
savakkal praeparált fa azonban az alkáliákkal praeparáltak-
hoz képest jelentékenyen eltérő tulajdonságokat mutat. Még 
pedig a fa teriméje nem változik; nedves állapotában a fa 
nem hajlítható, nehezen hasitható, a rostelválás tulajdon
sága azonban meglehetősen meg van. Száritott állapot
ban jól hasitható és törékeny; rostjai kevéssé válnak el és 
20—40°|0-kal könnyebb, mint a közönséges és levegőn 
száritott fa. 

Savakkal kezelt fában sok gyanta marad hátra, mit 
szükség esetén alkohollal kell belőle kivonni. Azok a 
hangszerek, melyek savakkal kezelt fából készíttetnek, nem 
olyan jók ugyan, mint az alkáliákkal kezelt fából készíttet
tek, de mindamellett még elég lágy hangot adnak. 

Legczélszerübb a fát előbb valamely alkálival, aztán 
pedig savval kezelni, s végül a gyantát alkohollal kivonni. 

Halálozás H o r n József urad. főerdész (Bároson) és 
V i n t e r n i o z Vilmos, urad. erdész, (Vinnabankán), az 
Orsz. erdészeti egyesület rendes tagjai elhunytak. Béke 
poraikra! 

Egyesületi hirdetések. 
Az „Erdészeti zsebnaptár" uj évfolyama (1893. évi XII. 

é v f o l y a m ) megjelent. Megrendelhető az országos erdészeti 
egyesület titkári hivatalánál és pedig legczélszerübben posta-
utalványnyal. Ara bérmentetlenűl elküldve az egyesület tagjai 
részére 1 frt, nem tagok részére 1 frt 50 kr. Ha egy vagy 
két példány megrendelése esetében az előbbi árakon felül 
példányonként 15 krral több küldetik be, az elküldés bér
mentve (keresztkötés alatt, ajánlva) eszközöltetik. Kettőnél 
több példány megrendelése esetében az elküldés zárt csoma-



gokban történik s a szállítási dijat az átvétel alkalmával 
a megrendelő fizetheti ki. 

Az ^Erdészeti növénytan" czimü, 200 aranynyal jutal
mazott pályamunka ára az egyesület tagjai részére 2 frt 
80 kr.; nem tagok részére pedig 4 frt. Legczelszerübben 
postautalványnyal rendelhető meg az országos erdészeti 
egyesület titkári hivatalánál, mely a művet abban az esetben 
ha a fentebbi összegen felül még 25 kr. beküldetik, (kereszt
kötés alatt, ajánlva) bérmentve küldi meg. 

Az „Erdö-Ór" vagy „Az erdészet alapvonalai kérdésekben és 
feleletekben" czimű munka h a t o d i k kiadása még kapható. 
Felkéretnek tehát azon erdőhivatalok, erdőgondnokságok és 
szaktársak, kik az edészeti műszaki segédszolgálatra készülő 
egyének részére ezen könyvet megszerezni kívánják, hogy 
annak postautánvétel utján leendő megküldése iránt az 
^Erdészeti Lapok« kiadóhivatalát értesíteni szíveskedjenek. 
Ara példányonkint 3 frt. 

Az „Erdészeti Lapok" 1882—1892 évi, összesen tizenegy 
teljes évfolyama 30 írtért megszerezhető Lauschmann István 
nyug. erdész úrtól. (Kaposvárott.) 

Az „Erdészeti rendeletek tára" 1885., vagyis Y . ; 1886. 
vagyis YI . ; 1887. évi, vagyis VII., 1888. évi, vagyis VIII, 
1889. évi, vagyis IX. , az 1890. évi, vagyis X . , végül az 
1891-ik, vagyis X I . évfolyama az Országos Erdészeti Egyesü
let titkári hivatalánál (Budapest, V. , Alkotmány-utcza 10. sz.) 
megrendlhető. Ára az egyesület tagjai részére, az 1886., 
1887. és 1888. évfolyamnak 30 kr, az 1885 évfolyamnak 
40 kr. az 1889. évfolyamnak 20 kr. és az 1890. évfolyam
nak 70 kr. az 1891. évfolyamnak 30 kr.; nem tagok részére 
pedig 60 kr, 80 kr., 40 kr., 1 frt 40 kr., illetőleg 60 kr. 
Az első három évfolyam második kiadása is teljesen elfogyott. 

Az „Erdei facsemeték nevelése" czimű munka megren-



delhető 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. 

„A tölgy és tenyésztése" czimü pályanyertes munkának 
eddig még el nem kelt példányai a szerzőnek, Fekete Lajos 
akadémiai tanárnak adattak át. Megrendelések egyszerű 
levelezőlapon, vagy postautalványon közvetlenül Selmeczre 
a szerzőhöz intézendők. Ára az egyesület tagjai részére - frt. 
nem tagok részére 3 frt. 

0 felsége nagy fénynyomatu arczkópe, a mely az egyesület 
nagytermében levő eredeti olajfestmény után készült, meg
rendelhető az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalá
nál (Budapest, Y., Alkotmány-utcza 10.). Ára az egyesület 
tagjai részére c s o m a g o l á s s a l és p o s t a k ö l t s é g g e l 
e g y ü t t 3 frt 50 kr., nem tagok részére 4 frt. 


