
A z „Erdészeti L a p o k " 1937. évi V I I . / V I H . füzetének 
H I R D E T É S E I . 

A lap irányával n e m ellenkező hirdetéseket m é r 
sékelt díjszabás mel le t t köz lünk. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy ennél 
nagyobb betüfajtóval szedett hirdetés milliméterenkint 20 fillér. (Egyszeri meg
jelenés mellett egy egész oldal ára 32 P.) Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betűfajtával szedett hirdetéseket másfélszeres egységárral számítunk. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fül., állástkereső hirdetéseknél 6 fül. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Adóügyekben előfizetőinknek díjmentesen szolgál felvilágosí
tással az Adó és Könyvvitel szerkesztősége, IX., Ferenc-körút 37 
szám. Telefon: 32-2-60. 

* 

Szaktanácsadói teendőket, faértékesítést, stb. és minden aa 
erdőgazdasággal kapcsolatos munkát elvállal: Barsi Nándor 
ny. erdőtanácsos, Budapest, IV., Váci-utca 36, I. emelet 5. ajtó. 
Telefon: 1-896-93 

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, 
JEGENYEFENYŐT, 
V É K O N Y GÖMBFÁT 
VEZETÉKOSZLOPOK 
céljaira 7—8 méter hosszúságtól felfelé 

minden hosszban készpénzfizetés ellenében 

magas áron vásárolunk. Ajánlatokat kérjük 

„ U N A t t Faértékesítő rt., Budapest 
V . , Nádor-utca 21. T e l e f o n : 27-8-59* szám alá 



Erdőbirtokosok és Fakereskedök 
Faforgalmi Részvény tá r sasága 

Budapest , V. , Alkotmány-utca 6. 
•az. ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET székházában 

Sürgönyeim: Faforg-almi. Telefon: *14:-6-49. 

A M. Kir . Földmívelésügyi Minisztérium 65450/1933. és 65700/1933. 
számú rendeletei alapján állami ellenőrzés alatt működő vállalat. 

R e n d e l t e t é s e : 
1. A belföldi tűzifa megvásárlása, megelőlegezése 

és átvételétől számított 14 napon belül teljes 
kifizetése. 

2. B e l - és külföldi tűzifának a f a k e r e s k e d e l e m 
útján való értékesítése. 

Budapest , V. , V i lmos császár-úl 72. Tel.: 1-112-69 

/ 
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vásárol : erdőket, kitermeléseket, yj— 
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tűzifát és mindenfajta szerfát; elad: 

* 

m tűzifát és kemény fűrészanyagokat. 7]— 
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B u d a p e s t VII . , Dohány-u. 1 4 . Te le fon : 1 4 - 3 6 3 8 . 

* 

m 

• H M ^ M I W i l l l l l i i l l l l l l l l l l 
VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY. 

Nagykőrös megyei város polgármestere nyilvános verseny
tárgyalást hirdet az 1937—38. fűtési idényre a városi hivatalok és 
intézmények részére szükséges: 

1950 métermázsa 1937. évi január 1. előtti vágású., hazai szár
mazású cser-, tölgy- vagy bükk- alágyujtási dorongfa szállítására. 

A közszállítás költségei szabályszerűen biztosítva vannak. 
A versenytárgyaláson csakis a város gazdasági ügyosztályán 

(öreg városháza fsz. 20.) beszerezhető versenytárgyalási hirdetmény 
és annak mellékletei pontos kitöltésével lehet részt venni. 

A versenytárgyalási feltételek kitöltve és szabályszerűen 
aláírva, legkésőbb /. évi július hó 21. napjának délelőtti V212 órá
jáig a város gazdasági ügyosztályán, lepecsételt, zárt borítékban: 
„Ajánlatok a tüzelőanyag szállítására" jelzéssel ellátva adan
dók be. 

Bővebb felvilágosítással a polgármesteri hivatal szolgál. 
Nagykőrös, 1937. évi június hó 28-án. 

Dezső Kázmér 
polgármester. 

Erdélyben vállalom erdő-, vagy más birtok kezelését, fater
termelés lebonyolítást, felelősség mellett. Fazekas Sándor Salonta. 
Str. Grigorescu 27. 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 
Pályazotot hirdetek a tárcám államerdészeti altiszti személy

zetének létszámában megüresedett I. oszt. altiszt- m. kir. erdőőri 
állásokra. 

A pályázatra bocsátott állások az 1933. évi 1400. M . E . számú 
rendelethez csatolt 8. számú kimutatásban megállapított illetmé
nyekkel, a szabályszerű lakbérrel és a rendszeresített mellék
járandóságokkal vannak egybekötve. 

A kinevezés az 1927. évi 3000. M. E . sz- rendelet 10, pontja 
alapján egyelőre ideiglenes minőségben történik, de kétévi kifo
gástalanul eltöltött szolgálat után végleges jellegűvé válik. 

A pályázatra bocsátott állások felére az 1931. évi III. tc., 
illetőleg az annak végrehajtása tárgyában kiadott 1931. évi 11.720— 
17. számú utasítás (megjelent a Budapesti Közlöny 1931. évi már
cius hó 15-iki 61. számában) alapján — amennyiben a pályázati 
feltételeknek megfelelnek — kizárólagos igényjogosultsággal 
bírnak azok a honvédségnél, határőrségnél, folyamőrségnél 
vagy csendőrségnél szolgálatot teljesített legénységi állományú 
egyének, akiknek ez az igényjogosultsága az érdekelt miniszter 
által kiállított igazolvánnyal elismertetett. 

Ha az igazolványosoknak, fenntartott ezekre az állásokra 
igazolványosok nem pályáznának, úgy ezekre, mint a jelen hir
detménnyel pályázatra bocsátott többi állásra a Vitézi Rend tag
jainak és az 1914—1918. évi világháborúban arcvonalbeli szolgá
latot teljesített, vagy ebből kifolyólag megrokkant egyéneknek 
— amennyiben a pályázat alá bocsátott álláshoz megkívánt fel
tételeknek megfelelnek — más pályázókkal szemben elsőbbségük 
van. 

A pályázati kérvényhez eredetiben vagy hiteles másolatban 
a következő okmányok csatolandók: 

a) általában: 
1. születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél); 
2. újabb keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely a 

családi állapotot és a politikai megbízhatóságot is igazolja; 
3. a magyar honosságot igazoló bizonyítvány, esetleg a ma

gyar állampolgárság fenntartására való igény szabályszerű beje
lentését (opciót) igazoló okmány; 

4. iskolai végzettséget igazoló okmány; 
5. az 1935. évi IV. t.-c. 48. *§-a alapján előírt erdőőri szak

képzettséget igazoló bizonyítvány; 
6. a jó látó-, hallóképességet és erdőőri szolgálatra alkalmas, 

erős testalkatot igazoló újabb keletű hatósági orvosi bizonyítvány; 
7. az esetleges előző szolgálatot igazoló okmány; 



y 

b) igazolványotoknál az a) alatti okmányokon kívül, a 2. 
és 3. alattiak kivételével az 1931:111. t.-c. alapján kiállított iga
zolvány; 

c) a Vitézi Rend tagjainál az a) alatti okmányokon kívül a 
Vitézi Rend főszéktartósága által kiállított igazolvány, vagy 
annak hiteles másolata; 

d) az 1914—1918. világháborúban arcvonalbeli szolgálatot tel
jesített egyéneknél az a) alatti okmányokon kívül a Károly csa
patkereszt viselésére jogosultságot tanúsító igazolvány, esetleg 
ennek másolata; 

e) a világháborúban arcvonalbeli szolgálatból kifolyólag 
rokkanta vált nem hivatásos katonai egyéneknél az a) alatti ok
mányokon kívül a rokkantjáradék élvezetét, illetőleg az ellátásra 
való igény nélkül hadirokkanttá történt nyilvánítást tanúsító lap 
hiteles másolata; 

f) a világháborúban rokkanttá vált hivatásos katonai állo
mányból származó egyéneknél az a) alatti okmányokon kívül 
igazolvány arról, hogy a világháború alatt szerzett sérüléseikből 
kifolyólag rokkanttá váltak és sérülési pótdíj élvezetében állanak. 

A pályázóknak sajátkezüleg írt és az alábbi kivétellel 2 
pengő értékű okmánybélyeggel ellátott folyamodványukat a jelen 
pályázati hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt meg
jelenésétől számított 30 napig bezárólag, pontos lakcímük feltün
tetése mellett, a m. kir. földmívelésügyi miniszterhez címezve, a 
m. kir. földmívelésügyi minisztérium II. főosztályához (Budapest, 
V. ker., Kossuth Lajos-tér 11. III. em. 311. szám) kell benyújtani. 

Az igazolványosok, valamint fenti c), d), e) és f) pontok
ban említett elsőbbségi igényjogosultak folyamodványai s ezek 
mellékletei az 1931:111. t.-c. 17. szakasza, illetve az e törvény vég
rehajtása tárgyában kiadott 1931. évi 11.720/17. H . M. sz. utasítás 
második rész II. pontja alapján illetékmentesek. 

A tényleges katonai szolgálatban álló igazolványosok szol
gálati úton, a nem tényleges szolgálatban álló igazolványosok 
közvetlenül, a közszolgálatban álló pályázók felettes hatóságuk, 
a szolgálatban nem állók pedig Budapesten a székesfőváros pol
gármestere, vidéken pedig az illetékes főispán útján tartoznak 
kérvényeiket benyújtani. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, hiányosan felsze
relt vagy elkésve érkezett folyamodványok figyelembe nem 
vehetők. 

Budapest, 1937. évi június hó 18-án. 
M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

a m. kir. felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyamra való 
felvételre. 

A budapesti felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyam 1937t— 
38. tanévére hallgatók felvétele céljából pályázatot hirdetek. 

Az egy évre (2 félévre) terjedő tanfolyam folyó évi október 
hó 1-én kezdődik. 

A tanfolyamra rendes hallgatókul oly pályázók vétetnek fel, 
akik valamelyik hazai gazdasági akadémián, vagy a m. kir. mű
szaki és gazdaságtudományi egyetem mezőgazdásági fakultásán 
oklevelet szereztek, akik a szarvasi m. kir. középfokíi gazdasági 
tanintézet képesítő vizsgáját jeles eredménnyel letették, végül, 
akik középiskolai érettségi bizonyítvány megszerzése után a ker
tészeti tanintézetben oklevelet nyertek. 

Ha a tanfolyamra rendes hallgató kellő számban nem jelent
kezne, úgy korlátolt számban rendkívüli hallgatók is felvehetők. 

A tandíj egész évre 50 P., mely félévenként egyenlő (25—25 
pengős) részletekben, előre fizetendő. A tanfolyam hallgatói ré
szére internátus áll rendelkezésre. A bentlakás díjtalan és ösztön
díjat helyettesít. A felvett hallgatók ellátásukról maguk kötelesek 
gondoskodni. A tanfolyam legjobb előmenetelt tanúsító és legjobb 
magaviseletű rendes hallgatóját tanulmányi ösztöndíjban fogom 
részesíteni. 

A 2 pengő okmánybélyeggel ellátott folyamodványhoz csato
landó a folyamodó végzett tanulmányait igazoló bizonyítvány s 
ha a folyamodó már alkalmazva volt, az ezen alkalmazást igazoló 
bizonyítványok is. A mellékletekre 30 filléres okmánybélyeg ra
gasztandó. 

Az ekként felszerelt és hozzám címzendő kérvények folyó évi 
augusztus hó 15-ig a m. kir. felsőbb szőlő- és borgazdasági tan
folyam igazgatóságához (Budapest, IL, Hermann Ottó-iít 15.) nyúj
tandók be. 

Budapest, 1937. évi július hó 1-én. 
M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

Nyugdíjas erdészt, vagy vadászt, lakás, fűtés ellenében al
kalmazunk. Írásbeli ajánlkozásokat: Ábrahámtelki Gazdaság, 
Tápiógyörgye. 

A tartalomjegyzéket lásd a boríték második oldalán! 
Felelős: Győry Aladár igazgató. Stádium Sajtóvállalat Bt. Budapest. 




