
Az „Erdészeti Lapok" 1930. évi XIf. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
20 i'illér. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fill., álláskeresleti hirdetéseknél 6'öli. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 
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Magyar Erdőbirtokosok 
Faértékesitő Részvénytársasága 
Budapest IX, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tövőnálló vagy feldolgozott lakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat Értékesítési kérdésekbea 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 
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20 éves gazdasági, irodai és erdészeti, nagy uradalomban szer
zett gyakorlattal rendelkező, nőtlen, oki. gazda olyan elhelyezkedést 
keres, hol kitűnő képzettségét érvényesíthetné. Megkereséseke t^ 'k i 
adóhivatal továbbít „37"-es szám alatt. : v.1:,. 



Mielőtt könyvelésének rendbehozatala felett határózna. 
Mielőtt könyvelőjének a mérleg 'elkészítésére utasí tást adna, 

forduljon bizalommal 

VARGA LÁSZLÓ hites könyvszakértőhöz, az „Adó és Könyvvitel" 
szerkesztőjéhez Budapest, VIII., József-krt 8G. Tel: József 322-^1). 

T A N Á OS É Ií T 
adózás és könyvelés szempontjából. Könyvvizsgálatoknál az ellen

őrző könyvszakértő az Ön érdekeit védi. 1:-
Vállá l : könyvelések felfektetését, revízióját, rendbehozatalát , örö
kösödési és társasüzlét i elszámolásokat, havi és órakönyvelést, 

adóügyek ellenőrzését. 
Lapunk előfizetőinek 25 százalékos kedvezmény lett biztosítva. 

Lombfát, elsőosztályúi, S d S f ' ^ S 
Lövy Dávid és Fiai faipari gyár Újpest, Váci-úi 60. sz. 

4. III. 3. 

Kutyatenyésztés felelős szerkesztője: Dr. Raitsi ts Emil. Szer
kesztőség Budapest, VII., István-rút 2., távbeszélő: József 308-4-30., 
kiadóhivatal, ahová a félévi, 5 P előfizetési díjak küldendők: Kutya
tenyésztés kiadóhivatala, Budapest, V., Gsáky-u., 10. 

Erdőeladás Tokajban, Hegyalján, Erdőbénye községben, cca 
430 kat. hold, 10—40 éves faállománya erdőbirtok, mint egy na
gyobb erőingatlantulajdon hányada, kedvező áron és fizetési fel
tételek mellett eladó. Felvilágosítást ad a Tiszántúl i Mezőgazdasági 
Hitelintézet r.-t., Debrecen, Kossuth-u. 8. 5. ív.'2. 

Állást keres 27 éves nős erdőőr, aki; úgy az erdészet, vadászat, 
mesterséges fácántenyésztés, valamint a ha lásza t és haltenyésztés
ben is nagy já r tassággal bír. Szíves megkeresést Bögre József erdő
őr, Körösladány, Simai-utca 13. sz. kéretik. (6. III—2.) 

Szakvizsgázott, 37 éves, erős, magas, jómegjélenésű, nős, gyer
mektelen erdőőr és vadőr, ki iaz erdészet legmesszebbmenő követel
ményeinek megfelel, 'fakitermelésben, csemetekert-kezelésben, apró-
és nagyvadnevelésben, dúvadak méreggel: való i r tásában, vadászati 
ban, vadóvásban ki tűnő szakember, hosszú időről szóló kitűnő szol
gálat i bizonyítvánnyal rendelkezik, volt csendőr, erélyes, bátor, 
fáradságot :<nem ismerő és feltétlen megbízható, igen szerény igé
nyekkel erdőőri, tfővadászi vagy vadászi á l lás t keres azonnali vagy 
későbbi belépésre. Szives. megkeresést-kér ;. Varga József erdőőr;; 
Solymár, Pest m. . . . . . . • 



40 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr j a n u á r l t r e á l lás t , kérés, 
úgy az erdészeti teendőkben, mint a nagy- és apróvadtenyésztésben 
kiváló já r tassággal birok, hosszú ést jjó bizonyítványokkal (rendel
kezem. Magyar és német nyelvet perfekt bírom. Cím: Zatovics Sán
dor Soroksárpéteri , Bat thyány-utca 47. (8.) 

Keresünk cserdongát, vagy pr íma cserrönköket, dongát 500 
m 3-től felfelé megadott méretekben, rönkök 1000 m 3-ől felfelé .évi 
száll í tásra. Tölgy-, hárs- , éger-, körisrönkök és görosmentes erdei 
fenyő, kanadai nyárfa is érdekelnek. Jugoszláv-magyar Közgazda
sági R.-t,, Budapest, V., Zrínyi-utca 12. Telefon: Aut. 248—39.: 

(9-) 

10 millió darab 
2 éves magról kelt csemetét 

és pedig: 
100.000 drb-ként 10.000 drb-ként 1000 drb-ké.nt 

Erdei fenyőt 5 0 0 P-ért, 55 P-ért, 6 P-ért, 
Fekete fenyőt__ 5 0 0 „ 55 „ 6 „ 
valamint az összes többi erdészeti növényebet, sorfákat stb, 
és e r d e i magvakat felülmúlhatatlan minőségben szállít: 

KLENGANSTALT A. GRÜNWALD 

magkereskedés, faiskolák 

Wiener-Neustadt (Osterreich) 
- ALAPÍTTATOTT: 1868. ÉVBEN 

(10. VI—1.) 

Tölgymakk, fenyőmagvak és lombfamagvak, erdészeti Cseme
ték, sorfák beszerezhetők Keiner Rezső oki. erdőmérnöknél, Buda
pesten, Fery Oszkár-utca 34. szám alat t . (2. XVI—13.) 

Feketefenyő-tobozt, erdei fenyő-tobozt (legmagasabb árban ve
szünk minden mennyiségben. Kőszegi Fenyőmagpergető-gyár, Kő
szeg. (12.) 
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184—1930. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
,rr Tolna vármegye közigazgatási bizottsági gazdasági albizottsá

gának 1930. évi 2644. számú határozata értelmében pályázatot hir
detek, a kaposvári m. kir. erdőigazgatóság kerületében betöltendő 
tamásii s illetve az esetleges áthelyezés folytán megüresedő szek
szárdi j á rás i erdőőri á l lásra . 

Az állás javadalmazása a következő: évi fizetés 1140 pengő, 
évj lakbér 308 pengő, évi utazási á ta lány 800 pengő, évi irodai áta
lány 12 pengő, évi családi pótlék családtagonként 132 pengő. 

Pályázni .szándékozók felhivatnak, hogy keresztlevéllel, erdőőri 
szakvizsga-bizonyítvánnyal, hatósági, erkölcsi és orvosi, családi 
ál lapotukat és eddigi szolgálati a lkalmaztatásukat igazoló bizonyít
vánnyal felszerelt, szabályszerűen (bélyegzett s Tolna vármegye 
közigazgatási bizottsága gazdasági albizottságához címzett kérvé
nyüket 1.931. évi j anuá r hó 5-ig bezárólag a (szekszárdi im. kir. erdő
felügyelőhöz (Szekszárd, Rákóczi-utca 23. sz.) nyújtsák be. 

Áz állással összekötött j á rás i erdőőri nyugdíjalapnak létesí
tése folyamatban van . 

A kinevezendő já rás i erdőőr tartozik ál lását 1931. évi február 
hó 1-én elfoglalni, á l lásában azonban csak egyévi kifogástalan 
próbaszolgálat után lesz véglegesítve. 

Szekszárd, 1930. évi december Ihó 9-én. 

(11.) M. kir. erdőfelügyelő. 


