
ható, de különben szintén tartamos gazdálkodásra kötelezett „örök 
erdőbirtokká" való átalakulását szerző nem zárja ki. 

A mű erőssége népies gazdálkodásunk dezolált állapotának 
ecsetelésében van, mig az orvoslás módjában megnyilatkozik a 
szerzőnek ismert radikalizmusa, amely vele a gyakorlati kivitel 
akadályait sokszor teljesen elfeledteti és arra indítja, hogy valamely 
eszméje érdekében a meglevő és elismert jót is, mint pl. jelen 
esetben a kötött erdőbirtokállományt ok nélkül megbolygassa. 
Az orvoslás súlypontja kétségtelenül mezőgazdasági téren kere
sendő s itt bizonyára radikális eszközökhöz kell nyúlnia, az erdő
terület azonban csupán a szükséges mértékben vonandó be a 
tagosítás keretébe; az u. n. örök erdőbirtokok létesítése helyett 
pedig sokkal megfelelőbb és jogilag még mindig enyhébb és 
olcsóbb volna az üzemtervszerü gazdálkodásnak eszmeként az 
irodalomban már felvetett általánosan kötelező kimondása és a 
feloszthatás korlátozása, mint a rengeteg pénzáldozatok árán keresz
tül viendő, erőszakos, a jogbiztonság alapjait is megtámadó 
birtokoscsere. Bund Károly. 

Adóügyi tanácsadó. Összeállította Hollady Nándor. Megjelent 
a Köztelek Olcsó Könyvtárában. Ára 50 f. Rövid kivonatban, a 
magyar kisgazda igényeinek megfelelő terjedelemben ismerteti az 
új adótörvényeket. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

HIRDETMÉNY. 
A folyó évi őszi erdészeti államvizsgálat október hó 25-én s 

az erre következő napokon fog a fenálló szabályzat értelmében 
Budapesten megtartatni. 

Budapest, 1909. évi szeptember hó 29-én. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



II. KIMUTATÁS 
az erdőbirtokosok által az 1909. év őszén eladásra bejelentett erdei famagvakról. 

A b i r t o k o s 

/. Luczfenyő. 
Körmöczbánya sz. k. város 

erdőhivatala ... ... 
//. Erdeifenyő. 

Coburg Qothai herczeg 
erdőhivatala 

Gróf Königsegg uradalma 
(a mag 1910 február 
vagy márcziusban kerül 
eladásra) ... — 

///. Simafenyő. 
Hg. Batfhyány-Strattmann 

erdőhivatala ... 
IV. Kocsános tölgy. 

Gróf Károlyi László erdő
hivatala.- __. ... — .-. 
V. Kocsántalan tölgy. 

Egri főkáptalan erdőhiva
tala . . . . . . 

Kassa sz. kir. város 
Gróf Károlyi László erdő

hivatala.-. ILL Il'i ... 
VI. Csertölgy. 

Lajos bajor kir. herczeg 
erdőhivatala 

M. kir. közalapítványi erdő
gondnokság ... ... — 

VII. Bükkmag. 
Huszár-fele hitbizományi 

erdőhivatal ... 
M. kir. közalapítványi erdő

gondnokság ._. 
VIII. Amerikai dió. 

Frigyes kir. herczeg erdő
felügyelősége ... 

IX. Ákácz. 
Huszár-féle hitbziományi 

erdőhivataL-

lakása (vasúti 
állomás és utolsó 

posta) 

Az eladható 
famagvak 

Stubnya, u. p. 
Stubnyafürdő 

Káposztafalva, 
Szepes várm, 

Poroszka, vasút 
Illava, Trencsén 

vármegye 

Nagykanizsa 500 kg 

500 kg 

80 kg 

300 kg 

Kegye, Szilágy 
vármegye 

Sajóvárkony, 
v. á. Sajógalgócz 

Kassa 
Kegye, Szilágy 

vármegye 

Sárvár 
Szirbova, u. p. 

Nagykövéres 

Ipolypásztó 
Nagykövéres, 
v. á. Bukovár 

Főherczeglak 

100 hl 

200 hl 
2000 hl 

100 hl 

800 hl 

25 hl 

60 q 

25 hl 

800 hl 

K f 

20 

80 

Meg
jegyzés 

Az ár nem 
közöltetett 

Tobozban 

Az ár nem 
közöltetett 

Kassa v. á., 
zsák nélkül 

Az ár nem 
közöltetett 

Az ár nem 
közöltetett 

Zsák 
önköltségen 

November
ben szállít

ható 


