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Közigazgatási bírósági döntvények és elvi jelen
tőségű határozatok. 

i . 

Állami kezelésbe vett erdők erdőgazdasági teendőit szabályozó 
eljárással kapcsolatos beadványok bélyegmentesek. 

10564/1902. P. sz. Ö Felsége a király nevében a magyar királyi köz
igazgatási bíróság L. Menyhért gy.-i lakosnak bélyegilletékügyét, melyben a 
gy.-i magyar királyi adóhivatal az 1901. évi K. j . 6. tételszám alatt 4 korona 
bélyegiüetéket szabott ki s ezt a sz.-i magyar királyi pénzügyigazgatóság 1902. 
évi j anuár hó 18. napján 1885. szám alatt kelt végzésével helybenhagyta, a 
nevezett fél által beadott panasz folytán 1903. évi február hó 13. napján tar
tott nyilvános ülésben tárgyalás alá vévén, következőleg itélt: A magyar 
királyi közigazgatási bíróság ennek a panasznak helyet ad s ehhez képest 
panaszlót a tőle követelt illeték megfizetésének kötelezettsége alól felmenti. 
Indokok : A panasznak helyet kellett adni, mert az 1898. XIX. törvónyczikk 60. §-a 
értelmében az állami kezelésbe vett erdők erdőgazdasági teendőit szabályozó 
eljárással kapcsolatos beadványok bélyegmentesek. 

II. 

3657/1902. K. szám. Községi vadászterület bérbeadásánál 
az árverési feltételek közé olyan kikötés, hogy a község az 

Ígéretet tevő árverelök közt minden indokolás nélkül szabadon 
választhat, fel nem vehető. 
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E G Y E S Ü L E T I H I R D E T É S E K . 
Figyelmeztetés. Az egyesületi könyvkiadmányokból az egyesületi tagok 

csak egy példányt szerezhetvén meg a megállapított kedvezményes áron, több 
példány megrendelése esetében a többi példány után a nem tagok szamára 
megállapított ár küldendő be. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a következő m ű v e l i rendelhetők meg:: 

„Erdészeti Lapok". Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Erdő- és 
földbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára. Szer
keszti Bund Károly. 1903. XLH. évfolyam. Előfizetési á ra 1 évre 16 korona. 
Megjelenik minden hó 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok 
mérsékelt áron. . 

„Az erdó'ó'r* vagy „Az erdészet alapvonalai kérdésekben és feleletekben* 
Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Erdészeti műszaki segédszolgálatra készülő 
egyének, földbirtokosok, községi elöljárók és néptanítók részére. Ára 6 K.; 
6 kor. 55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

„Az erdőrendezéstan kézikönyve." I r t a : bölcsházai Belházy Emil. I. rész. 
Ára tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K. 

„Erdészeti növénytan." I r t a : Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. 
kötet Általános növénytan. Ára tagoknak 5 K. 60 fill., nem tagoknak 8 K.; 
teljesen elfogyott. — II. kö te t : Növényrendszertan. Részletes növénytan. Növény-
földrajz. Ára tagoknak 12 K., nem-tagoknak 18 K. 

„Erdei facsemeték nevelése.' Irta : Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 3 K., 
nem tagoknak 4 K.; 45 fill. postaköltség beküldése esetén bérmentve küldetik. 

„Erdészeti Épitéstan." I r t a : Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középités-
tan. Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fii., nem tagoknak 16 K. — II. rész: 
Ut-, Vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K" 

„Magyar Erdészeti Oklevéltár." Szerkesztette és történeti bevezetéssé, 
el lá t ta : Tagányi Károly. 3 kötet. 1896. Ára tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 KI 

„Erdészeti Rendeletek Tára-" 1880—1884, (I—IV.) és az 1885—89 (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) 

Az 1890. (X.) évfolyam teljesen elfogyott. 
Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1892 (XII.) évfolyam teljesen elfogyott. 
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 0 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 1899 (XIX.) évfolyam ára tagoknak 3 K., nem tagoknak 5 K. 
Az 1900. (XX.) évfolyam ára tagoknak 60 f., nem tagoknak 1 K. 20 l. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése 

esetén bérmentve küldetnek. 
Tangens-Táblázatok. Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K. nem 

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Budapest, VI., Teréz-körút 24/a). 
„A legelöeráök." I r t a : Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapck 

1895. évi l—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak 1 K. 60 fill., nem 
tagoknak 2 K. 40 fill; 55 fill. postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető. 
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Az Erdészeti Zsebnaptár 1903. évi (XXII.) évfolyama Ára egyesületi tagoknak 
2 K., mások számára 3. K. 

„A vadászati ismeretek kézikönyve." Í r t á k : Belházy J„ Szécsi Zs. és 
Illés N. ; négy kötet ára az 0. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K., kötve 13 K. 

„Hazánk házi faipara." Irta Gaul Károly. Á r a tagoknak és könyvkereske
dőknek 1 K. 40 fillér, másoknak 2 K. Bérmentesítésre 45 fillérrel több küldendő. 

„A bükktüzifa romlása és az ellene való védekezés." I r t a : Gellért József. 
Ára tagoknak 60 fillér, másoknak 1 K. Bérmentesítésre 35 fillérrel több küldendő. 

„A külföldi fanemek megtelepítése stb." I r t a : Pech Dezső. Ára tagoknak 
és könyvkereskedőknek 3 K., másoknak 4 K. Bérmentesítésre 45 fillér küldendő. 

„0 felsége nagy fény nyomatú arczképe." Ára tagoknak 7 K., nem tagoknak 
8 K. Bérmentve küldetik. 

„Erdészeti induló" és „Nemes sziv-keringö" zongorára. Irta Szmik Gábor. 
Ára az indulónak 1 K., a keringőnek 2 K. Az eladásból befolyó összeg az 
Erzsébet királyné-alapítvány gyarapítására fordittatik. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél továbbá megrendelhetők a következő 
népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül egyen
kint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők : 

„Az erdei vetésről és ültetésről." 
„A vágásra érett erdő kihasználása." 
„Az erdők felujitása, kapcsolatosan azok rendszeres kihasználásával.* 
„Az erdők berendezése." 
Valamennyit Fekete Lajos irta. Egy-egy füzet ára 2 K. 
Népszerű erdészeti növénytan. I. füzet. Spórás növények. Irta Fekete Lajos. 

Ára 4. K. 
A szerzőknél rendelhető m e g : 

„Erdömiveléstan." Irta : Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K.. 
nem tagoknak 10 K. 

„Erdörendezéstan." I r t a : Fekete Lajos (Selmeczbánya). Ára 12 K. 
„A tölgy és tenyésztése." I r ta : Fekete Lajos (Selmeczbánya). Ára tagok 

nak 4 K., nem tagoknak 6 K. 
„Erdöértékszámítástan." II. kiad. Irta Fekete Lajos (Selmeczbánya) Ára 6 K, 
„Erdészeti nyereségszámitástan." Irta Fekete Lajos (Selmeczbánya). Á ra 

4 korona. 
„A szálaié erdők berendezése" Irta Fekete Lajos (Selmeczbánya). Ára 

1 K. 20. f. 
„Erdőbecsléstan." II. kiad. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. (Kapható 

Fekete Lajos m. k. főerdőtanácsosnál Selmeczbányán.) Ára 8 K. 
„A legelőerdök berendezése, kezelése és hasznosítása." I r t a : Márton Sándor 

Ara tagoknak 4 K. 80 fill., nem tagoknak 6 K. 
, A selmeczbányai m. k. erdőakadémia története és ismertetője." I r t a : Vadas 

Jenő, Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K., akadémiai hallgatóknak 2 K.) Kapható 
a szerzőnél (Selmeczbányán) is. Az Orsz. Erd. Egyesület a megrendelésnek csak 
akkor tehet eleget, ha a t. megrendelők a könyv árával egyidejűleg 55 fill. 
postaköltséget is beküldenek, a mikor a könyv bérmentve, ajánlva adatik postára. 

Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti m ű v e k : 
„A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása." Szer

keszte t te : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a földmivelésügyi 
m. kir. ministerium. 1896. 
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„Az erdöhasználattan kézikönyve." Irta: Szécsi Zsigmond. II. kiadás. Ára 
tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

„Általános földmérestan." Irta: Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható Joerges 
A. ö z v . és fiánál Selmeczbányán.) 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. 
„Az erdőtörvény magyarázata." Irta : dr. Klekner Alajos. Franklin-társulat 

Ara 4 K. 
„Az erdőtörvény magyarázata." Irta : ifj. Sárossy-Kapeller Ferencz. Buda

pest, Weissmann testvérek. Ára 4 K. 
„Erdészeti segédtáblák." Ára 8 K. 
„Erdei rovatos napló". Ára 1 K. 20 f. 
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapesten. 
„Termési táblák." 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőreade-

zősége. (Jolsva, Gömörm.) Ára 2 K. 


