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Egyesületi hirdetések.
Figyelmeztetés. Az egyesületi könyvkiadmányokból az egye
sületi tagok csak egy példányt szerezhetvén meg a megállapított
kedvezményes áron, több példány megrendelése esetében a többi
példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be.
Az „Erdészeti Épitéstan" I. részének, a „Kö'zópitéstan" czimü
— 100 aranynyal jutalmazott pályamunkának — I". kötete, vala
mint II. része, az Ut-, vasút- és hidépitéstan megjelent. Szerzője:
Sobó Jenő magyar kir. bányatanácsos, akadémiai tanár. Az I. rész
első kötete 47 ivre terjed és 1633 ábrát tartalmaz; ára az Orsz.
Erd. Egyesület tagjai számára 5 frt 60 kr., nemtagok számára
8 forint; a II. rész 61 ivre terjed és 1083 ábrát tartalmaz; ára
egyesületi tagoknak 6 forint, másoknak 8 forint. Mindkettő meg
rendelhető (legczélszerübben postautalványnyal) az Orsz. Erd. Egye
sület titkári hivatalánál. Nemtagok számára való eladással meg
van még bizva Joerges A. özv. és fia könyvkereskedő czég is
Selmeczbányán.
Az „Erdészeti

zsebnaptár" legújabb

(1899. évi XVIII.)

évfo

lyama elfogyott.
Az „Erdészeti Növénytan II. k. Növényrendszertan. Részletes
növénytan. Növény földrajz" czimü, 2 0 0 aranynyal jutalmazott pálya

munka ára az egyesület tagjai számára 6 (hat) frt, nem tagok
számára 9 (kilencz) frt. Legczélszerübben póstautalványnyal rendel
hető meg az Orsz. Erd. Egyesület titkári hivatalánál.
„Az Erdő-Őr'' vagy „Az erdészet

alapvonalai

kérdésekben és

feleletekben" czimü munka h e t e d i k kiadása megrendelhető. Fel
kéretnek tehát azok a t. erdőhivatalok, erdögondnokságok és szak
társak, kik az erdészeti műszaki segédszolgálatra készülő egyének
részére ezt a könyvet megszerezni kívánják, hogy annak posta
utánvétel utján leendő megküldése iránt az „Erdészeti Lapok"
kiadóhivatalát értesíteni szíveskedjenek. Ára példányonkint 3 frt.
— Ha a megrendelés alkalmával a könyv ára mellett még 25 kr.
postaköltség is küldetik, akkor a megküldés bérmentve (keresztkötés alatt, ajánlva) történik.
Az „Erdészeti Rendeletek Tára" 1 8 8 0 — 8 4 . ( I — IV.) évfolya
mának III. kiadása teljesen elfogyott, valamint az 1890. (X.) és 1892.
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(XII.) évfolyamok I. kiadása is. (Az I—IV. évfolyamot az egyesület
mérsékelt áron visszaváltja. Ajánlatok a titkári hivatalhoz intézendők.)
„Erdészeti

növénytan I. k. Általános

növénytan" czimü, 200

aranynyal jutalmazott pályamunka ára az egyesület t a g j a i részére
2 frt 80 kr.; nem tagok részére pedig 4 frt. Legczélszerübben
postautalványnyal rendelhető meg az Országos Erdészeti Egyesü
let titkári hivatalánál, mely a müvet abban az esetben, ha a fön
tebbi összegen felül még 25 kr. beküldetik (keresztkötés alatt,
ajánlva), bérmentve küldi meg.
Az „Erdórendezéstan" kézikönyvének (I kötet; irta: bölcsházai
Belházy Emil m. kir. főerdőtanácsos) ára az egyesület t a g j a i
részére 3 frt, n e m t a g o k részére pedig 5 frt. Legczélszerübben
postautalványnyal rendelhető meg az Országos Erdészeti Egyesület
titkári hivatalánál.
A legelő erdők berendozése, kezelése

é s hasznosítása. Erdő-

és gazdatisztek, valamint erdő- és mezőgazdák számára. I r t a :
Zsarolyáni Márton Sándor m. kir. főerdész. Az Országos Erdészeti
Egyesület által 100 darab aranynyal jutalmazott pályamunka.
Ára 3 frt. Az Országos Erdészeti Eggesület tagjai az egyesület
titkári hivatalánál 2 frt 40 kr. kedvezményes áron
rendelhetik
meg. (Budapest, V. Alkotmány-utcza 10. sz.)
„A legelő-erdők. — A legeltetés kérdése Magyarországon és
annak megoldása mezőgazdasági uton" czimü munka (irta: Földes
János m. kir. főerdész) még kapható. Az „Erdészeti Lapok" 1895. évi
I—V. füzetében közölt ezen munkát, az egyesület dicsérettel tüntette
ki. A külön kiadásnak ára az egyesület tagjai számára 80 kr., nem
tagok számára pedig 1 frt 20 kr. Megrendelhető az Orsz. Erd. Egye
sület titkári hivatalánál (Budapest, V. Alkotmány-utcza 10. sz.)
Az

„Erdészeti

Rendeletek

Tára"

1891.

évi

vagyis

XI.

az 1893. és 1894. évi, vagyis XIII. és XIV. évfolyama
(ez a két évfolyam
egy füzetben),
továbbá
az 1895.,
az 1896. és 1897. évi, vagyis XV., XVI. és illetve XVII.
évfolyama az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalánál
(Budapest, V. ker., Alkotmány-utcza 10. szám.) megrendelhető.
Ára az egyesület tagjai számára az 1891. évfolyamnak 30 kr.,
az 1893. és 1894. évfolyamot tartalmazó füzetnek 60 kr., az
1895.4 évfolyamnak 30 kr., az 1896.4 évfolyamnak 25 kr., az 1897.4

886
évfolyamnak 30 kr.; nem tagok számára
20 kr., 60 kr., 50 kr., illetve 60 kr.

pedig 60 kr., 1 frt

Az „Erdészeti Rendeletek Tára" 1885.—89. (IV—IX.) évfolya

mából a II. kiadásnak ára az egyesület tagjai részére 1 frt 20 kr.,
nem tagok részére pedig 1 frt 80 kr.
Az „Erdei facsemeték nevelése" czimü munka megrendelhető
az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalánál (Budapest, V.,
Alkotmány-utcza 10. sz.). Ára az egyesület tagjai részére 1 frt
50 kr., nem tagok részére 2 frt.
Az „Erdöhasználattan" kézikönyvének, néhai Szécsi Zsigmond
m. kir. föerdőtanácsos, erdőakad. tanár által átdolgozott s bővített
II. kiadása megrendelhető az Orsz. Erdészeti Egyesület titkári
hivatalánál (Budapest, V., Alkotmány-utcza 10.) A könyv ára
az Országos Erdészeti Egyesület tagjai részére 6 frt, nem
tagok részére pedig 8 frt. Megrendelhető postautalványon, vagy
pedig utánvétellel való küldésre egyszerű levelezőlapon is.
„Magyar Erdészeti Oklevéltár" (Magyarország ezredéves fenn
állásának emlékére kiadta az Orsz. erdészeti egyesület). Szerkesz
tette és történeti bevezetéssel és tárgymutatóval ellátta : T a g án y i Károly. A három vaskos kötetből álló munka megrendelhető
az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalában (Budapest, V.
ker., Alkotmány-utcza 10. sz., II. e.). Ára az egyesület tagjai szá
mára 10 frt, nem tagok számára 20-frt.
Erdömüveléstan. Irta: Vadas Jenő m. kir. erdőtanácsos, erd.
ak. tanár. Az Orsz. Erd. Egyesület által pályadíjjal jutalmazott
munka. Ára az egyesület tagjai számára 3 frt 5C kr, nem tagok
számára 5 frt. Megrendelhető az egyesület titkári hivatalánál.
„Erdész-induló" és „Nemes sziv. — Keringő." Zongorára. Irta

Szmik Gábor. Ára az indulónak példányonkint 1 korona, a keringőnek 2 korona. Megrendelhetők az egyesület titkári hivatalánál (Alkot
mány-utcza 10 sz. II. em.). Az eladásból befolyó összeg „A magyar
erdő tisztek árvaleányait segélyző alapítvány" gyarapítására fordittatik!
Ö felsége

nagy fénynyomatu

arczképe, a mely az egyesület

nagytermében levő eredeti olajfestmény után készült, megrendel
hető az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalánál (Buda
pest, V., Alkotmány-utcza 10.). Ára az egyesület tagjai részére
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c s o m a g o l á s s a l é s p o s t a k ö l t s é g g e l e g y ü t t 3 frt 50,
nem tagok részére 4 frt.
Közvetlenül a szerzőnél rendelhető meg:
„A tölgy és tenyésztése" czimü pályadíjnyertes munka
a szerzőnél, Fekete Lajos m. kir. főerdőtanácsos és aka
démiai tanárnál rendelhető meg. Megrendelések egyszerű levelező
lapon, vagy postautalványon közvetlenül Selmeezre, a szerzőhöz
intézendők. Ára az egyesület tagjai részére 2 frt, nem tagok ré
szére 3 frt.
Ugyancsak Fekete Lajos m. kir. főerdőtanács és ak. tanárnál
rendelhetők meg: az „Erdőértékszámitástan" II. javított és bőví
tett kiadása (ára 3 frt), és az „Erdöbecslóstan" II. teljesen átdol
gozott kiadása. (Ára 4 frt.)
Ugyancsak a szerzőnél rendelhető meg:
A selmeczbányai m. kir. erdőakadémia története és ismertetője.
Darányi Ignácz földmivelésügyi m. kir. minister megbízásából irta
Vadas
Jenő m. kir. erdőtanácsos és ak. tanár. Megrendelhető
szerzőnél (Selmeczbánya) és az „Erd. Lapok" kiadóhivatalánál*)
(V. ker., Alkotmány-utcza 10. sz.) A 24 ivre terjedő, képekkel
díszített s térképpel ellátott munka ára 2 frt. (Erdőgyakornokok
nak 1 frt 50 kr; akadémiai hallgatóknak 1 frt.)
*) Az „Erdészeti Lapok" kiadóhivatala azonban csak abban az esetben
tehet eleget a megrendeléseknek, ha a t. megrendelők a könyv árát és a
25 krnyi portóköltséget egyidejűleg beküldik, amikor aztán a könyv keresztkö
tés alatt ajánlva adatik postára.

