
Az „Erdészeti Lapok' mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Az első negyven (40) sorért soronkint negyven 
(40) krajczár, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 
egész 604k sorig, soronkint harmincz (30) krajczár, mig a 604k 
soron felül következő minden sorért egyenkint husz (20) krajczár 
számíttatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Fontos utazók
nak, vadászok
nak, tiszteknek 
és másoknak. 

Reyolyeret 
f e g - y v « r e l s 

VADÁSZATI ESZKÖZÖK, KÜLÖNFÉLE EGYENRUHÁK 
valamint a fegyverszakba v á g f ó mindennemű czikrkek 
BÉCS, Ottakring k CICJT^TJ X TTO/ inn Raktár BÉCS, 
Festgasse 11/13. V J ~ Ü - £5Xli J\l L l JT \J X I., Kohlmarkt 9. 

cs. és kir. udvari és hadsereg-fegyver-gyáros fegyvergyára által, jót
állás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon szállíttatnak. 

(1) Illusztrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

Próbára vagy megtekintésre — azzal a kijelentéssel, hogy a küldött 
tárgy, ha meg nem felelne s visszaküldése az idény vége előtt vám- és bér
mentesen történik, íizettség nélkül visszaadható — szállítok próbára és meg
tekintésre 1-ször: Átiskol&zó készüléket 8 írtjával. Ausztriában már igen 
elterjedt. Egészen megfelelő s gyors átiskolázásra mindenütt alkalmas. 2-szor: 
ÁtiskolAzó gépet 50 írtjával. Kivált állandó csemete kertek számára alkal
mas. 3-szor: Vetőgépecskéket 8 írtjával. Kertben és szabadban alkal
mazható. Megtakarítás magban, kényelmes, igen gyors és egyenletes ve t é s ! 
Használati utasítást illusztrálva, számos igen jó ttja nlóle. vél lel ellátva 
kívánatra ingyen küldök. Egyszerű csomagolás ingyen. Külföldre vámmentes. 
Hacker Rudolf Ploschkovitzban, Leitmeritz mellett (Csehország). (2 II 2) 

HMetö-melléHet az „Eriészeti Lapot" 1897. évi II. fizetéhez. 



Luczfenyö- és jegenyefenyómag eladás. 
A beszterczebányai m. kir. erdöigazgatóságnál 600 kgr. 

szárnyatlan (30—40) °/o csiraképességü jegenyefenyőmag; a 
mihálytelki m. kir. erdőgondnokságnál (u. p. Erdőköz, Zólyom
megye) 5000 kgr." szárnyatlan (70—80)°/o csiraképességü luczfenyö
mag eladó. 

A jegenyefenyőmag eladásai ára kgronkint csomagolva és a 
beszterczebányai m. kir. vasútállomáshoz, vagy postához szállítva 
25 kr. 

A luczfenyömag eladásai ára pedig kgronkint csomagolva és 
az erdőközi m. kir. vasútállomáshoz, vagy az erdöközi postára 
szállítva 90 kr. A luczfenyömag megrendelése nevezett erdőgond
nokságnál tehető. 

Beszterczebányán 1897. évi január hó 6.-án. 

(6. II. 3) M. Tcir. erdőigazgatóság. 

Megrendelések 
horvát-szlavonországi kocsános tölgy vető makk szállítására felvé
tetnek „Goldschmidt és Reich"-nél (Sziszeken). (4. I. 2.) 

Faárverési hirdetmény. 
Szepes vármegye gölniczbányai járásához tartozó Svedlér 

bányaváros nagyközség tulajdonát képező szálerdőüzemoszt. II. 
vágás sorozat 5. tag 31., 32., 33. valamint részben 21., 36. és 
37. sz. osztag, vagyis a rendszeres üzemterv szerint kihasználásra 
előirt 30'56 kat. hold kiterjedésű 11. és 12. sz. vágásaiban a mell
magasságban mért 20 cm-en felüli mintegy 7000 tömörköbméterre 
becsült összes jegenye és luczfenyö haszonfa tövön és tömköb-
méter utáni ár mellett eladandó lévén; annak Svedlér bányaváros 
nagyközség tanácstermében nyilvános árverés utján történendő 
eladására határnapul 1897. évi márczius 8. napjának délelőtti 
11 órája tűzetik ki. 



Tölgyfa eladási hirdetés. 
915/97. sz. — Munkács város a Nagy Liget-Bolonya erdő

je és B üzemosztályában szétszórtan álló 30—100 cm közép átmérő 
közt váltakozó műszaki czélokra alkalmas 2426 drb. tölgyfáját 
1897. évi márczius hó 10-én délelőtt 10 órakor a városháza nagy 
termében zárt ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
eladja. 

Zárt ajánlatok a szóbeli árverés kezdetéig 2000. azaz kettő 
ezer forint bánatpénzzel vagy ily értékű óvadékképes értékpapír
ral felszerelve a polgármesterhez nyújtandók be. 

A részletes feltételek a jegyzői irodában megtekinthetők. 
Munkács, 1897. január 30.-án. 

(6) A polgármester. 

Csemete eladási hirdetmény. 

A kaposvári házjog birtokosok erdei faiskolájában 70.000 drb 
kocsányos tölgy csemete eladó. Ezre a helyszínén, a nádasdi erdő
ben átvéve 3 frt; mig Kaposvár vasúti állomáson feladva 3 frt 30 kr. 
A tölgy csemeték 2 évesek és erös növésüek. 

Kaposvárott, 1897. évi február 7-én. 
(7) Matolcsy József, 

az erdei gazdaság elnöke. 

Bánatpénz 2000 (két ezer) o. é. forint, utóajánlatok el nem 
fogadtatnak, faeladás egyéb feltételei fenti birtokos tanácstermé
ben és alantirt erdögondnokságnál tekinthetők meg. 

Gölniczbányán, 1897. év február 2.-án. 
M. kir. erdőgondnokság. 

(5) Németh Pál. 
m. kir. erdész. 



Faeladási hirdetmény. 
370/97. sz. — Az Igló város tulajdonát képező nagyhnileczi 

pagonyhoz tartozó „Königsberg", „Sztrmina", „Puszte polo" és 
„Elensbogen" erdőrészekben 1897—1906. években, vagyis tiz éven 
át üzemterv szerint összesen 460.43 kat. hold területen 138206.683 
köbméterrel, tehát évente 46 kat. hold területen 13820 köbméter
rel kihasználható és csak kis mennyiségben bükkfával és vörös 
fenyővel vegyitett lucz- és jegenyefenyő fatömeg eladására verseny
tárgyalás hirdettetik, melyre nézve az ajánlatok — tetszés szerint 
egy, több, vagy mind a tiz évi fatömegre — 1897. évi márczius 
8.-án délelőtti 11 óráig Igló város polgármesteri hivatalánál 
benyújthatók. 

Az ajánlat csak Írásbeli lehet és csak azok az ajánlatok 
fogadtatnak el, melyek a kitűzött óra előtt kellően lepecsételt borí
tékban benyujtattak és melyekben a megajánlott összeg számok
kal és betűkkel tisztán kiíratott. 

Az ivenkint 50 kros bélyeggel ellátott írásbeli ajánlatban 
nyíltan és határozottan kijelentendő, hogy az ajánlattevő a tárgya
lás alapját képező általános árverezési s szerződési feltételeket 
ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti. 

Az árverési, illetve szerződési feltételek alulírott városi tanács
nál hivatalos órák alatt betekinthetek. 

Bánatpénzül az ajánlathoz 5000 frt azaz ötezer forint kész
pénzben, vagy elfogadható takarékpénztári betéti könyvecskében 
és államkötvényekben csatolandó. 

A zárt ajánlati versenytárgyalás eredményének jóváhagyása 
Igló város képviselő testületének tartatik főn, annak kiemelése 
mellett, hogy az ajánlatoktól, illetve a tárgyalás eredményétől fog 
függni, váljon a városra nézve legkedvezőbb ajánlat egy, több 
vagy tiz évi fatömegre fogadtatik el. 

Igló város tanácsa, 1897. évi február 8-án. 

(8) A polgármester. 



Csemete eladás. 
Gróf Széchényi Géza Őméltósága csokonyai erdészeténél a 

tavaszi ültetésekre alkalmas, jó gyökérzetü erőteljes 2 éves fekete 
fenyő (Pinus austriaca) csemete, nagyobb mennyiségben kerül 
eladásra. 1000 drb ára csomagolva és a Visonta—Csokonya állo
másra szállítva 2 frt 10 kr. 

(9) Puskás Jenő, 
urad. erdész. 

Mindenféle csemete 
(lehetőségig nagyok és erőteljesek) erdősítési czélra és élő sövé
nyekhez (számos legdivatosabb fajta lomb és tűlevelű fa, Douglas 
és Sitkafenyő, rendszerint százezrével) igen jó minőségben és olcsón 
kapható. Árjegyzék ingyen. 

(10 I 3) J. Heins Fiai. Halstenbek. (Holstein.) 

Árverési hirdetmény. 
581/97. — Az alólirt m. kir. erdöhivatal ezennel közhírré 

teszi, hogy a bródi, geletneki, jalnai és körmöczbányai m. kir. erdő-
gondnokságokban az 1897. évre jóváhagyott favágatási terv alap
ján kihasználandó fenyő épület-, mü- és tűzifa, valamint lucz-
kéregnek tövön terület szerint leendő eladása iránt az alábbi 
csoportokban elkülönítve, folyó évi márczius hó 8-án délelőtt 10 
órakor Zsarnóczán, a m. kir. erdőhivatal irodájában, Írásbeli zárt 
ajánlatokkal egybekötött szóbeli versenytárgyalás fog tartatni. 

I. csoport. A bródi m. kir, erdőgondnokság A üzemosztályá
ban 106'9 kt. holdnyi vágás területen 28 cm közép átmérőn alól 
643 m3, 28 cm közép átm. felül 7.879 ms és 2.476 ürms lágy tűzi
fára becsült készlet 26.758 frt azaz huszonhatezerhétszázötven-
nyolcz forint kikiáltási ár; 

II. csoport, — a geletneki m. kir. erdőgondnokság A és C ü. o. 



145-8 kt. hold vágásterületein 28 cm k. át. alól 3.388 m3, 28 cm 
k. átm. felül 3.620 w 3 és 2.365 ürm3 lágy tűzifára beesült fatömeg 
23.802 frt. az huszonháromezernyolczszázkettő forint kikiáltási ár; 

III. csoport, — a jalnai erdögondnokság A ü. o. 57'7 k. holdnyi 
vágásterületen 28 cm k. átm. álól 565 ms, 28 cm k. átm. felül 
2.954 ms és 1887 ürm lágy tűzifára becsült — 10,445 frt és a 
körmöczbányai erdögondnokság B ü. o. 26'8 k. holdnyi vágás
területen 28 cm k. átm. alól 294 m3. 28 cm k. átm. felül 3.502 m3, 
1.999 ürm lágy tűzifa és 308 ürm lucz kéregre becsült fatömeg, 
illetve kéreg = 12.005 frt. Összesen : 22.450 frt, azaz huszonkettő-
•ezernégyzázötven forint kikiáltási ár; 

IV. csoport, — a körmöczbányai erdőgondnokság Turócz vár
megyére hajló és Kunos vágás határában ..Langebrücke" nevü 
erdőhely A ü. o. 40'9 k. holdon 28 cm k. átm. alól 1.438 m3, 
28 cm k. átm. felül 4.921 m3, 4.193 ürm lágy tűzifa és 452 ürm-re 
becsült luczkéreg 22.065 frt, azaz huszonkettőezerhatvanöt forint 
kikiáltási ár mellett. 

Ugy a szóbeli, mint Írásbeli ajánlatok a közölt fatömegekre 
a fenti csoportokként teendők, tehát ha valaki az összes fatömeget 
megvenni szándékoznék, ebben az esetben is fenti csoportonkint 
tüntetendő ki a megajánlott ár a benyújtandó ajánlatban. 

A versenyzők kötelesek az árverés megkezdése előtt a kikiál
tási árnak 10°/o (tiz) százalékát bánatpénz gyanánt az árverező 
bizottság kezébe letenni. Szabályszerűen szerkesztett és 50 kros 
bélyeggel és bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdése előtt nyújtandók be. Az árverési és szerződési fel
tételek az alólirt erdöhivatalnál bármikor megtekinthetők. Utó-
ajánlatok semmi szín alatt el nem fogadtatnak. 

Zsarnóczán, 1897. évi február hó 4.-én. 
(11) 31. Jcir. erdöhivatal. 

Tűzifa eladási hirdetmény. 
315/1897. sz. — Alulírott m. k. erdőhivatal Írásbeli ajánlati 

tárgyalás utján áruba bocsátja a szomolnoki m. k. erdögondnokság 
A.., ü. o. I. v. s. 1-ső tag 2, 5. 6, 7, 8, 22, 23 és 2. tag 20, 21, 



22, 23, 24, osztagokban üzemterv szerint, előhasználat utján 
nyerhető mintegy 5722 ürm3 lágy és kemény tűzifa mennyiséget 
tövön az erdőn. 

Kikiáltási egységárként az A. , ü. o. I . v. s. 1. tag 2, 5, 6, 
7, 8 osztagokban nyerhető mintegy 2417 ürm3 lágy és kemény 
tűzifa mennyiségre wrm3-kint, 25 kr, az 1-ső tag 22, 23 és a 2. 
tag 20, 21, 22, 23 és 24 osztagokba nyerhető mintegy 3305 ürm3 

lágy és kemény vegyes tűzifára 37 kr, állapíttatott meg. 
A 10%-nyi bánatpénzzel s ivenként 50 kros bélyeggel a 

borítékra pedig „Ajánlat a szomolnoki erdőgondnokság A. , ü. oszt. 
I-ső v. sor. 1-sö tag, 2, 5, 6, 7, 8, 22, 23 és 2. tag 20, 21, 22, 
23, 24 osztagokban előhasználat utján kihasználható tüz-fa eladása 
iránt, f. év márczius 8.-án megtartandó árveréshez felirattal 
ellátandó és f. évi márczius 8.-ának d. e. I I V B óráig az alulirt 
kir. erdőhivatalnál benyújtandó ajánlatban a felajánlott egységárak 
számjegyekkel és betűkkel is világosan kiirandók, egyúttal pedig 
az is kitüntetendő, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési fel
tételeket ismeri s azoknak magát feltétlenül, minden kifogás nélkül 
aláveti. : 

Továbbá tájékozásul közhírré tétetik az is, hogy a kincstárnak 
jogában áll a benyújtott ajánlatok közül azt fogadni el, mely 
nézete szerint a legelőnyösebb még abban az esetben is, ha abban 
nem a legmagasabb árak lennének megajánlva s hogy utóajánlatok 
tekintetbe nem vétetetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek alulírott m. k. erdő
hivatalnál a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Soóvárott, 1897. évi február hó 3.-án. 
(12) Magyar Icirályi erdöhivatal. 

(Utáimyomat nem dijaztatik.) 

Üveghuta bérleti hirdetmény. 
683/1897. — Bérbe adatik 1897. évi július 1-től 1907. évi 

június hó 30.-ig a Szikla telepen lévő s a m. k. kincstár tulajdonát 
képező: 



a) üveghuta, a hozzátartozó üzleti épületekkel, bérlőlakkal és 
munkáslakházakkal; továbbá a gözfürész, évi hatszáz (600) forint 
kikiáltási ár mellett; 

b) 40 kat. hold mezőgazdasági föld, év és holdanként három 
(3) forint 54 kr. kikiáltási ár mellett. 

Úgyszintén az üzlet folytatásához eladatik: 
c ) a sziklai m. kir. erdőgondnokság területén, a jelenben 

érvényben lévő üzemtervben 1897—1906. évekre kihasználásra 
előirt jegenye és luczfenyö épületi és müszerfa, mintegy 2500 m 3 

a rendes vágásokból és széldöntvényekből, továbbá kőris, juhar 
és szil haszonfának tövön az erdőben és pedig: 

28 cm közép átmérőig m3-ként 1 frt 75 kr. 
29 „ és ennél több , 2 „ 70 „ 

kikiáltási ár mellett, s végül 
d) a kincstár költségén a nevezett erdőgondnokságban elő

állítandó s a gőzfürész melletti rakodóra szállítandó, vegyes hasáb 
és dorongfából álló mintegy 7500 m 3 kemény és lágy tűzifa, még 
pedig lomblevelű fákból készülve «rm 3-ként 1 frt 30 és tűlevelű 
fából áwm8-ként 1 frt 20 kr. kikiáltási ár mellett. 

Ezen bérbeadás illetve eladás tárgyában a folyó évi márczius 
hó 8.-án délelőtt 10 órakor az alulirt m. kir. erdöigazgatóságnál 
nyilvános Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni, melyre a verse
nyezni kívánók ezennel meghivatnak. 

Minden versenyező, illetve ajánlattevő az árverés megkezdése 
előtt egyezer (1000) forint bánatpénzt a tárgyalást vezető biztos 
kezeihez letenni, illetve benyújtandó zárt Írásbeli ajánlatához mellé
kelni tartozik. 

Az általános árverési és szerződési feltételek ugy ezen erdő
igazgatóságnál, mint a sziklai m. kir. erdőgondnokságnál meg
tekinthetők. 

Beszterczebányán 1897. évi február 10.-én 

(13) M. Jcir. erdöigazgcdóság. 



TX 

Erdögyakornok 
ideiglenes minőségben 1 forint 60 kr. napidíj élvezete mellett 
azonnal felvétetik. Szolgálati és erkölcsi, valamint szakképzettséget 
igazoló okmányokkal felszerelt bélyeges kérvények, hivatkozással 
a 691/896 E. B. számú határozatra alulírotthoz küldendők. 

Szinyérváralja (Szatmármegye) 1897. évi február hó 17.-én. 
(14) Pálos Konrád, 

jár. föerdész. 

Faeladási hirdetmény. 
A temesszlatinai m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó O üzem

osztály 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 osztagaiban összesen mintegy 
1795'3 kat. holdon található s az 1897. évi október hó 1 -tői kezdve 
1917. évi szeptember hó végéig azaz husz szakadatlanul egymás 
után következő éven át kihasználandó bükkfakészletnek, tövön 
terület szerinti eladása iránt 1897. évi márczius hó 8.-án d. e. 
10 órakor az alólirott m. kir. erdőhivatal helyiségében zárt Írásbeli 
ajánlatok utján versenytárgyalás fog tartatni. 

A holdankénti átalányár mint kikiáltási ár 55 frt és a leteendő 
bánatpénz 10,000 frt. 

Az árverési általános és szerződési feltételek az alólirott 
erdőhivatalnál a hivatalos órákban bármikor megtekinthetők. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Orsován 1897. évi február hó 12.-én. 

(15) M, Tcir. erdöhivatal. 

Pályázat erdööri állomásra. 
279 896 sz. k. b. — 279/1896. szám Szolnok-Doboka vár

megyében rendszeresített két kerületi erdööri állás megüresedvén, 
azok betöltése végett pályázat hirdettetik. 

Ezen állásokkal egyenként 250 frt évi fizetés, 40 frt lakpénz 
és 60 frt lótartási általány van egybekötve. 



Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
37. §-sa értelmében felszerelt folyamodványaikat folyó évi márcz. 
hó végéig a vármegye közigazgatási erdőrendészeti bizottságához 
nyuj tsák be. 

Erdööri szakiskolát végzettek előnyben részesülnek. 
Deésen, 1897. évi február hó 10. 

(16) Bornemisza Károly, 
főispán. 

Alkalmazást keres 
17 évig faraktár és erdőkezelésnél alkalmazott s a vadászatban is 
jártas, jó lövő, szakvizsgázott erdőőr. Ajanlatok Frank Vincze 
czimére (Inaszó-telep, u. p, Salgó-Tarján) küldendők. 

(17) 

Csererdőeladási hirdetmény. 
Alantirott elöljáróság által közhírré tétetik, hogy a bustyaházi 

340 tjkvi 585 helyrajzi számú közlegelőn, felnevelt cserhántásra 
igen alkalmas mintegy 100—150 hold kiterjedésű tölgysarj erdő 
márczius hó 25-ón délelőtt 10 órakor a községházánál nyilvános 
árverésen a legtöbbet ígérőknek el fog adatni. 

Zárt ajánlatok a kitűzött időig fogadtatnak csak el. 
A feltételek a községnél a jegyzői hivatalban a hivatalos 

órán belül betekinthetők lesznek. 
Bustyaházán, 1897. február 22-én. 

Lörincz László, Kis Endre, 
biró. körjegyző. 

(18) 

Pályázati hirdetmény. 
Egy biharmegyei bérgazdaságban íd. erdőgondnokul felvétetik 

egy nőtlen fiatal ember. Megkívántatik erős, ép testalkat, a selmeczi 
erdőakadémia teljes elvégzését igazoló index, keresztlevél, esetleges 
eddigi alkalmaztatásról szóló bizonyítvány és az, hogy két éven 
belől az illető az erdészeti államvizsgát letegye. Évi fizetés 500 frt, 



lakás, fűtés. Bizonyitványmásolatokkal felszerelt kérvények Geiszt 
Gyula görbedi bérgazdaságának vezetőjéhez Zeller Frigyes uradalmi 
kasznáriioz intézendők Görbédre u. p. Tenke. Ugyanitt személyesen 
jelentkezett pályázók előnyben részesittetnek. — Az állás azonnal 
elfoglalható. 

(19) Török László, 
erdőmester. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Pályázat erdööri állomásra. 
11081 1897. kig. sz. -— A Bogdán, Borkút és Kőrösmező 

községek határában befejezett birtokrendezés folytán birtokba 
adott volt úrbéres egyházi, iskolai, tanítói és körjegyzői erdőknek 
törvényszerű kezelése és őrizése czéljából a vármegyei közig, 
erdészeti bizottságnak 1896. évi 428. sz. a. kelt határozata alap
ján Kőrösmező székhelyivel egy erdőőri állás rendszeresítése vált 
szükségessé. 

Mely állásra ezennel pályázatot nyitok; felhivom mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, a szakvizsga letételét igazoló 
bizonylatokkal szabályszerűen felszerelt kérvényeiket hozzám folyó 
évi márczius hó 11-ig napjáig terjesszék be. 

Választási határnapul 1897. évi márczius hó 12. napjának 
á. e. 11 óráját tűzöm ki Kőrösmező községházánál. 

Ezen állás javadalmazása évi 300 forintban állapíttatott meg. 
Rahón, 1897. évi február hó 19-én. 

(20) Pogány Zsigmond, 
főszolgabíró. 

Pályázat erdööri állomásra. 
18 közgy. 862 kig. sz. — Szakolcza sz. kir. városnál egy 

erdőőri állásra ezennel pályázat nyittatik. 
Javadalmazás: 200 frt évi fizetés, mely a vár házipénztárnál 

utólagos havi részletekben felveendő és 4 m3 kemény fa. 



Ha az alkalmazandó erdöör állásából kifolyó kötelességének 
minden tekintetben pontosan megfelel, fizetése fel fog emeltetni. 

A törvényes szakképzettséggel biró pályázók felhivatnak, hogy 
szabályszerűen felszerelt kérvényeiket f. é. április hó 1.-ig. Szakolcza 
város polgármesteréhez nyújtsák be. 

Szakolczán, 1897. évi február hó 19.-én. 

(21) A vár. képviselőtestület. 



A „Pátria" irod. vállalat és íivoműai részvény-társasátnál 
B u d a p e s t , K ö z t e l e k 

a következő g a z d a s á g i s z a k m u n k á k olcsón beszerezhetők: 
MAGYAR GAZDASÁGI CZIMTÁR nagy negyedalak, 30 ív terjedelemben. Tartal

mazza az összes gazd. egyesületek, gazdakörök, földbirtokosok, uradalmak, 
hitbizományok, bérlők, gazdatisztek, erdészek pontos és legmegbízhatóbb czi-
meit. Miután az összes gazdasági egyesületek tagjainak névsora a lakhely és 
utolsó posta pontos megjelölésével benfoglaltatik, a gazdasági egyesületeknek 
és kereskedő világnak nagyon ajánlható. Ara fűzve 7 frt, kötve 7 frt 50 kr. 

A MEZŐGAZDASÁGRÓL ÉS MEZÖRENDŐRSÉGRŐL szóló 1894-dik évi XH-dik 
törvényezikk, a végrehajtására vonatkozó miniszteri rendelet, magyaráza
tokkal ellátva, egy füzetben. Ára bérmentes küldéssel 1 frt 10 kr. 

ÁLLATORVOSI BELGYÓGYÁSZAT. Ir ta: Dr. Hutyra Ferencz. állatorvosi akad. 
ny. r. egyetemi magántanár. I. kötet : Fertőző betegségek. XI I . 563 nagy 
8° 1. Ára bérmentes küldéssel 5 frt 70 kr. 

A SEPRŐCZIROK TERMELÉSE. Ir ta: Szalay János. Jász-Nagy-Kun-Szolnok vár
megyei gazd. egyesület titkára. A nagyméltóságú földm. minisztérium támo
gatásával kiadott mű. Ára portómentesen 90 kr. 

I. KÁTÉ KÖZSÉGI MEZŐ- ÉS HEGYŐRÖK SZÁMÁRA. A mezőgazdaság és mező-
rendörségröl szóló 1894. évi XH-ik törvénvezikk alapján összeállítva. Ára 
pprtómentes küldéssel 20 kr. II. KÁTÉ AZ URADALMI CSŐSZÖK SZÁMÁRA 
Ára portómentes küldéssel 20 kr. Összeállította : dr. Balkay Béla. Mindkettő 
csinos zsebkönyvalaku keménytáblába van kötve és 20 oldalas jegyzék
naplóval ellátva. 

A SERTÉS JAVÍTÁSA ÉS HIZLALÁSA gazdák és hizlalók használatára. I r ta : 
K. Ruffy Pál uradalmi főtiszt. Ára portómentes küldéssel 1 frt 10 kr. 

SZAVATOSSÁG AZ ÁLLATKERESKEDÉSBEN tekintettel a hazai joggyakorlatra. 
Irta : Dr. Hutyra Ferencz. Ára portómentes küldéssel 90 kr. 

EGY ÉV A MÉHESBEN rövid gyakorlati ulasitás modern méhes kezelésére. 
Ir ta: Tuymer János. Ára 1 korona, portómenlesen 55 kr. 

A MESTERSÉGES BOROK KÉSZÍTÉSÉNEK forgalomba hozatalának tilalmáról 
szóló Törvény. Magyarázó jegyzetekkel ellátta : dr. Lónyai Ferencz. Ára 80 kr. 

PARASZT SZOCZIALIZMUS. Irta : Rubinek Gyula, az 0. M. G. E. ügyvezető 
titkára. Tanulmányuti jelentés az alföldi agrár-szocziális mozgalmak okai s 
orvosszereiről. A mű ára 1 frt. 

A SOROS VETÉS és a sorbavető gépek kezelése. Irta : Szalay János, Jász-Nagykun-
Szolnok vármegyei gazd. egyesület titkára. Ára portómentes küldéssel 35 kr. 

AZ UTMESTEREK KÉZIKÖNYVE javított és bővített kiadása. A kereskedelem
ügyi magy. kir. minisztérium megbízásából. Ára 1 frt 20 kr. Postaköltség 20 kr. 

„KÖZTELEK" tekötési táBla a „Köztelek" lap bármely évfolyamához. Ára 1 frt. 
Portómentes küldéssel 1 frt 36 kr. 
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Hirdető melléklet I—XII 

Az 

„Erdészeti Zsebnaptár" 
1S9G. é-eri 2217. é t r £ o l y a « i á n . a k 

ára az egyesület tagjai részére 1 frt; nem tagok 
részére 1 frt 50 kr. Megrendelhető legczélszerübben 
postautalványon az „Országos Erdészeti Egyesület" titkári 

hivatalánál (Budapest, V. Alkotmány-utcza 10. szám.) 



ERDÉSZETI LÁPOK 
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 

K Ö Z L Ö N Y E 
ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK 

ÉS ERDŐTISZTEK S Z Á M Á R A . 

SZEJIKESZTŐ : 

D r- B E D Ő A L B E R T . 

FŐMUNKATÁRSAK: 

A R A T Ó G Y U L A H O R V Á T H S Á N D O R . 

H A R M I N C Z H A T O D I K É V F O L Y A M . 

III. FÜZET. 

1897. M Á R C Z I U S H Ó N A P . 

M E G J E L E N I K MINDEN HÓNAP 28-ADIK N A P J Á N . 

Ára egy évre, azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem tagjai, 
8 frt. Az egylet azon alapító tagjainak, kik legalább 150 frtot alapítottak' 
ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet alapítottak, az illető 
alapítványi kamat beküldése mellett ára 3 frt. Rendes tagoknak a 8 frt évdij 

fejében szintén ingyen küldetik meg. 

A lapnak legkésőbb minden hónap végéig a t. egyesületi tagok vagy előfizetők 
kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendő. 

B U D A P E S T , 1 8 9 7. 
,PÁTRIA" IRODALMI VÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ÜIXŐI-ÚT 25. 32. (KŐZTELEK). 
KÖNYVNYOMDÁJA 



T á j é k o z á s u l . 
Munkatársaink s azokká lenni kivánó ügybarátaink tájékozására 

a következőket jegyezzük ide: 
Az „Erdészeti Lapok" eddigi tartalmában nyilvánult elveket 

jövőre is megtartjuk, közleményeink körébe fogadjuk az erdőgazda
ság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezése
ket s a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű 
tudósításokat, valamint felvesszük az erdészetet közelről érdeklő s 
azzal mintegy rokoni kötelékben lévő vadászati ügyeket is. 

Az e lapokban megjelenő közlemények szerzői megfelelő irói 
dijban részesittetnek és pedig: 

Egy nyomatott ívnyi eredeti értekezésért, mely 
a szerkesztőség részéről átdolgozást nem igényel . 20—24 frtban. 

Egy nyomatott ívnyi eredeti értekezésért, mely 
a szerkesztőség részéről átdolgozást igényel, avagy 
idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért . . 12—16 frtban. 

Egy nyomatott ívnyi oly fordításért, mely a 
szerkesztőség részéről átdolgozást igényel . . . . 8 frtban. 

Munkatársaink tiszteleti dij át a szerkesztőség az év végével 
küldi meg, kívánatra azonban előbb is. 

Azokat, kik minket lapunk feladatának megoldásában munká
latokkal támogatni kivannak, kérjük, hogy dolgozataikat a nyom
dában való könnyebb és gyorsabb kiszedhetés végett csak egyes 
félivekre, s ilyeneken is csak az egyik oldallapra, mint mondani 
szokták, törött alakban irják. A ki czikkét ugy kívánja közöltetni, 
hogy azon v á l t o z t a t á s ne tétessék: ebbeli feltételét a kézirat 
beküldése alkalmával szíveskedjék kijelenteni. Kéziratok nem kül
detnek vissza. 

A lapunknak szánt dolgozatok bérmentve ezen czim alatt 
küldendők: „Az „Erdészeti Lapok" szerkesztőségének Budapes
ten Lipótváros, Alkotmány-utcza 10. szám." 

Óhajtjuk, hogy a magyar birodalom minden egyes vidékéről, 
minél számosabb munkatársat bírjunk, kik a körükben felmerülő 
erdészeti napikérdésekről, műszaki és üzleti vállalatokról, faárakról 
s előforduló eseményekről, habár ezek az illető helyi viszonyok közt 
még olyan jelentékteleneknek is látszanának, lapunknak gyors és 
lehető alapos tudósítást tegyenek. A szerkesztő. 


