Az „Erdészeti Lapok" 1908. évi VI. füzetének
HIRDETÉSEI.
Az

E R D É S Z E T I L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért
a lap frányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak.

Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczadoldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan (80)
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen
kint negyven (40) fillér számíttatik. Legalább háromszori és ennél többszöri
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételt
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt.
Táblázatok, nyomdai szabály szerint, kétszeres árral számittatnak.
Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontui 25 grammonkint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek.

Egyetemes bnsszóla-múszereket
és erdei busszólákat
••"optikai

távolságmér

éssel.TW

A r © 5 i r t t ó l felfelé.
Méi»6-asstalofeat n l K g r ^ s v o n a l z ó k h a l , m é r A • • a l á í r ó k a t , faatlaltifeat, r a j z e s z b ö x ö f e e t , t«rfll e t m é r ó f e e t (pianimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitol biztosításával
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c«á*z. és kir. udvari látszerész- és mfiszergyáios
Wien: raktár:
gyár és

1.,
V,,

Kohlmarkt

8.,

Hartmanngasse

5.

Az 1 9 0 0 . évi párisi világkiállításon aranyéremmel
kitüntetve.
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és b é r m e n t v e .
Javításokat leggyorsabban és legpontosabban t e l j e s í t . Minden
féle műszerből készletet tart.

(1. X I I . 3)

Erdészeti

iroda:

Lapok

1876—1905.

teljes

egészen uj, egyöntetű kötésben eladó.

évfolyamai

Felvilágosítást

Zoltán, Lúgos, II. ker., Vármegyeház-utcza 2 4 .

(30. kötet)
ad

Sulyok

(4. III. 3.)

HAUPTNER-féle

KTTESŐ-OLLÓR
kiválóan
sok

alkalmas fiatal vágá

felnyesésére,

c s e me t e

visszavágásra stb.

5 cm. vas

tagságig

zúzódás nélküi simán

vág. Árak csomagolással együtt

.'. K S'70 d r b o n k é n t .•.
' | B U D A P E S T , VI.
An drássy-ut 8.

>»•
G E I T T N E R é s R A U S C H czégnél

(2. VI. 5.)

Pályázat. 1002Q/I.—F. sz. — A boszniai és herczegovinai
országos kormány közigazgatásához tartozó tartományokban néhány,
a X I . fizetési osztályban rendszeresített erdőgyakornoki állás
lesz
betöltendő.
.Ezen állások egyenkint évi 1400 K segélydijjal vannak java
dalmazva. Az állások egyelőre ideiglenesek, de bizonyos idő múlva
megfelelő szolgálat esetén véglegesítve lesznek. Pályázóktól meg
kívántatik, hogy nőtlenek legyenek és kineveztetésük esetén
gyakornoki szolgálati idejük alatt ne házasodjanak.
Megkívántatik továbbá, hogy pályázók a cs. k. talajgazdászati
főiskolát Bécsben, vagy a magyar kir. bányászati és erdészeti
főiskolát Selmeczbányán elvégezték, hogy osztrák, magyar vagy
bosnyák-herczegovinai honosok legyenek, hogy a boszniai (szerb,
horvát) vagy valamely más szláv nyelvet minél előbb, legkésőbb
azonban két év lefolyása után a szolgálat sikeres teljesithetéséhez
kellő mértékben elsajátítani fogják.
Az újonnan kinevezett erdőgyakornokok kötelezve vannak
megszakítás nélküli itteni, vagy részben a cs. k. osztrák, vagy a
m. k. erdészeti szolgálatban és itteni szolgálatban töltött három
évi gyakorlati szolgálati idő után, az államerdészeti szolgálatban
előirt erdészeti államvizsgát vagy a cs. k. földmivelésügyi minisz
tériumnál Bécsben, vagy a m. kir. földmivelésügyi minisztérium
nál Budapesten letenni.
Olyan pályázók, kik az emiitett vizsgákat már letették és a
fentebbi felvételi felvételeknek is megfelelnek, előnyben részesülnek
és az erdészsegédi czimet kapják.

A kellően felszerelt és keresztlevéllel, valamint orvosi bizo
nyitványnyal ellátott kérvények, amelyekben a pályázó katonai
szolgálati viszonyai is kitüntetendők, legkésőbb f. évi április hó
15-éig az alulírott országos kormánynál nyújtandók be.
Az orvosi bizonyítványban különösen igazolandó, hogy pályá
zónak a magas hegyi szolgálatra alkalmas testi szervezete van és
jó látó és halló képességgel bir.
A közvetlenül benyújtott kérvények ivenkint 1 koronás bosnyák
bélyeggel, osztrák vagy magyarországi felettes hatóságok utján
benyújtott kérvények ivenként 1 K-ás osztrák, illetve magyar
bélyeggel látandók el.
Azon okmányok, melyek a monarchia egyik vagy másik
államában az ottani bélyegilletéki szabályok szerint kellőkép vannak
bélyegezve, mint mellékletek ujabb bosnyák bélyegilletéknek
nincsenek alávetve.
Más okmányok, iratok és hivatalos kiadmányok, melyek, kivéve,
ha mint mellékletek használtatnak, bélyegmentesek, 20 filléres
bosnyák bélyeggel látandók el.
Ha azonban ilynemű mellékletek már az osztrák, magyar vagy
bosnyák mellékleti bélyeggel vannak felbélyegezve, ujabb mellék
leti bélyeggel nem látandók el.
Bosnyák bélyegek hiányában a kérvényhez a megfelelő pénz
összeg csatolandó.
Sarajevo, 1908. évi február hó 13-án.
(7.
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földbirtokos

ÁBRAHÁMFALU
Turócz vm., u. p. Tót-Próna
Távíróállomás Znióváralja.

valamint

Fekete- és erdei-fenyő

1 és 2 éves csemetéből
több millió eladó.

szintén

Árjegyzék,
kívánatra
küldetik.

ingyen

és bérmentve
(12. III. 2.)

Tölgy- és bükkfaeladási hirdetmény. 2 6 . 8 2 4 / 1 9 0 8 / I / A — 4 .
Több

beregvármegyei

bizományi

község által

uradalomtól

a gróf

megvásárolt

bükkhaszonfa

anyaga 1908.

és tűzifa

Schönborn-féle

úgynevezett

kihasználható és alábbi I — V I . csoportokban

sz. hit

„Háthegység"

kitüntetett tölgy- és

évi április hó

6-ik napján

Budapesten a földmivelésügyi minisztériumban (V., Országház-tér)
zárt írásbeli ajánlatok utján

megtartandó

nyilvános

árverésen el

Csoport

adás alá bocsáttatik.

Az egyes csoportok megelölése a szerződési fel
tételek mellékletét ké
pező átnézeti térkép be
osztása szerint

Bükkfa
haszonTerület
jászon
tűzifa
és
darab
fa
tűzifa
szám
m
kat. hold

Tölgy- és
jükkta ki
kiáltásiára
összesen

29.894

287.930

T ö l g y f a

3

I. Vágássorozat, l.,2.,4.,
5., 6., 7., 9., 10., 13/1.
osztagok és a 12. osz
tagban szálalva kisze
dendő tölgyek, to
vábbá I. vágássorozat
17., 21. és 24. osztaga
I. (kutkafalvi bükkös)

253-5

14.359

9.809

7.359

Az I. vágássorozat 29.,
30., 33. és 35. számú
osztagokban
egyen
ként kijelölt és számo
zott mellmagasságban
40 c/w-nél vastagabb
tölgyfák, melyek szálalás utján lesznek kiII. használandók

106-7

2.713

3.217

2.566

II. vágássorozat 13., 14.,
15., 16., 17/2., 29., 30.,
34., 3/1., 4. és 5/1. osz
tagok egész faanyaga
és 12, 17/1. és 18., 23.,
24., 26., 27. és 28. osz
tagokban kijelölt és bé
lyegezett tölgyfák, melyekszálalás utján lesz
nek kiszedendők. To
vábbá a II. vágássoro
zat 11., 40/1.', 41. és
38/1. osztagok (kamIII. jankai bükkös)

4107

16.345 10.47?

7.99-1

korona

99.143

49.777

326.524

Csoport

T ö l g y f a

Az egyes csoportok meg
jelölése a szerződési fel
tételek mellékletét ké
pező átnézeti térkép be
osztása szerint

Terület

312-06

IV. vágássorozat 21.,
23., 25., 28., 32., 33.,
35., 36., 38., 40. osz
tagok, V. vágássorozat
2., 3., 4., 6., 7., 8., 12.,
15., 17., 19., 20., 21.,
24. osztagok összes fa
anyaga, a IV. vágás
sorozat 39. osztagában
számozott 14 drb és
az V. vágássorozat 23.
osztagának déli szélén
számozott 83 darab
V. tölgyfa

567-9

Az V. vágássoroz. 34/1.,
35. és 38. számú osz
tagokban foltonkint
kijelölt és tarra vá
gandó területek és a
Hát tetején levő idős
VI. tölgyes

47-9

Tölgy- és
bükkfa ki
kiáltási ára
összesen

rrfi

korona

6.392

39.988

202.560

23.193 16.909 10.457

93.652

553.343

2.355

46.406

8.680

3.075

| 1.698-76

Bükkfa
haszonés
tűzifa

rrfi

kat. hold

III. vágássorozat 5., 33.,
42., 44., 21., 22., 25.,
46., 47., 49., 58. és 59.
IV. számú osztagok

Összesen

darab haszon tűzifa
fa
szám

5.926

2.007

1.068

68.365 48.346 35.83ó| 215.666 1,515.906

Venni szándékozók ajánlatot tehetnek:
1. Az egyes csoportok faanyagára
2. Az I—VI. csoportoknak
anyagára együttvéve.

külön-külön.

kihasználásra

kijelölt

összes fa

Bánatpénz a becsértéknek, mint kikiáltási árnak, öt (5) száza
léka, mely

összeg valamely közpénztárban

Budapesten

a m. kir. állami

pénztárban

(adóhivatalban) vagy
(IX., Vámház)

letétbe

helyezendő s az Írásbeli ajánlatokhoz csupán a bánatpénz letételét
igazoló nyugta csatolandó.
A szabályszerű bélyeggel ellátott és lepecsételt írásbeli aján
latok,

ha

„Ajánlat

az
a

egyes

csoportok

Háthegység

faanyagára
számú

vonatkoznak,

csoportjának

akkor

faanyagára",

ha az összes csoportokéra, akkor „Ajánlat a Háthegység I—VI. számú
csoportjának egész eladás alá kerülő faanyagára" felirattal látandók
el és legkésőbben 1908. évi április hó 6-ának délelőtti 11 órájáig
Budapesten a m. kir. földmivelésügyi minisztériumban (V., Ország
ház-tér) a segédhivatali főigazgatónál (I. emelet 53. számú ajtó)
adandók be.
Az ajánlatok a m. kir. földmivelésügyi minisztérium tanács
termében (I. emelet 46. számú ajtó) ugyanaznap déli 12 órakor
nyilvánosan fognak felbontatni. Utóajánlatok figyelembe vétetni
nem fognak.
A részletes árverési és szerződési feltételek a m. kir. föld
mivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályában (V., Zoltán-u
16. sz. II. emelet 6. ajtószám alatt), az ungvári in. kir. főerdőhivatalnál,
a hegyvidéki kirendeltségnél Munkácson és a m. kir. állami erdő
hivatalnál Beregszászban a hivatalos órák alatt bármikor meg
tekinthetők, hol az érdeklődő fakereskedők az eladás alá kerülő
területek átnézeti térképének és a tölgyfák mennyiségét és mellmagasssági vastagságát feltüntető kimutatásnak egy-egy példányát
díjmentesen megkapják.
Az erdő a munkácsi vasuti állomástól 17—31 kilométernyi
távolságra, az épülő Barsova-völgyi vasúttól 3—22 kilométerre
fekszik s ez utóbbival iparvasuttal czélszerüen összeköthető.
Budapest, 1908. évi február hó 17-én.
(13) M.

kir. földmivelésügyi miniszter.

Seckl Ignácz
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e r d é s z e t i m a g k e r e s k e d é s n i G I I C I ' U G U o l l l U I Ausztria)
ajánlja magát gyors és legmagása!bb
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szállítására. — Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.
(24. I I . . I.)
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K E R . , V Á C Z I - U T

1 1 3 . S * .

Erdei vasutak nyomjelzése, tervezése és
epitese.
(3.VNI:4)

Eladó. 3000 db szép erős vadgesztenye, 2000 db Acer
platanoides, 1000 db kőris, 100 db á 80 K, 1000 db 750 K,
5000 db szép erős ákácz, száza 50 K, 5 0 0 db Thuja 1—2 m-es,
á 1-60—2 K, 1000 db Pyramis buxus,
á nagyság szerint 2 — J ó K,
5000 szegély-buxus, 100 á 10 K, remek szép Nordmanniánák
50 cm-tő\
3 m-ig, á 5—50 K, diszfa vegyes 70 K, 100 db dísz
cserje 30 K száza. T ö b b ezer m. törzsű almafa, 100 db 8 0 K.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.
Petermann József
(6.

IV. 2.) mű-

és keresk. kertészete Nagykanizsán.

Elvállalok befásitásokat minden a talajviszonyoknak megfelelő
palántákkal, melyeket a legolcsóbb árakon — kezeskedve azok
jókarban való megérkezéseért — szállítok.
(Árlap és erdészeti tanácsok ingyen.)
Focko Bohlen.
(8. IV. 2.)

Halstenbeker Baumschulen, Halstenbek 20. (Holst.)

Éger és szilcsemete eladó a gróf Nádasdy Tamás Őméltósága
nádasdladányi erdészeténél Nádasdladány, Fejér megye. Posta,
távirda helyben.
Éger 1 éves 6 — 8 cm magas, ezre ___ „
Szil 1 „ 10—18 „
„
„
Zichyfalva vasútállomásra szállítva.

6 K - 6 „
(11. II. 2.)

E r d e i é s s ö v é n y c s e m e t é k e t ::
Diszfenyöket, sorfákat
G y ü m ö l c s f á k a t és v a d o n c z o k a t
Erdészeti, gazdasági, gyümölcs- és fümagvakat
F a j b l i r g O n y á t 100 legjobb f a j b a n
legjobb m i n ő s é g b e n s z á l l í t
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ingyen

és

bérmentve,
(6, III. 3.)

Oklevees erdóör, fáczánvadász (angol rendszer szerint) 36
éves, kath. nős, kiszolgált csendőr, megfelelő állást keres. Szives
ajánlatok Polgár Ferencz Saár, u. p. Sárvár czimre kéretnek.

Eladó 50.000 3 éves fekete és 10.000 3 éves erdei fenyő
csemete, ezeré csomagolással és vasúthoz szállítva 5 korona.
Ajánlatok gróf Bethlen Pál erdőkezelőségéhez Bethlenbe czimzendők.
^ ^
2

Faárverési hirdetmény. 116/1908. sz. — Az alább sorolt volt
úrbéres birtokosságok erdeinek, a rendszeres gazdasági üzem
tervek szerint esedékes 1908. évi vágásaiban tövönálló lucz- és
jegenyefenyő haszonfatömegek írásbeli zárt ajánlatokkal össze
kötött szóbeli árverésen leendő eladásáról.
Kiszállítási határidő bezárólag 1909. évi márczius hó 30-ig.
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Jaszenicza

bt

Kozubka

8-01 2494

1840 17 15917 43 1600

1 d.e. 10

Veszele

t/5

Hajka

2-00 516

591-98 6127 07 620

1 d. e. 10

KHn

O

Sztari-háj

3-14 1886

Bobró

o

Polana

6-ó

1857 — 2428-45 18941 97 1900

Ki'ivány

4-5

458 286 1950-29 14407 49 1450

Oruny
Hajka

2-8 1372 — 1231-03 9602 07 1000
4.4 1275 — 1069 24 9623 24 970
'C
2 05 537 232 841-40 8006 17 800 n.

Polhora

Vidrovka

1-5

101 234 516-16 4903 46 500

'>

3 d. e. 10 > Rabcsán Szeidier Mór házában

Szikelne

Ludmovka

262

762 —

798-48 7585 58 760

c©

3 d. e. 10 )

Vojtaskova

50

Alsólipnicza
Szlanic/.a
Zubrohlava

(f)

OJ
'<L>

.ű

Sztankovka

1147-20 9924 IS 1000

0

Turdossin

V

Turdossin

i

1

Rabcsa

X>

—

Felsőstepanó
Podbjel
Brezovicza

<J

közs

Alsóstepanó

Sfl

Magura

1135 08

1452

150 3148 1890 5362-88

14167650 4200

Gruny

1-5

233

Priekiba

17

605

—

70 310-52 2516 66 260
485-64 3788 04 380

Vise-Szkalki

6-3

1855

—-

1453-29 12570 99 1260

Zátidovnik

3-4 1199 409 1096-81 7591 57 760

j Jaszeniczán az elnök házában

1 d. u. 2 Künben a biró házában
1 d. u. 5 Bobrón a községházán
2 d.e. 10 Alsólipniczán az elnök házában

0

2 . d. u. 2 Szlaniczán a községházán
2 d. u. 5 Zubrohlaván a községházán
3 d.e. 10

6 d.e. 10 Tnrdossinban a községházán
6 d. u. 2 1 Alsóstepanón Teplánszki Lipót
házában
6 d. u. 2 j
7 d. e. 9 Podbjelen a biró házában
7 d. u. 3 Brezoviczán az elnök házában

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha. a. hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak b e ; b) ha tisztán kivehető
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva tartalmazzák a
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelö
lését szószerint tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben fog
laltatik; d)
ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel
ellátva adatnak b e ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak
magát teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképpen a fent kitett összeget
készpénzben tartalmazzák; g)
ha ugy vannak aláírva, hogy az
aláírásból az ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó posta, állomás)
világosan kiolvasható és h) ha a boríték kivül „Ajánlat az N. N.
községi volt úrbéres birtokosság által eladandó J908. évifakészletre"
felírással van ellátva. (N. N. helyett az illető község neve írandó.)
Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el.
Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára
azonnal, eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása
után válik kötelezővé.
A részletes árverési és szerződési feltételek az alsókubini
m. kir. állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt turdossini
m. kir. járási erdőgondnokságnál és az eladó birtokosságok
elnökeinél tekinthetők meg naponta d. e. 11—12 óra között.
(21) Turdossini
m. kir. erdőgondnokság.
Hirdetmény. A málnási vásáros birtokosság erdejében 336 szál
cserefa, összesen 2 0 6 m* kéreg nélküli műfa és 355 m tűzifa
nyilvános árverésen, Málnás községházánál 1908. évi április hó
11-én d. e. 9 órakor a többet ígérőnek eladatni fog.
Kikiáltási ár 6522 korona, mely összegnek 10%-át árverezni
óhajtók bánatpénzül az árverés megkezdése előtt a bizottságnál
letenni kötelesek.
Feltételek a s.-szt.-györgyi m. kir. erdőgondnokságnál és a
málnási közbirtokosság elnökénél megtekinthetők.
s

Málnás (Háromszék megye), 1908. márczius 5-én.
(19) Teleki

Sándor.

Bevált szabadalmazott újdonság!
Legegyszerűbb és legbiztosabb kezelés. A szabályozható készülék
lehetővé teszi, hogy egyenlő magas földgomolyok emeltessenek ki,
melyek a homorú ásóval készült gödrökbe pontosan beleillenek,
nszszerü s7abadaImazovt ásó-szerszám, a fö'dgomolyt önműködően és
akadály nélkül kitolja a homorú hengerből, amelyet egyúttal ki is
tisztit, minek következtében többszörösen bebizonyított tetemes időés pénzmegtakarítás.
(10. II. 2.)

Szabadalmazot „JANSA" homorú ásó
Szerkesztve Wiehl

Gyula

L. h. főerdőtanácsos

adatai

szerint.

Magasság 90 cm., átmérő 10 cm., suly 5'/2—6 kg., szolid, kiválóan
taitós kézi munka, legjobb aczélból. Egy
darab
ára
2 4 K.

A vasuti állomás megnevezése

szükséges.

Egyedüli elárusító A. K. JANSA, Olmütz, Máhren,
U/ar-

Kimerítő h a s z n á l a t i u t a s i t á s ingyen !

Kincstári vadászterület bérbeadása. 20.020/1908. sz. — Abustyaházai m. kr. erdőhivatal kerületéhez tartozó dombói m. kir. erdőgondnokságban fekvő Széleslonka nevü 8852 kat. holdas vadász
területnek az 1908. évi január hó 1-ső napjától számítandó
15 (Tizenöt) egymásután következő évre leendő bérbeadása ér
dekében a bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál folyó évi már
czius hó 23-án délelőtt 10 órakor Írásbeli zárt ajánlati verseny
tárgyalás fog tartatni.
Kikiáltási ár 800 K évi haszonbér.
Ezen árverésen részt vehet minden önrendelkezési joggal
biró magyar honpolgár, társulatok azonban, valamint kincstári és
állami tisztviselők ki vannak zárva.
Bővebb felvilágosítások a földmivelésügyi minisztérium IX/Á. 2.
ügyosztályában, továbbá a bustyaházai erdőhivatalnál szerezhetők.
Budapest, 1908. évi február hóban.
(17) M.
kir. földmivelésügyi miniszter.
Kocsánytalan tölgyfacsemete-eladás. Eladó egyéves kocsánytalan tölgyfacsemete (Q. sessiliflora) 1000 drb ára kassai állomásra
szállítva, jól becsomagolva 9 korona.
Bolyár, u. p. Keczer-Peklén, (Sárosmegye).
(22.) Herrmann

Jaroszlav
volt urad. főerdés7.

Erdei facsemete-eladás.
1908. évi tavaszi ültetésre szállitandó:
50.000
400.000
1,000 000
900.000
2,000.000
200.000
13.000

drb 5 éves
„ 3 „
„ 2 „
., 2 „
„ l é s 2,,
„ 3 „
„ 3 „

átiskolázott luczfenyócsemete
luczfenyócsemete
erdei fenyöcsemete
molyhos tölgy Quercus pubescens
kocsányos tölgy Quercus pedunculata
erdei fenyöcsemete Pinus silvestris.
szilfacsemete Ulmus campestris

az összes c s e m e t é k e l s ő r e n d ű
Junghans
(18.11. 1.)

minőségűek.

E. e r d ö g o n d n o k s á g á n á l ,

Lunkaszprie u. p. Dobrest (Bihar megye).

Gömbölyű nyirfa lehetőleg ágmentes, egészséges, őszi vagy
téli vágású, gyári czélokra alkalmas, 1 méter (részben esetleg
70—80 cm) hosszú, 12 cm vastagságtól felfelé, évenkint körülbelül
5 vagy 6000 öl 1909-től fogva legkevesebb 4—5 évi időtartamra,
gyár felállítására alkalmas, vasúti állomás mellett fekvő helyre
szállitandó, elsőrangú gyári czég részére kerestetik.
Ajánlatok kéretnek; „K 4 8 5 7 " jelige alatt. Haasenstein
6 Vogler A. O. Wien I.
(14)
Faeladási hirdetmény. 642/1908. szám. — A volt 13. számú
román-bánsági határőrezredből alakult vagyonközség részéről
közhírré tétetik, hogy a teregovai erdőgondnokság, felsőbb jóvá
hagyásra felterjesztett üzemterve alapján 1907-től 1926-ig kihasz
nálásra tervezett, Fényes és Ruszka községek határában fekvő,
„A" üzemosztály X I . vágássorozatba foglalt III. tag 4 1 . , 42., 4 3 .
és a IV. tag 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. és 5 1 . osztagaiból álló,
összesen 1741T1 kat. hold erdőterületen található és 338.643 köb
méterre becsült bükk fatömeg tövön zárt Írásbeli versenytárgyalás
utján fog terület szerint eladatni.

Venni szándékozók felhivat'iak, hogy 20.000 (húszezer) K
bánatpénzzel felszerelt ajánlataikat alulírott gazdasági hivatalnál
legkésőbb 1908. évi ápril hó 10-én délelőtti 10 óráig annál is
inkább nyújtsák be, mert elkésve érkezett, táviratilag és bánat
pénz nélkül benyújtott ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
Az ajánlatokban a kat. holdankint vagy esetleg egészben
megajánlott tőár számokkal és betűkkel tisztán és kétséget kizáró
módon kiírandó és ajánlattevő kijelenteni köteles, hogy a rész
letes eladási feltételeket, melyek a vagyonközségnél Karánsebeseií
megtekinthetők, ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti.
Karánsebesen, 1908. évi február hó 29-én.
A volt 13. számú román-bánsági határőrezred(15) bői
alakult vagyonközség gazdasági hivatala.
Faeladási hirdetmény. 6 4 1 1908. sz. — A volt 13. számú
román-bánsági határőrezredből alakult vagyonközség részéről
ezennel közhírré tétetik, hogy a teregovai erdőgondnokság
felsőbb jóváhagyás végett felterjesztett üzemterve alapján 1907-től
1919-ig kihasználásra tervezett — Teregova község határában
fekvő „ B " gazdasági osztály VIII. vágássorozatába foglalt I. tag
2., 3., 4., 5., 6. és 7-ik osztagaiból álló összesen200001 kat. hold
erdőterületen található összes bükkfatömeg zárt írásbeli verseny
tárgyalás utján fog tövön terület szerint eladatni.
Venni szándékozók felhivatnak, hogy 22.000 (huszonkétezer)
korona bánatpénzzel felszerelt ajánlataikat alulírott gazdasági
hivatalhoz legkésőbb 1908. évi ápril hó 10-én délelőtti 10 óráig
annál is inkább nyújtsák be, mert elkésve érkezett, táviratilag és
bánatpénz nélkül benyújtott ajánlatok figyelembe vétetni nem
fognak.
Az ajánlatokban a katasztrális holdankint vagy egészben meg
ajánlott tőár számokkal és betűkkel tisztán és kétséget kizáró
módon kiírandó és ajánlattevő kijelenteni köteles, hogy a részletes
faeladási feltételeket, melyek a vagyonközségnél Karánsebesen
megtekinthetők, ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti.
Karánsebesen, 1908. évi február hó 28-án.
A volt 13. számú román-bánsági határőrezred(16) bői
alakult vagyonközség Gazdasági hivatala.

Mindennemű ragadozó és egyéb madarat, ragadozó állatokat,
frissen lőve vagy mérgezve, úgyszintén őz- és szarvas-agancso
kat bármily mennyiségben vesz Fr. ] . Mayer
hires práparáló
intézete Qoldenöls, Trautenau mellett,
Csehország. Levelek német
nyelven kéretnek.
(23. III. 1.)
Árverési hirdetmény. Az erdőhorvátii volt úrbéres birtokosság
33,73 kat. hold területen álló 2 8 4 0 7 m -re becsült szőlőkaró
termelésre kiválóan alkalmas tölgy és 354 8 m -re becsült bükk
fatömeget Erdőhorvátiban a község házánál folyó évi márczius
hó 30-án d. e. 9 órakor megtartandó zárt írásbeli ajánlatokkal
egybekötött szóbeli árverésen eladja.
Becsérték 18,964 korona 90 iillér, bánatpénz 1897 korona.
Az árverési, kihasználási és szerződési feltételek megtekint
hetők a sátoraljaújhelyi m. kir. járási erdőgondnokságnál és Erdő
horvátiban az úrbéresek elnökénél.
Erdőhorvátiban, 1808. évi márczius hó 9-én.
(27) Fóris
István
urb. elnök.
3

3

-

Fenyő-tutajfa eladás. (1000 és 5 0 0 köbméteres részletekben.)
26521. (I—B) 1. szám. — A bustyaházai m. kir. erdőhivatal iro
dájában 1908. évi április hó 1-én délelőtt 10 órakor a felsőszinevéri m. kir. erdőgondnokságból származó és az 1908. év
folyamán a bustyaházai rakpartokra letutajozandó mintegy 24000 m
fenyő haszonfából 16000 //z -nek egyezer, 8000 m -nek 500 köb
méteres részletekben való eladása czéljából, zárt írásbeli ajánlatok
tárgyalásával kapcsolatos nyilvános szóbeli árverés fog tartatni.
Minden egyezer és ötszáz köbméteres részlet külön-külön érté
kesítési tárgyat képezvén, csak azok a< Írásbeli ajánlatok vétetnek
figyelembe, amelyekben külön-külön borítékban csak egy-egy
határozottan megnevezett számú tészletre tétetett ajánlat és amelyek
a szóbeli árverés megkezdése előtt nyújtattak be az árverelő
bizottsághoz, illetve a bustyaházai m. kir. erdőhivatalhoz.
Az 1000 m -es részletek után bánatpénz gyanánt készpénz
ben, vagy állampapírokban ezer, az 5 0 0 m -es részletek után
ötszáz K teendő le, illetve az írásbeli ajánlathoz csatolandó, amely
összeg az árverés eredményének jóváhagyása után 2000, illetve
1000 K biztosítékra egészítendő ki.
3

3

3

3

3

3

Az árverés az I-ső 500 /n -es részlettel kezdődik és válta
kozva lesz folytatva az 1000 és 500 m -es részletekkel, ugy hogy
utoljára kerül árverés alá a 16-ik 1000 m -es részlet. A fának
átadása az árverés sorrendjében fog történni.
s

s

Kikiáltási árak:
A Tisza mentén
vagyis:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

elfogadott szokványárak

3 0 % áremeléssel,

30 cm-nél nagyobb középátm. 17 m-nél h. fáért
30 íY//-nél nagyobb középátm. 11-2—17 m h. fáért
30 cm-nél nagyobb középátm. 4—11 m h. fáért
2 6 — 3 0 cm vastag 17 m-nél hosszabb fáért . . .
2 6 — 3 0 cm vastag 11-2—17 m hosszú fáért . . .
26—30 cm vastag 4—11 m hosszú fáért . . . .__
15—25 cm vastag 17 m-nél hosszabb fáért . . .
12—25 cm vastag 11-2—17 m hosszú fáért . . .
12—25 cm vastag 4—11 m hosszú fáért

17
16
15
16
15
14
12
11
10

K
K
K
K
K
K
K
K
K

80
70
60
40
20
—
80
70
60

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

Az apróanyagok darabonkénti kikiáltási ára a szerződési fel
tételek 7. pontjának B) alpontja alatt közölvék.
Az Írásbeli ajánlatokban az igéret a kikiáltási árakkal szem
ben egy és ugyanazon /o-ban fejezendő ki.
Az árverési és szerződési feltételek a m. kir. földmivelésügyi
minisztérium erdészeti osztályában, a máramarosszigeti m. kir.
erdőigazgatóságnál, a bnstyaházai m. kir. erdőhivatalnál és az
összes gazdasági egyesületeknél márczius hó 10-től kezdve a
hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Az írásbeli ajánlatokhoz használandó űrlap és boríték a
bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál a jelentkezőknek díjtalanul
adatik ki.
(25) M.
kir. Jöldmivelésügyi miniszter.
0

Faárverési hirdetmény. A Krusetnicza községi volt úrbéres
birtokosság 1908. évi április hó 13-án délelőtt 11 órakor a
Krusetnicza községi úrbéri elnök házában tartandó nyilvános szóés Írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező erdő 1908. évi
2'46 kat. hold kiterjedésű vágásában tövön álló 1354 db luczfenyőnek 744-81 tm? tűzifa és kéregre becsült fatömegét.

Kikiáltási ár 5 3 7 7 T 6 K. Kiszállítási határidő: bezárólag .
1909. évi április hó l-ig. Bánatpénz 540 korona. Utóajánlatok
egyáltalában nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek az alsókubini
m. kir. állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt alsókubini m. kir.
járási erdőgondnokságnál és a birtokosság elnökénél tekinthetők
meg naponta 1 1 — 12 óra között.
Alsókubin, 1908. évi márczius hó 8-án.
(26) M.
kir. járási erdőgondnokság.
Faárverési hirdetmény. Az Alsólehota községi volt úrbéres
birtokosság 1908. évi április hó 10-én, délután 3 órakor a birtokos
ságelnökénekházánál tartandó nyilvános szó- és írásbeli árverésen
eladja a tulajdonát képező erdő 1907/8. évi 7 kat. hold kiterjedésű
vágásaiban tövön álló 1533 db luczfenyőnek 1454 83 tm mű- és
3 2 3 6 4 tm
tűzifa és kéregre, valamint 742 db jegenyefenyőnek
542 75 tm
mű- és 60 30 int tűzifára becsült fatömeget.
Kikiáltási ár 14.853 K. Kiszállítási határidő: bezárólag 1909. évi
április hó l-ig.
Bánatpénz 1500 K.
Utóajánlatok egyátalában nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek az alsókubini
m. kir. állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt alsókubini
m. kir. járási erdőgondnokságnál és a bizottság elnökénél tekint
hetők meg naponta 11—12 óra között.
Alsókubin, 1908. évi márczius hó 10-én.
(28) M.
kir. járási erdőgondnokság.
-

-

3

-

3

-

3

3

Árverési hirdetmény. A nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir.
miniszter ur 1907. évi augusztus hó 6-án kelt 61750. számú enge
délye alapján a neviczkei volt úrbéres közönségnek tulajdonát
képező erdőterületen kitermelt 3519 ürm I. osztályú és 1123 ürm
II. osztályú bükktüzifa 1908. évi márczius hó 27-én d. e. 11 órakor
a Neviczke község házánál megtartandó szó- és Írásbeli zárt aján
latokkal egybekötött nyilvános árverésen el fog adatni.
Kikiáltási ár 14.450 K 50 f.
Bánatpénz 1 0 % .
3

3

Szabálytalanul felszerelt vagy utóajánlatok tekintetbe nem
vétetnek.
A részletes árverési és szerződési feltételek, valamint a becs
jegyzék ugy Neviczke község volt úrbéres elnökénél, valamint az
ungvári m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt
betekinthetők.
Kelt Ungvárt, 1908. évi márczius hó 7-én.
(29) Az
úrbéres elnök.
Luczfenyö-cserkéreg eladás. 39/1908. sz. — A máramaros
szigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületében az 1908—1912. évek
alatt tarolás alá kerülő rendes fenyőfavágásokban termelhető luczcserkéreg az erdőigazgatóságnál 1908. évi április hó 6-án d. e.
10 órakor megtartandó Ill-ik nyilvános árverésen eladatik.
A vágások erdőgondnokságok szerint a következő 3 csoportba
soroltattak és bocsáttatnak árverés alá:
I. a körösmezői 3 erdőgondnokságban 5 év alatt termelhető
66.217 métermázsára becsült cserkéreg 42.378 K 88 fillér kiki
áltási árral;
II. a tiszabogdányi 3 erdőgondnokságban 77.013 métermázsa
50.395 K 14 fillérrel;
III. a rahói erdőgondnokságban 12.837 métermázsa 10.792 K.
86 fillér kikiáltási árral.
Árverési és szerződési feltételek a földmivelésügyi minisztérium
erdészeti főosztályában, az erdőigazgajóságnál és az illető erdő
gondnokságnál megtekinthetők s kívánatra a versenyzőknek meg
küldetnek.
(30) Magy.
kir. erdőigazgatóság
Fenyötutajfa eladás 1000 és 500 köbméteres részletekben.
1922/1908. sz. — A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság
kerületében eladásra kerülő fenyőtutajfára 1908. évi márczius hó
16-ára kitűzött árverés 1908. évi márczius hó 30-án fog meg
tartatni.
(31) M.
kir. erdőigazgatóság.
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erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat,
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.
T
Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre, s ilyeneken
is csak az egyik oldallapra, törött alakban Írják. 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.)
a következő müvek rendelhetők m e g :
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 ZSEBNAPTAR 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. Ara 6 K. 6 kor.
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik.
AZ ERDÖRENDEZÉSTAN 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. — IL kötet: Növényrendszertar.
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ara tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 K.
A TÖLOY 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.

Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő müvek,
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha az egyesületnél
rendelik meg azokat, 25 százalék árengedményben részesülnek :
ERDŐRENDEZÉSTAN. Ára 12 K., Ml. 9 K.
ERDŐÉRTÉKSZÁMITASTAN. II. kiadás. Ára 6 K., ill. 4"50 K.
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMÍTÁSTAN. Ára 4 K., ill. 3 K.
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ara 1 K. 20 fill., ill. 90 fill.
ERDÓBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta ; Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K.,
ill. 6 K.
„AZ ERDŐ" kiadóhivatalában
Budagest, IV. Egyetem-utcza, Franklin Társulatnál megrendelhető „AZ
ERDŐ" cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, erdé
szeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Előfizetési ára egész évre
4 K. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztik: Sugár Károly
és Balogh Ernő m. kir. erdőmesterek.
A szerzőknél rendelhetők m e g :
ERDŐMIVELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K
nem tagoknak 10 K.
A SELMECZBÁNYAI M. K. ERDOAKADÉMIA TÖRTENETE ÉS ISMER
TETŐJE. Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K-, akadémiai
hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán).
A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta :
Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K. 80 fill., másoknak 6 K.
Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti m ü v e k :
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI
LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Magyar, német és franczia nyelven.
A BÜKKFA KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Irta: dr. Tuzson János.
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K.
AZ ERDŐHASZNALATTAN KÉZIKÖNYVE. Irta : Szécsi Zsigmond. II. kiadás.
Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál
Selmeczbánya.)
ÁLTALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta : Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható ugyanott.)
Ara 9 K.
ERDŐVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 40 f
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta: Fekete Lajos. II. kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.)
Ára 5 K.
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA I—
XXIV. ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállitotta Tomasovszky Imre. (Kapható
ugyanott) Ara' 1 K.
ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ára: 8 K. és ERDEI ROVATOS NAPLÓ
Ára 1 K. 20 fill.
Meerend<=lhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest.
TERMÉSI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége
(Jolsva, Gömörm.) Ára 2 K.
AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ES MÜVELÉSE. Irta: Vadas Jenő
Ara 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám.
KEDVEZMÉNY. Dr. F a r k a s Márton vízgyógyintézétének (Budapest,
V., Báthory-u. 3 . sz.) hévízi iszapkezelési osztályában az Országos.
Erdészeti Egyesület t a g j a i 3 5 % árkedvezményben részesülnek.

