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

Az ERDÉSZETI 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, azontui 25 grammon-

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

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. (1. V. 4.) 

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, jókarban levő erdei ut mellett terül el, a 
Oyimes-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., (2. II. 2.) Mihály  István  s. k., 

jegyző. birt. elnök. 

Pályázat. 1018/1908. sz. — A selmeczbányai m. kir. bányászati 
és erdészeti főiskola erdőműveléstani tanszékénél elhalálozás 
folytán megüresedett egy a X . fizetési osztályba sorozott, évi 
egyezerhatszáz (1600) korona fizetéssel, az 1904. évi 1. törvényczikk 
alapján járó négyszáz (400) korona személyi pótlékkal, négyszáz
húsz (420) korona lakpénzzel és ötvennégy (54) ürköbméter tüzifa-
járandósággal javadalmazott tanársegédi állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Felhívom ennélfogva mindazokat az okleveles erdészeket, akik 
az említett állást elnyerni óhajtják, hogy a nagyméltóságú m. kir. 
földmivelésügyi minisztériumhoz czimzett, kellőleg felszerelt és 
szabályszerűen bélyegzett folyamodványaikat, ha állami szolgálat
ban vannak felettes hatóságuk, különben pedig az egészségi 
állapotnak közhatósági orvos által leendő igazolása mellett az 
illető főispán — székesfővárosi főpolgármester — utján, ezen 
pályázati hirdetménynek á Budapesti Közlönyben való első meg
jelenésétől 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 13-án. 
A főiskola ezidőszerinti rektora: 

Í3) Herrmann. 

Hirdetmény. 42401/1908. sz. — Az alant részletezett vadász
területek bérbeadása érdekében az illetékes erdőigazgatóságok 
illetve erdőhivataloknál folyó évi június  hó  24-én  délelőtt  10 
ómkor kizárólag zárt Írásbeli ajánlatok alapján nyilvános  verseny-
tárgyalás fog tartatni. 

Ezen árverésen részt vehet minden önrendelkezési joggal 
biró magyar honpolgár, társulatok azonban, valamint kincstári és 
állami tisztviselők ki vannak zárva. 
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1. Bustyaháza I. Huszt-várpatak őz, vaddisznó,szarvas*) 
őz, vaddisznó, szarvas*) 

3210 100 1908. V i l / l . 1918. XII/31. 10 
2. n II II. Huszt-csebrény 

őz, vaddisznó,szarvas*) 
őz, vaddisznó, szarvas*) 1220 50 It 

XII/31. 
5 

3. Máramarossziget IV., V. Fehérpatak, Bielipotok, 
Rahó, Berlebás 

szarvas, medve, őz, 
fajd, vaddisznó | l6651 2500 1908. VIII/1. 1923. XII/31. 250 

4. n n XVII. Tiszakör, Vócsivölgy őz, fajd, medve, 
szarvas *) } 1520 500 1908. VII/1. „ n 50 

5. II J J XV1/A. B. Rahó, Lille, Polhár és 
Terentin 

őz, fajd, medve, vad
disznó, szarvas } 2200 600 1908. VII/1. II „ 60 

6. Zsarnócza IV. Garamrév, Szélakna szarvas, őz, vaddisznó 9132 500 » n II 0 50 
7. Apáti n VIII. Polonai, Barkás-

Butykovácz szarvas,*) apróvad 4663 500 tl H 1917. XII/31. 50 
8. Orsova V. Dalbosecz, Gura-

Golimbuluj őz, apróvad 4247 150 v tt 1923. XII/31. 15 

9. VI. Dalbosecz, néramenti 
rész v m 17215 200 1) H It it 20 

10. a VII. Dalbosecz, Berránka II II 41497 300 » tl tt 30 
11. H VIII. Berránka-Ógradina ii n 34411 300 It II 30 
12. II XII. Herkulesfürdő őz, sertevad 12734 300 It tl „ » 30 
13. Beszterczebánya I. Zólyom apróvad 4269 150 II II 1917. XII/31. 15 
14. V. Erdőbádony apróvad és őz 1228 250 » tt a 25 
15. n a XXV/A.B. Karám őz, vaddisznó 10060 500 lf II II a 50 
16. a n XVII. Dobrócs 11944 600 II II " a 60 

*) Váltóvad. 



Bővebb felvilágosítások a vezetésem alatt álló minisztérium 
VII/3. ügyosztályában s az összes magyarországi kincstári erdő
igazgatóságok, főerdőhivatalok, illetve erdőhivataloknál szerez
hetők be. 

Budapest, 1908. május 15. 
(12) M. kir.  földmivelésügyi  miniszter. 

Faárverési hirdetmény. 416/908. sz. — Keresztényfalva község 
elöljárósága közhírré teszi, miszerint az alább megnevezendő tölgyfa
tömeget 1908. év június hó 15-én délelőtt 10 órakor Keresztény
falva községházánál zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli 
árverésen el fogja árverezni. 

Az árverezés tárgyát képezi 1996 - 96 m 3 haszonfa, 1173 m 3 

hasábfa, 834 ürm 3 dorongfa és 616 ürm 3 galy és forgács. 
Kikiáltási ár 50.000 K, mely összegnek 10%-a az árverezés 

megkezdése előtt az árverezést vezető megbízott kezéhez kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírban leteendő. 

Becsáron alól nem fog eladatni. Utóajánlatok nem fognak 
figyelembe vétetni. 

A részletes becslés adatai a brassói m. kir. járási erdőgond
nokságnál és Keresztényfalva községházánál megtekinthetők. Ez 
utóbbinál megtekinthetők az árverezési és szerződési feltételek is. 

Kelt Keresztényfalva, 1908. évi május hó 11-én. 
(4) A  község  elöljárósága. 

Faeladási hirdetmény. 1740/1908. sz. — Ezennel közhírré 
teszem, hogy a vichodnai volt úrbéresek a folyó évi június hó 
4-én d. e. 9 órakor Vichodna községházában nyilvános szó- és 
zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó árverésen a tulajdonukat 
képező tövön álló 20.429 db luczfenyőszálfát el fogják adni. 

Ezen fakészlete: 10.555 m 3 becsára 115.587-72 K. 
A kikiáltási ár 115.587 K 72 fillér, melynek 1 0 % kész

pénzben, avagy óvadékképes értékpapírokban az árverést megelőző 
leg az árverelni szándékozók részéről az árverést vezető kezeibe 
lefizetendő. 

A zárt ajánlatokban, melyek az árverés napjának d. e. 10 



órájáig fogadtatnak el, a megajánlott vételár számokkal és betűkkel 
világosan kiírandó oly kijelentéssel, hogy az ajánlattevő az árverési 
feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti. 

Az eladás tárgyát képező fatömeg részletes becslési, illetve 
felvételi munkálata, továbbá az árverési és szerződési feltételek a 
járási m. kir. erdőgondnokságnál Szent-Ivánban és a vichodnai 
volt úrbéresek elnökénél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

Liptóujvár, 1908. május hó 19-én. A  szolgabíró. 

(5) 

Pályázat. 521/1908. sz. — A fehértemplomi m. kir. jár. erdő
gondnokság kezelése alatt álló fehértemplomi vagyonközségi 
erdőknél megüresedett egy Il-od osztályú erdőőri állásra pályázat 
nyittatik. 

Az állományszerü illetmények a következők: 600 K évi bér, 
120 K lakpénz, 60 K ruhaátalány, 4 K iroda- és 12 ürm 3 bükkfa
hasáb-illetmény tűzifa. 

Az állás nyugdijképes. 
Az ezen állomásra pályázók fölhivatnak, hogy az 1879. évi 

X X X I . t.-cz. 37. §-ában előirt szakképzettségét, ép és erős test
alkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket ható
sági orvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkorukról 
és illetőségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelvismereteikről, 
katonai kötelezettségükről szóló bizonyítványokkal felszerelt és 
Krassó-Szörény vármegye tek. közig. erd. bizottságához czimzett 
sajátkezüleg irt kérvényeiket 1908. évi július hó 15-éig alulirt 
m. kir. jár. erdőgondnokságnál nyújtsák be. 

Fehértemplom, 1908. évi május hó 19-én. 

(6) M. kir.  jár.  erdőgondnokság. 

Faeladási hirdetmény. A földmivelésügyi m. kir. minisztérium 
109.770/1907. számú engedélyével, 608/908. k. b. számú határo
zattal a nagylucskai volt úrbéres közönségnek „Kaponyameg" és 
„Kulin" nevü legelőterületén kijelölt és 11.486 m 3 műfára és 



3130 ürm 3 tűzifára becsült 17.229 db tölgytörzs 1908. évi július 
hó 14-én délelőtt 11 órakor Nagylucska községházánál megtar
tandó szó- és Írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 306.000 K, azaz háromszázhatezer K, melyen 
alul a fa eladatni nem fog. 

Bánatpénz 30.600 K. 
Szabályszerüleg kiállított és 1 0 % óvadékkal felszerelt Írás

beli ajánlatok, melyek ivenként egy K-ás bélyeggel látandók el, 
legkésőbb 1908. évi július hó 14-én délelőtt 8—10 óra között az 
árverést vezető bizottsághoz nyújtandók be ; az ajánlatokban kife
jezetten kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési 
feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti, valamint az ajánlott 
összeg nemcsak számjegyekben, hanem betűvel is kiírandó. 

Utó-, távirati és szabálytalanul kiállított ajánlatok visszauta-
sittatnak. 

A részletes árverési és szerződési feltételek ugy Nagylucska 
község volt úrbéres elnökénél, valamint a beregszászi m. kir. 
állami erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Fent hirdetett erdő Kisbégány község határában a bereg-
somi vasúti állomástól 5 km-re fekszik. 

Nagylucska, 1908. évi május hó 20-án. 
(7) Nagylucska  község  volt  urb.  birtokossági  elnöke. 

Faeladási hirdetmény. A földmivelésügyi m. kir. minisztérium 
83237/1907. számú engedélyével a nagylucskai úrbéres közön
ségnek mezőterebes-gorondi vasúti állomástól mintegy 2 km 
távolságban fekvő erdőbirtokán kijelölt és 2896 m3 mű-, valamint 
831 m3 tűzifára becsült 836 drb. tölgytörzs folyó évi július hó 
14-én délelőtt 10 órakor Nagylucska községházánál megtartandó 
szó- és írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen 
el fog adatni. 

Kikiáltási ár 174174 K, azaz egyszázhetvennégyezeregyszáz-
hetvennégy korona. 

Bánatpénz 17417 korona. 



Szabályszerüleg kiállított és 1 0 % óvadékkal felszerelt zárt 
írásbeli ajánlatok, melyek ivenként egykoronás bélyeggel látan
dók el, legkésőbb 1908. évi július hó 14-én délelőtt 9—10 óra 
között az árverést vezető bizottsághoz nyújtandók be ; a zárt 
ajánlatokban kifejezetten kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti, 
valamint a megajánlott összeg nemcsak számjegyekben, hanem 
betűvel is kiírandó. 

Utó-, távirati és szabálytalanul kiállított ajánlatok vissza-
utasittatnak. 

A részletes árverési és szerződési feltételek ugy Nagylucska 
község volt úrbéres birtokossági elnökénél, valamint a bereg
szászi m. kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt be-
tekinthetők. 

Nagylucska, 1908. évi május hó 20-án. 
(8) Nagylucska  község  v.  urb.  birtokossági  elnöke. 

Az egri főkáptalan uradalmainál egy okleveles erdőtiszti állás 
betöltendő. Pályázati kérvények: keresztlevél, törvényes képesitő 
és eddigi működésre vonatkozó okmányokkal együtt, f. évi június 
hó 16-áig az urad. erdőhivatalhoz Sajóvárkony, Borsod vármegye 
nyújtandók be. A kinevezett erdőtisztnek állomását f. évi július 
hó 1-én kell elfoglalnia. Bővebb tájékozás az erdőhivatalnál tud
ható meg. 
(9) 

Botfaeladási hirdetmény. 2198 1908. sz. — A tótsóvári m. kir. 
erdőhivatal hivatalos helyiségében 1908. évi június hó 23. napján 
délelőtt 10 órakor nyilvános Írásbeli versenytárgyalás utján el
adásra kerül a parasznyai, diósgyőri, ujhutai és mocsolyástelepi 
m. kir. erdőgondnokságok kerületében 1908. év őszén kijelölendő 
használati területeken található som, mogyoró, meggy, kecske
rágó, veresgyürü és egyéb itt fel nem sorolt fanemekből azon 
faanyag, mely botfára és kalapácsnyélre alkalmas. 

A kikiáltási  árak  a  következők: 
1. Kalapácsnyél- és kampósbotfa somfából 100 db 11"— K 
2. Kalapácsnyél- és kampósbotfa somfából 1 ürm 3 33- — K. 



3. Sima botfa somfából 3 -5 cm  vastagságig 100 db 4 - 40 K. 
4. Sima botfa somfából 3 -5 cm  vastagságig 1 ürm 3 13-20 K. 
5. Kampós mogyorósétabot 100 db 4'40 K. 
6. Kampós mogyorósétabot 1 ürm 3 13'20 K. 
7. Sima mogyorósétabot 100 db 2-20 K. 
8. Sima mogyorósétabot 1 ürm 3 6 - 60 K. 
9. Kampós sétabot meggy, kecskerágó, veresgyürü és egyéb 

itt fel nem sorolt fanemekből 100 db 5 - 50 K. 
10. Ugyanaz 1 ürm 3 16-50 K. 
11. Sima sétabot meggy, kecskerágó, veresgyürü és egyéb 

itt fel nem sorolt fanemekből 100 db 3'30 K 
12. Ugyanaz 1 ürm 3 10-00 K 
13. Botfej különféle fanemekből 100 db 6-60 K 
14. Ugyanaz 1 ürm 3 20-00 K 
Bánatpénz 500 (ötszáz) korona. 
Az írásbeli ajánlatokban az igéret a kikiáltási árakkal szem

ben csakis betűkkel és számjegyekkel világosan kiírandó százalé
kokban fejezendő ki, azonkívül határozottan kiköttetik, hogy csak 
oly ajánlatok fognak figyelembe vétetni s képezhetik a verseny
tárgyalás alapját, amelyekben az összes választékokra ugyanazon 
százalék tétetik meg a felül igéret és amelyekben határozottan 
kijelentetik, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri és azokat elfogadja. 

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az árverési és szerződési feltételek a tótsóvári m. kir. erdő

hivatalnál és a diósgyőri ellenőrködő, továbbá a parasznyai, 
diósgyőri, ujhutai és mocsolyástelepi erdőgondnokságok irodájá
ban a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Tótsóvár, 1908. évi május hó 14-én. 
(10) M.  kir.  kincstári  erdőhivatal. 

Eladó erdészeti diszegyenruha A VI. fizetési osztálynak meg
felelő uj állapotban lévő teljes egyenruha karddal fél áron kap
ható. Czim a kiadóhivatalban. (13) 



Kitermelt tölgyhaszonfa eladás. 2403/1908. sz. — A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság 
erdőbádonyi m. kir. erdőgondnokságában télen kitermelt kéregben levő, igy is mért erdei rakodókra 
kihozott alábbiak szerint csoportositott tölgyhaszonfa 1908. évi június hó 11-én délelőtt 10 órakor 
Beszterczebányán az erdőigazgatóság tanácstermében zárt írásbeli versenytárgyalás utján el fog 
adatni. 
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U drb m3 drb m3 drb m3 drb m3 drb m3 drb m3 drb m3 K fill. K 

I. Szietno 4 2-12 27 17-49 21 19-86 12 14-72 4 6-44 68 60-63 1716 05 172 

II. Recskovka... — — 16 9-55 38 35-84 9 12-38 2 1-96 — — 65 59-73 1457 16 146 

III. Dobrezen... — — — — 10 5-83 56 45-21 54 61-89 18 29-22 138 142-15 4402 37 440 

IV. Kopecz — — 15 7-44 157 107-19 47 42-18 10 12-54 9 15-34 238 184-69 4838 89 484 

V. Podháj 81 8-75 4 0-38 85 9-13 120 97 12 

VI. Vlcsna-
Podháj . . . — — 10 5-68 143 159-01 49 78-90 15 22-58 6 12-02 223 278-19 7304 05 731 

Az ajánlatok minden csoportra külön, de egy ajánlati lapon tehetők. 
Az árverési feltételek, úgyszintén az ajánlati űrlapok és boríték az erdőigazgatóságnál szerez

hetők be. 
Távirati vagy utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Beszterczebánya, 1908. évi május havában. 

(11) M, kir.  erdőigazgatóság. 



Kincstári vadászterület bérbeadása. 42768/VII/3. sz. — A liptó
ujvári m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó vichodnai m. kir. 
•erdőgondnokságban fekvő „Podbánszkó" nevü 11308'65 kat. holdas 
vadászterületnek az 1909. évi január hó 1-ső napjától 1918 deczember 
31-ig terjedő tiz (10) egymásután következő évre leendő bérbe
adása érdekében a vezetésem alatt álló m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium VII/3. ügyosztályában folyó évi június hó 15-én 
délelőtt 10 órakor nyilvános szóbeli árverés fog tartatni. 

Kikiáltási ár 3000 korona évi haszonbér. Bánatpénz 300 korona. 
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 VII/3. 
osztályában, továbbá a liptóujvári főerdőhivatalnál és a vichodnai 
erdőgondnokságnál szerezhetők. 

Budapest, 1908. évi május hó 16-án. 
.{13) M. kir.  földmivelésügyi  miniszter. 

Faeladási hirdetmény. 2490/1908. sz. — Ezennel közhírré téte
tik, miszerint Szászváros r. t. szab. kir. város » Lipovicza és Vei" 
nevü erdei vágásaiban (a helybeli vasúti állomástól 9 km  távol
ságra) lévő 530 drb 243 m?  köbtartalommal biró, 3 - ó m hosszú, 
átlag 40 cm  vastag ledöntött tölgyfarönk / . évi  június  hó  23-án 
délelőtt 9  órakor,  a városi tanácsháznál nyilvános szóbeli és zárt 
Írásbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 4069 korona 50 fillér, minek 10%-a bánat
pénzül leteendő. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a 
tanácsi iktatóhivatalban megtekinthetők. 

A városi tanácstól 
Kelt Szászvároson, 1908. évi május hó 25-én. 

445) A  polgármester. 
(Utóajánlatok nem vétetnek figyelembe.) 

Pályázat. 79.778 I—F/1908, sz.— A boszniai és herczegovinai 
állami erdők becslése és az erdőrendezési munkálatok keresztül
vitele, azaz egy erdőkataszter létesítése czéljából szüksége van a 
boszniai és herczegovinai országos kormánynak hat (6) erdő-
jnűszaki személyre, kik azonnal föl fognak vétetni. 



Az illetőktől megkívántatik a kellő szakképzettségen kivül, 
hogy hosszabb ideig az erdőbecslésnél és berendezésnél alkal
mazva voltak, továbbá, hogy jó rajzolók legyenek és hogy a fa 
kerüköltségeinek és egységárainak meghatározásánál lehetőleg 
gyakorlati jártassággal bírjanak. 

Olyan pályázók, kik a szerb, horvát vagy egy más szláv 
nyelvet birják, előnyben részesülnek. 

Ezen állás ideiglenes és csakis a szükség, azaz a fent emiitett 
munka idejére szól. Pályázók nem tarthatnak igényt a boszniai 
és herczegovinai államszolgálatban való végleges alkalmazásra és 
kölcsönös, három havi felmondás mellett vétetnek föl. 

Ezen alkalmazottak évi fizetése 3600 K-ban van megállapítva, 
melyhez a külső munkák tartamára havi 150 K pótlék jár. 
Az utóbbiba a szolgálat érdekében tett utazások költségei is bele-
foglalvák, miért is útiköltségek visszatérítésére semmiféle igény 
nem tartható. 

Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, folyamodványaikat az 
alólirott kormányhoz czimezve legkésőbb folyó évi június hó 
végéig benyújtani. 

A folyamodványhoz melléklendők: Curriculum vitae, kereszt
levél, erkölcsi bizonyítvány, bizonyítvány az egészségi állapotuk-
és a magashegységi szolgálatra való alkalmasságukról és egyébb 
bizonyítványok a végzett tanulmányok- és eddigi alkalmazásukról. 

Szarajevó, 1908. évi május hó 23-án. 

Bosznia és  Herczegovina 
(16) országos  kormánya. 

Pályázati hirdetés. Báró Jósika Sámuel ur ő Exczellencziája 
csákigorbói hitbizományi uradalmában egy erdőőri állásra pályá
zatot hirdetek. A kinevezendő erdőőr lakása Kendermezőn 
(Szilágy m.) lesz. Javadalmazása: 600 K készpénz, havi előleges 
részletekben, 2 szoba, konyha, kamarából álló lakás, a ház körül 
levő kerttel, istállóval együtt, 10 kat. hold föld haszonélvezete, 
amit azonban ő tartozik megmunkálni, első évben 1 db, a vég
legesítés után pedig — ami egy évi sikeres szolgálat után fog 
megtörténni — 2 db marhának a borjújával együtt való nyári 
.legeltetése, végül az általa feljelentett erdei kihágásokból 1 0 % . 



,2$ ú£  ó£ 

Pályázhatnak oly egyének, akik az 187Q. évi X X X I . t.-cz. 
37-ik §-ában előirt képesítéssel birnak és az oláh nyelvet is 
beszélik. Pályázati kérések kellőképpen felszerelve báró Jósika 
Sámuel ur ő Exczellencziájához czimezve, sajátkezüleg irva az 
alulirt erdőgondnoksághoz Csákigorbóra legkésőbb folyó évi 
július hó l-ig küldendők be. Az állás a kinevezés után lehetőleg 
azonnal elfoglalandó. 

Csákigorbó, 1908. évi május hó 26-án. 
(17) Báró  Jósika-féle  hitbizományi  uradalom 

erdő gondnoksága. 

Póthirdetmóny. 42401/VII /3/1908. sz. — A kincstári vadász
területek bérbeadása iránt folyó évi 42401. számú intézkedésemmel 
kibocsátott hirdetmény 3-ik tétele alatti IV., V. törzskönyvi számú 
„Fehérpatak, Bielipatak,  Rahói  Berlebás"  elnevezésű 16651 kat. 
holdas vadászterület évi haszonbérét, mint kikiáltási árát 1350 
(egyezerháromszázötven), bánatpénzét 135 koronában, bértartamát 
pedig az 1908. évi szeptember hó 1-től 1923. évi deczember 31-ig 
terjedő időre állapítom meg. 

Budapest, 1908 május 26. 
(18) M.  kir.  földmivelésügyi  miniszter. 
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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: 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ara 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 1 8 8 5 - 8 9 (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 K 50 f, másoknak 2 K 50 f. 
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 fül., 
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 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. 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., ill. 9 K. 
ERDÖÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. 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. ERDŐAKADÉMIA TÖRTÉNETE 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 müvek: 
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Mapyar, 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. 

ERDÓVÉDELEMTAN. 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. Ara: 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 ES 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 35%' árkedvezményben részesülnr-k. 




