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Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napján. 

Ára egy évre azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az eev'et azon alapitó tagjainak, kik legalább 300 koronát 
ilapirottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összesnél kevesebbet 
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor 
Rendes tagoknak a 16 kor. évidij fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai 'népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapiron 
kész'ilt képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
B U D A P E S T , V., Alkotmány-utcza 6. szám 

(Telefon: 37—22) 

A lopnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
tllfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendí 



Munkatársaink tájékozásául! 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
A gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felveszszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni 
kötelékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ivnyi (16. old.) eredeti értekezésért, mely a 
szerkesztőség részéről átdolgozást nem igényel, 48— 64 K, ha az átdolgozást 
igényel avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 32—48 K, oly 
fordításért, mely átdolgozást igényel, 24—32 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség évnegyedenként küldi meg. 
Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre s ilyeneken 

is csak az egyik oldallapra, törött alakban írják. A czikkekbez tartozó rajzoka 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint 
amilyen 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 késziitet 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 
eseteben 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 meg: 

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 ERDŐ. Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti és vadászati altisztek részére. Szerkeszti Balogh Ernő m. kir. 
erdőtanácsos. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Ara 1 évre 4 K. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1914. ÉVI (33.) ÉVFOLYAMA. Ára tagoknak 
2 K, másoknak 3 K. Legczélszerübb 2 K 45 f, illetőleg 3 K 45 f előzetes 
beküldésével rendelni, mely esetben bérmentve szállíttatik. 

AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. IX. kiadás, 1912. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta : bölcsházai Belházy Emil. ÁRA 
tagoknak 6 K, nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágocsi-Dietz Sándor. I. kötet: 
Altalános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 18 K-



1914. MÁRCZIUS 1. 

ERDÉSZETI LAPOK 
i I AZ ORSZÁQOS ERDÉSZETI EQYESOLET , , 

-JLJgJ K Ö Z L Ö N Y E LlüeJ 
K I A D J A : AZ ORSZÁQOS E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 

Szerkeszti: 
B U N D K Á R O L Y 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : Budapesten , L ipótváros , A lkotmány-utcza 6. sz. II. em, 

«T A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. » • 

(Telefon: 37—22.) 3 ^ 

-^9 & - j 

Luczfenyővágásoknak és fiatalosoknak legeltetése. 
Irta: Be'ky Albert. 

z Erdészeti Lapok 1908. évi XIII. füzetében a fenti czim 
alatt előadtam az e tárgy körébe eső addigi tapasztalataimat, 
az azokon alapuló következtetésekkel. 

Az azóta eltelt öt éven át állandóan érdeklődő figyelmet 
szenteltem a kérdésnek. Alkalmam volt mindennemű s többféle 
körülmények közt levő, hosszabb és rövidebb ideig legeltetett 
vágások és fiatalosok megfigyelésére s minthogy tapasztalataim 
nem fedik mindenben az előzőleg közölteket, már a magam 
személyes szempontjából is szükségesnek látom azok közzétételét, 
de azt hiszem, hogy az erdőnek is használok vele. 

Tarvágásos gazdálkodásnál elkerülhetetlen, hogy a vágás
területen a gyom fel ne verődjék. A fűféle gyomok közül a 
keskenylevelü füzike, a málna, szeder és a sáslevelü fű azok, 
amelyek luczfenyővágásainkat egymagukban, vagy elegyesen el 
szokták lepni. 

Mint már öt év előtti közleményemben is kifejtettem, a vágás-
beli gyomnövényzet a talajra való hatásában a természet bölcs 

Erdészeti Lapok 17 



gondoskodása szerint jótétemény s csakis az odaültetett vagy vetett 
facsemetére gyakorolt, napfényt, nedvességet és táperőt elvonó 
hatása az, amiért az erdőnevelésnél utunkban áll. 

Rendszeres és egyúttal a munkálatokat a maga idejében és 
megfelelő módon végző, tehát egyszersmind rendes, tarvágásos 
erdőgazdaságban a gyomok ellen úgy védekezünk, hogy a vágáso
kat frissen ültetjük be, mig el nem gyomosodtak s olyan erős 
csemetékkel, hogy azok képesek legyenek a gyommal megküzdeni, 
annak föléje kerekedni. 

Azért emeltem ki, hogy tarvágásos gazdaságban, mert a gyom 
ellen való védekezés legbiztosabb módja a fokozatos felújító vágá
sok alkalmazása, aminek tárgyalása azonban nem tartozik a czim 
keretébe. 

Jól és idején végzett munka mellett is megtörténik, hogy a 
túlságosan buja gyom télen át helyenként annyira ráfekszik a hó 
nyomása alalt a csemetére, hogy az tavaszszal nem tud alóla 
kivergődni. Ilyen esetben legegyszerűbben s egyszersmind leg
kisebb költséggel is azt teszszük, hogy a csemetét a gyom alól 
kézzel felszabadítjuk. Némelyek a gyomtól való félelmükben annyira 
mennek, hogy a csemeték körül már őszszel lesarlózzák a gyomot, 
hogy az télen át rá ne fekhessék. Igaz ugyan, hogy tavaszszal, köz
vetlen a hóolvadás után számos ültetésnek szomorú a képe, mert 
a csemeték egyre-másra feküsznek, de az csak addig tart, mig a 
nedvkeringés erősebben megindul, ami az erőteljes csemetét a 
gyom alól is kiegyenesíti. Emiatt, de általában véve is elhibázott 
dolog a mesterséges erdősítésnek az erdőgazdaságra amúgy is 
nagv sulylyal nehezedő költségét a fent irt sarlózással elfogadható 
ok nélkül szaporítani. Ha éppen a szükség kivánja, a tavaszszal 
kézzel történendő felszabadítás szintúgy czélra vezet s holdanként 
fél napszámba is alig kerül. 

Ahol a gyom ellen a leírtak szerint nem tudunk eredményesen 
küzdeni, ott a gazdálkodásba hiba csúszott be. Az ilyen eset 
kevés kivétellel az, amikor nagy tarvágásokat sorakoztatunk egymás 
mellé, amelyek a sikeres erdősítés ellenségeit (gyom, egér, ormányos 
bogár, szárazság, hőség stb.) annyira megnövesztik, megszaporítják, 
hogy velük alig birunk. 

Nincs is itt már olyan ültetés, amelyik egyszerre erdővé 



nevelendő lenne, a pótlás elkerülhetetlen; de akkorára erdő lett 
maga a gyom. Ez még a jobbik eset, mert olyan is akad kereset
lenül is, ahol az első erdősítéssel is annyira elkéstek, hogy már 
az előbbi helyzetet találják. 

Az ilyen, rossz gazdálkodás folytán elgyomosodott vágásban 
és ültetésben először megnézzük, hogy miféle a gyom ? A legtöbb 
esetben a keskenylevelü füzikével, a szederrel, málnával, vagy a 
sáslevelü fűvel lesz dolgunk. 

A füzike igazi áldása a tarvágásoknak. A talajt takaróval látja 
el, mérsékelt árnyékban tartja és igy reá és működésére igen 
jótékonyan hat (ne feledjük el, hogy tarvágásban közteshasználat 
nélkül vagy csupasz, vagy gyomos a talaj). Az általa keletkezett 
talajtakaró nem SZÍVÓS, nem kemény és gyökérzete sem olyan, 
hogy az ültetés munkájának nagy akadálya volna. Az ültetett 
csemetét ágatlan szárával és keskeny levelével nem erősen, hanem 
csak annyira árnyékolja be, hogy emelett nem csenevészedik el, 
sőt általában szépen fejlődik. Ha télen át rá is fekszik a csemetére, 
azt nem zárja el a levegőtől, alatta nem pállik s igen törékeny 
lévén a szára, tavaszszal a csemete ki tud bújni alóla. 

Módomban volt tízezer holdakra menő elgyomosodott fiatolost 
látni, de olyan csemetét, amely a füzike miatt pusztult el, csak elvétve 
találtam. A leírtak alapján mondom, hogy a füzike a tarvágásban 
és ültetésben jótétemény; örüljünk ha ott van, közéje a legjobb 
reménynyel ültethetünk. 

Óva-óvakodjunk attól, hogy a füzikével benőtt területre bár
milyen legelő jószágot is beengedjünk, mert az annak megölője. 
Csak lopva űzött, vagy egyetlen nyári és csak mérsékelt legeltetés 
is elég arra, hogy a füzike eltűnjék s helyét fűnemüek, többnyire 
sóslevelü fű foglalja el. 

A szeder és a málna a talajra szintén jótékonyan hatnak, de 
az ültetésnek és a csemete fejlődésének már erős akadályai. Itt az 
ültetett csemetének tavaszszal kézzel való felszabadítását mind
addig nem szabad elmulasztanunk, mig azt a gyomok leteperhetik. 
A legeltetés a gyom ellen itt sem használ, mert e két gyomot a 
jószág nem eszi (csak a málna fiatal levelét friss korában, szük
ségből). A szederesbe nem is engedik bele a jószágot, mert lábát 
törheti, a málnás pedig a juh gyapját tépi. De ha (hézagok lévén 



közbe) be is megy a jószág a szedres és málnás területre és ki 
is vész ezek egy része, ebben sincs köszönet, mert a legeltetés 
nyomán mindenkép a fű jut uralomra, ez pedig a talajra s még 
inkább a csemetére a legrosszabb. 

A szeder és málna alatt a talaj nem romlik, sőt javul, elég jól 
érzi magát a csemete is, ha a lenyomás ellen védjük; igy tehát 
tartsuk meg ezt a helyzetet — mert jobbá nem tehetjük — s ne 
rontsuk el legeltetéssel. 

A sáslevelii fű a gyomok között a legroszabb. Sürü, tömött, 
nemezszerü gyökérzete a véle egygyé állott, elhalt levelekkel 
vastagon fedi a talajt, nem engedi hozzá a levegőt s igy az nem 
működvén kellőleg, nem javul, hanem inkább romlik, elsavanyodik. 

Az ültetés ilyen helyen rendkívül nehezen megy, mert a vastag 
nemezszerü talajtakarót a csákány is alig tudja áttörni; nem kemény, 
de rugalmas az s visszapattan róla a szerszám. A nagy ügygyel-
bajjal kifordított halmaz aztán azt a kevés jó földet is magával 
viszi, ami a talaj felszínén megvolt. Az ilyen ültetést elég egyszer 
látni, hogy megirtózzék a szakember hasonló körülmények elő
idézésétől. 

A csemete, kiváltképen az itt szóbanforgó luczfenyőé, a 
fűben a legrosszabb helyzetben van. Tudjuk régóta, hogy a növények 
gyökerének általában levegőre van szüksége; ujabban pedig az 
is bebizonyosodott, hogy a luczfenyők ebbeli igénye különösen 
fokozott, ami mellett szembeszökőleg tanúskodik közvetlenül 
a föld felszíne alatt szétterülő gyökérzete is. A fű által alkotott 
nemezszerü talajtakaró éppen ettől, az annyira áhított levegőtől 
fosztja meg a csemete gyökerét. Télen át a hó a füvet rányomja 
a csemetére; az mint valami lepel egészen betakarja s még jó, 
hogy ha a csemete tavaszra ki nem pállik alatta. Tavaszi hóolvadás 
után a fűlepel nem engedi az ébresztő napsugarakat a talajhoz és 
csemetéhez, ami miatt utóbbiban igen későn indul meg a nedv
keringés és ha megindult is, a pállás folytán ellágyult csemete 
sokszor nem tud a fűlepel alól kivergődni. Igy elpusztult csemetét 
számtalant láthatunk. 

Ilyen kártékony hatású lévén a fű a talajra, az ültetési mun
kára és a csemetére, megokolt az a törekvés, hogy tőle meg akarunk 
szabadulni, vagy hatását legalább is csökkenteni. 



Egyszerű és gyökeres módja a szabadulásnak a leégetés. 
A leégetendő terület körül szigetelő pasztát készítünk s őszszel nem 
nagyon száraz és nem szeles időben a hegyoldal alján, vagy a 
légáramlattal haladandó, a füvet meggyújtjuk. A szigetelő pasztán 
felállítandó őrökről természetesen gondoskodnunk kell. A leégetett 
területen lévő hamu télen át elveszti maró hatását, a felső föld
réteggel össze is keveredik s tavaszszal a terület ültetésre készen áll. 
Őszszel mindig annyit égessünk le csak, amennyit a következő 
tavaszszal be tudunk ültetni. Az igy leégetett területen megint 
csak felverődik ugyan a gyom, de elsősorban nem a fű, hanem 
többnyire a füzike s beletelik 4—5 év, mig a gyom ismét elhatal
masodik; akkorára azonban a csemeték már fölébe kerekedhetnek. 

Ültetetlen vágásnál gondolkodás nélkül megtehetjük a leégetést, 
csak a szomszédság védelméről gondoskodjunk kellőleg. 

Ha a területen fiatalos van, akkor annak értékét szembe
állítjuk a leégetés által nyerhető előnyökkel s a mérlegelés ered
ménye szerint cselekszünk. Tekintettel arra, hogy elgyomosodott 
terület beültetése legalább 30—40%-kal többe kerül, mint az égetés 
által megtisztitotté, ezenkívül a talaj is, az ültetés is kedvezőbb 
helyzetbe kerül s végül mert a kedvezőbb körülmények közt a 
fiatalos jobban fog gyarapodni: a fontolgatás többnyire oda fog 
juttatni, hogy még 0'2—0-3 sűrűségű fiatalost érdemesebb leégetni, 
mint gyomosan hagyva pótolni. Ha a terület valamely részén 
sűrűbben volnának a csemeték, semmi sem áll útjában annak, 
hogy a helyet, esetleg helyeket szigetelő pasztával körülvéve a 
pusztulástól megóvjuk. 

Második módja annak, hogy a sáslevelü füvet buja növésé
ben korlátozzuk s ezáltal elősorolt kártékony hatásait csökkent
sük: a legeltetés. 

1908. évi czikkemben az ott részletesen körülirt, mérsékelt 
legeltetést mindennemű elgyomosodott vágásra és lucfiatalosra 
ajánlottam. Azóta azt tapasztaltam, hogy ahol nem a fű a gyom, 
ott a legeltetés nyomán a többi gyom eltűnik, s helyét a leg
ártalmasabb fű foglalja el. A legeltetés a helyzeten tehát ront. 
A fűvel benőtt terület már a legrosszabb állapotban van; ezen 
rontani legfeljebb a kopárosodásig juttató legeltetéssel lehet, a 
mérsékelt legeltetés azonban egy és más előnyhöz juttat. 



A talajra nézve — mint ismételten mondám — a legeltetés 
azzal, hogy a jószág tapossa a földet és hogy a gyom lerágása 
s letiporása által a talajhoz napfényt és levegőt enged jutni, 
csak árt. A legeltetéssel előnyt csupán a terület könnyebb 
áttekinthetése, az ültetési munkák könnyebbitése s a csemeték 
gyom által való elnyomásának csökkentése terén érhetünk el. 

A gyommal buján benőtt területen a helyzetet nem látjuk s 
munkálatunkat ehhez mérten nem tudjuk irányítani. A legel
tetéssel leszáll a gyomtömeg szintje, belőle kiválnak a csemeték 
s igy látjuk a meglévőt és a hiányzót. 

Az ültetés munkáját a fűből képződött nemezszerű földtakaró 
s maga a fűnek tömött, nagy gyökérzete nehezíti. A legeltetés 
mindezt kevésbiti, sőt annyira is fokozhatjuk a mértéket, hogy a 
talajtakaró egészen eltűnik s csak a fűcsomók maradnak meg. 
Ez azonban már nem okszerű, mert az ilyen legeltetés a talaj 
minőségén többet ront, mint amennyit nyerünk az ültetés eset
leges kisebb költségén. Azért „esetleg", mert az igy legeltetett 
talaj egyszersmind keményre is van taposva, amelynek beültetése 
többe is kerülhet a csak mérsékelten legeltetettnél. Az ültetés 
czéljának teljesen megfelel a legeltetés olyan mértéke, amelynél a 
talaj helylyel-közzel meg van sértve. 

A fűvel benőtt területen a legeltetés a csemetére nézve is 
valamivel kedvezőbb helyzetet teremt. A fű a lerágás folytán 
alacsonyabb lévén, a csemeték több világossághoz jutnak (a friss 
ültetésnek jobb a mérsékelt árnyék, ez csak a már jól begyökere-
sedettre szól). Az által, hogy a nemezszerü talajtakaró meg
vékonyodik, s hogy a talajt a legeltetés helyenként meg is sebzi, 
több levegő jut a talajba, amit a gyökér s igy a csemete is 
örömmel fogad. Azonban itt is csak addig a határig hat jótékonyan 
a legeltetés, amig a föld annyira nincs összetaposva, hogy a levegő 
aztán az összetömődöttség miatt nerr. juthat beléje. Előnyös végül 
a csemetére a legeltetés azért, mert az igy lerágott, letaposott fű 
télen át nem fekszik reá és nem okozza kipusztulását. 

Ezek szerint, ha azt akarjuk, hogy a legeltetéssel ne ártsunk, 
hanem valamelyest használjunk, nem szabad annak semilyen 
körülmények között sem olyan erős mértékűnek lennie, hogy a 
talajt takarójától nagyobb darabokon megfoszsza. 



Régebbi czikkem végén azt is irtam, hogy: „Abban a külön
leges esetben, amidőn valamely területnek természetes uton lucz-
fenyővel való felujulását reméljük, a legeltetés mértéke a fiatalosoké
nál szintén valamivel erősebb lehet, mert stb." 

Ebből némelyek — miként itt-ott hallottam — azt olvasták 
ki, hogy én a legeltetést olyas valaminek tekintem, mint amely-
lyel az erdőt természetes uton rendszeresen újíthatjuk fel. 

Miként általában véve a vágások és fiatalosok legeltetése is 
csak abban a különleges esetben találhat helyet, ha valami hiba 
folytán a gyomok áradata nyakunkra nőtt s ezzel szemben kénytele
nek vagyunk minden csak kis eredménynyel is biztató eszközökhöz 
folyamodni: éppen igy az az eset, amidőn a legeltetés nyomán 
természetes felujulást is remélünk, még különlegesebb, mert csak 
akkor következhetik be, ha az előbbiek szerint megokoltan legel
tetés alá bocsátott terület magtermő faállomány közvetlen és közeli 
szomszédja, hogy a magvetés megtörténhetik. 

úA ú% úA 

A Duna-ártéri erdők felújítása. 
Irta : Majerszky István. 

Immár több czikk jelent meg az Erdészeti Lapokban erről a 
tárgyról. Hamernyik Bélának a mult évi X I X . számban meg
jelent czikke óta várom, hogy az apatini m. kir. erdőhivatal 

tisztikarából, mint amelyhez a czikk közvetlenül intézve volt, valaki 
felszólal. Mivel azonban ez eddig meg nem történt, mint szintén 
érdekelt félnek, mert hiszen a bellyei főherczegi uradalomban 40 
ezer holdas Duna-ártérben gazdálkodunk, legyen szabad a tárgyhoz 
szólnom. 

Mikor annakidején végzendők voltunk Selmeczet, természe
tesen nagyobbrészt arról folyt a szó köztünk valetánsok közt, 
hogy ki hova szeretne kerülni. Majdnem mindnyájan a kincstárhoz 
folyamodtunk, de az apatini erdőhivatalhoz egy sem, mert: „Fűzfát 
dugványozni nem mesterség". Igy gondoltuk akkor. Együtt végzett 
kollégáim bizonyára emlékeznek még ezen közös megállapításunkra. 



S lesznek sokan más kartársak, kik megmosolyognak bennünket 
Hamernyik és Kőfalusi kollegákkal egyetemben, hogy a fűznek, 
nyárnak kedvéért e lapok hasábjain annyi helyet, annyi papirt 
pazarlunk. Pedig bizony mondom, nehezebb itt a mi vidékünkön 
emberi beavatkozással egy hold füzest létrehozni, mint Liptóban 
10—20 hold legszebb luczost. 

De hát vegyük a dolgokat sorra, mert a Hamernyik által 
ajánlott ujraerdősitési mód oly egyszerű, oly természetes s költség 
helyett annyira hasznot hajtó, hogy a fenti mosoly nevetéssé talál 
fokozódni, s azok, kik nem kénytelenek itt a Duna árterében 
küzködni, még inkább azt fogják tartani, hogy: „Fűzfát dugványozni 
nem mesterség". 

Előre kell azonban bocsátanom, hogy soraim csak azon 
vidék árteréről szólnak, mely vidék erdőgazdáira Hamernyik az 
ő czikkét czimezte, vagyis ahol az apatini erdőhivatalnak és a bellyei 
uradalomnak ártéri erdei elterülnek s amely területnek zöme 
Bezdántól a Dráva torkolatáig terjed. 

Kezdjük a természeti viszonyokkal. Valamikor régen, mikor 
még az ember a Dunát nem szoritotta gátak közé s mikor még 
ott fönt a hegyekben több volt az erdő s az emberek kapzsisá
gukkal nem kopárositottak el annyi hegyoldalt, melyekről most 
a lezuhanó esőviz és az olvadó hó leve negyedóra alatt megtölti 
a völgy medrét, a patak pedig rohamosan felduzzasztja a folyót, 
a folyó a folyamot, — mondom, a régi jó időben, ha volt is árviz, 
nem volt oly magas, nem volt oly hosszantartó, mint most. 

Ez az általános oka az árvizek gyakoriságának. Ezen a vidéken 
azonban különleges okok is szerepelnek. Nevezetesen a Dunának 
fölöttünk először is magasabb a természetes partja, másodszor 
szabályozva van s végre a mi árterünknek, vagy itteni nevén 
„rétségnek" viszonylag mély a fekvése. 

Abban a bizonyos régi jó időben, úgy májusban (mert ren
desen akkor jön a hegység hóleve) mikor hire jött, hogy Felső-
Ausztriában nő a Duna, vidékünk népe fogta a kaszát s ment az 
ártérben levő rétjét lekaszálni. Mire az áradás az akkor végig 
szabályozatlan, kanyargós, elágazó és szétterülő Dunán megjött, a 
széna össze volt gyűjtve, haza is vitték. Ma elmúlik 10 év, mig 
egyszer sikerül a szénát hazatakaritani. A fölöttünk szabályozott 



mederben ugyanis az erdőpusztitás folytán különben is sokkal 
rohamosabban áradó viz oly gyorsan közeledik, hogy alig lehet tőle 
megszökni. A mi Dunánk pedig itt teljesen szabályozatlan, medre 
oly rossz, oly kevés a befogadóképessége, hogy alacsonyabb víz
állásnál majdnem ugyanannyit árad itt, mint amekkora áradást 
okozott ugyanez a viztömeg Passaunál. Pedig hát mi a Duna ott 
s mi itt? 

A különben is mély fekvés és a Duna rossz medre okozza, 
hogy a Duna nálunk, tehát Bezdán és Gombos közt egy hidrográd-
fokkal, vagyis körülbelül 70 cm-rel mindig magasabb, mint 
fölöttünk és alattunk. Erről azok, kik a naponként megjelenő 
vizjárási térképeket figyelemmel kisérhetik, könnyen meggyőződ
hetnek. A rossz mederhez és alacsony fekvéshez járul még a 
Dráva hatása. A Dráva sokkal sebesebb, mint a Duna, annak 
vize tehát mintegy befúródik a Duna vizébe s azt visszatartja, 
visszaduzzasztja. 

A viszonyok rosszabbodását legjobban mutatja, hogy vannak 
árterünkben 40—45 éves tölgyesek és kanadai nyárállományok, 
melyeket annakidején mezőgazdasági közteshasználattal neveltek 
s amelyek manapság a középnél egy fokkal magasabb vízállás
nál már viz alá kerülnek. Pedig középviznek azt nevezzük, mikor 
még a partokból általában 60—70 cm vízmentes. 

Igen ám, a partok még kint vannak, de a partok mögötti 
belsőrészek, a rétség már el van öntve. 

Az ártér topográfiai képe ugyanis a következő: A folyam és 
folyamágak partja a legmagasabb, mert itt a medréből kilépő és 
meglassudó viz a magával hozott homok, iszap legnagyobb részét 
lerakja. Minél távolabb a parttól, annál mélyebb a terület, mig a 
másik oldalon a jelenlegi, vagy valamikor létezett folyás felé a 
talaj ismét emelkedik. Igy váltakoznak aztán egymással párhuza
mosan, vagy nagyon éles szög alatt futva a teknőszerü mélyedé
sek, mocsarak, tavak, vagy itteni nevükön laposok, a magasabb 
rendesen hosszú keskeny hátakkal, dörömbökkel. Vannak aztán a 
fődörömbökre többé-kevésbbé merőlegesen álló, rövid, egyenes, 
egyik végükkel a fődörömbre támaszkodó, illetve abból kiágazó, 
a másik végükkel a laposokba vesző dorombok is. Ezek zátony
maradványok. 



A zátonyok képződése ma is folyik, s néha a Duna partjainál 
is magasabb zátonyok képződéséhez elég egyetlen árviz. Ha aztán 
az árviz elég korán leapad és a vízállás kedvező marad, őszre már 
kendersürü fűz- és nyárfiatalos lehet ott, hol 2—3 hónap előtt 
gőzhajók jártak. 

A szélesebb dorombok közepén rendesen keskeny lapos húzódik 
végig. Ez a régi vízfolyás s az általa kettéosztott dörömb a Duna-ág 
két partja. 

Tehát sok keskeny lapos, mocsár, tó, nádas, s köztük az őket 
elválasztó keskeny erdővel borított hát vagy dörömb, ez az ártér, 
a mi „rétségünk" képe. 

Erdő természetesen csak a magasabb helyeken nő. Minthogy 
az állandó vízszinttől a legmagasabb partok tetejéig alig van 2*5 m, 
az erdő tenyészeti határai még akkor is közel esnének egymáshoz, 
ha a fa ezen az egész szintkülönbségen megnőne. De nem ugy van. 

Az állandó viz szintjétől fölfelé először puszta, csak nagyon 
alacsony vízállás és nagyon tartós szárazságnál némi kis füvei és 
a vadrepcze egy fajával benőtt rész következik. Ezek a puszta 
területek tehát rendesen viz alatt vannak, s magasságuk körülbelül 
az apatini vizmércze 300 cm-es állásáig terjed. 

A magassági megfigyelések nem az apatini vizmérczén történtek, 
hanem az uradalom magánmérczéjén, mely az apatinitói körülbelül 
1 méterrel eltér. Mivel azonban az apatini hivatalos mércze, erre 
hivatkozom. A „körülbelül" szót pedig azért kell használnom, 
mert az árviz emelkedése és esése az ártérben más, mint a Dunán. 
Ugyanis az ártér a vizet keskeny árkokon, fokokon át kapja és 
veszti, melyek a Dunát és ágait az ártér belsejével összekötik. 
Ennek következtében áradáskor a viz a Dunán rohamosabban nő, 
mint ahogy a fokokon át a belső részekbe ömlik. Apadáskor 
pedig a Dunában már javában apad a viz, mikor az ártérben még 
árad, s maga az apadás is lassúbb az ártérben, mint a Dunán. 
A kiegyenlítődés csak hosszantartó és oly magas viznél következik 
be, mely már az összes partok fölött folyik. 

A mocsárzónától felfelé következik a sasos területek zónája. 
Ez különféle magassággal bir. Ha közte és az erdő közt nincs 
nád, akkor az erdő magasságáig terjed és körülbelül 1 m szint
különbséget is elfoglal. Ha azonban van nád, 25—30 cm-rel feljebb 



már nád következik, körülbelül 380—400 cm apatini vízmagasságig. 
Csak ez az a magasság, amelynél a meglevő erdők mai alsó határa 
kezdődik. 

Itt jól meg kell különböztetni az erdők mai alsó határát, régi 
határát és lehetséges alsó határát. 

A mai alsó határ tehát 380—400 cm vízállásnak felel meg. 
Régen azonban az erdő alsó határa sokkal mélyebben volt. 
Már amennyiben itt sok alatt talán 50 cm szintkülönbséget érhe
tünk. Példának okáért azon magasságokban, hol ma csak nádasok 
vannak, egészen bizonyosan erdő nőtt. Tuskók, sőt élő fák most is 
vannak a nád közt és pedig nemcsak fűz, hanem tölgy is. Az 
erdőt azonban vagy levágták, vagy valami más okból, pl. a régeb
ben nagyon gyakori tüzek folytán elpusztult és a terület a meg
rosszabbodott vizjárási viszonyok folytán többé felújulni nem tudott, 
mesterségesen pedig akkor még nem erdősitettek. Disznó ugyan 
ezer és ezer számra járta, de bizony nyomán nem hogy uj erdő 
keletkezett volna, hanem ellenkezőleg a réginek pusztulását is köz
vetve nagyrészben a disznójárás okozta, t. i. a sok bitang kanász 
gyújtotta fel a nádasokat ŝ  velők égett az erdő is. 

Az erdő lehetséges alsó határáról később lesz szó. 
450 cm apatini vízállásnál már csak a Duna és ágainak szo

rosan vett partjai vannak szárazon. A belső a parttól elnyúló, abból 
mintegy kiágazó dorombok legnagyobb része ekkor már viz alalt 
van s igy a rajtuk álló erdő is. S ez még mindig csak közepes 
viz, vagyis mint neve is mutatja: a leggyakoribb vízállás. 

500 cm-nél már a szorosan vett partok nagy része is viz alá 
kerül, mig 600 cm-nél a viz már mindent elborított, a Duna a 
balparti védőgáttól a jobbpartiig terjed 5—6, sőt 10 km szélességben. 

A fatenyészet tehát 380—600, vagyis összesen 2 m szintkülönb
ségen mozog. Azonban olyan magas hely, mely csak 600-as víznél 
kerül viz alá, az egész erdővel borított területnek legfeljebb 4—5%-át 
teszi, mig a többi 9 5 % 550-es vízmagasságnál már viz alatt van. 

Még szűkebb határok közé van szorítva az egyes fafajok tenyé
szete. A hegységben a fafajok alsó tenyészeti határai közt több 
100 m szintkülönbség van, itt legfeljebb 100 mm-xől lehet szó. 

A fenti 2 m tenyészeti határból a legmélyebb helyeket tiszta 
füz foglalja el körülbelül 430—440 cm vízmagasságig. Ezzel azon-



ban nem azt mondjuk, hogy magasabban a füz nem nő, hanem 
hogy ilyen mélyen nyár- vagy éppen keményfa nem tenyészik. Sőt 
a mostani vizjárási viszonyok mellett természetes uton magról 
füzfiatalos, vagy ahogy itt nevezik: malád sem keletkezik ilyen 
mélyen. Illetve ha kedvező vízállásnál keletkezik is, ritkán marad 
meg ezen magasságban, hanem csak a 450 cm és ezen felüli 
magasságoknak megfelelő helyeken. 

Ez utóbbihoz, hogy t. i. oly helyeken, mely az apatini viz-
mércze 380—400-as vízállásánál már viz alá kerülő malád keletkez
zék és megmaradjon, szükséges, hogy a viz legalább június vége 
felé ezen magasság alá apadjon. Ekkor a hullani kezdő füz- és a 
még hulló nyárfamag a szárazon maradt, de fűvel, sással be nem 
nőtt helyeken sürü ujulatot képez. Abban az évben azonban több 
árvíznek nem szabad jönnie, sőt a következőben is csak későn 
és rövid időre, mert különben a csemetéket elfojtja a viz. Ha azon
ban azok két egymásután következő kedvező évet átéltek, már 
annyira erősek, hogy a harmadikban hosszabb árvizet is elbírnak. 
A kikelt fekete nyár az ily mély helyeken sohasem marad meg, 
mert természete általában magasabb fekvést kivan. 

A fekete nyár alsó tenyészeti határa körülbelül 430—440 cm 
vízállásnál kezdődik. Az ezüst nyáré csak 500 körül. 

Csak ez a három fanem az, mely manapság természetes uton 
keletkezik. Még legfeljebb a szil jöhetne szóba, de ez inkább csak 
mint sarj a vágásokban, mert csemetéi az első két évben még 
kényesebbek a viz iránt. 

Tölgy, mely pedig mint öreg egyed elég nagy számban fordul 
elő, természetes uton ma már egyáltalában nem ujul fel. Magas 
partokon találni ugyan tölgycsemetéket, ezek azonban oly gyakran 
vannak vizzel borítva, hogy fává nőni nem tudnak. 

Ha ezt a vidéket összehasonlítjuk a szlavóniai tölgyesekkel, 
melyek szintén hónapokon keresztül tartó elárasztásnak vannak 
kitéve s mégis természetes uton szépen felújulnak, nem tudjuk 
a dolognak elfogadható magyarázatát adni. Ugyanis tettünk már 
kísérleteket nemcsak itteni, hanem szlavóniai tölgymakkal is és 
nem értünk el semmi eredményt sem. Viszont azonban kincstári 
területen, igaz a legmagasabb helyeken, vannak 15—20 éves tölgy
fiatalosok, talán fiatalabbak is. 



A magról való természetes felújítás egyesegyedül a vízjárás
tól függ. Fűvel, sással, náddal be nem nőtt helyeken kedvező 
vízállásnál minden évben keletkezik ujulat, csak az a baj, hogy 
nem marad meg. A sással, náddal benőtt területeken ellenben a 
mag ki nem kelhet. Ilyen helyeken tehát a talajnak Hamernyik 
által ajánlott, disznók által való előkészítése kézenfekvőnek, hasznos
nak és czélravezetőnek látszik és mégis sem a bellyei uradalom
ban, sem — amennyire az apatini erdőhivatalnak egyes, disznók által 
öröktől fogva legeltetett részeit ismerem (pl. Sziga-sziget) — sehol 
egy szobaterületü füzfiatalos sincs, melyre rá lehetne fogni, hogy 
az disznóturáson keletkezett. 

Először is a disznó ott tur, ahol táplálékot talál, vagyis a 
mély mocsárszéleken csigakagyló stb. után. Itt ki van zárva, hogy 
malád keletkezzék, a fekvés oly alacsony. Tur a disznó a magasabb, 
sással benőit helyeken is. Ezen túrásokon kikelhet a füz és nyár, 
de egyrészt a túrás laza, tehát, ha szárazon van, nagyon gyorsan 
kiszárad, ha pedig nedves, már vízben is van s a piczi csemete 
tönkremegy, másrészt ezek a területek középvizállásnál már viz alatt 
vannak, s igy ha keletkeznék is a disznóturáson malád, azt bizo
nyosan elfojtja a viz. Magas, szederindás helyeken is tur a disznó, 
ezek azonban már oly magasak, hogy nem minden viz éri el 
őket, a túrás tehát még inkább kiszárad és a nyirkosságot az első 
évben okvetlenül megkívánó nyár- és füzcsemete, ha ki is kél, 
nem él soká. A lehetőség azonban nincs kizárva, hogy disznó
turáson is keletkezzék malád, de az ártér újraerdősítését arra 
alapítani, nézetem szerint, nem lehet. 

Megpróbáltuk mi azt, de még egyebet is. Éppen a mult évben 
is egyik nagy, sem természetes, sem mesterséges uton felújulni 
nem akaró vágásterületet felszántattam. Az árviz ugyanis 1913-ban 
különösen későn jött, csak júliusban. Június elején még egészen 
alacsony vizünk volt, reméltük tehát, hogy nagy, hosszantartó 
árvizet nem is kapunk s igy a szántásba hulló mag majd kikél 
és ez idén annyira megerősödik, hogy ha a jövő év is kedvez, 
vágásunk beerdősül. Ki is kelt sok nyár-, füz- és szilcsemetécske, de 
megjött az árviz és a csemetékből őszszel már semmi sem volt. 

Viszont 1911-ben nem volt magas árvizünk, s az is csak 
két hétig tartott, ugy hogy június végén már minden, a fatenyész-



tésre alkalmas terület szárazon volt. Több viz abban az évben 
nem is jött. Keletkezett is annyi és olyan malád, hogy mester
ségesen 50 év alatt se tudunk annyit nevelni. A következő év 
vize, sajnos, az alacsonyabb helyeken a kendersürüen álló cseme
téket tönkretette, de a magasabb helyeken ma már olyan, hogy 
gyönyörűség nézni. 

De nemcsak a magról való felújítás függ a vízjárástól, hanem 
a sarjról való is, mert a sarjak is nagyon érzékenyek az első 
évben, a viz iránt. 

A felújítás biztosítására a bellyei uradalomban 1 m és maga
sabb tuskókat hagynak. Igy a felujulás félig-meddig biztosítva is 
volna, azonban az ily magas tuskón növő sarjak nem önállósul
nak, csak ágak maradnak s igy csak tűzifát szolgáltatnak. Már 
pedig az lévén a czél, hogy a hegységi szaktársak által lenézett 
fűzből is értékes, műfát szolgáltató erdőt neveljünk, ezzel a sikeres 
felújítási móddal hamarosan felhagytak s akarva, nem akarva át 
kellett térni a mesterséges felújításra. 

Néha, mint ahogy példát említettem is, sikerül természetes 
uton és gyönyörűen felújítani, de az ilyen — valljuk meg őszin
tén — nem érdeme sem embernek, sem állatnak, hanem annak, 
ki a vizek fölött is uralkodik, azokat is kormányozza. 

Hamernyiket az ő véleményének megalkotására bizonyára 
az vezette, hogy a sással, náddal s mással benőtt területeken soha
sem keletkezik természetes uton fiatalos, holott a zátonyokon, 
melyeken még nincs fű, sürü füz és nyár nő. De melyek azok 
a zátonyok, vagy ahogy ő nevezi, porondolások, melyeken a 
keletkezett fiatalos erdővé is fejlődik? 

Mint már említettem, ha az árviz elég korán a középviz 
magassága alá apad, nemcsak a zátonyokon, hanem minden fűvel 
be nem nőtt helyen és minden évben sürün kél ki a füz, nyár 
és esetleg szil egészen a viz tükréig, akár elő volt készítve a 
a talaj, akár nem. Megmaradni azonban a csemeték csak ugy 
maradnak meg, ha a következő évben az árviz későn jön és 
hamar levonul. Mivel pedig olyan szerencsés körülmények, hogy 
egymásután két évig alacsony és rövid legyen az árviz, ma már 
nagyon ritkák, magról kelt természetes fűz- és nyárfiatalosokat 
tehát csak azokon a zátonyokon találunk, melyek a középviznél 



jóval magasabbak. De hogy vágásaink magról újuljanak fel, 
arra számítani nem lehet, akár turatjuk őket disznókkal, akár nem. 

A mesterséges erdősítés pedig drága mulatság. A Hamernyik 
által beállított 50 K. holdanként éppen nem sok. Mondhatnék 
én sokkal nagyobb számokat is. De az mind mellékes, ha aztán 
az a dugvány legalább megmaradna, fává nőne. De nem marad 
meg ez sem mind. 

Tavaszszal kihajt, szépen zöldül, örül a lelkünk, hogyha drágán 
is, de nem hiába dolgoztunk. Júliusban levonul az árviz, beáll a 
nagy forróság; szépen zöldelő dugványaink egymásután sárgul
nak. Miért? Mert, ha az árviz korán jött és hosszú ideig tartott, 
a dugvány nem eresztett a földbe gyökeret, hanem a vizbe és 
gyönyörűen nőtt. Mikor pedig a viz leapadt, nem lévén a föld
ben gyökere, elpusztul. 

Vagy pedig az árviz nagyon hosszú, de nem akkora, hogy 
mindenütt a partok fölött folyna, minek folytán a dugványok 
állóvízben vannak. Ez a nyári hőségben megmelegszik, poshad s 
a dugvány ettől megy tönkre. 

Vagy tulmagas a viz, a dugvány hosszú ideig teljesen a viz 
alatt van és belefúl a vizbe. 

Vagy szerencsésen átélik az első évet, gyönyörködünk benne, 
reméljük a legjobbat s a második évben szárad el, mert olyanok 
voltak a körülmények, időjárás, viz stb., hogy, mint mondani 
szokás, saját levéből élt egy nyáron, de annyi ereje és gyökere 
nincs, hogy életét a második nyáron is fentartsa. Ezért tartjuk 
azt, hogy a dugványozást csak akkor remélhetjük sikeresnek, ha 
már a harmadik évben van és zöldül. 

Első ültetésünk tehát valamely okból tönkrement. Kezdjük 
újra s adjunk ki újra holdanként 50 K-t abban a reményben, hogy 
talán majd több szerencsénk lesz. Minden a legszebben zöldül, 
az ültetés őszre gyönyörű. Szívszorongva várjuk a második nyarat, 
de jön egy téli áradás, rá nagy hideg, az ár megfagy, a viz a jég 
alatt leapad és ez függve marad a szép sikert igérő ültetésen, 
mely nem birja a terhet s a jégpáncél ágyulövésszerü dördülések 
közt szakad be, lenyúzva, letörve az ültetést, melybe annyi reményt 
vetettünk. De nemcsak ez, hanem még 10 éves, már megmentettnek 



vélt erdősítéseink is a jég által halomra törve hevernek. Kezdhet
jük megint s ki tudja még hányszor újra! 

Például e télen is a kiáradt és megfagyott viz éveknek fárad
ságos és drága munkáját tette tönkre. Én a kárt csak a magam 
gondnokságában és csak a tényleges költségeket véve számításba, 
50—60.000 koronára becsülöm. Ebben nincs a növedékveszteség, 
nincs a többköltség számba véve, amibe az összetört kultúrák újra 
való erdősítése a munka kényszerű forszirozása és az azóta alaposan 
megnövekedett munkabérek miatt kerülni fog. 

Sisifusi munka ez. A természet ritkán ujit fel, a mesterséges 
erdősítés ritkán hoz sikert. 

Ember legyen, ki itt kedvét nem veszti. Beleölni újra és újra 
pénzt, munkát, időt, reményeket, ambicziót jóformán azzal a tudat
tal, hogy ugy is hiába. S ha már reményünk éled, hogy mégis 
lesz többszörösen ismételt szép növésű ültetésünkből erdő, tehetet
len letargiával kell néznünk, hogy a felső Dunán januárban beállott 
egy heti enyhe idő következményeképen mint megy tönkre 
Magyarország déli részén sok évi munkánk. 

De hát erdősiteni kell, ha mindjárt azzal a tudattal is, hogy 
a majdan talán felnövő erdő nem is éri meg azt a tőkét, melyet 
az erdősítésbe fektettünk. 

Tehát a mesterséges erdősítés sikere csak a vízjárástól függ. 
Majd ha egyszer jut az országnak pénze, hogy a Duna ezen 

részét is szabályozzák, az erdészetre nézve is javulni fognak a 
viszonyok, mert nem fog minden áradás nálunk árvizet okozni s 
főleg nem fog minden árviz annyira megrekedni. 

Minthogy a természetes felujulásra várni nem lehet, a dugvá
nyozás pedig roppant sok esélynek van kitéve, 2—3 méter magas 
suhángokat ültetünk. Ez persze még drágább, de a suhángnak 
meglévén a gyökere, könyebben birkózik meg a viszontagságok
kal s igy gyorsabban nő, tehát gyorsabban is fejlődik annyira, 
hogy a viznek, jégnek ellen tud állni. 

Az erdősítésekkel igyekszünk az erdő területét magát nagyob
bítani, amennyiben olyan helyeket is beültetünk, hol a vágás előtt 
nem volt erdő, vagyis az erdő határát lefelé toljuk. A fűzzel 
lemegyünk egészen a sasos területek alsó széléig, amit magas 



suhángokkal meg lehet tenni. Különösen a nádasokat ajánlom a 
szaktársak figyelmébe. A nád mint használati czikk évről-évre vészit 
jelentőségéből, tehát nem baj, ha területe kisebbedik. És kitapasztalt 
tény, hogy a nád közé ültetett dugvány vagy suháng a legjobban, 
legbiztosabban nő. 

Megemlítendő a Kőfalusy által is felemiitett amerikai kőris. 
Hát az egy kitűnő, egy megbecsülhetetlen fanem. Oly magasságok
ban, hol természetes uton nyár- és keményfa nő, teljes sikerrel 
lehet vele erdősiteni, ha megfelelő magas csemetéket alkalmazunk. 
Azt a magasságot, ahova nyárfa vagy az amerikai kőris tehető, 
ott kell keresni, ahol már a szederinda, vagy réteken és régi 
vágásokban a komócsin nő. 

Ilyen magas helyekre tehát kár fűzet tenni, mert a nyár maga 
is sokkal értékesebb, mint amaz. Figyelmeztetem azonban szak
társaimat, hogy a fekete nyár mint suháng az átültetés iránt nagyon 
érzékeny. Kevésbbé kényes a kanadai nyár, mely azonban csak az 
apatini vizmércze 500—600-as állása közt ültethető sikerrel. 

Az ezüst nyárfát kár volna ültetni, fája csak tűzifának jó. 
A hazai kőris (magas) is kitűnő, de magas suháng alakjában 

már nem. Mint kétéves 1 m magas csemete sok viszontagságot 
elbir és végre mégis felvergődik. 

Ajánlanám a szlavóniai kőrissel való próbálkozást. Ott a kőris
fiatalosok is magról keletkeznek oly területeken, melyek néha 
hónapokig vizzel vannak borítva. A szlavóniai magból kelt csemete 
talán nálunk is jobban bírná az elbontást, mint a hazai magból 
kelt és nem kellene oly magas csemetéket vagy suhángokat 
ültetni. 

Egyúttal megemlítem, hogy a szlavóniai kőris botanikailag is 
más fajta, mint a mi kőrisünk. A miénknek levele sokkal nagyobb, 
azé aprócska és nagyon sötétzöld és nagyon fürészelt. A miénknek 
rügye fekete és 2—3-szor akkora, mint a szlavóniaié, melynek szine 
vörösbarna, mint az amerikai kőrisé. A friss hajtás szine sötétebb 
és fényesebb, olajosabb szinü, mint a hazai magas kőrisé. Csemete
kertben feltűnően gyorsabban nő, mint bármely más kőrisfaj s 
ennélfogva sokkal nyúlánkabb is. A miénknek nincs álgesztje, 
amannak van. 

A Kőfalusy által ajánlott fekete dió azonban egyáltalában nem 



türi a vizet. Az ákácz, mint nemrég megírtam, bizonyos körülmények 
között jó lehet. 

Ezekben igyekeztem vázolni az Apatin körüli Duna-ártér 
erdősítésének nehézségeit. Bár volna az olyan egyszerű, ahogy 
Hamernyik Béla ajánlja, de sajnos, nem ugy van. 

ú£ Ó& 

FAKERESKEDELEM. 

A fakereskedelem alakulása. 

(F) Másfél éve annak; hogy a magyar faüzletben uralkodott 
fellendülést a teljes pangás korszaka váltotta fel. A nagy válto
zást a balkán háború folytán keletkezett pénzválság okozta, amely 
egész gazdasági és ipari életünket teljesen megbénította. Minden 
ipari tevékenységet lehetetlenné tett a pénz- és hitelviszonyok 
kedvezőtlen alakulása; megszűnt az építkezés, a gyárak meg
rendelések hiányában kénytelenek voltak üzemüket jelentékeny 
mértékben korlátozni, ami viszont a fafogyasztás megcsappanását 
eredményezte. 

Miután a fatermelést az üzem sajátosságánál fogva máról 
holnapra korlátozni nem lehet, a fürésztelepen rengeteg készletek 
halmozódtak fel, melyek az egész piaczra nagy nyomást gyakorol
tak és még most is gyakorolnak. 

Ez a helyzet állott fenn 1912. nyara óta; a faszakma ezen idő 
óta rendkívül nagy megpróbáltatáson ment át, ugy hogy a most 
átélt válság még sokáig emlékezetében lesz a faszakmához tartozó 
czégeknek. 

A helyzet javulása csak lassan megy végbe. Előmozdítja a 
faüzletnek a rendes mederbe való terelését a pénz olcsóbbodása 
mely uj építkezések foganatosítását, a vállalkozás megindulását 
teszi lehetővé. De még soká tart, amíg a telepeken felhalmozódott 
készletek elkelnek és az üzlet ismét megindul. Az úgynevezett 
tavaszi üzlet, amely ilyenkor szokott lebonyolódni, oly csendes, 
hogy észre sem vehető, amennyiben a detailfakereskedők szükség
letük beszerzésénél a legnagyobb tartózkodást tanúsítják. 



Daczára a fogyasztás nagymérvű megcsappanásának, a puha
faárak nem hanyatlottak. Tény az, hogy a kevésbbé tőkeerős termelők 
árujukat a kartelláron alól pár fillérrel is eladták, de nagyjában 
a faárak a válság egész tartama alatt megtartották eddigi nívóju
kat. Most, hogy az üzlet — alig észrevehetően — megindult, a 
kartell a faárakat ott, ahol versenytől nem kell tartania, 6—16 
fillérrel köblábanként felemelte, ugy hogy a puha fürészáru 
Kolozsvárott most éppen annyiba kerül, mint Budapesten. Amint 
a helyzet kissé javul, az erdélyi fenyőfürészáru ujabb áremelke
dése fog beállni. 

A fakartellek eddigi laza szervezete nem felelt meg annak a 
czélnak, melyre hivatva lett volna és igy a termelők a központi 
eladási irodában megteremtették azt a szervet, mely az egész 
erdélyi fatermelést egységesen irányítani képes. A központi iroda 
átveszi a tagok egész termelését, arra jelentékeny előleget ad és 
az értékesítést legjobb belátása szerint végzi. A központi iroda czéljai 
közé tartozik a hitelviszonyoknak egészségesebb alapokra való 
fektetése, valamint az áruosztályozás sok vitára okot szolgáltató 
kérdésének radikális megoldása. 

Természetes, hogy a detailfakereskedelem, valamint a fát 
feldolgozó ipar a központi irodának az alakulását a legnagyobb 
aggodalommal és — valljuk be őszintén — ellenszenvvel fogadta, 
mert exisztencziáját veszélyeztetve látja. A kereskedők attól tar
tanak, hogy az irodának teljesen ki lesznek szolgáltatva, mert az 
a hitelt teljesen megvonhatja tőlük, továbbá, hogy az áru osztá
lyozását önkényesen fogják végezni. A vidéki fakereskedelemnek 
a központi irodával szemben táplált bizalmatlansága és ellenszenve 
nem oly nagy, mint a budapesti fakereskedőké, akik a központi 
irodával szemben felvették a harczot és az erdélyi árunak bojkottját 
fogják alkalmazni. Miután Budapestre más termelések is gravitál
nak, a bojkott nem ütközik nagy akadályokba, mig az erdélyi 
árukészletek elhelyezését megnehezíti. 

A felsőmagyarországi fatermelők kartellje is azon fáradozik, 
hogy az erdélyi termelők mintájára külön eladási irodát létesítsen. 
De itt az érdekek sokkal ellentétesebbek, ugy hogy az iroda 
létesítése még nem volt eszközölhető. 

Meg kell emlékeznem a kincstár azon dicséretreméltó törek-
18* 



veséről, hogy a fafeldolgozó iparnak a nyersanyagnak első kézből 
való beszerzését lehetővé tegye. E czél elérése érdekében a kincstár 
a liptóujvári főerdőhivatal területén termelt 27.000 m3 luez- és. 
jegenyefenyőfát kis részletekben bocsátotta eladásra. A február 10-én 
megtartott árverés nem hozta meg a várt eredményt, amennyiben 
20.000 m3 eladatlan maradt, mig 7000 m3-i fatermelők vettek meg. 
A kincstár jó szándéka tehát megtört a fát feldolgozó iparosok 
tőkehiányán, ami előrelátható volt. 

Az egyes üzletágak helyzetének ismertetésére legközelebbi 
számunkban rátérünk. 

úA J% 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

Meghívó. 
Az Országos Erdészeti Egyesület helyiségeiben (Budapest, V. r 

Alkotmány-utcza 6. szám) 1914. évi márczius hó 6-án délután 
6 órakor Papp László segéderdő mérnök 

„a szomolnoki széldöntések" 

sürgős kiszállítása érdekében létesitett erdei vasutakról tart elő
adást vetített képek bemutatása mellett. 

E felolvasásra a t. Czimet tisztelettel meghívja 
Budapest, 1914. február hóban 

az Országos Erdészeti Egyesület 
elnöksége. 

K felolvasást a Schuller-féle vendéglőben (V., Alkotmány-utcza 31.) barátságos 
összejövetel követi (étkezés étlap szerint). 

jA úA c3 ? 



KÜLÖNFÉLÉK. 
f Simon Gyula. Folyó évi február hó 7-én a magyar erdészet 

egyik kiváló egyénisége, Simon Gyula m. kir. erdőtanácsos, az 
Országos Erdészeti Egyesület alapitó és huzamos ideig választ
mányi tagja, hosszas szenvedés után Kolozsvárt elhunyt. 

A munkaszeretet, ügybuzgalom és fáradhatlan szorgalomnak 
volt ő igazi példaképe. 

Az aradmegyei Borosjenőn született az 1856. évben és a 
szegedi állami főreáliskola elvégzése után Selmeczbányára ment, 

Simon Gyula f 

hol az erdőmérnöki tanfolyamnak 1878. évben történt elvégzése 
után még 1878. év őszén kineveztetett II. oszt. m. kir. erdő
gyakornokká a kolozsvári m. kir. jószágigazgatósághoz, hol 1882. 
évig szolgált. 1882. évben az állami szolgálattól megvált, mert 
Szolnokdoboka, majd 1884. évben Háromszék vármegye törvény
hatósága választotta meg járási főerdésznek. Az 1887. évben, midőn 
a háromszékvármegyei erdők állami kezelésbe vétettek, mint 
m. kir. főerdész újból állami szolgálatba lépett, mikor is a sepsi
szentgyörgyi m. kir. erdőhivatal vezetésével, majd az 1889. évben 
hasonló minőségben az újonnan szervezett székelyudvarhelyim, kir, 
erdőhivatal vezetésével bízatott meg, hol 1890. évben m. kir. 



erdőmesterré neveztetett ki; 1893. évben a kaposvári, majd 1897. 
évben a máramarosszigeti m. kir. erdőhivatal élén működött. 
1899. évben m. kir. erdőtanácsossá nevezték ki és megbízták az 
1898. évi XIX. törvényczikkel szervezett kolozsvári m. kir. állami 
erdőhivatal vezetésével s ebben a minőségben teljesítette fárad
hatatlan ügybuzgósággal szolgálatát 1910. évben bekövetkezett 
nyugdíjaztatásáig. Erős szervezetét ugyanis ekkor gyógyíthatatlan 
kór támadta meg, amelyből többé fel nem épült. 

Az elhunytban szakunk és különösen az állami kezelésbe 
vett községi erdők egyik nobilis gondolkozású kitűnő tisztviselőjét 
vesztette el. 

Béke hamvaira! 
Halálozás. Ujsághy Zsigmond nyug. m. kir. főerdész, volt 

48-as honvédhadnagy, az Országos Erdészeti Egyesület rendes 
tagja folyó évi február hó 11-én Temesváron elhunyt. 

Béke hamvaira! 
A szomolnoki széldöntésekről mult hó 13-án Nemes Károly 

m. kir. főerdőtanácsos, a tótsóvári m. kir. erdőhivatal főnöke tartott 
rendkívül érdekes felolvasást az Országos Erdészeti Egyesületben, 
ahol ismét oly nagyszámú érdeklődő közönség gyűlt össze, 
amennyi közgyűlésnek is beillett volna. A hallgatóság soraiban 
ismét ott láttuk Bartóky József államtitkárt, aki meleg érdeklődéssel 
követte a fölolvasás anyagát. A budapesti tagokon kivül igen sok 
vidéki tagtárs is résztvett a fölolvasáson és az azt követő barát
ságos összejövetelen. A számos rendkívül sikerült vetített képtől 
kisért felolvasás élénk színekben tárta elénk azt a nagy energiával 
és talpraesettséggel keresztül vitt gazdasági munkát, amelyet a 
halomra döntött 240.000 ms fa gyors kitermelése, kiszállítása, érté
kesítése és részben további feldolgozása szükségessé tett s amelyet 
a tótsóvári erdőhivatal személyzete valóban elismerésre méltó 
gyorsasággal és sikerrel végzett el házilagosan, daczára annak, 
hogy erre a váratlanul reáhárult munkára felkészülve nem volt 
és hogy az értékesítési viszonyok a közelmúltban a lehető leg
rosszabbak voltak. A felolvasást egyébiránt egyik közelebbi szá
munkban egész terjedelemben közöljük s itt csupán annak foly
tatására Papp László m. kir. segéderdőmérnöknek folyó hó 6-án 
a széldöntések kiszállítása érdekében létesitett erdei vasutakról 



szóló felolvasására hivjuk fel t. olvasóink figyelmét, amelyre vonat
kozó meghívó lapunk „Egyesületi Közlemények" cz. rovatában 
olvasható. 

Irodalmi pályázat. Az Országos Magyar Bányászati és Kohá
szati Egyesület f. évi szeptember hó 20-án tartott igazgatósági 
választmányi ülésének határozata folytán ismételt kiírásra kerül a 
következő irodalmi pályázat. 

A Pollacsek és Scheiber csimpai faipar r.-t. nevét viselő 1000 
(egyezer) koronás, harmadik számú pályadíj témája: „A magyar 
bánya- és kohóművek fa- és fatermékben szükségletének ellátása", 
melynek keretén belül feltétel, hogy szerző a kérdés megfejtésénél 
írjon: 

1. a bányák és kohóművek fagyártmány- és faterményekben 
való szükségletéről általában; 

2. a bányafák és a bányászatnál és kohászatnál fogyasztott egy 
műfaanyagok és fagyártmányok (fürészáruk, esetleg hántott áruk, 
szerszámfák stb.), továbbá a tüzelőfa és a fatermékek (szén stb.) 
használhatóságának műszaki feltételeiről; 

3. a magyar bányák és kohóművek tényleges faszükségletéről, 
kitüntetve: 

a) az 1900—1910. évek tényleg felmerült szükségletének 
mennyisége s értéke: 

1. bányafában, 
2. fürészáruban, 
3. szerszámfában, 
4. tüzelő- (külön kemény, külön lágy) fában, 
5. faszénben (esetleg egyéb fatermékekben); 
500 é v ót a gyógyítana k csuzt , köszvényt , ischias t stb . 

Xr e ncsénteplicz 
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azért 
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. U; 
szállodák. Uj iszapfürdők. Házikurához: Kénes iszap- és vizszétküldés. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai és azok hozzátartozói a június 15-től 
szeptember l-ig terjedő idő kivételével napi 8 koronáért szobát, ellátást, fürdő
vagy iszapkezelést kapnak. Aki ezt a kedvezményt nem veszi igénybe, de a 
fürdőigazgatóság házaiban lakik, a lakásnál és fürdőknél 50°/o kedvezményt 
élvez. Iszapszétküldésnél 10°/o. 



b) az 1910—1920. évekre előreláthatólag várható anyagszük
ségletnek mennyisége s értéke: 

1. bányafában, 
2. fürészáruban, 
3. szerszámfában, 
4. tüzelő- (külön lágy és külön kemény) fában, 
5. faszénben (esetleg egyéb fatermékekben). 
4. A magyarországi bánya- és kohóművek fa-, fagyártmány- és 

fatermékbeli szükségletének beszerzési forrásairól, kitüntetve, hogy 
a művek: 

a) az 1900—1910. években mely fanemből, melyik választékból 
(bányafa, fürészáru, szerszámra, faszén stb.) milyen mennyiségben, 
méretekben és értékben szerezték be fa-, fagyártmány- és fatermék
beli szükségletüket: 

1. a tulajdonukban levő erdőgazdaságokból; 
2. az erdőbirtokosoktól közvetetlenül; 
3. fakereskedőktől; 
b) az 1900—1910. években mely fanemekből, milyen mennyi

ségben és értékben látták el fa-, fagyártmány- és fatermékbeli 
szükségletüket: 

1. belföldről, 
2. külföldről. 
5. A magyar bányaművelésnél alkalmazott bányafák szokásosabb 

méreteiről. (Itt kifejtendő, hogy vájjon nem volnának-e a bányafa-
méretek bizonyos határok között szabályozhatók, valamely határig 
országosan egyöntetűvé tehetők, hogy a bányafakereskedelem egy
szerűbbé tétele mellett bizonyos kívánatos kereskedelmi típusok 
alakuljanak ki s ezáltal a bányafa beszerzése is megkönnyittessék.) 

6. A bányamiveléshez legalkalmasabb fanemekről. A magyar
országi bányaművelők által eddig leginkább keresett fanemekről. 
(Itt kifejtendő, hogy kevésbbé keresett, de az országban termelt 
fanemek (ákácz, erdeifenyő, bükk stb.) nem volnának-e bányafa 
czéljaira kiterjedtebb mértékben alkalmazhatók?) 

7. Képes-e Magyarország erdőgazdasága a jelen adott körül
mények között a magyar bányák és kohók faszükségletét a leg
közelebbi tiz évben (de azután is) ellátni? 



Ha nem, vagy előreláthatólag az eddigieknél is jóval drágább 
egységárakon, mi volna a teendő, hogy a magyar bánya- és kohó
művek faszükséglete beszerzésének akadályai elhárittassanak? 

Itt tárgyalandók: 
1. az erdők hozzáférhetőségének és a kiszállítás nehézségeinek 

elhárítására vonatkozó kérdések; 
2. a bányaművelésre, a belterjes erdőgazdasági termelésre s a 

kereskedelemre egyaránt alkalmas szokványméretek kialakításának 
kérdései; 

3. a vasúti tarifák és szállítási kedvezmények kérdései; 
4. a közforgalmi vízi utakon való olcsó szállítás elősegítésé

nek kérdései; 
5. a bányafák tartósságának fokozására vonatkozó kérdések 

és ezenfelül mindama további feladatok, amelyek a kérdés meg
oldására vezethetnek; 

6. a bányafák tartósságának általános és a fokozásukra vonat
kozó különleges kísérletek szervezésének kérdései. 

POSTYEN 
v m a már kettő s fogalo m 

2. Kitűnően felszerelt hideggyógy
intézetében neuraszténiák, szívbajok 
p o m p á s eredménynyel kezelhetők. 
1912-ben 18.000 fürdővendég. Télen-
nyáron nyitva. Felvilágosítást nyújt a 

Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
kedvezményben részesülnek. :: 

1. Híres iszapforrásai csuz-, kösz-
vényeseteiben az egész világon el
ismert páratlan gyógyhatásuak. 

Bővebbet a z elnökségnél . 

FUrdőigazgatóság. 



Általános megjegyzés: A munka megírásához kívánatos bányá
szati vonatkozású statisztikai adatok megszerzésének közvetítését 
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület vállalja 
magára. 

A pályázat részletes feltételei: 1. A munkák terjedelme a 
választott tárgy anyagának megfelelő legyen. 

2. A munkák kéziratai czélszerü nagyságú, fűzetlen egyes 
lapokból álljon, amelyeknek csak egyik oldalán legyen írás. 
Az esetleges rajzok sima rajzpapiroson, fekete vonalos kivitelben, 
ízléses felírásokkal ellátva, a kívánt kép- (rajz-) nagyság (vonalosan 
számított) háromszorosában mellékelendők a munkához. 

Az idegen kézzel, vagy Írógéppel leirt, jeligével ellátott pálya
munkák, vagy tervezetek és fejezet-, illetőleg szakaszrészletek az 
iró, vagy irók nevét rejtő jeligés levéllel együtt „Pályamű" fel
írással megjelölt borítékba zártan a „Pályázat részletes feltételei" 
3. pontban kiszabott határidőig az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület titkári hivatalához küldendők be. 

3. A pályamunkák, vagy azok tervezetei, egyes kidolgozott 
fejezetei, vagy szakaszai benyújtásának utolsó határideje 1914. évi 
július hó 15-ik napjának déli 12 órájában állapittatik meg. 

4. Csakis olyan egyének pályázhatnak, akik az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, illetőleg az Orszá
gos Erdészeti Egyesületnek tagjai. 

5. E pályamunka megírására többen is szövetkezhetnek. 
6. A pályamunkák bírálatára az egyesület külön bizottságot, 

illetőleg szakembereket fog felkérni. Ezek az igazgatótanács által 
megszabott záros határidőn belül közös jelentésben számolnak be 
a bírálat eredményéről. 

A III. pályadijtételre beérkezett pályamunkák, bányászati vonat
kozásaikban történt elbírálásuk után, az Országos Erdészeti Egye
sület külön bizottságához lesznek átutalva, amelynek az erdészeti 
vonatkozású részekről adott biráló javaslata, a pályadíj odaítélése 
kérdésében döntő befolyással fog bírni. 

7. A pályaművet a jutalmazott két példányban köteles be
terjeszteni. E példányok egyike az egyesület tulajdona. Az egye
sület e példányt könyvtárában őrzi meg és amennyiben pálya
nyertes a pályadíj kiadása után következő hat hónapon belül nem 



gondoskodott volna a műnek magyar nyelven történő kinyoma-
tásáról és forgalombahozataláról, az egyesület fel van jogosítva, 
hogy a pályaművet tetszése szerint, mint kéziratot könyvtárában 
megőrizze, vagy saját költségén könyvalakban, vagy a „Bányá
szati és Kohászati Lapok"-ban megjelentesse. A könyvalakban 
történő megjelenés esetében szerző a könyv eladás-árából az ösz-
szes kiállítási és kezelési költségek levonása után esetleg fenmaradó 
tiszta jövedelem felerészére tarthat számot. Ha a pályamunka 
a „Bányászati és Kohászati Lapok"-ban jelenik meg, a szerző 
külön irói dijat nem kap. Akár a szerző, akár az egyesület ki
adásában könyv alakjában megjelenő munkák kötelező formátuma 
a Zsigmondy Árpád-féle „Szénelőkészités" alakja. 

Elszámolás a „Mensa Aeademiea" ezéljaira befolyt adomá
nyokról. A főiskolai „Mensa Aeademiea" Egyesület elnöksége 
őszinte és hálás köszönetének kifejezésével ujabban a következő 
adományokat nyugtázza: Országos Erdészeti Egyesület 300 K, 
Országos Bányászati és Kohászati Egyesület 100 K, Fizély Károly 
fürdőjegyek ára fejében 20 K, Ourányi István főerdőmérnök 100 K. 

Az elnökség. 
Helyreigazítás. Az Erdészeti Lapok f. évi IV. füzetének 

166. oldalán az Astralit összetételénél 11'8% timsó-sotoluol helyett 
ll"8°/o trinitrotoluol olvasandó. 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Levitzky Albert 
főerdőtanácsosnak, a szászsebesi erdőhivatal főnökének, saját kérelmére történt 
nyugalomba helyezése alkalmából, az erdészeti közszolgálat terén sok éven át 
kifejtett hű és hasznos szolgálatai elismeréséül Ferencz-József-rendem tiszti 
keresztjét adományozom. 

Kelt Bécsben, 1914. évi február hó 2-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

BÁRÓ BURIÁN ISTVÁN s. k. 



Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére, az állami kezelésbe 
vett községi erdők szolgálati ágazatánál Környei Ferencz, Somoghy Lajos és 
Ratkovszky Károly főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőtanácso
sokat, a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál Czékus György 
főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőtanácsost, Merényi Gyula és 
Földes János főerdőtanácsosi czimmel felruházott erdőtanácsosokat és Várnay 
Ödön erdőtanácsost, a horvát-szlavonországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál 
pedig Ulrelch Gyula főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházó tt erdőtaná
csost főerdőtanácsosokká, valamint az erdőfelügyelőségi szolgálati ágazatnál 
Napholtz Jenő, Erános Antal János és dr. Hoffmann Gyula erdőfelügyelői 
czimmel és jelleggel felruházott alerdőfelügyelőket erdőfelügyelőkké kinevezem, 
továbbá az erdőfelügyelősági szolgálati ágazatnál Czimra József erdőfelügyelői 
czimmel felruházott alerdőfelügyelőnek az erdőfelügyelői jelleget, Goró Ferencz 
és Pászthy Ferencz alerdőfelügyelőknek az erdőfelőgyelői czimet és jelleget, 
Blattny Tibor alerdőfelügyelőnek a főerdőmérnöki czimet és jelleget, az állami 
kezelésbe vett községi erdők szolgálati ágazatánál Nagy György, Jakab József, 
Puskás Ferencz és Karvas Emil erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi czimet és 
jelleget díjmentesen, Bartha Ábel, Deák János, Donáth Sándor és Incze Manó 
főerdőmérnököknek az erdőtanácsosi czimet és jelleget díjmentesen, Daempf 
István főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi czimet díjmentesen, Urszinyi György, 
Schwarz Rezső, Fejér Kálmán és Binder Béla erdőmérnököknek a főerdőmérnöki 
czimet és jelleget, a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál pedig 
Zahár Jakab, Nagy Károly és Orosz Antal erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi 
czimet és jelleget díjmentesen, Koller János, Molnár Imre, Kostenszky Béla, 
Szádeczky Miklós, Pauslnger Károly, Mike Imre és Terényi Sándor főerdőmérnö
köknek az erdőtanácsosi czimet és jelleget díjmentesen, Papp István, Hamernyik 
Béla és Clement Károly erdőmérnököknek a főerdőmérnöki czimet és jelleget 
adományozom. 

Kelt Bécsben, 1914. évi január 30-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

BÁRÓ GHILLÁNY IMRE s. k. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte az állami erd őtisztek össze
sített közös rangsorozati létszámában 

a) az erdőfelügyelőségek szolgálati ágazatánál: Hepke Artúr, Véssei Mihály, 
Simonffy Ákos és Konczwald Ferencz kir. alerdőfelügyelőket a VIII. fizetési 
osztályba kir. alerdőfelügyelőkké; 

b) az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálaii ágazatánál: Peirás 
Jakab és Szuppek József erdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott m. kir. 
főerdőmérnököket m. kir. erdőtanácsosokká, Diószeghy Lajos, Lencsés Ambrus, 
Habel Lambert és Hudák Lajos m. kir. erdőmérnököket m. kir. főerdőmér-
nökökké; 

c) a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál : Székely István, 
Fischl József, Ivanich Ferencz, Ráduly János és Földes Tamás erdőtanácsosi 



czimmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnököket, Kováts Béla, Qabnay 
Ferencz és Linszky Károly m. kir. főerdőmérnököket, Lánczy Antal erdőtanácsosi 
czimmel felruházott m. kir. főerdőmérnököt, Babos József erdőfelügyelői czimmel 
felruházott m. kir. főerdőmérnököt, valamint Balogh Dezső, Bayer Ágoston és 
Bécsy Dezső m. kir. főerdőmérnököket m. kir. erdő tanácsosokká, Hajdú Dezső, 
Vaitzik Ede, Szeleczky János, Erösdy Bálint, Huszár Kornél, Pásztor Sándor, 
Hoffmann Dezső, Vály Ferencz, Guáry Kálmán, Rónay Imre, Puskás István, 
Huszár Pál, Sándor Jenő és Jeszenszky Ferencz m. kir. erdőmérnököket m. kir. 
főerdőmérnökökké; 

d) a horvát-szlavonországi kincstári erdők szolgálati ágazatánái: Petényi 
Keresztély erdőtanácsosi czimmel felruházott kir. főerdőmérnököt kir. erdőtaná
csossá, Urbánszky István és Melcsiczky Pál kir. erdőmérnököket kir. főerdő
mérnökökké : 

ej az összesített közös rangsorozati létszámban : Pálffy Mihály, Comaniciu 
János, Molnár Antal, Dienes Béla, Finke Mihály, Pukács Endre és Krall János 
m. kir. segéderdőmérnököket m. kir. erdőmérnökökké, Pascu Viktor m. kir. 
segéderdőmérnököt kir. alerdőfelügyelővé, Imreh Ferencz, Rákosi István, Törzs 
Artúr, Jellmann Béla, Puskás Károly, Cseleji József, Bertram I. Albert, Salix 
Gyula, Radonies Vazul, Törzs István, Gohn Emil, Egly József és Bertslk Andor 
m. kir. segéderdőmérnököket m. kir. erdőmérnökökké, Prunyi Albert m. kir. 
segéd erdőmérnököt kir. alerdőfelügyelővé, Pilz Alfréd, Glock Géza, Nagy 
László és Fridrik Árpád m. kir. segéderdőmérnököket m. kir. erdőmérnökökké, 
Zavicsa József m. kir. segéderdőmérnököt kir. alerdőfelügyelővé, Bartók Ernő, 
Papp Gusztáv, Schaáb Bálint és Puksa Endre m. kir. segéderdőmérnököket 
m. kir. erdőmérnökökké, Barrois Andor püspöki uradalmi főerdészt kir. alerdő
felügyelővé, továbbá Fodor Vince, Szukics Ferencz, Jaczó András, Kovács Tiva
dar, Csutak Álmos, Nagy Lajos, Partos Gyula, Spangel Ernő, Zseleznyák Leó, 
Orbán József, Pászthory Ödön, Zsuffa Béla, Révay Ferencz és Muresianu Aurél 
m. kir. erdőmérnökgyakornokokat m. kir. segéderdőmérnökökké. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Ő Császári és Apostoli Királyi Felségének 
Bécsben 1914. évi január hó 26-án kelt legmagasabb engedélye alapján Csipkay 
János m. kir. főerdőtanácsosi — saját kérelmére — végleges nyugalomba helyezte. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Seenger Lajos m. kir. főerdő
mérnököt Lippáról Beszterczebányára (ellenőrködőnek), továbbá Kováts Béla m. kir. 
erdőtanácsost megbízta a beszterczebányai erdőigazgatóságnál a pénztárosi, Terényi 
Sándor m. kir. főerdőmérnököt pedig a lippai főerdőhivatalnál az ellenőrködői 
teendők ellátásával. 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

Hatásköri bírósági Ítélet. 
1913/Hb/15. szám. 

Ő FELSÉGE A KIRÁLY NEVÉBEN 
a hatásköri bíróság 

hatrendbeli erdei kihágás miatt feljelentett M. M. nagyülési lakos 
ellen indított ügyben az aranyosmaróti járás főszolgabírója és az 
aranyosmaróti kir. járásbíróság közt felmerült hatásköri összeütközés 
tárgyában az 1913. évi május hó 26. napján befejezett nyilvános 
tárgyalás alapján az alól kitett napon következő 

határozatot 
hozott: 

Mind a hat ügyben az eljárás a közigazgatási hatóság hatás
körébe tartozik. 

Indokok : 
I. A k—i uradalom főerdésze az aranyosmaróti járás főszolga

bírójánál M. M. nagyülési lakos ellen hatrendbeli panaszt adott be, 
mert a Haj-Pod-Sajba mesterséges ültetésből származó négyéves 
fenyő- és lombfiatalosban 1912. évi május hó 18., 19-, 20. és 30-án, 
július hó 25-én hét darab és augusztus hó 8-án öt darab szarvas
marhát legeltetett. Öt esetben 21 K kárt és 21 K pénzbüntetést; 
egy esetben pedig 15 K kárt és 15 K pénzbüntetést számított fel. 

A főszolgabíró 1912. évi szeptember hó 5-én 430/1912. kih. sz. a. 
hozott végzésével a Rend. bünt. szab. 7. §. értelmében egyesitett 
hat feljelentést a Rend. bünt. szab. 55. §. alapján az aranyosmaróti 
kir. járásbírósághoz áttette, mert az 1879 : XXXI. t.-cz. 69. §-ának 
b) pontja szerint az erdei károsítások csak akkor képeznek a rendőri 
büntetőbíróság hatáskörébe tartozó kihágást, ha az okozott kár 
összege 60 K-át meg nem halad. Miután pedig a Rend. bünt. szab. 
7. §-a alapján egy terhelt ellen folyamatban levő több ügyet együttes 
eldöntés czéljából egyesíteni kell s az 1879: XXXI. t.-cz. 73. §-ának 
utolsó bekezdésében foglalt rendelkezés szerint több külön lopás
nak (károsításnak) az érték szerint való minősítésénél a büntető
törvények rendelkezései tartandók meg, a panaszlott károsítások 



elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe nem tartoznak, mert 
a fentiek szerint egyesitett és együttes elbírálás alá eső ügyekben 
érvényesített kár összege 120 K-át tesz ki s igy a cselekmény a 
Btkv. 418. §. szerint minősülő és ingatlan vagyonrongálás által 
elkövetett vétség tényálladékát látszik kimeríteni. 

Az aranyosmaróti kir. járásbíróság 1912. november hó 20-án 
1912/B/II/562/2. sz. a. hozott végzésével hatáskörét nem állapította 
meg, mert az 1879: XXXI. t.-cz. 73. §-a szerint, ha a lopott dolog 
értéke, vagy az okozott kár összege 60 K-át meghalad, a cselek
mény a Btkv. értelmében vétséget, illetőleg büntettet képez ugyan 
és ugyanazon törvényhely második bekezdése szerint a több külön 
erdei lopásnak az érték szerint való minősítésénél a Btkv. rendel
kezései tartandók meg és úgy a Btkv. 335. §-a szerint több külön 
erdei lopás esetében az érték egybefoglalása esetén lopás vétsége, 
vagy büntette fog fenforogni, de az 1879: XXXI. t.-cz. 73. §-ának 
ezen második bekezdése csakis erdei lopások esetében alkalmaz
ható, de nem az erdei károsítások esetében, mert több külön-
külön alkalommal elkövetett erdei károsítás a cselekményt a Btkv. 
418. §-ba ütköző ingatlan vagyonrongálás vétségévé azért nem 
minősiti, mert az ingó vagyonrongálásnál a különböző alkalommal 
elkövetett szándékos vagyonrongálás kárösszegének összeadása a 
Btkv. szerint nem eszközölhető. 

II. A k—i uradalom főerdésze külön-külön hatrendbeli fel
jelentést tett M. M. ellen az 1979: XXXI. t.-cz. 100. §-ba ütköző erdei 
legeltetés kihágása miatt. Öt esetben külön-külön a kárt 21 K-ban, 
egy esetben pedig 15 K-ban számította fel. 

Az 1879:XXXI. t.-cz. 69. §-a az erdei kihágásokról rendel
kezvén, második bekezdésében kimondja, hogy a cselekmény kihágási 
minősége nem változik azáltal, hogy az érték vagy kár összege a 
tettes elitéltetése előtt általa elkövetett több erdei kihágásból szár
mazik, miből okszerűen következik, hogy abban az esetben, ha 
több erdei kihágás kerül is egyszerre elbírálás alá, az eltulajdoní
tott dolgok értéke, vagy az okozott kár egy összegbe egybe nem 
foglalható, hanem mindenik eset külön-külön erdei kihágásnak 
minősítendő. 

Ellenben ugyanazon törvény 73. §-ának rendelkezése a 60 K 
értéket meghaladó erdei károsításokra és lopásokra, tehát az erdei 



károsítások és lopások által elkövetett vétségekre, illetve bűntettekre 
vonatkozik és amidőn ugyané törvényszakasz második bekezdése 
több külön erdei lopásnak érték szerint való minősítésénél a 
büntetőtörvényeknek rendelkezéseit nyilvánítja alkalmazandónak, 
feltételezi, hogy a több erdei lopás közül legalább egy olyan legyen, 
melynek tárgya 60 K értéket meghalad. 

Ezekhez képest, tekintve azt, hogy a károsult képviseletében 
eljáró főerdész hat külön feljelentésében érvényesített és az erdő
törvény 100. §. alapján kiszámított kárösszeg mind a hat esetben 
a 60 K értéket meg nem haladja s ekként az egyes károsítások az 
erdei kihágás ismérveit tüntetik fel, az erdei kihágások elbírálására 
pedig az 1879: XXXI. t.-cz. 117. s következő szakaszai értelmében 
a közigazgatási hatóság van hivatva, ennélfogva a hatásköri bíróság 
a felmerült hatásköri összeütközés elintézéséül ebben a hat ügyben 
való eljárásra a közigazgatási hatóság hatáskörét állapította meg. 

Kelt Budapesten, a hatásköri bíróságnak 1913. május hó 26. 
napján tartott ülésében. 

Dr. WLassics Gyula s. k. Dr. Gullya László s. k. 
elnök. előadó. 

ú£ ú£ ú£ 

Faárverések eredményei. 
/. Tó vön. 

Garamolaszkai volt úrbéresek (1914. jan. 26.): 
11-3 kat. holdon becsült luez-és jegenyefenyőhaszonfa 16—35 cm-ig 172 m3, 
36 cm-en felül 820 m3. Fenyőtüzifa 107 m3 12.477-82 K ( + 0-62", o). 

Garamolaszkai volt úrbéresek (1914. jan. 26.): 
3 -54 kat. holdon becsült luez- és jegenyefenyőhaszonía 16—35 cm-ig 1020 m3

> 

36 cm-en felül 1182 m3. Fenyőtüzifa 278 m3 25.068-00 K (+0-71°/o). 
Felsőszabadi volt úrbéresek (1914. jan. 27.) : 

7-96 kat. holdon becsült luez- és jegenyefenyőhaszonfa 16—35 cm-ig 643 m3, 
36 cm-en felül 1080 m*. Fenyőtüzifa 169 m3 18.367-00 K (+0-03°o). 

Médeli volt úrbéresek (1914. jan. 28.) : 
5-85 kat. holdon becsült luez-és jegenyefenyőhaszonfa 16—35 cm-ig 124 m3, 
36 cm-en felül 381 m3. Erdeifenyőhaszonfa 16—35 cm-ig 39 m3, 36 cm-en 
felül 60 m3. Fenyőtüzifa 61 m3 6490-00 K (+0'15°/o). 



Maiakéi volt úrbéresek (1914. jan. 30.): 

Tölgyhaszonfa 14 cm k. átm.-ig fm. 0 0 8 K ( + 14%), 15—20 cm k. átm.-ig 
/7i3-ként 6-10 K ( + 8 - 9 % ) , 21—30 cm k. átm.-ig maként 12-10 K ( + 10%), 
31—40 cm k. átm.-ig rrfi-ként 18-92 K ( + 9 % ) . Erdeifenyőhaszonfa 
12—15 cm kt átm.-ig maként 9'80 K (-f- 11 -3%), 26 cm és azon felül m3-kéni 
12-18 K ( + 5 % ) . 

Oszadai volt úrbéresek (1914. febr. 5.) : 
3-0 kat. holdon becsült luez- és jegenyefenyőépületfa 439 m3 á 10-13 K 

<+ 46-2%). 
Márkosi g. keleti egyház (1914. febr. 7.): 

27-6 kat. holdon becsült bükk- és tölgytüzifa 1179 m3 á 2-03 K ( - j-6 '02%). 
A volt 14. sz. szerb bánáti vagyonközség (Fehértemplom, 1914. febr. 9 . ) : 

a) Néranádas „Rad-reka" 1914—1918. évi vágásterületei. 110 kat. holdon 
becsült tölgyhaszonfa 3325 m3. Tölgytüzifa 1587 ürm3. Bükktüzifa 2485,KATW 3 . 
Kat. holdanként 405-13 K ( + 2 % ) . 
b) Rádonya „Szkenderszky-potok" 1914—1918. évi vágásterületei 260-28 kat. 
holdon becsült tölgyhaszonfa 5829 m3. Tölgytüzifa 4658 üim3. Bükktüzifa 
6170 ürm3. Kat. holdanként 432-53 ( + 0 - 5 5 % ) . 
c) Szikesfalu „Qrameszka" és „Valea Szikevicza" 1914—1918. évi vágás
területei. 47096 kat. holdon becsült tölgyhaszonfa 9895 m3. Tölgytüzifa 
3227 ürm3. Bükktüzifa 13.677 ürm3. Kat. holdanként 257-70 K (+0-38%) . 

Csúcsa község (1914. febr. 9 .) : 

15 kat. holdon becsült bükk- és gyertyánhasáb 959 m3 á 2-69 K ( + 0 % ) . 
Dorong 544 m3 á 1-54 K ( + 0%). Egy kat. hold 228-73 K. 

Zágrábi kir. erdőigazgatóság (1914. febr. 16.): 
a) Vojnicsi kir. erdőgondnokság III. vágássorozatában bükkműfa 1265 m3 

á 3-60 K ( + 0%), tűzifa 9535 m3 á 1-10 K ( - f 0%). Tölgyműfa 5 m» 
á 7-00 K ( + 0%), tűzifa 25 m3 á 0-60 K ( + 0%). Oesztenyeműfa 20 m? 
á 7-20 K ( + 0 % ) , tűzifa 113 m* á 0'60 K ( + 0 % ) . Éger- és nyírműfa 
12 m3 á 3-40 K ( + 0 % ) , tűzifa 69 m3 á 0 2 0 K ( + 0 % ) . 
b) Pitomacsai kir. erdőgondnokság I. vágássorozatában bükktüzifa 2044 ms 

á 2-19 K ( + 9-5%). Sziltüzifa 5 m3 á 1 6 0 K ( + 9 5 % ) . Hárstüzifa 7 m» 
á 1-10 K ( + 9-5%). 

Kővárgyertyánosi g. kel. egyház (1914. febr. 16.): 
2 kat. holdon becsült tölgyhaszonfa 203 m3 á 1301 K ( + 0 % ) , tölgy
tüzifa 100 m3 á 1 00 K ( + 0%). 

Alsószenterzsébeti volt úrbéresek (1914. febr. 17.): 

24 kat. holdon becsült tölgyműfa 993 m3 á 3 1 0 0 K ( + 4-1%), tölgytüzifa 
640 ürm3 á 8-00 K ( + 4 - 1 % ) , tölgy-, ág- és rőzsefa 652 ürm3 á 6 0 0 K 
( + 4 - 1 % ) . 



//. Kitermelt állapotban. 
a) Mü- és. épületfa. 

Gyergyószentmiklósi közbirtokosság (1914. jan. 5 . ) : 
Széldöntött luczfenyőhaszonfa 1847 m 3 á 5"95 K (—8-3%), tőár 3 8 9 K. 
(Négy izben megtartott sikertelen árverés után alkutárgyalás utján érté
kesítve.) 

Gyergyóujfalvi közbirtokosság (1914. jan. 12.): 
Széldöntött luczfenyőhaszonfa 8768 m3 á 5-41 K (—,21-4%), tőár 3-41 K. 
(Négy izben megtartott sikertelen árverés után alkutárgyalás utján érté-
ikesitve.) 

Gyergyócsomafalvl közbirtokosság (1914. jan. 26.): 
Széldöntött luczfenyőhaszonfa 4528 m 3 á 5'01 K ( + 0-02»/o), tőár 3-00 K. 
(Harmadízben tartott árverésen értékesítve.) 

Vinkovczei kir. főerdőhivatal (1914. jan. 30 . ) : 
, A novagradiskai kir. erdőgondnokság „Piasnik" és a jaminai kir. erdő

gondnokság „Vraticsna" nevü vágásaiban (20 + 20 = 40 kát., hold) tő 
mellett fekvő tölgy hasított áru 80 cm-ig 429 m 3. Ug>anaz 81—105 
cm-ig 1156 mB. Ugyanaz 105 cm-en felül 766 m?. Tölgyfürészrönkő 
80 cm-ig 171 m3. Ugyanaz 81 cm-en felül 968 m3. Tölgyépületfa 7 m3. 
211.692 K ( + 1 0 - 5 0 / 0 ) . Haszonfa tőára m3-ként 57 65 K. 

Cs. és kir. családi uradalom (Sasvár, 1914. jan. 31.) : 
A jókuti vasúti állomáson vasúti kocsiba rakva. Erdeifenyőhaszonfa 
475 m 3 á 14-70 K (+0%).'Tölgyhaszonfa 139 m 3 á 32-29 K ( + 18-4%). 
Ugyanaz 150 m 3 á 33-28 K ( + 2 3 70/0). Ugyanaz 113 m3 á 34-73 K 
( + 250/e). 

Liptóujvári m. kir. főerdőhivatal (1914. febr. 4 . ) : 
Vihodnai és szvarini m. kir. erdőgondnokság: Luez- és jegenyefenyő 
haszonfa 2—3-9 m hosszú, 12—25 cm k. átm. 20 m 3 á 9-73 K (-4-8-2%) 
tőár 5-86 K, Ugyanaz 20 m 3 á 8'80 K ( + 10%), tőár 5-00 K. Ugyanaz 
30 m 3 á 8-08 K ( + 1-0%), tőár 4 2 8 K. Luez- és jegenyefenyőhaszonfa 
4—7 m hosszú, 12—20 cm k. átm. 450 m3 á 14-59 K ( + 8 - 2 % ) , tőár 
12-39 K. Ugyanaz 580 m 3 á 13-75 K ( + 10%), tőár 11-08 K. Ugyanaz 
21—25 cm k. átm. 719 m 3 á 16-77 K ( + 8-2ü/o), tőár 12-57 K. Ugyanaz 
590 m 3 á 15-95 K ( + 10%), tőár 10-28 K. Ugyanaz 26 cm és azon felül 
4870 m 3 á 16-77 K ( + l°/o), tőár 9-00 K. Luez- és jegenyefenyő
haszonfa 7 m-nél hosszabb, 12—20 cm k. átm. 569 m 3 á 13-28 K ( + 6-2o/o), 
tőár 11-98 K. Ugyanaz 623' m 3 á 1375 K ( + 1C%), tőár 12-45 K. 
Ugyanaz 21—25 cm k. átm. 1080 m 3 á 15-40 K ( + 6 - 2 % ) tőár 1410 K. 
Ugyanaz 892 m3 á 15-95 K ( + 10°/o) tőár 14-65 K. Ugyanaz 26 cm és 
azonfelül 4409 m 3 á 16-91 K ( + 2-5%) tőár 13-61 K. Evezerúd 650 darab 
á 1-27 K ( + 6 - 2 % ) . Ugyanaz 450 darab á T 3 2 K ( + 10%). . 

Nemcei kir. erdőgondnokság (1914 febr. 16.): 
Tő mellett készletezett tölgy-, szil- és kőrishaszonfa 12 m3 á 15 46 K 
( + 9-8«/o) tőár 11-33 K. 



Pályázati hirdetmény, 35699/1914. sz. — A deliblati m. 
kir. kincstári birtokkezelőségnél megüresedett napidíjas ejrdőőri 
állásra pályázat hirdettetik. 

Pályázati határidő 1914. év április hó 15. -j 
Javadalmazás (2) kettő korona napidij és; 300 korona lótar

tási átalány. .. , . 
Valamelyik m. kir. erdőőri szakiskola sikeres elvégzése, ép, 

egészséges és erőteljes testalkat, valamint jó magaviselet hiteles 
bizonyítványokkal igazolandó. \ 

Erdőőri szakvizsgát is tett egyének előnyben részesülnek. 
Teljesen megfelelő, jó magaviselet és kellő szorgalom mellett 
végleges kineveztetés kilátásban van. 

Pályázni kívánók a hozzám czimzett kérvényeiket az összes 
mellékletekkel együtt a megjelölt határidőig a birtokkezelőséghez 
Deliblatra nyújtsák be. 

Budapest, 1914. évi február hó 10-én. 
{29) A m. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Fenyőfaeladás. Az izaszacsali közbirtokosság 1914. évi márczius 
hó 24-én délelőtt 10 órakor Izaszacsal községházánál tartandó, zárt 
Írásbeli ajánlatokkal egybekötött, nyilvános szóbeli árverésen eladja 
1695 kat. holdnyi vágásterületén kijelölt 35.713 drb. 14.433 /ra3-re 
becsült fenyő- és 565 drb. 247 mz-rt becsült juharfa fakészletét. 

Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték, 41.200 K, 
bánatpénz a kikiáltási ár tiz (10) százaléka. 

A becslési munkálatok, továbbá az árverési feltételek meg
tekinthetők az izaszacsali közbirtokosság elnökénél és a dragomér-
falvi m. kir. járási erdőgondnokságnál Mármarosszigeten. 

Izaszacsal, 1914. évi február hó 13-án. 
(30) Tárcza János 

közbirtokossági elnök. 

Faárverési hirdetmény. 24/1914. szám. — A nagyméltó
ságú m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 92064/191 l/I/A/2. sz. 
engedélye alapján Királynémeti község tulajdonát képező legelő
erdejében levő 325 drb. 559-339 műfára-és 997-216 ms tűzifára 
becsült tölgytörzs 1914. évi márczius hó 9-én d. u. 3 órakor 



Királynémeti községházánál, zárt Írásbeli ajánlatok utján tartandó 
nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek eladatik. 

Kikiáltási ár összesen 11.453 korona. Bánatpénz a kikiáltási 
ár 10 (tiz) százaléka. 

Venni szándékozók kötelesek az árverés megkezdésekor zárt 
borítékban, ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott ajánlatot be
nyújtani, amelyben az igért favételár számjegyekkel és betűkkel 
pontosan leírandó, továbbá, hogy venni szándékozó az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát pontosan alá
veti. Kikiáltási áron alul és utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési és szerződési feltételek Királynémeti községházánál és 
a besenyői m. kir. erdőgondnokságnál (Beszterczén, Budaki-út 1. sz.) 
megtekinthetők. 

Királynémeti, 1914. évi február hó 16-án. 
(31) A község elöljárósága. 

Termelt fenyőhaszonfaeladás. 13382/1914/I/B/I. F. M. sz. — 
A maluzsinai, vichodnai és szvarini m. kir. erdőgondnokságok 
fahozamából mintegy 10.000 ms luez- és jegenyefenyőhaszonfa 
Liptóujvárott 1914. évi márczius hó 17-én d. e. 9 órakor a fő
erdőhivatal hivatalos helyiségében, zárt Írásbeli ajánlatok utján nyil
vános versenytárgyaláson három csoportban eladásra kerül. 

Az Írásbeli ajánlatok a liptóujvári főerdőhivatalnál márczius hó-
16. (tizenhatodik) napján este 7 (hét) óráig nyújtandók be. 

A faanyagok kikiáltási áraira, a csoportok beosztására stb. 
vonatkozó részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, vala
mint ajánlati űrlapok és borítékok a m. kir. főerdőhivatalnál 
szerezhetők be. 

Budapest, 1914. évi február hóban. 
(32) Földmivelésügyi miniszter. 

F e n y ő t u t a j f a e l a d á s (500 és 1000 m3-es részletekben). 
13377/1914/I/B/l. F. M. sz. — A feketevági és teplicskai erdő
gondnokságokból az 1914. év folyamán Liptóujvárra tutajozandó 
mintegy 13.000 tömör m3 luez- és jegenyefenyőhaszonfa Liptó
ujvárott 1914. évi márczius hó 17-én d. e. 10 órakor a főerdő-



b) Tűzifa. 

Vinkovcei kir. főerdőhivatal (1914. jan. 30.) : 
A novagradiskai kir. erdőgondnokság „Piasnik" e's a jaminai kir. erdő
gondnokság uVraiicsna" nevű vágásaiban tő mellett fekvő tölgytüzifa 
2195 m 3 4324 K ( + 10-5°/o) tőár 1 9 7 K. 

Nemcei kir. erdőgondnokság (1914. febr. 16.): 
Tó mellett készletezett vegyes kemény tűzifa 1071 m* á 2-97 K (+9-8°/o) 
tőár 159 K. 

///. Eredménytelen faárverések. 

Havasmező-oroszkői volt úrbéresek (1914. febr. 5.): 
Luez- és jegenyefenyőépületfa 1522 m3. 

A volt 14. sz. szerb bánáti vagyonkőzség (Fehértemplom, 1914. febr. 9 .) : 
a) Alsópozsgás „Rad-reka" 1914—1918. évi vágásterületei 190 kat. holdon 
becsült tölgyhaszonfa 521 nfi. Tölgytüzifa 126 ürm3. Bükktüzifa 35.194 ürm3. 
b) Sziricze „Jucz" és „Borszticza" 1914—1918. évi vágásterületei. 270-7 kat. 
holdon becsült tölgyhaszonfa 3655 m3. Tölgytüzifa 2Q08 ürm3. Bükktüzifa 
418 ürm3. 

Nagybányai m. kir. főerdőhivatal (1914. febr. 9 . ) : 
A láposbányai m. kir. erdőgondnokság vásuti állomás mellett fekvő 
busági raktárterületére leszállított bükktüzifa 610 ürm3. 

Cs. és kir. családi uradalom (1914. jan. 31.) : 
A jókuti vasúti állomáson vasúti kocsiba, rakva. Erdeifenyőhaszonfa 
1065 m3. Tölgyhaszonfa 81 m3. 

Zágrábi kir. erdőigazgatóság (1914. febr. 16.): 
A pitomacsai kir. erdőgondnokság 11. vágássorozatában bükktüzifa 1714 m3. 
Hárstüzifa 18 m3. 

ú£ ú£ ú£ 
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kz „ E r d é s z e t i L a p o k " 1914. évi V. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak*. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 2a fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Az egyetlen hazai ilynemű vállalat, hol mindennemű erdészeti szerszámok 
jutányos árakon központosítva vannak. Nincsen zavar a beszerzésnél, 
gyors és pontos kiszolgálás, versenyárak. — Számos m. kir. állami erdő
hivatal, járási erdögondnokságok, városi és uradalmi erdőhivatal állandó 

szálMtója. Tömeges elismerölevél vevőktől. 
K é p e s Á r j e g y z é k I n g y e n és b é r m e n t v e . (6. X X I V . 5.) 



PiEPER-i „WHMEIIFEI,'' 
német b i rod . szab . * 

f a t u s k ó f o b b a n t á m á h o z . 
PIEPER ADOL F gyára , MOERS a. RHEIN. 
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anyagból o l c s ó n kapható k 

1 
BUDAPEST, 1, ÜÖCZI-HI18. 

Kérje 12 , s z á m ú mintázott ár jegyzékünket , 
'4. X I I . 5.) | 

Felsőmagyarországi uradalomnál erdőmérnökgyakornoki 
állás töltendő be. Javadalmazás: 1200 K évi fizetés, szabad lakás, 
fajárandóság, külső felméréseknél napidíj. 

Bizonyitványmásolatokkal ellátott kérvények e lap kiadóhivatalá
hoz küldendők. (12. III. 3.) 



[UZMA GYULA , hite s törvényszék i szakértő , 
erdőmérnöki irodája (2. xn. 3) 

í Á . <&m XX. Á . BS, Hei*c®gr® v r a c8ka>ra. 

ELVÁLLAL IMIIDE N SZAKBAVÁG Ó MUNKÁT , :: 

ERDEI FACSEMETE 
- 1913 . év i tavasz i szál l í tásra . ——-

500.000 drb 2 éves luczfenyő, Picea excelsa, magoncz 
500.000 „ 3 „ 

20.000 „ 3 „ „ „ „ átiskolázott 
3.000 „ 3 „ kékfenyő, Picea pungens glauca, magoncz 
1.800 „ 3 „ „ „ „ „ átiskolázott 

14.000 „ 2 „ vörösfenyő, Larix europaea, magoncz 
2.000 „ 3 „ „ ,, leptolepis, átiskolázott 

200.000 „ 2 „ jegenyefenyő, Abies pectinata. magoncz 
1,000.000 „ 2 „ feketefenyő, Pinus austriaca, magoncz 

70.000 „ 3 „ 
150.000 „ 8 „ banksfenyö, Pinus banksiana „ 

1,100.000 „ 1 „ kocsánytalan tölgy, Quercus sessiliflora, magoncz 
200.000 „ 2 „ 
500.000 „ 1 „ kocsányos tölgy, Quercus pedunculata „ 
100.000 „ 2 „ „ „ „ „ „ "' 
600.000 „ 1 „ kőris Fraxinus americana alba, magoncz 
600.000 „ 2 

20.000 „ 1 „ „ „ ornus, „ 
30.000 „ 3 „ ,, „ excelsior „ 

1.000 „ 3 „ szil, Ulmus campestris, magoncz 
25.000 „ 1 „ Éger, Alnus glutinosa „ 
4.000 „ 2 „ 

10.000 „ 1 incana 
2.000 „ 2 „ 

900.000 „ 1 „ ákácz, Robinia pseudoacatia, magoncz 
58.000 „ 1 „ gledicsia, Gleditscbia triacantbos „ 
35.000 „ 2 „ 
7.000 „ 4 „ Feketedió, Juglans nigra, suháng 
3.000 „ 1 „ Juhar, Acer pseudoplatanus, magoncz. 

A c s e m e t é k m i n ő s é g e e l s ő r e n d ű . 
Árjegyzéket kívánatr a kül d 3 

Junghans E . erdőgondnoksága , 
Lankás (Lunkasprie) . posta Bihardobros d (Dobrest ) 
Bihar megye . (3. vn. 4.) 

a 



A K n a s z i a t m a i G Y Ö R G Y A L B E R T 
oKI. bányamérnöK, ávt. nyűg. főfelügyelő 

irodája: 
B u d a p e s t , I . , B u d a f o K i - t i t 2 2 . s z á m . 

Sürgönyczim : SZÉNÉRCZ BUDAPEST. 
TELEFON i 130-95- (5. XII . 5.) 

Uri é s női ruhának val ó 

brünni posztót 
legolcsóbb áro n 

Etzler és Dostal czégnél 
Dríintl ?phufoHanri9;ca R /n a t a n * r o k és állami tisztviselők egye-DlUllili dUlIWcUCIiyű^ö J / y , silleréinek szállítóinál lehet beszerezni. 
A magánember sok pénzt takarít meg, ha a posztót • közvetlenül a gyár
telepről szerzi be. — Bármely árban eladott áru uj és divatos. — A 
legkisebb mennyiség is szállitva lesz. Gazdag tartalmú mintacsomag meg
tekintésre díjtalanul ós portómentesen szállíttatik. (7. vili. 3. 

B ü k k m a k k .' A k á c z - é s g - l e d i c s i a m a g v a k ! 

S t a i n e r G y u l a 
c s á s z á r i é s k i r á l y i u d v a r i s zá l l í tó 

Magyar magpergetögyár. erdészeti magnagy
kereskedés, K Ö R M E N D (Vas megye). 

E r d é s z e t i c s e m e t e t e l e p e k : Z A L A E G E R S Z E G . 

Erdészeti magva k 1 Elismert megbízható minőségű, szav tolt 
csiraképességü: tOlevelU,'lomblevelű magiak : luczfenyő, 
erdeifenyő, vörösfenyő, feketefenyő, banksfenyő, simafenyő stb. 
Á k á c z , g-ledicsia, k o c s á n y o s é s k o c s á n y t a l a n tö lgy 
m a k k ! Gyümölcsmagva k i  Alma-, körtemagvak, príma. 
Facsemeték ! Tűlevelű, lomblevelű facsemeték I, 2, 3 és 4 évesek. 
Disz - é s s o r f á k . D i s z f e o y ö k . K ü l ö n á r a j á n l a t t a l 
B u x u s G y ü m ö c s v a d o n c z o k . a z o n n a l s z í v e s e n s z o l g á l o k . 

K o c s á n y o s , k o c s á n y t a l a n tö lg -ymakk! (8. VII. 3.) 



Fenyömagvaim min d magyarhonua k é s magasértéküek ! 
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Ákácz és kocsánytalan makkszükségietet már most biztosítani kérem. 

í ERDÉSZET I CSEMETÉKÉSMAGVAK | 
4 a legmegbízhatóbb minőségben és a legjutányosabb árakon beszerezhetők a  4 

• MAGYAR ERDÉSZET I É S KERTÉSZET I VÁLLALATNÁL , I 
N e u m a y p é s T á r s a , csemete - é s magkereskedés , T 

f csemetetermelés , Zalaegerszeg . Árjegyzék kivánatra megkülde- f 
4 t ik! Nagyobb szükségletnél előnyárajánlat! (10. VI. 3.) ̂  

A tavaszi erdőművelési munkálatokhoz szükségünk lesz mintegy 
50 métermázsa .elsőrendű, kifogástalan csiraképességü 
kocsánytalan tölgy vetőmakkra, 
mely előzetesen bemutatandó mintakiildemóiiy után, április hó első 
napjaiban volna szállítandó. 

Ajánlatokat kér 
Rímabrézó (Gömör megye), 1914. február hó. 

A Rimamurány-Salgó-Tarján i vasmi i 
(17. II. 2.) részvénytársasá g Erdöhivatala . 



Kizárólag sajá t pergétés U haza i fenyőmagva k S 

Kitünö minőség ű 

Erdészeti magvak, 
Facsemeték, 
Gyümőicsmagvak, 
Tölgy makk, 
Gazdasági és fümagvak, 
Fiimagkeverékek, 
Sorfák, Diszfenyök, Bokrok, 
Gyümölcsfák és vadonczok, 
Rózsák legnemesebb fajokban, 
Remis-csemeték, 
Helianthi salslfis és 
Csicsóka vadeletésre. 

Első és egyedüli magperget ő 
a Monarchiában , melyne k 
saját nag y (10 0 hold ) fa-

iskolái vannak . 

FARAGÓ BÉLA 
CS. ÉS KIR. UDV. SZÁLLÍTÓ 

Z A L A E G E R S Z E G 

Árjegyzékkel és árajánlattal 
kívánatra szívesen szolgálok! 

(14. V. 2.) 

i r a i m m H M 
Gróf Almásy Imre ur uradalma keres megvételre és lehetőleg 

azonnali szállításra vérfrissítés czéljából 250 drb. vadontenyésztett 
telivér torquatus tyúkot. Ajánlatok „központi intézőség, Pusztapó" 
czimre küldendők. (13. II. 2.) 

Felsőmagyarországi Erde i Magperget ő ajánl elsőrend ű 
minőségű szavatol t csiraképességü erdészet i magvakat, 

mint 

luczfenyő-, erdeifenyő- , vörSs ° 
fenyő-, f  ekeiefenyő-, ákáoz - é s 

gieditschia-magot. 
Továbbá kocsányo s é s kocsánytala n tölgymakko t ajánl, 
az összes diszfamagvakat, végre elsőrendű minőségű facsemetéket. 
Czim: Felsőmagyarország i Erde i Magpergető , Kassa , 
sllrgönyczim :  Magpergető , Kassa . (15. m. 2.) 



Özv. gróf Wenckheim Frigyesné Őn agyméltósága boros-
sebesi uradalmának erdőhivatalánál egy erdőmérnökjelölti állás 
töltendő be. 

Kezdőfizetés 1600 korona készpénz, bútorozott szoba és 12 m 
kemény hasábtüzifa. Három évi kifogástalan szolgálat után elő
léptetés segéderdőmérnökké 2400 korona készpénzfizetéssel. Ujabb 
három év után a készpénzfizetés 3000 koronára emelkedik. 

Pályázhatnak nőtlen okleveles erdőmérnökök, esetleg legalább 
egy évi gyakorlattal rendelkező s a vadászatot kedvelő, főiskolát 
végzett erdőmérnökök. 

Az állás legkésőbb április hó elsejével elfoglalandó. Kérvények 
egyszerű okmánymásolatokkal: méltóságos gróf Wenckheim József 
úrhoz czimezve alulirotthoz küldendők. 

Borossebes, 1914. évi január hó 31-én. 
(16. II. 2.) Fogassy Gyula 

urad. erdőmester. 

Megvételre keresek Hunyad megyében 8—10.000 holdas 
vágásra érett bükk-, vagy fenyőerdőt (talaj nélkül), továbbá bérletre 
5—6000 holdas vadászterületet, hol elegendő őzállomány van. 

Ajtay Sándor oki. erdőmérnök irodája, Arad. 
(18) 

Tölgyrönkeladás. 6557/1913. sz. — A lugosi erdőigazgató
ság kerületében a begaszuszányi faraktárban mintegy 256 m3 tölgy
rönk zárt írásbeli ajánlatok utján eladás alá bocsáttatik. 

Az ajánlatok 1914. évi márczius hó 17-én d. u. 2 óráig 
nyújtandók be alulírott erdőigazgatóságnál, hol azok 18-án d. e. 
9 órakor nyilvánosan felbontatnak. 

Az eladási feltételek, a kikiáltási ár stb. az erdőigazgatóság
nál megtudhatók, ajánlati űrlap és boríték ugyanott kapható. 

Lúgos, 1914. évi február hó 6-án. 
(19) M. kir. erdőigazgatóság. 

Termelt fenyőhaszonfaeladás. 11943/1914. sz. — A zólyom
lipcsei m. kir. erdőgondnokságban termelt 4974'40 m3 fenyőépületi 
és műszerfa, nyolcz eladási csoportra megosztva, zárt Írásbeli 
ajánlatok utján fog eladatni. 



Vm 

Ajánlatok legkésőbb 1914. évi márczius hó 2-án déli 12 óráig 
nyújtandók be Besztérczebányán a m. kir. erdőigazgatóságnál és 
1914. évi márczius hó 3-án délelőtt 10 órakor fognak az erdő
igazgatóság tanácstermében nyilvánosan felbontatni. 

Árverési feltételek, a faanyag csoportosítását és kikiáltási árait 
feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boríték a beszterczebányai 
erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Budapest, 1914. évi február hóban. 
(20) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Tölgyfaeladási hirdetés. 233/1914. sz. — Brassó vármegyé
ben Prázsmár község 1914. évi április hó 16-án délután 4 órakor 
a községi irodában nyilvános szóbeli és zárt írásbeli ajánlat utján 
elad 3225 darab műszaki czélokra alkalmas tölgyfát, mely a hiva
talos becslés szerint 3920-93 tömörköbméter kéreg nélküli műfát, 
2139 -62 ürköbméter hasábfát, 1505 -14 ürköbméter dorongfát és 
2586 -91 ürköbméter galyfát és forgácsot tartalmaz. 

A hivatalosan megállapított becsár 72.199 K 09 f, melynek 
10%-a bánatpénzül árverést vezető kezéhez leteendő. 

Az erdőrész a brassó-háromszéki helyiérdekű vasutak prázsmári 
állomásától mintegy hat kilométerre fekszik. Utak, fuvar- és munkás
viszonyok elég jók. 

Részletes becslés, valamint az árverezési és szerződési fel
tételek alulírott községi elöljáróságnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Prázsmár, 1914. évi február hó 12-én. 
(21) Az elöljáróság. 

Termelt fenyőhaszonfaeladás (erdei rakodón). 1185/1914. 
szám. — A beszterczebányai erdőgondnokságnál termelt 259'14 mz 

fenyőhaszonfa, egy eladási csoportban, zárt írásbeli ajánlatok utján 
fog eladatni. 

Ajánlatok 1914. évi márczius hó 9-én déli 12 óráig nyújtan
dók be Besztérczebányán a m. kir. erdőgondnokságnál, ahol azok 
1914. évi márczius hó 10-én d. e. 10 órakor fognak nyilvánosan 
felbontatni. 



A faanyag.s a kikiáltási ár kimutatása, árverési, és szerződési, 
feltételek, ajánlati űrlap és kimutatás a beszterczebányai erdő
igazgatóságnál szerezhetők be. 

Beszterczebánya, 1914. évi február hóban. 

(22) M. kir. erdőigazgatóság. 

Tölgyfaeladási hirdetmény. 6/1914. sz. — A segesvári evan
gélikus lutheránus egyház 1914. évi márczius hó 23-án d. e. 10 
órakor a segesvári Ipar-, Takarék- és Előlegezési Egylet uj épületé
ben (II. emelet) tartandó nyilvános szóbeli, zárt írásbeli ajánlatokkal 
is egybekötött árverésen eladja a Segesvár határában fekvő erdeje 
W C" üzemosztályában rendkívüli kihasználásra engedélyezett 358 
darab tölgytörzsét, mely szakértői becslés szerint 426 m3 mű- és 
794 m3 tűzifát tartalmaz. 

Kikiáltási ár 11.500 K, melyen alul a tölgytörzsek el nem 
adatnak. 

Bánatpénz 1150 K. 
Zárt írásbeli ajánlatok csakis a szóbeli árverés megkezdéséig 

fogadtatnak el, utóajá^latok pedig nem tehetők. 
A részletes árverési és szerződési feltételek a segesvári m. kir. 

erdőgondnokság irodájában megtekinthetők. 
Segesvár, 1914. évi február hó 16-án. 

(24) Johann Jikeli 
egyházgondnok. 

Épitéstan. Megvételre kerestetik Sobó Jenő „Erdészeti Építés-
tan" czimű művéből az I. rész első kötete (a középitéstan első 
kötete) akár uj, akár használt példányban. Ajánlatok az ár közlé
sével a kiadóhivatalban megtudható czimre kéretnek. 
(25. II. 1.) 

Versenytárgyalás elhalasztása. 13081/1914/I/B/l. szám. — 
A gyalui és a jósikafalvai erdőgondnokság 1914—1916. évi fenyő-
haszonfatermelésének értékesítése iránt 74140/1913. szám alatti 
hirdetménynyel folyó évi márczius hó 10-ére kitűzött verseny-



tárgyalás határnapja folyó évi április hó- 30-ik- napjára lett 
elhalasztva. 1 -• ; i "• , 1 <H> <w • 

Az ajánlatok ehhez képest folyó évi április 29-én déli 12 óráig 
nyújtandók be a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságnál. 

Budapest, 1914. évi február hóban. 
(26) Földmivelésügyi miniszter. 

Termelt fenyőbányaszéldeszka - eladás. . 13020/1914/I/B/I. 
sz. — A szomolnoki m. kir. erdőgondnokság nagymedenczevölgyi 
fürésztelepén részben már kitermelt és 1914. év végéig még ki
termelendő, mintegy 101.000 (egyszázegyezer) folyóméter 1—2, 
illetve 2'0 és 3 -0 m hosszú fenyőbányaszéldeszka a szómolnok-
hutai vasúti állomás melletti rakodókra kiszállítva, zárt írásbeli 
ajánlatok utján eladásra bocsáttatik.. 

Kikiáltási ár folyóméterenként 4 (négy) fillér. 
, Bánatpénz 200 (kettőszáz) K 

Az ajánlatok legkésőbb 1914. évi márczius hó 16-án déli 
12 óráig nyújtandók be a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál, ahol 
azok márczius hó 17-én délelőtt 10 órakor nyilvánosan felbontatnak. 

A versenytárgyalási feltételek, ajánlati űrlap és boríték a tót
sóvári m. kir. erdőhivatalnál megtekinthetők, illetőleg beszerezhetők. 
• Budapest, 1914. évi február hóban. 

(27) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Jegenye- és luczfenyőfürészáruk eladása. 13086/1914/I/B/l. 
szám. — A szomolnokhutai m. kir. erdőgondnokság nagymedencze
völgyi fürésztelepén termelt és a máriahuta-zakárfalvai állomásnak 
vasúti rakodóján készletezett 730'187 tömörköbméter jegenye- és 
luczfenyődeszka, padló m lécz, zárlécz, rövidáru és 500 drb. 
szőlőkaró zárt írásbeli ajánlatok utján el fog adatni. 

Az ajánlatok 1914. évi márczius hó 16-án déli 12 óráig a 
tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be, ahol azok márczius 
hó 17-én délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

A versenytárgyalási feltételek, az eladandó fürészáruk részle
tes kimutatása, az ajánlati űrlap és boríték a tótsóvári m. kir. 
erdőhivatalnál beszerezhetők. 

Budapest, 1914. évi február hóban. 
(28) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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hivatal hivatalos helyiségében, zárt írásbeli ajánlatok utján nyilvános 
versenytárgyaláson eladásra kerül. 

A zárt írásbeli ajánlatok a liptóujvári főerdőhivatalnál 1914. 
évi márczius hó 16-án d. u. 7 óráig nyújtandók be. 

A verseny tárgyát képező faanyagra, a részletek beosztására 
és a kikiáltási árakra vonatkozó részletes adatok, árverési és szerző
dési feltételek, valamint ajánlati űrlapok és borítékok a liptóujvári 
m. kir. főerdőhivatalnál szerezhetők be. 

Budapest, 1914. évi február hóban. 
(33) Földmivelésügyi miniszter. 

Faeladási hirdetés. 457/1914. sz. — Kudsir községnek Kud-
sir község határában fekvő „Orosi" nevü bükkerdejében 767 
kat. hold terjedelmű „A" gazdasági osztály 11. számú osztagának 
összes 7200 m3 fatömege Hunyad vármegye közigazgatási erdé
szeti bizottságának 1913. évi 3282. számú magas rendelete foly
tán el fog adatni. 

A zárt Írásbeli ajánlattal kapcsolatos nyilt árverés 1914. év 
márczius hó 23-án délelőtt 9 órakor Kudsir községházánál fog meg
tartatni. 

A zárt írásbeli ajánlatok az árverés napján a szóbeli árverés 
megkezdéséig az árverést vezető elnök kezéhez adandók be. 

Az árverezni szándékozók a 3780 K kikiáltási ár 10% át 
bánatpénzül az árverést vezető elnök kezéhez óvadékképes érték
papírban vagy készpénzben letenni, vagy zárt Írásbeli ajánlatuk
hoz mellékelni kötelesek. 

A zárt írásbeli ajánlatban világosan kiteendő, hogy az ajánlat
tevő az árverési feltételeket ismeri és azoknak aláveti magát. 

Utóajánlatok az árverés után el nem fogadtatnak. 
Az eladás tárgyát képező erdő fája a Riu-mare usztatásra 

berendezett patakon egészen Kudsir községig úsztathatok. 
A részletes árverési feltételek megtekinthetők a dévai állami 

erdőhivatal, a szászvárosi m. kir. járási erdőgondnokság és Kudsir 
község elöljáróságának irodájában. 

Kudsir, 1914. évi február hó 17-én. 
(34) Juga Qyula 

jegyző. 



Pályázat. Qróf Forgách László örököseinek mándoki uradal
mában egy üresedésben lévő főerdőőri állásra pályázat hirdettetik, 

! Életkort, szakképzettséget, egészséges testalkatot és erkölcsi 
magaviseletet igazoló bizonyítványokkal felszerelt és özv. gróf 
Forgách Lászlónéhoz czitnzett kérvények alulírotthoz f, évi április hó 
l-ig benyújtandók. 

Javadalmazás: 600 K fizetés, 200 K lakbér, 200 K fuvar
átalány, 6 hektoliter buza, 15 hektoliter rozs, 6 öl hasábfa, 
3 (1200 D-öles) hold tavaszföld, 3 tehén és 4 serlés nyári 
legeltetése. 

Mándok (Szabolcs m.), 1914. évi február hó 18-án. 

(35) Répászky István 
urad. igazgató. 

Bükkfaeladás. A viski (Máramaros m.) koronavárosi köz
birtokosság 1914. évi április hó 15-én d. e. 10 órakor Visken, a 
városházán tartandó zárt Írásbeli ajánlatok tárgyalásával egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen eladja 15 évi kihasználásra a nagy
méltóságú m. kir. földmivelésügyi minisztérium 1913. évi 2246. és 
8272/I/A/2 sz. rendeletével kihasználásra engedélyezett Mogyoró
patak és Sajánvölgy nevü erdőrészekben fekvő 990-08 kat. hold, 
továbbá az 1913—1915. évi rendes vágásterületekből 76-12 kat. 
hold, mindössze 1066-2 kat. hold területen tövön levő bükkfa
állományát, amelynek fatömege a m. kir. állami erdőhivatal 
becslése szerint 318.000 m3, amiből 71.700 m3 (21.630 drb. törzs) 
42—80 cm, átlagosan 52 cm középátmérőjü műfa. 

Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték, 213.090 
korona, bánatpénz 21.300 korona. 

Ezen vágásterületek Visk várostól 9—10 km távolságra feküsz-
nek, onnan pedig a tiszaparti tutajrakodó 3 km-nyirt, a Máv. bustya
házai vasúti állomása 7 km-ny\re van. 

Az erdőtől a városig vezető 9:16 km hosszú utat a vevő 
köteles kiépíteni. . 

A részletes fatömeg- és értékbecslési munkálat, továbbá az 
árverc'si és szerződési feltételek betekinthetők a máramarosszigeti 



m. kir. állami erdőhivatalnál, a huszti m. kir. járási erdőgondnok
ságnál és Visk városházán a főjegyzőnél, akihez az érdeklődők a 
helyszín megtekintése végett is fordulhatnak. 

Visk (Máramaros m.), 1913. évi november hó 26-án. 
(36) Héder János 

közbirtokossági elnök. 

Termelt tüzifaeladás. 1088/1914. sz. — A ráicsi kir. erdő
gondnokság „Babin gjol" nevü 21/1. számú kerületében rendes 
áterdőlés utján 150 kat. holdon kitermelt, 5950 ürm-t kitevő külön
böző lombtüzifa az 1914. évi márczius hó 9-én délelőtt 10 órakor 
Vinkovczén a kir. főerdőhivatal helyiségében zárt Írásbeli ajánlatok 
mellett egy csoportban nyilvános versenytárgyalás utján eladásra 
kerül; kikiáltási ára 11.766 K 18 f. 

írásbeli ajánlatok 1914. évi márczius hó 9-én délelőtt 10 óráig 
nyújtandók be a vinkovczei kir. főerdőhivatalnál. 

A részletes becslés adatai, árverési és szerződési feltételek a 
vinkovczei kir. főerdőhivatalnál, valamint a ráicsi kir. erdőgondnok
ságnál szerezhetők be. 

Vinkovczi, 1914. évi február hó 18-án. 
(37) Kir. főerdőhivatal. 

Termelt tölgy-, kőris-, szil- és nyárhaszonfa s tölgykerités-
oszlopok eladása. 13094/I/B/l. szám. — A pécskai m. kir. erdő
gondnokságban termelt, mintegy 84223 m3 tölgy-, 944 -66 m3 nyár-, 
273 - l l m3 kőris- és 51 -70 m3 szilhaszonfa hat eladási csoportban, 
továbbá az aradi m. kir. erdőgondnokságban termelt 1608 drb. 
tölgyoszlop egy csoportban zárt Írásbeli ajánlatok utján el fog 
adatni. 

Az ajánlatok 1914. márczius 4-nek déli 12 órájáig nyújtandók 
be a lippai m. kir. főerdőhivatalnál, hol is azok márczius 5-én 
délelőtt 9 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Az eladási feltételek, a faanyagok csoportosítása és a kikiáltási 
árak kimutatása, ajánlati űrlap és boríték a lippai m. kir. főerdő
hivatalnál, valamint a pécskai és aradi (Zrinyi-utcza 5. sz.) m. kir. 
erdőgondnokságnál díjtalanul beszerezhető. 

Budapest, 1914. évi február hóban. 
(38) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Termelt kádár- és kerékgyártófa eladása. 13094/I/B/l. sz. -
A pécskai és csálai m. kir. erdőgondnokságokban termelt mintegy 
9296 akó tölgydonga 18 csoportra felosztva és 31.000 darab tölgy
kerékküllő nyolcz csoportra felosztva, zárt írásbeli ajánlatok utján 
el fog adatni. 

Az ajánlatok 1914. évi márczius 4-nek déli 12 órájáig nyúj
tandók be a lippai m. kir. főerdőhivatalnál, hol is azok márczius 
hó 5-én délelőtt 9 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Az eladási feltételek, a faanyagok csoportosítása és a kikiál
tási árak kimutatása, ajánlati űrlap és boríték a lippai m. kir. 
főerdőhivatalnál, valamint a pécskai és aradi (Zrinyi-utcza 5. sz.) 
m. kir. erdőgondnokságnál díjtalanul beszerezhetők. 

Budapest, 1914. évi február hóban. 
(39) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pályázati hirdetmény. 516/1914. kig. sz. — Az Igló kir. 
korona- és bányavárosnál üresedésben lévő egyik főerdőőri állásra 
ezennel pályázatot hirdetünk. 

Az állás illetményei 1200 (egyezerkétszáz) korona készpénz
fizetés, 150 (százötven) korona ruhaátalány, lakás, faizás és 10 ürm3 

hasábfa házhoz szállítva, rétjogosultság, 2 tehén- és 2 üszőtar
tásra legelő. 

Pályázók igazolni tartoznak, hogy erdőőri szakiskolát végez
tek és erdőőri szakvizsgát tettek. Tapasztalt nagyobb gyakorlattal 
biró egyének előnyben részesülnek. A pályázati kérvényhez mel
léklendők az eddigi alkalmazásról szóló bizonyítványok és szüle
tési anyakönyvi kivonat. 

Az elfogadott pályázó egyelőre ideiglenesen 1 évre fog alkal
maztatni és csak akkor fog véglegesittetni, ha ezen próbaév alatt 
megfelelt. 

Véglegesítés esetében a próbaév is a nyugdíjjárulék utólagos 
megfizetése után a nyugdíj megállapításának alapjául szolgáló 
időbe fog beszámíttatni. 

Pályázati kérvények folyó évi április hó 6-ig Igló város 
polgármesterénél adhatók be. 

Igló, 1914. évi február hó 17-én, 
(41. II. 1.) A városi tanács. 



Pályázat főerdőőri állásra. 259/1914. sz. — Podolin XVI. 
szepesi város mint nagyközség képviselőtestületének folyó évi 
fenti számú határozata értelmében egy erdőőri állásra pályázatot 
hirdet. Evi fizetése 400 korona, természetbeni lakás, közvetlenül a 
lakás mellett 5 hold szántó és rét élvezete, 12 drb. szarvasmarha 
legeltetési joga, előbbi 100 korona, utóbbi 240 korona értékben, 
fűtési anyag és 24 korona lábbelire, továbbá a kihágási pénz
büntetések százaléka. Főerdőőr lakása Felsőzugó fürdőtől ík óra 
távolságra van. Az erdőőri állásra a 24 évet betöltött, de 40 évnél 
nem idősebb pályázók felhivatnak, hogy magyar állampolgári 
minőségüket és családi állapotukat, feddhetlen előéletüket, a 24 
éves életkor betöltését, az erdőőri szakvizsga letételét, valamint 
szellemi és testi épségüket, különösen jó látó-, halló- és beszélő
képességüket, esetleg eddigi szolgálatukat igazoló bizonyitvány
nyal felszerelt s sajátkezüleg irt folyamodványukat Podolin város 
nagyközség képviselőtestületéhez czimezve, legkésőbb folyó évi 
márczius hó 15-ig nyújtsák be. 

Azok a pályázók, kik a magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tudásán kivül a német és tót nyelv ismeretét is igazolják, 
előnyben részesülnek. 

A kinevezendő főerdőőr állását 1914. évi április hó l-ig 
elfoglalni köteles. 

Podolin, 1914. évi február hó 12-én. 

Dudinszky Péter (40) Szadovszky József 
jegyző. főbiró. 

Tölgyfaeladás tövön. 11296/1914/I/B/l. F. M. sz. — A vajda
hunyadi erdőgondnokság gyalási (, ;A" gazdasági osztály III. vágás
sorozat 15. tag) erdejében kijelölt s mintegy 5000 tm3-re becsült 
5690 drb. számozott tölgy (csekély részben cser, bükk és gyertyán) 
álló fa ez évi márczius hó 19-én délelőtt 9 órakor Szászsebesen 
a m. kir. erdőhivatal hivatalos helyiségében, zárt írásbeli ajánlatok 
alapján nyilvános versenytárgyaláson eladásra kerül. 

Az ajánlatok 1914. évi márczius hó 18-án este 6 óráig nyúj
tandók be a szászsebesi m. kir. erdőhivatalhoz. 



A részletes becsjési adatok, árverési és szerződési feltételek, 
ajánlati űrlapok és borítékok a szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál 
szerezhetők be. 

Budapest, 1914. évi február hóban. 
(42) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Vékony fenyőhaszonfaeladás (vasúti rakodón). 13486/1914— 
I B / 1 . sz. — A kisgarami, cserpataki, karámi és dobrocsi erdő
gondnokságnál termelt és a kisgarami vasúti rakodóra hozott 
30.018 drb. gömbölyű fenyőszőllő- és gyümölcskaró 10.755 drb. 
fenyő erdei lécz, 48.857 folyóméter fenyőrudfa és 824Í0 ms egyéb 
fenyőhaszonfa, kettő eladási csoportra megosztva, zárt Írásbeli 
ajánlatok utján fog eladatni. 

Ajánlatok legkésőbb 1914. évi márczius hó 16-án déli 12 óráig 
nyújtandók be Besztérczebányán a m. kir. erdőigazgatóságnál, 
í.liol azok 1914. évi márczius hó 17-én délelőtt 10 órakor fognak 
nyilvánosan felbontatni. 

A faanyagok részletezését és a kikiáltási árakat feltüntető 
kimutatás, ajánlati űrlap és boríték a beszterczebányai erdő
igazgatóságnál szerezhetők be. 

t Budapest, 1914. évi február hóban. 
(43) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Termelt luczkéregeladás. 12495/1914'I/B/l. F. M. szám. -
A szvarini, feketevági, teplicskai, likavai, maluzsinai és fenyőházai 
m. kir. erdögondnokságokban az 1914. és 1915. években terme
lendő összes luczkéreg az 1914. évi márczius hö 17-én délután 
3 órakor Liptóujvárott a főerdőhivatal hivatalos helyiségében, zárt 
írásbeli ajánlatok utján 6 csoportban eladásra kerül. 

Az ajánlatok legkésőbben 1914. évi márczius hó 16. napján 
este 7 óráig nyújtandók be Liptóujváron a m. kir. főerdőhiva
talnál. 

A részletes becslésre, továbbá a csoportok beosztására vonat
kozó adatok, az árverési és szerződési feltételek, valamint az aján
lati űrlap és boríték a liptóujvári főerdőhivatalnál beszerezhetők. 

Budapest, 1914. évi február hóban. 
(44) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Termelt tÖlgyhaszonfaeladás. 872/1914. sz. — A selmecz-
bányai m. kir. erdőgondnokságnál kitermelt és a bélabányai vasúti 
állomáshoz kiszállított 211 darab, kéregben mérve mintegy 235 m3 

tölgyműfa, zárt Írásbeli ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyalás 
utján eladatik. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 1914. évi márczius 16-ik napján déli 
12 óráig nyújtandók be Zsarnóczán az erdőhivatalnál, ahol azok 
1914. évi márczius hó 17-én délelőtt 10 órakor fognak nyilváno
san felbontatni. 

Részletes adatok, árverési s egyúttal szerződési feltételek, 
valamint ajánlati űrlap és boríték a zsarnóczai m. kir. erdőhivatal
nál szerezhetők be. 

Zsarnócza, 1914. évi február hóban. 
(45) M. kir. erdőhivatal. 

Faárverési hirdetmény. 700/1914. kj. szám. — Rafajnaujfalu 
község képviselőtestületének 11/1914. jkvi számú határozata folytán 
közhírré, teszem, hogy Rafajnaujfalu község elöljárósága 1914. évi 
márczius hó 2-ik napján d. e. IOV2 órakor a községházán tar
tandó nyilvános szó- és írásbeli árverésen egy tömegben eladja 
a község tulajdonát képező „Sas erdő" 211'6 kat. holdnyi terü
letén (Rafajnaujfalu község határában) tövön álló 539 drb. tölgyfát. 

Kikiáltási ár a becsár, melyen alul a fák el nem adatnak. 
Bánatpénz 1780 korona. 
Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el. 
Kiszállítási határidő kizárólag 1916. évi márczius hó 31-ig. 

" A becslési iratok és az eladási feltételek a beregszászi m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és a körjegyzői hivatalnál megtekinthetők. 

Bótrágy, 1914. évi február hó 15-én. 
(46) Oönczy László s. k. 

körjegyző. 
1 . : , ^ 
Faárverési hirdetmény. A kistarnai volt úrbéres birtokosság 

a, m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 79389/1913. sz. engedélye 
alapján a kistarnai iskolaháznál tartandó nyilvános szó- és Írásbeli 
árverésen 1914. évi márczius hó 18 án délelőtt 11 órakor eladja 
8242 kat. hold erdő és legelőerdőterületén tövön álló 2488 m3 



tölgyműfa, 4437 m3 tölgy- és bükktüzifa, valamint 742 q cser
kéregre becsült faanyagát. 

Kikiáltási ár 61.354 K. 
Bánatpénz 6140 K. 
Kitermelési idő 3 év. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Vasúti állomás Királyháza, jó uton 12 km. 
Részletes árverési és eladási feltételek a volt urb. elnöknél Kis-

tarnán és a m. kir. járási erdőgondnokságnál Nagyszőllősön, Nagy-
tarnán a közjegyzőnél megtekinthetők. 

Kistarna, 1914. évi február hó 20-án. 
(47) Bogács Mihály 

volt urb. elnök. 

Éger- és kőrisfaeladás tövön. 967/1914. sz. — A zsupánjai 
kir. erdőgondnokság „Zib" nevü védkerület »B" üzemosztálya 
1911—1914. évi 27 -88 kat. hold kiterjedésű vágásainak összesen 
2621 tömör m3-re becsült fatermése, 6277 korona 50 fillért kitevő 
becsár mellett, az 1914. évi márczius hó 16-án délelőtt 10 órakor 
a vinkovczei kir. főerdőhivatal helyiségében, zárt írásbeli ajánlatok 
mellett nyilvános versenytárgyaláson kerül eladásra. 

írásbeli ajánlatok 1914. évi márczius hó 16-án délelőtt 10 
óráig nyújtandók be a vinkovczei kir. főerdőhivatalnál. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a vinkovczei kir. 
főerdőhivatalnál beszerezhetők. 

Vinkovczi, 1914. évi február hó 22-én. 
(48) Kir. főerdőhivatal. 

Faárverési hirdetmény. A Győrkefalu (u. p. Felsőbánya) 
községi volt úrbéres birtokosság tulajdonát képező erdő 1910—1912. 
évi 69 kat. holdnyi vágásában tövön álló 424 drb. tölgyfának (a 
20 — 30 cm középátm. osztályban van 21, a 31—40 c/w-esben 167, 
a 41—50 ívra-esben 177 és az 51—80 c/ra-esben 120 drb.) össze
sen 485 m3 mű- és 150 m3 vegyes tűzifa fatömegére nyilvános 
írásbeli árverés fog tartatni. 

A feltételeknek megfelelő, zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb 
1914. évi márczius hó 16-nak délelőtt 10 órájáig a volt úrbéres 



birtokosság elnökénél nyújtandók be; a benyújtott ajánlatok a 
jelzett időpontban az árverést vezető hatósági kiküldött által az 
elnök házánál nyilvánosan felbontatnak. 

Kikiáltási ár, melyen alul a fatömeg nem adatik el: 16.172 K. 
Bánatpénz: 1600 K. 

Távirati és utóajanlatok, valamint a bánatpénzt és azon 
nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri és magát azoknak aláveti, nem tartalmazó ajánlatok nem 
fogadtatnak el. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a nagybányai m. 
kir. járási erdőgondnokságnál és a birtokosság elnökénél a hiva
talos órák alatt megtekinthetők. 

Nagybánya, 1914. évi február hó 22-én. 
(49) M. kir. járási erdőgondnokság. 

Faeladási hirdetmény. 4055/1914. sz. — Zenta város tanácsa 
részéről közhírré teszem, hogy a város tulajdonát képező, a mákosi 
erdőőri háznál raktározott 1949 drb. tölgy- és kőrisfatörzs zárt 
írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 1914. évi 
márczius hó 10. napján délelőtt 9 órakor a városi tanácsteremben 
el fog adatni. Ezen törzsek 1913. évi vágásuak. 

Zárt írásbeli ajánlattevők tartoznak zárt ajánlataikhoz a fel
ajánlott vételár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes érték
papírokban az árverés napját megelőző nap déli 11 órájáig Zenta 
város letétpénztárába letenni, az ennek letételét igazoló hivatalos 
nyugtatványt zárt Írásbeli ajánlatához csatolni. Az árverési feltételek a 
gazdasági tanácsos hivatalában a hivatalos órák alatt megtekinthetők, 
kívánatra 45 fillér beküldése ellenében díjmentesen meg is kül
detnek. 

Zenta, 1914. évi február hó 19-én. 
(50) Szárich 

polgármester. 

Faárverési hirdetmény. A beregmegyei boródi gör. kath. 
egyház gondnoksága Ilosván a lelkészi házánál 1914. évi márczius hó 
26-án d. e. 10 órakor tartandó és zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen eladja az egyház és lelkészi tulajdonát 
képező és Iloncza község határában fekvő mintegy 17T1 kat. 



holdnyi erdején tövön álló mintegy 1850 nr bükkműfa és mint
egy 49.077 ürm3 bükktüzifára becsült fatömeget. 

Kikiáltási ár 3789 K, bánatpénz 3800 K. Kiszállítási határidő 
a szerződés jóváhagyásától számított 4 év. Utólagos ajánlatok nem 
fogadtatnak el. 

A részletes árverési feltételek és becslési adatok a beregszászi 
m. kir. állami erdőhivatalnál és az ilosvai gör. kath. lelkésznél meg
tekinthető. Az „ajánlat a boródi gör. kath. egyház és lelkészi erdejé
nek fatömegére" feliratú, bánatpénzzel ellátott és az egyházgond
noksághoz benyújtandó ajánlatokban az eladásra kiirt összes fa-
tömegért megajánlott összes tőár betűkkel és számokkal kétséget 
kizáró módon kiírandó és ajánlattevő kijelenteni köteles, hogy a rész
letes faeladási feltételeket ismeri és azoknak magát feltétlenül aláveti. 

Beregilosva, 1914. évi február hó 14-én. 
(51) Boródi egyházi gondnokság. 

Dolgos urileány házvezetőnőnek elmenne idősebb erdőtiszt
hez, aki erdőben, vagy erdőhöz közel lakik. Czim a kiadóban. (52) 

Fenyőfaeladás. 18/1914. szám. — A dragomérfalvai nemesi 
közbirtokosság az 1914. évi márczius hó 26-án d. u. 2 órakor a 
községházánál tartandó zárt írásbeli ajánlati versenynyel egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen eladja az „A" üzemosztály II. vágás
sorozat 75/76. osztagaiban (Loksor, Turkuseszk) megtakarított 
1400 kat. hold vágásterületén álló 4041 drb. (négy ezer negyvenegy) 
7929 m3 műfatartalomra becsült fenyőfa; 34ö drb. 171 m3 műfa-
tartalomra becsült juharfatörzset és 1560 m3 műfára becsült bükkfát. 

A kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték 46.000 
(negyvenhatezer) K, a bánatpénz ennek 10°/o-a, vagyis 4600 K. 

A fakészlet a becsértéken alul nem adatik el. Későn beérke
zett, avagy a feltételektől eltérő és utóajánlatok figyelembe vétetni 
nem fognak. 

Az árverési és szerződési feltételek, valamint a részletes becslési 
adatok betekinthetők a dragomérfalvai járási m. kir. erdőgondnok
ságnál (székhelye Máramarossziget, Szilágyi-István-utcza) és a köz
birtokosság elnökénél Dragomérfalván. 

Dragomérfalva, 1914. évi február hó 18-án. 
Somogyi Dezső (53) Bálás Imre 

közbirt. jegyző. közbirt. elnök. 



ff 

Hazai ée külföldi 
21 kiállításon lec-
elaő éa legnagyobb 

kitüntutés. 
Állami nagy aranyérem 

KELTETOTOJASOK 
tavaszi szállításra előjegyezhetek. Angliá
ból hozatott fajtiszta elsőrendű hófehé r 
orpinqton. hófehé r wyandott e (ki
tűnő téli tojók), sárg a orpington , 
fekete langsán , kendermago s pli -
mut rocks , hófehé r óriás i peking i 
kacsatojások darabja 80 fillér. Törés
es í'ázásmentes biztos csomagolás faládák

ban ingyen. (55. II . l) 
P a i f t o i * íícfkáv főkapitány fajbaromfigazdasága, 
n c l l l c l U d l K c U Nagybecskereken . 

Kőrisesemete, szép, erőteljes gyökérzetü, 100.000 darab eladó. 
Érsekuradalmi Erdőhivatal, Kalocsán. (54. II. 1.) 





RENDSZERES NÖVÉNYTAN. Irta: dr. Tuzson János. I. Általános rész és a 
virágtalan növények. Ára egyesületi taeoknak 8 K. Bolti ára 10 K. 

A FENYŐ FÉLÉK FÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÖVETTANA. Irta: 
dr. Hollendonner Ferencz. Ára tagoknak 16 K, másoknak 25 K 

A TÖLQY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta. fekete Lajos. Ára tagosnak és könyv
kereskedőknek 4 K, másoknak 6 K. 

AZ ÁKÁCZFA MONOGRÁFIÁJA. Irta: Vadas Jenő. Ára tagokrak és könyv
kereskedőknek 6 K, másoknak 8 K. 

ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta : Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 3 K, 
nem tagoknak 4 K; 4 K 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küldetik. 

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta: Tagányi Károly. 3 kötet. 1906. Ára tagoknak 20 K, nem tagok
nak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 1880—1889. (I—IX.) évfolyam teljesen el
fogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron visszaváltja.) Elfogyott 
továbbá az 1890. (X.), 1892—5., 1899 (XIX.) 1 9 0 1 - 3 . : (XXI—XXIII.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) 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 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., másoknak 1 K. 
Az 1906. és 1907. évi egyesített füzet ára tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K 50 t. 
Az 1908. évi XXVIII. évf. ára tagoknak 1 K, másoknak 2 K. 
Az 1909. évi XXIX. évf. ára tagoknak 1 K, másoknak 2 K. 
Az 1910. és 1911. évi (XXX. és XXXI.) évf. ára tagoknak 2 K, másoknak 4 K 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése eseté? 

bérmentve küldetnek. 

TANGENS-TÁBLÁZATOK. Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nerr 
tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.) 

A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta : 
Márton Sándor. Ára tagoknak 4 K 80 fill., másoknak 6 K 

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedői
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. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL Irta : Bund Károly. Ara 4 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára 1 K 20 fill 

ill. 90 fill. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K, másoknak 5 K 
FÁBÓL KÉSZÍTETT CZUKOR ÉS ALKOHOL. Irta: dr. Zemplén Géza. Ara 

tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K. Bérmentesítésre 45 f küldendő be. Kaphftó 
az Eggenberger-féle könyvkereskedésben is. (Budapest, IV. Kecskeméti-u. 3.) 

NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Elfogyott 
II. füz. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K. HL füzet. Magházss 
növények. Ára 3 K. Irta Fekete Lajos. 



Az Országos Erdészeti Egyesületnél továbbá megrendelhetők a következő 
művek, melyek után egyesüliti tagok és könyvkereskedők 25 százalék árenged
ményben részesülnek : 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Irta: Fekete Lajos. Ára 12 K, ill. 9 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉOSZÁMITÁSTAN. Irta: Fekete Lajos. Ára 4 K, ill. 3 K, 

A szerzőknél rendelhetők meg: 

ERDŐBECSLÉSTAN. Irta : Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8, ill 6 K. Kapható 
Feke;e Lajos min. tanácsosnál Selmeczbányán. 

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). 

ERDŐRENDEZÉSÜNK FEJLESZTÉSÉRŐL. Irta Muzsnay Géza, Zsarnócza 
(Bars m.). Ára 5 K, bérmentesítve 5 K 45 f. 

ERDŐRENDEZÉSTAN. Irta: Muzsnay Géza, Zsarnócza (Bars m.). Ára 10 K 
bérmentesítve, ajánlva 10 K 55 f. 

Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti művek: 

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 ERDŐ, ANNAK MŰVELÉSE, HASZNAI, VÉDELME ÉS RENDEZÉSE. 
28 ábrával. Irta: Földes János. 1911._Megrendelhető a „Pátria" irod. váll. 
és nyomdai r.-t-nál, Budapest, IX., Üllői-út 25. Ára 1 K. 

AZ ERDŐHASZNÁLATTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: Szécsi Zsigmond. II. kiadás. 
Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiainál 
Selmec/ bánya). 

ÁLTALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta : Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ára 9 K. 

ERDQVEDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Áta 5 K 40 f. 
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta: Fekete Lajos. II. kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. 
GRAFOSZTATIKA ES VASSZERKEZETEK. Ira: Kövesi Antal. Ára tagoknak 

8 K, másoknak 10 K. (Kapható ugyanott.) 
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA 

I—XXIV. ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott.) Ára 1 K. 

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

TERMÉSI TÁBLÁK. 1836. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendező
sége. (Jo'sva, Gönör m.) Ara 2 K. 

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE Es MÜVELESE. Irta: Vadas Jenő. 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budipest, Múzeum körút 2. szám. 

A MAGYAR BIRODALOM FONTOSABB FÁSNÖVÉNYEINEK MAG- ES 
TERMÉSHATÁROZÓJA. Irta: Petricsek Adolf. Selmeczbánya, 1909. Joer
ges A. özv. és fia kiadása. Ára 1 K 60 f. 

»A VADÁSZ-VIZSLA " Gyakorlati útmutató a vizslanevelés, tanítás, használat 
és gyógykezeléshez. Irta: Stark DÍZSŐ fősrdész. III. kiadás. Ára 2 K. Meg
rendelhető a „Pátria" irodalmi vállalatnál, Budapest, Üllői-ut 25. 

KEDVEZMÉNY. A dr. Herezel-féle fasor-szanatorium (Budapest, 
VII., Városligeti-fisor 9. sz.) vlzgyógyintézetében az Országos Erdészeti 
Egyesület tagjai 26% kedvezményben részesülnek. Kedvezményes 
Jegyre szóló utalvány az egyesület t i tkári hivatala utján kapható. 


