazdasági praxissal elvállalja nagyobb uradalom erdőbirto
kának és esetleg 1000 holdig terjedő mezőgazdaságának szak
szerű és potnltos vezetését. Cím megtudható a szerkesztőséginél. 

(4. Ili. 2 ) 



KÖRMENDI FENYŰMAGPERGETŐGYARA 
H a n s i B B B s s B m a G s n & n H B m n a f l K Ö R M E N D ( V A S M E G Y E ) • • • • • • • • • • 

Ajánl a legolcsóbb napiáron szavatolt magas 
csiraképességü erdei, fekete-, lúc-, vörös- stb. 

fenyómagvakaí, 
mésü akác-, ru.ha.r- kőris-, qleüics-, éger- stb 

lombfamagvakai, v£i 
/risstermésü alma-, körte-, cseresznye-, máhatob-

myrabolán- stb. 

gyümölcsmagvakat 
Fenyőmagpergelőtelepünk, mint Ilyen, a legnagyobb Magyarországon 

Nagyobb szükséglet esetén külön előnyös árajánlattal szolgálunk 
I'áTtratl ctm: „Vlzt, Körmend" V 

(2. XII. o ) 

Dr. báró Gerliczy Félix uradalma Deszk (Torontál megye) 
megvételre ajánlja a következő csemetéket: Amerikai kőris 
1 éves, készlet 150 ezer darab, ezer darabonként 60 ezer K ; 
Amerikai ikőris 2 éves, iskol. készlet 30 ezer darab, ezer dara
bonként 250 ezer K; Szilfa 1 éves, készlet 50 ezer darab, ezer 
darabonként 80 ezer K; Szilfa 2 éves, iskol. készlet 5 ezer da
rab, ezer darabonként 80 ezer K; Aíkác 1 éves, készlet 100.000 
darab, ezer darabonkénit 80 ezer K; Akáe 2 éves, készlet 
50 ezer darab, ezer darabonként 150 ezer K ; Akác 3 éves, 
készlet 30 ezer darab, ezer darabonként 300 ezer K; Akáe 
suháng, készlet 30 ezer, darabonként 2 ezer K; Akác sorfa, 
készlet 20 ezer, darabonként 5 ezer K. Az árak ab faiskola 
értendők. Csomagolás, vasútra szállítás önköltségen' számíttatik. 
A megrendelésnél az összeg fele előre beküldendő. Minden szál
lítmány utánvételesen szállíttatik. Jószágigazgatóság 

(3. III. 3.) 

Alulírott 1924. évi szeptember bó 10-én elvesztettem 1923. 
évi 70. törzskönyvlap számú királybaimi m. Ikir. erdőőri és vadr 
őri iskolai végbizonyítványomat. Felkérem a bizonyítvány bir
tokosát, szíveskedjék azt költségei közlése mellett címemre 
n egküldeni. Párnáz, 1926 január 30. Ughy Antal erdőőr. 

http://ru.ha.r-


K ő s z e g i 

K ő s z e g 

A soproni iparkiállításon aranyéremmel kitüntetve 
Ajánlunk tavaszi szállításra 

szavatosság mellett legmagasabb 
csiraképességgel bíró erdei 
magvakat: feketefenyőmag 
85/90%, e r d e i f e n y ő m a g 
85/90% csiraképes, lucztenyő, 
vörösfenyő, banks-, sima-, 
fegenyefenyőmagot, Thuja-
magot és külföldi Exoták-mag-
vakat; továbbá kocsányos és 

kocsánytalan tölgymakkot, bükkmak-
kot 80 85" o, magas körismag (előcsírázot-
tat is!) amerlk. körismag, virágos kőris, 
akác, Gledícsia és mindenféle lombfamagvakat. 

Gyümölcsmagvakat: Myrabolana, alma, 
körte, keserümandula stb., rosa canina-magot. 

Erdészeti csemetéket, erős gyökér-
zetücsemeteágyí csemeték: feketefenyő, erdei-, 
vörös-, banks-, 2-3-4 éves lucfenyőcsemetét, 
cserfa, juhar, gyertyán, bükkfa, akác stb, 

G y Ü m ö i C S V a d o n C O K a t : k e s e r ű m a n d u l a , 
alma, sajmeggy, magas kőris, virágos kőris, stb. 

Kérjen elónyárajánlatot. Pontos, gyors kiszolgálás. 
Á r j e g y z é k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

& & 7 (S. W. 2.) 



Í V 

65;1926. e. f. sz. 
Pályázati hirdetmény. 

Heves vármegye közig, bizottság gazdasági albizottságá
nak 1926. évi 1. számú határozata folytán a vármegy© térületéin 
állami kezelésbe vett erdő-ós kopárterületek őrzésére 3 (három) 
egyelőre ideiglenesen alkalmazott járási erdőőri állásra pályá
zatot hirdetek. 

Az állások egyévi próbaszolgálat után fognak véglege
sen betöltetni,. 

Javadalmazás: évi 12,000.000 (tizenkettőmillió) korona fize
tés, 1,600.000 (egymilüióíhatszázezer korona lakáspénz, 3,600.000 
(hárommillióhatszázezer) korona utazási átalány és 1,700.000 
(egymillióhétszázezer) korona egyenruhaátalány, feleség és 
gyermek után 1,632.000 (egymilliióhatszázharmindkettőezer) 
korona családi pótlék. 

Az állások székhelye: Eger, Gyöngyös és Pétervására. 
Akik ezekre az állásokra igényt tartanak, szakképzettsé

güket, eddigi szolgálataikat, családi állapotukat és erkölcsi 
magaviseletüket igazoló okmányokkal kellően felszerelt kér
vényeiket alulírt m. kir. erdőfelügyelőnél legkésőbb 1926. évi 
február hó 20. napjáig annál inkább nyújtsák be, mert később 
érkező kéryények figyelembe nem 'vétetnek. 

Az állás a kinevezési oklmány kézbesítésé toll számított 15 
(tizenöt) nap alatt elfoglalandó. 

Eger, 1926. évi január hó 18-án. 
(6. I. 1.) M. kir. erdőfelügyelő. 

Gróf Vay László erdőkezelősége, Berkesz (Szabolcs megye) 
megvételre ajánlja a következő csemetéket és dugványokat: 
magoskőris 1 éves, készlet 3000 drb, ezerenkint 60.000 korona, 
kanadai nyár 1 éves, készlet 2000 drb, ezerenkint 180.000 korona, 
.jegenyenyár 1 éves, készlet 2000 drb, ezerenkint 180.000 korona, 
szomorúfűz 1 éves, készlet 100 drb, darabja 20.000 korona, 
hárs (nagylevelű), 1 évesi, készlet 2000 drb, darabja 20.000 kor., 
vadgesztenye 1 éves, készlet 3000 drb, darabja 8.000 korona, 
szerecsendió 1 éves, készlet 1000 drb, darabja 30.000 korona, 
fagyai, dugvány, ezerenkint 50.000 korona, kanadai nyár, dug
vány, ezerenkint 70.000 korona, jegenyenyár, dugvány, ezeren
kint 70.000 korona, ezüstnyár, dugvány, ezerenkint 80.000 ko
rona, bíborfűzi, dugvány, ezerenkint 70.000 korona, kenderfűz, 
dugvány, ezerenkint 70.000 korona. A:z árak ab faiskola érten
dők. Csomagolás, vasútra szállítás önköltségen számíttatnak. 
Minden szállítmány utánvételesen szállíttatik. 
(8. I. 1.) Erdőkezelőség. 



F A R A G Ó B E L A 
ERDÉSZETI M A G N A G Y KE RESKEDÉS 

ÉS ERDÉSZETI C S E M E T E T E L E P E K 

ZALAEGERSZEG 
SZÁLLÍT 

H A Z A I É S K Ü L F Ö L D I F E N Y Ő M A G V A K A T 
ú. m. : pinus sylvestris, pinus austríaca, picea excelsa, larix europea, 
abies pectínata, pinus strobus, pinus Banksiana stb., továbbá lomb
levelű, ú. m.: akác, gleditschia, juhar, éger, szil, magaskőris, amerikai 
kőris és egyéb magvakat, valamint mindenféle hazai és külföldi gyü-
mőlcsmagvakat. Erdészeti csemetetelepeim a békeviszonyoknak meg
felelően átalakíttattak s mindenféle tű- és lomblevelű csemeték szállí
tására képesek. — Üvegházi és szabadföldi rózsák nagy választékban. — 

Arjegyzékkkel, vagy kívánatra külön árajánlattal készséggel szolgálok. 

CÉGEM VÁLTOZATLANUL FENNÁLL! 
A Faragó Béla cég csemetetelepei ma is tulajdonomat képezik, azok 
még csak időlegesen sem mentek át más tulajdonába, hanem minden
kor a Faragó Béla cég kizárólagos tulajdonát képezték. Minden ezzel 
ellenkező állítás, hirdetés valótlan s csak a nagyérdemű közönség 
megtévesztésére szolgál. FARAGÓ BÉLA 

( 7 . Hl. 1.) 
Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

Karád község volt úrbéres birtokossága elhalálozás folytán 
üresedésben tevő' erdőőri állásra ezennel pályázatot hirdet. 
Fizetés évi 20 q. búza helyi ára a birt okosság! pénztárból 
negyedévi előleges részletekben fizette talk kii mindig a fizetés
kori helyi áron készpénzben,. Utólagos egynegyedévi részletek
ben fizetendő 60 aranykorona készpénz^ 12 üirméter vegyes 
tűzifa,, méterbe vágvav házhoz szállítva, és természetbeni lakás,, 
mely áll 2 szoba, és e g y konyhából. Képesítés erdőőri szak
vizsga- Felhívom mindazokat, akik ezen állást elnyerni óhajt
ják, hogy kellően felszereli' kérvényüket hozzám 1926. évi 
április hló l-ig' adják be„ mert később érklező kérvények figye
lembe vétetni nem fognaik Felhívom a pályázókat, hogy a 
személyes jelentkező előnyben részesül. A z eddigi alkálimaztafá
sukat igazoljáfc A választást később tűzöm ki. Karád, 1926. évi 
február hó 3. Harangozó János, birtokossági elnök- (11. I. 1) 

Vadőrnek azonnali belépésre állást keres 25 éves, erős fiatal 
ember. Fácántenyésztést, ragadozóirtást, mérgezést szak
szerűen érti. Ambrus István, Amerikai-út 9—11. Síz,., Budapest. 

[13 1. 1.) 



Megsemmisítés. A z 1876. évben született, róm. kath. vallású 
és fjesencei (Baranya-vm.) illetőségű Pefencei József ai volt 
pécsi kir. erdőfelügyelőség által 1901. évi 18. szám alatt kiadott 
erdőőri szakvizsgabizonyítványa elveszvén és szabályszerű 
meghirdetésre sem kerülvén elő, megsemmisíttetik és helyette 
egy az eredetivel egyenértékű másolat fog kiadatni. M. kir. 
Erdőigazgatóság: Kaposvár, 1926. évi január hó 28-án. Pöschl 
Ferenc s. k., m. kir. főerdőtanáosos, erdőigazgatóhelyettes. 

(9. I. 1.) 

Erdőmérnök-segédtiszti állásra az egri főkáptalan pályáza
tot hirdet1. Keresztlevél, index, mélrnőkíi oklevél, esetleg szol
gálati bizonylatok egyszerű másolattal (melyek vissza nem 
adatnak) felszerelt kérvények a főlkáptalani uradalmi jószág-
kiormányzóság címre. Eger (Heves m ) f. év március hó 15-ig. 
benyújtandók:. Ezen állsátea'l egybekötbitlt járandóságok iránt 
előzetesen érdeklődni lehet az uradalmi számvevőség, Eger 
eímen. Jószágkormáinyzóság. (12. I. 1.) 

(12. I. i.) 



Pályázati hirdemény. 

Nógrád és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vár
megyék közigazgatási bizottsága gazdasági albizotságának 
1925. évi 2715. számú véghatározata értelmében pályázatot hir
detek a salgótarjáni m. kir. erdohivatal kerületében üresedés
ben levő, Mátraszőllős székihellyel rendszeresített salgótarjáni 
alsó ós Salgótarján székhellyel rendszeresített salgótarjáni 
felsőjárási erdőőri állásokra,. 

A z állások javadalmazása a. következő: 

Évi fizetés 12,240.000 korona. 

Családi pótlék családtagonként — 1,632.000 „ 

Pályázni szándékozók felhívatnak, hogy keresztlevéllel, er
dőőri szakvizsgalbizonyítvánnyal, hatósági orvosi és erkölcsi bi
zonyítvánnyal, valamint eddigi szolgálatukra vonatkozó szolgá
lati bizonyítványokkal felszerelt s kellően bélyegezett kérvé
nyüket folyó évi március hó 31-ig a m. kir. állami és korona
uradalmi erdőigazgatósághoz Gödöllőre nyújtsák be. 

A kinevezendő járási erdőőr tartozik állását a kinevezés kéz
hezvételétől számított 15 napon belül elfoglalni és egy évi ki
fogástalan szolgálat után fog vóglegesíttetni. (14. II. 1.) 

Gödöllő, 1926. évi február hó 4-én. 

lakbér 
utazási átalány 

1,600.000 
2,400.000 

M. kir. állami és koronawradalmi erdőigazgatóság. 
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