
Az „ERDÉSZETI LAPOK" 1903. évi II. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjén 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan 
(80) fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 
egész 60-ik sorig, soronkint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron 
felül következő minden sorért egyenkint negyven (40) fillér 
számíttatik. Legalább 4-szeri beiktatásnál 30°/o engedmény. 

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

25 grammonkint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Egyetemes busszóla-műszereket 
és erdei busszólákat 

M T o p t i k a l távolságméréssel ,""3K § 

A r 6 5 frttól felfelé . 
Mérő-asztalokat néKgrésvonalzokkal , m é r ő . 

s za lagokat , faátlaltfkat , rajzeszközöket , terű -
letmérfiket (p lanimeter ) , v a l a m i u t mindennemű földmé
rési műszereket koszi t a legpontosabb k i v i t e l biztosításával 

IMEUHÖFER és FIA 
csasz . és k i r . u d v a r i látszerész- és műszergyáros 

Bécs, (I., Kohlmarkt 8.) 

Az 1900. évi pár is i vi lágkiál l í táson aranyéremmel 
kitüntetve. 

Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Javításokat leggyorsabban és l egpon tosabban teljesít. M i n d e n 
féle műszerből készletet tart . 

Valamennyi mérő műszereink Catderoni és Tsa budapesti czégtöl Í8 
beszerezhetők. Minden műszer czégünkkel van el látva. 

Pályázat. Lovag Hahn Samu udvari tanácsos Trencsén vár
megyei uradalmainál ezennel 2 erdészi és 1 erdészsegédi állásra 
az uradalomnál szabályozott fizetéssel és egyéb illetményekkel 
pályázat hirdettetik. 

Ezen állások valamelyikére pályázni szándékozók, kik kellő 
szakképzettségüket kimutatni képesek, a magyar, német és tót 



nyelvet írásban és szóban bírják, eddigi alkalmaztatásuk leírásával 
és bizonyítványaik, illetve azok másolataival ellátott folyamodvá
nyaikat alulírott uradalmi igazgatósághoz terjeszszék be. Lovag 
Hahn uradalmi igazgatósága Vág-Podhrágy. (3. III. 2.) 

Eladok egyéves csemetéket, erőteljesek, a világosság teljes 
élvezetében nőttek fel. 

K. 60 íillér. 
40 . 

Luczfenyő 
Erdei „ 

Zöld Douglas „ 
Szürke 

1000 drb 
1000 „ 
1000 „ 
1000 „ 

Königgrátzi állomá
son esetleg enged
ménynyel. 

Engedmény 100—200 kor.-nál 5%, 400 kor.-ig 10%, 400 kor. 
felül 20°/o; ezenfelül márczius elsejéig beérkező megrendeléseknél 
még 10%. 

Csomagolás önköltségen. Szétküldés igen olcsó gyorsáru díj
tétel mellett (% teheráru viteldíj), kisebb megrendelések postán, 
50 kg.-ig és magánosoknak csak utánvét mellett; hivataloknak stb. 
utánvét nélkül is. Oberförster H . Rück, Königgrátz, Böhmen. 

(5. III. 2.) 

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

Súlya 8 kiló, sortávolság tetszés szerint állitható, — súlypont 
kerékre esik — igen nagy munkaeredményével tetemes kézi erőt 

takaríthatunk meg. Könnyű és biz
tos kezelés tekintetében minden 
más hasonló eszközt felülmúl, jó, 
gyors és szép munkát végez, maga 
után barázdát nem hagy, csemete
sorokat földdel nem borítja, a na
gyobb gyomokat az ekevas elvágja, 
azok az eke előtt nem torlódnak 

össze, csemetesorokban károsítás úgyszólván elő nem fordulhat, 
kézzel gyomlálás csak a csemetesorokban szükséges. Ezen készü
lék olcsósága feltűnő, ára 16 korona, töltögetőfejjel 20 korona. 
Síddel Károlg örökösei gépgyára Ggőrött. (7. VI. 1.) 



| — 1898 Mezőgazdasági k iá l l í tás Marosvásárhely , A R A N Y É R E M . — 
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Magyar 
Fenyömag-Pergetö-Gyár 
Faragó Béla Zalaegerszegen, 
ajánl mindennem ű feny ő és lomblevel ű 

erdei vetőmago t 
kocsányos- é s kocsánytala n tölgymakko t 
e l i smert kitűn ő minőségben , a melynek faj
azonossága, magas csiraképessége és tisztaságáért 
a budapesti m . k i r . á l lam i magvizsgál ő ál -
lomás lelet e alapjá n telje s szavatosságo t 
vállal . 

Azon hatóságokat és erdész urakat, a kik még 
nem tartoznak vevőink közé, kérjük, méltóztassanak 
egy próbarendelés által ügykezelésünk pontossága, 
és lelkiismeretességéről meggyőződni. 

— Í O líis í 11 itíítsi k i t ü n t e t é s !  — 

!! Töb b szá z elismer ő nyilatkozat! ! 

P Á R T O L J U K A  H A Z A I I P A R T ! 
(2. IV. 4.) 

| — ia02. Pozsony ARANYEREM és ELISMERŐ OKLEVÉL. 



Acontinens legnagyobb és régi jó hirnevü szak
vállalata! 1902. A pozsonyi II. mezőgazdasági 
kiállításon A R A N Y ÉREMMEL kitüntetve! 
1900. A párisi világkiállításon: „GKAND P R I X " 

1894. Lemberg: Nagy arany érem. Számos díszoklevél, 
állami és egyesületi érem. — A hazai magpergető inté
zetek fennállta előtt szerencsés voltam az összes állami 
és magán erdőhivatalokat kiszolgálhatni. A hazai ipar
pártolás folytán bécs-ujhelyi gyáraim magyar vevőik 
egy részét elvesztették, mely körülmény arra indított, 
hogy 

Kirnbauer József kereskedelmi tanácsos úr 
k ö r m e n d i e l s ő magya r m a g p e r g e t ö 
intézetét é s erdészet i magkereskedésé t 
nagy anyagi áldozattal bár, megvegyem. És igy most 
bécsújhelyi két és körmendi gyáram birtokában azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy igen tisztelt vevőim 
legkényesebb igényeinek a legpontosabban megfelelhetek. 
Az elérhető legmagasabb csiraképességért a legmesz-
szebb menő szavatosságot vállalom és alávetem magam 
a budapesti és zürichi magellenörzö hivatalok vizsgá
latainak. Szíves pártfogást és támogatást kér hazafias 
tisztelettel 

S T A I N E R G Y U L A 
CSÁSZ. ÉS KIR. ÜDV. SZÁLLÍTÓ 

eisO m a o y a r maoperoe f ű in leze í e é s errlészet i m a o K e r e s K e a é s e K ö r m e n ü e n 

Ajánl tavaszi vetésre jutányos árak és magas csira
képesség szavatolása mellett kitűnő minőségű szlavó
niai kocsányos és kocsánytalan, amerikai vörös és cser-
tölgvmakkot, valamint fajtiszta fenyő- és lombfamagvakat. 

===== Ár jegyzék i n g y e n é s bérmentve . = 
(4. III. 2 



Tavaszra koCsánytalan tölgyvetö-makkra előjegyzések elfogad
tatnak. Legolcsóbb árakért, valamint kifogástalan kiszolgálásért 
szavatol Goldschmidt és Reich, Sziszeken. (6. III. 2.) 

Tölgyfacsemete eladás. 200,000 darab kétéves kocsántalan 
tölgyfa-esem ele tavaszi ültetésre alkalmas, eladó. 1000 drb csemete,, 
csomagolással és a forró-encsi] vasúti állomásra szállitva 8 korona 
50 fillér. Báró Maillot György erdőgondnoksága Baskó, u. p. Bodókő-
Váralja (Abauj-Tornamegye). (8. II. —1.) 

Pályázati hirdetmény 332 1903. sz. — Somogy vármegye terü
letén az állami kezelés alatt álló erdők és kopárterületek őrize
tére Marczali székhelylyel szervezett járási erdőőri állás betöl
tendő lévén, ezen összesen évi 860 nyolezszázhatvan korona java
dalmazással díjazott I l l-ad osztályú járási erdőőri állásra pályázat 
nyittatik. 

A pályázni szándékozók felhivatnak, hogy Somogy vármegye 
közigazgatási erdészeti bizottságához czimzett 1 (egy) koronás 
bélyeggel ellátott, a hivatalos magyar nyelv birását, életkorukat, 
ép erős testalkatukat, az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-aban előirt 
minősítésüket, s eddigi szolgálatukat igazoló okmányokkal kellően 
felszerelt, sajátkezüleg irt kérvényüket legkésőbb 1903. évi feb
ruár hó 28-ig a kaposvári m. kir. állami erdőhivatalhoz adják be. 

Erdőöri szakiskolát végzett egyének előnyben részesülnek, s> 
a kinevezett járási erdőör köteles lesz állomását azonnal elfog
lalni. Kaposváron, 1903. évi január hó. Közig. erd. bizottság. 

(9.)' 

Árverési hirdetmény. 81/1903. sz. — Klastromfalva (Bereg 
vármegye) község volt úrbéreseinek erdejében kijelölt és megszá
mozott 1194 drb tölgyfa és pedig 1088 m 3 műszaki czélokra és 
121 m3 tűzifára alkalmas fatömege 9400 korona, kilenczezernégy-
száz korona 50 fillér kikiáltási becsáron felül egy tömegben és 
tövön a legtöbbet ígérőnek február hó 26-án délelőtt 11 órakor 
Dávidfalván az úrbéres elnöknél megtartandó nyilvános árverésen 
el fog adatni. 



Árverezni szándékozók kötelesek a kikiáltási becsár 10o/o-át 
bánatpénzül készpénzben avagy óvadékképes értékpapírokban elő
zőleg letenni. 

Szóbeli árverés megkezdése előtt 10% bánatpénzzel avagy 
óvadékképes értékpapírokkal felszerelt és szabályszerüleg kiállítóit 
zárt ajánlatok is el fognak fogadtatni és figyelembe vétetni, ellen
ben elkéselt, távirati, avagy utóajánlatok visszautasittatnak. 

Árverési és szerződési feltételek a dávidfalvi úrbéres elnöknél 
és alólirott hivatalnál hivatalos időben megtekinthetők. Beregszász, 
1903. évi január hó 20-án. M. kir. állami erdöhivatal. 

(10.) 

Hirdetmény. 179,1903. sz. —- 1903. évi február 23-án d. e. 
10 órakor nyilvános árverezés utján 125 hold bükkfaerdöterület 
kihasználásba adatik, ezen erdőterületből körülbelül 10000 méteröl 
tűzifát lehet nyerni. 

A jóváhagyott gazdasági üzemterv alapján évenként 20 hold 
erdőterület vágatás alá kerül. 

A fakészlet Ruisadului patakon usztattatik Nagytalmács vagy 
Czoodtán létesítendő faraktárig. 

Kikiáltási ár méterölenként 2 korona. 
A feltételek Resimár község irodájában olvashatók, hol az 

árverezés is megtartatik. Resimár, 1903. január 27-én. A község 
elöljárósága. (11.) 

Pályázati hirdetmény. 174 1903. sz. — A szászvárosi várost 
tanácsnál üresedésben levő évi 720 korona fizetés és 120 korona 
lakbért helyettesítő drágasági pótlékkal javadalmazott erdővédi 
állásra ezennel pályázat nyittatik. 

Mindazok, a kik ezen állást elnyerni óhajtják, felhivatnak az 
1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-a értelmében, hogy erkölcsi bizonyitvány-
nyal, keresztlevéllel és az erdővédi vizsga sikeres letétéléről szóló 
bizonyítványnyal ellátott folyamodványaikat legkésőbb 1903. évi 
február 28-ik napjáig bezárólag alólirt városi tanácsnál benyújtsák. 

Megjegyeztetik, hogy azok a pályázók, akik fenti kellékeken 
kivül a kertészetre nézve is képesítést avagy jártasságot kimutatnak 
előnyben részesülnek. Kelt Szászvárost, 1903. január hó 21-én a 
városi tanács üléséből. A polgármester. (12) 



Egy erdészi állás betöltendő egy nagy uradalomban. Évi 
javadalmazás 1200 korona. Jó lakás kerttel és 2 drb marhatartás 
és tüzelésre szükséges fa, ezenkívül sikeres szolgálati működés 
esetén, józan élet, megbízhatóság, szorgalom, tevékenység által 
beigazolt állandósult szolgálat után véglegesittetni fog, mely esetben 
az 1200 koronán kivül még 400 korona pótlékban is fog részesittetni. 

Pályázatok kiadóhivatal által utasítandó helyre küldendők, 
honnan okmánymásolatok vissza nem küldetnek, — válaszbélyeg 
is melléklendő. 

Az állás ez év április 15-én elfoglalható és elfoglalandó. 
Ezen állásra csakis okleveles erdészek pályázhatnak. 

(13. II . 1.) 

Árverési hirdetmény. 157 1903. sz. — Melynél fogva ezennel 
közhírré tétetik, hogy a földmivelésűgyi m. kir. minister ur ő nagy
méltóságának 1902. évi szeptember hó 24-én kelt 77131. számú 
magas rendelete alapján Kis-Demeter község tulajdonához tartozó 
erdő C üzemosztályának I. vágássorozat 4, 5, 6, 7 számmal jel
zett osztagjában kihasználandó 25901 m 3 , s 77703 korona becs-
értékü lucz- és jegenyefenyő ,fatömegnek zárt írásbeli ajánlatok 
utján leendő eladására a versenytárgyalás 1903. évi február hó 
23. napján d. e. 9 órakor fog Kis-Demeter községben a község házá
ban megtartatni. 

A zárt Írásbeli és ivenként egy korona bélyeggel ellátott 
ajánlatok a fennt megjelölt napon és helyen az árverező bizott
ságnál d. e. 9 óráig nyújtandók be. 

Az ajánlathoz készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 
a megállapított becsértéknek 10 (tiz) százaléka bánatpénz gyanánt 
csatolandó, ajánlattevő ajánlatában a megajánlott vételárt szám
jegyekkel és szóval is tisztán kitenni és határozottan kijelenteni 
tartozik, hogy az árverési és részletes szerződési feltételeket 
ismeri, elfogadja, s azoknak magát feltétlenül aláveti. Oly aján
latok, melyek; ezen feltételeknek nem felelnek meg, valamint azok 
is, a melyek az árverési és részletes szerződési feltételektől eltérő 
kikötéseket foglalnak magukban, vagy melyek elkésve nyújtatnak 
be, figyelembe nem vétetnek. Az árverési és részletes szerződési 
feltételek Kis-Demeter községben, valamint a jaadi m. kir. járási 



erdőgondnokság hivatalos helyiségében megtekinthetők, s magára 
az eladás tárgyát képező erdőre nézve is ottan felvilágosítás sze
rezhető. Kis-Demeter, 1903. évi jan. hó 30. A község elöljárósága. 

(14.) 

Pályázati hirdetmény. 518,1903. sz. Az alulirt rn. kir. erdö
hivatal kerületében elhalálozás folytán megüresedett egy III. oszt. 
erdőőri, előléptetés esetén egy I-ső illetve egy Il-od oszt. erdő
legényi állomásokra 600, illetve 500, 400 korona évi fizetés illetve 
szegődmény-dijjal és egyéb állományszerü illetményekkel pályázat 
nyittatik. 

Az erdőőri állomásra pályázók az 1879. évi X X X I . t.-cz. 
37. §-ában előirt szakvizsga letétetét okmányilag igazolni tar
toznak. 

A z állami szolgálatba újonnan belépni kívánók, mint nem-
külömben erdőlegényi állásért folyamodók ezenkívül ép és erős 
testalkatukat, különösen jó látó-, halló- és beszélöképességüket 
kincstári erdészeti orvos, vármegyei tiszti főorvos, vagy ^onvéd-
törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, illetőségüket és élet
korukat anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelv
nek szóban és Írásban való bírását okmányilag beigazolni köte
lesek. 

* A z igy felszerelt és sajátkezüleg irt kérvények 1903. évi már-
czius hó l-ig az alulirt m. kir kincstári erdőhivatalnál a pályázók 
előljáró, illetve közigazgatási hatóságaik utján nyújtandók be. 

Hiányosan felszerelt, s elkésve érkezett kérvények figyelembe 
vétetni nem fognak. Soóvárott 1903. január hó 30-án. M. kir. 
kincstári erdöhivatal. (15.) 

Faárverési hirdetmény. 205 1903. sz. Szepes vármegye 
gölniczbányai járásához tartozó Svédler bányaváros nagyközség 
tulajdonát képező szálerdő üzemosztály I. és Il-ik vágássorozat a 
rendes üzemterv szerint kihasználásra előirt és mellmagasságban 
mért 18 cm.-en felüli mintegy 12511 tömköbméterre becsült összes 
jegenye- és luczfenyő haszonfa tövön és tömköbméter utáni ár 
mellett eladandó lévén, annak Svédler bányaváros nagyközség 



tanácstermében nyilvános árverés utján történendő eladásra határ
napul 1903. évi márczius hó 9-ik napjának délelőtti 10 órája 
tűzetik k i . 

Bánatpénz 3000 (háromezer) korona készpénzben, utóaján
latok el nem fogadtatnak; faeladás egyéb feltételei fenti birtokos 
tanácstermében tekinthetők meg. Svédler, 1903. évi február hó 1-én. 
Svédler bányaváros tanácsa. (16.) 

Korpona szab. kir. város erdőhivatalánál betöltendő erdész-
jelölti állásra pályázat nyittalik. Ezen állomással 1000 korona 
fizetés, egy szobából álló lakás és a szükséges tüziía élvezete van 
egybekötve. Pályázók, kiktől a hivatalos magyar nyelven kivül a 
tót nyelv birása is megkívántatik, a selmeczbányai erdészeti aka
démia elvégzését igazoló hiteles okmánynyal felszerelt kérvényeiket 
lehetőleg folyó évi márczius hó 15-éig az alólirott czimére 
beküldeni tartoznak. Olyan pályázók, kik a német nyelvben is jár
tassággal birnak, előnyben részesülnek. Az állomás végleges, s az 
erdészjelölt az erdömesteri állás későbbi elnyerhetésére is számot 
tarthat. Geschwind Rezső városi erclömester. (17.) 

Vételre kerestetik 2—3 éves 20,000 drb ákácz-, 30,000 drb 
feketefenyő-, 50,000 drb kőris-, 56,000 drb kocsántalan-és 112,000 
kocsányos tölgycsemete; ajánlatok ab vagon pro rnill február hó 
végéig a sajó-várkonvi (Borsodmegye) erdőhivatalhoz intézendök. 

(18.) 

Hirdetmény. 285 1903. sz. — Hunyad vármegye tekintetes köz
igazgatási erdészeti bizottságának 1451 1902. számú határozata 
alapján az alsó-lapugyi és vulkáni kerületi erdőőri állásokra 
600—600 korona évi fizetéssel ezennel pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak 24 évet betöltött és 30 évnél nem idősebb ok
leveles erdőőrők. 

A folyamodók kérései sajátkezüleg Írandók és folyó év már
czius hó 3-ig az alanti hivatalhoz adandók be. 

A kérvényhez csatolandó: 
1. Erdőőri oklevél. 
2. Keresztlevél. 



3. Orvosi bizonyítvány. 
4. Szolgálati bizonyítvány. 
A magyar nyelvnek szóban és írásban való bírása elenged

hetetlen kellék, a román nyelv bírása pedig előnyt biztosit a pá
lyázónak, ezért a folyamodó a kérvényében ezen képességét fel
sorolni köteles. Déva, 1903. évi február hó 3-án. M. kir. állami 
erdöhivatal. (19.) 

Pályázati hirdetmény. Nagy-Küküllő vármegyében a halmágyi 
erdőőri kerületben megüresedett 11-od osztályú erdőőri állásra 
összesen 490 korona illetménynyel pályázat hirdettetik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában 
előirt szakvizsga letételét, valamint életkorukat és fedhetetlen éle
tüket igazoló okmányokkal felszerelt bélyeges kérvényüket 1903. 
évi márczius hó 5-ig alólirott m. kir. állami erdőhivatalhoz annál 
is inkább igyekezzenek benyújtani, mivel az elkésetten érkező 
folyamodványok tekintetbe nem vétetnek. 

Szakiskolát végzettek előnyben részesülnek. Segesvártt, 1903. 
évi február hó 1-én. M. kir. állami erdöhivatal. (20.) 

Hirdetmény. 128 1903. sz. — Alulírott erdőhivatal többszáz
ezer két-hároméves erőteljes köriscsemetét megvételre keres. 
Érsekuradalmi erdőhivatal Kalocsa. (21.) 

Tölgyfaeladási hirdetmény. 102/1903. sz. — Nagy-Küküllő-
megye kőhalmi járásában fekvő Ugra községnek eladásra enge
délyezett fatömegek zárt Írásbeli ajánlatokkal kapcsolatos nyilvá
nos árverésre a határnap 1903. évi február hó 27-ik napjának 
délelőtt 9 órára Ugra községházába tűzetik ki . 

Eladásra kerül: 
1. a 76,235/902. 1/3. b. számú rendelet alapján engedélyezett 

5P4 kat. holdon talált 3038 drb tölgyfa megbecsült 3215.14 tm3 

mü- és 2147 tm'6 tűzifa-választékkal 28493 korona kikiáltási árral. 
Eladássá kerül még: 
2. A Viniczkopp nevü rendes vágásban lévő 161 drb tölgy

törzs, melyben 228 tms műfa van. 



Kikiáltási ár 1140 korona. 
Az árverés mindkét erdörészre külön-külön történik. 
Árverezni szándékozók tartoznak az árverés előtt bánatpénz 

fejében a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírokban letenni. 

Zárt és kellő bánatpénzzel ellátott írásbeli ajánlatok, melyek
ben árverezők kijelenteni tartoznak, hogy az árverezési feltételeket 
ismerik, s azoknak magukat alávetik, a szóbeli árverés megkez
déséig elfogadtatnak. 

Mindkét eladásra vonatkozó árverési feltételek Ugra község 
irodájában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Ugra, 1903. 
február hó 5. A községi elöljáróság. (22.) 



» 



Faeladási hirdetmény. Máramaros vármegye izavölgyi járásban 
kebelezett Sajómező község, községi, iskolaalap, községi jegyző, 
gör. kath. egyház és tanitó tulajdonát képező s a Nagyméltóságú 
földmivelésűgyi m. kir. Miniszter Urnák 1894 évi 27,593 1 3. számú 
rendeletével eladásra engedélyezett „Dumbráva" nevü 43'5 k. hold 
erdőrész összes tölgyfakészlete 1502 db törzs, 669 w 3 műfa, 520 mA 

tűzifa és 179 m 3 ágfatartalommal 1904. évi április hó végéig való 
kihasználási időtartam mellett 1903. évi márczius hó 4-ikén délelőtt 
10 órakor Sajómező község házánál zárt írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsár, 5595 
korona, melynek 10°/o-a készpénzben vagy óvadékképes értékpapí
rokban mint bánatpénz csatolandó a zárt írásbeli ajánlathoz is. 

Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 
Eladási és szerződési feltételek Sajómező község elöljárósá

gánál és a Rozáliái m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekint
hetők. Sajómezőn, 1903. évi február hó 3-án. A községi elöljáróság. 

(23.) 



Az „Erdészeti Lapok" 1903. évi II. füzetének tartalma. 
Oldal 

A hazai fakereskedelem az 1902. évben _._ 113 
Talajjavítás. Ef. 119 
Adalékok az ákácz ismeretéhez. I r t a : Földes János. (Folytatás.) ._. . . . 126 
Alkalmas-e a bükk utczaburkolatnak ? (Befejező közlemény.) ___ . . . . . . 144 
I r o d a l m i s z e m l e . A gömbölyű épület- és szerszámfa köbözése két 

átmérő és a hosszúság segélyével. Sz. G. — A bányafáról. — 
A tincsültetés mint védőeszköz a rötvad kéreghántása ellen. — 
A székelykongresszus jegyzőkönyve ._. . . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . 151 

V i d é k i l e v é l . A « Hivatali rendszerünk* czimü czikkhez. Lónkat/ Antal 156 
H i v a t a l o s k ö z l e m é n y e k . Felhívás a folyó év tavaszán tartandó 

erdészeti államvizsgák tárgyában . . . 160 
K ü l ö n f é l é k : Kostenszky Adol f f — Miniszteri köszönet. —  A bükk-

talpfák. — A fővárosi faipar hanyatlásának okairól. — A z erdő
gazdaság és vadászat Romániában. —• Japán erdészeti gyűlés. 
(B. K.) — Az apácza-lepke. — Egyszerű szabály állófák köbtar
talmának meghatározására. — Erdőtisztből — diplomata. — Nagy 
jeg"enyefenyő-gerenda. — A régi törökök mint a fásítás barátai. — 
Uj erdőgondnoksági székhely. —• Érdekes fatörzsgyüjtemény. — 
A fagyapot alkalmazása a gyümölcsfanevelésnél. — A gyümölcs
fák ápolása télen. —Halálozások 161 

Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat köréből- 172 
Egyesületi hirdetések 174 
Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések. 

(1902. évi deczember hóban) 177 
Hirdető melléklet I—XI 


