
Az „Erdészeti Lapok" 1933. évi I. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

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

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
20 fillér. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázató* 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. 

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

Elvállalja iermelt, 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.) 

Feketefenyőtobozt és egyéb fenyőtobozokat minden mennyi
ségben vásárolok vagy a birtokos kívánságára részesedés ellenében 
kipergetem, mert Magyarország három erdészeti magpergetőgyára 
közül kettő az én kezemben van. Keiner Rezső oki. erdőmérnök, 
Budapest, I., Fery Oszkár-utca 34. (3. VIII—5.) 

„Kutyatenyésztés" felelős szerkesztője: Dr. Raitsits Emil. Szer
kesztőség: Budapest, VII., István-út 2.. távbeszélő: József 308—30., 
kiadóhivatal, ahová a félévi, 5 P előfizetési díjak küldendők: 
„Kutyatenyésztés" kiadóhivatala, Budapest, V., Csáky-utca 10. 



Lombfát, elsőosztályút, ĴgĴ SSS 
Lövy Dávid és Fiai faipari gyár Újpest, Váci-út 60. sz. 
7 (4- n-i.) 

ADÓ ÉS KÖNYVVITEL 
Felelős szerkesztő: Vargha László törvényszéki hites könyv

szakértő. 
Előfizetési díj egy évre 20 P, félévre 11 P. 

Előfizetőinek 
I N G Y E N A D T A N Á C S O T 

mindenféle könyvelési és adózási ügyben. Revizori irodája elvál
lalja üzemek és irodák szervezését és átszervezését, könyvelések 
átültetését és új könyvelési rendszer bevezetését, ellenőrzési, 
felügyeleti és felülvizsgálati munkák végzését, valamint minden 

egyéb bizalmi (Treuhand) teendők elintézését. 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 

BUDAPEST, VIII., RÁKÓCZI-ÜT 11. SZ. TELEFON: J. 322—60 
Lapunk előfizetői 25 százalékos kedvezményben részesülnek 

M A G Y A R TŰZIFÁT 
előnyös áron, minden mennyiségben 

vásár oi 

WINTER HERRMANN 
R.-T. 

Budapest, V., Vilmos császár-úl 72 
Teleíon: Axit. U-2-69. 

Terme lések f i nanc i rozásá t e l v á l l a l j u k ! 
(5. n-2.) 



Sátoraljaújhely megyei város polgármesterétől. 
ad 13.702 1932. szám. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
A város tulajdonát képező és határában fekvő Veresföld 

erdőrészben kijelölt 824 drb tövön álló tölgy műfára, mely —-
hivatalos becslés szerint — 2.62 m3-t tesz ki, valamint a kiterme
léskor nyerendő 96 ürm.3 hasáb-, 166 ürm.3 dorong- és 128 méter 
galytüzifára 1933 január hó 23. napján d. e. 10 órakor Sátoralja
újhely városnál, a városháza I. em. 6. számú hivatali helyiségé
ben tartandó, zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli ár
lejtést tartok. 

Kikiáltási ár 5000, azaz ötezer aranypengő. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, vagyis 500, azaz 

ötszáz aranypengő. 
Az árverési és szerződési feltételek hivatalom irattárában és 

a sátoraljaújhelyi m. kir. adóhivatalnál megtekinthetők a hivata
los órák alatt. 

Az írásbeli ajánlatokat a szóbeli árverés kezdete előtt hiva
talom iktatójánál 1933 január hó 23-án reggel kilenc óráig kell 
benyújtani. 

Sátoraljaújhely, 1933 január hó 5-én. 
Olvashatatlan aláírás 

polgármester. 

Tölgymakk, csertölgymakk, biikkmag, 
lenyömagvak, lombfamagvak és gyü
mölcsfamagvakat, erdészeti csemeté

ket, sorfákat és díszfákat 
magpergető gyá ra ibó l és fa i skolá iból szállít 

KEINER REZSd 
oki. erdömérnök Budapest, I., Fery öszkár-u. 34. 

(2. VIII-5.) 



1933. évi 3170. számhoz. 

TÖLGY- ÉS BÜKKSZERFA ELADÁS. 

A gyertyánvölgyi m. kir. ardőhivatáli kerületében a pajzsáki vágá
sokban készletezett mintegy ;785 m 3 tölgy- és. 22 lm3 bükkszerfa 1933. 
évi január hó 25-én !d. e. 111 órakor ám. kir. erdőigazgatóság hivatalos 
helyiségében (Miskolc, Deák Ferenc-tér 1.) zárt írásbeli ajánlattal 
kombinált szóbéli árverés mellett tartandó versenytárgyaláson eladásra 
kerül. 

írásbeli ajánlatok 1933. évi január hó 24-én déli 12 óráig adandók 
be a (miskolci m, kir. erdöigazgatósághoz. 

Bővebb felvilágosítással -szolgál és az árverési feltételeket posta
bélyeg ellenében'megküldi a lm. kir. terdőigazgatóság. 

30 éves erdőőr, elsőrendű szolgálati és szakiskolai bizonyít
vánnyal állást keres, úgy az erdészet, mint a vadászat terén 11 
éves gyakorlattal bír, a fácánállományt mesterséges úton a leg
magasabbra képes emelni. Kér szíves pártfogást bármikori belé
pésre: Bögre József erdőőr, Körösladány, Békés m. (6. Iíí—1.) 




