
Megjelent Gustav Hempels Taschen-Kalender für den ÍForst-
wirt 1930. 268 oldal terjedelemben, féljegyzésekre alkalmas naptár
ral, a szokásos erdészeti vonatkozású tabelláknak és az erdei utak, 
valamint erdei vasutak építését tárgyaló szövegrésszel. Á r a 4.50 S. 
Megrendelhető Moritz Perles könyvkereskedésében, Wien:, I., Seiler-
gasse 4. 

K Ü L Ö N F É L E K 

Személyi hírek. A magyar királyi fö ldmívelésügyi miniszter 
előterjesztésére megengedem, h o g y Vermes Győző nyugalmazott m. 
kir. főerdőtanácsosnak, az erdészet érdekében teljesített buzgó szol
gálatáért, elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1929. évi 
november hó 7. napján. Horthy s. k., [Mayer János s. k. 

Kovács Zsigmond m. kir. segéderdőmérnököt, a makói m. kir. 
erdőhivatal vezetőjét, a szegedi Ferenc József-tudományegyetem 
jog- és államtudományi karán 1929. évi november hó 16-án az állam-
tudományok doktorává avatták. 

Halálozások. Vett értesülés szerint Hajts Géza oki. erdőmérnök 
és ifjú Scholtz Hugó, egyesületünk rendes tagjai meghaltak. Elhalá
lozásukról közelebbi adatok, sajnos, nem jutottak birtokunkba. 
Béke hamvaikra. 

Szigorlatok a soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki fő
iskolán. A soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolán a 
tanév elején az erdőmérnöki II . szigorlatok november 16-án és 18-án 
tartattak meg, amelyre a nagyméltóságú m. kir. földmívelésügyi 
minisztérium részéről kültagul Papp Béla miniszteri tanácsos úr 
küldetett ki. 

Ezzel az alkalommal a következő szigorfómérnökök nyertek 
erdőmérnöki oklevelet: Karner Ödön, Szentpétery Géza, Vendel 
Ferenc, Vermes Imre és Wazek Antal . 

Megjegyzés a „Milyen a tipikus kanadai nyár" című közle
ményre. A körülmények folytán csak most került kezembe az E. L. 
októberi: füzete, melyben Béky Alber t a kanadai nyár ismerfető-
jeleit közli. Miután véleményem szerint m á r neki is „hamis í to t t " 
kanadai került szemei elé, 'legyen szabad az E. L. közönségének 
figyelmét az 1E. iL.-bam 1914 augusztus 15 j én megjelent épp ezen 
megismerési szempontból közölt tanulmányomra felhívni. 

És ha már valamelyik Alföld-fásító kollé'ga fáradságot vesz 
magának, hogy a fenti füzetet kikeresse, f igyelmébe ajánlok egy más, 
az Alföld fásításánál szerintem nagyon jól felhasználható fanemet, 
az amerikai feketediót, mélyről ugyanazon évfolyam augusztus 1-i 
számában van ismertetés. Mujerszky István. 



A Délidunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület közgyűlése. 
Ez év november 23-án tartotta a Délidunántúli Erdészeti és Vadá
szati Egyesület ezévi közgyűlését Kaposvárott. A szép számmal 
megjelent tagokat és a kiküldött képviselőket Fuhrmann Antal al
elnök üdvözölte s magvas megnyi tó beszédében vázolta az egyesület 
elmúlt évi munkásságát. 

A mult közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után az elnök
választást ejtették meg s az egyesület elnökévé közfelkiáltással 
gróf Benyovszky Móric nyugalmazott főispán, siklósi nagybirtokost 
választották meg. 

A z újonnan választott elnököt, akit küldöttség hívott meg a 
közgyűlésre, a megjelent tagok lelkes, szűnni nem akaró tapssal és 
éljenzéssel fogadták. 

Gróf Benyovszky Mór ic elnök, miután megköszönte a belé he
lyezett bizalmat, találó szavakkal vázolta az egyesület célját és hi
vatását, majd a maga részéről odaadó munkakedvéről és megértő 
szeretetéről biztosította az egyesületet. 

Ezután a közgyűlés az alapszabálytervezetet tárgyalta le. 
Az ügyvezető és pénztáros jelentésének letárgyalása után a 

közgyűlés az évi tagsági díjat az 1929. évre 4 pengőben állapította 
meg, míg a jövőévi tagdíj megállapítását arra az időre halasz
totta, amikor a választmány a költségelőirányzattal elkészül. 

A z indítványok során egyesületünk ügyvezetőjének javaslatára 
a közgyűlés az Elnökséget bízta meg, hogy az -Országos Erdészeti 
Egyesülettel az együttműködés módozatainak megállapítására tár
gyalásokat folytasson s egyúttal elhatározta, hogy az új erdőtör
vénytervezet ügyében az Országos Erdészeti Egyesülettel közös 
fölterjesztéssel fordul a földmívelésügyi miniszter úrhoz. Ezután 
közgyűlés az elnök lelkes éltetésével véget ért. 

A földmívelésügyi miniszter urat a közgyűlésen Papp Béla 
miniszteri tanácsos képviselte s a megjelentek között báró Inkey 
Pál nagybirtokoson kívül ott láttuk a négy érdekelt vármegye erdő-
tisztikarának színe-javát. 

Á közgyűlés t barátságos összejövetel követte a kaszinó nagy
termében, amelyen gróf Benyovszky Mór ic elnök meleg, közvetlen 
szavak kíséretében ürítette poharát az egyesület jövőjére . 

A vidám társaság csak a késő é j je l i órákban oszlott széj je l . 

Szavatossági biztosítás vadászati szerencsétlenség esetére!. 
Értesítjük tisztelt tagtársainkat, hogy egyesületünk közbenjárására 
a Nemzeti Balesetbiztosító Rt. az uradalmak hajtó- és körvadásza
taiból származó szavatossági károk ellen — legyen a szenvedő fél 
vendég, avagy alkalmazott — a következő előnyös módozatok mellett 
vállal biztosítást: • . 

10.000 P egy személy sérülésére vagy halálára; 



40.000 P egy esemény folytán bekövetkező sérülések vagy halál
esetek ellen. 

Pengő 
500 kat. holdig . ' . . . , • • • • 7 5 - 6 0 

1000 kat. holdig . . 1 2 0 - 9 6 

2000 kat. holdig 161.28 
3000 kat. holdig 181.44 
5000 kat. holdon felül 302.40 

Felkérjük t. tagtársainkat és az érdekelt uradalmakat, hogy a 
nagyon^ is ajánlható biztosítás igénybevétele esetén egyesületünk 
közvetítését igénybevenni szíveskedjenek. 

26. kimutatás 

a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet 
alaptőkéjének gyarapítására az 1929. évi november l-től 30-ig az 
erdészeti társadalom részéről felajánlott és befizetett adományokról. 
Befizettek: Béky (Albert 12, Botos Géza 4, Burdáts János 4, Cseke 
Lajos 1, Cserneczky Károly 1.50, Csery Géza 5, Bercsényi István 2, 
vitéz Fejes József 1, Füstös Zoltán 2, Gloser Dezső 1, Haracsi Lajos 
1, Kelemen Jenő 4, vitéz Kiss Lajos 1 fL, Kósa Gyula 2, Kovássy Kál
mán 2, Kutasy Viktor 1, Létay Gyula 2, Maróthy Emi l 2, Modro-
vich Ferenc 3, Muck András 2, N a g y Jenő 2, N a g y László 5, Orbán 
László 1, Ronehetti Gáspár 10, Sébor János 3, Szegedy Oszkár 2, 
Takács János 2, Tamásy József 5, Terray Gyula 3 pengőt. A jelen ki
mutatás szerint befolyt összeg 76.50 pengő, amelyhez hozzáadva a 
már előzőleg kimutatott befizetések összegét, a gyűj tés eddigi ered
ménye 7743.36 pengő. Bianco-csekklap használata esetén a befizeté
sek „ M . kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egy
let, Sopron" címen az 57.936. számú csekkszámlánkra eszközlendők. 

Sopron, 1929 december 1. 
Széki János főiskolai tanár, 
a Segélyző Egylet elnöke. 

A Budapesti Mérnöki Kamara közleményei . A Kamara választ
mányának 128. és! 129. üléséből . A választmány 1929.. évi november 
hó 8-án rendes ülést tartott, melyben elhatározta, hogy bizottságot 
küld ki a Mérnöki Rendtartásról szóló törvény 3. §. utolsó bekez
dése alapján a b í rósági szakértői működésre jogosul t ság megállapí
tása céljából k iadandó igazságügyminiszteri rendelet ú jabb elő
készítésére, miután a mérnöki munkafenntartási rendelet megjele
nése folytán e jogszabály kiadásának szorgalmazását időszerűnek 
látja és mivel, az 1925. évben készült rendelettervezet az időközi 
változások folytán ma már esetleg nem ál lhat helyt. 

Kamarai tag részéről érkezett indítványra elhatározta a vá-



lasztmány, miszerint az illetékes minisztériumhoz fog fordulni az
iránt, hogy mérnöki természetű építőmunkákra vonatkozó megbí
zások csak oly vállalatoknak adassanak ki, amelyek vezetésében a 
mérnöki szaktudás biztosítva van. 

Kamarai tag indítványai folytán a választmány elhatározta, 
hogy kérni fog ja a telekkönyvi hivatalok szervezetében mérnökök 
hivatalos közreműködésének intézményes biztosítását, továbbá a 
telekkönyvi térképmásolásra vonatkozólag hatályban lévő 31.200/1925., 
illetve 56.700/1925. számú igazságügyminiszteri rendeletnek olyan 
módosítását, amely a Kamara tagjai részére a térképek használatát 
a legmesszebbmenőén megkönnyítse és az .ezzel kapcsolatos anyagi 
biztosíték terheit enyhítse. 

Foglalkozott a választmány azzal a gyakori panasszal, hogy a 
Kamara tagjait a pénzügyi hatóságok kereskedelmi és iparkamarai 
illetékkel róják meg abban á z esetben is, ha ipart nem űznek; a 
választmány úgy határozott, hogy a jogosulatlan illetékkivetések 
megszűnése érdekében felterjesztéssel él a m. kir. pénzügyminisz
ter úrhoz. \ 

Ugyancsak felterjesztéssel kíván élni a választmány a Kamara 
tagjainak abban az általánosan panaszolt sérelme tárgyában is, 
hogy törvényszéki szakértői működésükért a bíróságok o ly minimá
lis díjakat állapítanak meg, melyek sok esetben kész kiadásaikat 
sem fedezik. 

A z ülés során a választmány egy ö l y kérelmet is tárgyalt, 
melynek benyújtóját a Kamara a mérnöki c í m jogosulat lan hasz
nálata miatt •— mint ez még ma is számtalan esetben történik — a 
Mérnöki Rendtartásról szóló törvény 67. §-a alapján feljelentett és 
aki a feljelentés visszavonását kérte. Mivel azonban a mérnöki cím 
védelmére alkotott fenti jogszabályt még ma is igen gyakran a leg-
f lagránsabban megsértik, a választmány arra az álláspontra helyez
kedett, hogy a feljelentés visszavonásával sem a köz, sem a mérnök
ség érdekeit nem szolgálná. 

Az ; 1929. évi november hó 15-én itartott rendkívüli ülésében 
a választmány tudomásul vette, hogy a budapesti iparfelügyelőség 
a Kamara konkrét panasz folytán történt felszólalása nyomán 
felhívta az egyik budapesti textilipari vállalat f igyelmét arra, 
hogy iszámos textilipari gyakorlattal b í ró magyar mérnök áll a 
vállalatok rendelkezésére. Az új székesfővárosi törvény tervezetét 
tárgyalva, elhatározta a választmány, miszerint kérni fogja a ter
vezet oly irányú kiegészítését, melynek értelmében a mérnökségnek 
a székesfőváros törvényhatósági bizottságában nagyobbszámú kép
viselet biztosíttatik és a mérnökség a főváros műszaki vezetésében 
is intéző szerephez jut . 

A válaztmány fenti ülésekben egyebekben önkormányzati 
ügyeket intézett. 



Kimutatás. Emléktábla céljaira küldtek: Ráduly János 3, Balogh 
Ernő 3, Hinfner György 1, Petényi Keresztély 2, Gyarmathy Mózes 
1, Marschalkó Ferenc 1, dr. Fazekas Ferenc 1, Greger Géza 1, Kará
csony Sándor 5, Schmidt Károly 5, (Rouchetti Gáspár 2, Pintér Sán
dor 2, Tomasovszky Imre 2, Kraffszky Ferenc 5, dr. Kovács Zsig
mond 2.08, Komáromi László 1, Imrik Zoltán 1, Hamernyik Béla 1, 
Biró Zoltán 5, Pérk Kálmán 5, Bund Károly 5, Ostadal K. Jenő 5, 
Kardoss Kálmán 1, Rochlitz Dezső 10, Szabó József 3, Baumann Béla 
2 és Takács Zsigmond 5, összesen 80 pengő 08 fillér. — További 
adományok szíves beküldését kérjük. 



Faanyagok és építési anyagok tájékoztató árai 
1929 december hóban 

I. Belföldi faárak: 
termelők és nagykereskedők 

közötti fo rga lomban: 
1. Rönkfa m3-ként 
ab feladóállomás Pengő 

T ö l g y 30 cm felül . . . . 40— 50 
Tölgyfourn ie r 45 cm 

felül 80—110 
Bükk 30 cm f e l ü l . . . . 30—35 
K ő r i s 30 c m f e l ü l . . . . 40—48 
Kőr is fourn ier -.. 80—110 
Szil 30 cm felül 28— 42 
Gyer tyán 25 cm felül 28— 45 
J ávo r 30 cm felül 45— 55 
Éger 26 c m felül . . . . 28— 35 
N y á r (gyufafa) 23— 28 
Nyárfournier 50 cm 

felül 
Kőr i s bognárfa 10 t vg . »M—450 
Szil „ 10 „ „ 280—360 
A k á c „ 10 „ „ 420—440 
T ö l g y bányafa szlov. 

ab m. határ 36— 38 
2. Tűzifa:* 

ab feladóállomás 
Belföldi száraz • hasáb 225—260 
Belföldi „ vegyes 220—245 
Belföldi „ dorong 210—230 
Erdé ly i tűzifa ab m. 

határ 245—275 
Szlovenszkói tűzifa 

ab m. határ 230—300 
Jugoszlávia i tűzifa ab 

m. határ 230—280 
Kicsinybeni árak Budapesten 
házhoz szállí tva forg. adó 

nélkül 
Apr í to t t fa q-ként 5.40 
Hasábfa „ 5.00 
B érvágás „ 0.88 

3. Egyéb faanyagok: 
Bükk keréktalp db (f) 34—42 
Kőr i s „ „ (f) 48-56 
Nyír farúd db 2.00—2.20 
T ö l g y d o n g a I-a 

T ö l g y d o n g a H-a P e n s ő 

akója 2.60—3.00 

4. Fűrészelt faáruk: 
m 3-ként vagontételekben 

budapesti paritásban + forg. 
adó 

Tö lgy 120—160 
Bükk gőzöl t széleaett 90—110 
B ü k k „ szélezetlen 80—100 
Bükk gőzöletlen „ 70— 90 
K ő r i s 120—160 
Szil 70— 90 
Gyertyán 80—120 
Jávor 96—140 
Éger 80—110 
Nyár 48— 68 

5. Budapesti fenyőfa-detail-
árak: 

ab raktár 
Válogato t t lucfenyő.. 135—140 
I. oszt. árú 24 m m 

alapon 126—132 
I I . oszt. áru 24 m m 

alapon 105—110 
II I . oszt. áru 24 m m 

alapon 90— 96 
Léc hosszú 95—100 
Zár léc lucfenyő . . . . 96—100 
Faragot t fa a lapára . . 80—95 
Fűrészelt fa 6 m - i g . . 76—82 
Zsindely ezre 18 col los 40— 44 
R ú d 8 cm fm. (fill.) 50— 56 
R ú d 10 „ fm. (fill.) 68— 72 

6. Faszén: 
Belföldi I-a 10.000 kg 690—800 
Belföldi Il-a 10.000 kg 650—760 
Retortaszén ab m. h. á 920—980 

II. Építési anyagok árai: 
ab kereskedő telepe 

Égetett agyagtég la ezre 
nagyméretű 78.40-84 
kisméretű 60—64 

1 q. égetett mész 6— 8 
1 m 8 oltott mész 40—50 

akója 4.50—5.50 100 k g port landcement 8— 9 
Dunántúlon kedvező szállítási v iszonyok mellett magasabb árakat 

is fizettek. 



Az „Erdészeti Lapok" 1929. évi XII. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

Az 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 
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 fill., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fill. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 

Budapest IX, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tovőnáHó 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 . XII. 9.) 

Hárs- és égergömbfát 30 c m vastagságtól feljebb, kanadai 
nyárfát és diórönkfát 35 cm vastagságtól fel jebb, állandóan vá
sárolunk. Szép csomoros nyár szintén érdekel bennünket. Fornér-
gyár és keményfatermelő R.-T. Budapest, IX. , Csont-u. 1. (10. ) 

Fiatal, nős erdőmérnök alkalmazást keres szakmabeli és gép
gyári gyakorlattal. Szíves megkeresést „Ál landó" jelige alatt a szer
kesztőség továbbít. (4. IV. 4.) 



ÁRVERÉSI H I R D E T M É N Y , j 

A gelénesi volt úrbéri birtokosság közhírré teszi, hogy Ge-
lénes község határában a volt úrbéres birtokossági 33 kataszteri 
holdnyi területén mintegy 3075 köbméter tölgyszerszám és 6000 
köbméter tűzifára becsült, tövön álló fatömeg 1929 december hó 
30-án délelőtt 10 órakor a gelénesi ref. iskolában tartandó nyilvá
nos szó- és írásbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 93.576 pengő és 50 fillér. 
A z árverés megkezdése előtt 20.000 pengő készpénzben, vagy 

kellő biztosítékot nyújtó takarékbetétkönyvben óvadékul letétbe 
helyezendő, míg a vételárhátralék az árverés napjától számított 
8 nap alatt teljesen kifizetendő. 

A zárt írásbeli ajánlat az árverés megkezdése előtt az árverést 
vezető kezeihez átnyújtandó. 

A részletes árverési és szerződési feltételek Gelénes község
ben az úrbéres elnöknél, vagy a vásárosnaményi m. kir. erdőhiva
talnál megtekinthetők. 

Gelénes, 1929 december hó 3-án. 
(13.) Elnökség. 

Hárs- és éger-rönkfát 30 cm-től feljebb, 3.00 métertől feljebb, 
jávor-, barna kőris-, platán- és kanadai nyár-rönkfát 45 cm vastag
ságtól feljebb vásárolunk. Furnérgyár és Keményfatermelő Rt., 
Budapest, IX., Csont-utca 1. (2. I X . 9.) 

Hatvanezer kettőéves elsőcisztályú ákáccsemetét és hatvan kg 
elsőrendű ákácmagot keresünk megvételre. Úgy a csemeték,, mint a 
mag 1930. évi március 10—20 közt szállítandó. Ajánlatot csoma
golva, ab feladóállomás kér : Erdőhivatal, Bátaapáti. (14.) 

Erdőőr i állást keres 24 éves, erős, gyermektelen egyén. Szak
iskolát és négy középiskolát végeztem. A z erdészet ós vadászat 
terén 5 évi gyakor la tom van. Irodán jó l dolgozom, perfekt gép
író vagyok . Odor Imre erdőőr, Tekepuszta, Tét, Győr m. 

(8. III. 2.) 

27 éves, 4 középiskolát végzett, kitűnően szakvizsgázott egyén, 
aki irodai munkák végzésére is alkalmas, az összes erdőgazdasági 
munkák vezetésében, valamint nagy- és kisvad vadászatában jár
tassággal bir, felmondatlan állásából jobb erdőőri, főerdőőri vagy 
ehhez hasonLó állást keres. Szíves megkereséseket fizetés megjelölé
sével a kiadóba „Hoszú gyakorlat" jel igére kér. (12.) 

Tölgymakk, fenyőmagvak és lombfamagvak, erdészeti cseme
ték, sorfák beszerezhetők Keiner Rezső oki. erdőmérnöknél, Budapes
ten, Fery Oszkár-utca 34. szám alatt vagy továbbra is Keiner Re
zsőnél, Gödöllőn. (5. IV. 4.) 



4677/1929. sz. 

P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y . 

Alulírott erdőigazgatóság az altisztek személyzeti létszámában 
megüresedett kettő ( 2 ) ideiglenes minőségű I. osztályú altiszt-erdőőri 
állásra pályázatot hirdet. 

Az állások az 1925. évi 7000. és 9000. M. E. számú kormány
rendeletekben meghatározott javadalmazással vannak egybekötve. 

Páylázati határidő 1929. évi december hó 30. 
A részletes pályázati feltételeket alulírott erdőigazgatóság vá

laszbélyeg ellenében megküldi az érdeklődőknek. 
Gödöllő, 1929. évi december hó 9-én. 

(17.) M. kir. állami és kor.-urad. erdőigazgatóság. 

N E M E S O S Z K Á R LÁDA- ft^%\TtJffé 
É S FAIPARI RT- c s o m a í í 0 l , ' , - h o r ( i , , t -

Telefon: Aut. n _ _ - . . 

366-06, 354-66. BUDAPEST X, S Z A L L A S - U . 2 6 ( 3 vi 6 ) 

fl küszöbön lévő vadászati évadra minden vadász lássa el magát 

vadászati szerencsétlenség esetére szavatossági 
biztosítással. Ez fedez minden baleseti kárigényt, 
amelyet a vadásszal szemben támasztani lehet 

évi 15 pengő 12 f-ért 
Vadásztársaságok együttes biztosításnál külön 
előnyt élveznek. Kivételesen kedvező díjakat 
és feltételeket nyújt: mindennemű baleset, autó 
motorkerékpár, traktor, mezőgazda; ági és üzemi 
szavatossági biztosításnál a 36 é v e f e n n á l l ó 

„ N e m z e t i " B a l e s e t - B i z t o s í t ó R é s z v é n y - T á r s a s á g 
központja: Budapest, V., Nádor-utca 28. szám. 
Képviseletek az ország minden jelentékenyebb 
helyén. További felvilágosítást lapunk szerkesztő
sége, illetve az Erdészeti Egyesület fog megadni. 

U- IV- 3.) 



Erdőaltiszt, szakvizsgázot*, nős, kisesaládú, középkora, szerény 
igényű, január 1-ére, esetleg későbbi belépésre kerestetik. Nevezett 
főképen tölgyerdő nevelésében és az erdő kitermelésében jártas legyen. 
Ajánlatok bizonyítványmásolatokkal és fizetési igények megjelölésé
vel küldendők őrgróf Pallavicini János uradalma, Tornaszentjakab, 
u. p. Hídvégardó. (16.) 

Dunántúli uradalomba, 300 holdas erdőgazdaságba, szakvizs
gázott, kellő gyakorlattal is rendelkező erdőőrt keresek, aki ezen
kívül az apróvadgondozásban, különösen pedig a fácántenyésztés
ben jártas. Bizonyítványmásolatokkal felszerelt kézírásos kérvé
nyek e lap kiadóhivatalába „Fácántenyésztő" jeligére küldendők. 

(11.) 
Szakvizsgázott, erős, magas, jómegjelenésű, nős, egy 7 éves 

gyermekkel biró, :38 éves, róm. kath. erdőőr, aki az erdészetnek min
den ágában, apró- és nagyvad tenyésztésében, dúvadak méreggel 
való irtásában kitűnő szakember, hosszú időről szóló kitűnő szolgá
lati bizonyítvánnyal rendelkezik, volt csendőr és teljesen megbíz
ható, igen szerény igényekkel erdőőri vagy vadászi állást keres 
január 1-ére. Bemutatkozik saját költségén. Szíves megkeresést kér. 
Varga József urad. erdőőr, Tolnanémedi, Tolna megye. (9. II. 9.) 

vetésre alkalmas 

I. oszt. kocsányos tölgymakkot 
(Quercus pendunculata) metszéssel meg
állapított 80 —90 százalékos esirázóké-
pességgel , hektoliterenként 18 pengőért 
és vetésre alkalmas 

1 (Quercus sessiliílora) metszéssel megálla
pított 80—90 százalékos csirázóképesség-

1 KlengailStalt gel , hektoliterenként 42 pengőért ^ 

| A. Griinwald, Forst-Samenhandlung, Wiener-Neustadt, Oesterreich 
minin 
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