
Egyesületi hirdetések. 

Az „Erdészet i Zsebnaptár" legújabb évfolyama (1895. évi 
XIV. évfolyam) megrendelhető az Országos Erdészeti Egyesület 
titkári hivatalánál és pedig legczélszerübben postautalványnyal. 
Ára bérmentetlenül elküldve az egyesület tagjai részére 1 frt, 
nem tagok részére 1 frt 50 kr. Ha egy vagy két példány megren
delése esetében az előbbi árakon felül példányonkint 15 krral több 
küldetik be, az elküldés bérmentve (keresztkötés alatt, ajánlva) 
eszközöltetik. Kettőnél több példány megrendelése esetében az 
elküldés zárt csomagokban történik s a szállítási dijat az átvétel 
alkalmával a megrendelő fizetheti ki. 

„Erdészet i növénytan" czimü, 200 aranynyal jutalmazott pálya
munka ára az egyesület t a g j a i részére 2 frt 80 kr.; nem tagok 
részére pedig 4 frt. Legczélszerübben postautalványnyal rendelhető 
meg az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalánál, mely 
a müvet abban az esetben, ha a fentebbi összegen felül még 
25 krajczár beküldetik (keresztkötés alatt, ajánlva), bérmentve 
küldi meg. 

Az „Erdö-Ör" vagy „Az erdészet alapvonalai kérdésekben és 
fe le le tekben" czimü munka h a t o d i k kiadása még kapható. Fel
kéretnek tehát azon erdőhivatalok, erdögondnokságok és szaktársak, 
kik az erdészeti műszaki segédszolgálatra készülő egyének részére 
ezen könyvet megszerezni kivánják, hogy annak postautánvétel utján 
leendő megküldése iránt az „Erdészeti Lapok" kiadóhivatalát érte
síteni szíveskedjenek. Ára példányonkint 3 frt. — Ha a megren
delés alkalmával a könyv ára mellett még 25 kr. postaköltség is 
küldetik, akkor a megküldés bérmentve (keresztkötés alatt, ajánlva) 
történik. 

Az „Erdészet i Rendeletek T á r a " 1880—1884. évi I—IV. év
folyamának III. kiadása; az 1890. évi vagyis X., az 1891. évi vagyis 
XI. és végül az 1892. évi, vagyis XII. évfolyama az Országos 
Erdészeti Egyesület titkári hivatalánál (Budapest, V., Alkotmány-
utcza 10. sz.) megrendelhető. Ára az egyesület tagjai részére, az 



1880—1884. évfolyamok III. kiadásának 2 frt, az 1891. évfolyamnak 
30 kr., az 1892. évfolyamnak 20 kr. és az 1890. évfolyamnak 
70 kr.; nem tagok részére pedig 3 frt, illetve 60 kr., 40 kr., ille
tőleg 1 frt 40 kr. Az 1885. évi V., az 1886. évi VI., az 1887. évi 
VII., az 1888. évi VIII. és az 1889. évi IX. évfolyam teljesen 
elfogyott. (Az 1885—1889. (V—ÍX.) évfolyamok második kiadása 
február hóban kerül ki a sajtó alól.) 

Az . .Erdei f acsemeték nevelése" czimü munka megrendelhető 
az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalánál (Budapest, V., 
Alkotmány-utcza 10. sz.). Ára az egyesület tagjai részére 1 frt 
50 kr., nem tagok részére 2 frt. 

Ö fe lsége nagy fénynyomatu arczképe, a mely az egyesület 
nagytermében levő eredeti olajfestmény után készült, megrendel
hető az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalánál (Buda
pest, V., Alkotmány-utcza 10.). Ára 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, 
nem tagok részére 4 frt. 

Közvetlenül a szerzőknél rendelhetők meg a következő munkák : 

Az „ E r d ö h a s z n á l a t t a n " kézikönyve, melynek Szécsi Zsigmond 
m. kir. főerdőtanácsos, erdöakadémiai tanár által átdolgozott s bővített 
II. kiadásának eddig még el nem kelt példányai a szerzőnek át
adattak. A könyv ára az Országos Erdészeti Egyesület tagjai 
részére 6 frt, nem tagok részére pedig 8 frt. Megrendelhető posta
utalványon vagy pedig utánvétellel való küldésre egyszerű levelező
lapon is szerzőnél (Szécsi Zs, m. kir. főerdőtanácsos és akadémiai 
tanár, Selmeczbányán). 

„A tölgy és tenyész tése" czimü pályanyertes munka már 
szintén a szerzőnél Fekete Lajos m. kir. főerdőtanácsos és aka
démiai tanárnál rendelhető meg. Megrendelések egyszerű levelező
lapon, vagy postautalványon közvetlenül Selmeczre a szerzőhöz 
intézendők. Ára az egyesület tagjai részére 2 frt, nem tagok ré
szére 3 frt. 
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