
úrbéres is, hogy mily vagyon kerül ki erdejéből, ha értékét 
okosan szabja meg fatermésének. 

A kamara mintegy felpanaszolja, hogy: » a nyers 
anyag beszerzése nagy nehézségekkel jár, a mióta az erdők 
állami kezelés alá kerültek.« — Igen természetes, az iparosok 
ajkán és másutt is hallható ez a panasz, mióta kevesebb 
alkalom van a fa elkótya-vetyélésére, hol a kezelő erdő
tisztek a fát, mielőtt az áruba bocsáttatnék, ugy tömegére, 
mint értékére nézve szakszerűen megbecsülni kénytelenek. 

Hanem majd eloszlik ez az aggodalom, ha a szállí
tási, közlekedési viszonyok nehézségei elsimulnak, a faipar
ágak erőben és értelmességben gyarapodnak s az erdő
gazdaság terén egészen meghonosul a rend a mult számos 
ballépése, rendetlensége után. (Arató.) 

Egyesületi hirdetések. 
Felhívás az Erdészeti Rendeletek Tára 1880—1884. évi 

I—IV. évfolyamának h a r m a d i k kiadása ügyében. Az 
utóbbi időben számosan rendelték meg nálunk az Erdészeti 
Rendeletek Tárának 1880—1884. évi I—IV. évfolyamát, 
minthogy azonban az idézett évfolyamoknak már II. kiadása 
is teljesen elfogyott, a megrendeléseknek nem tehettünk 
eleget. Tekintve, hogy a szóban levő rendelet-gyűjtemény 
a gyakorlatban sok alkalommal válik szükségessé, sőt nél-
külözhetlennek mondható, ezért abban az esetben, ha jelen 
felhívásunkra elegendő számú megrendelő jelentkezik, hajlan
dók vagyunk az idézett évfolyamoknak egy ujabb, harmadik 
kiadását közrebocsátani. E végből felkérjük mindazokat, a 
kik a kérdéses müvet megszerezni óhajtják, szíveskedjenek 
ebbeli óhajukat a titkári hivatallal mielőbb közölni. 



Tájékozásul megjegyezzük, hogy a négy évfolyamot ép 
ugy, mint a második kiadásnál történt, egy kötetben fogjuk 
kinyomatni s árát — a jelentkezők számához képest — 
lehetőleg a régebbi szerént fogjuk megállapítani. 

Az »Erdészeti Lapok« eddig megjelent évfolyamai 
e g y ü t t , (egy-egy évfolyamot 3 (három) írtjával számítva), 
megszerezhetők. Venni szándékozók bővebb felvilágosításért 
az orsz. erd. egyesület titkári hivatalához szíveskedjenek 
fordulni. 

Az »Erdészeti zsebnaptár« 1893. évi XII , évfolyama tel
j e s e n elfogyott; a további megrendeléseknek tehát az 
egyesület kiadóhivatala eleget nem tehet. 

Az „Erdészeti növénytan" czimü, 200 aranynyal jutal
mazott pályamunka ára az egyesület tagjai részére 2 frt 
80 kr.; nem tagok részére pedig 4 frt. Legczélszerübben 
postautalványnyal rendelhető meg az országos erdészeti 
egyesület titkári hivatalánál, mely a művet abban az esetben 
ha a fentebbi összegen felül még 25 kr. beküldetik, (kereszt
kötés alatt, ajánlva) bérmentve küldi meg. 

Az „Erdő-Őr" vagy „Az erdészet alapvonalai kérdésekben és 
feleletekben" czimű munka h a t o d i k kiadása még kapható. 
Felkéretnek tehát azon erdőhivatalok, erdőgondnokságok és 
szaktársak, kik az edészeti műszaki segédszolgálatra készülő 
egyének részére ezen könyvet megszerezni kívánják, hogy 
annak postautánvétel utján leendő megküldése iránt az 
»Erdészeti Lapok« kiadóhivatalát értesíteni szíveskedjenek. 
Ara példányonkint 3 frt. 

Az „Erdészeti rendeletek tára" 1885., vagyis V . ; 1886. 
vagyis VI. ; 1887. évi, vagyis VII., 1888. évi, vagyis VIII, 
1889. évi, vagyis IX., az 1890. évi, vagyis X. , végül az 
1891-ik, vagyis XI . évfolyama az Országos Erdészeti Egyesü
let titkári hivatalánál (Budapest, V., Alkotmány-utcza 10. sz.) 



megrendlhető. Ára az egyesület tagjai részére, az 1886., 
1887. és 1888. évfolyamnak 30 kr, az 1885 évfolyamnak 
40 kr. az 1889. évfolyamnak 20 kr. és az 1890. évfolyam
nak 70 kr. az 1891. évfolyamnak 30 kr.; nem tagok részére 
pedig 60 kr, 80 kr., 40 kr., 1 frt 40 kr. ; illetőleg 60 kr. 
Az első három évfolyam második kiadása is teljesen 
elfogyott. 

Az „Erdei facsemeték nevelése" czimű munka megren
delhető az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalánál 
(Budapest, Y., Alkotmány-utcza 10. sz.) Ara az egyesület 
tagjai részére 1 frt 50 kr, nem tagok részére 2 frt. 

„A tölgy és tenyésztése" czimü pályanyertes munkának 
eddig még el nem kelt példányai a szerzőnek, Fekete Lajos 
akadémiai tanárnak adattak át. Megrendelések egyszerű 
levelezőlapon, vagy postautalványon közvetlenül Selmeczre 
a szerzőhöz intézendők. Ara az egyesület tagjai részére 2 frt, 
nem tagok részére 3 írt. 

0 felsége nagy fénynyomatu arczkópe, a mely az egyesület 
nagytermében levő eredeti olajfestmény után készült, meg
rendelhető az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalá
nál (Budapest, V., Alkotmány-utcza 10.). Ara az egyesület 
tagjai részére c s o m a g o l á s s a l és p o s t a k ö l t s é g g e l 
e g y ü t t 3 frt 50 kr., nem tagok részére 4 frt. 


