
Az „Erdészeti Lapok" 1932. évi IX. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

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

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenküit 
20 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 fill. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

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

Elvállalja iermelt, 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. 
(2. XII—5.) 

Feketefenyőtobozt 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.) 

Erdőőr, iszakvizsgázott, egyelőre napidíjas kisegítőnek keres
tetik. Egy helyben hosszú időt eltöltött szolgálatról bizonyítvány
másolatokat egyszerű levélben küldjék „Hevesy uradalom, Tápió-
szecső", Pestmegye címre. i (5) .— 

„Kutyatenyésztés" felelős szerkesztője: Dr. Raiteits 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. 



Lombfát, elsőosztályút, H S ^ r v S H 

Lövy Dávid és Fiai faipari gyár Újpest, Váci-út 60. sz. Szálerdő kerül eladásra a felsősegesdi uradalomban, 220 k. 
hold, főleg tölgy, 50—60 éves. Bővebb felvilágosítást Erdőhivatal, 
Felsősegesd ad. 

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

IM 

Tölgymakk, csertölgymakk, bükkmag, 
fenyomagvak, lombfamagvak és gyü
mölcsfamagvakat, erdészeti csemeté

ket, sorfákat és díszfákat 
magpergető gyáraiból és faiskoláiból szállít 

KEINER REZSŐ 
oki. erdömérnök Budapest, I., Fery Oszkár-u. 34. 

(2. VIII— 1.) 



HIRDETMÉNY. 

Erdészeti szakiskolát végzett, tizenegy évig nagyobb erdőgazda
ságot önállóan kezelt, nyolc évig nagy magnemesítő gazdaságban, je
lenleg 5 éve kisebb gazdaságban működik, január 1-től erdőgazdaság 
és mezőgazdaság együttes kezelését vállalná. 

Cím Aszód (6) Gere Ignác. 

Keresünk megvételre 
csak nagyobb tételekben: 

bilkkrönköt, nyárrönköt (kanadai) 
príma, hámozásra alkalmas minőségben. 

LÖWY DÁVID ÉS FIAI, ÚJPEST 
Váci-út 60. (7. III—1) 


