
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter Jancsó Gyula, Enyedl 
János, Wollnhofer Pál, Szabó Kálmán és Daniek Géza m. kir. főerdőtaná-
csosokat végleges, valamint Clement Károly m. kir. főerdőtanáesost ideig
lenesen nyugalomba helyezte. 



Az „Erdészeti Lapok" 1928. évi X . füzetének 
H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
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 fül., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fill. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 
Budapest IX. Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tövőnáíló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokat Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

Tölgymakkot, csertölgymakkot, bükkmakkot, mindenféle 
lomb- és fenyőmagvakat, lomb- és fenyőcseni eteket, díszfákat, 
sorfákat, gyümölcsfákat őszi és tavaszi szállításra ajánl Keiner 
Rezső oki. erdőmérnök, Gödöllő. (9.) 

Fenyő-, akác- és tölgy-bányafát 
1928 — 29. évi, valamint azonnali szállításra veszek: Tölgyrönköt 
35 cm-től és 4 m-től felfelé nagy tételekben, valamint erdőterületet is. 
f ü l o c c í t K V O r W o ^ n a l nyug. bányafőtiszt., fakereskedő B p e s t , 
WlCOOlHg»Cl flldlbCI I I . . M e c s e t - u . 17. - Tel. Aut. 515-26 



P R E C I Z I Ö S 

R ÖN KÁT L A LÓ 
kör t e fábó l k a p h a t ó P 10-ért 

VESZPRÉMI FAIPAR R.-T.-nál, VESZPRÉM. 

Erdőgazdasági Szakiskolát végzett 24 éves nőtlen egyén 4 éves 
erdőgazdasági és irodai gyakorlattal, aki önálló ibussola- és faállo
mányfelvételekben jártas, erdőgazdasági beosztásra vagy üzemterv
készítéshez ajánlkozik november l-re. Antoni Gusztáv Ókígyós, Bé
kés megye. (4. III. 1.) 

Erdőőri és vadőri szakiskolát végzett r. kath. vallású, nőt
len, 25 éves vagyok, belépésre erdőőri állást keresek, melyben 
egy és háromnegyedévi prakszisom van. Az állást 1929 január 
hó 1-ón elfoglalhatom. Szíves megkeresések: Buszláncz János, 
Pécs, püsp. urad. erdőőr, Rácboly, u. p. Beremend (Baranya m.) 
címre küldendők. (7.) 

Horticultura Szövetkezet 
Erdeimag Osztálya, Körmend. 

• 
Ajánl őszi szállításra garantált csiraképességű, friss 

Hazai és külföldi fenyőmagvakat 
Lombfamagvakat 
Tölgymakk (hazai és slavoniai) 
Csermakk 

Lombfa és tűlevelű csemetéket 
Sürgönycím : Horticultura Körmend. 



Erdőmérnök. Draskovieh Iván gróf sellyei hitbizományi 
uradalmi központja részére felvétetik azonnali belépésre egy 
erdészeti főiskolát végzett és államvizsgával bíró, egészséges 
szervezetű erdőmérnök, aki a magyar és német nyelvet birja. 
Keresztény, nőtlen, magyar állampolgár pályázók bizonyít
vány- és fényképpel felszerelt páyázataikat az Uradalmi Szám
tartóság, Sellye, címére küldjék be. (5. III. 1.) 

Debrecen sz. kir. város erdőségeiben mutatkozó kocsányos 
tölgymakk (Quercus pedunculata) termésből az ősz folyamán 
eladásra kerülő mennyiségre az előjegyzések és ajánlatok a 
debreceni m. kir. erdőfelügyelőnél (Debrecen, Nagyerdő 12. sz.) 
eszközlendők. Jelzendő, hogy a makk vetési vagy takarmá
nyozási célokra szükséges-e, mert a vetőmag szállítása első
sorban bonyolíttatik le. (4.) 
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