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ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA 

Szerkeszti 

B U N D K Á R O L Y , 
a F. J . r. 1., egyesületi titkár. 

a 
1908. év, április hó 15. VIII . F Ü Z E T . XLVII-ik évfolyam. 
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Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napján. 

Ara egy évre azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapító tagjainak, kik legalább 300 koronát 
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet 
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. 
Rendes tagoknak a 16 kor. évdíj fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapíron 
készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B U D A P E S T , V., A l k o t m á n y - n t c z a 6 . s z á m 

(Telefon: 37—22) 

A lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendő. 



Munkatársaink tájékozásául! Ü^MÜCmZ 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósitásokat, 
valamint felvesszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K-, ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K., oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel 16—24 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre, s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban irják. A czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet 
várni. Kéziratok nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K., 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K. 60 fill., 
50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak egy 

példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése 
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
f a következő müvek rendelhetők meg: 

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1908. ÉVI (27.) ÉVFOLYAMA. Ára egyesületi 
tagoknak 2 K., másoknak 3 K. Arát legczélszerübb 45 f. postaköltséggel 
együtt előre beküldeni, mert az utánvét aránytalanul drágítja a postaköltséget. 

AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. Ara 
tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet. 
Altalános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 K. 

A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K., másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 

ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K.,nem tagoknak 4 K.; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küdetik. 
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Szerkeszti : 
B U N D K Á R O L Y 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményesárért járathatják. 

Szerkesztőséé és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utcza 6. sz., II. em. 

*i A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijéit közöltetnek. « 
- C (Telefon : 3 7 - 2 2 . ) 
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Tiz év a miniszteri székben. 

Folyó hó 8-án telt be tizedik éve annak, hogy a föld
mivelésügyi tárcza vezetése Darányi Ignácz hivatott 

kezében van. Ritka eset a politikai élet förgetegében, hogy 
miniszter ily hosszú ideig töltse be állását, méltán meg
emlékezhetünk tehát arról az örvendetes körülményről, 
hogy á magyar földmivelésügyet Darányi Ignácz immár 
teljes évtizeden keresztül részesítette egységes irányítás
ban. Ha valahol, ugy gazdasági téren nem kívánatos a 
vezető állásokban való gyakori személyváltozásokkal járó 
elkerülhetlen ingadozás a haladás irányában. Darányi 
Ignácznak igaz örömünkre megadatott, hogy sokoldalú 
programmját érvényre juttassa s ma már sok téren meg
elégedéssel tekinthessen régebbi kezdeményezéseinek, alko
tásainak eredményeire. 

Nem lehet czélunk ezúttal Darányi Ignácz földmive
lésügyi miniszter tevékenységét akár általános, akár az 
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erdőgazdaság külön szempontjából méltatni, hiszen sok
kalta ismertebb az, semhogy erre szükség volna, de más
felől működése remélhetőleg még távol is áll a befejezés
től, amidőn arról teljes képet lehet adni. Örömmel ragad
juk meg azonban a mostani alkalmat, hogy az Erdészeti 
Lapok hasábjain a magyar erdészet nevében őszintén 
üdvözöljük Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter urat, 
hálánkat fejezve ki azért a meleg érdeklődésért, amelylyel 
az erdőgazdaság iránt minisztersége alatt mindig viselte
tett s egyben remélve, hogy a hazai mező- és erdőgazda
ság még sokáig az ő szakavatott irányítása mellett fog 
haladni a fejlődés utján! 

Az Országos Erdészeti Egyesület felirat utján üdvö
zölte a minisztert jubileuma alkalmából. 

Házi kezelés. 
Irta : L.onkay Antal. 

/"yVég a mult század 80-as éveiben az üzemtervileg 
<öJL& kihasználható fatömegek eladását hosszú lejáratú 
szerződésekkel biztosítottuk. Valami indokolatlan aggoda
lom — nehogy a fatömegek eladatlanul a nyakunkon 
maradjanak irányította az értékesítésnek e módját s 
ha sikerült a szerződés megkötése, tulajdonképpen nem 
azon örvendtünk, hogy esetleg jó üzletet kötöttünk, hanem 
inkább azon, hogy a sok árverés után végre valahára 
megtörtént az erdőeladás, tiz esztendőre ismét biztosítva 
vagyunk. 

Hogy az értékesítés e módja mennyire kellemetlen 
nyűge volt a gazdálkodásnak, arról igen sokat lehetne 




