
Az „Erdészeti Lapok" 1934. évi XIí. 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 egész 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. 

Erdőmérnöki irodámat IV. ker., Apponyi-tér 1. sz. IV. 28. alá 
helyeztem át. Telefon: 823—14. Czillinger János. (3. III. 2) 

Egy vágón tölgymakk Murakeresztúrról hétszázért eladó. Ura
dalom, Murarátka. (5) 

MAGYAR TŰZIFÁT 
előnyös áron, minden mennyiségben 

vásárol 

WINTER HERRMANN 
R.-T. 

Buöapest, V., Vilmos császár-út 72 
Telefonz dut. 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 , 
m i n d e n h o s s z b a n készpénz f i ze tés e l l enében 
m a g a s á ron vásáro lunk . A j á n l a t o k a t kérjük 

Un a" Faérf ékesítő rt., Budapest 
V., Nádor-utca 21. Telefon: 278-59* s z á m a lá 

GEODÉZIAI SZÁMOLÁSOK 
Előremetszés, hátrametszés, polygon- és pontszámítás, összrendező stb. 
kiszámítás egész új módszer szerint, minden logaritmus nélkül termé

szetes értékkel, hihetetlen gyorsan 
számíthatók ki a legújabb modellu 

Brunsviga Számológép 

BRUNSVIGA 

Országszerte díjtalanul 
és minden kötelezett
ség nélkül bemutatj a a 

vállalat képv.fG. GELPKE 
Budapest, V., József-tér 8. Tel.: 823-56 



VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETÉS. 

A m. kir. honvédelmi minisztérium 59.082/VI. 7. k.—1934. szám 
alatt nyilvános versenytárgyalást hirdet: 

1000 drb. 2.30 m. h. 14/20 cm-es Máv. 'szabványú tölgytapfa 
szállítására. 

Az ajánlatok benyújtásának határideje 1934. évi december hó 20. 
A teljes hirdetés, a szállítási feltételek, a szállítandó cikkek 

jegyzéke és az ajánlati minta Budapest, I., Vár iSzínház-utca 7. szám 
11/131. sz. alatt a m. kir. honvédelmi minisztérium VI. 7. k. közle
kedési ügyosztályában vasár- és ünnepnap, valamint szombat kivé
telével naponta 12 és 14 óra között kapható meg. 

Bánatpénz gyanánt az ajánlott végösszeg 2%-a teendő le. 
Budapest, 1934. évi november hó 24-én. 

M. kir. honvédelmi minisztérium. 
59.082/VI. 7. k.—1034. sz. (6) 

Külföldi nagybirtokos keres legalább 1500 holdas erdőt kas
téllyal, dús vadállománnyal (nagyvad, főleg szarvas). Megbízott 
Messinger Marcel nyug. bányafőtiszt, fabizományos. Budapest, V., 
Tátra-u. 5. Telefon: 29—6—28. Keresek erdőket tárolási engedély-
lyel, továbbá bármely kész fanemet is. (7) 

Jó szarvasállománnyal bíró erdőt keresek megvételre, kb. kettő
ezer kat. holdig. Ajánlatokat a szerkesztőség vesz át. (8) 

Hirdetmény. Háromszázezer drb. két-hároméves erős gyökér-
zetű bükkcsemetére lesz szükségem tavaszi ültetésre. Árajánlatot 
kérek. 

Hg. Festetics Erdőgondnoksága. 
Vállus, u. p. Felsőzsid, Zala-m. (9. II—1) 

Tölgyrönköt,enZe{ fenyőrönköt, diótöverönköt, akácoszlopot, 
vagótételekben vásárol. Ajánlatok: Bozóky Emil Budapest, Damja-
nich-u. 38. 

Erdőőr, szakvizsgázott kerestetik. Egy helyben hosszú időt eltöl
tött, jó szolgálati bizonyítvánnyal rendelkezők bizonyítványaik máso
latát egyszerű levélben küldjék Hevesy-uradalom, Tápiószecső (Pest 
megye) címre. 




