
Az „Erdészeti Lapok" 1933. évi V. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

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. 

Magyar Erdőbirtokosok 
Faértékesítő Részvénytársasága 

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

Elvállalja termelt, 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. 
(1. XII—7.) 

Adóügyekben előfizetőinknek díjmentesen szolgál felvilágosítás
sal az Adó és Könyvvitel szerkesztősége. Budapest, VIII., Rákóczi ut 
11. szám. Telefon: 32-2-60. 

„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. 

Tiberius R.-t. Budapest, V., Váci-út IS. sz. Telefon: 13-5-65. 
Vásárol és értékesít állandóan tűzifát és műfát, úgy tövön, mint 
kitermelve. (7. VI—1.) 



M A G Y A R T Ű Z I F Á T 
előnyös áron, minden mennyiségben 

vásárol 

WINTER HERRMANN 
R.-T. 

Budapest, V., Vilmos csásxár-út 72 
Telefon: Aut. 11-2—69. 

T e r m e l é s e k f i n a n c i r o z á s á t e l v á l l a l j u k ! 
(5. II—2.) 

' s íremléke 
Feketefenyőtobozt és egyéb feny__ mennyi

ségben vásárolok vagy a birtokos kívá; ~ ~ llenében 
kipergetem, mert Magyarország háron Btőgyára 
közül kettő az én kezemben van. Kein imérnök, 
Budapest, I., Fery Oszkár-utca 34. w . VIII—5.) 

Richter György oki. erdőmérnök, Budapest, IV., Váci-utca 20, 
I. 'emelet 3. Telefon: 82-6-34, úgy az erdőgazdaság, fatermelés, mint 

;a faértékesítés minden ágában elvállal munkát, megbízatást bel- és 
külföldön, valamint erdő- és mezőgazdasági birtokok, bérletek köz
vetítését. , . (.6. III-l',) 




