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Az „Erdészet i Lapok " 1907 . évi I . füzeténe k 
HIRDETÉSEI. 

A z 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. 

Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczatí-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolezvan (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 ismételt 
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt. 

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

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

d r ó t k e r í t é s e k arasss 
KOLLERICH PÁL É S FIAI 
cs. és kir. udvari szállítók, első magy. sodronyszövet, fonat és szitaáru gyárában 

Budapes ten , IV. ker . . F e r e n c z - J ó z s e f r a k p a r t 21. sz . 
Képes árjegyzék és költségvetések ingyen. (1. X I I . 5.) 

IfoHhnríilfűf úgymint róka-, görény-, nyest-, vidra-, vad-
VullUUlUltulp macska-, borz-, farkas-, valamint nyulbőröket 

a legmagasabb áron vásárol 
W E I S Z M i K S A és F I A nyersbőr - és s z ó r m e á r u - ü z l e t e 

Budapest, VII., Károly-körut 9. (3. III—3.) 

L u c z f e n y ö m a g - e l a t l á s . Körmöczbánya szab. kir. r.-t. főbánya-
város Tanácsa részéről közhírré tétetik, hogy addig, ameddig a 
készlet tart, nyolezszáz (800) kilogramm 70%-os luezfenyő-magot 
áruba bocsájt, kilogrammonkint (3) korona áron. 

Megrendelések a város Tanácsánál 1907. évi január hó végéig 
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elfogadtatnak, illetőleg a mag a vételár beküldése után a meg
rendelő veszélyére elküldetik. 

A szállítási költség a vevőt terheli. 
Körmöczbányán, 1906. évi október hó 5-én. 

(4. IV. 4.) A polgármester. 

Eredményért szavatolva. Eredményért szavatolv a 

A jelenkor legújabb é s legeredményesebb sikere. 

Törvényesen H P V P A V Törvényesen 
védve. j j IHj ¥ U A A védve. 

vízhatlan bőrkenőcs, a jelenkor egyedüli szere, melylyel ké
pesek vagyunk a bőrt szavatolva vizáthatlanná tenni. Nélkü
lözhetetlen vadászok, erdészek, tonristák, katona1; és minden
kire nézve, a kinek szolgálatát nyáron mocsaras, vizes terepen, 
télen hóban kell teljesítenie. Egy i léhdoboz ára ecsetel 3 K, 
10 doboz 20 K, 3 K 50 f. előliges beküldése után a monarkia 
bármely postaállomására bérmentve küld egy dobozt ecsettel 

K U B A N Y I P H . v e g y é s z e t i l a b o r a t . 
S I S A K - o n (Horvátország:). 

KUBANYI vegyészeti laboratóriumának, SISAK-on. 

Az ön által küldött „Heveax" használatával igen meg vagyok 
elégedve ez a legjobb bőrkenőcs, melyet ismerek, miért is 
mindenkinek ajánlani fogom. M o r g a n C a m i l l o a bécsi 
vadászok klubjának tiszt, elnöke. (2. VI . 4.) 

Egy millió darab elsőrendű, egy méter hosszú Czirokseprönyél 
fenyőfából, vagy ilyen czélra alkalmas görcsmentes, 3 0 X 3 0 mm. 
keresztmetszetű fiatal fenyőlécz kerestetik. Ajánlatok kéretnek gróf 
Wenckheim Antal fiörökösei uradalma, Csorvás, Békésm. (5. III. 2.) 

Pályázati hirdetmény. 1456/1906. — Szász Coburg Gothai 
herczeg ő fensége hitbizományi uradalmaiban 3 segédtiszti, esetleg 
gyakornoki állás betöltendő. Segédtisztek alatt azok értendők, akik 
már az államvizsgát is letették, gyakornokok alatt pedig azok, 
akik a selmeczbányai főiskolát jó sikerrel végezték. Előbbiek 
fizetése évi 1280 korona, jutalék 80 korona, szabad lakás és tűzifa; 
utóbbiak fizetése évi 1080 korona, jutalék 80 korona, szabad lakás 
és tűzifa és a mindenkori direkt fizetésnek megfelelő nyugdíj. 
Ezen állások 1907. évi január hó 1-től, kivételesen 1907. évi 
április hó 1-től töltendők be. 

Mindazok, akik ezen állásokra pályázni kivannak, kérvényeiket 
Szász Coburg Gothai herczeg erdőigazgatóságához Jolsvára (Gömör 
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vármegye) terjesszék be, kérvényeikhez mellékelvén főiskolai 
bizonyítványaikat és államvizsgái oklevelüket, továbbá kereszt
levelüket, erkölcsi és testi épségüket igazoló bizonyítványaikat és 
végre eddigi szolgálatukról szóló bizonyítványukat, ha már valahol 
alkalmazásban állottak. Nyelvismeretük kérvényeikben szintén 
kitüntetendő. 

Kelt Jolsván, 1906 december hó 14. 
(7. II. 2.) Az erdőigazgatóság. 

H O L F E L D erdötanácsos-féle 
v a d t a k a r m á n y , illetőleg 

öz-nyalaiúpor é s öz-nyalatókö 
A téli etetéshez ajánljuk a gyakorlatban 2 6 éven 
át bevált s az aggancsképződésre, valamint a 
vad egészségére kedvezően ható te x v 2) 

vadtakarmányt ill. őz-nyalatóport 
HOLFELD erdótanácsos örökösei 
E i c h w a l d , Tep l i t z mel le t t (Csehország) 

F a e l a d á s i h i r d e t m é n y . 890/1906. sz. — A hosszufalusi m. kir. 
járási erdőgondnokság kerületéhez tartozó Bácsfalu község 1907. 
évi január hó 5-én délelőtt 10 órakor zárt Írásbeli versenytárgya
lással összekötött szóbeli árverés alapján eladja a jóváhagyott 
rendszeres gazdasági üzemterv szerint az „A" üzemosztály Köba^ 
nevü részében 18'78 k. holdon kihasználható mintegy 100 mB-t 
kitevő bükkfahozamot 1 K 50 f. és mintegy 2000 nfi-t kitevő 
lucz- és jegenyefenyő fahozamot 5 K kikiállitási ár mellett. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 1907 január hó 5-én délelőtt 10 
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óráig 10u/o bánatpénzzel ellátva Bácsfalu község jegyzőjéhez adan
dók be, annak kijelentésével, hogy a részletes kihasználási és 
szerződési feltételeket ismerik. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Bővebb felvilágosítás nyerhető Bácsfalu község jegyzőjénél és 

a hosszufalusi m. kir. járási erdőgondnokságnál s ezeknél a rész
letes feltételek is megtekinthetők. 

Bácsfalu, (Brassó m.) 1906 deczember 13. 
(8) A községi elöljáróság. 

E r d e i f a c s e m e t e - e l a d á s . 450.000 drb kétéves, igen szép 
kocsános-tölgycsemete Quercus pedunculata 0'40—1 m magas és 
600.000 drb 3 éves, igen szép növésű, átiskolázásra igen alkalmas 
luczfenyő-csemete Picea excelsa 15—40 cm magas, őszi vagy 
tavaszi ültetésre megfelelő árban eladó. Junghans E. erdőgond
nokságánál Lunkaszprie, u. p. Dobrest, Bihar megye. (9. VI. 1.) 

F a e l a d á s i h i r d e t m é n y . 6469/1906. sz. — A kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatóság kerületéhez tartozó albáki m. kir. erdőgondnok
ságban az 1907. évtől kezdve bezárólag az 1916. évig, tehát 
egymásután következő tiz (10) éven át összesen 465 - 3 kat. hol
don termelhető bükk és az e között mintegy négy (4) % elegy-
arányban elszórtan előforduló fenyőfának tövön az erdőben 
holdankinti egységárak mellett való értékesítése iránt a kolozsvári 
m. kir. erdőigazgatóság főnökének irodájában 1907. évi január 
hó 10-én délelőtt 10 órakor zárt írásbeli versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Kikiáltási ár kat. holdankint: Egyszáztiz (110) korona. 
Bánatpénz: 2500 korona. 
Az általános árverési és szerződési feltételek a m. kir. föld

mivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályában (Budapest, V., 
Zoltán-utcza 16. sz.), valamint a kolozsvári m. kir. erdőigazgató
ságnál és az albáki m. kir. erdőgondnokságnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők és átvehetők. 

Kolozsvár, 1906. évi deczember hó 2-án. 
(10) M. kir. eráőigazgatóság. 



F a e l a d á s i h i r d e t m é n y . A g.-libánfalvi volt úrbéres közbirto
kosság legelő-erdejének C) üzemosztályában 295 - 6 kat. holdon 
levő 34.171 m3-rt becsült bükk haszonfa és 51,256 /re3-re becsült 
bükk tűzifa, tövön az erdőben 1907. évi február 12-én d. e. 
10 órakor Libánfalva községházánál zárt Írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni. 

Becsérték és kikiáltási ár 18.000 korona, melynek 10%-a az 
árverés megkezdése előtt a g.-libánfalvi volt úrbéres közbirtokos
ság elnökénél bánatpénzül leteendő. 

A zárt Írásbeli ajánlatokban feltétlenül kifejezés adandó 
annak, hogy az árverési feltételeket ajánlattevő elismeri s annak 
magát aláveti. 

Részletes árverési és szerződési feltételek a libánfalvi volt 
úrbéresek elnökénél és a szászrégeni m. kir. járási erdőgondnok
ságnál a becslési jegyzékkel együtt a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Az árverés eredménytelensége esetén a fatömeg alku utján, 
esetleg a becsáron alul is (a közigazgatási bizottság utólagos 
jóváhagyásának kikötésével) el fog adatni. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

O.-Libánfalva, 1906. évi deczember hó 17-én. 

(11) Görgény-libánfalvi volt úrbéres közbirtokosság. 

F a e l a d á s i h i r d e t é s . 1119/1906. sz. — Vajdej községnek a 
Romoszhelyi határon fekvő „Tomnatik" nevü 488 '9 kat. hold 
területű erdejében levő mintegy 191 m3 tölgy műfa, 672 m3 

tölgy tűzifa és 67.215 m3 bükkfából álló faállománya 1907. év 
január 28-án délelőtt 8 órakor Vajdej községházánál el fog 
árvereztetni. 

Az eladás nyilt és zárt Írásbeli ajánlatok utján történik és 
utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

Kikiáltási ár 41.000 korona. 
Bánatpénz 4100 korona. 
Az erdő a szászvárosi vasúti állomástól 23 km távolságra 

fekszik. 
A részletes árverési feltételek megtekinthetők a dévai m. kir. 
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állami erdőhivatalnál, a szászvárosi m. kir. járási erdőgondnok
ságnál és Vajdej község elöljáróságánál. 

Vajdej, 1906 deczember hó 20-án. 
(12) A községi elöljáróság. 

Bükkfaerdő eladási hirdetmény. 123/1906. sz. — Turcz község 
elöljárósága által közhírré tétetik, miszerint erdejének 9. és 10. sz. 
314-97 kat. hold kiterjedésű osztagában található és a nmélt. 
földmivelésügyi miniszter urnák 77.579/1905. sz. rendeletével 
rendkívüli kihasználásra engedélyezett 18.900 mz mű- és 37.800 m3 

tűzifára becsült bükkfa készletét — a mellmagasságban 25 cm és 
ennél vékonyabb törzsek kivételével 1907. év január hó 21 . nap
ján d. e. 11 órakor Turczon a községházánál megtartandó és 
zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
a legtöbbet Ígérőnek el fogja adni. 

Kihasználási és kiszállítási határidő 5 év. 
Kikiáltási becsár tövön az erdőben 45.360 korona, bánatpénz 

ennek 10%-a,-
A szabályszerűen kiállított zárt ajánlatok a szóbeli árverés 

megkezdése előtt nyújtandók be. Utó, távirati és becsáron alóli 
ajánlatok nem vétetnek figyelembe. 

A részletes árverési és szerződési feltételek alulírott elöljáró
ságnál és a nagyszőllősi kir. járási erdőgondnokságnál meg
tekinthetők. 

Turcz, (Ugocsa m.) 1906 deczember hó 18-án. 
(13) A községi elöljáróság. 

Faeladási hirdetmény. Az Aranyág (Arad vm. vasúti állomás 
Ternova, posta Draucz) községbeli volt úrbéres közös birtoko
sok tulajdonát képező, Aranyág község határában fekvő erdő
birtok mintegy 12.744 darabból álló 7054 tömör ms-t tevő, tekin
télyes részben tölgy haszonfát képező 46.670 korona 90 fillér 
(negyvenhatezerhatszázhetven korona 90 fillér) becsértékü fakészlet 
a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 80.898/1906. sz. engedélye 
alapján, az 1907. évi január hó 23-án áélelőtt 10 órakor Aranyág 
község iskolahelyiségében írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött 
szóbeli nyilvános árverésen el fog adatni. 
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Venni szándékozók felhivatnak, hogy az árverésen megjelenni, 
vagy a hivatalosan megállapított 46.670 korona 90 fillér becsár 
egyszersmind kikiáltási ár 10%-ával, vagyis 4667 korona 9 fillérrel, 
mint bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlataikat a szóbeli árverést 
megelőzőleg annak határozott kijelentésével szíveskedjenek benyúj
tani, hogy az árverési és szerződési feltételeket ismerik s azoknak 
magukat alávetik. 

A zárt ajánlatok »ajánlat az aranyági erdőre" felirattal látan
dók el és a drauczi körjegyzőhöz postán is megküldhetők. 

Az árverési és szerződési feltételek a drauczi körjegyzői 
irodán, az aranyági volt úrbéresek elnökénél és az aradi m. kir. 
állami erdőhivatal hivatalos helyiségében megtekinthetők; a kör
jegyző által kívánatra Írásban megküldetnek. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el és a hivatalos becsáron 
alól az eladás meg nem történik. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy az árverés napján reggel 
8 órakor a ternovai állomáson az árverésen megjelenni óhajtók 
részére kocsik állnak rendelkezésre. 

Aranyág, 1906 deczember 21 . 
(14) A volt úrbéres közbirtokosság. 

Pályázati hirdetmény II. oszt. kerületi erdőőri állásra. 2044/906. 
— Székhely: Alsóerdőfalu. Javadalmazás: 720 korona s a meg
ítélt erdei kihágásokból Va rész. 

Pályázati határidő és feltételek: 1907. évi január hó 25-ike. 
A szabályszerűen okmányolt kérvények a lőcsei m. kir. állami 
erdőhivatalhoz adandók be. A magyar nyelven kivül a vidéken 
divó német és tót nyelvnek ismerete is kívántatik. 

Az erdőőrzés szervezetének tervezett módosítása folytán 
magasabb javadalmazás kilátásba. 

Kelt Lőcsén, Szepes vármegye közig, erdészeti bizottságának 
1906. évi deczember hó 11-én tartott üléséből. 
(15) Szepes vármegye eráészeti bizottsága. 

Ki tudna és honnét l - 5 — 2 méter magas utszegélyezésre 
alkalmas sziifacsemetéket ajánlani? Kérem az árak közlését. 

Nagyvárad, 1906 deczember 28-án. 
(16) Nagyváradi L. sz. püspökség erdőhivatala. 
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Fenyő tutajfaeladás(1000 /ra8-es részletekben).93010/1906,sz.— 
A bustyaházai m. kir. erdőhivatal irodájában 1907. évi január hó 
24-én délelőtt 10 órakor a felsőszinevéri m. kir. erdőgondnok
ságból származó és az 1907. év folyamán a bustyaházai rakpar
tokra letutajozandó mintegy 2000 m% 1905. évi döntésű és 20.000 mA 

1906. évi döntésű, összesen tehát 22.000 ms fenyő haszonfának 
egyezer köbméteres részletekben való eladása czéljából, zárt írás
beli ajánlatok tárgyalásával kapcsolatos nyilvános szóbeli árverés 
fog tartatni. 

Minden egyezer köbméteres részlet külön-külön értékesítési 
tárgyat képezvén, csak azok az írásbeli ajánlatok vétetnek figye
lembe, amelyekben külön-külön borítékban csak egy-egy hatá
rozottan megnevezett számú részletre tétetett ajánlat és amelyek 
a szóbeli árverés megkezdése előtt nyújtattak be az árverelő 
bizottsághoz, illetve a bustyaházai m. kir. erdőhivatalhoz. 

Az egyes részletek után bánatpénz gyanánt készpénzben vagy 
állampapírokban ezer korona teendő le, illetve az írásbeli aján
lathoz csatolandó, amely összeg az árverés eredményének jóvá
hagyása után 2000 korona biztosítékra egészítendő ki. 

Kikiáltási árak: 

1. Az 1905. évi döntésű fánál a Tisza mentén elfogadott 
'szokványárak 20°/o áremeléssel, vagyis: 

I. 30 cm.-nél nagyobb középátm. 17 m.-nél hosszabb fáért 
16 -50 K. II. 30 cm.-nél nagyobb középátm. 11*2—17 m. hosszú 
fáért 15-40 K. III. 30 cm.-nél nagyobb középátm. 4—11 m. hosszú 
fáért 14-40 K. IV. 26—30 cm. vastag 17 méternél hosszabb fáért 
15-10 K. V. 26—30 cm. vastag 11-2—17 m. hosszú fáért 14 K. 
VI. 26—30 cm. vastag 4—11 m. hosszú fáért 12-90 K. VII. 15—25 cm. 
vastag 17 méternél hosszabb fáért 11-80 K. VIII. 15—25 cm. vas
tag 11-2—17 m. hosszú fáért 10-80 K. IX. 12—25 cm. vastag 
4—11 m. hosszú fáért 9'80 K. 

2. Áz 1906. évi döntésű fánál a Tisza mentén elfogadott szok
ványárak 3 0 % áremeléssel, vagyis: 

I. 30 cm.-nél nagyobb középátm. 17 m.-nél hossz, fáért 
17-80 K II. 30 cm.-nél nagyobb középátm. 11-2—17 m. hosszú 
fáért 16-70 K. III. 30 cm.-nél nagyobb középátm. 4—11 m. hosszú 
fáért 15-60 K. IV. 26—30 cm. vastag 17 m.-nél hosszabb fáért 
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16-40 K. V. 26—30 cm. vastag 11-2—17 m. hosszú fáért 15-20 K. 
VI. 26—30 cm. vastag 4—11 m. hosszú fáért 14 K. VII. 15—25 cm. 
vastag 17 méternél hosszabb fáért 12-80 K VIII. 15—25 cm. vas
tag 11-2—17 m. hosszú fáért 11-70 K. IX. 12—25 cm. vastag 
4—11 m. hosszú fáért 10-60 K. 

Az apró anyagok darabonkinti kikiáltási ára a szerződési fel
tételek 7. pontjának B) alpontja alatt kÖzölvék. 

Az írásbeli ajánlatokban az Ígéret a kikiáltási árakkal szemben 
egy és ugyanazon %-ban fejezendő ki. 

Az árverési és szerződési feltételek a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti osztályában, a máramarosszigeti m. kir. 
erdőigazgatóságnál és a bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az Írásbeli ajánlatokhoz használandó űrlap és boríték a bustya
házai m. kir. erdőhivatalnál a jelentkezőknek díjtalanul adatik ki. 
(17) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

F e n y ő - t u t a j f a - e l a d á s (1000 m3-ts részletekben). 93247/906 sz. — 
A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság irodájában 1907. évi 

január hó 22-én s szükség esetén folytatólag a következő napon 
délelőtt 10 órakor az 1907. év folyamán a bocskó-lonkai rakpar
tokra lelutajozandó mintegy 116.000 m3 fenyő haszonfának egyezer 
köbméteres részletekben és pedig a mezőháti 1—32-ik, a bogdán
fehértiszai 1—50-ik és a vaséri 1—34-ik számú részleteknek, 
összesen tehát 116 részletnek eladása iránt zárt írásbeli ajánlatok 
tárgyalásával kapcsolatos nyilvános szóbeli árverés fog tartatni. 

Minden egyezer köbméteres részlet külön-külön értékesítés 
tárgyát képezvén, csak azok az írásbeli ajánlatok vétetnek figye
lembe, amelyekben külön-külön borítékban csak egy-egy — hatá
rozottan megnevezett számú — részletre tétetett ajánlat és amelyek 
a szóbeli árverés megkezdése előtt nyújtattak be az árverelő bizott
sághoz, illetve a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatósághoz. 

Az egyes r é s z i e k után bánatpénz gyanánt készpénzben vagy 
állampapírokban egyezer korona teendő le, illetve az írásbeli aján
lathoz csatol:..,dó. 

Kikiáltási árak: a) a szálfánál és rönkőnél m3-kmi: 
I. a 30 cm.-nél nagyobb középátm. 17 m.-nél hosszabb fáért 

17-80 K. 
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II. Az ugyanoly vastag és 11-2—17 m. h. fáért 16-70 K. 
III. Az ugyanoly vastag és 3'8—11 m. h. fáért 15-60 K. 
IV. 2 6 - 3 0 cm. v. 17 m.-nél hosszabb fáért 1 6 4 0 K. 
V. 26—30 cm. v. 11*2—17 m. hosszú fáért 15-20 K. 
VI. 26—30 cm. v. 3*8—11 m. hosszú fáért 14 K. 
VII. 15—25 cm. v. 17 m.-nél hosszabb fáért 12-80 K. 
VIII. 12—25 cm. v. 11-2—17 m. hosszú fáért 11-70 K. 
IX. 12—25 cm. v. 3s—11 m. hosszú fáért 10-60 K. 

b) Az apró anyagoknál darabonkint: 
1. Kész evezőért T80 K. 
2. I-ső oszt. evezőrud 7*e m. h. 10—11 cm. v. F60 K 
3. Il-od oszt. evezőrud 7-6 m. h. 8—9 cm. v. 1\30. K. 
4 . Dohányszáritórud I. oszt, 10—12 m. h., 9—10 cm. v. 

1-90 K. 
5. Dohányszáritórud II. oszt. 10—12 m. h., 7—8V2 cm. v. 

1-70 K. 
6. Kutostor 7—9 m. h., 6 - 7 cm. v. 60 fill. 
7. Csáklyarud I. oszt. 4- 5 —8 m. h., 6V2—8 cm. v. 50 fill. 
8. Csáklyarud II. oszt. 4 - 5 — 8 m. h. 5 - 6 cm. v. 40 fill. 
9. Komlórud 3—4 m. h., 3—4 cm. v. 10 fill. 

10. Fenyőheveder uj 1 K. 
11. Fenyőheveder használt 60 fill. 
12. Tutajszék 10 fill. 
Az írásbeli ajánlatokban az ígéret a kikiáltási árakkal szemben 

°/o-okban fejezendő ki. 
Az árverési és szerződési feltételek a magy. kir. földmivelés

ügyi minisztérium erdészeti segédhivatalában, a máramarosszigeti 
erdőigazgatóságnál, a bustyaházai erdőhivatalnál, valamint a két 
kerület valamennyi erdőgondnokságánál és a bocskói faraktár-
gondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az árverési és szerződési feltételek ezen felül a következő 
városok, illetve községek elöljáróságaihoz is megküldettek: Tisza-
ujlak, Beregszász, Vásárosnamény, Tokaj, Tiszalucz, Tiszafüred, 
Tiszalök, Fegyvernek, Poroszló, Törökszentmiklós, Szolnok, Tisza
földvár, Csongrád, Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged, Makó, 
Törökkanizsa, Zenta, Óbecse, Törökbecse, Titel és Zimony. 

Az írásbeli ajánlatokhoz használandó űrlap a máramarosszigeti 
erdőjgazgatóságnál a jelentkezőknek díjtalanul adatik ki. 
(18) M. kir. földmiveléiiigyi miniszter. 
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MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta : Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ára tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 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. (X I I I . 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. (XVII I . ) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fill. 
Az 19o0. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1901—1903. (XXI—XXI I I . ) évfolyam ára tagoknak 3 K, nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 f i l l , másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fillér, másoknak 1 korona. 
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 Budapesten, IV., Egyetem-tér 1. sz.) 
\ LEGELŐERDŐK. Ir ta: 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. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTAR 1907. ÉVI (XXVI.) ÉVFOLYAMA. Ára egyesületi 
tagoknak 2 K., mások számára 3 K. 

A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy J., Szécsi Zs. és 
Illés N . ; négy kötet ára az O. Érd. 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 Bérmentesitésre 45 fill. küldendő. 

A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. I r ta: 
Geilért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesitésre 35 fill. 
küldendő. 

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Ir ta: 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 ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K. 
Ő FELSÉGE N A G Y FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára tagoknak 7 K., nem 

tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik. 

Népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők áru on kivül 
egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenek, rm e ntve küldhetők : 

AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Ára 4 K. 

I I . f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ara 2 K. I I I . füzet. Magházas 
növények. Ara 3 K. 
Valamennyit Fekete Lajos írta. 



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 25 százalék árengedményben 
részesülnek : 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Ára 12 K., ill. 9 K-
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. I I . kiadás. Ára 6 K., ill. 4"50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉQSZÁMITÁSTAN. Ára 4 K, ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ara 1 K. 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. I I . kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K, 

il l . 6 K. 
„AZ E R D Ő " kiadóhivatalában 

Temesvár-Belváros, Uhrmann Henrik papirkereskedésében megrendelhető 
„ÁZ ERDŐ" cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Előfizetési ára egész évre 
4 K. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztő: Török Sándor 

m. kir. erdőmester, erdőőri szakiskolai igazgató, Temesvár 3. 

A szerzőknél rendelhetők meg: 
ERDÖMIVELÉSTAN. I r ta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K, 

nem tagoknak 10 K. 
A SELMECZBÁNYAI M. K- E R D O A K A D E M I A TÖRTENETE ES ISMER. 

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

A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta : 
Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K. 80 f i l l , 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 KÉZIKÖNYVE. Irta : Szécsi Zsigmond. I I . kiadás. 
Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

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

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

Ára 5 K. 
BETUSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA I— 

X X I V . ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott) Ára 1 K. 

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

TERMESI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége, 
(lolsva, Gömörm.) Ára 2 K. 

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ES MŰVELÉSE. Ir ta: Vadas Jenő 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könvvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 

LEGELŐ ÉS HAVASGAZDÁLKODÁS. Ir ta: Berendi Béla. Ára 5 K. (Kap
ható Láhner Péter postamesternél, Rahó, Máramarosm.) 




