
Az „Erdészeti Lapok" 1933. évi Vil—VIII. 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 betűfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 20 fillér. 
(Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és garmond 
betűnél kisebb betűfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral 
számíttatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fill., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fi 11. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesítő Részvénytársasága 
Budapest, IV,, Ferenciek-tere 9. II. em. 

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 
bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 
tűzifát és fűrészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 
és erdőtiszt urak rendelkezésére. , 

(1. XII—7.) 

Tiberius R.-t. Budapest , V., Váci-út IS . sz. Telefon: 13-5-65. 
Vásárol és é r tékes í t á l l andóan tűz i fá t és műfá t , úgy tövön, min t 
k i termelve. (7. VI—1.) 

Adóügyekben e lőfizetőinknek dí jmentesen szolgál felvilágosí
tássa l az Adó és Könyvvitel szerkesztősége. Budapest , VIII., Rá-
kóczi-út 11. szám. Te le fon : 32-2-60. 

„Kutyatenyésztés" felelős szerkesztője : Dr . Ra i t s i t s Emil . 
Szerkesztőség: Budapest , VII., I s tván-ú t 2. Távbeszélő: József 
308—30. Kiadóhivata l , a h o v á a félévi, 5 P előfizetési dí jak kül
dendők: „Kutya tenyész té s" k iadóhivata la , Budapest , V., Csáky-
utca 10. 



Feketefenyó'tobozt és egyéb fenyőtobozokat minden mennyi
ségben vásárolok vagy a bir tokos k ívánságá ra részesedés ellenében 
kipergetem, m e r t Magyarország három erdészet i magperge tőgyá ra 
közül ket tő az én kezemben van . Keiner Rezső oki. erdőmérnök, 
Budapest, I., Fe ry Oszkár-utca 34. (3. VIII—5.) 

Richter György oki. erdőmérnök, Budapest, IV., Váci-utca 20, 
I. emelet 3. Telefon: 82-6-34, úgy az erdőgazdaság, fatermelés, mint 
a faértékesítés minden ágában elvállal munkát, megbízatást bel- és 
külföldön, valamint erdő- és mezőgazdasági birtokok, bérletek köz
vetítését. (6. I I I - l . ) 

T Ű Z I F Á T 
e l ő n y ö s áron, minden mennyiségben 

vásárol 

WINTER HERRMANN 
R . - T . 

Budapest, V., Vilmos császár-út 7 2 
Telefon: dut. 11-2—69. 

Termelések financirozását elvállaljuk! 
(5. II—2.) 

Akác-, esetleg tölgy-bányafát 2.2 m hosszút (eset leg 2 5 % , 
lehet 1.8 1.5 m hosszú is) 14—18 cm középátmérővel megvétel re 
keresünk. Ajánla tokat kér jük H u n g á r i a Kőszénbánya, Budapest , 
V., Lipót-körút 24. címre. (6) 

Erdőőr szakvizsgázott , keres te t ik . Egy helyben hosszú szolgá
lati időt eloltott, jó szolgálat i b izonyí tvánnyal rendelkezők, bizo
nyítványaik másolatát egyszerű levélben ku.djék „Hevesy-uradalom, 
Tápiószecső, Pes t megye" címre. (7) 

Erdei busszolaműszert, j ókarban levő haszná l t a t , keresünk 
megvételre. Ajánla tok részle tes le í rással „Urada lmi erdőgondnok
ság, Szálka, Tolna megye" címre kéretnek. (8) 



2762. eln. szám. Magyar királyi belügyminiszter. 

NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY. 

A m. kir. belügyminisztérium hivatalos helyiségeinek fűtésére, az 
1933—34. fűtési idényre kb. 5500 q hazai dorong tűzifa szállítására 
nyilvános pályázatot hirdet. 

A szállításra, valamint az ajánlatra vonatkozó egyéb kikötéseket 
a részletes ajánlati és szállítási feltételek tartalmazzák, melyek a bel
ügyminisztérium gondnoki hivatalában Budapest, L, Országház-utca 
30. sz. díjtalanul beszerezhetők. ! 

A szabályszerűen felülbélyegzett, aláirt, lepecsételt ajánlatokat 
sértetlen borítékban „Ajánlat a 2.762—1933. B. M. eln. szám alatt ki
adott tűzifa szállításra" felírással 1933i év július hó ,18-án déli 12 
óráig a belügyminisztérium, gondnoki (hivatalában kell beadni. 

Az ajánlatok felbontása ugyanaz napon d. u. 1 órakor a gondnoki 
hivatalban történik. A felbontásnál az ajánlattevők, illetve igazolt meg
bízottaik jelen lehetnek. 

Az odaítélésről a belügyminisztérium 1933. évi július hó 31-ig dönt. 
Addig az ajánlattevők kötelezettségben maradnak. 

Ajánlattevő az ajánlati végösszeg 2 (kettő) százalékának megfe
lelő bánatpénzt tartozik készpénzben, a m. kir. belügyminisztérium 
64.101. számú letéti postatakarékpénztári csekkszámlája javára befi
zetni. A bánatpénz szabályszerű bankgarancialevél, vagy betétkönyv 
alakjában is letehető, amely utóbbiak a un. kir. belügyminiszteri szám
vevőség II I . osztályánál történő előzetes számfejtés után a m. kir. 
postatakarékpénztárnál helyezendők letétbe. A bánatpénz befizetéséről 
szóló elismervényt az ajánlathoz kell csatolni. 

Az ajánlathoz az Országos Társadalombiztosító Intézet és a Ma
gánalkalmazottak Biztosító Intézetének igazolása is csatolandó arról, 
hogy ajánlattevőnek nevezett intézetekkel szemben nincsen 6 hónapnál 
régebben esedékessé vált tartozása. Ezen igazolás helyett a 9.090—1931. 
M. E. számú rendeletnek megfelelő joghatályos engedményokirat is 
csatolható. 

Azok az ajánlattevők, akik a minisztériumnak még nem szállítot
tak, a szállítóképességüket és megbízhatóságukat az illetékes kereske
delmi és iparkamara bizonyítványával igazolni tartoznak. 

Egyebekben e felhívás alapján a szállítást elnyerő cégre, vagy 
cégekre nézve a Közszállítási Szabályzat összes idevonatkozó határoz-
mányai kötelezők. 

Budapest, 1933. évi június hó 28-án. 




