
Az „Erdészeti Lapok" 1937. évi XI . füzetének 
H I R D E T É S E I . 

A lap irányával nem ellenkező hirdetéseket mér
sékelt díjszabás mellett közlünk. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy ennél 
nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 30 fillér. (Bgysztri meg
jelenés mellett egy egész oldal ára 32 P.) Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hiidetéseket másfélszeres egységárral számltunk. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fül., állástkereső hirdetéseknél 6 fill. 
K ü l ö n m e l l é k l e t e k m e g e g y e z é s s z e r i n t . 

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

i * 

Szaktanácsadói teendőket, faértékesítést, stb. és minden aa 
erdőgazdasággal kapcsolatos munkát elvállal: Barsi Nándor 
ny. erdőtanácsos, Budapest, IV., Váci-utca 36, I. emelet 5. ajtó. 
Telefon: 1-896-93 

ERDEI, F E K E T E - , LÚC-, 

JEGENYEFENYŐT, 
V É K O N Y GÖMBFÁT 
VEZETÉKOSZLOPOK 
céljaira 7—8 méter hosszúságtól felfelé 
minden hosszban készpénzfizetés ellenében 
magas áron vásárolunk. Ajánlatokat kérjük 

„UNA" Faértékesítő rt., Budapest 
V., INádor-utca 21. Telefon: 129—451* szám alá 



mindenféle, tűzifát ,m(í(áé, 
valamint íiizi- és müfatvc-
mdé&i a t&ad&ntya&M 
eyy&éfyáwn minden mony -

npUég&en msácotunU. 

Budapest, V.,Vilmoscsászér-űt 7 2 . T e l : 1-112-69 

HONIG MOR t 
vásárol: erdőket, kitermeléseket, 

tűzifát és mindenfajta szerfát; elad: 

tűzifát és kemény fűrészanyagokat. 

T 

st, V1L, Dohány-u. U . Telefon 14-36-38 

'i 
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VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY, 
műhelyi faanyag szállítására. 

(Kivonat.) 

A magyar királyi államvasutak igazgatósága 1937/1938. 
költségvetési évre szükséges 18.357 m3 műhelyi faanyag szállítá
sára ezennel nyilvános versenytárgyalást hirdet. 

Ajánlattevő a magyar királyi államvasutak 300.001/1913. sz. 
általános 54.630/28. és 51.526/1933. sz. különleges szállítási feltételeit, 
valamint a Gy. 557/1675/1934. sz. műhelyi fák szabványait, vala
mint a versenytárgyalási hirdetményben foglalt feltételeket — 
amelyek részletezését az igazgatóság az érdeklődők rendelkezésére 
bocsátja — ismerni és magára nézve kötelezőknek elfogadni 
tartozik. 

Az aláírt ajánlatot „Ajánlat az 58.310/1937. sz. versenytárgya
lási hirdetményben közölt műhelyi faanyag szállítására" felirat
tal ellátott, sértetlen borítékban elhelyezve, pecséttel lezárva a 
magyar királyi államvasutak igazgatóságánál (VI., Andrássy-út 
75. III. 336. sz.) 1937 november hó 16-án déli 12 óráig személyesen 
vagy posta útján kell benyújtani. Ugyanezen a napon déli 12 óra 
15 perckor fogjuk -az ajánlatokat felbontani, mikor magukat iga
zoló ajánlattevők, vagy meghatalmazással ellátott képviselői 
jelen lehetnek. 

Budapest, 1937. évi október hó. 
A magyar királyi államvasutak igazgatósága. 

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY. 

A m. kir. postavezérigazgatóság elsősorban hazai, esetleg 
külföldi származású, összesen 640 m3 tölgy-, 5Í20 m3 fenyőoszlop és 
103 m3 veresfenyő-keresztfa szállítására nyilvános versenytár
gyalást hirdet. 

Az aláírt ajánlatot sértetlen borítékban elhelyezve, pecséttel 
lezárva a m. kir. posta vezérigazgatóságnál (Budapest, I., Krisz-
tina-körút 12. III. em. 339. sz.) 1937. évi november hó 19-én 10 óráig 
személyesen vagy posta útján kell benyújtani, ahol a verseny
tárgyalás részletes feltételei is megtudhatók. Az ajánlatokat 
ugyanezen a napon a m. kir. postavezérigazgatóságnál (Budapest, 
I., Krisztina-körút 12. III. emelet 339. sz.) W/2 órakor fogják fel
bontani, amikor a magukat igazoló ajánlattevők vagy azok meg
hatalmazással ellátott képviselői jelen lehetnek. 

Budapest, 1937. évi október hó 20-án. 
M. kir. postavezérigazgatóság. 



Állást keres: azonnali belépésre erdőőrj ós vadőri szakvizs
gát tett rokkant, aki az erdészet minden ágazatában jártas, eré
lyes, munkaszerető. Alkalmi állást is vállal. Címe: Gábry Mihály, 
Budapest, XII., Mártonhegyi-út 31—33. szám. 

Kisterenyei Űrbéressógnél 200 q. idei termésű elsőrendű cser
makk eladó. A csermakkot az Úrbéresség a folyó árnál jóval ol
csóbban adja. A csermakk bármikor szállítható Kisterenye vasúti 
állomásról. Az esetleges árajánlatokat és megkereséseket Kiss 
Endre községi főjegyző, mint az Úrbéresség jegyzője, Kisterenye 
címre kérjük küldeni. 

Gróf Rüdt murarátkai uradalmában (posta Létenye) több 
százezer darab 2 éves akác-csemete eladó, ár 1000 darabonként 6.— 
pengő, ab. csemetekert. 

Szelídgesztenye erdősítési célra eladó. Bővebbet: Káptalani 
Erdőgondnokság, Balatonkiliti, Somogy megye. 

Szakiskolát végzett, 30 év körüli alerdészt keresünk 600 hol
das erdőnk és nagykiterjedésű vadászterületünk részére, aki az 
erdőgazdálkodás, vadászat és vadtenyésztés minden ágában kellő 
jártassággal és gyakorlattal bír. Pályázatokat a fizetési igény 
megjelölésével, vissza nem küldendő bizonyítványmásolatok kísé
retében Kalmár igazgató, Budapest, V., József-tér 10. címre kérjük. 

Ha nyár- és fűzrönkőjét a legelőnyösebben óhajtja eladni, 
forduljon a Magyar Általános Gyufaipar Rt.-hoz, Budapest, V., 
Tükör-utca 4. 

FŐERDÉSZT KERESÜNK 
750 holdas erdőgazdaságunk részére, aki a vadászat és vadtenyész
tés minden ágában is tökéletesen jártas. 

Ajánlatok, amelyekben a szakiskolai végzettség és eddigi 
működés pontosán megjelölendők. 

B I R Ó ) Ó Z S E F , BUDAPEST, XI., SIRÁLY-UTCA 11/b. 
címre küldendők. 

Az ajánlatokhoz csak bizonyítvány másolatai melléklendők, 
amelyek vissza nem küldetnek. 




