
Az „Erdészeti Lapok" 1934. évi X í . 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 fill. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Adóügyekben előfizetőinknek díjmentesen szolgál felvilágosí
tással az Adó és Könyvvitel szerkesztősége, IX., Ferenc-körút 37. 
szám. Telefon: 32-2-60. 

Megfelelő szakképzettséggel 12 évi minden vonatkozású erdő
gazdasági és 11 évi fűrészüzemi és fakereskedelmi gyakolattal ma
gánerdőbirtok önálló vezetése, fűrészüzemhez, vagy középfokú (fő-
vadászi, alerdészi, erdészi) állást keres bármikori belépésre. Cím: 
Orosz László Szombathely, Szőllösi-u. 9. 

MAGYAR TŰZIFÁT 
előnyös áron, minden mennyiségben 

vásárol 

WINTER HERRMANN 
R - - T -

TSudapest, V.t Vilmos csús&ár-úl 72 
Telefon: Aul. 11-2—69. 

Termelések financirozását elvállaljuk! 
(1. X X - 2 Q . ) 



Erdei-, fekete-, lúc-, 
j egenye fenyő ! , 
vékony gömbfát vezetékoszlopok 

cé l j a i ra 7—8 m é t e r h o s s z ú s á g t ó l fe l fe lé , 
m i n d e n h o s s z b a n k é s z p é n z f i z e t é s e l l e n é b e n 
m a g a s á r o n v á s á r o l u n k . A j á n l a t o k a t kér jük 

„Una" Faértékesítő rt., Budapest 
V., Nádor-utca 21. Telefon: 278-59* s z á m a lá 

TölgyrönkötjercJei fenyőrönköt, diótöverönköt, akácoszlopot, 
vagótételekben vásárol. Ajánlatok: Bozóky Emil Budapest, Damja-
nich-u. 38. 

2728/1924 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Tarpa község, a tulajdonát képező erdőből a folyó termelési 
idényben kitermelhető. 

8225 m 3 tölgymű és vegyes tűzifára becsült tövönálló fatömeg-
nek zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbéli árveré
sen való értékesítésére folyó évi november hó 22-én délelőtt 10 órára 
versenytárgyalást hirdet. 

Az árverési szerződési feltételek Tarpa község elöljáróságánál 
me gteki nthet ők. 

Tarpa, 1934 október hó 30 
Községi elöljáróság. 

2 éves szép több százezer darab erdeifenyő, lucfenyő csemete, 
továbbá feketefenyő, kapható: Kirchknopf Ernő erdőmérnöknél 
Szombathelyen. 



Debrecen sz. kir. város polgármesterétől. 
30541/1934. íj. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 

ERDŐŐRI ÁLLÁSOKRA. 

Debrecen sz. kir. város: törvényihatóságánál a normáMátus ke
retében üresedésben levő és a város Polgármestere által kinevezés 
útján betöltendő 

három erdőőri állásra 
pályázatot hirdetek. 

Az állások után járó illetményeket az 1927 :V. t. e, 49. §-a alap
ján foganatosított illetményrendezést tartalmazó mindenkori kor
mányhatósági jóváhagyást nyert közgyűlési határozatok szabályozzák. 

Az állásokra kinevezendő egyének alkalmaztatása ideiglenes. Egy 
évi megfelelő szolgálat után a kinevezett egyén véglegesítésre tarthat 
számot, mellyel kapcsolatban nyugdíjjogosultságot nyer. 

Pályázhatnak oly 24 évet betöltött magyar álampolgárok, akik 
fedhetetlen előéletűek, ép, erős és egészséges testalkattal bírnak és 
az erdőőri szakvizsgát sikerrel letették. 

A pályázati kérelmek hozzám címezve, az alább részletezett ok
mányokkal ellátva, a folyó évi december hó 10. napjának déli 12 órá
jáig közvetlenül a polgármesteri hivatalhoz (Városháza I. emelet 
4. sz.) adandók be. 

A kérelemhez csatolandók: 
1. születési anyakönyvi kivonat, 
2. iskolai képzettséget igazoló bizonyítvány. 
3. erdőőri szakvizsga bizonyítvány, 
4. hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy a pályázó az erdőőri 

szolgálat ellátására alkalmas szervettel bír, 
5. illetőségi bizonyítvány, 
6. erkölcsi bizonyítvány, amely egy évnél régebbi keletű nem le

het és amelyben folyamodónak, a kommunizmus alatti magatartása 
is igazolandó, 

7. családi állapotot igazoló bizonylat, 
8. eddigi alkalmaztatásáról szóló bizonyítvány, 
9. alábbiak szerinti elsőbbségi igény igazolása. 
Ügy a pályázati kérvény, mint a bizonyítványok szabályszerű 

okmánybélyegekkel látandók el. 
Az állások a kinevezés kézhezvétele után azonnal elfoglalandók. 
Az 1931 :III. t. c. 6. §-a és a 281/1934. bkgy. sz. közgyűlési ha

tározat értelmében ez állások mint fenntartott állások elsősorban is 
katonai igazolványosok részére vannak fenntartva. 

Ha az így fenntartott állásokra igazolványos nem pályáznék —• 
amennyiben az állás elnyeréséhez megszabott feltételeknek megfelel-



nek — a vitézek és az 1914—18. évi világháborúban arcvonalbeli 
szolgálatot teljesített, vagy az ebből kifolyólag megrokkant egyének 
minden más pályázóval szemiben elsőbbségi igénnyel bírnak. 

Elkésetten beadott, vagy kellően fel nem szerölt pályázati kérvé
nyek figyelembe nem vétetnek. 

Debrecen, 1934 november 5. 
Dr. Vargha Elemér 

m. kir. kormányfőtanácsos, 
helyettes polgármester. 

Dunántúli sík fekvésű cca. 1300 k. holdas erdő üzemrendezési 
munkájának elvégzésére pályázatot hirdetek. Az üzemtervet a 
14.500—1920. sz. F. M. utasítás szerint kell elkészíteni. Teljesen új 
határ és részletes felmérés, továbbá kataszteri beazonosítás lesz 
végzendő. 

Pályázatok az eddig, végzett üzemrendezési munkák megjelölé
sével legkésőbb dec. 15-ig küldendők be. 

Gróf Sennyey Ferenc urad. intézősége 
Varászló u. p. Nemesdéd, Somogy m. 




