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Az „Erdészeti Lapok" 1932. évi XI. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

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

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (1U7 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
2Ü fillér. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fill.. álláskeresleti hirdetéseknél 6 fii). 
Külön mellékletek m e g e g y e z é s szerint 

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

Elvállalja iermelt, tövönálló vagy feldolgozott íakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 
és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(2. XII-5.) 

Feketefenyó'tobozt 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—1.) 
Földbirtokos megbízóm számára keresek elsőrendű erdőbir-
tokot megvételre. Vevő mintegy 200 ezer pengő készpénzzel ren
delkezik e célra. Ajánlatokat a kiadóhivatalba „Erdőbirtok" jel
igére kérek. (7.) 

„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. 



K e r e s ü n k m e g v é t e l r e c s a k n a g y o b b t é t e l e k b e n : 

bükkrönköt, nyárrönköt (kanadai) 
S;tashárnőásSégaóen: LÖWY DáVld ÓS FÍ3Í, UjpCSt, VáCiÚt 60. (4. 

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., JÓZSEF-KÖRŰT 86. TELEFON: J. 322—60 
Lapunk előfizetői 25 százalékos kedvezményben részesülnek 

Tölgymakk, csertölgymakk, bükkmag, 
fenyőmagvak, lombfamagvak és gyíi-
mtílcsfamagvakat, erdészeti csemeté

ket, soriákat és díszfákat 
magpergető gyá ra ibó l és f a i sko lá ibó l szállít 

KEINER REZSd 
oki. erdőmérnök Budapest, I., Fery Oszkár-u. 34. 

(2. V I I I - 1.) 

I 



Budapest közelében készpénzvevő ügyfelein részére érdobíf-
tokot keresek megvételre. Csak tehermentesíthető ingatlan érdekel 
bruttó cea 400.000 pengő vételárig. Ötven éven aluli erdő is lehet. 
Dr. Bartha József ügyvéd, Budapest, V., Falk Miksa-utca 13. (5.) 

Okleveles erdőmérnök, többévi gyakorlattal, az erdőgazda
sági, vadászati, üzemrendezési munkálatokban jártas, kitűnő re
ferenciákkal állást keres azonnali belépésre. Elvállal tógazdaság
gal vagy fűrészteleppel összekötött erdőgazdaság kezelését is. 
Esetleges erdőgazdasági privát munkákat elvállal. Cím a kiadó
hivatalban. (6.) 


