
Az „Erdészeti Lapok" 1908. évi XIII. 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. 

Díjszabályzat. 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 ismételi 
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. 

Á r v e r é s i h i rde tmény. Csikdelne közbirtokossága részéről köz
hírré teszem, hogy a nevezett közbirtokosság tulajdonát képező, 
a Sulcza völgyére hajló, Bálint sarka nevü erdőrész mintegy 
80 k. hold kiterjedésű területen levő 11.30Q-8 /« 3-re becsült 
luczfenyőhaszonfa 54.500 (ötvennégyezerötszáz) korona kikiáltási 
ár mellett Csikdelne községházánál 1908. évi július hó 6-án 
délelőtt 10 órakor tartandó "zárt írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyílt szóbeli árverésen el fog adatni. 

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

Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt ajánlatok, szintén 1 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 közbirtokos
ság elnökénél megtekinthetők. 

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

Csíkszereda, 1908. évi június hó 3 án. 
(L II. 2.) M. kir. erdőgondnok. 



A z egykerekű kézikapáló és tö l tögető 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. 5.) 

Faeladás i h i rde tmény . A hosszumezői közbirtokosság tulaj
donát képező „A" üzemosztály 8 és >,B" üzemosztály 12, 13 osz
tagaiban szórványosan található 16 cm mellmagasságu átmérőn 
felüli lebélyegzett 1088 db = 1 2 1 3 ms-re becsült lucz- és jegenye 
fenyő haszonfa 8072 K kikiáltási ár mellett Hosszumezőn 1908. 
évi július hó 12-én délelőtt 11 órakor a városházánál tartandó 
nyi'vános szóbeli és írásbeli ajánlatokkal egybekötött árverésen 
fog a legtöbbet Ígérőnek eladatni. A kikiáltási ár 10°, o-a az árverés 
megkezdése előtt, az elnök kezeihez, bánatpénzül leteendő. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt Írásbeli ajánlatok 10%-os 
bánatpénzzel vagy megfelelő óvadékképes értékpapírral látandók 
el, az ajánlatban kijelentendő, hogy az ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti. 

Utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Az árverési feltételek és becslési adatok a kir. járási erdő-

gondnokságnál Máramarosszigeten és Hosszumezőn a közbirto
kosság elnökénél megtekinthetők. 

Hosszumező, 1908. június hó 11. 
(2) Balázs József 

közbirtokossági elnök. 



Hi rde tmény . 42 .913/ I908 . sz. — Az orsovai, bustyaházai, zsar
nóczai, apatini és susáki m. kir. erdőhivatalok, a lippai, ungvári 
és liptóujvári főerdőhivatalok s a beszterczebányai, lugosi és 
zágrábi erdőigazgatóságok egyes vadászterületein a folyó vadá
szati évadban lelövésre előirányzott szarvasbikák, zergék, ó'zbakok, 
medvék és vaddisznók elejtésére az illetékes erdőhivatalok, főerdő
hivatalok és erdőigazgatóságoknál, szóval vagy Írásban teljesítendő 
jelentkezések sorrendje szerint, a hivatalfőnökök által előre meg
állapítandó napokra és területekre, az előirt dijak lefizetése ellené
ben bárczák fognak kiszolgáltatni és pedig szarvasbikákra és őz-
bakokra folyó évi szeptember hó 15-ig, zergékre, vaddisznókra 
és medvékre pedig október hó 15-ig. 

Bővebb felvilágosítások az említett erdőhatóságoknál és a 
m. kir. földmivelésügyi minisztérium VII/3. ügyosztályában szerez
hetők. 

Budapest, 1908. évi június hó. 

(3) M. kir. földm. miniszter. 

T e r m e l t f enyóhaszon fae ladás . 3043/1908. sz. — A besztercze
bányai m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó mihálytelki erdőgond
nokság kerületében az elmúlt tél folyamán termelt és erdei rako
dókra kiszállított haszonfaanyagok Beszterczebányán folyó évi 
július hó 6-án délelőtt 10 órakor az erdőigazgatóság tanácstermé
ben zárt írásbeli versenytárgyalás utján el fognak adatni. 

Eladásra kerül: 599 db l - 6 m hosszú karó, 1403 db 2'5 m 
hosszú karó, 1629 db erdei lécz, 14.739 jm vékony rud, 750-06 
köbméter 12—19 cm és 341-67 m% 20—25 cm és 240-02 m? 
26—28 cm és 594-91 mz 20—28 cm és 1906-94 m3 29 cm-en felüli 
fenyőhaszonfa és 16-07 m% juhar-, kőris- és szilhaszonfa. 

Kikiáltási ár összesen 51.056 K 06 fillér, bánatpénz a kikiál
tási ár 10%-a. 

Ezen faanyagok rakodónkint és választékok szerint csopor
tosítva kerülnek eladásra s az ajánlatok minden csoportra külön 
összegben tüntetendők ki, de egy ajánlati lapon tehetők. 

A csoportok részletes kimutatása, az árverési feltételek, ugy-



F e n y ö f a e l a d á s . A petrovai nemesi közbirtokosság folyó évi 
augusztus hó 9-én délután 3 órakor a községházán tartandó Írás
beli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
eladja tövön a 68.075/904. sz. F. M. engedélye alapján eladásra 
kijelölt 5643 drb lucz- és jegenyefenyőtörzset, melyeknek haszonfa-
tartalma a hivatalos becslés szerint 4335 m3 kikiáltási ár 13.000 K. 

A részletes adatok és feltételek megtudhatók a rahói m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és a közbirtokosság alulírott elnökénél. 

Petrova (Máramaros) 1908 június 20-
(5) Dr. Bilaskó György közbirt. elnök. 

Hilyó-bukóczi erdőbirtokomon, Abauj-Tornamegyében, mely 
áll 4152 kat. hold erdőből, 180 kat. hold rétből, 272 kat. hold 
szántóföldből, u rada lmi e rdész i állás töltendő be. 

A javadalmazás évi 2400 K készpénz, lakás, kert használata, 
tüzelés, 10 kat. hold rét, 10 kat. hold szántó, egy kétlovas fogat 
és az évi tiszta jövedelem 2%-a . 

Az erdész hatáskörébe tartoznék az erdő kezelésén kivül a 
bérbeadott szántóföldek, két malom és hámor fölötti felügyelet 
is, melyek jövedelme a tiszti jutalék kiszámításánál szintén számba 
veendő. 

Az állás legkésőbb folyó év őszén elfoglalandó, de hamarább 
is betölthető. 

A pályázati kérvények bizonyitványmásolatokkal és netaláni 
referencziák megjelölésével hozzám Boldogkőváraljára (Abauj-
Tornam.) intézendők. 

Előnyben részesülne az oly erdőtiszt, aki esetleg képes volna 
arra, hogy két más erdőbirtokomon az ellenőrzést gyakorolja. 
(6) Gróf Zichy-Meskó Jakab. 

szintén ajánlati űrlapok és borítékok az erdőigazgatóságnál 
szerezhetők be. 

Beszterczebánya, 1908. évi május hóban. 
(4) M. kir. erdőigazgatóság. 



O R E N S T E I H és K O P P E L 
B u d a p e s t VI., Andrássy-ut 102, P M « » M « m n l 6 . 

Erdei vasutak e iatása és bérbeadása h o s s z f a - , hasábfa- és deszka 
szál l í tásra, * « Nagy s í n - , vágány - , kocs i - és mozdonykészlet 
uj és hasznait állapotban, •> » Vasutak tragirozása és építése, 
• w Mintajegyzék ingyen és bérmentve, ' w i 

(7. VI. 1.) 

Faeladás i h i rde tmény . 3150 1908. kzg. sz .—Közhírré teszem, 
hogy a magyar királyi földmivelésügyi miniszter 1907. évi 
104188/I-A-2. számú magas rendeletével a marczali volt úrbéresek 
Somogy vármegye Marczali község határában fekvő legelő erde
jének összes fakészlete kihasználásra engedélyeztetett. 

A fakészlet áll: 455 drb kocsánytalan tölgy és 69 drb cser, 
összesen 524 drb kocsánytalan és csertölgy, melynek fatömege 
mintegy 184 köbméter műfa és 346 köbméter tűzifára becsülte
tett: 6577 korona becsérték, mint kikiáltási ár. Kettő évi kihasz
nálási időtartam mellett Marczali (Somogy vármegye) községházánál 
1908. évi július hó 14-én azaz kedden délelőtt 10 órakor zárt 
írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverés utján 
el fog adatni. 

Bánatpénz 1 0 % , vagyis 658 korona. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 



A favágatás csak akkor kezdhető meg, ha az árverés ered
ményét, illetőleg a megkötött faeladási szerződést Somogy vár
megye erdészeti albizottsága jóváhagyta. 

Zárt Írásbeli ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe, ha 
azok a szóbeli árverés megkezdése előtt jutottak az árverést vezető 
főszolgabíró hivatalához, vagyis legkésőbb 1908. évi július hó 
13-ának délutáni 5 órájáig, továbbá ha azok lepecsételve és 
ivenként egykoronás bélyeggel ellátva, tisztán kivehető szám
jegyekkel és betűvel kiírva tartalmazzák a megállapított összeget, 
valamint azt a nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri, azoknak magát teljesen aláveti, ezek 
mellett ha azoknak ugy szövege, mint boritéka kivül az értéke
sítendő fahasználat pontos megjelölését tartalmazza, ugy vannak 
aláírva, hogy abból az ajánlattevő neve és lakhelye, utolsó posta 
világosan kiolvasható és végül ha bánatpénzzel fel vannak szerelve. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a nagyatádi m. kir. 
járási erdőgondnokságnál Kaposvárott és a marczali főszolga
bírónál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Említett erdőgondnokság a részletes árverési és szerződési 
feltételek hivatalos másolatát Írásbeli megkeresésre 2 korona 
másolási dij beküldése ellenében kiadja. 

Marczali, 1908. évi június hó 24-én. 
(8) Lechner Vilmos, 

főszolgabíró. 

Pá lyáza t erdészje lö l t i á l lásra . 177/1908. sz. — Gróf Károlyi 
László ur bereg—szatmár—szilágymegyei erdőuradalmának kegyei 
főerdészi központjánál egy erdészjelölti állás kerül betöltésre. 

Az állás a következő javadalmazással van összekötve: 

1. Készpénzfizetés évi 720 korona. 

2. Gyertya- és fapótlék 21'60 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 minősitésüket, élet
korukat, eddig volt alkalmaztatásukat, nyelvismeretüket és erdé
szeti szolgálatra alkalmas voltukat igazoló eredeti bizonyítványaik
kal felszerelt pályázati kérvényüket Uraságunkra czimezve hozzám 
1908. évi július 15-ig adják be. 

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

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

grófi urad. főerdész. 

Faeladás i h i rde tmény . 445—908 . sz. — A csikszentkirályi 
közbirtokosság nevében alulírottak ezennel közhírré teszik, hogy 
a birtokosság tulajdonát képező „Sugófeje" nevü erdőrészekben 
üzemterv szerint esedékes megtakarított 42'53 kat. hold területű 
becslés szerint 7798 ms gömbölyű lucz haszonfenyőfát, 851 m3 

luczfenyőkérget, 908 m3 fenyő tűzifát tartalmazó fakészletét 
50.500 K. azaz ötvenezerötszáz korona kikiáltási árban 1908. évi 
augusztus hó 27-én délelőtt 9 órakor a községházánál megtar
tandó zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános árverésen a leg
többet ígérőnek el fogja adni. 

Árverezők az árverést vezető elnök kezéhez még az árverés 
megkezdése előtt a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzképpen kötelesek 
letenni. Az 1 koronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatok a 
megajánlott összeg 10%-ának megfelelő összeggel vagy óvadék-
képes értékpapírral látandók el és abban kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri, azoknak 
magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az erdő fatömege becsértéken alul eladatni nem fog. 
Az árverési és szerződési feltételek, valamint a becslésre 

vonatkozó közelebbi adatok a községi elöljáróságnál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Csikszentkirály, 1908. évi április hó 12-én. 
(10. II. 1.) A birtokossági elnök. 



Pá l yáza t . Főerdészi állás lesz üresedésben f. július hó 
1-én foeni Mocsonyi Antal bulcsi uradalmában. Fizetés évente 
1400 korona készpénz, természetben 12 hl buza, 12 hl rozs, 12 hl 
szemestengeri, 2 db tehénre és 2 db növendékre való széna és 
legelő, 3 db koczára, ezek szaporulata egyéves korig legelő, 
1 hold föld használatra, 36 m3 tűzifa. Lakás, hozzávaló mellék
épületekkel és kerttel. Pályázóktól megkívántatik: erdészeti aka
démia végzése, magyar nyelv szóban és írásban és a román 
nyelvnek legalább szóbani ismerete és hogy nagyobb erdők önálló 
vezetésére képesek, mit igazolni birnak. Kérvények bizonyitvány-
másolatokkal, melyek vissza nem adatnak, a bulcsi uradalom 
titkárságához, Bulcs, u. p. Birkis (Krassó-Szörény m.) czimzendők. 
Batta, 1908. június 15. Bulcsi uradalom Jonasiu Péter urad. titkár. 

(11) 

Ki termel t t ö l g y h a s z o n f a e ladása. 66121/1908. szám. — A besz-
terczebányai m. kir. erdőigazgatóság erdőbádonyi m. kir. erdő
gondnokságában télen termelt, kéregben levő, igy is mért és erdei 
rakodókra kihozott 817 drb. 734-52 köbméter tölgyhaszonfa folyó 
évi július hó 15-én délelőtt 10 órakor Beszterczebányán az erdő
igazgatóság tanácstermében zárt írásbeli versenytárgyalás utján a 
következő csoportokra megosztva kerül eladásra: 

I. csoport (Szietno) 68 db 60-63 m3 kikiáltási ára 1716-05 K 
II. „ (Recskouka) 65 „ 59-73 „ U „ 1457-16 „ 

III. » (Dobrezin) 138 „ 142-15 „ tr „ 4402-37 „ 
IV. ,i (Kopecz) 238 „ 184-69 ,, u „ 4838-89 ,, 
V. „ (Podháj) 85 „ 9-13 „ M 120-97 „ 

VI. „ (Vlcona) 223 „ 278-19 „ n „ 7 3 0 4 0 5 „ 
Összesen 817 db 7 3 4 5 2 m3 kikiáltási ára 1983949 K 

Az ajánlatok minden csoportra külön, de egy ajánlati lapon 
tehetők. Bánatpénz minden csoportnál a kikiáltási ár 1 0 % . 

Az eladás alá kerülő anyag méretei, ajánlati űrlapok és boríték 
az erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Távirati vagy utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Budapest, 1908. évi június hó 19-én. 

(12) M. kir. földmivelésügyi miniszter 



F a á r v e r ó s i h i rde tmény . Hilib község (Háromszék vármegye) 
közbirtokossága 1908. évi augusztus hó 10-én d. e. 9 órakor a 
községházánál tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja 
a tulajdonát képező „Orbai oldal" nevü erdőrészben 1 8 7 7 - 9 0 7 . 
k. e. b. sz. határozattal kihasználásra engedélyezett 94 - 9 k. holdnyi 
vágásterületen tövön álló 7748 db luczfenyőnek 2 2 1 1 7 tms mű-
és 446 - 6 tm3 tűzifa- és kéregre, valamint 10.406 db jegenyefenyő
nek 1773-1 tm3 mü- és 748 - 2 tm3 tűzifa és kéregre becsült fa-
tömegét. 

Kikiáltási ár összesen 18.438 K 
Bánatpénz 1843 K. 
Az egy (1) koronás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok, 

melyek a szóbeli árverezés megkezdése előtt az árverező biztos
hoz nyújtandók be, szintén megfelelő bánatpénzzel látandók el. 

Az ajánlatokban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti. 

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

adatok a kovásznai m. kir. járási erdőgondnokságnál és a birto
kosság elnökénél megtekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel csak az előbb megnevezett erdőgond
nokság előzetes engedélyével eszközölhető. 

Kovásznán, 1908. évi június hó 17. 
(13) M. kir. járási erdő gondnokság. 

ú£ c 2 ? cO* 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK: Felhívás az állami erdőtisztek gyer
mekeinek nevelését segélyző alapból kiosztandó segélyek tárgyában 677 

KÜLÖNFÉLÉK : A vadászati védegylet uj elnöke. — Borsod-, Gömör-, 
Heves vármegyék erdészeti egyesületének közgyűlése. — Erdei 
kihágások után megítélt kárösszegek elengedése (Craus Géza). -
Az apáezalepke az ausztriai tartományokban. — Halálozások — 680 
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ERDÉSZE il EPITÉSTAN. 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 íiH. 
Az 1898. (XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K 40 fih 
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 K 50 f, másoknak 2 K 50 f. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

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

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.) 
^ 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 J., 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 könyvkereskedői
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. Bérmentesítésre 35 fill. 
küldendő. 

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

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesítésre 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. 
Ő FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára tagoknak 7 K., nem 

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

egyenkint 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 urní! 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő müvek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha a z egyesületnél 
rendelik meg azokat. 25 százalék árengedményben részesülnek: 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Ára 12 K., ül. 9 K. 
ERDQERTÉKSZÁMITÁSTAN. 11. kiadás. Ára 6 K., ül. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMÍTÁSTAN. Ára 4 K., ÜL 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ara 1 K. 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irts: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K., 

ill. 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. ERDŐAKADÉMIA TÖRTENETE ES ISMER

TETŐJE. Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K-, akadémiai 
hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél íSelmeczbányán). 

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

Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti müvek: 
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Mapyar, 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. 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.) 
Ara 9 K. 

ERDŐVÉDELEMTAN. 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 ES MÜVELESE. Irta: Vadas Jenő 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 

KEDVEZMÉNY. Dr. F a r k a s Márton vízgyógyintézetének (Budapest, 
V., Báthory-u. 3. sz.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagja i 3 5 % árkedvezményben részesülne-k. 


