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

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

Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczad-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolezvan (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, azontúl 25 grammon-

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

ROESSEMANN és KÜHNEMANN 
Koppéi A r t h u r - f é l e vasutak 

B U D A P E S T , V I . k e r . , V á c z i - u t 113. s z . 

E r d e i vasutak nyom* 
JSKwWlffift' je lzése , te rvezése és 
•--<-•• épitése. ( i . v i i i : 7) 

Fajtiszta kocsánytalan egyéves tölgycsemete, felsőmagyar
országi saját tenyésztés, erőteljes és ellentállóképességü, kapható 
1000 darabonkint 8 koronáért bármely vasuti állomásra szállítva. 
(Csomagolás önköltségen.) Erdészeti és Vadászati irodánál, Kassa, 
Széplaki sor 17. (2. III. 3.) 

Vad őri állás betöltendő a szerencsi ezukorgyár monoki bér
gazdaságában. Akik ezen állást elnyerni óhajtják, küldjék kérvé
nyeiket bizonyitvány-másolatokkal felszerelve a gyárvezetőség 
czimére Szerencsre. (6. III. 2.) 



Erdészi állás azonnal betöltendő; folyamodhatnak akadémiát 
végzett 4—5 évi praxissal biró nőtlen egyének; előnyben részesül
nek, kik a magyar nyelv mellett a németet is bírják. — Javadal
mazás évi 800 korona, teljes ellátás és 5°/o az eladott fa árából. 
Folyamodványok Bánffy Albert báró őméltóságához ezimzendők 
és fénykép melléklendő; a folyamodványok az uradalmi intéző-
séghez küldendők, Szilágynagyfalu. (8. V. 2.) 

Szaktekintélyek által bőrápoláshoz melegen ajánlva! 
T t ' i r * ! fW T U T C R E M E hüve lyekben 

Hm X J E « i \ J ± J l £ l l " s z a p p a n . 

biztos ant i sept ikus szer mindenféle sérüléseknél , hor/.solásoknál 
és a kezek érdességénéi vagy vörösségénéi. Mindenféle bőrsebzéseknél, 
horzsolásoknál és égéseknél, ugyszinte fölfekvésnél és izzadtság okozta bajok
nál. Kapható minden gyógyszertárban vagy drogériában, ugyszinte közvetlenül: 
Dr. Gráf & Kompagnie, Wien, VI, Kopernikusgasse 10. 

Faeladási hirdetmény. 867 1908. sz. — A nagyméltóságú föld
mivelésügyi m. kir. miniszter urnák 1907. évi 84.591. számú ren
deletével Vurpod községnek „Rothholz" és „Langenbusch" nevü 
erdőrészekben kihasználásra engedélyezett 5 4 6 5 kat. holdon talál
ható mintegy 1150 db 50—180 cm  átm. tölgyfából nyerhető 
1156*8 m  haszonfára és 4917 - 0 m  tűzifára becsült fatömeg 1908. 
évi május hó 4-én d. e. 9 órakor Vurpod községházánál zárt 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverés utján el fog adatni. 

Kikiáltási ár 19.955 K 40 f. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csatolandó. 
Az árverési feltételek alólirott hivatalában valamint az ujegy-

házi m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 
Ujegyház, 1908. évi április hó 4-én. 

(5 II. 2) A  jár.  főszolgabíró. 

Árverési hirdetmény. Csikcsomortán közbirtokosság részéről 
közhírré teszem, hogy a nevezett közbirtokosság tulajdonát képező 
és Sulcza völgyére hajló kövessarok erdőrész mintegy 35 kat. hold 



kiterjedésű területén lévő és 25 .5885 m 3-re becsült luczfenyő 
haszonfa eladása iránt Csikcsomortán községházánál 1908. évi május 
hó 4-én délelőtt 10 órakor zárt írásbeli ajánlattal egybekötött nyilt 
szóbeli árverés fog tartatni. 

Kikiáltási ár 184.185 K. (Egyszáznyolczvannégyezeregyszáz-
nyolczvanöt K.) 

A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzképpen az árverési biztos 
kezéhez leteendő. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt ajánlatok szintén 1 0 % 
bánatpénzzel vagy megfelelő óvadékképes értékpapírral látandók 
el. Az ajánlatban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési feltételek és a becslésre vonatkozó közelebbi adatok 

a csíkszeredai m. kir. erdőgondnokságnál és a közbirtokosság 
elnökénél megtekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel csak a csíkszeredai m. kir. erdőgond
nokság előzetes engedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda, 1908. évi április hó 9-én. 
(7. II. 2.) Bacher  s. k. 

m. kir. erdőgondnok. 

Erdészi állást keres több évi gyakorlattal bíró erdész. Ugy 
kezelési teendőkben, mint irodai és műszaki munkálatok végzésé
ben elméleti és gyakorlati ismeretei vannak, nemkülönben vad
tenyésztés terén és a vadászatok rendezésében is. Beszéli a magyar, 
román és német nyelvet. 

Megkeresések e lap kiadóhivatalához kéretnek. 
(8. II. 2.) 

Faeladási hirdetmény. 29.938/1908. sz. — A szusáki kir. erdő
hivatalnak alárendelt ljeszkováczi, krasznói, skarei, brlogi és udbinai 
erdőgondnokságok rendes vágásaiban kijelölt jegenye-, lucz- é s 
erdei fenyő, továbbá bükktörzsek mintegy 107.546 m 3 fenyő é s 
26.542 m 3 bükk épület és műfára, továbbá 64.150 m 3 bükktüzi-
fára becsült s egészben véve 558.187 K kikiáltási árral megállapított 
faanyagoknak 50 részletben tövön való eladása érdekében a szusáki 
kir. erdőhivatalnál f. évi május hó 18-án d. e. 10 órakor kizárólag 



zárt Írásbeli ajánlatok utján történő versenytárgyalás fog tartatni. 
Ajánlatok csakis részletenkint tehetők. 

Bővebb felvilágosítást a szusáki kir. erdőhivatal s a fent 
emiitett erdőgondnokságok nyújtanak. 

Budapest, 1908. évi április hó 4-én. 
(9) M.  kir.  földmivelésügyi  miniszter. 

Faeladási hirdetmény. 445—908. sz. — A csikszentkirályi 
közbirtokosság nevében alulirottak ezennel közhírré teszik, hogy 
a birtokosság tulajdonát képező „Sugófeje" nevü erdőrészekben 
üzemterv szerint esedékes megtakarított 42-53 kat. hold területű 
becslés szerint 7798 m B gömbölyű lucz haszonfenyőfát, 851 m s 

luczfenyőkérget, 908 m 3 fenyő tűzifát tartalmazó fakészletet 
50.500 K, azaz ötvenezerötszáz korona kikiáltási árban 1908. évi 
május hó 21-én délelőtt 9 órakor a községházánál megtartandó 
zárt írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek el fogja adni. 

Árverezők az árverést vezető elnök kezéhez még az árverés 
megkezdése előtt a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzképpen kötelesek 
letenni. Az 1 koronás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok a 
megajánlott összeg 10%-ának megfelelő összeggel vagy óvadék
képes értékpapírral látandók el és abban kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri, azoknak 
magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az erdő fatömege becsértéken alul eladatni nem fog. 
Az árverési és szerződési feltételek, valamint a becslésre 

vonatkozó közelebbi adatok a községi elöljáróságnál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Csikszentkirály, 1908. évi április hó 12-én. 
(10. II. 1.) A birtokossági  elnök. 

Pályázati hirdetmény. 3355/1908. sz. — Brassó rend. tanácsú 
szab. kir. városnál üresedésben lévő segéderdészi állásra az alább 
felsorolt feltételek mellett pályázatot hirdetek s felhívom pályázni 
szándékozókat, hogy az 1879. évi X X X I . t.-cz. 36. §-ában előirt 
minősítésüket, életkorukat eddigi alkalmaztatásukat, nyelvismere-



teiket valamint egészségi állapotukat igazoló okmányaikkal fel
szerelt kérvényüket legkésőbb 1908. év május hó 15-éig hozzám 
nyújtsák be. 

Később beérkezett pályázatokat nem fognak figyelembe venni. 
A segéderdészi állás javadalmazása: 1800 K évi fizetés, igény
jogosultság a szabályszerű ötödéves korpótlékokra, 500 K lak
pénz és 800 K utazási átalány. 

Kelt Brassóban 1908. évi márczius hó 31-én. 
(11) Jekeüus  s.  k.  alispán. 

Bükkfaeladási hirdetmény. 1154 1908. sz .— A volt 13. számú 
románbánsági határőrezredből alakult vagyonközség részéről ezen
nel közhirré tétetik, hogy az ohababisztrai erdőgondnokság 
— felsőbb jóváhagyás végett felterjesztett üzemterve alapján — 
1908-tól 1927-ig kihasználásra tervezett Obrezsa község határában 
fekvő A  gazdasági osztály VII. vágássorozatába foglalt III. tag: 
18 és 2 1 ; I. tag: 5, 6, 7, 8, és 9 ; és II. tag: 10, 12, 17, 14 és 
15-ik osztagaiból álló összesen 2 9 4 8 - l l kat. hold erdőterületen 
található összes, mintegy 640.037 köbméterre becsült bükkfatömeg 
zárt írásbeli versenytárgyalás utján fog tövön terület szerint 
eladatni. 

Venni szándékozók felhivatnak, hogy 30,000 (harmincz ezer) 
korona bánatpénzzel felszerelt ajánlataikat alulírott gazdasági hiva
talhoz legkésőbb 1908. évi május hó 22-én délelőtti 10 óráig 
annál is inkább nyújtsák be, mert elkésve érkezett, táviratilag 
vagy 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 rész
letes faeladási feltételeket, melyek a vagyonközségnél Karán
sebesen megtekinthetők, ismeri és magát azoknak feltétlenül 
aláveti. 

Karánsebesen, 1908. évi április 19-én. 

A volt 13. sz. románbánsági 
határőrezredből alakult vagyonközség 

(12) Gazdasági  hivatala. 



Fenyöhaszonfa eladás 3 (három) évre termelt állapotban. 
29766/ I /B—1/1908 sz. — A beszterczebányai m. kir. erdőigaz
gatóság tanácstermében folyó évi június  hó  15-én  délelőtt 10 óra
kor a karámi és dobrócsi m. kir. erdőgondnokságokban az 1908. 
évtől kezdve 3 (három) éven át a kincstár részéről termelendő 
és a  fiirészrakodókon  átadandó  évenkint mintegy 46000 m 3 leg-
főképen luc- és jegenyefenyő, de emellett juhar-, kőris- és szil-
haszonfa eladása iránt nyilvános írásbeli versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Kikiáltási árak a következők: 
a) A  fenyőféléknél: 

1. Erdei léc 5—8 cm  alsó átmérővel darabonkint 30 fillér. 
2. Vékony rud 12 cm-ig  terjedő középátmérővel folyóméte-

renkint 10 fillér. 
3. Haszonfa 12—19 cm  középátmérőig flz;i-kint 10 K. 
4. i  20—28 cm „ „ 1 4 K. 
5. „ 29 és több cm  „  17 K 50 fill. 

b) Juhar-, kőris- és szilfánál: 
1. Haszonfa 21—34 cm  középátmérőig m 3-\ánt 18 K — fill. 
2. „ 34 és több cm  „ „ 23 K 50 fill. 
Bánatpénz 32.500  K-
Ezen vétellel a zólyomjánosi gőzfürész és tartozékainak bér

lete kapcsolatos, melyért 8000 korona évi bér fizetendő. 
Az árverési általános és részletes szerződési feltételek a besz

terczebányai m. kir. erdőigazgatóságnál és a m. kir. földmivelés
ügyi minisztérium I/B főosztályában (Budapest, V. Zoltán-utcza 16.) 
folyó évi április hó 15-től kezdve megtekinthetők, ahol egyben 
ajánlati űrlap és boríték is szerezhető. 

Budapesten, 1908. évi április hóban. 
(14) M.  kir.  földmivelésügyi  miniszter. 

Pályázati hirdetmény. 3715/I /A—3/1908. eln. sz. - A kir. 
erdőfelügyelőségek személyzeti létszámában három, a IX. fizetési 
osztályba sorozott s évi 2200 K fizetéssel, az 1904. évi I. t.-cz. 
alapján járó személyi pótlékkal s a törvényszerű lakpénzzel java
dalmazott II. osztályú kir. alerdőfelügyelői állásra pályázatot 
hirdetek. 



Pályázni kívánók felhivatnak, hogy érettségi bizonyitványnyal, 
a selmeczbányai erdészeti főiskolán előirt tanulmányok bevégzését 
igazoló főiskolai Ieczkekönyvvel, az erdészeti államvizsgának bel
földön történt letételét igazoló erdészeti oklevéllel, továbbá ép és 
erős testalkatukat, különösen jó látó-, halló- és beszélőképességüket 
igazoló s kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos vagy honvéd-
törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkorukról és 
illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, a hivatalos magyar 
nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes bírását, katonai kötele
zettségi viszonyukat, feddhetlen előéletüket s a már alkalmazás
ban állók eddigi alkalmaztatásukat is igazoló okmányokkal fel
szerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket folyó évi május hó 5-éig 
és pedig az állami szolgálatban levők közvetlen felettes hatóságuk 
utján, az állami szolgálatban nem állók pedig a székhelyükre nézve 
illetékes főispán utján nyújtsák be. 

Budapest, 1908. évi április hó 14-én. 
(13) M.  kir.  földmivelésügyi  miniszter. 

Árverési hirdetés. 84/1908. sz. — Szeben vármegyéhez tar
tozó Szelindek község határában az ág. hitv. ev. egyház tulajdonát 
képező 96 kat. hold erdőterületen található mintegy 711 db. 
túlélt tölgyfa, 462 m 3 haszonfára és 4692 m a tűzifára becsült 
faállománya 9250 K kikiáltási ár mellett Szelindek községházánál 
1908. évi május hó 7-én délelőtt 11 órakor az 1905. évi 25.137. sz. 
miniszteri engedély alapján nyilvános árverésen el fog adatni. 

Bánatpénzül 1 0 % leteendő bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok 
árverés előtt benyújtandók. 

Utóajánlatok el nem fogadtatnak. Az árverési feltételek az 
egyház irodájában megtekinthetők. 

Szelindek (Szeben vármegye), 1908. évi április hó 20-án. 
(15) Egyházi  elöljáróság 

Faárverési hirdetmény. A Babin községi volt úrbéres bir
tokosság 1908. évi május hó 18-án, délelőtt 11 órakor az elnök 
házánál tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja a 
tulajdonát képező erdőnek az 1907. évi 60358 1/2. számú F. M. 
rendelettel engedélyezett 5 2 4 0 kat. holdnyi rendkivüli fahasználati 



területén tövön álló 18789 db. luczfenyőnek 11307*10 tm 3 mű-, 
2595*42 tm s tűzifa és kéregre, valamint a 12506 db. jegenye
fenyőnek 8652*08 tnf  mű- és 988*61 tm 3 tűzifára becsült fatömegét. 

Kikiáltási ár 168877*19 K. Kiszállítási határidő: bezárólag 
1911. évi április hó l-ig. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a)  ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be; b)  ha tisztán kivehető 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c)  ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel meg
jelölését szószerint tartalmazza, úgy amint az a hirdetményben 
foglaltatik; d)  ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel 
ellátva adatnak be ; e)  ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak 
magát teljesen aláveti; f)  ha bánatpénzképpen 16900 koronát 
tartalmaznak; g)  ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az 
ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan 
kiolvasható; és h)  ha a boríték kivül „Ajánlat a Babin községi 
volt úrbéres birtokosság 1908 10. évi vágásából eladandó fa-
készletre" felírással van ellátva. 

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés 
eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra 
azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötele
zővé. 

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 11—12 óra között. 

Alsókubin, 1908. évi április hó 18-án. 

(16) M. kir.  járási  erdőgondnokság. 

Árverési hirdetmény. 2699/1908. sz. - - A beszterczebányai 
m. kir. erdőigazgatóság tanácstermében 1908. évi május hó 12-én 
délelőtt 10 órakor az alábbi erdőgondnokságokban az alább 
kitüntetett évek alatt kihasználás alá kerülő luczfenyőtörzsekről 
lehántandó kéregtermés zárt Írásbeli versenytárgyalás utján el fog 
adatni: 
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7. Kisgaram 551 1 

Összesen 843 3 8540 8540 - 860 

///. csoport: 
1908— 
1912 8. Miliálytelek 1908— 
1912 8S15 8926 17852 1790 

IV. csoport: 
1 9 0 8 -

1911 9. Szikla 1 9 0 8 -
1911 3920 3970 3970 400 

Minden csoportra külön teendő az ajánlat. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátandó zárt Írásbeli ajánlatban szám
mal és betűvel Írandó ki azon összeg, melyet ajánlattevő az illető 
csoport az illető csoportnál megállapított méretegység vételára 
fejében megajánl. 

Az ajánlatok egyéb kellékei az árverési feltételek, közzé 
vannak felvéve. Utó- és távirati ajánlatok nem vétetnek tár
gyalás alá. 

Az árverési általános és szerződési részletes feltételek az 
ajánlati minta és boriték a beszterczebányai m. kir. erdőigazgató
ságnál és a m. kir. földmivelésügyi minisztérium I B. főosztályában 



(Budapest, V. ker., Zoltán-utcza 16. sz.) megtekinthetők és át
vehetők. 

Beszterczebánya, 1908. évi márczius hóban. 
(20) M.  kir.  erdő  igazgatóság. 

Alulírott uradalmi főbérnökségnél fóerdészi állás betöltendő 
azonnali, vagy augusztus hó elsejéig történő belépésre. 

Az 1879. évi X X X I . törvényczikkben előirt képesítéssel bíró, 
államvizsgázott erdészek, bizonyítvány-másolatokkal — melyek 
vissza nem küldetnek — fölszerelt pályázati kérvényüket Uradalmi 
főbérnökség Alsólendva  czimre intézzék, hol az állással járó java
dalmazás, valamint az egyéb föltételek is megtudhatók. (17) 

Pályázat fovadászi állásra: Gróf Nádasdy Tamás ur ő mél
tóságának bakonynánai hitbizományi erdőhivatalához tartozó 
nádasdladányi (Fejér m.) erdejénél folyó év július 1-vel egy fő-
vadászi állás töltendő be. Pályázhatnak oly 25—35 éves, legalább 
4 középiskolát végzett szakvizsgázott erdőőrök, kik hiteles okmány
nyal igazolják főleg a fáczántenyésztés, nemkülönben az erdő
tenyésztés körül lehetőleg önállóan teljesített működésüket, kik a 
kellően felszerelt kérvényüket ő méltóságához címezve f. év 
május 15-ig alulírotthoz nyújtsák be. 

Javadalmazás: Készpénz 400 K (négyszer 5—5 évenkint kor
pótlék 50 korona), buza 400 kg, rozs 800 kg, árpa 600 kg, só 40 kg, 
téli és nyári egyenruházat, csizmapénz 46 K, két tehén és két 
növendék téli, nyári tartása, két anyadisznó és ezek egyévi szapo
rulata, két szobás lakás kerttel, szabad tüzelés, két k. h. tengeri 
föld, lődij átlag 500 K, szolgálati használatra egy ló és kocsi s 
végül nyugdíj. 

Bakonynána, 1908 ápril 21-én.1 Tavassy  Lajos 
(18) hitbiz főerdész. 

Faárverési hirdetmény. A Vanyovka községi volt úrbéres bir
tokosság 1908. évi május hó 18-án délelőtt 11 órakor a babini 
volt úrbéres birtokosság elnökének házánál tartandó nyilvános 
szó- és írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező erdőnek az 
1908. évi 28649/I /A—2 sz. F. M. rendelettel kihasználásra enge
délyezett 177 k. holdnyi rendkívüli vágásterületen tövön álló 



12919 drb. luczfenyőnek 5251*83 tm 3 mű- és 1312-98 tm 3 tűzifa 
és kéregre, valamint 1678 drb jegenyefenyőnek 412-75 tm 3 mű-
és 45-85 tm 3 tűzifára becsült fatömeget. 

Kikiáltási ár 44949'78 kor. Kiszállítási határidő: bezárólag 
1909. évi április hó l-ig. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe : a)  ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; b)  ha tisztán kivehető 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c)  ha az ajánlat szövege, valamint annak bori
téka kivül az értékesiti tárgyát képező haszonvétel megjelölését szó-
szerint tartalmazza, ugy a mint az a hirdetményben foglaltatik; d) 
ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva adatnak 
be; é) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát telje
sen aláveti; / ) ha bánatpénzképen 4500 koronát tartalmaznak; 
g) ha ugy vannak aláirva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek 
neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható; és 
h) ha a boríték kivül „Ajánlat a Vanyovka községi volt úrbéres 
birtokosság 1908. évi rendkivüli vágásából eladandó fakészletre" 
felirással van ellátva. 

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés 
eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra 
azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötele
zővé. 

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 11—12 óra között. 

Alsókubin 1908. évi április hó 23-án. 
(19) M. kir.  járási  erdőgondnokság. 

Fenyőtutajfa eladás. 384/1908. sz. — A körösmezői v. úrbéres 
közbirtokosság tulajdonát képező s rakpartokon felmáglyázva levő 
alább részletezett fenyőtutajfa-készletek Körösmezőn 1908. évi 
május 19-én d. u. 3 órakor a községházán tartandó nyilvános 
szóbeli, zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött árverésen fognak, 
rakpartonkint vagy egészben, a legtöbbet ígérőnek eladatni. 
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darab m3 darab K 

1 A repegői rakparton ... ... 870 369 530 5193 
2 A pletóváti és lapusánkai rak

parton ___ ... .__ 1869 826 1286 11609 
3 A sztebnai rakparton ... ... 1897 784 1755 11380 
4 A czápoki rakparton 963 676 32 9521 
5 A bahenszki rakparton . . . 608 436 565 6890 

Összesen . . . .__ 6204 3091 4168 44593 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek és értékbecslési 

kimutatások betekinthetők a v. úrbéresek alólirolt elnökénél 
továbbá a máramarosszigeti m. kir. államerdőhivatalnál és a 
rakói m. kir. járási erdőgondnokságnál. 

Körösmező, (Máramaros m.) 1908. évi április hó 22-én 

(23) A közbirtokossági  elnök. 

Pályázat. 739/1908. sz. — A selmeczbányai m. kir. bányászati 
és erdészeti főiskola erdőhasználattani tanszékénél felmerülő tanár
segédi teendők további ellátása czéljából egy a X . fizetési osztályba 
sorozott, évi egyezerhatszáz (1600) K fizetéssel, az 1904. évi I. t.-cz. 
alapján járó négyszáz (400) K személyi pótlékkal, négyszázhúsz 
(420) K lakpénzzel és ötnennégy (54) ürköbméter tüzifajárandó-
sággal javadalmazott asszisztensi állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhívom ennélfogva mindazokat az okleveles erdészeket, 
akik a jelzett állásra pályázni óhajtanak, hogy a nagyméltóságú 
ni. kir. földmivelésügyi miniszter úrhoz czimzett, kellőleg fel
szerelt és szabályszerűen bélyegzett folyamodványaikat, ha állami 
szolgálatban vannak, felettes hatóságuk, különben pedig az egész
ségi állapotuknak közhatósági orvos által való igazolás mellett 
az illető főispán — székesfővárosi főpolgármester — utján jelen 
pályázati hirdetménynek a „Budapesti Közlöny"-ben való első 



megjelenéstől számított két (2) hét alatt a selmeczbányai m. kir. 
bányászati és erdészeti főiskola rektorához nyújtsák be. 

Elkésve érkezett, avagy kellőleg nem okmányolt kérvények 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Selmeczbányán, 1908. évi április hó 15-én. 
A főiskola ezidőszerinti rektora: 

(21) Hemnann. 

Biikkfaeladási hirdetmény. 1234/1908. sz. — A volt 13. számú 
román-bánsági határőrezredből alakult vagyonközség részéről 
ezennel közhírré tétetik, hogy a teregovai erdőgondnokság 
22.441/1. d/2—1908. sz. alatt jóváhagyott üzemterve alapján legelő
erdővé leendő berendezés czéljából — kihasználásra tervezett — 
Temes-Szlatina község határában fekvő „L. E." üzemosztály II . 
tagjába foglalt 321'59 kat. hold erdőterületen levő összes faállo
mányból mintegy 62.000 köbméter bükkfatömeg zárt Írásbeli 
versenytárgyalás utján fog tövön terület szerint eladatni. 

Venni szándékozók felhivatnak, hogy 5000 (ötezer) korona 
bánatpénzzel felszerelt ajánlataikat alulírott gazdasági hivatalhoz 
legkésőbb 1908. évi május hó 23-án délelőtt 10 óráig annál 
inkább nyújtsák be, mert elkésve érkezett, táviratilag vagy bánat
pénz nélkül benyújtott ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. 
Az ajánlatban a katasztrális holdanként vagy egészben megajánlott 
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. 

Karánsebes, 1908. évi április hó 24-én. 
A volt 13. sz. román-bánsági 

határőrezredből alakult vagyonközség 
(22) Gazdasági  hivatala. 
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ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középitéstan 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem tagoknak 16 K. — II. rész i 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta: Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ára tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 1880—1884, (I—IV.) és az 1885—89 (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892. (XII.) és 1899. (XIX.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1893—94. (XIII. és XIV.) 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. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K. 
Az 1897. (XVII.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1898. (XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fill. 
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill, nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1901—1903. (XXI—XXIII.) évfolyam ára tagoknak 3 K, nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fillér, másoknak 1 korona. 
Az 1906. és 1907. évi egyesitett füzet ára tagoknak 1 K50f, másoknak 2 K50f . 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANGENS-TÁBLAZATOK. Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem 

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.) 
A LEGELŐERDŐK. 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 f; 55 f postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető. 

A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy 1., Szécsi Zs. és 
Illés N.; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K., kötve 13 K. 

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K. 40 fill., másoknak 2 K. Bérmentesítésre 45 fill. küldendő. 

A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta: 
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesítésre 35 fill. 
küldendő. 

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K., másoknak 4 K. Bérmentesítésre 
45 fill. küldendő. 

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesítésre 45 f. küldendő. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. ÁT? tagoknak 4 K., másoknak 5 K 
ő FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ara tagoknak 7 K., nem 

tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik. 
Népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül 

egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők: 
AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Elfogyott. 

II. f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K. III. füzet. Magházas 
növények. Ara 3 R. 
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



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., ÜL 9 K. 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. II. kiadás. Ára 6 K., ül. 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 

Budapest, 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 meg: 
ERDŐMIVELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K 

nem tagoknak" 10 K. 
A SELMECZBÁNYAI M. K. ERDOAKADEMIA TÖRTENETE ES ISMER

TETŐJE. Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K., akadémiai 
hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán). 

A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELESE ES HASZNOSÍTASZ 
Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K. 80 fill., másoknak 

Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti müvek: 
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 KEZIKÖNYVE. 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. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott) Ara 1 K. 

ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ára: 8 K. és ERDEI ROVATOS NAPLÓ. 
Ára 1 K. 20 fill. 
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest. 

TERMÉSI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége 
(Jolsva, Gömörm.) Ára 2 K. 

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ÉS MÜVELESE. 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.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjai 85°/n árkedvezményben részesülnek. 




