
Faárverések hirdetése külföldi lapokban a fapiacz jelen 
helyzete mellett különösen ajánlatos. Fodor Lipót ur, a „Magyar 
Fakereskedő" segédszerkesztője és lapunknak is munkatársa, évek 
óta foglalkozik faeladási hirdetéseknek az összes külföldi (osztrák, 
német, olasz, svájczi, belga, franczia és angol) fakereskedelmi szak
lapokba való közvetítésével. A hirdetéseket az illető lapok eredeti 
tarifája alapján számítja s az illető idegen nyelvre való fordítást 
is díjtalanul végzi. Ily módon a hirdető közönségnek megkönnyíti, 
hogy a magyar fa külföldi fogyasztóival közvetlenül lépjen 
érintkezésbe. Czime: Budapest, V., Nagykorona-utcza 32. 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Lánczy Antal m. kir. erdőmestert az 
apatini erdőhivatal kerületéhez tartozó doroszlói erdőgondnokságtól, az ungvári 
főerdőhőhivatalhoz pénztári ellenőrnek, Sándor Elek m. kir. erdészt pedig 
a deliblati kincstári birtokkezelőségtől a doroszlói erdőgondnoksághoz helyezte át. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Nyitray József m. kir. 
főerdészt a máramarosi erdő igazgatóság kerületében a havasmezői erdőgondnok-
ságtól a nagybocskói faraktárgondnoksághoz, Kacsó András m. kir. erdészt 
a szászsebesi erdőhivataltól a máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületébe 
a havasmezői erdőgondnoksághoz, Szalóky Sándor m. kir. erdészt pedig a lippai 
főerdőhivataltól a szászsebesi erdőhivatalhoz. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a községi stb. erdőket kezelő erdőtisztek 
létszámában Zavicsa fózsef m. kir. erdészjelöltet saját kérelmére áthelyezte 
Fogarasról Kolozsvárra az állami erdőhivatalhoz. 

A m kir. földmivelésügyi miniszter a községi stb. erdők kezelésének szol-
aálati ágazatánál áthelyezte Csopey Kornél m. kir. erdőmestert Nagyszőllósrol 
Budapestre, a vezetése alatt álló minisztérium I. A. főosztályához; Kovács Pal 
m. kir. főerdészt Fogarasról a beregszászi állami erdőhivatal kerületébe Nagy-



szőllősre; Arnaut Miklós m. kir. erdészt Szászrégenbői a fogarasi állami erdő
hivatal kerületébe, Fogarasra; Wildmantv Kálmán m. kir. erdészt Szatmár-
Németiből a maros-vásárhelyi állami erdőhivatal kerületébe, Szászrégenbe, 
a régeni felsőjárási erdőgondnoksághoz s egyidejűleg megbízta Kovács Pált 
a nagyszőllősi, Arnaut Miklóst pedig az alsóárpási járási erdőgondnokság 
vezetésével. 

• 

J A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Daempf István m. kir. 
erdőmestert Aradról (m. kir. jár. erdőgondnokságtól) Csíkszeredára (m. kir. 
állami erdőhivatalhoz) és Jancsó István m. kir. erdészt Fehértemplomról Aradra 
(m. kir. jár. erdőgondnoksághoz). 
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