
Az „Erdészeti Lapok" 1931. évi I. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

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

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkin t 
20 fillér. (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 fill. 
Külön mellékletek megegyezés szerint, 
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Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 
Budapest IX. Calvín-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tövőnáüó vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokat Értékesítési kérdésekbea 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 
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20 éves gazdasági, irodai és erdészeti, nagy uradalomban szer-
aett gyakorlattal rendelkező, nőtlen, oki. gazda olyan elhelyezkedést 
keres, hol kitűnő képzettségét érvényesíthetné. Megkereséseket a ki
adóhivatal továbbít „37"-es szám alatt. , v , B 



Mielőtt könyvelésének rendbehozatala felett határozna. 
Mielőtt könyvelőjének a mérleg elkészítésére utasítást adna. 

forduljon bizalommal 

VARGA LÁSZLÓ hites könyvszakértőhöz, az „Adó és Könyvvitel" 
szerkesztőjéhez Budapest, VIII., József-krt 86. Tel.: József 322—40. 

T A N Á C S É R T 

adózás és könyvelés szempontjából. Könyvvizsgálatoknál az ellen
őrző könyvszakértő az Ön érdekeit védi. 

Vállal: könyvelések felfektetését, revízióját, rendbehozatalát, örö
kösödési és társasüzleti elszámolásokat, havi és órakönyvelést, 

adóügyek ellenőrzését. 
Lapunk előfizetőinek 25 százalékos kedvezmény lett biztosítva. 

Tölgymakk, 
csertölgymakk, 
fenyőmagvak 
és lombta-magvak, 
erdészeti csemeték, 
sorfák 

beszerezhetők 

Keiner Rezső oki erdőmérnöknél, 
Budapest, 1., Fery Oszkár-utca 34. szám alatt 

24 éves, nős, róni. kath. erdőőr azonnali belépésre erdőőri 
állást keres. Háromévi szolgálatomról kitXínő bizonyítványom 
van. Vállalom nagyobb erdőgazdaság önálló kezelését, erdőtele
pítést és az erdészet körébe tartozó szakmunkákat. Szíves meg : 

keresést Rakonczai János, Selyeb, n. p. Hámra gd címre kérek. 
(10) 



Gróf Appouyi Rezső erdőgazdasága egy erdőőri állás betölté

sére pályázatot hirdet. Csak oly egyének pályázzanak, kik szak

vizsgával rendelkeznek, 25—30 évesek, nősek, a német nyelvet 

bírják, úgy a nagy-, mint az apróvadtenyésztésben jártasak, 

előnyben részesülnek azok, kik a szarvasbikát bőgéssel hívni 

tudják. Pályázati kérvények másolatban, fényképpel ellátva gróf 

Apponyi Rezső urad. erdőhivatala, Hőgyész, Tolna m. címre 

adandók be. A z állás azonnal elfoglalandó, személyes megjelenés 

meghívásra kötelező, saját költségen. (6) 
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Lövy Dávid és Fiai faipari gyár Újpest, Váci-ói 60. sz. 

Gróf Batthyány Pálné uradalmában 1931 április 24-i belépés
sel egy szakvizsgázott erdőőri állás töltetik be. Pályázók bizo-
nyítványmásolataikat (melyek vissza nem küdetnek) és fizetési 
igényüket küldjék Zahoránszky Pál titkár címére, Zalacsány. (9) 

4. UI. 4 

10 millió d a r a b 
2 éves magról k e l t csemetét 

és pedig: 

100.000 drb-ként 10.000 drb-ként 1000 drb-ként 

Erdei fenyőt __ 5 0 0 P-ért , 5 5 P-ért , 6 P-ér l , 
Fesete fenyőt— 5 0 0 „ 5 5 „ 6 „ 

valamint az összes többi erdészeti növényeket, sorfákat stb. 
és e r d e i magvakat felülmúlhatatlan minőségben szállít: 

KLENG ANSI ALT A. GRÜMWALD 



Fenyőmagot,lombfamagot,tölgymakkot, 
gyümölcsmagot, gyümölcsvadócot és 
PfnPQ7PTI PQPH1PIP f Pl garantált legprímább minő-

bl UbO&bll bubillblbnbl ségben, jutányos árban szállít 

Kőszegi Fenyűmagpergeto, Kőszeg, Vas megye 

Eladásra kerül mintegy 6 mázsa feketedió-vetőmag, 40—-60 
cm magas thuja orientális díszbokor, 160—170 cm magas papír
héjú diófasuhángok, 160—180 cm magas feketediósuhángok, 40— 
100 cm magas lucfenyők. Érdeklődők fordujanak Erdőhivatal, 
Somogy-Taszár, Schniid László erdőmérnökhöz. (7) 

Kutyatenyésztés felelős szerkesztője: Dr. íRaitsits Emil. Szer
kesztőség Budapest, VII., István-út 2., távbeszélő: József 308—30., 
kiadóhivatal, ahová a félévi, 5 P előfizetési díjak küldendők: Kutya
tenyésztés kiadóhivatala, Budapest, V , iGsáky-u. 10. 


