
Az „Erdészeti Lapok" 1933. évi XII. füzetériek 
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. 

Lombfamagvak, tölgymakk, fenyőmagvak és gyümölcsfamag
vak, erdészeti csemetéket, sorfákat , díszfákat és gyümölcsfákat 
száll í t erdészeti magpergetőjéből , csemetekertjeiből és faiskoláiból 
Keiner Rezső oki. erdőmérnök, Budapest , I., Fe ry Oszkár-utca 34. 
Telefon 55—6—41. Sürgönycím: Keinermag, Budapest . 

Erdő-vadőrgyakornoknak bármikori belépéssel elhelyezkedést 
keresek teljes ellátással, ragadozó lődíj- és némi zsebpénz javada
lomért, 20 éves, jómegjsíenésű, jó információval rendelkező fiatal
ember vagyok, erdő- és vadőri vizsgára készülök. Címem: Sodinger 
György Nagyhantos , Fehé r megye. 

MAGYAR TŰZIFÁT 
előnyös áron, minden mennyiségben 
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WINTER HERRMANN 
R.-T. 

"Budapest, V., Vilmos csásszár-út 72 
Telefon: Aui. 11-2-69. 

Termelések financirozását elvállaljuk! 
(2. X l -U. ) • 



„Kutyatenyésztés" felelős szerkesztője: Dr. Rai ts i t s Emil . 
Szerkesztőség: Budapest, VII., I s tván-út 2. Távbeszélő: József 
308—30. Kiadóhivatal , ahová a félévi, 5 P előfizetési díjak kül
dendők: „Kutyatenyész tés" kiadóhivatala , Budapest , V., Csáky-
utca 10. 

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

Rönkátlaló, körtefából, 1 m hosszú, olcsó árban kapható. Vesz
prémi Faiparnál, Veszprémben. (3) 

Alig használ t Neuhöfer Tájolós-tachimeter-theodolith tokkal, 
tányéros ál lvánnyal , távmérő léccel, négyszázötven pengő! Ugyan
ott vadonatúj XVIII. P . Richter körzőkészlet fátokban százötven 
pengő, részletre is. Megtekinthetők: Budapest , Szondy-u. tizenegy, 
I. em. huszonnyolc alat t , délutánonként . Levelezés: Szentpétery 
Géza erdőmérnök, Pil is (Pes t m.) címen. 

Csicsóka kapható a Mezőgazdasági 
Ipar K.-T Bérleténél Ka
posvár, métermázsánként 
három pengőért 




