
Az „Erdészeti Lapok" 1934. évi VIII—IX. 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 
ennél nagyobb betűfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 20 fillér. 
(Egyszeri megjelenés mellett egelsz oldal 32 P.) Táblázatos és garmond 
betűnél kisebb betűfajtával' szedett hirdetések másfélszeres egységárral 
számíttatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fill., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fill. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 
Adóügyekben előfizetőinknek díjmentesen szolgál felvilágosí

tással az Adó és Könyvvitel szerkesztősége, IX., Ferenc-körút 37. 
szám. Telefon: 32-2-60. 

Szakvizsgázott, 40 éves, róm. kat., nős, gyermektelen erdőőr és 
vadőr. Az erdészet minden ágában, vadászatban, apró- és nagyvad
nevelésben megszakítás nélkül 18 évi gyakorlattal, volt csendőr, jó 
szolgálati bizonyítvánnyal rendelkezik. Felesége kastélygondozást, 
baromfinevelést szívesen vállal és irodai munkát is végez. Azonnali 
vagy későbbi belépésre erdőőri vagy vadőri állást keres. Bemutat
kozásra vagy próbaszolgálatra megy. Szíves megkeresést kér Varga 
József erdőőr, Dunaharaszti, Zöldfa-utca 39. szám. 

MAGYAR TŰZIFÁT 
előnyös úron, minden mennyiségben 

vásárol 

WINTER HERRMANN 
R . - T . 

üuilapest, V., Vilmos csásszár-út 72 
Jelefon: Aut. 11-2-69. 

Termelések financirozását elvállaljuk! 
(1. X X - 2 0 . ) 



Erdei-, fekete-, lúc-, 
jegenyefenyő?, 
vékony gömbfát vezetékoszlopok 

cé l ja i ra 7—8 m é t e r hosszúságtó l fe l fe lé , 
minden hosszban készpénzfizetés ellenében 
magas áron vásárolunk. Ajánlatokat kérjük 

„UnCl" Faértékesítő rt., Budapest 
I V., Nádor-utca 21. Telefon: 278-59* szám alá 

"•""""fl^rM HIHIHIll lll IIMIJBIIIIIMI^MMMI-M^^M 

IIIIÍDETÉS. 
a m. kir. József Nádor Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem 
1934—35. tanévre szóló felvételről, illetve beiratkozásról. 

A m. kir. József Nádor Műszaki- és gazdaságtudományi egyetemre 
a vonatkozó törvény értelmében korlátolt számban csak olyan egyének 
iratkozhatnak be, akik nemzethűség és erkölcs tekintetében feltétlenül 
megbízhatók. 

Az 1934—35. tanévre szóló beiratkozásokért az új hallgatóknak — 
akár rendes, akár rendkívüli hallgatói minőségben óhajtják magukat 
felvétetni — folyamodniok kell, tekintet nélkül arra, hogy magyar hono
sok-e vagy sem. 

A felvételi folyamodványokat 2.30 P okmánybélyeggel kell ellátni 
(szegénységi bizonyítvány csatolása mellett a folyamodvány bélyegmen
tes) és minden kétséget kizáróan fel kell tüntetni, hogy folyamodó, melyik 
oszályra kívánja a felvételt. 

Á bánya-, kohómérnöki vagy erdőmérnöki osztályra folyamodók, a 
bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar dékáni hivatalához (Sopron) nyújt
sák be az illető karhoz címzett folyamodványukat folyó évi augusztus 
hó 15-étől szeptember hó 15-ig. 

A folyamodóknak a folyamodványhoz a következő okmányokat kell 
csatolniuk: 

1. Születési anyakönyvi kivonat; 
2. a bánya-, kohómérnöki, erdőmérnöki osztályra folyamodóknak ere

deti középiskolai érettségi bizonyítványt; 
rendkívüli hallgatókul beiratkozni kívánó folyamodóknak érettségi 

bizonyívány hiányában azt az iskolai bizonyítványt, amely szellemi elő
képzettségükről leginkább tanúságot te:z; 



"3. erkölcsi bizonyítványt folyamodó nemzethűségéről és erkölcsi 
megbízhatóságáról; 

4. ha a folyamodó hadiárva, ezt tanúsító közhatósági bizonyítványt; 
5. ha a folyamodó atyja harctéri szolgálatot teljesített, a Károly-

csapatkereszt elnyerésének igazolásáról szóló bizonyítványt; 
6. közhatósági bizonyítványt folyamodó szüleinek foglalkozásáról, 

vagyoni helyzetéről és arról, hogy a szülők mióta laknak jelenlegi lakó
helyükön, hol laktak azelőtt, amennyiben több helyen is laktak volna, mi 
volt a foglalkozásuk régebbi lakóhelyükön. 

A 3. szám alatti erkölcsi bizonyítányt azok számára, akik valamely 
hazai középiskolából közvetlenül óhajtanak beiratkozni, annak a közép
iskolának igazgatója állítja ki, mely iskolának a folyamodó előzetesen 
a hatáskörébe tartozott; azok, akik nem a folyó évben tettek érettségi 
vizsgálatot, hatósági bizonyítvánnyal igazolni tartoznak, hogy az érett
ségi bizonyítvány megszerzése óta mivel foglalkoztak s erkölcsi tekintet
ben, valamint nemzethűség szempontjából kifogástalan életmódot foly
tattak. 

Hazai főiskoláról átlépést kérő egyének nemzethűségét és erkölcsi 
megbízhatóságát az illetékes főiskola által megfelelő tartalommal kiadott 
távozási bizonyítvány tanúsítja. 

Azoknak, akik a középiskolai érettségi után, vagy főiskolai tanul
mányaik közben, tanulmányaikat, ha csak egy félévre is, megszakították, 
nemzethűségüket és erkölcsi megbízhatóságukat állandó lakhelyüket ille
tékes politikai hatóságától (városokban az illetékes rendőrkapitánytól, 
nagy- és kisközségekben a községi elöljáróságtól) s legújabb kelettel 
kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni. 

Ha a folyamodó atyja (gyámja) többféle foglalkozást is folytat, a 
szülő foglalkozását és vagyoni helyzetét tanúsítani hívatott és minden
kor legújabb' keletű közhatósági bizonyítványnak világosan ki kell tün
tetni azt is ,hogy a szülőnek (gyámnak) mi a főfoglalkozása. 

A felvételi folyamodványok kedvező elintézése esetén a beiratkozásra 
nyert engedély ugyanazon az osztályon a hallgatók egész tanulmányi 
idejére érvényes, ha azonban a hallgató tanulmányait több, mint két 
féléven át megszakítja, engedélye megszűnik. 

A Sopronban működő bánya- kohómérnöki osztályra, valamint az 
erdőmérnöki osztályra, folyamodók, a felvételi kérvények elintézéséről 
a soproni bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar dékáni hirdetőtábláján 
szeptember 20-án fognak értesíttetni. Akik kérvényükhöz bélyeggel ellá
tott és megcímzett levelezőlapot mellékelnek, kérvényük mikénti elinté
zéséről írásbeli értesítést is kapnak. 

Ezen a két osztályon a beiratkozások határideje szeptember hó 
21-étől 24-éig terjed. Alapos okokból, kellően indokolt és felszerelt folya
modásra a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar dékánja október hó 10-éig 
megengedheti az utólagos beiratkozást. A tandíjmentességet kérő folya
modások szeptember hó 22-éig nyújtandók be a dékánnál. 

Az előadások a Sopronban működő osztályokon szeptember hó 26-án 
kezdődnek. 

Budapest, 1934. évi augusztus hó 1-én. 
Dr. Szily Kálmán s. k., államtitkár, miniszteri biztos. 

Erdőmérnöki irodámat IV. ker., Apponyi-tér 1. sz. IV. 28. alá helyeztem át. Telefon: 823—14. Czillinger János. (5. III. 1) Erdőőr szakvizsgázott, egyelőre kisegítőnek kerestetik. Egy helyben hosszú időt töltött, jó szolgálati bizonyítvánnyal rendelkezők, bizonyítványaik másolatát egyszerű levélben küldjék „Hevesi Uradalom, Tápiószecső, Pest m." címre. (4) 




