
1000 db fenyő zsindely . . . . 3 frt 94 kr 
egy bécsi mérő faszén . . . . — „ 32 „ 

Palánka . 

1 öl cser- és gyertyán hasábfa . 11 frt 
1 „ kocsánostölgy és szil hasábfa . 9 „ 
1 köbláb műszer- és épületi ke

ményfa — „ 2 0 — 2 2 kr 
1 köbláb műszer-és épületi lágyfa . — „ 1 0 — 1 1 „ 

Fiume . 

2 0 — 3 5 L h. 1 2 / 1 2 " jeg. fenyő-gerenda 
— bordonali — köblábanként . . . — frt 3 8 — 4 8 kr 

1 öl bükk tűzifa . . . . 13 „ 50 kr. 
1 köbláb bikkfaszén . , . — „ 1 6 — 1 7 kr. 

K ü l ö n f é l é k . 
Kérelem. Azon ügybarátainkat, kik lapunk ez évi VI. 

füzetét nélkülözhetik, tiszteletteljesen kérjük, hogy azt nekünk 
példányonként való egy forintnyi visszaváltási-dijért keresztkö
tés alatt mielébb visszaküldeni szíveskedjenek. A ki a netaláni 
elkallódásnak kitett felesleges példányt hozzánk visszajuttatja 
ügyünknek igen becses szolgálatot teend. 

GŐzfavágÓ-gép. A kincstár budai faraktárában vállalkozók 
utján gőzfavágógépet állit fel. Diamantstein Albert és Freund 
Mihály a gépet saját költségükön állítják oda, s azt 30 évig 
használhatják, mely idő után teljesen munkaképes állapotban 
kötelesek azt a kincstárnak átbocsátani, addig pedig a gép által 
elfoglalt terület minden négyszög öléért évenként 2 frt haszon
bért fizetnek, s ezenkívül az állami hivatalok és intézetek szá
mára szükséges fát 16%-al olcsóbban vágatják mint a másokét. 



A gépnek 4 gőzfürészszel, és az ezekhez tartozó 8 hasító hal
tával kell ellátva lenni, s az f. évi aug. l - ig működésbe hozandó 

A magánosok részéről Budán, hely- és távolságra való 
tekintet nélkül, f. évi aug. 1-től jövő évi július végéig követ
kező favágatási árak fizetendők : egy ölnek háromszori met
széséért — négydarabra — aprózásáért, házhoz való szállításért 
és ottani elrakásáért 3 frt 80 k r ; kétszeri metszéssel 3 frt 
20 k r ; és egyszeri metszéssel 2 ft 80 kr. A vállalkozók azon 
magánosoktól, kik fél-öl fát vágatnak, az egész ölekre megál
lapított dijak felénél 30 krral többet igényelhetnek. 

A későbbi egyes évekre szólló vágatási árak a m. kir. 
pénzügyministerium által állapittatnak meg, s vállalkozóknak 
az ellen kifogást tenni nem áll jogukban. 

Nem véljük érdektelennek még ide irni azt is, hogy a 
favágatási dijak, magukban foglalva a szállítás és elrakás diját 
is, minden év július havában akként állapittatnak meg, hogy a 
következő év árai a megelőző év áraihoz képest annyi száza
lékkal emeltetnek fel, vagy szállíttatnak le, a hány százalékkal 
ezen megelőző évben Pesten két vagy három a m. k. pénzügy
ministerium által szabadon választandó hasonnemű favágó inté
zetnél fennállott árak átlaga az ugyanezen intézeteknél még 
ezen esztendőt is megelőző évben alkalmazott árak átlagához 
képest emelkedett vagy leszállt, azaz például a szerződés első 
évére kikötött árak az 1872 . évi aug. 1-től 1 8 7 3 . évi július 
31-ig terjedő időre annyi százalékkal emeltetnek fel, vagy szál
líttatnak le, a hány százalékkal Pesten két vagy három hason-
nemü favágó intézetnél az 18 7 ü/ 7i -ki ősztől tavaszig terjedő fa
vágatási idényben fennállott árak átlaga ugyanezen intézetek
nél az 18 7 1 / 7 2 -k i ősztől tavaszig terjedő favágatási idényben 
emelkedett vagy leszállt. 

TÖlgy-ertés. A nagy-váradi 1. sz. püspökség erdőségeiben 
közelebbről 1000 holdnyi erdőterület fog tölgygyei beültettetni. 



Tölgyeseink bekövetkezett kevesbülése folytán örömmel jegyez
zük ide az illető birtokos és erdészeti közegek üdvös czélját, 
mint egyszersmind jelét is annak, hogy a nevezett püspökség 
erdőségeinek tetemes része nem volna ma oly elszomorító álla
potban, ha a 3 0 — 4 0 év előtti birtokosok és erdészeti tiszt
viselők is oly ügyszeretettel karolták volna fel az erdők sorsát, 
mint azt a jelenlegiek teszik. 

Vidéki tudósítás. Noisser Sándor k. közal. erdész ur arról 
tudósít, hogy Esztergom vidéken a kocsános és kocsántalan 
tölgy ez évben a szokottnál egy héttel későbben, de nagyon 
gazdagon virágzott, valamint a cser-tölgy is, s hogy a két előbbi 
tölgyön lévő makkocskák dús makktermést helyeznek kilátásba. 

Faeíadás a határőrvidéken. A cs. kir. főhadparancsnokság 
Zágrábban legfelsőbb jóváhagyással eladni szándékozik két év
tized alatt több részletben a péterváradi és broodi határezredben 
levő teljesen vágásra alkalmas 30 .000 holdon levő erdőséget. 
Ezen erdő-állomány Újvidék, Zimony, Belgrád, Mitrovitz, Brood 
kereskedelmi városok között terül el a Száva folyam közvetlen 
közelségében, közel azon helyhez, hol a Száva a Dunába ömlik, 
továbbá közel van ahhoz az utóbb említett nagy viziut, Ma
gyarországnak keletfelé menő vasutai, a sziszek-trieszti és szi
szek-fiumei, valamint azon vasút, mely a károlyvár-fiumei 
vonal kiépítése folytán rövid idő múlva be lesz fejezve, ugy 
hogy ezen terület a fának kereskedelmi uton leendő értéke
sítésére nézve legkedvezőbb. A péterváradi területen fekvő első 
csoport 11.475 hold a legtöbbet ígérőnek árverés utján fog 
eladatni és legkésőbb 8 év alatt levágandó. Az ezen csoportban 
egy holdon levő fa értéke mintegy 7 5 5 frtra van becsülve, 
tehát az egész csoport értéke 9 ,051.090 frt o. é. 

A fa nem törzsenkint, hanem lioldankint egészben vagy 
részletenkint adatik el. A fizetést ezüstben kell teljesíteni. — 
Egyenlő ajánlatok mellett az egészre terjedő vállalkozónak 



adatik elsőbbség. Az ajánlati tárgyalás a főhadparancsnokságnál 
Zágrábban fog tartatni, és az eredmény a cs. kir. birodalmi 
hadügyministerium elé fog terjesztetni a legfelsőbb jóváhagyás 
kieszközlése végett. Azon vállalkozóval, ki a legkedvezőbb 
ajánlatot fogja tenni, a további tárgyalásokat egy bizottság 
fogja folytatni, mely a cs. kir. hadiigyministeriumból, a m. k. 
pénzügyministeriumból, a kir. tótországi országok kormányzó
ságából és a Zágrábban székelő főkatonai parancsnokságból fog 
megalakittatni; elnökét pedig Ö Felsége nevezi ki. Több egyenlő 
kedvező ajánlatnál a bizottságnak joga lesz szabadon választani 
s ha egy elfogadható ajánlat sem tétetnék, joga lesz az ösz-
szes ajánlatokat visszautasítani és uj tárgyalást kiírni. 

A bepecsételt ajánlat átnyujtására a főhadparancsnokság 
igtató hivatalánál 1 8 7 1 . o k i 31-kének reggeli 9 órája a vég
határidő, mely idő után több ajánlat nem fog elfogadtatni. Az 
ajánlathoz a becsérték 5 százaléka csatolandó. A pályanyertes 
köteles vadiumát az értesítéstől számítandó 30 nap alatt, biz
tosítéki czimen 10 százalékra kiegészíteni. 

Erdészeti-államvizsgák. E vizsgák a földművelési minis-
terium rendelete szerint folyó évi október hó 3-án s a következő 
napokon fognak megtartatni. Az intéző erdőtisztek vizsgája Pesten 
az alárendelt erdészeti személyzet vizsgája pedig szintén Pesten 
továbbá Kassán, Pozsonyban, Kaposvárt és Temesvárt tartatik. A 
felsőbb államvizsga letehetéséért a kérelmek a földművelési minis-
teriumhoz Pestre küldendők, míg az alsóbb vizsgákat illetőleg azon 
megyék főispánjához, kiknek kerületébe a vizsga helye esik. 

Az Erdélyben tartandó vizsgák iránt az erdélyi királyi 
biztos intézkedik. 

Erdőtermények eladása. A marm.-szigethi bányaigazga
tóság kerületében használat alá kerülő erdőtermények, névszerint 
az épületi és szerszámfa fürészáru és luezkéreg az 1872-ik 
közönséges évtől kezdve tiz egymásután következő évre nyil-



vános írásbeli ajánlatok utján a kincstár által két csoportban 
áruba bocsáttatnak. A b o c s k ó i rakhelyen eladatik : 

3 ,359.700 köbláb szálfa, 
99 .000 „ rudasfa, 

2 ,781.000 „ fürészáru, s igy összesen 
6 ,239.700 köbláb. 

A b u s t y a h á z a i rakhelyen eladatik. 
1,200.600 köbláb szálfa, 

40 .500 „ rudas fa, 
990 .000 „ fürészáru s igy összesen 

2 ,231 .100 köbláb. 
Bánatpénz a bocskói fa- és fürészárukra 180.000 frt 

„ „ bustyaházai „ „ „ 65 .000 „ 
„ „ bocskói luczkéregre . . 3.000 „ 
„ „ bustyaházai „ . . 1.000 „ 

Az ajánlatok f. é. augustus 1-én déli 12 óráig a m. k. 
pénzügyministeriumhoz beküldendők. Az ajánlati és szerződési 
feltételek a pénzügyministeriumtól vagy a m.-szigeti k. bánya
igazgatóságtól szerezhetők meg. 

Erdészeti kinevezések. Mandelik Dániel a soóvári k. jó
szágigazgatósághoz erdőmesterré; Lechner Gábor a lippai jószág
igazgatósághoz erdőmesterré, Scherffel Róbert főerdészszé, továbbá 
Piatka Ágoston, Lindl Alfréd és Knopp Adolf erdészekké; Rutt-
ner Antal az ungvári k. jószágigazgatósághoz főerdészszé, Fodor 
István és Cornides György ugyanoda erdészekké; Szojka Gyula a 
soóvári jószágigazgatósághoz számvivővé; Hammer Károly a ko
lozsvári jószágigazgatósághoz erdőgyakornokká; Fekete Lajos, 
Illés Nándor és Niki Zsigmond a selmeczi m. k. erdőakade-
miához rendkívüli tanárokká neveztettek ki. 

Lapvezetők és kiadók : 
Divald Adolf és Wagner Károly. 

Szerkesztő : 
Bedő Albert. 



P á l y á z a t o k . 
Egy az ország déli részén lévő erdőuradalomnál, melynek faterméke 

a fiumei és triesti kikötőkbe szállíttatik, egy ellenőrző főerdészi és er-
dörendezői állomás lesz betöltendő; az ezzel összekötött évi fizetés 
1300 frt, további járandóságok 12 öl bükkfa, szabad lakás és szabad 
uradalmi fogat. 

Folyamodótól megkívántatik az erdészet minden ágában való elmé
leti és gyakorlati képzettség, különösen az erdőbecslés és rendezésben 
való kitűnő gyakorlottság. 

A kellő okmányokkal és a folyamodó eddigi erdészeti szolgálatá
nak leírásával ellátott folyamodvány f. évi augustus hó 26-ig az Országos 
Erdészeti-Egyesület titkárához Budára intézendő. 

A nagy-bányai m. kir. jószágigazgatóság kerületében egy a X-ik 
rangosztályba sorozott erdészeti számvivői állomás, melylyel 700 frt évi 
fizetés, szabad lakás vagy ennek hiányában a fizetésnek 15% mint szál
láspénz, 10 bécsi öl tűzifa, melynek értéke azonban mint a lakpénz is a 
nyugdíjba be nem számitható, és 7 hold kaszáló, vagy annak hiányában 
holdanként! öt forint váltságdíj, és az évi fizetés %-clával felérő tiszti 
óvadék letételének kötelezettsége van összekötve, betöltendő. 

Pályázók felhivatnak, hogy sajátkezüleg irt és kellőleg felszerelt 
kérvényeiket, életkoruk, állapotuk, erkölcsi magaviseletük, végzett erdő-
szeti szaktanulmányaik, a számviteli szakmában nyert jártasságuk, a ha
zában divó nyelvek, de különösen a magyar nyelvnek szó- és irásbani 
tökéletes bírása kimutatása mellett, saját hatóságaik utján, folyó év július 
hó 31-ig a nagybányai ni. kir. jószágigazgatósághoz nyújtsák be. 

A kolozs-monostori királyi gazdasági tanintézetnél az erdészeti ta
nári állomás üresedésbe jővén, annak folyó évi noveniberhó 1-ső napjától 
leendő betöltése végett ezennel pályázat hirdettetik. 

Ezen állomással 1500 forint évi fizetés és 200 frtnyi lakbérillető
ség van egybekötve. 

Felhivatnak az ezen tanszéket elnyerni óhajtók, hogy végzett ta
nulmányaikról s előéletükről szóló bizonyítványokkal felszerelt kérvé
nyeiket legfeljebb folyó évi augusztushó 10-ik napjáig a magyar királyi 
földművelés-, ipar és kereskedelmi ministeriumhoz nyújtsák be, 
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jelen évfolyamára előfizethetni pénzküldemény vagy posta
utalvány által az „ERDÉSZETI LAPOK" szerkesztőségénél 

B u d á n . 

Előfizetési dij egy évre 5  forint. 

Lapunk előbbi évfolyamainak néhány példánya a t. közönség 
rendelkezésére áll 7 a következő árakért : I I—VII. évfolyam 
példányonként 3 frt. VIII. évfolyam 4 forintért. 

Az „Erdészeti Lapok" 1867. évfolyamának I. és II. 
füzeteit darabonként 1 forintjával szivesen visszaváltjuk. 


