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Az „Erdészeti Lapok" 1907. évi XIV. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

A z 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. 

Egyetemes husszóla-müszereket 
és erdei busszólákat 

M T o p t i k a i t á v o l s á g m é r áss e l . 
Á r © 5 f r t - t ó l f e l f e l é . 

HtiFÓ-asxtalokat néagésvonalzdltltal , aa6rö-
szalagokat, faátlalőkat. rajzeszközöket, terfl-
letmértiket (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési magtereket készít a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R é s F I A 
cfáuz. és kii. udvari látszerész- és müszergyároa 

Bécs, (I.f KohlmarM 8.) 
Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 

kitüntetve. — 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen éa bérmentve. 

Javításokat leggyorsabban éa legpontosabban teljééit. Mlnden-

I féle műszerből készletet tart. 
Valamennyi mérő műszereink Calderoni és Tsa budapesti czégtöl Is 

| beszerezhetők. Minden műszer ozégünkkei van ellátva. a. xn. 7> 

„Több forgatható gereblyeszer i i részszel biró, lekaszált mező
gazdasági termények forgatására szolgáló gép" czimü 1904. évi 
márczius hó 29-én kelt 31.150 számú magyar szabadalom szá
mára, az 1905. évi szeptember hó 28-án kelt 35.784. számú pót
szabadalommal együtt kerestetnek vevők vagy engedményesek. 
Szives ajánlatok „Z. 128." jelige alatt czimzendők: Rafael & Vltzek, 
Wien, /., Oraben 28. (5. II. 2.) 
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Az egykerekű kézikapáló ós 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. Síddel Károly örökösei gépgyára Győrött. (3. IV. 4.) 

Pályázat. A herczeg Esterházy kapuvári jószágának bérnök-
ségénél egy 5600 kat. hold kiterjedésű, többnyire égererdő keze
lésére f. évi október hó 1-vel egy főerdészi állás jött üresedésbe. 

Pályázhatnak, kik az akadémiát és az államvizsgát sikerrel 
végezték, kik az erdőkezelésben, a nemesvad-tenyésztés és a vadá
szatkezelésben kellő jártassággal birnak, azonkívül megkívántatik 
erőteljes életkor és a németnyelv birása. 

Javadalmazás a következő: készpénz 2400 K, tej 1825 liter, 
fa 40 köbméter, lakás természetben kerttel, uradalmi fogat hasz
nálata, faeladási jutalék és lőpénz, 5 % jutalék a tiszta jövedelem 
után. 

A folyamodványok augusztus hó 15-ig beadandók. 
(4. III. 3.) Kapuvári bérnökség. 

Faeladási hirdetmény. Nagyméltóságú gróf Esterházy Miklós 
Móricz ur csákvári uradalma (Fejérmegye) ajánlat utján nagyobb-
mennyiségü tölgy, bükk, gyertyán, hárs és kőris szálfákat ad el. 

Kívánatra az eladási feltételek megküldetnek. 
Csákvár, 1907 június 22-én. 

(6. III. 2.) Uraáalmi eráőhivatal. 
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H O L F E L D erdötanácsos-féle 
sflöSb v a d t a k a r m á n y, illetőleg 

öz-nyalafópor és öz-nyalatókö 
A téli etetéshez ajánljuk a gyakorlatban 26 éven 
át bevált s az aggancsképződésre, valamint a 
vad egészségére kedvezően ható (2 xv m 

vadtakarmányt ill . őz-nyalatóport 
HOLFELD erdő-tanácsos örökösei 
E i c h w a l d , Tep l i t z mel le t t (Csehország) 

Vizslakölyök. Ot darab választott német rövidszőrü vizsla-
kölyök eladó. Intézőség Sárpentele, posta Székesfehérvár. (8. III. 1.) 

Versenytárgyalási hirdetmény az ilva-lesvölgyi erdei vasút jármű 
berendezése és felszerelése tárgyában. Az ilva-lesvölgyi korlátolt 
közforgalmú 760 mm nyomtávolságú, gőzüzemű erdei vasúthoz 
szükséges járművek szállítására nyilvános versenytárgyalást hirdetek; 

A szállítás tárgyát képezi: 
a) 3 darab személyszállító-kocsi 24 személy befogadására, 

beállítható tengelyekkel és kézifékkel, b) 6 darab fedett (zárt) 
fékes teherkocsi 6-o t hordképességgel, c) 40 darab erdei vasúti 
kocsi 6-o t használati hordképességgel, forgózsámolylyal, kézifékkel, 
és biztonsági rakoncza kocsitolással, d) 40 darab erdei vasúti 
kocsi, mint az előbbi c) pont alattiak, de fék nélkül. 

Az ivenkint egykoronás bélyeggel ellátott s a pályázati fel
tételekben körülirt módon kiállított ajánlatok a beszterczei m. kir. 
erdőigazgatóságnál folyó évi augusztus hó 12-én délelőtt 10 óráig 
nyújtandók be. 
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Az ajánlatok akár az a—d) pontok alatt felsorolt összes 
tárgyakra, akár pedig külön-külön az alábbi két csoportra és pedig 
külön a személy- és fedett teherkocsik és külön az erdei vasúti 
kocsik szállítására tehetők meg. 

Az ajánlatok alapjául szolgáló pályázati feltételek, a kötlevél 
s ajánlattervezet és az egyes tárgyak leírását tartalmazó részletes 
szállítási feltételek a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság, székhelye: 
Besztercze — Besztercze-Naszód vármegye — Alsó külváros 27. sz. 
hivatalos helyiségeiben a hivatalos órák alatt megtekinthetők, 
illetőleg ugyanott minden egyes csoportra nézve 20 (husz) koro
náért megszerezhetők. 

Beszterczén, 1907. évi június hóban. 
(9. II. 1.) M. kir. erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetés. Báró Jósika Sámuel ur ő exczellencziája 
csákigorbói hitbizományi uradalmában a szurduki (Sz. v. v.) vasúti 
állomástól 6 kilométer (megyei ut mentén) távolságra 165 kat. 
hold kiterjedésű erdőségnek a faállománya — közte 7516 drb 
20—60 cm vastag tölgyfa — eladó. A fatömeg áll: 3974 - 8 ms tölgy, 
1412 m* cser, 8376 m% bükk műfából és 14.450 mz tűzifából. 

írásbeli zárt ajánlatok legkésőbb f. évi augusztus hó 10-éig, 
ajánlott levélben, a felajánlott ár 10%-ának, mint bánatpénznek — 
amely lehet készpénz, óvadékképes értékpapír — melléklésével 
a hitbizományi uradalmi erdőgondnokság czimére Csákigorbóra 
küldendők. 

Ugyanitt az eladási és egyéb feltételek megtudhatók. 
Tulajdonos fentartja magának a jogot, hogy a beérkezett 

ajánlatok közül szabadon választhasson. 
A meg nem felelő ajánlatoknak bánatpénzei legkésőbb f. évi 

augusztus hó 20-áig fognak az illetőknek visszaküldetni. 
Csákigorbó, 1907 július hó. 

(12) Báró Jósika hitbizományi uradalom eráőgonánoksága. 

Faárverési hirdetmény. 722/1907. sz. — A csikszentmártoni 
közbirtokosság nevében alólirottak ezennel közhírré teszik, hogy a 
birtokosság tulajdonát képező II. havasrész „Vaszokpatak" erdő
részében a m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 76.047—905. sz. 



rendeletével megadott engedély alapján 182 -4 k. holdon meg
becsült 37.448 m3 gömbölyű luczíenyő haszonfa és 131 m3 göm
bölyű bükk haszonfa 187.460 K, azaz egyszáznyolczvanhétezer
négyszázhatvan korona kikiáltási árban 1907. évi július hó 22-ikén 
délelőtt 10 órakor, a községházánál megtartandó zárt Írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek 
el fog adatni. 

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 tiz (10) százalékának megfelelő 
óvadékképes értékpapírral látandók el és abban kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési szerződési feltételeket ismeri és azoknak 
magát aláveti. 

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

Az árverési feltételelek és a becslésre vonatkozó közelebbi 
adatok a körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csikszentmárton, 1907. évi július hó 2-án. 
Darvas Qábor Albert Mihály Éltes Mózes 

községi biró. birt. elnök. körjegyző. 
(10) 

Árverési hirdetmény. 87/907. kj. sz. — Melynél fogva ezennel köz
hírré tétetik, hogy a m. kir. földmiv. miniszter ur ő nagyméltóságának 
1905 január 4-én kelt 109.296/904. 1/36. sz. magas rendelete alap
ján Királynémeti község tulajdonához tartozó a „Hegewald" nevü 
dűlőben 2. sz. osztagnak 45 kat. hold területéről kihasználandó 
30.310 K 30 fill. becsértékü 609 db álló tölgytörzsnek zárt Írás
beli ajánlatok utján leendő eladására a versenytárgyalás 1907. évi 
augusztus hó 7-én d. u. 2 órakor fog Királynémeti község irodá
jában megtartatni. 

A zárt írásbeli és ivenkint egykoronás bélyeggel ellátott 
ajánlatok a fent megjelölt napon és helyen az árverező bizottság
nál d. u. 3 óráig nyújtandók be. 

Az ajánlathoz készpénzben vagy ovadékképes értékpapírokban 
a megállapított becsértéknek 10°/o-a bánatpénz gyanánt csatolandó, 
ajánlattevő ajánlatában a megajánlott vételárt számjegyekkel és szóval 
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is tisztán kitenni és határozottan kijelenteni tartozik, hogy az árve
rési és részletes feltételeket ismeri, elfogadja és azoknak magát 
feltétlenül aláveti. 

Oly ajánlatok, melyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, 
valamint azok is, amelyek az árverési és részletes szerződési 
feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak vagy amelyek elkésve 
nyújtatnak be, figyelembe nem vétetnek. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek a besenyői kör
jegyzői irodában megtekinthetők s az eladás tárgyát képező tör
zsekre nézve is ugyanott felvilágosítás szerezhető. 

Királynémeti, 1907. évi július 1-én. 
(11) A község elöljárósága. 

Pályázati hirdetmény. 1443/907. sz. — Hunyad vármegye tekin
tetes közigazgatási erdészeti bizottsága elnökének megbízása alap
ján a klopotivai kerületi erdőőri állásra 600 korona évi fizetéssel 
ezennel pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak az erdőőri állásra 24 évet betöltött és 40 évnél 
nem idősebb okleveles erdőőrök. 

A folyamodók kérései sajátkezüleg Írandók és 1907 augusz
tus hó l-ig az alanti hivatalhoz adandók be. 

A kérvényhez csatolandó 1. erdőőri oklevél, 2. keresztlevél, 
3. orvosi bizonyitvány, 4. szolgálati bizonyitvány, 5. erkölcsi bizo
nyitvány. 

A magyar nyelvnek szóban és Írásban való tudása elenged
hetetlen kellék, a román nyelv tudása pedig előnyt biztosit a 
pályázónak, azért a folyamodó kérvényében ezen képességét fel
sorolni köteles. 

Amennyiben okleveles egyén nem pályázik, jó minősítéssel 
biró kiszolgált katona altisztek és csendőrök kérvénye is figye
lembe lesz véve. 

Déván, 1907. évi július hó 5-én. 
(13) M. kir. állami erdőhivatal. 

Tölgyfaeladási hirdetmény. 2776/907. sz. — Szeben vármegyéhez 
tartozó Kisapold község 1907. évi augusztus hó 25-én d. e. 11 
órakor Kisapold községházánál megtartandó Írásbeli zárt ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen a tulajdonát képező 
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2 0 : 8 1 kat. hold területén található mintegy 6488 db 14—28 cm 
vastag és mintegy 573 db 29—42 cm vastag tölgyfaállományt, 
mely 1758 m3 kéregnélküli haszonfára és 861 ms tűzifára becsül
tetett, adja el. 

Kikiáltási ár 24.576 korona. 
Szabályszerűen kiállított Írásbeli és a 10°/o bánatpénzzel ellátott 

zárt ajánlatok, melyekben ajánlattevők kijelentik, hogy az általuk 
ismert árverési feltételeknek magukat alávetik, az árverés meg
kezdése előtt a járási főszolgabiróhoz, mint az árverés vezetőjéhez 
nyújtandók be. 

A közelebbi feltételek a szerdahelyi m. kir. járási erdőgond
nokságnál és Kisapold község irodájában megtekinthetők. 

Az erdő Kisapold vasúti állomás közelében fekszik és a 
kihozatal nehézségekkel nem fog járni. 

Szerdahely, 1907. évi július hó 4-én. 
(14) A járási főszolgabíró. 

A t. erdészeti hivatalokhoz! 
BASTA JÁNO S 

s c h ö n b a c h i czégr (Éger mellett Csehországban), 
vonó-hangszerekhez h a b o s , illetőleg e r e z e t t 

^ h e g y i j u h a r f á t k e r e s 
Postamintát s a szállítható faanyag mennyiségének 

és árának megjelölését is kéri (10,000 kg.-kint hely
ben és bérmentve a megnevezendő vasúti állomásig). 

Ugyanez a czég elsőosztályu hangverseny- és zene
kari hegedűket, violákat, (mély hegedűt), gordonká
kat, bőgőket, cziterákat, gitárokat és könnyen kezel
hető fa- ós bádoghangszereket, húrokat, tel|esen fel
szerelt mester-hegedűket vonóval együtt, fatokokat 
(9—10, 12—15 frt-^rt), grammofonokat lemezekkel 
együtt olcsón szállít. Árjeg>zék ingyen s bérmentv'. 
Régi hangszerek kitűnően és olcsón kijavíttatnak. 
Régi hegedűket és gordonkákat ujak ellenében ki
cserélnek. (7 III 1) 
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Versenytárgyalási hirdetmény. Szatmár-Németi szab. kir. város 
közönsége az avasi bükkös erdőt, mely a jóváhagyás alatt álló 
üzemterv szerint 3621 - 5 kat. hold erdősült területből áll 7907 
agusztus 8 napján d. e. 11 óráig beadandó Írásbeli zárt ajánlat 
utján 20 évi kitermelés és 22 évi kihasználási idő mellett eladásra 
bocsátja. 

Eladási feltételek: 1. Vevő köteles az engedélyezés alatti 
türvölgyi iparvasut tényleges kiépítését az eddig felmerült költségek 
megtérítése mellett az engedély kinyerése után azonnal meg
kezdeni s ajánlatában a kiépítési időt jelezni, a vasutat az enge
délyezési feltételek szerint kiépíteni, üzemben tartani, kezelni, a 
szükséges kezelési épületekkel ellátni. A vasút felszereléseivel és 
forgalmi eszközeivel együtt a város tulajdonát képezendi s a város 
jogainak biztosítására szolgál, a szerződéses idő lejártáig annak 
tartama alatt azonban a vállalkozó korlátlan használatában lesz 
s minden haszna a vállalkozót illeti; a szerződési idő elteltével 
minden ellenérték nélkül a város használatába megy át. 

2. Az erdő kitermelése 1907 október 1-től kezdődik és tart 
20 egymásután következő éven át. A vágások sorrendjére, a 
kiszállítás ideje és módjára nézve az üzemterv és annak mellék
letét képező térkép irányadó. 

3. Ajánlat az erdő kitermelésére csak a vasút kiépítésével 
együttesen tehető. Az erdőkitermelés módját illetőleg az ajánlat 
vagy akként tehető, 

a) hogy a városi erdőhivatal által előirt egyes választékok a 
felsőfalusi állomási rakodón adatnak át a kitermelés és szállításért 
megállapítandó egységárak mellett; p. rönkfa 2 métertől 6 méterig 
40 cm vastagságig vagy 40 cm-en felül tömörméterenkint, I. II. 
oszt. hasábfa, dorongfa ürméterenkint, szén métermázsánkint, 
vagy akként, 

b) hogy az üzemterv szerint kihasználható összes anyag az 
ajánlattevőé és a városnak vételár fejében kat. holdanként bizonyos 
összeget ajánl, esetleg bizonyos mennyiségű faanyagot, külön meg
jelölve a mennyiséget az avas felsőfalusi állomáson, avagy .a Szat-
már-Szentvér állomáson való átadás esetére. Az ekként megálla
pítandó faanyagon kivül a többi összes kitermelendő tűzifára 
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Szatmár város közönségének elővételi joga kedvezményes ár 
mellett biztosíttatik. 

4. Azon ajánlattevőnek, aki a Szatmár-Németiben faipari gyárai 
létesít, előny biztosíttatik s igy erre vonatkozólag is határozott 
kötelező ajánlat teendő. 

5. A beérkezett ajánlatok közül a törvényhatóság szabadon 
választ s azok felett 1907 augusztus 12-én tartandó bizottsági 
közgyűlésén határoz. 

6. Minden ajánlathoz 20.000 korona biztosíték csatolandó 
készpénzben, helybeli pénzintézet betétkönyvecskéjében vagy 
óvadékképes állampapírokban, amíg a részletes szerződésben más 
intézkedés nem történik a biztosítékról. A fizetési feltételek köze
lebbről szintén a szerződésben állapittatnak meg. 

Az eladás tárgyát képező erdő ősbükkös, kevés juhar és 
elszórtan kőrissel és tölgygyei. Csak a 20 cm-né\ vastagabb fák 
vághatok. 

Az erdő Felsőfalu község határában fekszik. Részletes felvilá
gosítást ugy az erdő üzemtervi állapotáról, mint a vasút építésére 
nézve a városi erdőhivatal ád. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe, ha a hirdetmény 
szerint érkeztek be és aszerint vannak felszerelve. 

Az ajánlatok városi tanácshoz intézve és czimezve küldendők 
be, a biztosíték a városi pénztárnál helyezendő letétbe és az arról 
szóló elismervény vagy nyugta az ajánlathoz csatolandó. 

Kelt Szatmár-Németiben 1907. évi július 8-án tartott törvény
hatósági bizottsági közgyűlésből. 
(15) A polgármester. 
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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. — I I . rész: 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTAR. 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. (X I I I . és XIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K. 20 fill. nem tagoknál 

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 f i l l . , nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1898. (XVII I . ) évfolyam ára tagoknak 70 f i l l , nem tagoknak 1 K. 40 fill. 
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K- 20 fill. 
Az 1901—1903. (XXI—XXI I I . ) 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 Erdészeti R e n d e l e t e k 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 Budapesten, IV., Egyetem-tér 1. sz.) 
A LEGELŐERDŐK. Irta: Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapok 

1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak I 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. Érd. E. tagjainak fűzve 9 K., kötve 13 K. 

HAZÁNK H A Z I FAIPARA. Irta'Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K. 40 fill., másoknak 2 K. Bérmentesitésre 45 fill. küldendő. 

A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta: 
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesitésre 35 fill. 
küldendő. 

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. I r ta : Pech Dezső. Ara 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K., másoknak 4 K. Bérmentesitésre 
45 fill. küldendő. 

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ara tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesitésre 45 f. küldendő. 

ÉRTEKEZÉSEK A Z ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta : Bund Károly. Ara 4 K. 
Ó FELSÉGE N A G Y 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. Ára 4 K. 

I I . f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ara 2 K. I I I . 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. Ara 12 K, ill. 9 K-
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. I I . kiadás. A r a 6 K., ill. 4 - 5 0 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMÍTÁST A N . Ára 4 K., ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ara 1 K. 2 0 fill., ill. 9 0 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. I I . kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ara 8 K., 

il l . 6 K. 
„AZ ERDŐ" kiadóhivatalában 

Temesvár-Belváros, Uhrmann Henrik papirkereskedésében megrendelhető 
„AZ ERDŐ" cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Előfizetési ára egész évre 
4 K. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztő: Török Sándor 

m. kir. erdőmester, erdőőri szakiskolai igazgató, Temesvár 3. 

A szerzőknél rendelhetők meg: 
ERDŐMIVELÉSTAN. Ir ta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K, 

nem tagoknak 10 K. 
A SELMECZBÁNYAI M. K. ERDŐAKADEMIA TÖRTÉNETE ÉS ISMER

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

A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta: 
Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K. 8 0 fill., másoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető magyar erdészeti müvek: 
\ M A G Y A R ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1 8 9 6 . Magyar, német és franczia nyelven. 

A BÜKKFA KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Ir ta: dr. Tuzson János. 
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K. 

AZ ERDŐHASZNÁLATTAN KÉZIKÖNYVE. Ir ta: Szécsi Zsigmond. I I . kiadás. 
Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

ALT ALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta: Cséti Ottó. I I . kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ára 9 K. 

ERDŐVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 4 0 f. 
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta: Fekete Lajos. I I . kiadás. 1 8 9 1 . (Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. 
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TARA I— 

X X I V . ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott) Ára 1 K. 

ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ara : 8 K. és ERDEI ROVATOS NAPLÓ. 
Ara 1 K. 2 0 fill. 
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest. 

TERMESI TÁBLÁK. 1 8 8 6 . Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége. 
(Jolsva, Gömörm.) Ára 2 K. 

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ES MÜVELESE. Irta: Vadas Jenő 
Ára 5 0 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2 . szám. 

LEGELŐ ÉS HAVASGAZDÁLKODÁS. Ir ta: Berendi Béla. Ára 5 K. (Kap
ható Láhner Péter postamesternél, Rahó, Máramarosm.) 




