
Az „Erdészeti Lapok" 1908. évi XII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az E R D É S Z E T I L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Dij szabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczad-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan (80) 
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen
kint negyven (40) fillér számíttatik. Legalább háromszori és ennél többszöri 
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismétel' 
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt. 

Táblázatok, nyomdai szabály szerint, kétszeres árral számittatnak. 
Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontui 25 grammon-

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Egyetemes busszóia-müszereket 
és erdei busszólákat 
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l t t t F U « ( r 4 k e t (plauimeter), valamint mindennomti földiné 
IC-si műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosítása ve ] 

N E U H Ö F E R é s F I A 
esám. és kir. udvari látszerész- éj müazergyáro» 

Wien : raktár: I., Kohlmarkt 8., 
gyár é» iroda; V,, Hartmanngasse 5. 

Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 
kitüntetve. 

Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Javításokat leggyorsabban ós legpontosabban teljééit. Minden
föl" műszerből készletet tart. 

Erdészi állás azonnal betöltendő; folyamodhatnak akadémiát 
végzett 4—5 évi praxissal biró nőtlen egyének; előnyben részesül
nek, kik a magyar nyelv mellett a németet is bírják. — Javadal
mazás évi 800 korona, teljes ellátás és 5 u /o az eladott fa árából. 
Folyamodványok Bánffy Albert báró őméltóságához czimzendők 
és fénykép melléklendő; a folyamodványok az uradalmi intéző-
séghez küldendők, Szilágynagyfalu. (1. V. 3.) 



Az egykerekű kézikapáló és töltögető eke. Minden faiskolában 
nélkülözhetetlen az egykerekű kézikapáló és töltögető eke. 

Súlya 8 kiló, sortávolság tetszésszerint állitható — súlypont 
kerékre esik — igen nagy munkaeredményével tetemes kézierőt 

takaríthatunk meg. Könnyű és 
biztos kezelés tekintetében min
den más hasonló eszközt fölülmúl, 
jó, gyors és szép munkát végez, 
maga után barázdát nem hagy, 
csemetesorokat földdel nem bo
rítja, a nagyobb gyomokat az 
ekevas elvágja, azok az eke előtt 

nem torlódnak össze, csemetesorokban károsítás úgyszólván elő 
nem fordulhat, kézzel gyomlálás csak a csemetesorokban szükséges. 
Ezen készülék olcsósága feltűnő, ára 16  korona,  töltögetőfejjel 20 
korona. Síddel  Károly örökösei gépgyára Győrött.  (3. V. 4.) 

Pályázati hirdetmény. 3305 1908. alisp. sz. — Besztercze szab. 
kir. városnál betöltendő városi erdőmesteri állásra, valamint a 
városgazdái állásra és az utóbbi állás betöltése által netáni ürese
désbe jövő más állásokra ezennel pályázatot hirdetek és felhívom 
mindazokat, kik ezen állások valamelyikére pályázni óhajtanak, 
miszerint az 1883. évi I. t.-cz.-ben, illetve az 1886. évi X X I I . t.-cz.-
ben irt minősítésüket, életkorukat, erkölcsi magaviseletüket, eddigi 
szolgálatukat, katonai viszonyukat és nyelvismeretüket igazoló 
okmányokkal felszerelt pályázati kérésüket folyó évi június hó 
25-ikének déli 1 órájáig alulirthoz annál is inkább adják be, 
mivel ezen határidőn tul beérkező kérések tekintetbe nem fognak 
vétetni. A városi erdőmesteri állással 3000 korona évi fizetés, 600 
korona évi lakbér, a városgazdái állással pedig 1200 korona fize
tés és 300 korona lakbér és azonkívül mindkét állással még a 
nyugdíjba is beszámítandó öt, a törzsfizetés 10%-át kitevő ötöd
éves pótlék van egybekötve. 

A német nyelv tökéletes ismerete szóban és Írásban követeltetik. 

Besztercze, 1908 május hó 30-án. 
(4) Az alispán. 



Pályázat erdészjelölti állásra. 177/1908. sz. — Gróf Károlyi 
László ur bereg—szatmár—szilágymegyei erdőuradalmának kegyei 
főerdészi központjánál f. évi július hó l-ével egy erdészjelölti 
állás kerül betöltésre. 

Az állás a következő javadalmazással van összekötve: 
1. Készpénzfizetés évi 720 korona. 
2. Gyertya- és fapótlék 2 L 6 0 korona. 
3. Kemény hasábfa felvágva 10 ürm 3. 
4. Lakás bútorozva (1 szoba) takarítással. 
5. Élelmezés a főerdésznél. 
6. Szolgálatban hátiló. 
Felhívom a pályázni szándékozókat, hogy minősítésüket, élet

korukat, eddig volt alkalmaztatásukat, nyelvismeretüket és erdé
szeti szolgálatra alkalmas voltukat igazoló eredeti bizonyítványaik
kal felszerelt pályázati kérvényüket Uraságunkra czimezve hozzám 
1908. évi június 30-áig adják be. 

Az állást csak nőtlen egyén nyerheti el. Államvizsgát tett, erdő
rendezésben jártas egyén előnyben részesül s esetleg a kegyei 
erdőgondnokság kezelésével is meg fog bízatni. 

Kegye, posta Szakácsi (Szilágymegye) 1908. évi június 1-én. 
(5) Oogl  Adolf, 

grófi urad. főerdész. 

Pályázat önálló birtokkezelöi állásra. — Egy 4000 holdas Három
szék megyebeli erdőbirtok önálló kezeléséhez egy erélyes, egész
séges, tapasztalt és kellő gyakorlattal biró, megbízható és leg
alább 30 éves, erdőőri vizsgával biró szakember azonnali belépés 
mellett kerestetik. 

Évi fizetés egyelőre 1200 korona, azonfelül természetbeni 
lakás, legelőjogosultság és tüzelőfa. Ajánlatok bizonyitványmáso-
latok csatolása mellett a birtokoshoz: dr. Scher Emil ügyvéd, 
lakik Facseten, intézendők. (6) 

Pályázati hirdetmény. 5718 1907. sz. — Az alulírott m. kir. 
erdőhivatal kerületében megüresedett egy famesteri állomásra 
pályázat nyittatik. 

Ezen állomással a következő javadalmazás van egybekötve: 



900 K fizetés, 100 K személyi pótlék, 100 K lakbér és 60 K 
lakbérpótlék, 50 K egyenruhaátalány, 36 ürm 3 kemény bükkhasáb 
tűzifa, 4 kat. hold föld, avagy az utóbbinak megváltása. Ezen 
állomásra pályázók okmányilag igazolni tartoznak az építészet 
körül szerzett gyakorlati jártasságukat, valamint a rajzolás és 
költségvetés szerkesztése körüli képzettségüket. 

Ezeken kivül az állami szolgálatba újonnan belépni kívánók 
ép, erős testalkatukat, különösen jó látó-, halló- és beszélőképes
ségüket kincstári erdészeti orvos vagy vármegyei tiszti orvos, 
avagy honvéd-törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, élet
korukat és illetőségüket anyakönyvi kivonattal, továbbá a hiva
talos magyar nyelvnek szóban és írásban való bírását beigazolni 
tartoznak. 

Az igy felszerelt, sajátkezüleg irt kérvények folyó évi 
július hó l-ig alulírott m. kir. erdőhivatalhoz nyújtandók be. 

Tótsóvár, 1908. évi május hó 27-én. 
(7) NI.  kir.  erdőhivatal. 

Tölgyfaeladási előzetes hirdetmény. A Huszt koronavárosi köz
birtokosság Magyarország Mármaros vármegye egy későbbi 
hirdetményben közzéteendő napon nyilvános árverésen eladja a 
Dubrova nevü sikfekvésü, a huszti vasuti állomástól 2—7 km-re 
eső, legelővé átalakítandó erdejében mintegy 1127 katasztrális 
holdon levő, tövön kibélyegzett 81.131 db 59.254 m 3 kéreg 
nélküli haszonfára becsült tölgyfát. 

Az érdeklődők helyszíni megszemlélés végett forduljanak 
a közbirtokossági elnökhöz. 

Huszt (Mármarosmegye), 1908. évi június hó 4-én. 

(8) A  helyettes  elnök. 

Árverési hirdetmény. 1670/1908. sz. - Szeben vármegyei 
Láz község elad a „Coasta rea" nevü erdőrészből 36 kat. hold 
területen található, mintegy 2536 rn'-r'e  becsült tölgyfát (melyből 
761 m 3 haszonfa, 1522 m 3 tűzifa és 253 m 3 ág- és galyfa) nyil
vános szóbeli árverésen folyó évi július hó 4-ik napján d. u. 
3 órakor Láz község irodájában. 



Kikiáltási ár, melyen alul a fa nem adatik el, 11.668 K, azaz 
Tizenegyezerhatszászhatvannyolcz korona. 

Bánatpénz 1167 K. 
Zárt Írásbeli ajánlatok, melyek a fenti bánatpénzt és azon 

nyilatkozatot tartalmazzák, hogy árverező magát az árverési fel
tételeknek aláveti, a szóbeli árverés megkezdéséig elfogadtatnak. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési feltételek és becsjegyzék az árverés napjáig 

Láz község irodájában és a szászsebesi m. kir. járási erdő
gondnokságnál betekinthetők. 

Szászsebes, 1908. évi június 4-én. 
Í91 A  járási  főszolgabíró. 

Faeladási hirdetmény. 512 908. sz. — Vacsárcsi község „Csorgó" 
nevü erdejében törzsenkinti bemérés utján 14.340 köbméterre 
becsült luczfenyő haszon fatömeg értékesítése céljából folyó évi 
július hó 4-ikén délután 2 órakor Vacsárcsi községházánál nyil
vános szó- és zárt Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni. 

Kikiáltási ár 86.500, azaz Nyolczvanhatezerötszáz korona. 
Bánatpénz 8650 K. 
A fatömeg kikiáltási áron alul eladatni nem fog. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az értékesítendő erdőrész minden befektetés nélkül télen

nyáron kitermelhető. Jókarban lévő mezei ut vezet az erdőtől a 
csikszentmihályi állomásig, melytől mintegy 10 km  távolságra 
fekszik. 

Az árverési és szerződési feltételek és a becslési kimutatás 
megtekinthetők a csikrákosi körjegyzői irodában. 

Vacsárcsi, 1908. évi június 2. 
Mánya Antal  s. k. (10) Biró  Kálmán  s. k. 

jegyző. biró. 

Alulírott uradalmi főbérnökségnél főerdészi állás betöltendő 
azonnal, vagy augusztus hó elseéig történő belépésre. 

Az 1879. évi X X X I . törvénycikkben előirt képesítéssel biró 
államvizsgázott erdészek, bizonyítvány másolatokkal, melyek vissza 
nem küldetnek, fölszerelt pályázati kérvényüket Uradalmi  Főbér-



nökség Alsólendva  czimre intézzék, hol az állással járó javadal
mazás, valamint az egyéb föltételek is megtudhatók. (11) 

Árverési hirdetmény. Csikdelne közbirtokossága részéről köz
hírré teszem, hogy a nevezett közbirtokosság tulajdonát képező, 
a Sulca völgyére hajló, Bálint sarka nevü erdőrész mintegy 
80 - 0 kat. hold kiterjedésű területen lévő 11309 - 8 /ra3-re becsült 
luczfenyő haszonfa 54500 (ötvennégyezerötszáz) korona kikiáltási 
ár mellett Csikdelne községházánál 1908. évi július hó 6-án d. e. 
10 órakor tartandó zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilt szóbeli 
árverésen el fog adatni. 

A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzképpen az árverési biztos 
kezéhez leteendő. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt ajánlatok szintén 10°/ 0 

bánatpénzzel vagy megfelelő ovadékképes értékpapírral látandók 
el. Az ajánlatban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési feltételek és a becslésre vonatkozó közelebbi 

adatok a csíkszeredai m. kir. erdőgondnokságnál és a közbirto
kosság elnökénél megtekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel csak a csíkszeredai m. kir. erdőgond
nokság előzetes engedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda, 1908. évi június hó 3-án. 

(12. II. 1.) M.  kir.  erdőgondnok 

Pályázati hirdetmény. A székesfehérvári püspökség tési 
erdőgondnokságában egy főerdőőri állás szerveztetvén, ezen állás 
betöltésére pályázat hirdettetik. 

Évi javadalmazása: 300 korona készpénz, 100 korona lakbér, 
3 2 0 q. buza, 7.20 q. rozs, 2-80 q. árpa, 0 4 2 q. főzelék, 12 kg. 
kősó, 16 ürköbméter kemény dorongtüzifa, IVa m. hold szántó
föld és Vs-ad m. hold kertpótlék elmunkált haszonélvezete, 1 drb 
tehén számára nyári legelő, téli tartására erdei fükaszálás után 
nyert széna, korlátlan sertéstartás, eladott tűzifa után megállapított 
jutalék, lődij, egyenruházat, ingyenes orvosi gyógykezelés a ki
nevezett és családtagjai részére. 



Pályázhatnak mindazok, kik magyar állampolgárok, fedd het
ién előéletűek 24-ik életkort betöltötték, de 35 évesnél nem 
idősebbek, ép szellemi és testi erővel, jó látó-, halló-, beszélő
képességgel birnak és az erdőőn szakvizsgát sikerrel letették. 
Mindezek okmányilag igazolandók. 

Kinevezett főerdőőr állását azonnal is elfoglalhatja, de leg
később 1908. október hó 1-én el kell foglalnia, melyben egy 
évi próbaszolgálat után fog véglegesítetni. 

Sajátkezüleg irt kérvények 1908. augusztus hó l-ig a székes
fehérvári püspökség erdőhivatalához Tés (Veszprém vm.) adan
dók be. 

Tés, 1908. június hó 6-án. 
(13) Riffer  Sándor 

püspöki urad. főerdész. 

Pályázat. 79.778. sz. — A boszniai és herczegovinai állami 
erdők becslése és az erdőrendezési munkálatok keresztülvitele, 
azaz egy erdőkataszter létesítése czéljából szüksége van a boszniai 
és herczegovinai országos kormánynak hat (6) erdőműszaki sze
mélyre, kik azonnal föl fognak vétetni. 

Az illetőktől megkívántatik a kellő szakképzettségen kivül, 
hogy hosszabb ideig az erdőbecslésnél és berendezésnél alkal
mazva voltak, továbbá, hogy jó rajzolók legyenek és hogy a fa 
kerüköltségeinek és egységárainak meghatározásánál lehetőleg gya
korlati jártassággal birjanak. 

Olyan pályázók, kik a szerb-horvát vagy egy más szláv 
nyelvet birják, előnyben részesülnek. 

Ezen állás ideiglenes és csakis a szükség, azaz a fentemiitett 
munka idejére szól. Pályázók nem tarthatnak igényt a boszniai és 
herczegovinai államszolgálatban való végleges alkalmazásra és 
kölcsönös háromhavi felmondás mellett vétetnek föl. 

Ezen alkalmazottak évi fizetése 3600 koronával van megálla
pítva, melyhez a külső munkák tartamára havi 150 korona pótlék 
jár. Az utóbbiba a szolgálat érdekében tett utazások költségei is 
belefoglalvák, miért is útiköltségek visszatérítésére semmiféle igény 
nem tartható. 



Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, folyamodványaikat 
az alólirott kormányhoz czimezve legkésőbb folyó év június hó 
végéig benyújtani. 

A folyamodványhoz melléklendők: Curriculum vitae, kereszt
levél, erkölcsi bizonyítvány, bizonyítvány az egészségi állapotuk — 
és a magashegységi szolgálatra való alkalmasságukról és egyéb 
bizonyítványok a végzett tanulmányuk — és eddigi alkalma
zásukról. 

Szarajevó, 1908. évi május hó 23-án. 
(14) Bosznia  és  Herczegovina  országos  kormánya. 

Póthirdetmény. 5683. eln. VII/3/1908. — A liptóujvári főerdő
hivatal kerületéhez tartozó vichodnai m. kir. erdőgondnokságban 
fekvő „Podbánszko" nevü 11308"65 kat. holdas vadászterületet a 
tátrai forgalom emelése érdekében jövőben bárczázás mellett 
szándékozom értékesíteni, minélfogva az annak bérbeadása iránt 
folyó évi május hó 16-án 42768 szám alatt folyó évi június hó 
15-ére meghirdetett  árverés  nem  lesz  megtartva. 

A szokásos bárczadijak lefizetése ellenében az 1909. évi 
vadászidénytől kezdődőleg lelőhető vad minőségét és mennyiségét 
annak idején fogom évről-évre közhírré tenni. 

Budapest, 1908. június 5. 
(15) M.  kir.  földmivelésügyi  miniszter. 

rl? ú£ ú£ 



Pályázati hirdetmény. 1626/1908. sz. Nyitra vármegyében 
Alsóvesztenicz székhelylyel egy kerületi erdőőri  állás  megüresed
vén, arra pálvázat hirdettetik. 

Javadalmazás: bérfizetés 400 korona, lakbér 80 korona, 
lótartási átalány 80 korona, tüzifailletmény 40 korona, összesen 
600 korona, mely összeg a beosztott erdőbirtokosok által meg
felelő előleges havi részletekben szolgáltatik ki. 

Pályázhatnak oly magyar honpolgárok, akik a magyar nyelvet 
szóban és Írásban tökéletesen bírják, ezenkívül a tót nyelvben 
is jártasak s egyúttal az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában előirt 
kellékekkel birnak. 

A kellően felszerelt, s sajátkezüleg irt pályázati kérvények 
folyó évi július hó 20-ig a privigyei m. kir. járási erdőgondnok
ságnál nyújtandók be. 

A kitűzött határidőn tul beérkezett pályázatok figyelembe 
vétetni nem fognak. 

A választás határidejét folyó évi július hó 31-ére tűzöm ki. 
A megválasztott erdőőr állását 1908. évi szeptember hó 1-én 

elfoglalni köteles. 
Nyitrazsámbokrét, 1908. június hó 10. 

(17) A  főszolgabíró. 

Tölgy- és bükkntüfa eladási hirdetmény. Az erdélyi róm. kath. 
státus Kisküküllő megye, Alsóbajom  község határában fekvő 
erdejének A)  ü. o. 1907. és 1908. évi vágásterein lábon álló 3242 
szál tölgy-  és 115  szál bükkfából  kikerülő, 28.263  K 08  fillérre 
becsült műfa  eladás alá kerül. 

Az eladandó műfák vastagsági méretei mellmagasságban 
következők: (L. túloldali táblázatot.) 

Használati hosszúság a 25—35 cm  tölgynél: 10 m 
!, n 'i  3ó 50 ii  ii  13 a 

bükknél 15 „ 

A szóbanforgó műfára vonatkozó és 3000 K bánatpénzzel 
(készpénz vagy ovadékképes értékpapírok) ellátott írásbeli aján
latok 1908.  évi  augusztus  hó  27-ig  este  6  óráig  az erdélyi róm. 
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kath. státus erdőhivatalánál (Kolozsvár, Egyeterrt-utcza 7. szám) 
annál is inkább beadandók, mivel később érkező és utóajánlatok 
figyelembe nem vétetnek. Ugyanott az eladási feltételek bármikor 
betekinthetők. 

A beérkező ajánlatok felett az erdélyi róm. kath. státus igaz
gató tanácsa fog dönteni, fenntartva magának a szabad elhatározás 
jogát tekintet nélkül a felajánlott összeg nagyságára. 

Kolozsvár, 1908. évi június hóban. 
(16) Nagy  László  s. k. 

erdőtanácsos, 
az erdélyi róm. kath. státus erdőmestere. 

ú% 



Az „Erdészeti Lapok" 1908. évi XII. füzetének 
tartalma: 

Oldal 
Béky Albert:  A kincstári erdők üzemterveinek, nyilvántartásainak és 

revíziójának uj alakjáról- - ._. ... ... 603 
Pöschl Ferencz:  A gazdasági ügyviteli szabályzatok Esztergom, Győr és 

Komárom vármegyékben .. . . . . ... . . . 622 
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK: Az Országos Erdészeti Egyesület fel

terjesztése erdőgazdasági tanács szervezése ügyében... .__ ... ___ .. . 627 
KÜLÖNFÉLÉK: Statusrendezés. — A segéderdőőrök és erdőley;ények 

érdekében. — Nógrád vármegye gazdasági egyesülete és a törvény
ellenes erdőirtások. — Védekezés a fenyőfák tűhullása ellen. (Tétényi.) 
— A cserjék életkora. (Szerednyei.)  — Halálozások ._. 629 

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések 1908 
május havában — .U. — ... ... — .. . 639 
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ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középitéstar. 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem tagoknak 16 K. — II. rész: 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta: Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ára tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 1880—1884, (I—IV.) és az 1885-89 (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892. (XII.) és 1899. (XIX.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1893—94. (XIII. és XIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K. 20 fill. nem tagoknak 

2 K. 40 fill. 
Az 1895. (XV.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K. 
Az 1897. (XVII.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1898. (XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fill. 
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K- 20 fill. 
Az 1901—1903. (XXI—XXIII.) évfolyam ára tagoknak 3 K., nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fillér, másoknak 1 korona. 
Az 1906. és 1907. évi egyesitett füzet ára tagoknak 1 K50f, másoknak 2 K50f . 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANGENS-TÁBLÁZATOK. Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem 

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.) 
A LEGELŐERDŐK. Irta: Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapok 

1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak 1 K. 60 fill 
nem tagoknak 2 K 40 f; 55 f postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető. 

A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy ] . , Szécsi Zs. és 
Illés N.; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K., kötve 13 K. 

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K. 40 fill., másoknak 2 K- Bérmentesítésre 45 fill. küldendő. 

A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta: 
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesitésre 35 fill. 
küldendő. 

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K., másoknak 4 K. Bérmentesitésre 
45 fill. küldendő. 

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesitésre 45 f. küldendő. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDORENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K., másoknak 5 K. 
ó FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ara tagoknak 7 K., nem 

tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik. 
Népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül 

egyer.kint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők: 
AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Elfogyott. 

II. f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K. III. füzet. Magházas 
növények. Ára 3 K. 
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



Az Országos  Erdészeti  Egyesületnél  és Fekete  Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő müvek, 
melyek után egyesületi  tagok  és  könyvkereskedők,  ha  az  egyesületnél 
rendelik meg  azokat,  25  százalék  árengedményben  részesülnek  : 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Ára 12 K., ill. 9 K. 
ERDÖÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. II. kiadás. Ára 6 K., ill. 4"50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMÍTÁSTAN. Ára 4 K., ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ara 1 K. 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDÓBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K-, 

111. 6 K. 
„AZ ERDŐ" kiadóhivatalában 

Budapest, IV. Egyetem-utcza, Franklin Társulatnál megrendelhető »AZ 
ERDŐ" cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, erdé
szeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Előfizetési ára egész évre 
4 K. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztik: Sugár Károly 

és Balogh Ernő m. kir. erdőmesterek. 

A szerzőknél rendelhetők meg: 
ERDŐMIVELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K. 

nem tagoknak 10 K. , „ 
A SELMECZBÁNYAI M. K. ERDÖAKADÉMIA TÖRTENETE ES ISMER-

TÉTOJE. Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K., akadémia) 
hallgatóknak 2 K.) Kapható a, szerzőnél (Selmeczbányán). 

A LEGELÖERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELESE ES HASZNOSÍTÁSA. Irta: 
Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K- 80 fill., másoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető magyar erdészeti müvek: 
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Magyar, német és franczia nyelven. 

A BÜKKFA KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Irta: dr. Tuzson János. 
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K. 

AZ ERDŐHASZNÁLATTAN KEZIKÖNYVE. Irta: Szécsi Zsigmond. II. kiadás. 
Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

ÁLTALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta: Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ára 9 K. 

ERDÓVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 40 f. 
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta: Fekete Lajos. II. kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. , 
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TARA I— 

XXIV. ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott) Ara 1 K. 

ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ara: 8 K. és ERDEI ROVATOS NAPLÓ. 
Ára 1 K. 20 fill. 
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest. 

TERMÉSI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége. 
(Jolsva, Gömörm.) Ára 2 K. , > . -

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ÉS MŰVELÉSE. Irta: Vadas fenő 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 

KEDVEZMÉNY. Dr. Farkas Márton vízgyógyintézetének (Budapest, 
V., Báthory-u. 3. sz.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjai 3 5 % árkedvezményben részesülnek. 




