
okoznak, lehetetlenné teszik azt, h o g y teljesen egyforma 
árak alakuljanak ki . 

D e másrészről a különböző termelések tarifális fekvése 
is erősen befolyásol ja majd az árakat, mert a faanyagoknál 
a vasúti szállítási köl tségek az értéknek sokkal jelentéke
nyebb százalékát teszik ki, mint a gabonánál és más értéke
sebb termékeknél. 

A háború alatt kialakult azzal a szokással tehát, amely 
az anyagok árát az alacsony vasúti szállítási dijak miatt 
egyenlően szabta m e g bármely feladóállomáson, szakitanunk 
kell s számolnunk kell azzal, h o g y erdei termékeink árát 
azok minőségén kivül a fogyasztópiac tó l va ló távolságuk 
fog ja szabályozni. 

Mindezek dacára a fatőzsde jegyzései megfelelő kritika 
mellett az erdőgazdaság részére igen sok tanulságot és érté
kes ártételt fognak nyújtani . 

A fatőzsdére vonatkozólag folytatott eddigi tárgyalá
sokba az erdőgazdasági érdekeltség bevonva nem lett. 

N e m vehetjük ezt az eljárást zokon, mert hiszen a 
tőzsde hivatásánál fogva elsősorban kereskedelmi érdekeket 
szolgál. 

Remél jük azonban, h o g y a rokonszakmák egyesületei 
módját ejtik annak, h o g y a tervezetekhez az erdőgazdaság 
képviselői is hozzászólhassanak. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

i. 
F e l h í v á s s e g é l y e k ügyében 

Az Országos Erdészeti Egyesület által kezelt jótékony ala
pítványokból decemberben kiosztandó segélyekre vonatkozó bélyeg-
telén folyamodványokat az egyesület (Budapest, V, Alkotmány-
utca 6. szám) folyó évi november hó 15-ig fogad el. 

Budapest, 1924 szeptember hóban. 
A titkári hivatal. 



Az Országos Erdészeti Egyesületnél beszerezhető 

könyvek Jegyzéke: 
Ára Csomigoiási és 

tagoknak másnak postaköltség 

k o r o n a 

1. Belházy Emil: Az erdőrendezés- k m . 
tan kézikönyve (1150 gr) 20.000 30.000 azonmiVööu 

2. Gaul Károly: Hazánk házi fa
ipara (240 gr) 10.000 15.000 3.000 

3. Gellért József: A bükktüzifa rom
lása és az ellene való védekezés 3.000 4.000 1.500 

4. Grundner—Schwappach—Bund: 
Táblák álló fák és faállomá
nyok fatömegének meghatáro
zására (310 gr) — 20.000 30.000 4.500 

5. Hollendonner Ferenc dr.: A fe
nyőfélék fájának összehason- I s 0 kra i s m o 

Utó szövettana (1950 gr) 100.000 150.000 azon tui 75oo 
6. Kaán Károly: Erdőgazdaság

politikai kérdések. II. kiad. 
(125 gr) 20.000 20.000 2.500 

7. Kaán Károly: Erdőgazdasági 
problémák 10.000 10.000 1.500 

8. Pech Dezső: A külföldi fanemek 
' megtelepítése stb. (370 gr) — 10.000 15.000 4.500 

9. Pohl János: Tangens-táblázatok 
(150 gr) 10.000 15.000 2.000 

10. Tagányi Károly: Magyar erdé
szeti oklevéltár, 3 kötet (5 kg 150 k m , 80P„ 
2W\gr) > — 100.000 15ft000 azon tm nio ooo 

11. Vadas Jenő: Az akácfa mono
gráfiája (540 gr) 30.000 40.000 6.500 

12. Zemplén Géza dr.: Fából készített 
cukor és alkohol (200 gr) 10.060 15.000 2.500 

13. Az alföld fásítására vonatkozó röpiratok (7 drb), amennyiben 
még rendelkezésre állanak, díjtalanul küldetnek; füzeten
ként 1000 korona a csomagolási és postaköltség. 

14. Erdészeti Rendeletek Tára: 1891., 1897., 1898., 1900., 1905., 1908. és 
1909. évfolyamai 5000—5000 koronáért és egyenként 2000 korona 
csomagolási és postaköltségért, az 1906—7. évfolyam 8000 
koronáért, az 1910—11. évfolyam 10.000 koronáért és az 1912—15. 

•évfolyam 16.000 koronáért kaphatók. Utóbbiak postaköltsége 
3000, illetve 6000 korona. 

Kérjük a könyv árának és a jelzett csomagolási és postaköltségnek 
előzetes beküldését az Országos Erdészeti Egyesület címére (Buda

pest, V, Alkotmány-utca 6. szám.) 


