
lehetővé teszi azt, hogy a kereslet és kinálat között a 

gabnaárakban nyilvánuló egyensúly helyre hozassék. Az 

uj hitelintézet működését a legegyszerűbb alapon — a 

már fennálló vidéki pénzintézetek és gazdasági egyesületek 

bevonásával — kívánja létre hozni. 

Egyesületi hirdetések. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi könyvkiadmányokból az egye

sületi tagok csak egy példányt szerezhetvén meg a megállapított 
kedvezményes á r o n , több példány megrendelése esetében a többi 
példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Budapest, V., Alkotmány-
utcza 10. sz.) a következő' müvek rendelhetők meg: 

„Az erdöör" vagy „Az erdészet alapvonalai kérdésekben és 
fe le letekben." Irta: Dr. Bedő Albert. VI I . kiadás. 1896. Erdészeti 
műszaki segédszolgálatra készülő egyének részére. Ára 6 K . ; 55 fill. 
postaköltség beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

„ A z erdörendezéstan kézikönyve." Irta: bölcsházai Belházy 
Emil. I . rész. Ára tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K. 

„Erdészet i növénytan." Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz 
Sándor. I . kötet: Általános növénytan. Ára tagoknak 5 K. 60 fill., 
nem tagoknak 8 K . ; 55 fill. postaköltség beküldése esetén bér
mentve küldetik. — II . kötet: Növényrendszertan. Részletes 
növénytan. Növény-földrajz. Ára tagoknak 12 K., nemtagok
nak 18 K. 

„Erde i facsemeték nevelése." Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ára 
tagoknak 3 K. , nem tagoknak 4 K . ; 45 fill. postaköltség beküldése 
esetén bérmentve küldetik. 

„Erdészet i Épi téstan." Irta: Sobó Jenő. 1. rész, L é s 2. kötet: 
Középitéstan. Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem 
tagoknak 16 K. — II. rész: Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára 
tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

„ M a g y a r Erdészeti Oklevéltár ." Szerkesztette és történeti 
bevezetéssel ellátta: Tagányi Károly. 3 kötet. 1896. Ára tagoknak 
20 K , nem tagoknak 40 K. 



„Erdészet i Rendeletek T á r a . " 1880 — 1884. ( I — I V . ) és az 
1885—89. ( V — I X . ) évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat 
az egyesület mérsékelt áron visszaváltja.) 

Az 1890. (X.) évfolyam teljesen elfogyott. 
Az 1891. (XI . ) évfolvam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 

1 K. 20 fill. 
Az 1892. (XII . ) évfolyam teljesen elfogyott. 
Az 1893—94. (XIII . és X I V . ) évfolyam ára tagoknak 1 K. 

20 fill., nem tagoknak 2 K. 40 fill. 
Az 1895. (XV. ) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 

1 K. 20 fill. . 
Az 1896. ( X V I . ) évfolvam ára tagoknak 50 fill., nem tagok

nak 1 K. 
Az 1897. (XVII . ) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagok

nak 1 K. 20 fill. 
Az 1898. (XVII I . ) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagok

nak 1 K. 40 fill. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. posta

költség beküldése esetén bérmentve küldetnek. 
„A legelóerdók." Irta: Földes János. (Külön kiadása az 

Erdészeti Lapok 1895. évi I — V . füzetében közölt munkának.) 
Ára tagoknak 1 K. 60 fill., nem tagoknak 2 K. 40 fill.; 55 fill. 
postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető. 

„A selmeczbányai m. k. erdöakadémia tör ténete és ismertetője ." 
Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K., akadémiai 
hallgatóknak 2 K . ) . Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán) is. Az 
Orsz. Erd. Egyesület a megrendelésnek csak akkor tehet eleget, 
ha a t. megrendelők a könyv árával egyidejűleg 55 fill. posta
költséget is beküldenek, a mikor a könyv bérmentve, ajánlva 
adatik postára. 

Az „ Erdészet i zsebnaptár" 1900. évi (XIX.) évfolyama tel
jesen elfogyott. 

„Ö fe lsége nagy fénynyomatu a rczképe ." Ára tagoknak 7 K. , 
nem tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik. 

„Erdészet i induló" és Nemes sziv-ker ingö" zongorára. Irta: 
Szmik Gábor. Ára az indulónak 1 K., a keringőnek 2 K. Az 
eladásból befolyó összeg az Erzsébet királyné-alapitvány gyarapí
tására fordittatik. 

Az Orsz. Erdészeti Egyesületnél továbbá megrendelhetők a 
következő népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megren
delők árukon kivül egyenkint 45 fill. postaköltséget is beküldenek, 
bérmentve küldhetők: 



„Az erdei vetésről és ül tetésről ." 
„A vágásra éret t erdő kihasználása." 
„Az erdők felúj í tása kapcsolatosan azok rendszeres k ihasz

nálásával." 
„Az erdők berendezése." 
Valamennyit Fekete Lajos irta. Egy-egy füzet ára 2 K. 
Erdészeti ponyvairodalmi füzetek. A nép számára való kiosztás 

czéljából ingyen megküldi az Orsz. Erd. Egyesület. I . füzet: 
Cseres Józsi és Boros Rózsi szép históriája. Irta: Arató Gyula. 
II. füzet: Hogyan ment férjhöz Gödör Julcsa. Irta: Arató Gyula. 
III . füzet: Hogyan lett igazzá a bolond beszéde. Irta: Boros M. 

A szerzőknél rendelhető meg : 
„Erdömiveléstan." Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára 

tagoknak 7 K., nem tagoknak 10 K. 
„A tölgy és tenyésztése." Irta: Fekete Lajos (Selmeczbánya). 

Ára tagoknak 4 K., nem tagoknak 6 K. 
„Erdöértékszámitástan." I I . kiad. Irta: Fekete Lajos (Selmecz

bánya). Ára 6 K. 
„Erdészeti nyereségszámitástan." Irta: Fekete Lajos (Selmecz

bánya). Ára 4 K. 
„A szálaló erdők berendezése." Irta: Fekete Lajos (Selmecz

bánya). Ára 1 K. 20 f. 
„Erdöbecsléstan." I I . kiad. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. 

(Kapható Fekete Lajos m. k. főerdőtanácsosnál Selmeczbányán.) 
Ára 8 K. 

„A legelöerdök berendezése, kezelése és hasznosítása." Irta: 
Márton Sándor. Ára tagoknak 4 K. 80 fill., nem tagoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető mayyar erdészeti müvek: 
..A magyar ál lam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi 

leírása." Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. 
Kiadta a földmivelésügyi m. kir. ministerium. 1896. 

„Az erdöhasználat tan kézikönyve." Irta: Szécsi Zsigmond. 
II . kiadás. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. (Kapható 
Joerges A . özv. és fiánál Selmeczbánya.) 

„Általános fö ldméréstan ." Irta: Cséti Ottó. I I . kiadás. (Kap
ható Joerges A. özv. és fiánál Selmeczbányán.) Ára 9 K. 

„Erdövédelemtan." Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) 
Ára 5 K. 40 fill. 

„Erdészeti ta la j tan ." Irta: Fekete Lajos. II . kiadás. 1891. 
(Kaphaló ugyanott.) Ára 5 K. 

„A mezőség kopárainak befási tása." Irta: Fekete Lajos. 
(Stein János könyvkeresk. Kolozsvárt.) Ára 2 K. 

„Beszélgetések az uj erdőtörvényről ." Irta: Fekete Lajos. 
(Kapható ugyanott.) Ára 40 fill. 



„Az erdőtörvény magyarázata . " Irta: dr. Klekner Alajos. 
Franklin-társulat. Ára 4 K. 

„Az erdőtörvény magyarázata ." Irta: ifj. Sárossy-Kapeller 
Ferenez. Budapest, Weissmann testvérek. Ára 4 K. 

„Erdészeti segédtáblák." Megrendelhető a földmivelésügyi 
min. erdőszámvevőségénél Budapesten. Ára 8 K. 

„Termés i táblák." 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg 
erdőrendezősége. (Jolsva, Gömörm.) Ára 2 K. 

„Magyarország fa ipara és fakereskedelme." Ir la: Engel 
Sándor. 1882. Grill K. könyvkeresk. Budapest. 


