
Az „Erdészeti Lapok" 1933. évi VI. 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 
«nnél 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 iegy szó 12 fül., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fill. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

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

Elvállalja termelt, 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.) 

T iber ius R.-t. Budapest , V., Váci-út IS . sz. Telefon: 13-5-65. 
Vásárol és ér tékes í t á l l andóan tűzi fá t és műfát , úgy tövön, min t 
ki termelve. (7. VI—1.) 

Erdó'legénynek, oly erdőgazdaságban szeretnék elhelyezkedni 
azonnali belépéssel is, ahol az erdőőri magánvizsgához megköve
tel t gyakorla t i időt el tölthetem, becsületes és hűséges szolgála
tommal. Jómegjelenésű, erélyes, komoly fellépésű 26 éves vagyok. 
Cím: Lehner Is tván, Nagyhan tos Erdőmajor ( F e h é r m e g y e . ) (6) 



Feketefenyőtobözt és egyéb fenyőtobozokat minden mennyi
ségben vásárolok vagy a birtokos k ívánságára részesedés ellenében 
kipergetem, mer t Magyarország három erdészeti magpergetőgyára 
közül kettő az én ke-zeniben van. Keiner Rezső oki. erdőmérnök, 
Budapest, I., Fery Oszkár-utca 34. (3. VIII—5.) 

Richter György oki. erdó'mérnök, Budapest, IV., Váci-utca 20, 
I. emelet 3. Telefon: 82-6-34, úgy az erdőgazdaság, .fatermelés, mint 
a faértékesítés minden ágában elvállal munkát, megbízatást bel- és 
külföldön, valamint erdő- és mezőgazdasági birtokok, bérletek köz
vetítését. (6. T l l - l . ) 

MAGYAR TŰZIFÁT 
előnyös áron, minden mennyiségben 

vásárol 

WINTER HERRMANN 
R . - T . 

"Buüapest, V., Vilmos császár-út 72 
Tele fon , dut. 11-2-69. 

Termelések financirozását elvállaljuk! 
(5. II—2.) 

1933. évi 48.922. szám. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

A miskolci m. kir. erdőigazgatóságnak alárendelt darnói m. kir. 
erdőhivatal kezelése alatt álló 1774. X—XI. törzskönyvi számú, ú. n. 
rozsnaki erdőkincstári vadászterület vadászati jogának bérbeadása érde
kében a miskolci m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében, Mis
kolcon '(Deák-tér 1.) 1933. évi július hó 15-én, d. e. 11 órakor, írásbeli 
zárt ajánlati versenytárgyalás fog tar tatni , hova az ajánlatok legké
sőbben ugyanezen nap d. e. 11 óráig nyújtandók be. 

Vadállomány: Szarvas, őz, vaddisznó és apróvad. 



JGUSZTUS III 
Kikiáltási ár, mint évi haszonbér h a l A J natpénz 

hatvan (60) pengő. I LA Y~ 
Haszonbér-tartam: 10 (tíz) év, 193.3.-1- X—il 1 X 1 kezdő-

dőleg. A vadászterület sózókkal, mintegy \ — b e r e n 
dezve. Ezen [árverésen részt vehet mindaci RfiyjatttKk^Jcoi j ^aga l bíró 
magyar állampolgár, társulatok azonban ki vannak zárva. 

Bővebb felvilágosítások a miskolci m. kir. erdőigazgatóságnál sze
rezhetők. 

Budapest, 1933. évi június hóban. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

Kőrisbogarat veszek. Gyűjtési, kezelési leírást díjmentesen küldök. 
Keiner Rezső, Budapest, I., Fery Oszkár-utca 34. Oki. erdőmérnök. 

Vadászterületek bérbeadása. Bérbeadó az ország különböző vidé
kein fekvő, kisebb-nagyobb erdő- és mezőgazdasági ingatlanok vadászati 
joga.. Érdeklődők dr. Venczelly'Lajos ügyvéd úrhoz (Budapest, V., Bál-
vány-u. 7.) forduljanak. 




