2. erre másokat is megnyerni törekszem;
3. fáimat növényi és állati károkozók ellen rendszeresen 'vé
deni törekszem;
4. a Faültetők Társaságához minél több tagot csatlakozásra
bírni igyekszem.
E kötelezettséget, ha minden tag betartja, nagyban fog emel
kedni Alföldünk faállománya s közelebb jutunk annak megvalósítá
sához, hogy Hazánk: egy pompás nagy kerthez' lesz hasonló!
Felkérjük a tekintetes Igazgatóságot, tegye magáévá e rend
kívül fontos ügyet, hirdesse mindenfelé és vigye át az ügyiből
fakadó végtelen nagy szeretetet a serdülő ifjúság fogékony lelkébe,
hogy az ott örökkön verjen gyökeret!
Gyűjtse tagjainkat s küldje be hozzánk azok névsorát mielőbb,
hogy minden kedvezményünkben már a mostani ültetési időszakban
részesülhessenek.
Tizenegy faiskolával egyeztünk meg, melynek a
„Faületők
Társasága" tagjai részére a fent említett nagy kedvezményt, áren
gedményt nyújtják erre jogosító igazolványainkra.*)

V Á L T O Z Á S O K ÉS KITÜNTETÉSEK
az erdészeti szolgálat köréből
A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az
állami erdőmérnökök személyzeti létszámában Boór Károly erdőtanácsost
főerdőtanácsossá kinevezem.
Kelt Budapesten, 1927. évi november hó 9. napján.
Horty
s. k.
Mayer
János s. k.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Krajcsovits

Ferenc

m. kir. fő-

erdőtanácsost hű és hasznos szolgálatainak teljes elismerése mellett
1927. évi november hó végével végleges nyugalomba helyezte.

*
A m. kir. földmívelésügyi miniszter futóhomokos területek fásítá
sánál szerzett érdemeiért Stollár Mihály földbirtokos, németkéri lakos
nak elismerését fejezte ki.

*) A legnagyobb készséggel adtunk helyet ennek a lelkes felhívás
nak, amelynek mindenesetre meglesz a kellő eredménye.
(Szerk.)

Az „Erdészeti Lapok" 1927. évi XII. füzetének
HIRDETÉSEI.
Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak.
Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel
vagy ennél nagyobb betüíajtával szedett hirdetés milliméterenkint
20 fillér. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és
garmond betűnél kisebb betüíajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számíttatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény
Apróhirdetéseknél egy szó 12 fül., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fül.
Külön mellékletek megegyezés szerint.

Erdészállást keres erdő-, mező- és hasonló gazdaságok össze
függő vezetésében is. „Szerény igények és mindenben szakérte
lem" jeligére. Cím a szerkesztőségnél.
(3. III. 3.)
32 éves oki. erdőmérnök, nős, 5 éves prakszissal, ki különö
sen az erdőrendezés, mérés, út- és vasútépítésben bír igen jó
gyakorlattal, állandó jellegű állást keres uradalom, vagy na
gyobb faipari vállalatnál, 1928 március—május hó elsejével.
Külföldre is bárhová elmegy. Bartha Lajos erdőmérnök, Nagy
börzsöny, Kánya-puszta (Hont megye).
(2. VII. 5.)

Magyar Erdőbirtokosok
Faértékesitő

Részvénytársasága

Budapest LX, Calvin-tér 7. sz.

Elvállalja termelt, tövőnálló vagy feldolgozott fakészletek
bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű
tűzifát és fürészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben
készséggel

áll

az

erdőbirtokos

és erdőtiszt urak rendelkezésére.

4815—1927. sz.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Tarpa község elöljárósága közhírré teszi, hogy a községi erdő
ben 14.7 kat. holdon, tövön álló mintegy 3300 m tölgyszerszám és
1600 m tűzifára becsült fatömeg a községházán 1928. év janvÁr hó
10-én délelőtt 10 órakor tartandó nyilvános szó- és írásbeli árveré
sen el fog adatni.
Kikiáltási ár 23.71b pengő.
Árverés után a vételár azonnal készpénzben kifizetendő.
Az árverés megkezdése előtt 6000 pengő készpénz, vagy kellő
biztosítékot nyújtó takarékpénztári betétkönyv, mint biztosíték
teendő le.
A zárt írásbeli ajánlat az árverés megkezdése előtt nyújtandó
át az árverést vezető kezeihez.
A részletes árverési és szerződési feltételek a községházán bár
mikor megtekinthetők.
Tarpa (Bereg m.), 1927 december 6-án.
3
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Községi elöljáróság.

2488—1927. szám.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Főméltóságú dr. Esterházy Pál herceg hitbizományi uradalmai
nak magyarországi erdőrendezőségénél 2 ideiglenes minőségű erdőmérnökjelölti állás betöltésére pályázatot hirdetünk. \
^NAB állások javadalmazása: 2065 pengő évi készpénzfizetés, 16
ürm tűzifajárandóság, természetbeni lakás és világítás. Külső mun
katoknál ÍO-pengő napidíj.
ErdőmérnökPoklevélmásolattal, anyakönyvi kivonattal, iletőségi
és hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal felszerelt kérvények a hercegi
Hitbizomány erdőigazgatóságához, Kapuvár, Sopron megye intézendők. A pályázatok beadási határideje 1927 december hó 31.
Erdőrendezési gyakorlattal bíró pályázók előnyben részesülnek.
Kapuvár, 1927 november hó 15-én.
3

Hercegi Erdőigazgatóság.
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