
Az ERDÉSZETI 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 nyolezvan (80) 
fillér, a z 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. 

II. XII. 4) 

Egyetemes bnsszóla-múszereket 
és erdei busszólákat 

• V o p t i k a i t á v o l s á g m é r é s s e l , " ^ ! 
Á r © • í r t t ó l f e l f e l é . 

M é r ó - a s x t a l o l s a t n é m & £ i » v o n a l s ó b b a l , i n é r A -
s m a l a g - o f c a t , f a á t l a l t f h a t , r a j z e N z h ü s t i h e t , t e r í l 
l e t m é r Ó K e t (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosításai*! 

N E U H Ö F E R é s F I A 
ca&bs. éa kir. udvari látszerész- ós müssergyároa 

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 és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletül tart. 

Elvállalok befásitásokat minden a talajviszonyoknak megfelelő 
palántákkal, melyeket a legolcsóbb árakon — kezeskedve azok 
jókarban való megérkezéseért — szállítok. 

(Árlap és erdészeti tanácsok ingyen.) 
Focko Bohlen. 

(4. IV. 4.) Halstenbeker Baumschulen, Halstenbek 20. (Holst.) 

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



Eladó. 3000 db szép erős vadgesztenye, 2000 db Acer 
platanoides, 1000 db kőris, 100 db á 80 K, 1000 db 750 K, 
5000 db szép erős ákácz, száza 50 K, 500 db Thuja 1—2 m-es, 
á 1'60—2 K, 1000 db Pyramis buxus, á nagyság szerint 2—16 K. 
5000 szegély-buxus, 100 á 10 K, remek szép Nordmanniánák 
50 ow-tői 3 m-ig, á 5—50 K, diszfa vegyes 70 K, 100 db dísz
cserje 30 K száza. Több ezer m. törzsű almafa, 100 db 80 K. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Petermann József 

(3. IV. 4.) mű- és keresk. kertészete Nagykanizsán. 

Mindennemű ragadozó és egyéb madarat, ragadozó állatokat, 
frissen lőve vagy mérgezve, úgyszintén őz- és szarvas-agancso
kat bármily mennyiségben vesz Fr. J. Mayer hires práparáló 
intézete Qoldenöls, Trautenau mellett, Csehország. Levelek német 
nyelven kéretnek. (5. III. 3.) 

SeckI Ignácz I 
fenyőmarjpergetö intézet és U/JQnnr Hp | |ptar | t (Alsó

e r d é s z e t i m a g k e r e s k e d é s HIGIIGI"I luUolf lUl Ausztria) 
ajánlja magát gyors és legmagasabb csiraképesség sza- £ 
vatolása mellett 

wm- e r d e i m a g v a k - ^ a • 

szállítására. — Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 
(6. III. 3.) • 

Árverési hirdetmény. Csikbánkfalva közbirtokossága részéről 
közhírré teszem, hogy a nevezett közbirtokosság tulajdonát képező 
és az uzvölgyi ut mellett fekvő mintegy 120 kat. hold kiterjedésű 
területen lévő 5051 m 3-re becsült lucfenyő haszonfa 25.600 
(huszonötezerhatszáz) korona kikiáltási ár mellett Csikbánkfalva 
községházánál 1908. évi április hó 25-én délelőtt 9 órakor tar
tandó zárt írásbeli ajánlattal egybekötött nyilt szóbeli árverésen 
el fog adatni. 



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

Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt ajánlatok szintén 1 0 % 
bánatpénzzel vagy megfelelő óvadékképes értékpapírral láttandók 
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 márczius hó 21-én. 
(9. II. 2.) Bacher, m. kir. erdőgondnok. 

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. Stádel Károly örökösei gépgyára Győrött. (7. V. 2.) 

Fajtiszta kocsánytalan egyéves tölgycsemete, felsőmagyar
országi saját tenyésztés, erőteljes és ellentállóképességü, kapható 
1000 darabonkint 8 koronáért bármely vasúti állomásra szállítva. 
(Csomagolás önköltségen.) Erdészeti és Vadászati irodánál, Kassa, 
Széplaki sor 17. (8. III. 2.) 



c _ ROESSEMANN és KÜHNEMANN 
K o p p é i A r t h u r - f é l e v a s u t a k 

t P E S T , VI. ken., Váczi-ut 113. s z . 
E r d e i v a s u t a k n y o m -

j e l z é s e , t e r v e z é s e é s 
- m mm m é p i t é S C (2. V I I I : 6) 

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°/o az eladott fa árából. 
Folyamodványok Bánffy Albert báró őméltóságához czimzendők 
és fénykép melléklendő; a folyamodványok az uradalmi intéző-
séghez küldendők, Szilágynagyfalu. (11. V. 1.) 

Szaktekintélyek által bőrápoláshoz melegen ajánlva! 
TT'WyfTP g\mP V f t X C R É M E hüvelyekben 
JEb JL J E w w J j J L J M " s z a p p a n . o°< d 

biztos antiseptikus szer mindenféle sérüléseknél, horzsolásoknál 
és h kezek érdességénéi vagy vörösségénéi. Mindenféle bőr?ebzésckné), 
horzsolásoknát és égéseknél, ugyszinte fölfekvésnél és izzadtság okozta bajok
nál. Kapható minden gyógyszertárban vagy drogériában, ugyszinte közvetlenül: 
Dr. Gráf & Kompagnie, Wien, VI, Kopernikusgasse 10. 

Faárverési hirdetmény. A Knyazsa községi volt úrbéres birtokos
ság 1908. évi április hó 24-én délután 3 órakor a birtokosság 
elnökének házánál tartandó nyilvános szó- és írásbeli árverésen 
eladja a tulajdonát képező erdőnek a 105975. I/A—2. 1907. sz. 
F. M. rendelettel kihasználásra engedélyezett 2 0 2 4 8 k. h. kiterje
désű, rendkívüli fahasználati területén tövön álló 33.604 darab 
luczfenyőnek 11.238-70 tm% mű- és 3.806-89 te3 tűzifa és kéregre, 
valamint 16.543 darab jegenyefenyőnek 8.706'24 tmz mű- és 
1.814-38 tm? tűzifára becsült fatömegét. Kikiáltási ár 126.248-88 K. 
Kiszállítási határidő: bezárólag 1914. évi márczius hó l-ig. 



Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak b e : b) ha tisztán kivehető, 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelö
lését szószerint tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben fog
laltatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva 
adatnak be ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát 
teljesen aláveti;/^ ha bánatpénzképen 12.630 koronát tartalmaz
nak; g) ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevő
nek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvas
ható; és h) ha a boríték kivül „Ajánlat a Knyazsa községi volt 
úrbéres birtokosság 1908/1914. évi rendkivüli vágásából eladandó 
fakészletre" felírással van ellátva. Utóajánlatok egyátalában nem 
fogadtatnak el. Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat be
nyújtójára azonnal, eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóvá
hagyása után válik kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek az alsókubini 
m. kir. állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt alsókubini 
m. kir. járási erdőgondnokságnál és a birtokosság elnökénél 
tekinthetők meg naponta 11 — 12 óra között. 

Alsókubin, 1908. évi márczius hó 28-án. 
(12) M. kir. járási erdőgondnokság. 

j ^ ^ F " * D í j m e n t e s e n p r ó b á r a . "^WS 
A u s z t r i a — H u n g á r i a 

költögép foglyok és fáczánok részére 
szaporításra és kaszáláskor talált fészekaljak kiköltésére k ivá ló . Egyetlen 
200 tyúktojásra berendezett géppel egy idény alatt 1000—2000 tojás' költ
hető ki. Bizonylatok nagy számban rendelkezésre állanak. G. M Ü C K E , 
R e i s e n b e r g 112, bei W i e n . (13) 

Hirdetmény. 1904/1908. sz. — Alulírott m kir. erdőigazgató
ságnál készletben levő mintegy 3200 kg 6 9 % csirázóképességü 
luezfenyőmag, kilogrammonkint 2 K 50 fill. azaz kettő korona 
50 fillérnyi áron eladó. 



Megrendelések közvetlenül a mihályteleki m. kir. erdőgond
noksághoz (Zólyom megye, utolsó posta Erdőköz) intézendők. 

Beszterczebánya, 1908. évi márczius hó 17-én. 

(15) Magy. kir. erdőigazgatóság. 

Árverési hirdetmény. 2091/1908. sz. — A beszterczebányai 
m. kir. erdőigazgatóság tanácstermében 1908. évi április hó 21-én 
délelőtt 10 órakor az alábbi erdőgondnokságokban az alább 
kitüntetett évek alatt kihasználás alá kerülő luczfenyőtörzsekről 
lehántandó kéregtermés zárt Írásbeli versenytárgyalás utján el fog 
adatni: 
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Zólyomlipcse 

Luczatő ._. 
1908— 
1910 

978 
612 

1. 
2. 

Összesen 

//. csoport: 

1908— 
1910 

978 
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1. 
2. 

Összesen 

//. csoport: 

1908— 
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1590 1610 2 — 330 

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

Garamszentandrás 
Jeczenye 
Garampéteri 
Rezsőpart 
Kisgaram 
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oo o o 
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723 
625 
286 

1288 
' 5511 
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Mihálytelek 
IV. csoport: 

Szikla 

1912 

1908— 
1911 

8433 

8815 

3920 

8926 

3970 3970 — 

2 — 

860 

1790 

400 

Minden csoportra külön teendő az ajánlat. 



Az 1 korona bélyeggel ellátandó zárt írásbeli ajánlatban számmal 
és betűvel irandó ki azon összeg, melyet ajánlattevő az illető 
csoport az illető csoportnál megállapított méretegység vételára 
fejében megajánl. 

Az ajánlatok egyéb kellékei az árverési feltételek közzé 
vannak felvéve. Utó- és távirati ajánlatok nem vétetnek tár
gyalás alá. 

Az árverési általános és szerződési részletes feltételek az 
ajánlati minta és boriték a beszterczebányai m. kir. erdőigazgató
ságnál és a m. kir. földmivelésügyi minisztérium I B. főosztályában 
(Budapest, V. ker., Zoltán-utcza lö . sz.) megtekinthetők és át
vehetők. 

Beszterczebánya, 1908. évi márczius hóban. 
(14) M. kir. erdőigazgatóság. 

Árverési 'hirdetmény. 474/908. sz. — Feketehalom község 
Oberwald nevű erdőrésznek Unter den Eichen und Tenndorf 
nevű aldülőiből 1908. évi április 21-én d. e. 10 órakor a község
házán 1679 db levágott és rövidített tölgytörzset 590.143 köbméter 
tartalommal elad nyilvános árverésen. 

Az árverés nyilvános szóbeli, de kellően felszerelt és a kellő 
bánatpénzzel ellátott ajánlatok az árverés napjáig illetve az árverés 
megkezdéséig a község elöljárósága által elfogadtatnak. 

Kikiáltási ár 10.622 K 57 fül., melyből minden ajánlattevő 
az árverés megkezdése előtt 1 0 % köteles bánatpénzül letenni. 

Az árverési feltételek a község elöljáróságánál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Feketehalom, 1908. évi április 1-én. 
(16) Az elöljáróság. 

Faárverési hirdetmény. 1976/908. sz. — A pereszlői volt úr
béresek tulajdonát képező és mintegy 55 kat. holdnyi vágásterü
leten található 4921 m3 fenyőfa 44.550 korona becsérték mint 
kikiáltási ár mellett f. évi május 3-án d. e. 11 órakor a pereszlői 
gk. felekezeti iskolában zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
szóbeli nyilvános árverésen eladatik majd. 

Az írásbeli ajánlatok az árverés megkezdése előtt az árverés 
vezetőjének adandók át. 



Az árverésen résztvevők a kikiáltási ár 10° o-át, vagyis 4455 
koronát tartoznak készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban 
letenni. 

Az árverési ár kihasználási feltételek az ökörmezői szclgabirói 
hivatalban és az ottani m. kir. erdőgondnokság hivatalos helyi
ségében a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Ökörmező, 1908. márczius 27. 
(17) A járási főszolgabíró. 

Faeladási hirdetmény. 1066/1908. sz. — Szeben vármegye Alsó
pián község eladja 1908. évi április hó 22-én d. u. 2 órakor a 
községi irodában a következő fatömegeket nyilvános szóbeli árve
résen, u. m.: 

1. Az „E" üzemosztály második vágássorozat „Parau Senti" 
20. sz. osztag 46*2 holdnyi rendes 5 évi vágásterületen található 
mintegy 763 m3 tölgy-haszonfát és 4277 m3 tölgy- ée bükk tűzifát. 

Kikiáltási ár 19.345 K. 
2. Az „E" üzemosztály második vágássorozat „Valea miriori" 

nevü régi vágásban létező tölgy- és bükkmakkfákból termelhető, 
188 m3-re becsült tölgyhaszonfát és 2940 m3 tölgy- és bükktüzifát. 

Kikiáltási ár 4820 K. 
Fenti famennyiségek egyenként vagy esetleg együtt adatnak el. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a. Utóajánlatok és becsáron 

aluli vételárak nem fogadtatnak el. 
írásbeli zárt ajánlatokhoz a bánatpénzen kivül ajánlattevőnek 

még azon nyilatkozata csatolandó, hogy az árverési feltételeknek 
magát aláveti. 

A becslés és eladási feltételek Alsópián község irodájában 
és a szászsebesi m. kir. jár. erdőgondnokságnál betekinthetők. 

Szászsebes, 1908. március 31. 
(18) A járási főszolgabíró. 

Faeladási hirdetmény. 867 1908. sz. — A nagyméltóságú föld
mivelésügyi m. kir. miniszter urnák 1907. évi 84.591. számú ren
deletével Vurpod községnek „Rothholz" és „Langenbusch" nevü 
erdőrészekben kihasználásra engedélyezett 5 4 6 5 kat. holdon talál
ható mintegy 1150 db 50—180 cm átm. tölgyfából nyerhető 
1156-8 m haszonfára és 4917-0 m tűzifára becsült fatömeg 1908. 



évi május hó 4-én d. e. 9 órakor Vurpod községházánál zárt 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverés utján el fog adatni. 

Kikiáltási ár 19.955 K 40 f. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a . 
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csatolandó. 
Az árverési feltételek alólirott hivatalában valamint az ujegy-

házi m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 
Ujegyház, 1908. évi április hó 4-én. 

(19 II. 1) A jár. főszolgabíró. 

Faeladási hirdetmény. 82/1908. sz. — Ditró község közbirtokos
sága tulajdonát képező „Közreszfarka" nevü (A. „ü" „o" III. V. s. 
67. osztag) a „Kétág patak"-ra, tehát a Kisbesztercze folyóra hajló 
63'59 kat. holdnyi vágástér mintegy 9686 m3 fenyőmű és 242 m3 

fenyőrudfa-készlete, továbbá a Ditró község közbirtokosság tulaj
donát képező „Taszok" nevü („A" „ü" „o" 12, 12/a és 13 osztag) 
a „Halaság" patakra, tehát a Maros folyóra hajló, 41 . 45 kat. hold 
vágástér, 6765 m3 fenyőmű- és 315 m3 fenyőrudfára becsült fa-
készlete, zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli 
versenytárgyalás utján Ditró községházánál 1908. évi április hó 
23-án d. e. 10 órakor egymástól elkülönítve el fog adatni. 

Kikiáltási ár, melyen alul fenti fatömeg nem fog eladatni, a 
a közreszfarki vágástérnél 67067 K (hatvanhétezerhatvanhét korona) 
a tászoki vágástérnél 46573 K (negyvenhatezerötszászhetvenhárom 
koronában állapittatik meg. 

Árverezni szándékozók kötelesek a kikiáltási ár 10%-át az 
árverés megkezdése előtt készpénzben vagy óvadékképes érték
papírokban az árverező biztos kezében letétbe helyezni. 

Zárt írásbeli ajánlatok, melyek a megajánlandó vételárnak 
10%-ával, mint bánatpénzzel vagy megfelelő értékű óvadékképes 
értékpapírral, ellátandók s melyekben a megajánlott vételár szám
jegyekkel és betűkkel is tisztán kiírandó, a szóbeli versenytárgyalás 
megkezdése előtt benyújthatók. Ezen ajánlatokban határozottan 
kijelentendő az is, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési fel
tételeket elfogadja és azoknak magát aláveti. 

Utóajánlatok, avagy az árverési és szerződési feltételektől 



eltérő kikötéseket tartalmazó ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Megjegyeztetik, hogy az ajánlatok mindkét vágástérre külön-

különteendők, a zárt írásbeli ajánlatok pedig minden egyes vágás
térre külön borítékban adandók be. 

Egyébiránt a részletes árverési és szerződési feltételek Ditró 
község közbirtokossága alantirt elnökénél megtekinthetők. 

Kelt Ditróban, 1908. évi április 5-én. 
Józsa Sándor s. k., Mezei Mihály s. k., 

jegyző. elnök. 
(20) 

Fenyő tutajfa eladás. (1000 és 500 köbméteres részletekben.) 
29.578. I / B — 1 . sz. — A bustyaházai m. kir. erdőhivatal irodájá
ban 1908. évi április hó 29-én d. e. 10 órakor a felsőszinevéri 
m. kir. erdőgondnokságból származó és az 1908. év folyamán a 
bustyaházai rakpartokra letutajozandó mintegy 24.000 m3 fenyő 
haszonfából 16.000 m3-nek egyezer, 8000 m3-nek 500 köbméteres 
részletekben való eladása czéljából, zárt írásbeli ajánlatok tárgya
lásával kapcsolatos nyilvános szóbeli árverés fog tartatni. 

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

Az 1000 /re3-es részletek után bánatpénz gyanánt készpénz
ben vagy állampapírokban ezer, az 500 m3-es részletek után 
ötszáz korona teendő le, illetve az Írásbeli ajánlathoz csatolandó, 
amely összeg az árverés eredményének jóváhagyása után 2000, 
illetve 1000 K biztosítékra egészítendő ki. 

Az árverés az 1-ső 500 m3-es részlettel kezdődik és válta
kozva lesz folytatva az 1000 és 500 m3-es részletekkel, ugy hogy 
utoljára kerül árverés alá a 16-ik 1000 m 3-es részlet. A fának 
átadása az árverés sorrendjében fog történni. 

Kikiáltási árak: 
A Tisza mentén elfogadott szokványárak 30 ü /o áremeléssel, 

vagyis: 



I. 30 cm-nél nagyobb középátm., 17 m-nél h. fáért 17 K 80 f 
II. 30 cm-nél nagyobb k.-átm., 11-2—17 m h. fáért 16 K 70 f 

III. 30 cm-nél nagyobb középátm., 4—11 m h. fáért 15 K 60 f 
IV. 26—30 cm vastag, 17 m-nél hosszabb fáért . . . 16 K 40 f 
V. 2 6 - 3 0 cm vastag, 11-2—17 m hosszú fáért . . . 15 K 20 f 

VI. 26—30 cm vastag, 4—11 m hosszú fáért. . . . . . 14 K — f 
VII. 15—25 cm vastag, 17 m-nél hosszabb fáért ___ 12 K 80 f 

VIII. 1 2 - 2 5 cm vastag, 11-2—17 m hosszú fáért ___ 11 K 70 f 
IX. 12—25 cm vastag, 4—11 m hosszú fáért 10 K 60 f 

Az apróanyagok darabonkénti kikiáltási ára a szerződési fel
tételek 7. pontjának b) alpontja alatt közölvék. 

Az írásbeli ajánlatokban az igéret a kikiáltási árakkal szem
ben egy és ugyanazon %-ban fejezendő ki. 

Az árverési határnapig a bustyaházai rakpartokra már leér
kezett faanyag egy külön nagyobb részletben lesz árverés alá 
bocsátva, külön árverési és szerződési feltételek mellett. Kikiáltási 
ár a Tisza mentén elfogadott szokványárak 2 0 % áremeléssel. 
Ezen fatömeghez képest az 1000 és 500 /ra3-es részletek száma is 
módosulni fog. 

Az árverési és szerződési feltételek a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti osztályában, a máramarosszigeti m. kir. 
erdőigazgatóságnál, a bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál és az 
összes gazdasági egyesületeknél a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Az írásbeli ajánlatokhoz használandó űrlap és boríték a 
bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál a jelentkezőknek díjtalanul 
adatik ki. 
(21) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faeladási hirdetmény. 29104 I. B — 1 . 1908. sz. — Az orsovai 
m. kir. erdőhivatal irodájában folyó évi június hó 2-án d. e. 
10* órakor Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni. 

1. A berzászkai erdőgondnokság A üzemosztálya V. vágás
sorozata 1228-7 holdas 1909—1916. évi vágásai faállományának 
holdanként 456 K kikiáltási ár alapulvételével. 

2. A herkulesfürdői erdőgondnokság C üzemosztálya 1128-1 
holdas 1909—1915. évi vágásai faállományának holdanként 320 K 
kikiáltási ár alapul vételével való eladása iránt. 



Bánatpénz 1) 28.000 K, 2) 18.000 korona. 
Az árverési és szerződési feltételek a m. kir. földmivelésügyi 

minisztérium erdészeti I/B főosztályában (Budapest, V., Zoltán-
utcza 16. III. 11.) továbbá az orsovai m. kir. erdőhivataltól és a 
fennebbi erdőgondnokságoktól megszerezhetők. 

Az erdőhivatal azonkívül erre a faeladásra vonatkozó egyéb 
kérdésekben is felvilágosítást ad. 

Budapest, 1908. márczius havában. 
(22) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Nyirmüfa eladás. 618/1908. sz.— Kassa sz. kir. város a kassa-
oderbergi vasút mentén fekvő erdőségeiből 5 éven át kihaszná
landó 10.000 tm? (évenkint 2000 tm%) nyirműfát bocsát érté
kesítés alá. 

Az értékesítendő fatömeg vásárló kívánsága szerint meg
hántva vagy hántatlanul, Kisladna vagy Kassa-Hámor állomásokon 
vasuti kocsikba berakva, vagy a jelzett állomásokon lévő vasuti 
rakodókon berakás nélkül esetleg Kassa-Hámor állomás közvetlen 
közelében városi területen raktározva fog vásárlónak átadatni. 

Vásárolni szándékozók felhivatnk, hogy zárt írásbeli aján
lataikat legkésőbb folyó év április havának 25-ig alulirt városi 
erdőhivatalhoz nyújtsák be. 

Az ajánlathoz 1000 (egyezer) korona bánatpénz, vagy azon 
pénztári nyugta csatolandó, mely ezen összegnek a városi pénz
tárba való lefizetését igazolja. 

Az értékesítési feltételek a városi erdőhivatalban a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
A beérkezett ajánlatok fent kitett napon délelőtt 10 órakor 

nyilvánosan fognak felbontatni. 
Kassa szab. kir. város törvényhatósága fenntartja magának a 

jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között szabadon választhasson, 
esetleg az összeseket is visszautasíthassa. 
(23) Kassa szab. kir. város erdőhivatala. 

Pályázat. 1949/1908. sz. — A beszterczebányai m. kir. erdő
igazgatóság kerületében megüresedett egy I-ső osztályú altiszti és 



két II-od osztályú altiszti, előléptetés esetén három erdőlegényi, 
illetve segéderdőőri állomásra az állományszerü illetményekkel 
pályázat nyittatik. 

Az ezen állomásokra pályázók fölhivatnak, hogy az 1879. évi 
X X X I . t.-cz. 37. §-ában körülirt szakképzettséget, az állami erdészet 
szolgálatába újonnan belépni kívánók ezenfelül még ép és erős 
testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket 
kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos, avagy honvédtözs-
orvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkorukról és 
illetőségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelvismereteikről, katonai 
kötelezettségükről szóló bizonyítványokkal felszerelt és sajátkezüleg 
irt kérvényeiket 1908. évi április hó 20-ig a beszterczebányai 
m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtsák be. 

Beszterczebánya, 1908. évi márczius hó 17-én. 
(24) M. kir. erdőigazgatóság. 

Árverési hirdetmény. 1908/2262. sz. — A beszterczebányai 
m. kir. erdőigazgatóság tanácstermében 1908. évi április hó 27-én 
délelőtt 10 órakor az alábbi erdőgondnokságokban az alább 
kitüntetett évek alatt kihasználás alá kerülő luczfenyőtörzsekről 
lehántandó kéregtermés zárt Írásbeli versenytárgyalás utján el fog
adatni : 
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1. Benesháza 1908— 4107 
2. Vaczok 1910 5170 

Összesen 9277 9395 13800 690 

//. csoport: 
3. Dobrócs 1908— 18433 
4. Karám 1912 10249 

Összesen 28682 29045 45000 2250 



Minden csoportra külön teendő ajánlat. 
Az 1 korona bélyeggel ellátandó zárt Írásbeli ajánlatban szó

val és betűvel irandó ki azon összeg, melyet ajánlattevő az illető 
csoport vételára fejében megajánl. 

Az ajánlatok egyébb kellékei az árverési feltételek közé van
nak felvéve. — Utó- és távirati ajánlatok nem vétetnek tárgyalás alá. 

Az árverési általános és szerződési részletes feltételek az aján
lati minta és boríték a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság
nál és a m. kir. földmivelésügyi minisztérium I/B. főosztályában 
(Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz.) megtekinthetők és átvehetők. 

Beszterczebánya, 1908. évi április hóban. 
(25) M. kir. erdőigazgatóság. 

Vékony fenyóhaszonfa eladás. 1908 1930. sz. — Kapcsolatban 
folyó évi február hóban 1408. szám alatt közzétett előzetes árve
rési hirdetménynyel ezennel közhírré tétetik, hogy Besztercze-
bányán, 1908. évi április hó 22-én délelőtt 10 órakor a m. kir. 
erdőigazgatóság tanácstermében zárt írásbeli versenytárgyalás utján 
el fog adatni az alább megnevezett erdőgondnokságok kerületé
ben az elmúlt tél folyamán termelt gyéritési faanyag a következő 
csoportosítással: 
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1. Zólyom-
íipcse 3406 5657 7410 6216 42687 3250 49264 545-30 14398 86 1440 

2. Luczatő 284 516 584 528 3461 322 52'48 7-88 797 31 80 
3. Garamszent

andrás 1614 2104 2333 1665 11215 313 5108 57-20 2115 95 220 
4. Jeczenye . 1711 1803 1316 1185 8150 216 33-13 14-19 1288 67 130 
5. Garampéteri 561 — 135 296 2144 374 58-84 1-00 762 22 80 
6. Rezsőpart-_. 6411 — 11919 380 1664 14 1-16 — 3022 18 310 
7. Kisgaram.._ 395 685 2088 417 2095 93 5-11 3-89 771 71 80 
8. Mihálytelek 4277 3149 8958 2258 12359 752 122-14 45-24 4857 41 490 
9. Benesháza 9335 14770 19346 20862 137282 5159 608-34 4881 22560 33 2260 

10. Vaczok ... 247 2233 31362 19087 129665 831 105-72 3-90 17511 71 1760 



Az összes választékok kérgezett, a karók hegyezett állapotban 
hozzáférhető utmenti erdei rakodókra vannak kihozva. Méretek: 

1. Karók 1 6 m hosszúságban 3 - 0—6 cm alsó átmérővel. 
2. Karók 2 5 „ „ 5—7 . „ 
3. Léczek 6 m hosszúságtól fölfelé, 5—8 cm alsó átmérővel. 
4. Vékony rudak 4 m hosszúságtól fölfelé 1—1 m hossz

különbözetben; felső átmérő 7—11 cm, középátmérő 12 cm-\g. 
5. Vastagabb rudak 4 m hosszúságtól felfelé 1—1 m hossz

különbözetben, középátmérő 12 cm-en felül. 
6. Egyéb haszonfa 1, V5, 2 és több m hosszúságban termelt 

bánya- és épületifa, 10 cm legkisebb felső átmérővel. 
A vaczoki erdőgondnokságnál a vékony rudak kivételesen 

teljes hosszban 3 cm legkisebb felső átmérőig vannak kitermelve. 
Az ajánlatok minden csoportra külön összegben tüntetendők 

ki, de egy ajánlati lapon tehetők. 
A faanyagok rakodónkinti részletes kimutatása, árverési fel

tételek, úgyszintén ajánlati űrlapok és boríték az erdőigazgatóság
nál szerezhetők be. 

Távirati vagy utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Beszterczebánya, 1908. évi márczius hó. 

(27) M. kir. erdőigazgatóság. 

Vadöri állás betöltendő a szerencsi czukorgyár monoki bér
gazdaságában. Akik ezen állást elnyerni óhajtják, küldjék kérvé
nyeiket bizonyítvány-másolatokkal felszerelve a gyárvezetőség 
czimére Szerencsre. (26. III. 1.) 

Pályázati hirdetmény. 1492. sz. — Alólirott m. kir. főerdőhivatal 
kerületében két I-ső osztályú erdőaltiszti (főerdőőri), továbbá egy 
Il-od osztályú erdőaltiszti (erdőőri), előléptetés esetén három Il-od 
osztályú erdőaltiszti (erdőőri) vagy három segéderdőőri, esetleg 
3 erdőlegényi állásra pályázat nyittatik. 

Az I-ső osztályú altiszti állással 800 K évi fizetés és 200 K 
személyi pótlék, a Il-od osztályú altiszti állással 600 K fizetés és 
100 korona személyi pótlék, mindkettőre nézve természetbeni 
lakás vagy ennek hiányában törvényszerű lakbér és lakbérpótlék, 
valamint egyéb rendszeresített mellékilletmények, a segéderdőőri 
és erdőlegényi állással 500, illetve 400 K szegődménydij, természet-



beni lakás vagy ennek hiányában törvényszerű lakbér és egyéb 
rendszeresített mellékilletmények vannak összekötve. 

Az altiszti (főerdőőri és erdőőri) állásra pályázók az 1879. évi 
X X X törvényczikk 37. §-ában követelt szakvizsga letételét, az 
államrendészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók ezenfelül ép 
és erős testalkatukat, különösen jó látó és hallóképességüket 
kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos vagy honvédtörzsorvos 
által kiállított bizonyitványnyal, továbbá életkorukról és illetősé
gükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, végül eddigi szolgálatukat 
és annak eredményét, nemkülönben a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és írásban való teljes bírását igazoló okmányokkal fel
szerelt és sajátke/.üleg irt kérvényüket elüljáró hatóságaik, esetleg 
az illető járás politikai hatósága utján folyó évi május, hó 15-ig 
alólirott főeidőhivatálnál nyújtsák be. 

Az erdőlegényi állásokért pályázók nőtlenségi állapotukat is 
kimutatni tartoznak. 

Lippa, 1908. évi április hó 9-én. 
(28) M. kir. főerdőhivatal. 

Pályázat erdő- és irodatiszti állásra. 640/908. sz. — Az állás 
tartós. Kívánatosak: A magyar és német nyelvnek szóban és írás
ban való tökéletes bírása, biztos számolási képesség és jó kézírás. 
Szakismeretek nem feltétlenül szükségesek. Az erdészeti, vadászati 
szakban, faüzletben való jártasság és nős állapot előnyt biztosí
tanak. Javadalmazás havi 100 korona s a sajátszükségletre való 
tűzifa házhoz szállítva. Nőtlen részére egy bútorozatlan szoba. 
Ingyen orvosi kezelés és gyógyszerek. Pályázati kérvények német 
nyelven írandók s tartalmazniuk kell kimerítő életleirást az eddigi 
tevékenység, szerzett ismeretek és családi állapot, felsorolásával. 
Csatolandók: bizonyítványok másolatai német fordításban s fénykép 
(mely régibb is lehet), utóbbi vissza fog küldetni. Megemlítendő 
még a testmagasság és a katonai kötelezettségnek miként történt 
teljesítése. Rövid pályázati kérvény magyar nyelven is csatolandó. 
Levelek ajánlva nem küldendők. 

Erdészeti hivatal Diósjenő. (Nógrád m.) 
(29) . Schölzel 

főerdész. 



Faárverési hirdetmény. 551 1908. sz. — A csikszentmártoni 
közbirtokosság nevében alulírottak ezennel közhírré teszik, hogy 
a birtokosság tulajdonát képező III. Havasvész Vaszok-patak erdo-
részében a m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 7604—905. sz. 
rendeletével megadott engedély alapján 182'4 kat. holdon meg
becsült 37.448 m gömbölyű luczfenyő haszonfa és 131 m göm-
bölyübükkhaszonfa 187.460 K,azaz egyszáznyolczvanhétezernégyszáz 
hatvan korona kikiáltási árban 1908. évi április hó 27-én délelőtt 10 
órakor a községházánál megtartandó zárt Írásbeli ajánlattal egybe
kötött nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. 

Az árverezők az árverés megkezdése előtt az árverést vezető 
elnök kezéhez, a kikiáltási ár 10 (tiz) százalékát bánatpénzben 
kötelesek letenni és az egy (1) koronás bélyeggel ellátott Írásbeli 
zárt ajánlatok a megajánlott összeg 10 (tiz) százalékának megfelelő 
óvadékképes értékpapírral látandók el és abban kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési szerződési feltételeket is ismeri és azoknak 
magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el, valamint az erdő fatömege 
becsértéken alól eladatni nem fog. 

Az árverési feltételek és a becslésre vonatkozó közelebbi 
adatok a közjegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekint
hetők. 

Csikszentmárton, 1908. április 9-én. 
(30) A közbirtokossági elnök. 

Árverési hirdetmény. Csikcsomortán közbirtokosság részéről 
közhírré teszem, hogy a nevezett közbirtokosság tulajdonát képező 
és Sulcza völgyére hajló kövessarok erdőrész mintegy 35 kat. hold 
kiterjedésű területén lévő és 25.588 - 5 m3-rt becsült luczfenyő 
haszonfa eladása iránt Csikcsomortán községházánál 1908. évi május 
hó 4-én délelőtt 10 órakor zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilt 
szóbeli árverés fog tartatni. 

Kikiáltási ár 184.185 K. (Egyszáznyolczvannégyezeregyszáz-
nyolczvanöt K.) 

A kikiáltási ár 10u/'o-a bánatpénzképpen az árverési biztos 
kezéhez leteendő. 



Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt ajánlatok szintén 1 0 % 
bánatpénzzel vagy megfelelő óvadékképes 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 közbirtokosság 
elnökénél megtekinthetők. 

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

Csíkszereda, 1908. évi április hó 9-én. 
(31. II. 1.) Bűciier s. k. 

m. kir. erdőgondnok. 

Erdészi állást keres több évi gyakorlattal biró erdész. Ugy 
kezelési teendőkben, mint irodai és műszaki munkálatok végzésé
ben elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, nemkülönben vad
tenyésztés terén és a vadászatok rendezésében is. Beszéli a magyar, 
román és német nyelvet. 

Megkeresések e lap kiadóhivatalához kéretnek. 
(32. II. I.) 

Faárverési hirdetmény A Námesztó községi volt úrbéres bir
tokosság 1908. évi május hó 5-én, délelőtt 10 órakor a község
házán tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen külön-külön 

eladja a tulajdonát képező erdő ^ f ^ f n ^ ° V a nevü részében 1908. évre 1 1 1 Belkovka 
, .. 1 0 7 . . , . , , 2 3 6 4 ,, . , ,3091-61 , 
kijelölt -g^- kat. holdon található "b . e n y ° n e (585ÖT e 

és •= Zs db. jegenyefenyőnek ',Z7nn m3-re becsült tövön álló fa-763 J J 650-83 
készletét. 

25351-92 
Kikiáltási ár ^ „ korona. Kiszállítási határidő: bezárólag 

1909. évi április hó l-ig. 
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet

ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; b) ha tisztán kivehető 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a 



megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel meg
jelölését szószerint tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben 
foglaltatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel 
ellátva adatnak be ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak 

2540 
magát teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképpen koronát tar-

1280 
talmaznak; g) ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az 
ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan 
kiolvasható; és h) ha a boríték kívül „Ajánlat a Námesztó köz
ségi volt úrbéres birtokosság ^ ^ " ^ ^ a nevü 1908. évi vágásából 
eladandó fakészletre" felírással van ellátva. Utóajánlatok egyáltalá
ban nem fogadtatnak el. Az árverés eredménye az elfogadott 
ajánlatbenyujtóra azonnal, eladóra azonban csak az illetékes hatóság 
jóváhagyása után válik kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek az alsókubini 
m. kir. állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt turdossini 
m. kir. járási erdőgondnokságnál és a Námesztó községi volt 
úrbéres birtokosság elnökénél tekinthetők meg naponta 11 — 12 óra 
között. 
(33) Turdossini m. kir. járási erdőgondnokság. 

úA ú4 ú% 
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ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta : Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középitéstan 
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 1 8 8 5 - 8 9 (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 K 50 f, másoknak 2 K 50 f. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség heküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANGENS-TÁBLAZATOK. 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 J., Szécsi Zs. és 
Illés N.; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K., kötve 13 K. 

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Qaul 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. 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 ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K., másoknak 5 K 
Ő 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 

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. Ara 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. 
ERDÓÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. 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. 
ERDŐBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K., 

ill. 6 K. 
„AZ ERDŐ" kiadóhivatalában 

Budagest, IV. Egyetem-utcza, Franklin Társulatnál magrendelhető „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. ERDOAKADEMIA TÖRTÉNETE ÉS ISMER

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

A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELESE ÉS 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 ERDŐHASZNALATTAN 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.) 
Ára 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. , 
BETUSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA I— 

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

ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ára: 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.) Ara 2 K. , 

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ES MŰVELÉSE. Irta: Vadas Jenő 
Ara 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 
KEDVEZMÉNY. Dr. Farkas Márton vízgyógyintézétének (Budapest, 

V., Báthory-u. 3 . sz.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjai 3 5 % árkedvezményben részesülnek. 




