
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 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, azontúl 25 grammon-

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

(1. X I I . 5) 

Egyetemes bnsszóla-múszereket 
és erdei bosszólákat 

99T~optikai t á v o l s á g r n é r é s s e l . T P t 
A r 6 5 í r t t ó i f e l f e l é . 

M é r A - a a s t a l o I i a t n é a g - ú t t v o n a l z t i k k a l , utfrO-
i i n l i i c o k n l , f a a t l a l é h n t , r a J B e s z f e ö a & t i e t , icrfi-
l e t i n l i - A k e t (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R é s F I A 
üsftbi. és kir. udvari látszerész- és műszergyároa 

Wien: raktár: 1., Kohlmarkt 8., 
gyár és iroda; V„ Hartmanngasse 5. 

Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 
kitüntetve. 1 

Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljééit. Minden
féle mfl«zprbfil készletftt tart. 

Vatlöri állás betöltendő a szerencsi ezukorgyár monoki bér
gazdaságában. Akik ezen állást elnyerni óhajtják, küldjék kérvé
nyeiket bizonyítvány-másolatokkal felszerelve a gyárvezetőség 
czimére Szerencsre. (7. III. 3.) 

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



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

B U D A P E S T , VI . ker . , Váczi-ut 113. s z . 
E r d e i vasutak nyom
je lzése, te rvezése és 
épitése. ( i . v i i i : 8 ) 

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 czimzendők 
és fénykép melléklendő; a folyamodványok az uradalmi intéző-
séghez küldendők, Szilágynagyfalu. (5. V. 3.) 

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 3 gömbölyű lucz haszonfenyőfát, 851 m 3 

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°/o-át bánatpénzképpen kötelesek 
letenni. Az 1 koronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatok a 
megajánlott összeg 10°/o-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. 
(8. II. 2.) A  birtokossági  elnök. 

Az egykerekű kézikapáló és töltögető eke. Minden faiskolában 
nélkülözhetetlen az egykerekű kézikapáló és töltögető eke. 

Súlya 8 kiló, sortávolság tetszésszerint állitható — súlypont 
kerékre esik — igen nagy munkaeredményével tetemes kézierőt 

takaríthatunk meg. Könnyű és 
biztos kezelés tekintetében min
den más hasonló eszközt fölülmúl, 
jó, gyors és szép munkát végez, 
maga után barázdát nem hagy, 
csemetesorokat földdel nem bo
rítja, a nagyobb gyomokat az 
ekevas elvágja, azok az eke előtt 

nem torlódnak össze, csemetesorokban károsítás úgyszólván elő 
nem fordulhat, kézzel gyomlálás csak a csemetesorokban szükséges. 
Ezen készülék olcsósága feltűnő, ára 16  korona,  töltögetőfejjel 20 
korona. Stádel  Károly örökösei gépgyára Oyó'rött.  (3. V. 3.) 

Faeladási hirdetmény. Közhírré tétetik, hogy a Karczfalvi 
közbirtokosság tulajdonát képező, Csikmadaras II. részben fekvő, 
„Susuj" magyaros „Hosszuhavas" nevü befásult legelőterületen 
mintegy 150 kat. holdon törzsenkinti lemérés utján 32460 köb
méterre becsült fenyőhaszonfatömeg értékesítése czéljából folyó 
évi június hó 9-én délelőtt 11 órakor Karczfalva községházánál 
zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli verseny
tárgyalás fog tartatni. 

Kikiáltási ár 149500 kor., azaz egyszáznegyvenkilenczezeröt-
száz korona. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Fatömeg becsáron alul nem fog eladatni. 
Megjegyeztetik, hogy az értékesítés alá bocsátott fás legelő 



Danuk patak fejébe, Jókaiban levő erdei ut mellett terül el, a 
Gyimes-Középloki vasútállomástól mintegy 18 kilométerre fekszik. 

Az árverési és szerződési feltételek megtekinthetők Karczfalva 
községházánál hivatalos órák alatt. 

Karczfalva, 1908 április hó 25-én. 
Mihály Mátyás  s. k., (9. II. 1.) Mihály  István  s. k., 

jegyző. birt. elnök. 

Szaktekintélyek által bőrápoláshoz melegen ajánlva! 
• Q W Q A * T U T C R E M E hüve lyekben 
« D X I v U l J l J N " s z a p p a n . (3- ni. 3.) 

biztos ant i sept ikus s zer mindenféle sérüléseknél , horzsolásoknál 
és a kezek érdességénéi vagy vörösségénéi. Mindenféle bőr?ebzéseknél, 
horzsolásoknál és égéseknél, ugyszinte fölfekvésnél és izzadtság okozta bajok
nál. Kapható minden gyógyszertárban vagy drogériában, ugyszinte közvetlenül: 

Dr. Gráf & Kompagnie, Wien, VI., Kopernikusgasse 10. 

Az egri főkáptalan erdőhivatalánál egy erdő-segédtiszti állás 
betöltendő. Évi fizetés 900 K, élelmezés, egyszobás lakás, fűtés. 
Pályázati kérvények a méltóságos és főtisztelendő egri főkáptalan-
nak czimezve, fentirt erdőhivatalhoz intézendők (Sajóvárkony, 
Borsod vármegye). Keresztlevél és index egyszerű másolata csato
landó. (11) 

Pályázat. 902. sz. — A selmeczbányai m. kir. bányászati és 
erdészeti főiskola erdészeti földméréstani tanszékénél felmerülő 
tanársegédi teendők további ellátása czéljából egy a X. fizetési 
osztályba sorozott, évi egyezerhatszáz (1600) korona fizetéssel, az 
1904. évi I. törvényczikk alapján járó négyszáz (400) korona sze
mélyi pótlékkal, négyszázhúsz (420) korona lakpénzzel és ötven
négy (54) ürköbméter tüzifajárandósággal javadalmazott asszistensi 
állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhívom ennélfogva mindazokat az okleveles erdészeket, 
akik a fennebbiekben jelzett állásra pályázni óhajtanak, hogy a 
nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi minisztériumhoz czimzett, 
kellőleg felszerelt és szabályszerűen bélyegzett folyamodványaikat 
ha állami szolgálatban vannak, felettes hatóságuk, különben pedig 



az egészségi állapotnak közhatósági orvos által való igazolása 
mellett az illető főispán — székesfővárosi főpolgármester — utján 
ezen pályázati hirdetménynek a Budapesti Közlönyben való első 
megjelenésétől számított három (3) 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 május hó 3-án. 
A m. kir. bányászati és erdészeti főiskola ezidőszerinti rektora : 
(10) Hermann. 

B W * D í j m e n t e s e n p r ó b á r a . *"^WS 
A u s z t r i a — H u n g á r i a 

költögép foglyok és fáczánok részére 
szaporításra és kaszáláskor talált fészekaljak kiköltésére k ivá ló . Egyetlen 
200 tyúktojásra beiendezett géppel egy idény alatt 1000 2000 toiás költ
hető ki. Bizonylatok nagy számban rendelkezésre állanak. G. M Ü C K E , 
R e i s e n b e r g 112 , bei W i e n . (6. n. 2.) 

Faeladási hirdetmény 82 1908. sz. — Ditró község köz
birtokossága tulajdonát képező „Közreszfarka" nevü (A. „ü" 
„o" III. V. s. 67. osztag) a „Kétág patak"-ra, tehát a Kisbesz-
tercze folyóra hajló 63-59 kat. holdnyi vágástér mintegy 9686 m s 

fenyőmű és 242 nfi  fenyő rudfa készlete, továbbá a Ditró község 
közbirtokosság tulajdonát képező .,Tászok" nevü („A." „ü" „o" 
12, 12/a és 13 osztag) a r, Halaság" patakra, tehát a Maros folyóra 
hajló 41, 45 kat. h  vágástér, 6765 m s fenyőmű és 315 m 3 fenyő 
rudfára becsült fakészlete zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött nyil
vános szóbeli versenytárgyalás utján Ditró községházánál 1908. évi 
május hó 20-án d. e. 10 órakor egymástól elkülönítve el fog 
adatni. 

Kikiáltási ár: a közreszfarki vágástérnél 67.067 (hatvanhétezer
hatvanhét) korona, a tászoki vágástérnél 46.573 (negyvenhatezer
ötszázhetvenhárom) koronában állapittatik meg. A fatömegek ki
kiáltási áron alól is el fognak adatni. 

Árverezni szándékozók kötelesek a kikiáltási ár 10 százalékát 



az árverés megkezdése előtt készpénzben vagy óvadékképes érték
papírokban az árverező biztos kezében letétbe helyezni. 

Zárt írásbeli ajánlatok, melyek a megajánlandó vételárnak 
10 százalékával mint bánatpénzzel vagy megfelelő értékű óvadék
képes értékpapírral ellátandók s melyekben a megajánlott vételár 
számjegyekkel és betűkkel is tisztán kiírandó, a szóbeli verseny
tárgyalás megkezdése előtt benyújthatók. Ezen ajánlatokban hatá
rozottan kijelentendő az is, hogy ajánlattevő az árverési és szer
ződési feltételeket elfogadja és azoknak magát aláveti. 

Utóajánlatok, avagy az árverési és szerződési feltételektől 
eltérő kikötéseket tartalmazó ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

Megjegyeztetik, hogy az ajánlatok mindkét vágástérre külön-
külön teendők, a zárt Írásbeli ajánlatok pedig minden egyes 
vágástérre külön borítékban adandók be. 

Egyébiránt a részletes árverési és szerződési feltételek Ditró 
község közbirtokossága alantirt elnökénél megtekinthetők. A szer
ződés akkor válik érvényessé eladásra, ha azt a közbirtokosság 
közgyűlése s illetékes felsőbb hatóság helybenhagyta. 

Kelt Ditróban, 1908. április 5-én. 
Mezei Mihály  s. k. (12) Józsa  Sándor  s. k. 

elnök. jegyző. 

Fenyötutajfa eladás. (1000 és 500 köbméteres részletekben. 
(Alkutárgyalás.) 39.739. 1/8/1. — A bustyaházai m. kir. erdőhivatal 
irodájában 1908. évi május hó 12-én délelőtt 10 órakor a felső-
szinevéri m. kir. erdőgondnokságból származó és az 1908. év 
folyamán a bustyaházai rakpartokra letutajozandó mintegy 24.000 ms 

fenyő haszonfából 8000 m 3 mult évi famaradványnak két részlet
ben, az uj fából 11.000 A/z3-nek egyezer, 5000 m 3-nek 500 köb
méteres részletekben való eladása czéljából zárt írásbeli ajánla
tok tárgyalásával kapcsolatos nyilvános szóbeli alkutárgyalás fog 
tartatni. 

Az alkutárgyalási és szerződési feltételek a m. kir. föld
mivelésügyi minisztérium erdészeti osztályában, a máramaros
szigeti m. kir. erdőigazgatóságnál, a bustyaházai m. k. erdőhiva
talnál és az összes gazdasági egyesületeknél a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 



Az írásbeli ajánlatokhoz használandó űrlap és boríték a 
bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál a jelentkezőknek díjtalanul 
adatik ki. 
(14) Magyar  királyi  földmivelésügyi  miniszter. 

Vasúti kocsi szállítási hirdetmény. 2471/1908. sz. — A fekete
garamvölgyi korlátolt közforgalmú 760 mm  nyomtávolságú gőz
üzemű erdei vasúthoz szükséges jármüvek szállítására nyilvános 
versenytárgyalást hirdetek. 

A szállítás  tárgyát  képezi: 

a) 3 darab személyszállító kocsi 24 személy befogadására, 
beállítható tengelyekkel és kézi fékkel, 

b) 2  darab fedett (zárt) fékes teherkocsi 6 - 0 t hordképességgel, 
c) 15 darab erdei vasúti kocsi 6-0 t  használati hordképességgel, 

forgó zsámolylyal, kézi fékkel és biztonsági rakoncza kicsatolással, • 
d) 15 darab erdei vasúti kocsi, mint az előbbi c)  pont alattiak, 

de fék nélk ül. 
Az ivenkint egykoronás bélyeggel ellátott, s a pályázati fel

tételekben körülirt módon kiállított ajánlatok a beszterczebányai 
m. kir. erdőigazgatóságnál folyó évi május hó 27-ikén délelőtt 
11 óráig nyújtandók be. 

Az ajánlatok akár az a—d)  pontok alatt felsorolt összes vasúti 
járómüvekre, akár pedig külön-külön az alábbi két  csoportra  és 
pedig külön a személy- és fedett teherkocsik és külön az erdei 
vasúti kocsik szállítására tehetők meg. 

Az ajánlatok alapjául szolgáló pályázati feltételek, a kötlevél, 
ajánlati minta és az egyes tárgyak leírását tartalmazó részletes 
szállítási feltételek a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság 
(székhelye Beszterczebánya, IV., Béla király tere 8. szám) hivatalos 
helyiségeiben a hivatalos órák alatt megtekinthetők, illetőleg 
ugyanott minden egyes csoportra nézve 5 (öt) koronáért meg
szerezhetők. 

Beszterczebányán, 1908. évi április hóban. 

(13) M.  kir.  erdőigazgatóság. 



Tölgyfaeladási hirdetmény. 1837 1908. szám. — A beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóság Gledény és Monor községek képviseletében 
közhírré teszi, hogy: 

1. Besztercze-Naszód vármegye Gledény község I-ső határ
részében fekvő Gudera nevü erdőrészben 7'93 k. hold területen 
kijelölt tövön álló 435 drb 559'59 ma tölgyfa 11317 K 81 f. 
kikiáltási ár mellett, 

2. és Monor község I-ső határrészében a Gudera nevü erdő
részben kihasználandó 7'90 k. hold területen kijelölt 537 drb 
6 6 2 8 7 ms. A kitevő tölgyfa 17798 K 69 f. kikiáltási ár mellett a 
m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 1908. évi június 
hó 23-án d. e. 11 órakor zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó 
nyilvános árverésen értékesítés alá bocsájtatik. 

Az árverés tárgyát képező tölgyfák legnagyobbrészt műszaki 
czélokra alkalmasak 

Az 1 (egy) koronás, bélyeggel ellátott, az ajánlati összeget 
számmal és betűvel feltüntető s a kikiáltási ár 10%-át kitevő 
bánatpénzt tartalmazó zárt Írásbeli ajánlatok az árverés napjának 
d. e. 11 órájáig fogadtatnak el. 

Ajánlat az árverés tárgyát képező fakészletekre egy ajánlatba 
is tehető, de az ajánlati összeg külön-külön megjelölendő a hasz
nálati területek szerint. 

Az ajánlatban kitüntetendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri, s azokat magára nézve kötelezőknek 
elfogadja. 

Az árverési és szerződési feltételek és becslési adatok az erdő
igazgatóságnál tekinthetők meg. 

Besziercze, 1908. évi május hó 7-én. 
(15) M.  kir.  erdőigazgatóság. 

Vékony fenyó'haszonfa eladás. 2710 1908. sz. — A besztercze-
bányai m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó alább nevezett m. kir. 
erdőgondnokságok kerületében gyérítések utján termelt, alább 
részletesebb választékú faanyagok Beszterczebányán  1908.  évi 
május hó  27-én  délelőtt  10  órakor  az erdőigazgatóság tanács
termében zárt írásbeli versenytárgyalás utján el fognak adatni: 
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Erdőgondnokság 

darab drb cm drb m8 mB Kor. fill. Kor. fill. 

1 Erdőbádony 2594 2400 3240 2712 16137 — — — 2275 62 228 — 

2 „ . . . 425 63-47 26-78 809 10 81 — 

3 Zólyomlipcse ._. . . . 3406 5657 7410 6216 42687 — — — 5086 62 509 — 

4 — — — — — 3250 492-63 296-37 6823 67 6S3 — 

5 Lucatő — . 2590 2437 3026 2726 17468 — — — 1973 72 197 — 

6 M . . . , „ 1114 165-75 33-60 1470 74 147 — 

7 Garamszentandrás— .__ . . . 1614 2104 2333 1665 11215 — — — 1379 65 138 — 

8 „ . . . . . . . . . . — — — — — 313 51-08 57-20 736 30 74 — 

9 Jeczenye ... 2300 1848 1419 1307 8821 — — — 1060 71 106 — 

10 „ — — — — — 293 42-52 16-77 420 — 42 — 

11 Garamptteri 561 — 135 296 2144 — — — 223 66 25 — 

12 374 58-84 1 - - 538 56 54 — 
13 Rezsőpart ... . . .. 13693 — 19933 547 2541 14 1-16 3-38 5174 75 518 — 

14 Kisgaram .... . . ... . . . 395 685 2088 417 2095 93 5-11 3-89 771 71 77 — 
15 Mihálytelek_ . . ... . . . . . 4277 3149 8958 2258 12359 — — — 3350 99 335 — -

16 — — — — — 752 122-14 45-24 1506 42 150 — 

17 Benesháza . . . . . . . . . . . . . 9335 14770 19346 20882 137282 — — — 16645 98 1665 — 

18 „ . . . . . . . . . . . . . . 5159 608-34 48-81 5914 35 590 — 
19 Vaczok . . . ._. . 247 2233 31362 19087 129665 — — — 16594 92 1660 — 

20 ••• - - 831 105-72 3-90 916 79 92 — 



Az összes választékok kérgezett, a karók hegyezett állapotban 
hozzáférhető ut mentén erdei rakodókra, kisebb részben a Garam 
folyó partjára vannak kihozva. — Méretek: 

1. Karók: l 'ó m  hosszúságban, 3 - 5—6 cm  alsó átmérővel. 
2. „ 2 a  a  5*0—7 a  a  a 
3. Erdei lécz; 6 m hosszúságtól felfelé 5— 8 cm felső átmérővel. 
4. Vékony rud: 4 1—1 a  hosszkülönbö

zetben; felső átmérő 7—11 cm,  középátmérő 12 cmxg. 
5. Vastag rud 4 m  hosszúságtól felfelé 1—1 m  hosszkülön

bözetben; középátmérő 12 cm-tn  felül. 
6. Egyéb haszonfa 1, 1*5, 2 és több méter hosszúságban ter

melt bánya- és épületfa, 10 cm  legkisebb átmérővel. 
A vacski erdőgondnokságnál a vékony rudak kivételesen teljes 

hosszban 3 cm  legkisebb felső átmérőig vannak kitermelve. 
Az ajánlatok minden csoportra, tehát karók, erdei lécz és 

vékony rud csoportjára külön, a vastag rud és egyéb haszonfa 
csoportra szintén külön összegben tüntetendők ki, de egy ajánlati 
lapon tehetők. 

A faanyagok rakodónkénti részletes kimutatása, az árverési 
feltételek, úgyszintén ajánlati űrlapok és boríték az erdőigazgató
ságnál szerezhetők be. 

Távirati, vagy utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Beszterczebánya, 1908. évi április hóban. 

(17) M.  kir.  erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. 39045. I. B 1. 1908. sz. — A liptó
ujvári magy. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó alább meg
nevezett magy. kir. erdőgondnokságokban 1908. évtől kezdődőleg, 
bezárólag 1912. évig, tehát egymásután következő öt éven át ter
melhető fenyő- és esetleg szil-, juhar- és kőris- épületi- és mű
szerfának, valamint lágy és kemény tűzifának tövön az erdőben, 
kataszteri holdankénti egységárak mellett, illetve a kincstár által 
házilag kitermelt és a farakodókra leszállított szálfa- és rönkő 
fatömegnek köbméterenkénti egységárak mellett való értékesítése 
iránt a liptóujvári magy. kir. főerdőhivatal irodájában zárt Írás
beli versenytárgyalás fog 1908. évi június hó 1-én délelőtti 
10 órakor tartatni, és pedig: 



1. Il/a. csoport. Az oszadai vizifürész használatával az oszada-
revuczai erdőgondnokság A)  üzemosztályának IV. vágássorozatá
ban és a B)  és D)  üzemosztályaiban a fentebbi 5 év alatt kihasz
nálandó 504-9 kat. holdon termelhető mintegy 53.300 m 3 fenyő 
épületi- és műszerfára és mintegy 4600 m 3 lágy- és 15.300 m 3 

kemény tűzifára. 
Kikiáltási ár kat. holdanként 1255 korona. 
Bánatpénz 12000 korona; és 
2. II/c. Il/d. és Il/e. csoport. A likavai magy. kir. erdő

gondnokságban a fent megjelölt 5 év alatt a Csebrád és pod 
Szokole nevü vágásterületeken kihasználandó 54*55 illetve 41 - 4 kat. 
holdon a kincstár által kitermelendő és a Vág melletti rakpartokra 
s a „Lucska" nevü vágásterületen kihasználandó 5 4 2 kat. holdon 
ugyancsak a kincstár által kitermelendő és a lucskii erdei farak-
helyre leszállítandó mintegy 5700, 5500 illetve 8600 m 3 fenyő 
szál- és rönkőfára. Minden csoportra külön adandó ajánlat. 

Kikiáltási ár : 

a) A  II/c. és II d. csoportnál a Rózsahegyen a Vág melletti 
rakhelyen átadandó fa után: 

10—19 cm középátmérőig köbméterenként 13 K — f. 
20—28 . „ , 16 n  —  n 
29 és több cm tt  tt 1 0 v  tt 

b) A  II e. csoportnál a lucski-i erdei rakhelyen átadandó fa 
után: 

10—19 cm középátmérőig köbméterenként 11 K 40 f. 
20—28 . „ „ 14 „ 40 „ 
29 és több cm „ „ 16 „ 90 „ 

Bánatpénz a II/c. és II d. csoportnál 1500—1500 és a II e. 
csoportnál 2000 korona. 

Az eladásra kerülő összes vágások a helyszínén ki vannak 
tűzve és az érdeklődők által bármikor megtekinthetők és becsül
hetők is. Bővebb felvilágosítással a liptóujvári m. kir. főerdő
hivatal szolgál, ahol az általános árverési és a szerződési feltételek 



is megtekinthetők. Ezek a feltételek ugy a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti főosztályában (Budapest, V., Zoltán-utcza 16.), 
valamint a liptóujvári m. kir. főerdőhivatalban átvehetők. 

Kelt Budapesten, 1908. május hóban. 
(16) M. kir.  földmivelésügyi  minisztérium. 
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ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középitéstar. 
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 fíll. 
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 K 5 0 f . 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

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

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.) 
A LEOELÖERDŐK. 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 J. , Szécsi Zs. és 
Illés N.; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K., kötve 13 K. 

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Qaul 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. Ára tagoknak 4 K., másoknak 5 K 
Ó FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára 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 K. 
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., ill. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMÍTÁSTAN. Ára 4 K., ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ara 1 K. 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. 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. ERDÖAKADÉMIA TÖRTÉNETE ÉS ISMER-

TETŐJE. Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K-, akadémia1 

hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán). 
A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELESE 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 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 ERDÓHASZNALATTAN 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.) 
BETUSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA I— 

XXIV. ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott) Ara 1 K. 

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

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

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ES MÜVELÉSE. Irta: Vadas fenő 
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 3 5 % árkedvezményben részesülnek. 




