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LIH-lk évfolyam.

Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napján.
Ára egy évre azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem
tagjai, 16 kor. Az egv'et azon alapitó tagjainak, kik legalább 300 koronát
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél 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, műnyomópapíron
k''szült 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 lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendő

Munkatársaink tájékozásául!
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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 ívnyi (16. old.) eredeti értekezésért, mely a
szerkesztőség részéről átdolgozást nem igényel, 4 8 - 64 K, ha az átdolgozást
igényel avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 32—48 K, oly
fordításért, mely átdol ozást igényel, 24—32 K.
Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség évnpgyedenként küldi meg.
Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre s ilyeneken
is csak az egyik oldallapra, törött alakban irják. A czikkekhez tartozó rajzokét
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell késziteni, 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 nyomdsi
költségek megtérítése esetén kiilönlenyomatokat is készíttet a szerzők számár?.
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenkér)
7 K, 50 példány után 8, 100 példány után 10 K.
Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K 60 fii!.,
50 példánynál 4 K-val, 100 példánynál 5 K-val többe kerül.

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK.
F i g y e l m e z t e t é s . Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok esek
egy példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be.
Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza
a k ö v e t k e z ő müvek r e n d e l h e t ő k m e g :

6 sz.)

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. Ára 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. kötf.
Altalános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertar.
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 18 K
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Szerkeszti:

BUND KÁROLY
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.
S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : B u d a p e s t e n , L i p ó t v á r o s , A l k o t m á n y - u t e z a 6 . s z . II. T M ,
»«

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek.
(Telefon: 37—22.)
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Áterdőlés és gyérítés.
Irta : Roth Gyula.

"*7Wz áterdőlés munkájának, bár a munkálat maga utat tört már
X x . magának hazánk erdőgazdaságában is, még ma sincs egy
séges és általánosan elfogadott neve, mert négy kifejezéssel is él
nek különböző szerzők, ezek: áterdőlés, erdőlés,gyérítés és ritkítás;
mind a négy szó teljesen ugyanazt a fogalmat takarja.
Ennek a bőséges szógazdagságnak furcsa ellentétje, hogy az
áterdőlés különféle eljárásaira, melyek pedig mélyreható és elvi
eltéréseket mutatnak és eltérő eredményt is adnak az igy kezelt
erdőnek ugy élettanában, mint külső képében, egyáltalán megfelelő
szavunk nincsen.
A záródásbontó és a záródást nem bontó erdőlésre, amelyre
a francziák már kerek 1 2 0 év óta használják az „éclaircie par le
haút", „éclaircie par le bas" szavakat, amelyet a németek nagyon
röviden és nagyon találóan „Hochdurchforstung" és „Niederdurchforstung"-gal neveznek meg és amelyre még az erdőgaz
daságiig, különösen az erdőápolás terén, ugyancsak alig szereplő
angol is megtalálja a helyes kifejezést: „thinning in the upper

story", „thinning in the lower story"; nekünk megfelelő kifeje
zésünk nincsen, pedig a kettő minden tekintetben oly messze esik
egymástól, hogy a kétféle fogalom kétféle elnevezést is követelne.
Igaz, hogy nálunk a záródásbontó erdőlés még csak a kísér
leti állomás munkáiban szerepel, de erdőléseink és felújításaink
fejlődésével biztosan eljő annak is az ideje, mert az a fejlődési
menet szükségszerű folyománya: mennél tökéletesebbé tudjuk tenni
az erdősítést és a felújítást, annál inkább lesz szükségünk a
záródásbontó áterdőlésre.
A záródásbontás szélsősége fokának, amely pedig tankönyveink
ben is tárgyalt külön gazdasági eljáráshoz vezet, megnevezését
ismét nem tudjuk adni, mert a „vigályitás", „vigályos gazdaság"
szavakat, azt hiszem, senki sem óhajtja fentartani. Erre a fogalomra
az idegen nyelvek közül csak németnek van megfelelő és a munka
minden részét felölelő kifejezése: a „lichten" (Lichthieb, Lichtstand,
Lichtstellung stb.); a franczia hol a „clair", hol a „dégager" szavakat
fűzi a mondatba, az angol pedig, hol a »to open", hol a „light",
„thinning" szavakat használja az egyes fogalmak megjelölésére.
A magyar nyelv pedig módot nyújt ahhoz, hogy ezt a fogalmat
nagyon helyesen fejezzük ki és ezzel szerezhetünk az áterdőlésre
is és a » vigályitás"-ra is megfelelő szót; az áterdőlés két, alapelvei
ben eltérő eljárást pedig a „záródásbontó" jelzővel különböztethetjük
meg egymástól.
Ha a gyakorlati erdőgazdaság talán ma még nem is érzi nagyon
ezeknek a kifejezéseknek hiányát, de érzi azt az erdészeti szakoktatás
és az erdészeti kisérletügy és eltekintve mindentől, kötelességünk
az erdészeti terminológiánknak fejlesztése, mert a terminológia fej
lettségét szokták egyúttal az erdőgazdaság fejlettsége fokmérőjének
tekinteni; a megfelelő és helyes szavakat minél korábban kell
forgalomba hozni és közhasználatba venni, még mielőtt a vele
jelölt munka elterjedt volna, mert a már általánossá vált hibás
szót nagyon nehéz kiküszöbölni.
Ezért szükségesnek tartom, hogy az áterdőlés, erdőlés, gyérítés
és ritkitás szavak értelmezését és alkalmazását véglegesen tisztáz
zuk és az ezen a téren fennálló ellentétek között méltányos meg
egyezést találjunk, ami talán alábbiak figyelembevétele mellett
sikerülhet, minek következtében szakszótárunk oly kifogástalanul

megszerkesztett kifejezésekkel gazdagodna, amelyek magyarosak is
és a kifejezni kivánt fogalmat teljesen fedik; ezenkívül pedig régebbi
szerzők jogai is méltányos figyelemben részesülnek. Az ügy érdeké
ben kérem szaktársaim szives hozzászólását; egyúttal pedig a kérdést
a tnűszótárszerkeszíő-bizottság szives figyelmébe is ajánlom.
Terminológiánkba Illés Nándor hozta be a német „Durchforstung" fogalmának kifejezésére
áterdőlés" és )t erdőlés" szava
kat,*) melyeket ő felváltva használt és amelyek nálunk már elég
mély gyökeret vertek.
Más nyelvből mint a németből, nem vehetett volna irányítást
Illés a megfelelő szó keresésénél, mert a többi nyelvekben, amelyek
nek fejlett erdészeti terminológiájuk van, oly szavakkal fejezik ki
az erdőlés fogalmát, amelyeket lefordítani, illetve amelyek fordí
tását erre a fogalomra a magyarban alkalmazni nem lehet. A franczia
„éclaircie" „világossá tételt" jelent, az angol „thinning" -nek is rész
ben hasonló az értelme, részben „vékonyitással" találjuk fordítva,
a dán „Udhugning" „kivágással" fordítható.
Illés Nándornak „áterdőlés" és „erdőlés" szavai ellen utóbb
kifogások merültek fel.
A műszótárszerkesztő-bizottságunk
foglalkozván ezzel az
ügygyei, 1902-ik évi márczius 19-én tartott ülésén ugy határozott,
hogy az „áterdőlés" szó tartandó fenn elsősorban, de meghagyta
az erdőlést tájszónak és a gyérítést is ezek mellett, minek követ
keztében tényleg mind a három szó szerepel nyelvkincsünkben,
negyedikkel (ritkítás) is tarkítva.
Az egységes fejlődés érdekében mindenesetre kívánatos volna,
hogy a műszótárt szerkesztő bizottság intenczióit követve, első
sorban az „áterdőlést" használnók széltében. Ha jól emlékszem,
csak az a kifogás merült volt fel ezzel a szóval szemben, hogy
a német „Durchforstung"-nak szó szerint való fordítása, mig az
„erdőlés" ellen azt hozták fel, hogy eredeti alakjában tágabb az
értelme, mint az a fogalom, amelyet az erdőgazdaságban vele ki
akarunk fejezni.**)
•) Illés Nándor: Erdőtenyésztéstan II. kiadás, 1879., 206. oldal.
"*) A műszótár szerk. bizottság az „erdőlés" szót nem azért ejtette el, mert
tágabb értelmű mint a „Durchforstung", hanem, mert egészen mást jelent:
a székelyek faizási jogosultságának gyakorlását. Szerk.
24'

Szerény nézetem szerint, egyik kifogás sem állhatja meg
a helyét, mert ha kerülni akarjuk akár a német, akár más nyelv
szavának szószerint való fordítását, akkor számtalan szót kellene
kiküszöbölnünk műszótárunkból. Nem aszerint kell megítélnünk a
szót, hogy idegen nyelvben micsoda fogalom felel meg neki,
hanem aszerint, hogy magyaros-e, érthető-e és értelme — eről
tetés nélkül is — fedi-e a fogalmat, amit jelentenie kell. A szó
képzés magyaros volta ellen kifogás nem emelhető, mert igéket
az át- szócskával számtalan esetben látunk összekötve. Ha az
„erdői" szó maga is fedi a fogalmat, vagy esetleg ennél tágabb
értelmű, akkor az „áterdől" szó értelme még csak javit ezen,
mert bizonyos szűkebb térre szorítja.
Viszont azonban nézetem szerint a második kifogás, az
„erdőlés" ejlen is csak akkor volna jogosult, ha a szónak szűkebbkörű értelmezésével a tágabb értelem terén veszítenénk. Az „erdői"
szó mint ige azonban hazánkban csak alig használatos és a
modern irodalomban egyáltalán nem is szerepel, s alig is képzelhető
el, hogy általánosabb használatra juthasson eredeti tágabb értelmé
ben. Igaz, hogy eleinte szokatlanul, idegenül hangzik, de talán csak
azért, mert a szó maga: „erdőlni," jóformán ismeretlen és az a
vidék, ahol használják — ha ugyan ma még forog ez a szó a nép
nyelvén — csak nagyon szük határok közé szorul. De nem von
ható kétségbe, hogy eredeti magyar szó, amelynek tényleg az az
értelme volt mindig: az erdőből bizonyos mennyiségű fát kivágni.
Végeredményben tehát szerény nézetem szerint, helytálló
kifogás egyik szó ellen sem emelhető és a két szó alakban is,
értelemben is oly közel áll egymáshoz, hogy más értelemben
egyiket sem fogjuk használhatni és igy igazán csak az egyéni
izlés, illetve közös megegyezés dolga, melyiket tartsuk meg. Zavart
mindkettőnek együttes használata sem okozhat, ahogy Illés is
felváltva használta azokat; értve alatta azokat a rendszeres vágásokat,
amelyekkel a vágásérettséget még el nem ért erdőkből az állomány
nevelése és ápolása czéljából a fatömegeknek bizonyos részét eltávolítjuk egész addig a határig, amig a záródás esetleges megszakítása még csak ideiglenes marad, tehát csak rövid időre terjed.
Hogy ugyanerre a fogalomra rápazaroljuk a gyérítés és rit
kítás szavakat is, ahhoz talán nem elég gazdag az erdészeti szó-

kincsünk, másrészt pedig ezeknek a szavaknak másutt nagyon jó
hasznát vehetjük, sőt a magam részéről ebben az alkalmazásban
sokkal inkább helyénvalónak tartom őket, mint az „áterdőlés"
értelmében, mert nézetem szerint sem a „gyérítés", sem a „ritkí
tás" szó nem fedi az „áterdőlési müvelet"-nek valódi értelmét.
A dolog természetéből folyik, hogy a gyérítésnek, ritkításnak
keresztülvitele „gyér" (gyéres) vagy „ritka" (ritkás) erdőt kell,
hogy eredményül adjon. De a gyér erdő, ritka erdő fogalma
semmikép sem felel meg annak a képnek, amit az áterdőléssel
kezelt erdő mutat, még erősebb beleavatkozásnál sem, de még
kevésbé gyenge erdőlésnél, amikor a záródás teljes marad és a
gyéritett, ritkított állomány sem nem gyér, sem nem ritka, hanem
sürü! De viszont megfelelnek ezek a szavak teljességgel annak a
képnek, amelyet kapunk, ha a záródásbontó erdőlést addig a
mértékig fokozzuk, amelynél a záródás már egyáltalán helyre nem
áll többé. Ez pedig a „vigályitás!" (Lichtung vagy Auslichtung.)
Ennek a fogalomnak megnevezésére — amint már említettem —
eddig nincs megfelelő szavunk, mert a „vigályos gazdaság, vi
gályitás" szavakat nem lehet megfelelőknek mondani; erre alkal
mazhatjuk tehát nagyon megfelelő értelmezéssel a gyérítés, ritkítás*)
szavakat, amelyek igy jelentőségüknek teljesen megfelelő alkal
mazást nyernek, mert a munka eredményeképpen tényleg gyér,
ritka erdőt nyerünk. Ertjük pedig alatta ezek szerint azokat a
rendszeres vágásokat, amelyekkel a vágásérettséghez közel álló
(fiatal erdőkben nincs ennek helye) erdőből a lábon maradt
faegyedek növekvésének erőteljes fokozása és a vágásforduló alatt
termelhető fatömegnek gyarapítása végett a fáknak oly nagy számát
vágjuk ki, hogy a koronák záródása véglegesen vagy legalább hosszú
időre meg legyen szakítva.
A felújításokban, fiatalosokban alkalmazott, az áterdőléshez
hasonló vágásokra, amelyek czélja a betolakodott gyomfák, sarjak
és cserjék kiszedése, érvényben marad a „gyomláló, tisztító vágás",
valamint a természetes felujifás vágásaira is érvényben maradhat
nak a szokott kifejezések.
*) Ebben az értelemben használva is látjuk már ezeket a szavakat Vadas :
Az ákáczfa monográfiájában (199. old.).
«3*
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Tanulmány egyik felsőmagyarországi uradalom
fatermékeinek értékesítéséről.*)
z 1912. évi nyár kezdetén a faszakmában jól ismert és velem
barátságos viszonyban álló ügyvéd figyelmeztetett egy
érdekes faüzletre, melyet egyik felsőmagyarországi nagy
uradalommal létesíteni lehetne.
I.
A N-i uradalom ugyanis ügynöke által közzétette, hogy
1912—1923. évi faterményeit egy vállalkozó társulása és annak
közreműködése mellett értékesíteni kívánja. Erre vonatkozó feltéte
leit következőleg állapította meg:
1. Az uradalmi erdőhivatal 1912-től 1923-ig az uradalom
által létesitett iparvasuton N-re fogja kiszállítani az évente 200
kat. hold erdejéből kitermelendő faanyagot — az uradalom saját
szükségletének kivételével —, még pedig a haszonfát az ott léte
sítendő fürészgyár rönkterére, a tűzifát pedig normál vagonokba
rakva N. állomásra.
2. A faanyagok értékesítése czéljából az uradalom és a vál
lalkozó 10 évi időtartamra betéti társaságot alapit, melynek tőkéje
300.000 koronával magasabb legyen, mint amennyibe három keretfürészszel és tartozékaival felszerelt fürészgyár épitése kerül. Az
uradalom a fent jelzett alaptőkéhez 55%-aI, a vállalkozó 45%-al
járul hozzá, a nyereség és veszteség pedig ugy az uradalmat, mint
a vállalkozót 50—50% arányban illeti meg. A vállalkozót ekként
illető előny honoráriumnak tekintendő, a vállalatnak a vállalkozó
által végzendő szakszerű vezetéseért és abban a betéti társasüzlet
üzemvezetőjének díjazása is benfoglaltatik, ugy hogy e czimen a
társulatnak semmiféle dijak és egyéb költségek fel nem számithatók.
3. A társüzletet terhelik a fürészgyár, gőzölő és szárító, nem
különben a fürészüzemhez szükséges raktári vágányok létesítési
költségei. A fürésztelephez szükséges területet N. állomás mellett, az
uradalommal megállapítandó évi bérért, bocsátják a betéti társaság
rendelkezésére. 10 év letelte után a fürészgyár és tartozékai az
*) Üzleti körökből kapjuk e leírást, amely érdekes példát mutat a keres
kedelmi kalkuláczió szokásos alakjáról.
Szerkó

uradalom tulajdonába szállnak át, mely azokat az önköltségi
árak 25%-ának megtérítése mellett veszi át és az ebből a vállal
kozóra eső 12 /2%-ot neki megfizeti. A visszaadandó gépeknek
teljesen használható és munkaképes állapotban kell lenniök; az
épületek pedig legjobb karban, de a természetes avulás tekintetbe
vétele mellett, adandók át.
4. Az uradalmi erdőhivatal és az alapítandó betéti társulat
között szerződés kötendő, melynek feltételei a következők:
Az uradalom a fentnevezett helyekre szállítva, a következők
ben felsorolt faanyagokat adja át. Ugy mint:
a) Biikktörzseket 25 cm középátmérővel kezdődő vastagsággal
és 2'40 m-re\ kezdődő, 20—20 cm-rel növekedő hosszakban köb
méterenként 15 K-ért. 5 cm átmérőnél nem nagyobb vakgöbök és
nagyobb göbökből folyóméterenként 1 drb. megtűrendő; legalább
35 cm erős rönköknél megtűrendő továbbá a korhadt, vagy üres
bél 12 cm átmérőig és valamennyi törésnél, a középátmérő egy
harmad részénél nem nagyobb, egészséges barna bél. A barna bél
átmérőjének mérésénél a kiágazó sugarak nem veendők figye
lembe. Korhadt, vagy üres bél, mely több mint 12 cm átméretü,
a rönk köbtartalmából levonatik. Egészséges barna bél, mely a
rönk középátmérője egyharmadánál nagyobb, átveendő, de a
fent előirt méretet túlhaladó barna bél minden 3—3 cm-\éért
1—1 cm vonatik le a rönk átmérőjéből. A mérés kéreg nélkül
eszközlendő, illetve a kéregre a rönk középátmérőjéből levonandó:
30 cm rönkvastagságig 1 cm, 31—50 cm vastag rönköknél 2 cm,
51 cm-nél vastagabb rönköknél 3 cm.
b) Tölgyfarönk, minőség: egészséges l 50 m hossztól felfelé.
Árak, kéregnélkül értve, köbméterenként:
1

-

24 cm erős 4U0 m hosszig ... ___ ...
...
24 „
„ 4-00 m-nél hosszabb
25—50 „
„ 4-00 m hosszig ... ,
25—50 „
„ 4-00 m-nél hosszabb
51 cm-től felfelé erős, 4 0 0 m hosszig ... ... ... ...
51
„
„
M 4 00 m-nél hosszabb __. ...
-

18'— K
24-— K
35'— K
45-— K
50-— K
60 — K
-

c) Juhar-, gyertyán- és kó'risrönkó'k átvételi feltételei ugyanazok,
mint a tölgyrönkőké, ár köbméterenként 30 — K.
-

d) Nyir-, nyár- és égerfarönkők 20 cm középátmérőtől és 2 00 m
hossztól kezdve köbméterenként 16"— K.
e) Tölgytávirdaoszlopok, egyéb gömbölyű oszlopok a fenti
tölgyfa-árjegyzék szerint.
f) A tűzifa- árakat az uradalmi erdőhivatal előzetesen álla
pítja meg; a szállítandó tüzifafélék a következők:
Bükk- és gyertyánhasábfa, osztályozatlan, legalább 14 cm
vastag rönkből hasítva.
Tölgy-, cser- és egyéb kemény lombfából készült hasábfa,
mint a bükkhasábfa.
Bükk- és tölgydorongfa 6—13 cm vastag darabokban, osz
tályozatlan; a fenti háromféle tűzifánál a görcsmentesség és korhadás tekintetében a bécsi szokványok mérvadók.
Selejtfához tartoznak: tönkök, idomtalan hasábok, egészen
görbe, vagy gyönge dorongok és nyir, éger, nyár és egyéb itt
fel nem sorolt fanemekből készült tűzifa.
Az összes előforduló fanemüek vegyesen szállíthatók.
g) Bognárfa a jelenleg szokásos árak mellett számláztatik.
h) Oly, iparczélokra alkalmas hasábokat, melyeket a betéti
társaság a fürészgyárban felkiván dolgozni, saját költségén kiválaszt
hatja a tűzifából.
5. A köbméterenként elszámolandó fa minden darabja számozó
kalapácscsal folyó számmal látandó el. Az erdőben történt felrakás
nál minden iparvasuti kocsirakományhoz szállítólevél állíttatik ki,
mely szerint a fürészgyár a fát átveszi és az átvételt az erdőhiva
talnak elismeri.
-

6. N-ben raktárnok tartandó, ki a megérkező haszonfát a
fürészgyárnak átadja és az átvételi elismervényeket az uradalmi
erdőhivatalnak beszolgáltatja; ez a raktárnok a rönkök lerakását
is eszközölteti az iparvasuti kocsikról, de a fák további elhelyezése
a rönktéren nem feladata az uradalmi hivatalnak.
7. Az uradalmi erdőhivatal, illetve annak közege, t. i. a raktár
nok, lerakatja a tűzifát az iparvasuti kocsikról, azt nagyjában (hasáb,
dorong, selejt) osztályoztatja és a tüzifaraktáron máglyáztatja. Netáni
további osztályozás a betéti társaság költségére történik. Ha szállí
tási rendelések vannak, a tűzifa az erdőből érkező kocsikból, az
uradalmi erdőhivatal költségén, közvetlenül a normál vagonokba

rakatik be. Az elszállított tűzifa mennyisége a vasúti hivatalos mér
legelés adatai alapján számoltatik el.
8. Helyi eladásoknál a tűzifa súlya az uradalmi erdőhivatal
által létesítendő hídmérlegen állapittatik meg; ezen helyi eladások
nál rendes bárczakönyvek vezettetnek, melyek szerint az eladott fa
súlya és ára elszámoltatik.
9. Minthogy az uradalmi erdőhivatal az erdőterményekből
a rönköket a rönktérre, a tűzifát pedig a tüzifaraktárba, illetve a
normál vagonokba rakva szállítja, az a vágány, amely a rönktérről a tüzifaraktárhoz vezet, nemkülönben azok az összekötő
vágányok, melyek ezen utóbbi raktártól a normál rakodóvágány
hoz vezetnek, az uradalom által építendők. Eszerint a betéti tár
saság ezen létesítési költségekhez nem járul hozzá, ellenben köteles
a normál rakodóvágány fentartásánál felmerülő költségek felét
viselni és ugyancsak a betéti társaságot terheli a normál rakodó
vágány létesítési költségeinek 20 évi törlesztését tekintetbe véve,
évi egy huszadrészének 50 százaléka.
10. A fürészhulladék és a fürészpor a betéti társaságé.
11. A betéti társaság köteles rendes könyvvitelt vezetni a be
vételezett fanemekről és azok felhasználásáról, a fakihasználási
eredményről, valamint az értékesítésről is. A könyvekből legpon
tosabban megállapítható legyen, hogy mely kiadások terhelik az
egyes fürészárukat és a tüzifaeladást stb., ugy hogy minden zárlati
év végével a minden egyes termelési ágra eső megterhelés helyes
legyen és hogy az uradalmi erdőhivatal részére a jó konjunktúrá
ból eredő több-bevétel tekintetében kikötött részesedés pontosan
megállapítható legyen.
12. Az uradalmi erdőhivatalnak jogában áll a fürészgyári kezelést
mindenkor ellenőrizni és a könyvvitelbe betekinteni.
13. Az uradalmi erdőhivatalnak a konjunktúrából kifolyólag
a következő részesedés biztosíttatik:
a) A fürészrönkőkre vonatkozólag. A betéti társaság kiegyen
líti az uradalmi erdőhivatal által a fent kikötött alapárak szerint
havonta kiállított számlákat a szállított rönkanyagról. Minden zárlati
év végén kiszámítandó az összes értékesített bükkfürészáruk átlagos
eladási ára, ha az m -ként 54 koronánál magasabb, akkor az uradalmi
erdőhivatalnak a többleti összegből 2 6 % kifizetendő, ugyanezen el3

3

járás követendő a tölgyfürészáruknál, melyeknél /re -ként 100 koronán
felüli átlagos értékesítés esetében 3 3 % illeti az uradalmi erdőhivatalt
a többleti összegből. Kiköttetik, hogy valamennyi 25 cm és ezen
felüli vastag bükk- és tölgyfa a fürészgyárban dolgoztassák fel.
Egyéb fanemekből készült fürészáruknál az uradalmi erdőhivatalnak
részesedése nincsen.
b) Az összes oly tölgy-, juhar-, gyertyán-, kőris-, nyir-, nyár- és
égerfarönkők, melyeknek átmérője 25 cm-en aluli, ideértve a távirdaoszlopokat, egyéb gömbölyű oszlopokat és a bognárfát is, a betéti
társaságnak havonta az alapárakon számláztatnak. Ezeknél az ura
dalmi erdőhivatal akként van a konjunktúra tekintetében érdekelve,
hogy őt a zárlati év végén elért ártöbbletből 2 6 % részesedés illeti.
c) A tűzifa eladási ára azonnal az átadásnál állapittatik meg,
ugy hogy a betéti társaság javára az általa elért eladási árakból
10% vonatik le. Az ekként eredő maradvány képezi azt az árt,
melyért a tűzifa a betéti társaságnak számiáztatni fog.
d) Ipari czélokra kiválasztott tüzifahasábok után a betéti tár
saságot a fenti 10% jutalék nem illeti meg.
II.
A fenti feltételek alapos tanulmányozása után azonnal láttam,
hogy jó vállalatról van szó és miután ezt egy faüzletekkel foglal
kozó tekintélyes czéggel közöltem, könnyű volt attól azt a kötelező
ígéretet nyernem,* hogy a szóban forgó vállalatokba belemegy, ha
ahhoz én is, bár aránylag kis tőkével, hozzájárulok és ha a hely
színre való utazásom és az ottani körülmények és viszonyok meg
vizsgálása után is, ajánlani fogom az üzlet megkötését. Ezek után
azonnal N-re utaztam és ott elsősorban arról győződtem meg,
hogy az uradalom tulajdonosa már azon van, hogy egy ottani
fakereskedőcsoporttal az üzletet megkösse. Kérésemre azonban meg
ígérte, hogy az üzletnek megkötését az illető reflektánsokkal függő
ben tartja addig, mig én — következő néhány napon belül —
az üzletre vonatkozó viszonyokat és körülményeket tanulmányozom,
az erdőkben az értékesítésre szánt faállományokat megtekintem és
neki ennek megtörténte után véleményemet, illetve elhatározásomat
tudtára adom.

Meggyőződtem arról, hogy a kitermelés alá kerülő fa minő
sége teljesen megfelelő, hogy a munkásviszonyok nem rosszak és
láttam, hogy a fatermények, kövek és kavics, valamint a gazdasági
termények szállítása czéljából egy, összesen mintegy 30 kilométer
hosszú, rendkívül szolid módon épített és aránylag nehéz sínrend
szerrel és erős mozdonyokkal felszerelt 76 cm nyomtávú, úgy
szólván állandó jellegű iparvasut épül, melynek egyik része 1913. év
tavaszán üzembe helyezhető lesz. De másrészről meggyőződtem
arról is, hogy abban az esetben, ha a tervezett üzlet az uradalom
által közölt feltételek alapján létre,jön, az uradalom tulajdonosá
nak rendkívüli kereskedelmi jártassága és korrekt eljárása, valamint
az uradalmi erdőhivatal bürokratizmusa és nagyobbmérvü erdő
kihasználások körüli tapasztalatainak némi hiánya folytán elkerülhetlen lesz, hogy az uradalmi erdőhivatal és a vállalkozó között
igen sok nézeteltérés ne keletkezzék, úgyannyira, hogy a tervezett
társasüzlet nem lesz simán lebonyolítható, hanem inkább forrása
lesz sok kellemetlenségnek és esetleges pereknek. Lemondtam
tehát arról, hogy a tervbe vett vállalati ügylet létrehozásával tovább
foglalkozom.
N-ről való elutazásom előtt azonban felkerestem az uradalom
tulajdonosát és nyíltan elmontam neki a fentiekben körülirt véle
ményemet és elhatározásomat, egyúttal kifejezést adtam azon néze
temnek, hogy óvakodjék valamely vállalkozóval a tervezett társ
üzletbe bocsátkozni és miután nála idegen pénzbeli hozzájárulás
szükségéről szó sem lehet, bonyolítsa le a szóban forgó üzletet
saját kezelése alatt. Végül megkértem, hogy mielőtt netán az
őt sürgető fentemiitett fakereskedő-csoporttal szemben döntő
lépést tesz, engedje meg, hogy néhány nap múlva előterjeszt
hessek neki egy expozét a fa értékesítésére stb.-re vonatkozólag,
megjegyezvén, hogy én kész volnék ezen termelési és értékesítési
üzletnél — ugy, mint ily módon más nagyobb erdőüzletnél is
érdekelve vagyok — szerény, csak mintegy biztosítékul szolgáló
pénzösszeggel résztvenni és az üzem vezetését elvállalni. A bir
tokos ur erre megígérte, hogy előterjesztésemet bevárja, ha azt
4—5 napon belül beküldőm.

Expozé a N-i fürészgyári üzletre és a vele egybekötött uradalmi
különféle faanyagok bizományi eladására vonatkozólag.
A lent következő, a rentabilitásra vonatkozó számitások az
eddig nyert informácziók az eddigi megfigyelések és a módosított
rönkszállitási feltételek (lásd VI. szakasz) alapján eszközöltettek.
Az uradalmi erdőhivatal szállítja az uradalom által külön rend
szeresítendő fürészgyári üzletnek 10 éven át az összes felfürészelésre
alkalmas rönkfát, mely az évente mintegy 200 kat. hold kiterje
désű vágásokban, melyeknek faállománya 80—100 éves, termel
hető. E tárgyban az uradalmi fürészgyári üzlet és az uradalmi
erdőhivatal között megállapodás létesítendő.
Ezen évi vágások, általános becslés szerint, ki fognak adni:
mintegy 40 hold tölgyesből á 75 m .__ ... = 3.000 m rönkfát
mintegy 160 „ bükkösből á 110CT ... ... = 17.600 „
összesen ...
20.600 m rönkfát
Fenti 3000 m tölgyrönk előreláthatólag a következő méretű
rönkökben fog kikerülni:
3

3

3

3

3

cm %

m

3

hosszú

1200 2-00—4-00 m
4-10 m-en felül
78 = 600
450 2-00—4-00 m
33—50
„ 30 = 900
v«=
„
4-10 m-en felül
V2 = 450
V 2 = 150 2-00—4-00 m
51 és több,, 10 = 300 ii
4-10 m-en felül
V 2 = 150
r,
összesen
3000 m
Eszerint az uradalmi erdőhivatalnak évente fizetendő lesz:
1200 ni tölgyrönkért
. á 18-— K = 2 1 . 6 0 0 K
600 „
„
á 24-— K = 14.400 „
450
„
á 35-— K = 15.750 „
450 „
„
... ___ ... á 45-— K = 20.250 „
150 „
„
á 5 0 - ~ K = 7.500 „
150 „
— á 60-— K = 9.000 „
3000 m tölgyrönkért átlag .__ á 29'50 K = 88.500 K
A fentemiitett 17.600 m bükkrönkért 28 cm vastagságtól és
2'40 m hossztól felfelé á 15 K, évente fizetendő az uradalmi erdő
hivatalnak = 264.000 K.
25—32 erős 60 = 1800 ebből

3

3

n

3

3

Fürészüzem.
A) Nyersbevételek.
A fenti 3000 m
tölgyfarönkből kikerül 4 0 % kihasználás
mellett 1200 m fürészáru, melyből lesz mintegy:
4 0 % - 4 8 0 m deszkaanyag á 130 K ab vagon N = - 62.400 K
2 0 % = 240 m hosszú friez á 105 K ab
„
N = 25.200 K
4 0 % = 480 m rövid friez á 95 K ab
„
N = 43.200 K
Össz. 1200 m
Átlag á 109 K
= 130.800 K
3

a

3

3

3

3

A fentemiitett 17.600 m bükkrönkből 5 0 % kihasználás mellett
kikerül 8800 m fürészáru, melyből nyerhető mintegy:
3

3

m deszkaanyag á 70 K ab vagon N = 277.200
2 0 % = 1760 m hosszú friez á 62 K ab
„
N = 109.120
3 5 % = 3080 m rövid friez á 53 K ab
„
N = 163.240
Össz. 8800 m
Átlag á 62-45 K
= 549.560
Összesítés:
Nyersbevétel tölgyfürészárukért... ... ... ... ... ... 130.800
„ • bükkfürészárukért
... 549.560
Nyersbevétel összesen ... ___ 680.360
450/0 =

3900

3

3

3

3

K
K
K
K
K
K
K

B) Termelési és üzemvezetési költség.
1. A fűrészrönk beszerzési ára, mint fent:
3.000 m
17.600 m

3
3

tölgyfa 11
bükkfa

88.500 K •
264.000 K 352.500 K

2. A fürészgyár amortizácziója. Az évi mintegy
20.000 m -bő\ álló fürészrönkmennyiség feldolgozására
elegendő 3 keretfürészszel felszerelt gőzüzemű fürész
gyár. Miután azonban beállhat az áz eset, hogy vala
melyik évben nagyobb mennyiségű fürészrönk lesz fel
dolgozandó, azért a fürészgyár ugy létesítendő, hogy
elegendő hely és elegendő gőzerő legyen egy 4-ik keret
fürész üzembehozatalához. A fürészgyár szolidan épít
tessék és a keretfürészeken kivül elegendő körfürészszel és egyéb segédgépekkel szerelendő fel, megfelelő
Átvitel
352.500 K
3

Áthozat

352.500 K

nagy gőzölő és a friezekre való tekintettel egy száritókamara is építendő. Azonkívül ellátandó a fürésztelep
a szükséges kezelővágányokkal, még pedig a rönktérről
a fürészgyárba, a fürészcsarnokból a fürészáru-rakhelyre,
a gőzölőhöz és a száritóhoz, a normál rakodóvágány
hoz és végül a kezelési vágányokkal a fürészárurakhelyen. Hivatalnokok és munkások részére épületeket
létesíteni nem szükséges, mert ezek részére lakások a
közeli N. városban találhatók. Az egész fürésztelep léte
sítési költsége, a villanyvilágításhoz tartozó felszerelést,
és valamennyi, a fürészüzemhez szükséges szerszámot,
eszközöket stb. beleértve 200.000 K-ra vehető. Miután
ezen költségek 20 évi üzem alatt teljesen amortizálandók és miután az üzem befejezésekor a gépberende
zésekért mintegy 25.000 K fog befolyni, összesen
(200.000—25.000) 175.000 K amortizálandó, vagyis
évente
... ...
.

8.750 K

3. Haszonbér a fürésztelepért, körülbelül 5 kat. hold,
120 K-val számítva,

évente

... ...

600 K

4. Für észgyári kezelés.
Személyzet:
1
1
1
1
1
1
1
3
3
8
8

gépész
gépkezelő
fütő
olajozó
fürészélesitő
lakatos
szíjgyártó és
asztalos
keretfürészmester
«
segitő
körfürészmester
„
segitő

havi
„
n
»
„
„

300
180
160
160
180
180

K, tehát
K ,<
K
„
K n
K „
K
»

„ 200 K „ „
havi 180 K, tehát
a 150 K v
havi 180 K „
„ 150 K v

egy évre
„
»
.
»
n
»
.
„
„
„

3.600
2.160
1.920
1.920
2.160
2.160

K
K
K
K
K
K

„
2.400 K
egy évre 6.480 K
„
»
5.400 K
„
„
17.280 K
|« v
14.400 K

Átvitel

59.880 K 361.850 K

Áthozat ... ... 59.880 K 361.850 K
2 felvigyázó a fürészcsarnokban
havi 200 K, tehát egy évre 4.800 K
2 felvigyázó a fürészáruraktáron
havi 180 K, « „ „
4.320 K
1 felvigyázó a rönktéren
havi 180 K,
,. ,,
2.160 K
1 éjjeliőr
„ 125 K „ „ „
1.500 K
10 napszámos a fürészgyárban évente
2900 nap, á 3'50 K
10.150 K
12 napszámos a rönktéren, évente 3480 nap,
á 350 K
12.180 K
8 napszámos a gőzölőnél, évente 2320 nap,
á 3 K
...
6.960 K
25 napszámos anyagszortirozás és máglyázásnál, évente 7250 nap, á 3 K
. 21.750 K
123.710 K
Ez összeg után 2 / 2 % betegsegélyző és
balesetbiztosítási díj
:
. 3.093 K 126.803 K
5. Üzemi anyagokért havonta 1000 K—
12.000 K
1

6. Fiirészáruk berakásáért:
370 kocsirakomány deszkaféle á 5 K
2000_^
3560/7Z

=

1 6 7

^

hosszú friez á 6 K

1.850 K
1.002 K

8

£2^L
297
„
rövid
1 felügyelő havi 180 K
=

» á7K

Ez összeg után 2Vao/o betegsegélyző
balesetbiztosítási dij
.__
... ...
A rakodóvágány amortizácziója ...
834 kocsirakomány mérlegelési dija
szállítólevelekért á 1-50 K
Átvitel

és
...
...
és

2.079 K
2.160 K
7.091 K
177 K
246 K
1.251 K

8.765 K
509.418 K

Athozat

509.418 K

7. Üzemkezelési költség:
1 üzemvezető évente... ___ ... ... ... ... ...
1 könyvelő
1 pénztáros
...
1 comptoirista
.
... ... ...
___ „ ,
1 irodaszolga ___
... ...
irodai és utazási költség... ...
... ...
különféle tiszteletdijak stb.

7.200 K
3.600 K
3.600 K
2.160 K
1.560 K
2.000 K
1.500 K 21.620 K

8. Adó.
A nyersbevételek összege ... ... ... ...680.360 K
ebből leütendő az uradalmi erdőhivatal része
sedése, t. i. mintegy ... ... ... ... ... ... ... 20.000 „
a fenmaradó
660.360 K
összeg után 10%, vagyis 66.036 K nyereség képezi
a kereseti adó alapját, miszerint a kereseti adó a
nyereség V i o része, vagyis ... ... ...
. 6.603 K
ehhez 4 0 % pótadó
2.641 K
„ 30°/o községi adó
1.981 K 11.225 K
9. Biztosítási dij.
a) A fürészgyár értéke 200.000 K, ezután 2 5 % díj
számítandó... ... ... ...
... ... ... ...
5.000 K
b) A fürészáru eladási
értéke
.
... 680.360 K
ebből le 10% nyereségért
68.036 K
marad
612.324 K
ennek V a része, mint mindenkori kész
let, kiteszen 204.081 K-át és ebből V* része,
vagyis 50.102 K 25%o dij mellett =
és A része, vagyis 153.979 K 6%o dij
mellett
—
. ...
Átvitel ...

1.253 K

B

: 924 K

7.177 K
549.440 K

Áthozat .
549.440
10. Igazgatási költség Budapesten:
1 igazgató fizetése
...
...
8.000 K
1 irodai hivatalnok fizetése ... ... ... ...
4.000 K
1 irodaszolga fizetése
... ...
1.800 K
irodahelyiség bére ... ... ...
1.500 K
világítás, fűtés, irodai költség, utazások ...
3.500 K
18.800
11. Delcredere 2 % 680.360 K után ...
13.607
Termelési és üzemvezetési költség összege
581.847
A nyesbevételek fenti összege ... ...
680.360
A kiadások fenti összege
581.847
Marad mint nyereség
98513
E nyereségösszegből levonandó az ura
dalmi erdőhivatalnak járó részesedése, u. m.
a) 1200 m tölgy fürészárunál 100 K
és 109 közötti különbözet, vagyis 9 K köb
méterenként =
10.800 K
b) 8800 m bükkfürészárunál 54 K és
62"45 K közötti különbözet, vagyis 8 45 K
köbméterenként =
74.360 K
ezen, összesen ... ... 85.160 K-át
kitevő összegből az uradalmi erdőhivatalt
megillető 25%, vagyis
21.290

K

K
K
K
K
K
K

3

s

-

Eszerint a fürészüzem tiszta nyeresége ... ...

K

77.223 K

Bizományi üzlet.
A fürészgyári üzlet elvállalja az uradalmi erdőhivatal által készí
tett és az N-i tüzifatelepre beszállított fatermények bizományi el
adását 10% jutalék ellenében.
Az ily módon eladásra kerülő áruk eladási összegei évente
hozzávetőleg a következők lesznek:
a) Távirdaoszlopok, kisebb méretű épületfa, donga- és bükkhasitványok stb.
... ... ...
___ .__
25.000 K
b) Tűzifa, mintegy 1500 kocsirakomány, á
130 K-val, ab vagon N
195.000 K
Összesen
Erdészeti Lapok

210.000 K
25

eszerint a 10% provízió összege
ebből levonva delcredere, adó és egyéb költségekért
5%-ot a 210.000 K után =
Eszerint a bizományi üzlet tiszta nyeresége
A nyereség összesítése:
a fürészgyári üzemnél ... ... ... ... ... ... ... ... ...
a bizományi üzletnél ... ... ... ... ... ... ...
Összes nyereség ... ...

21.000 K
10-500 K
10.500 K
77.223 K
10.500 K
87.723 K

IV.

A N-i fürészüzlethez szükséges forgótőke kiszámítása.
Ezen kiszámításnál a fenti szakaszban felsorolt adatok vétet
tek alapul.
1. Fürészrönk. Az erdőhivatal a rönkfát lehetőleg havi egyenlő
mennyiségben szállítja, eszerint az uradalmi erdőhivatal számlái
havonta ki fognak tenni:
a tölgyrönkért
88500 = 7.395 K
12
a bükkrönkért
264800 = 22.000 K
12
A tölgyfarönkből készült fürészáru elkészültétől számítandó
6 hónap múlva kerül eladásra és miután az eladott árukról kiállított
számlák a számlázástól számítandó 30 napnál előbb nem egyenüttetnek ki, a fürészgyárnak 7 havi rönkszállitás értékét kell meg
fizetnie, mielőtt bevétele van, tehát: 7 X 7395 =
51.765 K
A bükkrönkből készült fürészáru elkészülésétől
számítandó 3 hónap után kerül eladásra, minélfogva
a bükkrönk beszerzésére szükséges 4 X 22.000 = . . . 88.000 K
Összesen 139.765 K
Ebből azonban levonandó a fürészáruk eladásából
egy hónapra eső nyereség hányada
7.319 K
132.446 K
2. A fürésztelep létesítési költsége ... ... ... ... 200.000 K
3. Haszonbér a fürésztelepért, fél évre ... ... ...
300 K
Átvitel
332.746 K

Áthozat

332.746 K

4. Fürészgyári kezelési költség.
Az évi termelés 10.000 m
fürészáru és ennek
költsége 126.803 K, egy köbméterre esik tehát 12-68 K.
Addig az időpontig, amikor a fürészáru eladása meg
kezdhető, kifizetendők a kezelési költségek, tehát:
3

a tölgyfáért ^ ~ X 7 = 700 m á 12-68 K = 8.876 K
3

3

a b ü k k f á é r t — ^ X 4 = 2.933/ra ál2-68K = 37.190K 46.066 K
5. Üzemi anyagok /ra -ként JQQQ Q —
3

tehát 700 m tölgyárunál =
2933 , bükkárunál=
s

6. A

fürészáruk

10000 ~

v a

^'

840-— K
352Q-— K

berakási
v

2 '

s

n

o

1'20 K

r

m

költsége

4.360 K

3

/ra -ként
-

^ vagononként 10 56 K.

Egy hónap alatt elszállittatik - — - = = 833 m , vagyis
79 vagon, mely mennyiség berakási költsége á 10'56 K
828 K
21620
7. Üzemkezelési költség IQQQ Q = 2'16K/w -ként,
tehát addig, mig az eladások megkezdetnek (a fenti
4. pont szerint 700 + 2933), 3633 m
fürészáruért
á 2T6 K
7.847 K
8. Adó. A fent, 11.225 K-val előirányzott összeg
ből, 2 negyedévi részlet ... ... ...
... ... ... ... 5.613 K
9. Biztosítás. A
fent, 7177 K-val előirányzott
összegből egy fél évi hányad ... ... ... ... ... ... ... 3.089 K
18800
10. Az igazgatási költségek ^QQQ Q = 1'88 K
tesznek ki /ra -ként, tehát addig, mig az eladások meg
kezdetnek, 3633 m fürészáru után ... ... ... ... ... ... 6.830 K
11. Delcredere ... ... ... —
12. Előre nem látottakra
... 22.621 K
Forgótőke összege ... ... .!'. ..
... 430.000 K
3

3

3

3

3

25*

Fogalmazvány az uradalmi erdőhivatallal kötendő egyezményről.
Ebben főleg az uradalom eddigi feltételeitől való eltérések
és kiegészítések vannak felsorolva, u. m.:
1. A megállapodás időtartama 10 év, mely az 1912/13. dön
tési idénynyel kezdődik.
2. Az uradalmi erdőhivatal szállítja a N-i fürészgyári üzletnek
minden szerződési évben mindazon tölgy- és bükkrönkfát, mely
az évente tarolás alá kerülő, általa meghatározandó vágásterüle
teken az alábbi 3. és 4. pontban körülirt minőségben termelhetőAz évi vágásterület mintegy 200 kat. hold.
3. Tölgyrönkfa. A rönkök egészségesek, nem hasadtak és
lehetőleg egyenesek legyenek. Vakgöbök és egészséges göbök
5 cm átmérőig megtürendők. Nagyobb, egészséges göbökből
folyóméterenként ne forduljon elő több, mint 2 darab. A végek
fürészszel merőlegesen levágandók. Méretek 2*00 m hossztól
kezdve fokozatosan 1—1 decziméterrel növekednek. Minden rönk
nek legalább 5 cm számításba nem jövő felülmérettel kell bírnia.
Az erősség kéreg nélkül mérve, 25 cm-től kezdődik. Ovális alakú
rönköknél két egymásra merőleges átmérő átlaga szolgál a köb
tartalom megállapítására, melynél cm-ek törtrészei nem vétetnek
számításba. Árak. Az N. fürészgyár rönktelepére, az iparvasuti
vágánytól 3—4 m távolságban lerakott tölgyrönk árai a következők:
25—32 cm átmérő
25—32 „
„
33—50 „
„
33—50
51 cm-en felül „
51

2-00—4-00 m hosszig köbm.-ként
4-10 m-en felül hosszú
„
2-00—4-00 m hosszig
„
4 10 m-en felül hosszú
„
2-00—4-00 m hosszig
„
4-10 m-en felül hosszú
»
-

18 K
24 K
35 K
45 K
50 K
60 K

A rönkök görbülete folyóméterenként 2 cm ivmagasságot ne
haladjon meg.
4. Bükkrönkfa. Méretek: a középátmérő 28 cm-től kezdve, hossz
2 40 métertől kezdve 20—20 cm-el növekedve, 5 cm felülmérettel.
A mérés kéreg nélkül eszközlendő, illetve a kéregre a rönk közép
átmérőjéből 30 cm vastag rönknél 1 cm, 31—50 cm vastag rönknél
2 cm, 51 cm-nél vastagabb rönknél 3 cm levonatik; a rönkök végén
-

előforduló repedések a rönk átmérőjénél ne legyenek hosszabbak.
Fülledt rönkök a szállításból ki vannak zárva. A bükkrönkők minő
ségére vonatkozó egyéb feltételek, valamint a juhar-, gyertyán-, kőris-,
nyir-, nyár- és égerfarönk és a tűzifára vonatkozó feltételek az ura
dalom előírása szerint (lásd I. szakasz).
5. Az erdőhivatal jelentse be, minden év szeptember havában,
hogy hozzávetőleg hány m ' rönköt szándékozik a következő évi
döntési idényben termelni, illetve szállítani. A minimális mennyiség
ne legyen kevesebb 15.000 /w -nél, a maximális mennyiség ne legyen
több 25.000 m*-né\.
6. Az uradalmi erdőhivatal igyekezni fog, hogy az illető döntési
évben termelt rönkanyag lehetőleg egyenlő nagy havi részletekben
szállíttassák a N-i rönktelepre.
7. Ha az erdőhivatal a rönkszállitással annyira elmaradna, hogy
a N-i fürészgyárat fürészrönk hiánya miatt 5 egymásután következő
napon át üzemen kivül kellene helyezni, akkor az erdőhivatal
legyen köteles minden ily 5 napi szünetelést követő további üzemen
lrivüli napért bizonyos közösen megállapítandó kártérítési összeget
megfizetni a fürészüzletnek. Ha ily rönkhiány vismajor folytán
állana be, ezen kikötés nem veendő figyelembe.
8. Az uradalmi erdőhivatal 10 évi időtartam alatt a fenti 2-ik
pontban emiitett 200 kat holdon kivül nem fog kitermelés alá
venni oly erdőrészeket, melyekben a fenti 3. és 4. pontban körülirt
fürészrönkőt termelni lehetne.
9. Az uradalmi erdőhivatal lemond arról, hogy azokban az
erdőrészekben, melyek jelen megállapodás tárgyát képezik, oly
faanyagból, mely fürészrönkre alkalmas, hasított bükk- és tölgy
dongát és bükkbognárfát (subbia) termeljen.
10. Az egyes hónapokban a N-i fürésztelepre beszállított
fürészrönkőkről az uradalmi erdőhivatal a következő hó 1-ső
napján számlát fog kiállítani és a N-i fürészgyári üzlet legyen
köteles ezen számlák összegét legkésőbb 30 napon belül a számla
keltétől számitva minden levonás léikül készpénzben megfizetni.
11. Minden zárlati évre vonatkozólag kiszámítandó valamennyi
értékesített bükkfürészáru átlagos eladási ára és ha az köbméteren
ként 54 koronánál magasabb, akkor az uradalmi erdőhivatalnak
a többlet összegéből 2 5 % fizetendő ki. Ugyanezen eljárás köve?

8

tendő a tölgyfürészáruknál, ha azoknál köbméterenként 100 koro
nán felüli átlagos értékesítés éretett el.
12. Az uradalmi erdőhivatal bizományi eladásra átengedi a
N-i fürészgyári üzletnek a N-i tüzifaraktárra szállított, értékesítésre
szánt tűzifáját és egyéb haszonfáit az ab N. elért eladási árak után
számítandó 10%-os díjazás ellenében.
13. A N-i fürészgyári üzlet magára vállalja az ezen bizo
mányi eladásoknál felmerülő delcrederét.
14. Mindazon munkálatokat, felügyeleti és kezelési költségeket,
melyek a bizományba adott anyagok kezelésénél felmerülnek, az
uradalmi erdőhivatal eszközölteti, illetve viseli azok költségét.
15. A bizományi üzletre vonatkozó elszámolás minden hó
végén eszközöltetik és az illető számlák kiegyenlitése a számlák
kiállításától számítandó 30 napon belül történik.
16. Ha a N-i fürészgyárüzlet a N-i raktárba beszállított, vagy
még az erdőben levő tűzifából ipari czélokra alkalmas hasá
bokat kivan kiválasztani, hogy azokat a fürészgyárban tovább fel
dolgozza, az neki megengedtetik, de köteles a fürészgyári üzlet
a kiválogatás költségét viselni és ezen kiválasztott hasábokért az
ugyanazon időben elérhető legmagasabb tüzifaárat megfizetni.
Ezen, ipari czélokra kiválasztott hasábfáért bizományi dij nem jár.
VI.
Fogalmazvány a netán velem kötendő megállapodásról.
H. I. urnák.
Önnek tudomása van azon egyezményről, melyet mi (a N-i
uradalmi fürészgyár üzlete) az uradalmi erdőhivatallal folyó év
-n kötöttünk, melynek értelmében mi az
uradalmi erdőhivataltól 10 évi időtartamra megvettük a tölgy- és
bükkrönkfát és elvállaltuk eladásra szánt egyéb faterményeinek
bizományi eladását. Arról is tudomása van Önnek, hogy a N-i
uradalommal egy, a N-i pályaudvarral szomszédos fürésztelepi
terület bérletére és egy, mintegy 300 méter hosszú normál rakodó
vágány használatára vonatkozólag megállapodtunk.
A fent felsorolt jogosítványok alapján fürészgyári üzemet fogunk
létesíteni, mely vállalat tekintetében közöttünk és Ön között a követ
kezőkben körülirt megállapodás jött létre.

1. Az ezen üzlethez szükséges forgótőkét 430.000 koronában
állapítjuk meg, melyhez alulirt vállalat 95°,o-al, vagyis 408.500
koronával, H. I. ur pedig 5%-al, vagyis 21.500 koronával járul
hozzá. Ugyanezen arányban fog az esetleges nyereség, illetőleg
veszteség a résztvevők között megosztatni.
2. A fenti pontban megnevezett összegeket tartoznak a részt
vevők f. évi augusztus l-ig egy általunk megnevezendő helyen
befizetni. Minden résztvevő jogosult az általa befizetett összeg után
5% kamatot, utólagos félévi részletekben, még pedig minden év
deczember 31-én és június 30-án felvenni.
3. A további netáni pénzszükségletet mi tartozunk ezen üzlet
hez a szükséghez képest kölcsönképen rendelkezésre bocsátani,
amely kölcsön után jogosultak vagyunk ezen üzlet terhére az OsztrákMagyar Bank mindenkori kamatlábánál IVa százalékkal magasabb
kamatot félévenként utólag felvenni.
4. A befolyó pénzfölösleg elsősorban a fenti pont szerint nyúj
tandó kölcsön törlesztésére fordítandó.
5. Minthogy az itt szóban forgó üzlet az uradalmi erdőhivatal
által 10 éven át szállítandó tölgy- és bükkfarönk feldolgozására
van alapítva, azért ezen egyezmény tartama a fürészgyári üzem
megkezdésétől számítandó 10 évig és a fürészrönkők feldolgozása
után még azon időtartamig terjed, mely a vállalat végleges felszámolá
sához szükséges lesz.
6. A jelen egyezmény tárgyát képező üzletről külön könyv
vitel vezetendő és a mérleg minden üzleti év végén a következő
főelvek szerint készítendő el:
a) A készletben levő fürészrönkők a beszerzési árakkal
értékelendők.
b) A készletben levő fürészáruk a 20 százalékkal kisebbített
mindenkori eladási árakkal értékelendők.
c) A nyereség- és veszteségszámla terhére felveendők az
összes termelési és kezelési kiadásokon kivül a fenti 3-ik pontban
emiitett kamatok is.
d) A nyereség- és veszteségszámla terhére veendő minden
évi zárlatnál a fűrésztelep létesítésére fordított kiadások amortizácziójára eső megállapítandó hányad.

e) A mérleg felállításánál mutatkozó nyereségnek mintegy
10% a a nyereségi tartalékalapra vezettetik elő.
f) Az ezek alapján mutatkozó nyereség a résztvevőknek a
következő év első 3 hónapján belül fog kifizettetni, az 1-ső pont
ban kikötött arányban. A nyereségi tartalékalap ugyanily arányban
a befejezett felszámoláskor fizetendő ki.
7. Fentartjuk magunknak hogy f. é. augusztus l-ig határozzunk
arról, hogy a könyvvezetés Budapesten vagy N-ben történjék.
8. Az igazgatói, műszaki és kereskedelmi vezetéssel fi. I.
urat, budapesti lakhelylyel bizzuk meg. Hatásköre annyiban nem
lesz egészen önálló, amennyiben részünkről egy közeget fogunk
kinevezni, kivel H. I. urnák fontosabb benső intézkedésekről és
oly harmadik személyekkel történő vételek és eladások esetében,
melyek az 1000 korona értékét túlhaladják, tanácskoznia kell. Ha a
a nevezett két ur között nézeteltérés merülne fel, a döntést esetről
esetre magunknak tartjuk fenn.
9. H. I. ur köteles az építkezések és a gyárüzem menetelére
való felügyelete czéljából havonta 1—2-szer N-re utazni. Az üzlet
érdekében kifejtett mindennemű tevékenységéért évi 7800 korona
tiszteletdíjban részesül, melyet folyó évi augusztus hó 1-től kezdve
egyenlő utólagos havi részletekben vehet fel. Üzleti utazásai alkal
mánál 16 korona napidijat, I-ső osztályú vasúti menetjegyet és a
kocsi és szálló költségét számithatja fel.
10. Az üzlet végleges befejezése után az arra vonatkozó iratok
és könyvek a mi gondozásunkba és birtokunkba helyezendők.
11. Elhalálozása esetére Ön H. H. fiát, hagyatéki gondnokául
nevezte ki és neki szabadságában lesz Önnek ezen üzletre vonat
kozó részesedése tekintetében az Ön beállott elhalálozásától számí
tandó 30 napon belül választani aközött, hogy az Ön örökösei az
itt szóban forgó üzletnél az eddigi módon a végleszámolásig részt
vegyenek, vagy hogy örököseinek az Ön befizetett tőkéje és az
elhalálozási év végén Önre eső nyeremény, valamint az addig
gyűjtött nyereménytartalék hányada a következő év márczius hó
31-ig kifizettessék.
12. Per esetére alávetjük magunkat az 1868. évi LIV. t.-czikk
495. és következő szakaszaiban szabályozott, szabadon választott
bíróság döntésének.
Dátum. N-i
fiirészgyári üzlet.

A fentiekben vázolt üzlet ebben az értelemben nem jött létre,
amennyiben a birtokos — éppen az én fejtegetéseim alapján —
arra határozta el magát, hogy a fürészt teljesen házilag épiti és
tartja üzemben. fi.
I.
ú£

ú£ c £ ?

Ártereink erdősítéséről,
Irta: Stark Dezső.

fenti czim alatt kapcsolatot keresek azon tanulságos czikksorozathoz, mely több szerző révén legutóbbi lapjainkban
közöltetett. Indíttatva érzem magam erre annál is inkább,
mert immár 11. éve foglalkozom ártéri erdőkkel, sőt lakásom is
ártéren áll, ilyen erdőben, a Dráva és annak védőtöltése között.
Itt töltött időm kezdetétől fogva különös érdeklődéssel tanul
mányoztam az ártéri erdőket és ez uton magam is azon fontos
kérdés megfejtésében ismertem fel hivatásszerű ambiczióm czélját,
hogy az árterek csekély értékű fanemei mely értékesebb fanemekkel
volnának sikeresen helyettesíthetők?
Tiz év ugyan kis idő a hegyvidéki erdők életében, de az
ártéren sokkal többnek számit és amint látom: éppen elegendő
ahhoz, hogy lefolytatott kísérleteim kézenfekvő eredményeiből
kétségtelen következtetése kel vonhassak.
Ezen kísérleti eredményekről akarok beszámolni a követ
kezőkben.
Hogy az előbbi értekezések a dunai árterekről szólottak, én pedig
a drávaiakról értekezem: az nem képez jelentékeny különbséget, mert
az árterek hazánkban csaknem teljesen azonos jellegűek. És pedig:
a talajfelszín vagy vizállásos, vagy vizöntéses. A vizállásos részek
részben régi medermélyedések, partszéleiken náddal, sással benőve,
részben pedig zsombékos nádasok. Ezeknek is van fatenyészete:
füz, nyár, éger felverődik bennök, de a felvetett kérdésekben
erdészeti jelentőségük nincs, mert más fanemek kultiválására egy
általán alkalmatlanok.
Minket a vizöntéses részek érdekeinekés főkép azon árterületek,
melyek a folyamok szabályozása következtében most már nagyTTTT
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részt mentesek az elöntéstől, s legfeljebb a talajvíz nyomódik fel
bennök a folyam vizének állása szerint hol mélyebb, hol maga
sabb szintre.
Mert az erdész czéltudatos okoskodását éppen az a körülmény
szüli, hogy az ártereken most szép, sik száraz földet észlel, melyen
— szerinte — csak dudvákat lát tenyészni, holott ő ismerni vél
ott tenyészhető nemes fanemeket is. Én legalább azt hiszem, hogy
ha — miként hajdanában volt — az ártereken gyakorta látnók hömpö
lyögni a folyó szennyes árját, bizony-bizony aligha jutna eszünkbe,
hogy ott más valamit is tenyésszünk, mint amiket a bölcs termé
szet ajándékkép kultivál. És ha mégis, ám valószínű, hogy nagy
áldozatok kárbaveszte után viszatérnénk a természet útmutatá
saihoz és a vizjárta földnek meghagynók azokat a fanemeket,
melyek a vizben születtek és a vízben lelik életföltételeiket, vagy
legalább is életképesen tudják tűrni a vizet.
A vízmentes árterületek azért érdekelnek bennünket, mert a
folyamok szabályozása rohamlépésben halad és ezáltal mérhetetlen
területek jutnak a modern kultúra terévé. A gondolkodó erdész
szeme azon akad fenn, hogy e szárazzá lett területeket is okkupálják
a természet élősdi szülöttei, azok a dudvának nevezett, csekély
értékű lágyfanemek, melyek hejyén valóban sokkal nemesebb
és hasznosabb fákat is nevelhetünk. Még a mai szocziális világban
is megbocsátható ez a mi arisztokratikus érzületünk, mely elsősorban
tettre kész embert követel és áldozatot pénzben, munkában
egyaránt; de a helyes számítás dús kamattal fizet és az erdész
sem bánja meg kezdeményezését.
Részemről az áröntéseknek állandóan kitett lágyfaerdőkben
minden változtatás nélkül meghagynám továbbra is a füz-, a nyárés az ákáczfát. De ezek kihasználására nézve van némi észre
vételem. Ugyanis azt tapasztalom, hogy az ártéri lágyfanemek a
vizjárta talajban aránylag rövidéletüek. És pedig az égerfa már
15—20 éves korában csúcsán kezdve rohamosan elszárad; a füz
20—25 éves korában szintén. Legtovább él a nyárfa, melyet, ha
szép növésű, érdemes 30 évig is kitartani, hogy ipari czélokra
legyen értékesíthető, mert mint tűzifa, a legsilányabb. Minthogy
azonban e háromféle lágyfa többnyire vegyes társaságban szokott
előfordulni, azért ajánlatos előhasználat gyanánt előbb az égert

utóbb a fűzfát kivágatni ugy, hogy a 25—30 éves forduló csak
a nyárfára vétessék előirányzottnak. 30 évnél magasabb vágás
fordulót semmi esetre sem javasolnék ártéri lágyfaállomány részére;
ennyit is ugy, hogy gyakran történjék előhasználat, mely alkalmak
kor azonban kizárólag a hibás egyedek volnának kiszedendők.
Mert t. i. czélunk az erdő értékesebbé tétele; már pedig nagy
különbség az a lágyfanemeknél is, ha azokat nem mint silány
tűzifát, hanem mint műfát bocsáthatjuk áruba ; amit csak fokozatos
selejtezéssel lehet elérni.
Lényegesebb teendő ott vár ránk, ahol az árterületek vizmentesitve vannak. Itt hadat kell üzennünk minden dudva-fának.
A vízmentes árterek talaja ugyanis olyan jellegű, mely a növény
tenyészet föltételeit, ámbár igen változatos mértékben, de mindenütt
magán viseli. Annyira változatos a száraz árterek talaja, hogy az
ember csodálkozva lát alig pár száz lépésnyire egymástól feltűnő
különbségeket.
Néhány hold laza, sivár homok, csenevész sikárfűvel benőve;
majd odébb dús növényzetű televény ; tovább agyagos homok stb.
Ám az erdész szemében ez mind kecsegtető jelenség és főkép
azon tapasztalat, hogy a mezőgazda vágyva sóvárog a vízmentes
ártérre. Mert a laza, homokos földnek sok előnye van: könnyen
mivelhető, magába veszi a nedvességet és rajta a televény finom,
porhanyó alakban. Persze ez a televény a lelke minden növény
zetnek és éppen ezt kell nekünk is vizsgálat tárgyává tenni.
Az árterek televénye ugyanis mind homokágyon fekszik. Ha a
televény dús, vastag réteget alkot, akkor nincs baj: a feladat meg
oldása könnyen sikerül, mert az ilyen kitűnő talajban melyik
erdész ne tudna hasznos fákot is nevelni! Ott díszlik a tölgy,
kőris, szil, fenyő, ákácz és még sok más értékes fanem. De a
magam részéről azt vallom, hogy az ilyen kánaáni földet, különösen
ahol nagyobb komplexumokban található, legalább egy-két év
tizeden át mezőgazdaságilag kellene művelni. Ez nemzetgazdasági
és szocziális érdek egyaránt és aki ismeri az árterek arany
bányáit, az, még a legjobb erdész is, belátással kell hogy legyen
a mezőgazdaság jogos igényei iránt. Mert mi erdészek árra
vagyunk hivatva, hogy a mezőgazdaságot támogassuk; nem oly
értelemben, hogy annak éléstárába hordjuk a magunk falatjait,

hanem olyanképen, hogy ahol a mezőgazda kenyeret tud ter
melni, ott ne erőszakoljuk terménynek a fát. Már pedig a tele
vénydús ártereken nemcsak hogy megterem a kenyér, de sőt
ugy terem, amint a mezőgazda álmodni sem meri, t. i. terem
rogyásig 10—12 éven át trágyázás nélkül. Persze, aki nem látta,
az nem hiszi el. Pedig szerény magamról is hozhatok fel példát.
Ártéren van kimérve 6 kat. hold illetményföldem; ebben a
földben immár 11 éven át termett tengeri, tengeri és mindig
csak tengeri, minden évben dús terméssel; mást még most sem
merek belevetni, mert olyan erőben van, hogy bizonyosan meg
dőlne benne minden a buja tenyészet miatt.
Ámbár kétségtelen, hogy az ilyen dús talajba telepitett erdő
is jobban kamatoz, sokkal értékesebbé válhat, mint kedvezőtlenebb
helyeken, de az erdésznek ez nem hivatásos tere. Minket arra
neveltek, hogy küzdve éljünk és ott teremtsünk erdőt, ahova azt a
közérdek rendeli s ahol nélkülünk sem erdő, sem mező nem lehet.
Igy képzelem én feladatunk kifejtését az ártereknek azon részein,
a hol ámbár a talaj vízmentes, de mezőgazdasági mivelésre tartamosán mégsem alkalmas, mert felső humuszrétege oly csekély,
hogy a szántás által az altalajt képező silány homok kerülne fel
színre; lazittatlanul pedig csak holmi másod-harmadrendü rétet,
vagy legelőt képez éppen azért, mivel a mélyebben gyökerező nemes
füvek az altalaj szegénysége miatt nem élhetnek meg rajta. De azok
a bizonyos dudva-fák felverődnek itt is, sőt találunk rajta nemes
fanemeket: szilfát, kőrist, tölgyet stb. és ha az erdész felületes
látszat után indul, akkor hamarosan igen nagyon fog csalatkozni.
Azt hinnők ugyanis, hogy ahol az ártereken tölgyet, kőrist,
szilt látunk terebélyes fákká nőve, talán terjedelmes állományokban
is, ott megvan a helyes útmutatás a felújításra ugy, mint az uj
telepítésekre egyaránt. E balhiedelem szüleménye az a tömérdek,
kárbaveszett áldozat, melyről az ártéri mesterséges felújítások és
uj erdősítések siralmas kinézése ad számot.
Tisztelet a kivételeknek, de magam éppen azon helyzetbe jutot
tam, hogy a látszatból fakadó tévedéseket kell korrigálnom, s
azért van bátorságom a tárgyhoz szólni, mert feltevéseim igazolá
sára eredményekről is számolhatok.
Igen: az erdészetnek egyik sarkalatos elve, hogy a természet

útmutatásai mindig figyelembe veendők. De ne felejtsük, hogy a
természetnek vannak rejtett útmutatásai is, melyeket a látszatból
kell kihámozni, felfedni, mert a látszat sokszor csal a természetben
is. Ezt tapasztalom az ártereken. Nevezetesen, hogy pl. nálam a
jelenben is látható 40—80 éves tölgy-, kőris- és szilfák valamikor
régen olyan talajban települtek, születtek, mely talaj akkor tel
jesen megfelelt az ő igényeikrek. De a folyam szeszélyes járása
hozzájuk is eljutott, talán fele éves korukban és verte, mosta a
talajt és hordta helyébe a meder iszapját. Majd békét hagyott
nekik néhány évig, hogy később újra visszatérjen és ujabb csere
munkát végezzen a talajban, mely igy évtizedeken át teljesen át
alakult és ma minden, csak nem az, ami egykor volt, s nem olyan,
aminőt a rajta élő fák természetszerűen igényelnek.
Azt kérdezik persze szaktársaim, hogy hát akkor mégis
miképen maradhattak meg ezek a fák további évtizedekig, ha
egyszer kiveszett alóluk a talaj?!
Feleletem az, hogy: élni és megélni nagy különbség! Igen,
ezek a fák megmaradtak, mert a mostoha viszonyok kezdetén már
birták a szenvedést. De a tölgyfából nem lett százados óriás, a
kőrisfa elvesztette nemes jellegét s a szilfából nem árulunk drága
butordeszkát!
Csodálatos a különbség, amit a védőtöltésen belül és kivül
álló, ugyanazon nemű fák között tapasztalok.
A töltésen kivül, tehát ármentes, őstalajunkon élnek még ma
is a hires szlavóniai kocsányostölgy-óriások, melyek 20—30 m
magasra nőve, mohátlan, sima kéreg alatt, gyönyörű hengeres
törzset nevelnek; szövetük finom, tömött, üde szinü és a 100
esztendős kor a férfikoruk csak.
Ugyanott a magaskőris, nevére vall: felnő 15—20 m-re is,
törzse 100—150 cm vastag, szövete sima, lágy és oly szép rózsás
fehér, hogy a kocsigyártók szinte versengenek utána. A szilfa, hogy
milyen a neki való őstalajban, arról a mult évben számokkal
tanúskodott lapunk egyik közleménye, mely szerint a nasiczi
Neuschlosz czég egy szilfatörzset 2000 koronáért adott el.
És milyen az ártéri fa! ? A tölgy felvergődik némi magas
ságra, 10—15 m-ig, de már a külsője is elárulja keserves küzdel-

meit; ha megéli az 50—80 évet, akkor kérge durva, mohás, cso
mókkal teli; csúcsa száraz, ágai girbe-görbék, göcsökkel éktelenitve;
belseje pedig kong a sorvadásos üregektől. Nem találtam én még
egyetlen szép, egészséges öreg tölgyfát sem a mi ártereinken.
És ennek daczára az összes száraz ártereinket kocsányostölgy
makkvetéssel újították fel addig, mig a csalódást felismerve, meg
nem változtattam a fanemet.
Ezek a tölgyfiatalosok igozolják legvilágosabban ama feltevése
met, hogy a régidőben telepitett ártéri tölgyesek eredeti talaja az
idők folytán eltűnt, illetve ugy átváltozott, hogy ez a mostani
talaj a tölgyfának már nem alkalmas tenyészhelye. 15—20 éves
tölgyfiatalosaink vannak, de ez mind elképzelhetetlen csenevész
állapotban nyomorog. A legmagasabb egyedek alig érik el a
4—5 m magasságot; de egész holdakra menő területen vannak
1—2 m magas törpe, csökös nyomorékok; itt, ahol a vadkárról
szó sem lehet s a klima a legkedvezőbb.
A kőrisfa is igen érdekes nálunk. Az ártéri magaskőris szépen
megnő és jól kifejlődik, értékes törzset nevel, de fája oly kemény
lesz, hogy kézi szerszámmal alig lehet munkálni; azért nem szere
tik a mesteremberek és mert szine nem eléggé fehér, sőt feldol
gozva meg is barnul. De mert e kőrisfákon a betegségnek soha
semmi nyomát, jelét nem tapasztaltam, azért tovább tenyésztettem őket
magról. Ez a művelet szintén tanulságos kísérleti eredménynyel
végződött. Ugyanis van nekünk magaskőrisfánk a védőtöltésen kivül
is, tehát nem ártéren, hanem őstalajon. Ezek a kőrisfák szebbek,
magasabbak, hengeres törzsüek és szövetük oly puha, hogy az ár
tériekhez nem is hasonlíthatók; még a színük is más: igen tetszetős
rózsaszín fehér. Ez a mesteremberek kedvencz fája!
Nekem azonban feltűnt a különbség és kíváncsi voltam az
okára, s ennek felderítése czéljából tettem kísérletet.
Az ártéren kivül, de közvetlen a védőtöltés mellett álló öreg
magaskőrisfákról szedettem sok magot és azt még őszszel elvetettem
tisztán előmunkált talajba, részben az ártéren (körülbelül 5 kat.
holdat) és 1 kat. holdat a védőtöltésen kivül fekvő őstalajba. Ez
utóbbi helyen már júniusban a mag nagyrésze kikelt; az ártéren
az első évben egy szem se, csak a második év őszén volt látható
pár száz parányi csemete, alig 5—6 cm magasak. Az őstalajban a

csemeték évenként 60—80 cm-rel növekedtek, az ártéren ellenben
még a negyedik esztendőben is sok ezer csemete alig ért fel
10 cm magasságba. És ma: a nyolczadik év végén az őstalajon
5—8 m magas szép kőrisfáim vannak a magvetésből, mig az ártéren
most is csak szerény csemetékről beszélhetek, melyek között a leg
magasabb sem több 2 5—3 m-nél.
Ez a növekvési különféleség magyarázza a két különböző
termőhelyen nőtt, ugyanazon fanem anyagának eltéréseit. És hogy
e kísérletezéssel mások is próbálkoztak, azt onnan következtetem,
hogy immár fel is fedeztetett a kisegítő fanem, mely az ártéren
ugyanolyan kőrisfát ad, mint aminő a közönséges magaskőris az
őstalajon. Ez a fanem az amerikai kőris, melynek kultiválása az
ártereken nemcsak indokolt, de sőt nagyon kívánatos is, mert gyors
fejlődéssel igen jó műfát produkál.
A szilfára nézve szintén azt javasolhatom, amit a lágyfáknál
mondtam, hogy tűrjük meg az ártereken és tenyészszük is, de ne
engedjük elvénülni, mert 40—50 éves koráig értékes szerszámfát,
sőt butorfát is szolgáltat, de azután rohamosan lazul a szövete és
a keresett szine is elváltozik.
Vannak nekem azonban olyan fanemeim az ártereinken, melyek
ről különösen azért érdemes megemlékezni, mert ezek szinte irányt
mutatnak a további teendők előtt.
Saját kezdeményezéssel bevezettem az ákáczfát; természetesen
csakis a vízmentes területeken. Mert az ákácz nem türi a vizet,
annyira nem türi, hogy fiatal korában pár nap alatt elpusztul, ha
vizben kell állania.
Erről a fáról csak jót mondhatok; remélni sem mertem volna
azt a sikert, amelyet ma valóság gyanánt látok. Talán el sem
hiszik szaktársaim, amit kuriózumképen említek, hogy az ártéri
üde homokban május 20-án vetett ákáczmagom november l-ig
191 cm-re nőtt meg. Persze, nem mind; de ezt az egyet, mint
legmagasabbat, pontosan lemértem. Átlagban 60—120 cm-esek
az egyéves ákáczcsemetéim. A szabadban álló magányos ákáczfáim
évenként 1*5—2 cm-rel vastagodnak mellmagassági átmérőben.
A zárt állomány évenként 1—1 m-rel nő magasságban. De az
ilyen zártállományu ákáczost gyakran kell áterdőlni, mert a versen
gésben sok visszamarad és elszárad, pedig kár érte, mert már
-

6—8 éves korban jó karófát szolgáltat. Az ákáczost tehát nagyon
ajánlom a vízmentes, üde ártéri homoktalajba.
Megtelepítettem továbbá az amerikai diófát is és pedig igen
jó sikerrel; nem csemetéről, hanem magról, köztesműveléssel.
A magot szedés után azonnal bepáczoltam mészvizes homok közé
rétegezve; egész télen igy állott a pinczében és májusban kirak
tam, őszszel felszántott üde, homokos talajba. Egy része még azon
évben kikelt, a többi a második évben. Fejlődése, növekvése
majdnem olyan kedvező, mint az ákáczfáé. Ez a fanem szintén
igen ajánlható a vízmentes árterekre, annyival is inkább, mert
zárt állományban szép magas, hengeres, kitűnő ipari fává fejlődik.
Legnagyobb ambiczióval tenyésztem azonban a luczfenyőt ott,
ahol a humusz csak 20—30 cm-nyi termőréteget képez.
És most kérem a bérezek között lakó szaktársakat, hogy ne
mosolyogjanak le e merész vállalkozásom miatt, midőn a felhőkbe
nyúló, nemes büszkeségüket: az ezer méterek feletti régiók szülöttét
igy parodizálom; tekintsék e paródiát olybá, mint a vadászt, ki
nyulászni indul és — medvét visz haza zsákmány gyanánt.
Bizony, magam sem hittem volna egykor, midőn a luczfenyőről tanultam az alma mater padjaiban a tudnivalókat, hogy a
hegyóriásoknak e féltett kincsét a szúnyogok tanyáján fogom
olyan diszben találni, amilyennel a büszke Tátra sem vallana
szégyent!
Sajnos, nem az én érdemem ez a gyönyörű luezfenyves, mely
a Drávapartján, 104 m tengerszin feletti magasságban, ártéri
homokon áll; de érdeme szerint megbecsülöm és amire meg
tanított, azt követem híven, örömmel. Mert ez az áldott fanem az
ő hálás szerénységében túlszárnyalja mind-valamennyi más fa
nemet a száraz árterek legsilányabb területein.
Idejöttömkor méltó csodálkozással szemléltem ezeket az ártéri
luezfenyveseket, melyek társaságában találtam elcsenevészedett erdei
fenyőket, sőt vörösfenyőt is. Az erdeifenyő azóta teljesen kiveszett;
a vörösfenyőkből még van 4 drb.; ezek most körülbelül 12—14 m
magasak, de mind beteg, veszendő; már csak vegetálnak. A ki
veszett erdeifenyők helyén maradt tisztást ákáczcsemetékkel ültettem
be; ezek nagyrésze is hamarosan kipusztult, s ami megvan, az is
mind mohás, silány kinézésű.

így jöttem arra a gondolatra, hogy a luczfenyőnek valami
specziális előnye van, ami az ő exisztencziáját még e nagyon
szegény talajon is biztosítja. Ez az előny pedig nem egyéb, mint
a lucznak az a bizonyos tulajdonsága, hogy gyökérzetét nem mélyíti
a talajba, hanem közvetlen a felszín alatt terjeszti szerte 10—30 cm
mélységben, s a termő humuszból él, amiből tulajdonkép a többi
fenyők és az ákácz is meg tudnának élni, de mert főgyökérzetük
mindinkább mélyre hatol, ez okozza vesztüket, mivel az altalaj
terméketlen, sivár homok. Mikor a gyökérzet ebbe a homokba jut,
akkor a fa kezd mohásodni és csúcsától kezdve elszárad, kivész. Ez
nálunk általános jelenség; sajnos, a gyümölcsfáimnál is tapasztalom.
De midőn a luczfenyőt, mint a száraz árterek legszegényebb
homokjának fanemét ajánlanám, még felemlítem, hogy ezt reális
erdőgazdasági czélzattal teszem és nem holmi szerény karácsony
fákról szólok — ámbár manapság azokból is szépen lehet pénzelni —,
hanem erdőről, melyből pl. a múlt télen is több száz drb. 8—10
méteres, 7/8"-os gerendákat faragtattam; sőt volt egy darab 6
öles is, melynek élő magassága csak egy araszszal hiányzott a 20
métertől.
Ezek után végső konklúzió gyanánt összefoglalva az elmon
dottakat, teljes bizonyossággal megállapítható, hogy: az árterek
azon részein, ahol vizöntés még előfordul, legtanácsosabb fűz-,
éger- és nyárfával erdősiteni; a talajvizes, de jó erőben lévő részeken tenyészthetjük a kocsányostölgyet, a magas kőrist, szilfát és
amerikai kőrist; a vízmentes, üde, humózus homokon kitűnően
sikerül az ákácz és amerikai diófa; a teljesen száraz- és csak
csekély humuszréteggel biró, laza homokos talajon pedig a luczfenyővel lehet elérni kedvező eredményt. Még csak azt óhajtom
megjegyezni, hogy a fentiekre vonatkozó tapasztalataimat nemcsak
saját kerületemben szereztem, de általában a drávamenti árterek
alsó szakaszán, mely részen a legmodernebb kultúrával biró, óriási
uradalmak találhatók.
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
Meghívó.
Az Országos Erdészeti Egyesület helyiségeiben (Budapest, V.
Alkotmány-utcza 6. szám) 1914. évi április hó 17-én (pénteken)
délután 6 órakor Kolossy Imre m. kir. főerdőmérnök
„A feketeg-aramvölgyi erdei vasút"
czimen, vetített képek bemutatása mellett felolvasást tart, melyre
a t. Czimet tisztelettel meghívja
Budapest, 1914. márczius hóban
az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége.
A felolvasást a Schuller-féle vendéglőben (V., Alkotmány-utcza 31.) barátságos
összejövetel követi (étkezés étlap szerint).
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FAKERESKEDELEM.
Az 1913. évi fakülkereskedelem

ideiglenes adatai.

Behozatal
1913.

Tűzifa __
Bányafa
Nyersműfa, tölgy
bükk
»
dió, babér,
n
czitrom, olaj
juhar, nyir,
v
körte
kőris,
ákácz,
ti
gyertyán
hárs, nyár,
tt
fűz, éger
fenyő
))

Kivitel
métermázsákban
1913.
1912.

1912.

312.625
91.023
40.611
12.009

451.530
116.966
61.725
7.814

2,074.615
659.366
365.991
137.082

2,195.245
532.176
499.386
100.858

2.089

3.752

12.623

10.992

3.908

10.561

46.235

54.830

17.904

20.126

203.968

157.233

60.267
1,384.968

24.370
2,002.192

30.618
899.468

32.552
940.429

Behozatal
1913.

Kivitel
métermázsákban
1912.
1913.

253.491
Cellulosefa ... . „ ...
174.400
Fenyőrudak...
...
67.815
99.377
Keménydonga ... ...
60.6S9
83.981
701
3.646
Puhafadonga ... ___
112 044
60.053
Vasúti talpfa ... ...
55.345
Szőlőkaró ... ... ...
72.188
51.192
Zsindely ... ... ...
48.987
Bárdolt tölgyfa... ...
2.492
3.847
»
bükkfa... ___
9.824
12.627
»
fenyőfa
524.507
754.958
»
egyéb fa ...
1.000
2.423
Fürészáru, tölgy ___
16.304
35.656
»
bükk ...
36.511
162.065
» egyéb lombfa
12.107
31.076
fenyő ___ 1,823.117 2,592.845
Nem európai épület
es műfa (nyers és
fürészelt) ... ... ___
39.245
61.540
Faszén
23.475
26.369
M

1912.

317.346
46.342
332.475
8.594
338.779
11.133
995
31.437
67.117
213.226
12.650
871.825
1,157.035
102.410
2,896.388

30.104
41.103
453.026
7.892
501.028
19.200
1.998
34.769
95.518
211.488
11.300
1,063.079
1,116.877
140.673
2,626.395

926
831.873

1.035
850.105

A külforgalom adatai kifejezésre juttatják a mult év gazdasági
pangását, bár korántsem teljes mértékben. A behozatalnak majd
nem általános apadása mellett, a kivitel is több jelentékeny válasz
téknál hanyatlást mutat, egészben véve pedig változást nem szen
vedett.
ó£ 3% ú&

A máramarosszigeti fenyőtutajfaárverés
eredménye.*)
(/. K) A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság és a
bustyaházai m. kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó erdőgondnok
ságokból az 1914. év folyamán letutajozandó, összesen mintegy
289.000 m -t kitevő, túlnyomó részben lucz, csekély részben jegenye3

*) Múltkori híradásunk kiegészítéséül közöljük a részletes tudósítást.
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fenyő-, épület- és műszerfa Máramarosszigeten 1914. évi márczius
hó 3., 4. és 5. napjain került ezer és ötszáz köbméteres részletek
ben eladás alá.
Az árverés alá bocsátott famennyiségből a bustyaházai erdő
hivatalra 68.000 m , a máramarosszigeti erdőigazgatóságra pedig
221.000 m esik. A máramarosszigeti erdőigazgatóság ily módon
értékesített fatömege mintegy 67.000 köbméterrel nagyobb a
tavalyinál.
E többlet eredete egyrészt az, hogy az 1911/12. évi kedvezőt
len téli időjárás miatt a kiszállítás szempontjából amúgy is ked
vezőtlen fekvésű vágásterületekről a termelt faanyag nem volt
mind kivontatható s csak az 1912/13. év folyamán lehetett kihozni.
Ez a faanyag az 1912. évi termelésű anyag egy jó részével együtt
(mintegy 16.000 m ) a mult évi nagy árviz okozta tutajozási
zavarok miatt nem volt kellő időre letutajozható, miért is a vevő
ket a szerződés értelmében e faanyagok átvételére kényszeríteni
nem lehetett. Ez a visszamaradt fatömeg is most került érté
kesítés alá.
A többlet másik tekintélyes részét a rahói és tiszaközi m. kir.
erdőgondnokságnak mintegy 33.000 m -t kitevő fatömege képezi,
amely eddigelé a „Gárdány", illetve „Margit" gőzfürész bérletével
kapcsolatosan volt értékesítve és csak a folyó évben került először
ezer és ötszáz /w -es részletekben eladás alá.
Az erdőigazgatóság az előző évi árverés tapasztalatai alapján
a termelt fa egyrészének (12—22 cm vastagsági határokkal) mint
vékony épületi fának külön csoportban való értékesítését ezidén
is alkalmazta és bár az eredmény itt is mögötte maradt a tavalyi
nak, összehasonlitva a vegyes méretű fánál elért eredményekkel,
annál aránylag jóval kedvezőbb.
A kikiáltási árak az ujonan alakított értékosztályoknak meg
felelően a mult évi ténylegesen fizetett egységárakból lettek levezetve.
A jelen árverésnél alkalmazott értékosztályok a mult évekhez
képest csak abban különböznek, hogy eddig a vegyes faanyag 9,
a vékony fa pedig 3 osztályba volt sorozva, mig a folyó évben
a vegyes méretű fánál csak 7, a vékony fánál pedig 5 osztály képez
tetett. Ezzel az intézkedéssel a kincstár a fakereskedelem körében
szokásos osztályozáshoz igyekezett simulni.
3
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Az erdőigazgatóság 1912. évi termelésű faanyagának kikiáltási
ára ugyanaz volt, mint az 1913. évié, mig az erdőigazgatóság 1911.
évi termelésű anyagának s a gyengébb minőségű felsőszinevéri
(bustyaházai erdőhivatal) 1912. évi termelésű faanyag kikiáltási ára
25°/o-al alacsonyabbra volt szabva.
Az árverésen, mely szóbeli és Írásbeli volt, a számos— csen
desnek épen nem mondható — érdeklődő mellett 43 árverelő
vett részt.
Tekintettel az elmúlt év súlyos gazdasági viszonyaira, amely
tekintettel arra, hogy a balkánon a teljes nyugalom még mindig
nem állott helyre, hatását még ma is erősen érezteti, tekintve továbbá
az árverés alá bocsátott famenyiséget, olyan eredményre amilyet
az elmúlt évi árverésen elértünk, nem számítottunk. Ennek daczára
a szóbeli árverés várakozásunknál is jóval kedvezőtlenebb ered
ménnyel végződött.
Mig ugyanis a bustyaházai erdőhivatal összes fatömegére volt
szóbeli ajánlat, addig az erdőigazgatóság fejérpataki fájára, úgy
szintén az 1912. és 1911. évi termelésű anyagra, szóbeli árverelő
egyáltalán nem volt. Ezenkivül a rahói erdőgondnokság 10 rész
lete közül 4-re és a feketetíszai erdőgondnokság 32 részlete közül
22-re nem volt szóbeli ajánlat. A rahói erdőgondnokság 6 rész
letére tett szóbeli ajánlatok átlaga csak 0'4, a feketetiszai 10 rész
letre tett ajánlatok átlaga pedig l V / p volt a kikiáltási ár felett.
De a szóbeli ajánlatok egyébként sem voltak — néhány kivételtől
eltekintve — kielégitőek.
A bustyaházai erdőhivatal fájára — a felsőszinevéri 1912. évi
termelésű anyag kivételével — Írásbeli ajánlat nem volt, a szinevéri fára beadott részletenként 1—1 ajánlat 7 részletnél volt ked
vezőbb a szóbeli ajánlatnál, a 3 utolsó részletnél azonban, mely
nél a verseny egy kissé élénkebb volt, a szóbeli ajánlatok voltak
kedvezőbbek.
Az erdőigazgatóság fájának 1913. évi termelésű csoportjai
mindegyikére — kivéve a fejérpataki erdőgondnokság fáját — volt
írásbeli ajánlat s ez némi reményt nyújtott arra, hogy a gyenge
szóbeli eredmények javulni fognak.
Az Írásbeli ajánlatok felbontása igazolta a táplált remények
jogosságát, amennyiben az írásbeli ajánlatok jóval meghaladták

a szóbeli ajánlatokat s egypár kivételével majdnem valamennyi
részlet az Írásbeli ajánlattevőé maradt.
Az a körülmény, hogy a nagyobb fakereskedők a szóbeli
ajánlatoktól annyira tartózkodtak, azt a meggyőződést érlelte meg
az árverelő bizottságban, hogy ismét a fakereskedők összebeszé
lésével áll szemben. Igazolva látta a bizottság feltevését az ajánlati
űrlapok kitöltési módja és keltezési ideje, s azon körülmény által,
hogy pl. a rahói erdőgondnokság minden egyes részletére csak
1 ajánlat jött be, s bár a 10 részletre 9 fakereskedő czég illetve
fürésztulajdonos tett ajánlatot, mégis valamennyi 2 5°/o-ot ajánlott
a kikiáltási áron felül. A többi csoport részleteire is — kevés
kivétellel csak 1—1 ajánlat volt s azok is bár több fakereskedő
által nyújtattak be — feltűnően egyformák voltak.
Az árverés részletes eredménye egyébként a következő:
-

I. A máramarosszigeti erdőigazgatóságnál:
a) A fehérpataki erdőgondnokság 3 ezer köbméteres részletére
sem szóbeli, sem Írásbeli ajánlat nem érkezett be. Ezt a körülmény
a fakereskedők a faanyag gyengébb minőségével és tulnagy mére
teivel indokolják. Igaz ugyan, hogy a faanyag igen vastag, és
minősége sem olyan, mint a többi faanyagé, de azért igen jó
fürészanyagot szolgáltat. A tartózkodásnak okát inkább abban a
körülményben kell keresnünk, hogy a fakereskedők nem vettek
maguknak annyi fáradságot, hogy a faanyagot megnézték volna,
hanem annak minőségére inkább a régebben eladott anyag híré
ből következtettek. A mult évi átlagos eladási ár ennél a faanyagnál
19 korona 6 fillér volt.
b) A rahói erdőgondnokság 10 ezer köbméteres részletére
beadott írásbeli ajánlatok — mint legkedvezőbbek — minden egyes
részletre vonatkozólag 2 5°/o-ot ajánlottak a kikiáltási áron felül.
Ez az átlagban is 2'5%-ot kitevő felüligéret a 18 korona 90
filléres átlagos kikiáltási árat 47 fillérrel emeli, vagyis az átlagos
eladási ár m -kint 19 korona 37 fillért tesz ki, amiből főárra
13 korona 62 fillér jut.
Ezen erdőgondnokság faanyaga az előző években a „Gárdány"
gőzfürész bérletével kapcsolatban /ra -kint 1*41 fillérrel alacsonyabb
áron volt értékesítve.
-
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c) A tiszaközi erdőgondnokság 23 ezer köbméteres részletére
tett átlagosan 4 56%-os felüligéretet az írásbeli ajánlatok ő 07°/o-ra
emelték és egyetlen egy részletet kivéve, mind magasabbak voltak
a szóbeli ajánlatoknál. Ezen egy részletre tett szóbeli és Írásbeli
ajánlat egyforma volt, miért is a részlet a szóbeli ajánlattevőé
maradt.
A 6-07°/o felüligéret 1 korona 14 fillérnek felel meg, melyet
a 18 90 korona átlagos kikiáltási árhoz adva az eladási árat, 20
korona 04 fillérben kapjuk meg.
Ebből tőárra esik 15 korona 55 fillér.
Ezen erdőgondnokság faanyaga a „Margit" gőzfürész bérleté
vel kapcsolatban /re -kint 1 korona 13 fillérrel alacsonyabb áron
adatott el.
d) A bogdáni és fehértiszai erdőgondnokságok 62 ezer köb
méteres részletére tett szóbeli ajánlatok átlaga 4-62%, de a rész
letek közül egyetlen egy sem maradt a szóbeli ajánlattevőké. Az
Írásbeli, egyben a legkedvezőbb ajánlatok átlaga 6 08 /o a kikiál
tási áron felül. Ez 1 korona 15 fillér felüligéretnek felel meg,
amivel a 19 korona átlagos kikiáltási ár 20T5 koronára emelkedik.
Ebből tőárra 15*36 korona jut.
Ezen erdőgondnokságok anyagának mult évi eladási ára
l 28 koronával volt magasabb.
e) A kevelei erdőgondnokság 10 ezer köbméter részletére
beadott szóbeli ajánlatok átlaga 3*53% volt. Az Írásbelieknél, mint
legkedvezőbb ajánlatoknál átlagosan 4 91°/o-nak megfelelő 91 fillér
volt a felüligéret /re -kint. Az átlagos eladási ár a mult évi 21 korona
30 fillérrel szemben 19 korona 51 fillér, amiből tőárra 13 59
korona esik.
f) A mezőháti erdőgondnokság 29 ezer m -es részletére tett
szóbeli ajánlatok átlaga 2 91°/o, a legkedvezőbb ajánlatok átlaga
pedig 2-99°/o volt, ami 55 fillér felüligéretnek felel meg.
Az átlagos eladási ár a mult évi 20 55 koronával szemben
19 25 korona, amiből tőárra 13 71 korona esik.
g) A feketetiszai erdőgondnokság 32 ezer köbméteres rész
letére tett szóbeli ajánlatok, egy kivételével, alacsonyabbak voltak
az írásbelieknél s a legkedvezőbb ajánlatok átlagosan 3 i 5 % felül-
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Ígéretnek megfelelően 58 fillérrel emelték a 18'60 korona ki
kiáltási árat.
A 19 korona 18 filléres eladási árból tőárra esik 13 44 korona.
A mult évi eladási ár 2071 korona volt.
h) A vaséri erdőgondnokság 21 ezer köbméteres részletére
beadott írásbeli ajánlatok mind alacsonyabbak voltak a szóbeliek
nél. Átlagos felüligéret 6'61%, ami 1 korona 22 fillérnek felel meg.
Az átlagos eladási ár ezzel 18 korona 50 fillérről 1972 koronára
emelkedett. Tőárra esik 10 korona 60 fillér. A mult évi eladási
ár 1"37 koronával volt magasabb.
i) A mezőháti erdőgondnokság 10 ötszáz köbméteres vékony
épületi farészlete 6f3°/o áremelést ért el, ami 1T0 koronának felel
meg. Az átlagos kikiáltási ár igy 1670 koronáról 1780 koronára
emelkedett. A mult évi eladási ár 19-87 korona volt.
Az idei eladási árból tőárra 14 32 korona esik.
j) A feketetiszai 10 ötszáz köbméteres részletre legkedvezőbb
ajánlatok 7 27°/o felüligéretnek vagyis M 7 koronának felelnek meg.
Az átlagos kikiáltási ár 1610 korona volt. Átlagos eladási ára
mult évi 19"18 koronával szemben 17-27 korona. Tőár 1403 korona.
k) A fehértiszai erdőgondnokság 3 ötszáz köbméteres részle
tére megajánlott felüligéret 67%> vagyis l i 0 korona. Átlagos
kikiáltási ár 16-40, eladási ár 17-50, amiből tőárra 15-28 korona esik.
Mult évi eladási ár 1965 korona volt.
I) A tiszaközi erdőgondnokság 1 ötszáz köbméteres részlete
8-6° o-nak megfelelő l 42 korona felüligérettel 18'02 korona áron
kelt el. Tőár 15 83 korona.
Az erdőigazgatóság 1000 m^-es részletekben értékesített összes
faanyaga tehát átlagosan 4'907<>/o áremeléssel, az 500 m -ts rész
letekben értékesített faanyag pedig átlagosan 6'975o/o áremeléssel
kelt el.
II. Bustyaházi erdőhivatal.
a) A királymezői felső, bruszturai és németmokrai erdőgond
nokság 52 ezer köbméteres részlete a 1810 korona kikiáltási áron
felül 2'6°/o-nak megfelelő 47 fillér felüligérettel talált vevőre. Az
átlagos eladási ár ezzel 18-57 koronára emelkedett, amiből tőárra
10 korona esik. Mult évi eladási ár 20-02 korona volt.
-

-

-

-

-
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b) Ugyanazon erdőgondnokságokból kikerült 10 ötszáz köb
méteres vékonyfa részletre tett ajánlatok a 16 40 koronás kikiáltási
árat 8-06» o-al vagyis 132 koronával emelték. Az átlagos eladási
ár tehát 17 72 korona, amiből tőárra 8 korona esik. Ilyen anyag
a mult évben a bustyaházai erdőhivatal kerületéből nem került
eladás alá.
c) Ugyanezen erdőgondnokságokból 1912-ben termelt s a
mult évben át nem adott 1 ezer /« -es részletre 22<VD volt a
legkedvezőbb ajánlat, amely a 18-10 koronás kikiáltási árat 40
fillérrel 1850 koronára emelte.
Ebből tőárra 10 korona esik.
d) A felsőszinevéri erdőgondnokság böngésző vágásaiból
kikerült ugyancsak 1912. évi termelésű anyag a kikiáltási áron
(13-60 kor.) felül 2'62o/ al kelt el, amivel az eladási ár 13-96
koronára emelkedett, tőárra esik ebből 4 korona.
Tekintettel arra, hogy eltérőleg az eddigi szokástól az idén
a termelt apróanyag nem lett a többi anyaggal együtt értékesítve,
amit vevők eddig ugyancsak a rendes anyagra megajánlott u
felüligérettel volt kénytelen átvenni, — talán jogosan kedvezőbb
eredményt várhattunk, — figyelembevéve azonban a még ma
is igen súlyos pénzügyi helyzetet, az eredmény mégis kielégí
tőnek mondható, s ezért az erdőigazgatóság a Minisztériumtól
nyert felhatalmazása alapján, az árverés eredményét jóváhagyta
s az árverési jegyzőkönyvalakban készült szerződéseket a leg
kedvezőbb ajánlattevőkkel megkötötte.
Az árverésen el nem kelt anyagok a jövő hónapban uj
árverésen lesznek áruba bocsátva, amely alkalommal remélhető,
hogy ezt az anyagot is megfelelően sikerül értékesíteni.
-

3

-

0

0

ú£

c£?

ú£

Árjegyzés.
A fakereskedelem helyzetéről közölt tudósítás befejezéséüli
itt jegyezzük a ma érvényes piaczi nagybani faárakat:
Puhafaárak.
Erdélyi áru.
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230
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6—12"

220
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>

176
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3/4

7—12"

250

220

210

176

166

146

V4 /4

8—12"

240

210

200

166

156

136

8-12"

250

220

210

166

156

136

216

196

186

5

6/4

8/

4

Gyalult áru

Az árak nagybani vételnél köblábanként fillérekben vannak
megadva, Budapest-józsefvárosi paritással.
Felsőmagyarországi áru.
Szélesség

Vastagság
„
...

6-12"
4 - 6"
7—12"
...
5 - 7"
/i /4
8—12"
5— 7"
4 /4 _
8-12"
Gyalult áru I. osztályú ...
II.
8—11"
Álláspalló
9—11"
Lécz I. oszt. 4/4 -T/4"
4/4—8/4"
Zárlécz I. o. 2 / _ 4 / "
fillér köblábanként.
Csaposfa...
Méretfa ...
2/4
2/4

3

6/

5

8

2

Osztályozatlan
luczfenyő

Osztályozatlan lucz
fenyő vagy I I . oszt.
jegenyefenyő

200
160
190
160
180
170
190
... ... — ... — ---

4

180
136
170
130
160
140
160
180
150
150
152
150
146
146

33 K 50 f. maként
52, 54, 56 K /w -ként
3

Keményfa.
Korona köbméterenként.

I-a
I-a
I-a
I-a
I-a
I-a

szlavóniai tölgyrönk ... ... ...
magyar
„
--szláv, tölgyfurnirrönk
...
„
tölgyboulok
magyar
»
szlavóniai széles tölgyfriez ...

I-a magyar

„»

— — 110—120
- — 65 75
- - ...
180—190
175—185
—
130—140
— 120—125

— — --- —

110—115

I-a szlavóniai keskeny tölgyfriez
I-a magyar
»
,»
--- --- Szélezetlen tölgyfapalló, Szlavónia
„
„
magyar —
ab rakodó állomás
I-a párisi áru
II. oszt. párisi áru
Quartier I. oszt
„
II. .

- --- —

— ... --- — --- —
...
-- ...
- -

115
105
135—140
100—115

165 175
125—135
- 220—230
170-180

— -

ab Fiume
I-a
I-a
I-a
I-a
I-a
I-a

kőrisrönk — _.
jávorrönk ...
szilfarönk
kőris fürészanyag
jávor
„
szilfa
„

- — —
— — ... —

— — 50— 65
— - - 50— 60
40— 70
100— l l o
70— 80
- 85-115

-

-

-

ab rakodóállomás.

Bükkfa.
Gőzölt I-a normál áru, 10°/o röviddel
Qőzöletlen
„
„ 10°/o
„

—

76 K
73 K

ab Budapest
Gőzölt boulok
...
Qőzöletlen boulok
Keskeny bükkfriezek __
Széles
„

- -

- —

... — — — — --- —
— -

65 K
61 K
60 K
K

6

2

ab Budapest
Svájci friezek ._

- — -

-

85 Fr

ab Buchs
Ágyoldalak, gőzölve ...

... ... — ...
ab Budapest

—

80 K

Butorlécz

70— 80 K
ab rakodó áll.

Bükkhasábfa 10.000 kg

..

... 215—220 K
ab Budapest

Faszén 10.000 kg

...

600 K

ab Budapest.

(F.)
úA

úA

KÜLÖNFÉLÉK.
Halálozás. Kőváry László nyug. m. kir. főerdőtanácsos, az
Országos Erdészeti Egyesület alapitó tagja f. évi márczius hó 16-án
Pozsonyban ethunyt.
Béke hamvaira.
Az ákáczfa uj betegsége. A sok esőnek köszönhetjük, hogy a
mult esztendő nyarán az Alföldön a pázsit nem égett ki és a fák
a rendes időnél sokkal tovább állottak teljes lombdiszükben.
Az ákáczfa tudvalevőleg egyike azoknak a fáknak, amelyek már
nagyon korán elkezdik levelük hullatását, de a tavaly nyáron az
ákáczfák is üdezölden húzták ki a nyarat és a rendes lombhullás
idején nemcsak hogy lombjukat nem hullatták, hanem inkább
másodszor virágzottak.
Annál inkább feltűnt tehát, amikor egyszer észrevettem, hogy
egy debreczenvidéki parkban egy ákáczfának egyik ágán a levelek
már augusztus végén mind lefonnyadtak, sőt a következő hónap
első felében le is hullottak; hisz a többi ákáczfán ekkor még
teljes díszében volt a lomb. Néhány nap múlva hasonló jelenséget
tapasztaltam egy egész
ákáczfán, ennek a lombozata teljesen
lefonnyadt és leszáradt.
Nyilvánvaló volt, hogy valamilyen betegség bántja ezeket az
ákáczfákat. Eleinte arra gondoltam, hogy talán valamelyik faragó
rongálásával van dolgom, ám egy levágott beteg galy csakhamar
meggyőzött arról, hogy nem rovarok okozzák a levelek fonnyadását. Hogy a gyökérzet lenne beteg, nem volt valószínű, mert
hiszen csak egyetlen egy esetben láttam az egész lomb elpusztu-

lását, egyébként minden eseben csak ágakról volt szó, amelyek
mellett a fán teljesen egészséges lombú ágak is voltak.
A beteg ákáczágakon (és a beteg fának a törzsén is) jellemző
vöröses szinü gombatelepeket találtam. Ezek a vöröses foltocskák
száz meg száz számra lepték el a beteg részeken a kérget és
különösen az egészen beteg fának a törzsén tűntek szembe. A gomba
telepek szine és alakja elég nagy mértékben változó. Vannak
egészen fehér penészszerű nagyobb és szabálytalan alakú foltok,
de ilyenekre csak ritkán akadunk, a legtöbb esetben apró, 1—2
mm-nyi rózsaszín, vagy téglavörös vastagabb, húsos párnácskák
találhatók.
A növénykórtani irodalom nem ismeri az ákáczfának ezt a
betegségét. Ami a beteg ágakon jelentkező gombát illeti, arról
könnyű megállapítani, hogy Fusarium. Ezen az alapon elindulva
fogtam most már a további kutatáshoz. Van ugyanis egy fán lakó
Fusarium, a Fusarium lateritium, amelyről már ismeretes, hogy
élősködőként is fellép, sőt tudjuk, hogy Olaszországban az eper
fákban évről-évre nagy károkat okoz. Magam is megfigyeltem itt
Debreczen környékén is ezt a gombát az eperfákon. Kölönösen a
sövénynek ülietett, cserjének nevelt eperfák visszavágott ágain
gyakori, amelyeket, ha meglepett, hamarosan elszárit. Olaszország
ban megfigyelték, hogy a fiatal csemetéket is tönkreteszi és néha
a faiskolák valamennyi eperfacsemetéjét elpusztítja. Valószínűleg
hazánkban is tesz hasonló kárt is, de ezt még eddig nem figyel
ték meg.
Az eperfák Fusarium latéritiuin-z. jól ismert faj, amelynek
teljes fejlődését is kiderítették. A tél folyamán ugyanis a Fusarium
500 é v ót a gyógyítana k csuzt , köszvényt , ischias t stb .

T r e n c sénieplicz
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azért
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. Uj
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 5 0 % kedvezményt
élvez. Iszapszétküldésnél 10%.

párnácskái elfeketednek és még később megjelenik a gomba
peritéczium-alakjában is, amikor azután a Qibberella moricola
nevet viseli és ez is a főneve. Amikor ezeket a sorokat irom, a
peritécziumok még fejletlenek, de azért könnyű ilyen állapotában
is ráismerni, mert ha a fekete párnácskákat szétnyomjuk és igy
vizsgáljuk a mikroszkópban, a peritéczium falának szép szürkekék
szine mindjárt szembetűnik.
Minthogy Fusarium laieritium névvel jelezve, sok mindenféle
fán találtak gombákat, nyilvánvaló dolog, hogy ez a név az
irodalomban gyűjtőnév, amelybe több gombának Fusarium-sztxü.
mellékalakját foglalták össze. Minthogy azonban helyesen csakis
az eperfán (és Broussoneíiá-n) élő Qibberella moricola konidiumalakja viselheti a Fusarium laieritium nevet, magától értetődő
dolog, hogy minden más esetben jogtalan a Fusarium laieritium
név alkalmazása és igy jogtalan lenne a jelen esetben is.
Mindazonáltal — ugy látszik — már mások is kutatták
ennek az ákáczfán lakó Fusarium-nak az életemódját és fejlődését.
Fuckel ugyanis — még mielőtt az eperfa Fusarium lateritium-ínak
fejlődése ismeretessé vált volna — az ákáczfának hasonló gombáját a
Oibberella baccata mellékalakjának jelentette ki. Hogy Fuckel
Fusarium lateriíium-a azonos-e azzal a Fusarium-mal, amelyet én
találtam, nem lehet igy hirtelenében eldönteni, mert ő nem élőfán
találta a Fusarium-oi. A Qibberella baccata különben hazánkból is
ismeretes, habár nem is látszik gyakran található gombának.
Az utóbbiak alapján természetesen az egész elmúlt télen át
kerestem a beteg akáczfákon peritécziumos gombákat. Találtam is
február elején egy teljesen elszáradt ágon két tömlőgombát és
pedig a Pseudovalsa profusá-t és a Cucurbitaria elongatá-i,
amelyek száraz ákáczfaágokon gyakran találhatók, — de a Qibberella baccata-nak nem tudtam nyomára akadni. Sőt a beteg
ákáczfaágakon a Fusarium egész télen át változatlan maradt, a
vörös párnácskák nem feketedtek meg, mint ahogyan ilyenkorra
az eperfaágakon a Fusarium laieritium párnácskái meg szoktak
feketedni.
Megemlítendőnek tartom végül, hogy ismerünk egy Fusarium robiniae-i is, de a rendelkezésemre álló irodalom alapján
nem tudom megállapítani, hogy "ez milyen viszonyban lehet a

kérdéses Fusarium-mú.
Egyébként ez is csak mint szaprofita
ismeretes.
Mindezek alapján nyilvánvalóvá vált előttem, hogy a szóban
forgó Fusarium
meghatározása sokkal bonyolódottabb dolog,
mintsem első pillanatra gondolná az ember és ezért a kérdés
végleges eldöntése végett a berlini Kais. Biologische Anstalt für
Land und Forstwirtschaft-hoz fordultam, ahol a Fusarium-ok
jelenlegi legkiválóbb ismerője, Appel foglalkozik most ezzel a
kérdéssel.
Ami azonban ezek után kiderül, annak már inkább csak
tudományos jelentősége van. Gyakorlati szempontból a dolog
befejezettnek tekinthető, mert kétségtelen tény az, hogy az ákáczfa
ismert betegségeinek a száma egygyel megszaporodott és pedig
egy veszedelmes betegséggel, amely nagyon könnyen olyan fon
tosságúvá válhat, mint az eperfa hasonló és ugyanily gombától
előidézett betegsége.

PÖSTYEN

ma már kettő s fogalom .

1. Híres iszapforrásai csuz-, köszvényeseteiben az egész világon el
ismert páratlan gyógyhatásuak.
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
FUrdőigazgatóság.
Egyesületünk tagjai utalvány alapján
kedvezményben részesülnek.
::

Bővebbet a z elnökségnél .

Radda. Klement Károly m. kir. főerdőmérnök nem elsőizben
tünt fel a minap kiváló zeneszerzői képességével, mindamellett
első nagyobbarányu sikerét mult hó 20-án a Népoperában elő
adott „Radda" czimü operájával aratta.
Zenei kritikával nem foglalkozhatunk, mindössze azt állithatjuk,
hogy zenéjét rendkívül élveztük. Meg kell azonban említenünk,
hogy a tárgyilagos kritika is elismeréssel emlékezik meg Klement
darabjáról s a szerző kiváló zenei tehetségéről.
Budapesti és budapestvidéki kollegáink majdnem teljes szám
ban megjelentek a bemutató előadáson s valamennyien büszkén
vallottuk szaktársunknak a közönség részéről lelkesedéssel ünnepelt
zeneszerzőt, kinek kartársai egyébként ez alkalommal ezüst babér
koszorút nyújtottak át.
Szívből gratulálunk s őszintén kívánjuk, hogy sikert sikerre
arasson! Cz.
J.
Á fiumei fakülkereskedelemről. Tomasovszky Imre m. kir.
főerdőmérnök a Kereskedelmi Akadémia „Fakereskedelmi szak
tanfolyam "-án az erdészeti encziklopédia előadója, a Kereskedelmi
Akadémia Hallgatóinak Egyesületében márczius hó 23. d. u. 6 órakor
a fiumei fakülkereskedelemről vetitett képekkel kisért s nagy érdek
lődéssel hallgatott előadást tartott, melynek szakunkat érintő főbb
adatai lapunk mult számában már közöltettek.
Az előadást nagy számú érdeklődő közönség hallgatta végig.
Budapesti 1914. évi XXXVI-dik országos aganeskiállitás
ő csász. és kir. fensége József főherczeg védnöksége alatt.
A kiállítás a székesfővárosi Vigadó I. emeleti kis termében
lesz megtartva, május 1-én nyílik meg és naponkint reggel 9 órától
délután 5 óráig bezárólag május 15-ig marad nyitva.
A bejelentések Sugár Károly országos vadászati felügyelő
urnái, a kiállítás titkáránál, — Budapest, Földmivelésügyi Minisz
térium — lehetőleg mielőbb megteendők; a trófeák azonban majd
csak április hónap második felében lesznek beküldendők és pedig
egyenesen a fővárosi Vigadóba ugyancsak Sugár Károly országos
vadászati felügyelő ur czimére, ugy hogy azok április 25—27.
napjain okvetlenül átvehetők legyenek, mivel a bírálat április 28.
és 29. napjain fog megejtetni.

Mig a bírálat befejezve nincsen, a biráló bizottság tagjain
kivül csak a kiállítás elnökének van joga ott a kiállítás titkárával
megjelenni, senki másnak.
A hét tagból álló biráló bizottság tagjai báró Trauttenberg
Frigyes elnöksége alatt a közetkezők: gróf Esterházy Béla, gróf
Teleki Tibor, gróf Zichy Kázmér, Ómóraviczai Heinrich Ferencz,
Pallini Inkey Antal, Pongyelóki Róth Lóránd min. tanácsos
(a földmivelésügyi minisztérium kiküldöttje.)
Minden egyes beküldendő tárgyra egy czédula, lehetőleg
szilárdan felfűzendő s azon a kiállító neve irandó fel.
Esetleges sérülések és törések elkerülése végett leghelyesebb
az egész fejes szarvasagancsokat akként küldeni, hogy a fej alá
megfelelő szélességű kis erős deszka-lemez legyen erősítve, ugy,
hogy ez a szarvasfej orrcsontja alatt 2—3 ujjnyira kiálljon, s azt
külső sérülések ellen megvédje. Ez a kis deszkalemez azután a
kiállított agancson a kiállítás tartama alatt rajta marad s így a
trófeát baj nem érheti, mert különben a tudvalevően igen vékony
orrcsont okvetlenül letörik.
Díjazásban a magyar szent korona országaiban 1913. év
folyamán elejtett vad trófeái részesülnek.
A kiállításon magyar állampolgárok által a földgömb bármely
táján lőtt vadnak trófeái, valamint gyűjteményes kiállítások is
részt vehetnek és díjazás vagy elismerésben részesülhetnek.
A kiállító egy és ugyanazon területről, csak két dijat nyerhet el.
A kiállítás megnyitása napján a belépti-jegy 2 K, egyéb
napokon 1 K, idényjegy 3 K.
A kincstári és állami erdőtisztek május 2-től kezdve ingyen
tekinthetik meg a kiállítást, ha személyazonosságukat arczképes
igazolványnyal bizonyítják.
Aki bejelentőivet akar, forduljon Sugár Károly országos
vadászati felügyelő úrhoz, Budapest, Földmivelésügyi Minisztérium.
A következő dijak állanak rendelkezésre:
I. József jőherczeg tiszteletdija — a legjobb nyilt területi
szarvasagancsnak.
II. A földmivelésügyi miniszter tiszteletdija, a kincstári terü
leten lőtt legerősebb szarvasagancsnak.
III. Gróf Széchenyi Béla tiszteletdija, a legjobb és legszebb

agancsnak, akár nyilt területi, akár vadaskerti, ha az
utóbbi legalább 1500 k hold kiterjedésű.
IV. A földmivelésügyi miniszter tiszteletdija, a kincstári területen
lőtt legjobb őzagancsnak.
V. Qróf Széchenyi Béla tiszteletdija, a legjobb őzagancsnak.
VI. Qróf Széchenyi Béla tiszteletdija, a legjobb zergekampónak.
Továbbá 3 ezüst és 7 bronzdij nyilt területi agancsoknak
2 „ „3
„
vadaskerti
»
1 „
„2
»
rendellenes akár nyilt területi
akár vadaskerti agancsoknak
3 „
„2
H
dámlapátok számára
3 „ „7
»
őzagancsok számára
3 « „3
„
zergekampók számára
15 ezüst és 24 bronzdij, — összesen 39 dij.
Ezenkívül még kiosztható 15 ezüstérem, 15 bronzérem. A
bronzérmek nem díjak — csak elismerésül szolgálnak.
Budapest, 1914. február hó.
Qróf Széchenyi Béla, az agancskiállitás elnöke.
Kogutowitz-Littke : V i l á g a t l a s z a . A Magyar Földrajzi Intézetnek ez a
hatalmas vállalkozása füzetekben jelenik meg. A mű 16 füzetből áll, amelyek
összesen 130 térképlapot tartalmaznak, hozzájön még 130.000 helynevet tartal
mazó névmutató és terjedelmes szöveges rész. Bátran állithatjuk, hogy az
angolokon, francziákon és németeken kivül egy nemzetnek sincs birtokában ily
hatalmas tudományos térképgyűjtemény. A Világatlasznak most jelent meg a
9-ik füzete. Pompásan bontakoznak ki az eddig közrebocsátott 72 térképlapból
a mű körvonalai. Egyik kiváló tudósunk találóan jellemzi a munkát következő
soraival: „Végre hát a magyar ember is ugy tekintheti a világot, mint, amely az
ő hazáját veszi körül, hiszen eddig ugy éreztük a német térképek alapján,
amelyeknél természetesen Németországon fekszik a fősuly, hogy a világon vagyunk
ugyan mi is, de csak afféle függeléke vagyunk annak. Micsoda fölemelő érzés
most Magyarországot látni egy Világatlasz
középpontjának! Szinte ugy érzi az
ember, mintha most zökkent volna bele a kerékvágásba. Hiszen eddig mindig az
ut mellett jártunk. Igazán se tüled, se hozzád. Tizennyolcz térkép beszél ebben
a Világatlaszban, a mi édes hazánkról, holott eddig még a Debes-féle Neuer
Handatlasban is meg kellett elégednünk azzal, hogy egyetlenegy térképen szere
peltünk és ennek a térképnek a czíme is Österreich-Ungarn volt." Legújabban
Magyarország földtani, bányászati és néhány apróbb térképen kivül megjelent
a Földközi tenger, Cseh- és Morvaország, Afrika dereka és Kelet (brit) India
Hátsó-Indiával. Különösen figyelmébe ajánljuk közönségünknek ezt az atlaszt,
mert elsőnek hozza az Uj-Balkánt.
Prospektust és mintalapokat készörömest
küld a Kiadóintézet (Bpest., V. Rudolf-tér 6.)
c^t
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ú£

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.
( K é r j ü k az u r a d a l m a k t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámokban be
álló v á l t o z á s o k r ó l bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.)
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte dr. Hauszmann Béla m. kir.
segéderdőmérnököt a gödöllői m. kir. erdőhivatal kerületéből Budapestre s
szolgálattételre beosztotta a m. kir. földmivelésügyi minisztérium II/B. főosztályába.
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Brozsek Károly díjtalan
m. kir. erdőniérnökgyakornokot Nagyenyedről Marosvásárhelyre a m. kir. állami
erdőhivatalhoz.
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Szenczy Géza m. kir. segéderdőmérnöknek állásáról történt lemondását elfogadta.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Ittu Mihály m. kir. főerdőmérnököt Miskolczra erdőgondnoknak.
c 2 ? c£ ? c£ ?

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA.
I.
KÖRRENDELET.
A 6. és 7. számú füstnélküli lőpor forgalombahozatala tárgyában.
(Valamennyi törvényhatóságnak, kir. erdőfelügyelőségnek, m. kir. kincstári erdő
igazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak, a beszterczei in. kir. erdő
igazgatóságnak, az összes m. kir. állami erdőhivataloknak, a selmeczbányai m. kir.
bányászati és erdészeti főiskolának s a m. kir. erdőőri szakiskoláknak.)

65247/1914/1I/B. F. M. sz. — A cs. és kir. hadügyminiszter úrtól
vett értesítés szerint ujabban két fajtájú lőpor lett forgalomba hozva,
melyek egyike „Rauchloses Jagdpulver Nr. 6" felírással feketeszinü
lapos szemcsékből van alkotva s 9 mm s ennél nagyobb öbnagyságu kemény köpenyes (aczél, nikkel vagy réz) golyós töltések
czéljaira van rendeltetve, mig a „Rauchloses Jagdpulver Nr. 7," fel
írású, mely rózsaszínű gömbölyded szemcsékből áll, csak sörét
töltések czéljaira használható.

A 6-os számú vadászlőpor egyelőre csak U kg-os, a 7-es számú
azonban ugy A , mint VE kg-os bádogdobozokban kerül forgalomba
és pedig a 6-os világosbarna, a 7-es pedig rózsaszínűekben.
A bádogdobozok egyébként ugyanoly alakúak és szerkezetűek,
mint a hadügyi kincstár által eddig forgalombahozott 1—5. számú
füstnélküli vadászlőporok dobozai.
A 6. és 7. számú lőporok dobozai ezúttal is a tartalmuknak
megfelelő jelzéssel s a lőpor rendeltetésére vonatkozó felírással
vannak ellátva.
Fel vannak tüntetve továbbá e dobozokon e lőporfajták legfon
tosabb alkatrészei, a használatra vonatkozó utasítással egyetemben.
A cs. és kir. hadügyminiszter ur eme 6. és 7. számú lőpor
fajták árát, valamint az eddig áruba bocsájtott 1—5. számú lőporok
árát is további intézkedésig következőleg állapította meg.
1. A Kincstári raktárakból hatóságilag engedélyezett viszontelárusitók részére nagyban (legalább 5 kg) szállított lőpor:
Va kg-os dobozokban, dobozonként ... ... 6 K. 60 f.
V* kg-os „
„
3 „ 40 „
2. Viszont elárusítóknál, kicsiny (5 kg-on aluli) mennyiségben
való vétel esetén e lőporfajta ára:
/ ^ - o s dobozokban, dobozonként ... ... 7 K. 30 f.
/i kg-os
»
n
3 tt 75 „
Budapest, 1914. február 28.
A miniszter rendeletéből:
Bartos s. k.
l
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miniszteri tanácsos.
II.

KÖRRENDELET
a tűzkárok elhárítása érdekében elrendelt intézkedések szigorú
betartása tárgyában.
(Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak.)

15027/1914/I/B/4. M. kir. földmiv. min. szám. — Tapasztaltam
azt, hogy egyes igazgatási hivatalok a tűzkárok elhárítása érdekében
kiadott 1911. évi 131, 748 számú körrendeletemnek csak hiányosan
tesznek eleget.
Elmulasztják egyrészt azokat az óvintézkedéseket megtenni, a

melyeket az idézett körrendelet a tűzkárok lehető mérsékelése érde
kében előir, másrészt a tüzesetek bejelentésénél sem járnak el
szabályszerűen.
Felhívom ennélfogva, hogy az idézett körrendeletem utasításait
a legszigorúbban tartsa be és a tüzesetek bejelentésénél ne szorít
kozzék csupán a tény egyszerű bejelentésére, hanem a megejtendő
helyszíni szemle alkalmával felveendő jegyzőkönyvben és kisérő
jelentésében mindenkor idézett rendeletemre hivatkozással adjon
kimerítő választ azokra a kérdőpontokra, a melyeket az idézett
körrendelet erre vonatkozólag felsorol.
Tudomására hozom, hogy a mennyiben a jövőben különösen
az óvintézkedések megtétele körül mulasztásoknak jönnék nyomára,
a kincstárt a netaláni tüzeset folytán ért kár pénzértékét, az épület
gondozásával megbízott közeg terhére fogom előírni.
Budapest, 1914. évi márczius hó 10-én.
A miniszter rendeletéből
Téglás s. k.
miniszteri tanácsos.

Faárverések eredményei.
Alábbiakban az eladás tárgyának (választék, fanem, méretegység) meg
jelölésén kivül az elfogadott, rendszerint legmagasabb árajánlatot közöljük, amely
után zárjelben azt a százalékot jelezzük, amelylyel az elért ár a kikiáltási árat
meghaladja. Ez utóbbit tehát ugy számithatjuk ki, ha a közölt árat ezzel a
százalékkal csökkentjük.

/. Tövön.
Izsák község (1914. jan. 15.):
5-2 kat. holdon becsült ákáczhaszonfa és tűzifa 362 nfi á 16-25 K ( + 9-8°/o).
Szokolcsi volt úrbéresek (Liptószentmiklós, 1914. jan. 2 8 . ) :
10 kat. holdon becsült luczfenyőműfa 566 m á 6 8 4 K (-f-8°/o). Luczfenyőkéreg 40 q á 1-50 K ( + 0°/o). Luczfenyőrudfa 1337 drb. á 0 2 0 K
(+00/0).
Körmöczbánya sz. k. r. t. város (1914. febr. 16.):
a) 4-1 kat. holdon becsült luczfenyőhaszonfa 995 m á 12-00 K ( + 0°/o),
tűzifa 109 m á 1 0 0 K (+0°/ö), kéreg 20 m á 4-00 K (+0°/o).
b) 6-7 kat. holdon becsült luczfenyőhaszonfa 1464 m á 10-30 K (— 17'6°/o),
tűzifa 121 m á 1-00 K (+0°/o), kéreg 200 m á 4-00 K (+0°/o).
3

3
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3

Árdánházai
volt úrbéresek (1914. febr. 17.):
8 3 kat. holdon becsült tölgyhaszonfa II. oszt. 245 m . Ugyanaz III. oszt.
85 m». Ugyanaz IV. oszt. 70 m . Tölgytüzifa 310 iirm" 8750 K. Kat.
holdankint 1054-21 K.
Oltszakadát község (1914. febr. 18.):
976 drb. tölgytörzs 454 m? műfa és 115 trfi tüzifatartalommal 5900 K
-

n

3

( + 2-340/0).

Izaszacsal község (1914. febr. 2 5 . ) :
14-4 kat. holdon becsült Iuczfenyőépiiletfa 789 m* 3935-00 K (+0°/o).
Kat. holdankint 23576 K.
Székesei volt úrbéresek (1914. febr. 2 6 . ) :
6 kat. holdon becsült jegenyefenyőhaszonfa 30 cm k. álm.-ig 237 m? á
8-91 K (-f- l-250/o). Ugyanaz 31 cm k. átm. felül 1017 m h
11*74 K
(+1-20/0). Jegenyefenyőtüzifa 150 m? á 1*01 ( + 1 % ) .
Felsőgezés község (1914. febr. 2 8 . ) :
I. oszt. tölgyrönkő 276 OT á 22'51 K (-(-2*3%). II. oszt. tölgyrönkő
262 m? á 15-34 K ( + 2*3°/o). Tölgytüzifa 2748 m? á 1*02 K ( + 2*3°/o).
Keresztespataki gör. kel. egyház (Zarándbánya, 1914. febr. 28.):
Tölgyhaszonfa 263 m? á 8'81 K ( + 0%).
Nagygút község, Bereg m. (1914. márcz. 3.):
131-3 kat. holdon becsült tölgyműfa 4884 m? á 27*18 K ( + 3-250/0).
tűzifa 2467 ürnfi á 3'30 K ( + 3*25°/o).
Pánik nagyközség (1914. márcz. 5 . ) :
24 kat. holdon becsült s tőnél méretezett luez- és jegenyefenyőhaszonfa
1914—1918. években évente mintegy 5000 m á 11'65 K (+22"/o).
s
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//. Kitermelt állapotban.
a) Műfa.
Vinkovcei kir. főerdőhivatal (1914. jan. 22.) :
Nemcei kir. erdő gondnokság
Gradina ncvii erdőrészében házilag kitermelt
tölgy-, szil- és kőrishaszonfa 24 m? á 14-00 K ( + 0 % ) , tőár 10-73 K.
Beszterczebányai
m. kir. erdőigazgatóság
(1914. febr. 4 . ) :
Erdei rakodóra kihozott luez- és jegenyefenyőhaszonfa 12—25 cm k. átm.
263 nfi á 10-56 K (+24-2«/o), tőár 6-42 K. Ugyanaz 145 m? á 10-62 K
(+24*90/0), tőár 6-38 K. Ugyanaz 709 m? á 11-28 K ( + 1 4 * 1 % ) , tőár
7-78 K. Ugyanaz 344 m á 12-80 K (+22*8°/o), tőár 8'38 K. Ugyanaz
217 m á 13-37 K ( + 18*8°/o), tőár 8 5 7 K. Luez- és jegenyefenyőhaszonfa
26 és több cm k. átm. 17 m? á 13-05 K (+24*30/o), tőár 8'91 K. Ugyanaz
51 m? á 13-12 K ( + 2 5 0 / o ) , tőár 8-88 K. Ugyanaz 378 m? á 12-70 K
( + 3-6°/o), tőár 9-22 K. Ugyanaz 598 ra á 13-37 K ( + 2-9° 0), tőár 7-78 K.
Ugyanaz 572 m? á 13-84 K ( + l*5°/o), tőár 9'02 K.
Liptóujvári m. kir. főerdőkivatal
(1914. febr. 9 . ) :
A szvarini, feketevági és teplicskai m. kir. erdőgondnokság 3 évi fenyőfa
készlete fürészrakodóra kiszállítva, a fürészbérlettel kapcsolatosan. 2—3*7 m.
a
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h. 12 cm és azonfelüli V. átm. 3620 m a 1044 K ( + 16°/o). Ugyanaz
3-8—6 m. h. 12—20 cm k. átm. 2890 m á 16-82 K ( + 16°/o). Ugyanaz
21—25 cm k. átm. 5560 m á 18-56 K ( + 16°/o). Ugyanaz 26 cm és azonfeliili k. átm. 47950 m á 20-30 K. ( + 16«/o).
Liptóujvári m. kir. főerdőhivatal (1914. febr. 2 4 ) :
Likavai m. kir. erdőgondnokság Bjeii, Brehi, Kamena erdőrészeiből ki
termelt luez- és jegenyefenyőhaszonfa 20 cm k. átm. 960 m á 14-93 K
(+3°/o), tőár 10-43 K. Ugyanaz selejtes 39 « » á 13-39 K ( + 3°/o), tőár
8-89 K. Ugyanaz 21—25 cm k. átm. 270 m á 15-96 K ( + 3 0 / 0 ) , tőár
12-46 K. Ugyanaz selejtes'15 m? á 14-42 K ( + 3 % ) , tőár 1 0 9 6 K.
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Tótsóvári m. kir. erdőhivatal (1914. febr. 25.):
Keczerpeklényi m. kir. erdőgondnokságban az ósvacsákányi és magyarbődi
rakodóra kiszállított tölgyhaszonfa 21—30 cm k. átm. 149 m 2 2 9 4 K
(-f-4-27<>,oV tőár 12-83 K. Ugyanaz 31—40 fm k. átm. 547 m á 28-15 K
( + 4-270/0), tőár 18-04 K. Ugyanaz 41 cm és több k. .átm. 630 m á
36-49 K ( + 4-270/o), főár 2 6 3 8 K.
3
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Csikvármegye magánjával (Csíkszereda, 1914. febr. 27.):
A putnamenti és a deákpataki erdőrészekben házilag kitermelt, széldöntött
és megsérült luczfenyőhaszonfa 2232 m á 7-75 K ( + 6-9°/o), tőár 5 7 1 K.
3

Zarnóczai m. kir. erdőliivatal (1914. márcz. 3 . ) :
A kőrmöczbányai rn. kir. erdőgondnokságban a jánoshegyi állomásra ki
szállított luez- és jegenyefenyőhaszonfa 12—15 cm k. átm. 213 in á
11-40 K ( + 3 - 6 0 / 0 ) , tőár 3-15 K. Ugyanaz 1 6 - 2 5 cm k. átm. 1842 m á
15-02 K ( + 3 - 6 0 o ) , tőár 6 7 7 K. Ugyanaz 4 m á 14-99 K ( + 3 - 4 % ) ,
tőár 6-74 K. Ugyanaz 26 cm és azon felül 260 m á 1654 K (+3-4«/o),
tőár 8 29 K.
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Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság (1914. márcz. 3 . ) :
Rakodóra kihozott luez- és jegenyefenyőhaszonfa 12—25 cm k. átm.
362 m á 11-61 K ( + 1%), tőár 8 5 1 K. Ugyanaz 320 m á 14-36 K
3

3

( + 0 - 9 % ) , tőár 7-41 K.
Bustyaházai m. kir. erdőhivatal (Máramaro;sziget, 1914. márcz. 3 . ) :
a) Bruszturai, németmokrai és királymezői felső m. kir. erdőgondnokságok
1913—1914. évi vágásterületeinek luez- és jegenyefenyőhaszonfája a bustya
házai rakpartokra letutajozva. 53.000 m 1000 m -ts részletekben, m -kint
á 18-10—19-00 K (+Oio,o-tól 5-00/o-ig), tőár 10-00 K. Ugyanaz 5000 m
500 m -es részletekben, m -kint 16-50 K ( + 7-4°/o-tól 8-5°/o-ig), tőár 8-00 K.
b) Felsőszinevcri m. kir. erdő gondnokság 1912. évi vágásterületének luczés jegenyefenyőhaszonfája a bustyahnzai rakpartokra letutajozva 10.000 m
1000 m -es részletekben, m kint 13-80—14-20 K ( + 13°/o-tól 14 'ü-ig),
tőár 4-00 K.
Lippai m. kir. főerdőhivatal (1914. márcz. 5 . ) :
a) A hadai és remetevági vágásban tő mellett készletezett tölgyrönkfa
617 m á 30-50 K ( + H6»/o), tőár 29'89 K.
b) A németszentpéteri vágásban tő mellett készletezett kőrisrönkfa 111 m
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a 41-35 K (+30-020/o), tőár 4 0 1 7 K. • Ugyanaz 162 m
á 36-02 K
(+22-01°/o), tőár 35'26 K.
c) A hadai vágásban tő mellett készletezett tölgydonga 512 akó á 2-80 K
( + 1-810/0), tőár akónkint 1-78 K, m -kint 15-11 K.
d) A csálai vágásban termelt és a vereskereszt nevü rakodón készletezett
tölgydonga 1253 akó á 2-76 K (+l-86°/o), tőár akónkint T 6 3 K, /n -kint
15-12 K. Tölgyküllő 11.000 drb. á 0-09 K ( + lTl°/o), tőár m -kint 12-44 K.
Ugyanaz 4000 drb. á 0-09 K ( + 0-550/o), tőár m -Vmt 12-37 K.
3
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b) Tűzifa.
Vinkovcei kir. főerdőhivatal (1914. jan. 2 2 . ) :
a) Nemcei kir. erdőgondnokság „Oradina" nevü erdőrészében házilag ki
termelt gyertyán-, tölgy-, kőris- és sziltüzifa 553 iirm á 4-41 K (+83-7 /o),
tőár 3-14 K.
b) Jaminai kir. erdőgondnokság „Puk" és „Zeravinac" nevü erdőrészeiben
házilag kitermelt gyertyán-, tölgy-, kőris- és sziltüzifa 1230 iirm a. 5'89 K
( + 1 1 8 0 / 0 ) , tőár 4-77 K.
Vinkovcei kir. főerdőhivatal (1914. márcz. 9 . ) :
A raicsi kir. erdőgondnokság „ Babingjol" nevü erdőrészéből kitermelt vegyes
keménytüzifa 5950 ü/m á 2-16 K (+9-3 /o), tőár 1-06 K.
3
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///. Eredménytelen faárverések.
Majszin község (1914. febr. 26.):
54-6 kat. holdon becsült 2352 m luez- és jegenyefenyőhaszonfa tövön.
A volt 14. sz. szerb bánáti vagyonközség (1914. márcz. 2.):
Alsópozsgás „Radreka" és „Szinicze", „Jucz" és „Borszticza" 1914—1918.
évi vágásterületei tövön.
Lipióujvári m. kir. főerdőhivatal (1914. febr. 2 4 . ) :
Likavai m. kir. erdőgondnokság
Bjeli, Brehi és Kamena erdőrészeiben
kitermelt luez- és jegenyefenyőhaszonfa 26 cm és azonfelüli k. átm. 213 m .
Ugyanaz selejt 4 m .
3
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Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1914. évi VII. füzetének
HIRDETÉSEI.
Az E R D É S Z E T I 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 20 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.
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• 1914
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150.000
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20.000
30.000
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2 éves luczfenyő, Picea excelsa, magoncz
3 „
3 „
„
., „
átiskolázott
3 ,, kékfenyS, Picea pungens glauca, magoncz
3 „
„
„
„
„
átiskolázott
2 „ vörösfenyő. Larix europaea, magoncz
3 „
,,
,, lep tőle pis, átiskolázott
2 „ jegenyefenyő, Abies pectinata, magoncz
2 „ feketefenyő, Pimis austriaca, magoncz
3 „
„ banksfenyő, Pinus banksiana
1 „ kocsánytalan tölgy, Quercus sessiliflora, magoncz
2 „
„
1 ,, kocsányos tölgy, Quercus peduricúlata
„
2 „
„
„
„
„
1 „ kőris Fraxinus americana alba, magoncz
2 „
1 „
„
„
ornus,
3 „
.,
„
excelsior
„
3 ,, szil, Ulmus campfstris, magoncz
1 „ Éger, Alnus glutinosa
2 „
1 „
„
„
incana
.,
2 „
l „ ákácz, Robinia pseudoacatia, magoncz
1 „ gledicsia, Gleditschia triacanthos ,.
2 „
4 ,. Feketedió, Juglans nigra, suliáng
1 „ Juhar, Acer pseudoplatanus, magoncz.

A csemeté k minőség e elsőrendű .
Árjegyzéket kívánatr a kíil d :

Junghans E . e r d ő g o n d n o k s á g a ,
Lankás (Lunkasprie) , posta Bihardobros d {Dobrest )

B i h a r megye .

(3. v n . 6.)
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Kérje 12,

számú mintázot árjegyzékünket,
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U r i é s nő i r u h á n a k v a l ó

brünni posztót
Etzler é s Dosta l czégnél
legolcsóbb á r o n

Qnhu/oHonnacCD R la
DIUIIII, OblIWKUCliyűdOO J/lJi
Ri'í'nn

a

tanárok és állami tisztviselők egyesUleteinek 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 szállítva lesz. Gazdag tartalmú mintacsomag meg
tekintésre díjtalanul és portómentesen szállíttatik.
(6. VIII; 5.

c s á s z á r i é s királyi

Erdészeti

udvari

szállito

Magyar magpergetb'gyár, erdészeti magnagykereskedés, K Ö R M E N D (Vas megye).
csemetetelepek : ZALAEGERSZEG.

Erdészeti m a g v a k ! Elismert megbízható minőségű, szav tolt
csiraképességü: tűlevelű , lomblevel ű m a g v a k : luczfenyő,
erdeifenyő, vörösftmyő, feketefenj'ő, banksfenyő, simafenyő stb.
Ákácz, gledicsia, kocsányos é s kocsánytalan tölgym a k k ! GyUmölcsmagva k s Alma-, körtemagvak, prima.
Facsemeték ! Tűlevelű, lomblevelű facsemeték I, 2, 3 és 4 évesek.
Disz- é s sorfák. D i s z f e n y ö ' .
Buxus. Gyümölcsvadonczok.
Kocsányos,

jQ»Külön
árajánlattal
azonnal szivesen szolgálok.

kocsánytalan

tölg-ymakk!

Fenyömagvaim min d magyarhonua k é s magasértéküek
co
-_rö
o

NI
CO

Sándor Imre ÉÉawá erdészet
erdészeti magkeres kedö é s e r d é s z e t i
cse metenagyte rw elő.

•
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Akácz i s kocsánytalan makkszükségletet már mosi tiiztositani térem,

t^R L^SZETrCSEM ET ÉK éYmaGVAK \
é

a legmegbízhatóbb

minőségben

é s a legjutá"yosabb árakon beszerezhetők a

^

i MAGYA R
E R D É S Z E T I
É S K E R T É S Z E T I
VÁLLALATNÁL,
i
T N e u m a y r
é s T á r s a ,
c s e m e t e é s
m a g k e r e s k e d é s ,
•
c s e m e t e t e r m e l é s , Z a l a e g e r s z e g . Árjegyzék k í v á n a t r a megkülde- f
^
t i k ! Nagyobb pziikségletiel e l ő n y a r a j á n l á t !
( 9 . VI- 5.) ^

Kizárólaq sajá t pergetés ü h a z a i f e n y ő m a g v a k !

í

Kitünö minőség ű

Erdészeti magvak ,
Facsemeték,
Gyümölcsmagvak,
Tölgymakk,
Gazdasági és fümagvak,
Fümagkeverékek,
Sorfák, Diszfenyök, Bokrok,
Gyümölcsfák és vadonczok,
Rózsák legnemesebb fajokban,
Remis-csemeték,
He'ianthi salsifis és
Csicsóka vadetetésre.

Első é s egyedüli magperget ő
a Monarchiában , melyne k
saját nag y (100 hold ) faiskolái vannak .

FARAGD BÉL A 1
CS.

ÉS KIR. UDV. SZÁLLÍTÓ

ZALAEGERSZEG
Árjegyzékkel és árajánlattal
kívánatra szívesen szolgálok!

(10. V.

I M I M I M I M M
4. )

Sorfák és suhángok utak mellé, parkokba és erdősítési czélra.
Kanadai, pyramis (jegenye) nyár, vadgesztenye, amerikai kőris,
későn fakadó tölgy, zöld juhar, ákácz, prunus serotina 2 5—5 m
magas fiatal sima kérgü, egészséges példányok. Továbbá Heliunthi
salsifis gumó.
Várdarócz, u. p. Bellye.
(12. IV. 2.) Főherczegi
erdőgondnokság.
-

Faeladás. 32006/IV/4. szám. — A boszniai és hérczegovinai
országos kormány a teslici erdőgondnokságban a következő erdő
részekben keletkezett luez, jegenyefenyő és bükk széltöréseket és
széldöntvényeket versenytárgyalás utján eladja:
a) a Zirája erdőrészben 9800 tm bükk és 3000 tm jegenye
fenyőfát ;
b) a Jalova erdőrészben 19.800 tm bükk- és 1800 tm jegenye
fenyőfát ;
c) a Studenac erdőrészben 29.700 tm bükk- és 16.500 tm
luezfenyőfát.

Az egykoronás boszniai bélyeggel és 3000 (háromezer) K
bánatpénzzel ellátott, lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek vagy az
eladásra kiirt valamelyik fentnevezett erdőrészre, vagy az egész
famennyiségre is vonatkozhatnak, legkésőbb 1914. évi április hó
28-án d. e. 11 óráig az országos kormánynál nyújtandók be.
Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta,
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormány erdő
gazdasági alosztályánál Sarajevoban megtekinthetők, hol kívánatra
szóbeli tájékoztatások is adatnak.
Sarajevo, 1914. évi február hó 25-én.
(14

A boszniai és herczegovinai országos kormány.
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BUDAPEST, Vi „ ÜrEG-UÍCZ A 19 . SZÁM ,
T E L E F O N 137—57.

KÜLÖNLEGESSÉG:
Sándor Lajos m. kir. kereskedelemügyi
• minisztériumi műszaki tanácsos s z a b .
„ D I A D A L " talpfakapcsolóina
k
k i z á r ó l a g o s gyártás a , _
n
1

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 erdBhivatai, járási erdó'gondnokságok, városi és uradalmi erdöhivatal állandó
szállítója. Tömeges elismerölevél vevőktől.
K é p e s Á r j e g y z é k i n g y e n éa b é r m e n t v e .

(11.
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Faeladási hirdetmény. 94,914. szám. — Szárhegy község köz
birtokossága eladja Szárhegy községházánál 1914. évi április hó
14-én délelőtt 10 órakor kezdődő árverésen a Csik vármegye Szár
hegy község I. h. r. határában levő Czenk mesgyefő és Zugópatak
nevü erdejének mintegy 62 2 kat. hold területén 997/912. keb. hat.tal kihasználásra engedélyezett luez- és jegenyefenyő faállományát.
A vágás területe a ditrói országúttól 10-5 kilométer, a Máv.
Ditró állomása.ól pedig 140 kilométer távolban van.
Az eladás tárgyát képező faállomány törzsenkénti bemérés
szerint 11.808 darab kéreg és csúcs nélkül 17.441 m bruttó és
15 918 m nettó kitermelhető fát tartalmaz.
Kikiáltási ár 118.760 korona, bánatpénz a kikiáltási árnak
10°/o-a. Kihasználás időtartama 1916. év augusztus hó 1.
Az árverési és szerződési feltételek az erdőbirtokos alulírott
képviselőjénél, továbbá a Gyergyószentmiklóson levő gyergyóalfalvi m. kir. járási erdőgondnokságnál rendelkezésre állanak. Az
erdőgondnokságnál megtekinthető a részletes becslési munkálat is.
Olyan ajánlatok, melyek az árverési és szerződési feltételektől
eltérnek, vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, figyelembe nem
vétetnek. Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt az
árverező bizottság elnökénél nyújtandók be. A megajánlott összeg
számokkal és betűkkel is kiírandó s az ajánlatban kifejezendő az,
hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket teljesen
ismeri és magát azoknak aláveti.
Szárhegy, 1914. évi márczius hó 7-én.
-

3

3

Ferencz Dénes .

^

kb. jegyző.

\

^. Ferencz
•

•

•)

Sándor
b. elnök.

Termelt nyár-rönkfa eladása. 987/1914. szám. A lippai
m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó pécskai m. kir. erdő
gondnokság hadai és remeteági 1913/14. évi vágásában termelt
mintegy 944 64 m -t kitevő nyár-rönkfa két eladási csoportba
felosztva, zárt Írásbeli ajánlat utján fog eladatni.
Az ajánlatok 1914. évi április hó 14-én déli 12 óráig nyúj
tandók be a lippai m. kir. főerdőhivatalnál, hol is azok április
hó 15-én délelőtt 9 órakor fognak nyilvánosan felbontatni.
-

3

Az eladási feltételek, a faanyagok csoportosítása és a kikiáltási
árak kimutatása, ajánlati űrlap és boríték a m. kir. főerdőhivatalnál,
valamint a pécskai m. kir. erdőgondnokságnál díjtalanul szerez
hetők be.
Lippa, 1914. évi márczius hóban.
(16) M.
kir. főerdőhivatal.
Faárverési hirdetmény. 38/1911. sz. — A turdossini m. kir. j .
erdőgondnokság irodahelyiségében 1914. évi április hó 21-én dél
előtt / 9 órakor kezdődő s az alább felsorolt árvavármegyei erdő
birtokosok 1914. évi vágásaiban tövön álló luez-, jegenye- és erdei
fenyőfakészletnek Írásbeli zárt ajánlatokkal összekötött szóbeli nyil
vános árverésen leendő eladásáról.
1

2

Az eladó
erdőbirtokos
megnevezése

fekvése (erdőrész
megnevezése)

\

Alsóstepanó
Klin
Brezovicza
Felsőstepanó
Jaszenicza
Námesztó
Námesztó
i -aj
Polhora
t-e
Szihelne
Veszele
Krasznahorka
Bobró
Zábidó
Vavrecska
Rabcsa
Zubrohlava

Csisztigruny
(oraviczepi)
Grttny

... ..

Sztarihaj... ..
Zabidovcsik
Prjehiba__.
Kozubka
..
Óddudovej
(Pilszkó) ..
Belkovka
Vidrofka-.
Ludmovka ..
Hájka ... -.
Kochanova
Polana ...
Rásztoki...
Grapa ...
Hájka
....
Krivány ...

..
..
..
..
.
.

faneme

kiterjedése jj i

kat. h .

Tutdossin

Az eladás tárgyát képező
fakészlet

A kihasználás tárgyát
képező vágástér

u c

,f „,ö
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; mennyisége ' becsértéke

egyúttal k i -

jügsnye-

I kiáltási á r

fenyö

darab

nfi
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K

15-2 4323
150
1-48
3-14 1242
5-71 1057
1-51
334
7-06 3243

411 5649 997 4G02G 50 14600
200
101 216 46 1950
1000
70 835 147 10000
139 875 154 5355 50, 540
200
123 247 48 2 0 1 4
1200
1201 300 11259

2899
107
484
3-37
225
1-5
312
1-35
368
2-0

1400
1728 431 14255
1000
374 1108 196 10168
1000
257 963 173 19527
208 37 2135 50: 220
600
127 551 97 6137

1-9
10-5
4-05
1-0
2-04
4-4

172
3327
493
346
418
1923

338 463 50 4 0 6 6
1203*)' 12620 935 20561
68 341 85 2 1 1 0
199 36 2 0 0 0
190 619 109 J7500
60 1213 215 (9401

400
,2700
200
200
750
1000

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el.
Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal,
*) Erdeifenyő.

eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik
kötelezővé.
A részletes árverési és szerződési feltételek az alsókubini
m. kir. áll. erdőhivatalnál, az annak alárendelt turdossini m. kir.
járási erdőgondnokságnál és az illető község v. urb. elnökénél
tekinthetők meg naponta 11—12 óra között.
Turdossin, 1914. évi márczius hó 16-án.
(17) Vorák

Sándor
m. kir. s. erdőmérnök.

Széldöntött bükkfa eladása. 14695/1914. szám. — A hátmegi m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó háthegységi erdőkben
az 1912. évi szélviharok által kidöntött és letört bükkfák egyrészéből a vevő által termelendő tűzifa, három eladási csoportra meg
osztva, zárt Írásbeli ajánlatok utján fog eladatni.
Az ajánlatok legkésőbben 1914. év április hó 7-ik napjának
déli 12 órájáig nyújtandók be az ungvári m. kir. főerdőhivatalnál,
ahol azok április hó 8-án délelőtt 10 órakor nyilvánosan felbon
tatni fognak.
Az eladási csoportokra való megosztás, a termelendő tüzifa
választékok kikiáltási egységáraira és a bántpénzekre vonatkozó
adatok, valamint az árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlapok
és borítékok az ungvári m. kir. főerdőhivatalnál szerezhetők be.
Budapest, 1914. évi márczius hóban.
(18) M.
kir. földmivelésügyi miniszter.
Szatta közbirtokossága 1914. április 8-án nyilvános árve
résen elad 50 drb. egészséges, 100 éves, kádárfára alkalmas
tölgytörzset. Feltételek Németh Gábor elnöknél Szatta, u. p.
Nagyrákos, Vas megye. Állomás 2 km.
(19) Németh
Oábor
közbirt. elnök.

Pályázati hirdetmény. 2079/1914. szám. — A besztercze
bányai m. kir. erdőigazgatóság pályázatot hirdet 2 főerdőőri, elő
léptetés esetén 2 erdőőri, illetve 2 erdőlegényi, vagy segéderdőőri
állásra.

Ezen állások közül 1 főerdőőri (illetve erdőőri) állás az épít
kezési műszaki segédszolgálat ellátása czéljából van rendszeresítve.
A pályázati kérvények 1914. évi április 26-áig az alulirt beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be.
Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kaphatók.
Beszterczebánya, 1914. évi márczius hó 12-én.
(20) M.

kir. erdőigazgatóság.

Fenyőfaárverési hirdetmény. A havasrekettyei volt úrbére
seknek 882/1913. számú miniszteri rendelettel engedélyezett 5'0 kat.
hold rendkívüli fahasználati területen található 578 m luczfenyőépület- és fürészrönkőfára becsült fakészlet 3547 (háromezerötszáz
negyvenhét) korona kikiáltási ár mellett, továbbá a 78142/1913.
számú miniszteri rendelettel engedélyezett 51*1 kat. holdon található
7324 rrP luczfenyőépület- és fürészrönkőfára becsült fakészlet
32.910 (harminczkétezerkilenczszáztiz) korona kikiáltási ár mellett
folyó évi május hó 6-án d. e. 10 órakor a községházán, zárt
írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el fog
adatni.
Bánatpénz az első összegnél 354 korona, a második összeg
nél 3291 korona.
Eladás becsértéken alól nem fog történni.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Ajánlat tehető külön-külön és a két fatömegre együttesen is.
Árverési és szerződési feltételek és a becslési adatok a
bánffyhunyadi m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák
alatt megtekinthetők.
Havasrekettye (u. p. Meregyó, vasútállomás Nagykalota), 1914.
évi márczius hó 19-én.
s

Anka Pál s. k.

(21. II. 1.) Balázs

Péter Gyorgyiki s. k.

árverési megbízott.

árverési megbízott.

Fenyő-, bükk-, juhar-, kőris-, szil-, épület- és műszerfaeladás és fürészbérlet. 14507/1914/I/B/l/sz. — A havasközi m. kir.
erdőgondnoksághoz tartozó erdőkből a kincstár által 5 (öt) éven
át kitermelendő és havasközi fürészrakodón átadandó mintegy
évi 5000 m fenyő- és mintegy évi 5000 m bükk-, juhar-, kőris- és
%

s

szilhaszonfa zárt Írásbeli ajánlat utján el fog adatni és ugyanakkor
a havasközi kincstári fürészmű bérbe lesz adva.
Az ajánlatok legkésőbb 1914. év április hó 20. napjának déli
12 órájáig nyújtandók be az ungvári m. kir. főerdőhivatalnál, hol
azok április hó 21-én délelőtt 11 órakor nyilvánosan fel fognak
bontatni.
A faválasztékokra, kikiáltási árakra és bánatpénzekre vonat
kozó adatok, valamint az árverési és szerződési feltételek, ajánlati
űrlapok és borítékok az ungvári m. kir. főerdőhivatalnál szerez
hetők be.
(22) M.

kir. földmivelésügyi miniszter.

Faeladási hirdetmény. Ö főméltósága herczeg Sulkowski
József Mária urnák Arad megyében Feltót község határában fekvő
„Iványicza" néven ismert mintegy 770 kat. hold kiterjedésű erdő
birtok tölgy, bükk és gyertyánból álló, kihasználásra teljesen érett
fakészlet eladása czéljából f. évi február hó 11-ére nyilvános árlej
tést hirdettem, melynek eredményét azonban nem fogadtam el.
Ennek következtében ujabb árlejtést hirdetek, határidejéül
1914. évi április hó 21-ik napjának déli 12 óráját tűzöm ki, mely
időpontig az ajánlatok hozzám: Pankota, Arad megye czimre bekül
dendők. A megajánlott vételár 10%-ának óvadék gyanánt kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírokban való elhelyezésére az
Aradmegyei Takarékpénztár Részvénytársaságot Aradon jelölöm
meg, aki által az elhelyezésről kiállított igazolvány az ajánlathoz
mellékelendő lesz.
Az árlejtés eredményéről ajánlattevők 48 órán belül értesítést
nyernek. Bővebb felvilágosítást a gondnoki iroda Arad, Salaczutcza 6. sz. alatt nyújt.
Arad, 1914. évi márczius hó 20-án.
(23) Dr.
Králitz Lajos
vagyongondnok.

Árverési hirdetmény. 82 1914. sz. — Az alsóausztriai melkiapátság a biharmegyei Berettyókirályi község határában fekvő erdejében
a m.kir.földmivelésügyi miniszter úr őnagyméltóságának78341/1913.
számú rendeletével letárolásra engedélyezett 11473 kat. holdon nőtt

15001 drb. 21 — 100 cm-nyi mellmagasságu, valamint 4130 drb.
15—20 cm.-nyi vastagságú tölgyfáknak 13394-8 /7z -nyi műfára és
13395 4 /w -nyi tűzifára becsült tövön álló fakészletét 1914. évi
április hó 22-én Margittán a jószágigazgatósági épület irodahelyi
ségében d. e. 11 órakor, zárt ajánlatok utján eladja 282.851 korona
becsült ár alapulvétele mellett.
Az 1 koronás bélyeggel ellátott s kellőleg lepecsételt, zárt
ajánlatok a „Melki apátsághoz Margittára" (Margitta posta és vasúti
állomás) czimezendők.
Csak azon ajánlatok fognak figyelembe vétetni, melyek a
fenti határidőig érkeznek be, s amelyekben az ajánlattevő az
értékesítés tárgyát képező fatömeget, ugy amint az fentebb fel
van tüntetve, tüzetesen megjelöli s egyszersmind kijelenti, hogy
az árverési feltételekben foglaltakat ismeri s azoknak magát telje
sen aláveti s egyidejűleg csatolja az „Oesterreichische Lánderbank"
Wien-i pénzintézetnél, avagy a „Magyar Altalános Hitelbank"
budapesti, vagy nagyváradi intézteinek valamelyikénél bánatpénzül
elhelyezett 30.000 koronának letéti igazolványát.
A zárt ajánlatokban a megajánlott összeg számokkal és betűk
kel, valamint az ajánlattevő neve és pontos lakczime tisztán és
világosan kiírandó.
Kitermelési és kiszállítási határidő 1919. évi október hó 15-ike.
Az árverési és szerződési feltételek Margittán az uradalmi
jószágigazgatóságnál, nemkülönben Nagyváradon az alsó m. kir.
járási erdőgondnokságnál (Kórház-utcza 6.) a hivatalos órák alatt
megtekinthetők.
Nagyvárad, 1914. évi márczius hó 22-én.
(24) Alsó
m. kir. járási erdőgondnokság.
3
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A nyitrai püspökségi uradalom zsérei erdejébe egy szak
vizsgázott erdőőr mielőbbi belépéssel felvétetik. Pályázók sajátkezüleg irt kérvényeiket, eredeti bizonyítványokkal, vagy ezek köz
jegyzőileg hitelesített másolatával felszerelve, az uradalmi igazgatóság
hoz Mocsonokra (Nyitra megye) küldjék.
(25. III. 1.)
Tölgy-, szil- és cserfaeladás tövön. 1163/1914 szám.— A doroszlói m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó bácsordasi felső erdő
ben mintegy 10 38 kat. hold területen 657 tömörköbméterre
-

becsült faanyag tuskóirtási kötelezettséggel, zárt írásbeli ajánlatok
mellett nyilvános versenytárgyaláson eladásra kerül.
Kikiáltási ár 6877 K.
Bánatpénz 700 K.
A zárt Írásbeli ajánlatok 1914. évi április hó 6-án d. u. 4
óráig nyújtandók be az apatini m. kir. erdőhivatalhoz, ahol is azok
a következő napon délelőtt 10 órakor nyilvánosan fognak felbontatni.
A részletes becslés adatai, árverési és szerződési feltételek,
valamint ajánlati űrlapok és borítékok az apatini m. kir. erdő
hivatalnál szerezhetők be.
Apatin, 1914. évi márczius hóban.
(26) M.
kir. erdőhivatal.
Árverési hirdetmény. 1398/1913. számhoz. — Szebenvár
megyei Sztrugár község 1914. évi április hó 11-én d. e. 10 órakor
Sztrugár község irodájában nyilvános árverésen elad a „Fata
Lomanului" nevü erdejebeli rendes vágásában fennálló 371 drb.,
műszaki czélokra kevésbbé alkalmas tölgyfát tövön az erdőben.
Ezen 371 drb. tölgyfa becslés szerint tartalmaz 172 ni haszonfát
és 628 m tűzifát. Kikiáltási ára 4667 korona, azaz négyezerhatszáz
hatvanhét korona.
Bánatpénz fenti összegnek 10%-a, vagyis 467 korona.
A szóbeli árverés megkezdéséig a kellő bánatpénzzel ellátott,
1 koronás bélyeggel felszerelt, zárt írásbeli ajánlatok is elfogad
tatnak, melyekben ki kell tenni, hogy ajánlattevő a feltételeket
ismeri és magát azoknak aláveti.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A becslési adatok és az árverési feltételek az árverés nap
jáig Sztrugár község irodájában és a szászsebesi m. kir. erdő
gondnokságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők.
Sztrugár, 1914. évi április hó 20-án.
(27) Az
elöljáróság.
3
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Erdészeti főiskolát végzett, több évi gyakorlattal, az erdé
szet, valamint vadászatban teljes jártassággal biró, nőtlen, erőteljes
fiatalember megfelelő állást keres azonnali belépésre. Szives meg
keresések "47397" szám alatt a kiadó hivatalba kéretnek.
(28)

Ákáezmag;. Erdélyi termés 500 kg á 1 korona 60 fillérrel
csomagolva és válaszuti állomáson feladva alulírottnál kapható.
Kecsed up. Nagyiklód.
(29. H. 1) Steuka
Laios
erdőgondnok.

KELTETOTOJASOK

Hazai éa külföldi
21 kiállításon leg
első éa legnagyobb
kitünt-tss.
Állami nagy aranyérem

tavaszi szállításra előjogyezhetők. Angliá
ból hozatott fajtiszta elsőrendű h ó f e h é r
orpington, hófehé r wyandott e (ki
tűnő téli tojók), s á r g a orpington ,
fekete langsán , k e n d e r m a g o s pli mut rocks , hófehé r ó r i á s i peking i
kacsatojások darabja 6 0 fillér. Törés
es rázásmentos biztos csomagolás faládák
ban ingyon.

(31. I I . 1)
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Nagybecskereken .

Faeladási hirdetmény. 135/914. mj. szám. — A csikvármegyei magánjavak igazgatósága eladja Csíkszeredában az igaz
gatóság hivatalos helyiségében (vármegyeházánál) 1914. évi május
hó 5-én délelőtt 10 órakor zárt írásbeli ajánlatok alapján tartandó
nyilvános árverésen a Csik vármegye Gyergyótölgyes község hatá
rában levő Szárazvölgynek, Szerencsepatak és Jegespatak nevü
részében mintegy 1323 kat. hold területén rendszeres gazdasági
terv alapján 6 évi kihasználásra engedélyezett fenyő- és bükkfa
állományát.
A vágás területe a Borszék—Tölgyes—Román országúttól
10'3 kilométer, a Máv. Maroshéviz állomásától pedig 43 kilométer
távolban van. Tutajbekötő és rakodó 16 kilométer távolságban,
Gyergyótölgyesen van.
Az eladás tárgyát képező faállomány törzsenkénti bemérés
szerint a következő:
1. Szerencsepatakban luczfenyő 134.410 drb., jegenyefenyő
16 327 drb., bükkfa 8980 drb., melynek fatömege:

,
.
. íbruttó = 129.244) , .
,
„ (bruttó = 26.077)
luczfenyo ^
j m\ jegenyefenyő j ^ ,
^
J*.
=

g 5

4 2 Q

=

3

1 Q

. . . / bruttó = 10.545 1 ,
(nettó = 9.206
\ '
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1,581.230 korona, bánatpénz a kikiáltási árnak 10 százaléka. Ki
használás időtartama 6 év.
Ajánlatok tehetők külön a szerencsepataki és külön a jegespataki erdőkre, vagy pedig együtt az egészre.
Az árverési és szerződési feltételek az erdőbirtokos alulírott
képviselőjénél, továbbá a csíkszeredai m. kir. állami erdőhivatal
nál és a gyergyótölgyesi m. kir. járási erdőgondnokságnál rendel
kezésre állanak. Az erdő gondnokságnál megtekinthető a részletes
becslési munkálat is.
Olyan ajánlatok, melyek az árverési és szerződési feltételek
től eltérnek, vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, vagy pedig az
ajánlatok felbontásának megkezdése után érkeznek, figyelembe nem
vétetnek; utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Az Írásbeli zárt ajánlatok az árverés tartására fent meghatá
rozott időig az árverező bizottság elnökénél nyújtandók be, ha
postán küldetnek: „A vármegyei magánjavak igazgatóságának,
Csíkszereda" czimzendők és „Ajánlat az 1914. évi május hó 5-én
tartandó faeladáshoz" felírással is ellátandók.
A megajánlott összeg számokkal és betűkkel is kiirandó s az
ajánlatban kifejezendő az, hogy ajánlattevő az árverési és szerző-

dési feltételeket teljesen ismeri és magát azoknak aláveti; s hogy
az ajánlat a szerencsepataki, vagy a jegespataki faállományra,
vagy az eladás tárgyát képező összes faállományra tétetik-e?
Ha az eladás tárgyát képező összes faállományra tétetik ajánlat,
abban az esetben a szerencsepataki és jegespataki faállományért
megajánlott vételár külön-külön is feltüntetendő.
Csíkszereda, 1914. évi márczius hó 19-én.
Dr. Csiky József
(30. II. 1.)
igazgató.

Tölgyrönkőeladás. 1767/1914. szám. — A lugosi erdőigaz
gatóság kerületében, a begaszuszányi faraktárban, mintegy 256 m
tölgyrönkő, zárt Írásbeli ajánlatok utján eladás alá bocsáttatik.
A zárt írásbeli ajánlatok 1914. évi április hó 15-én d. u. 2 óráig
nyújtandók be alulírott erdőigazgatósághoz, hol azok 16-án d. e.
9 órakor nyilvánosan felbontatnak.
Az eladási feltételek, a kikiáltási ár stb. az erdőigazgatóságnál
megtudhatók, hol ajánlati űrlap és ehhez boríték is kapható.
Lúgos, 1914. évi márczius hó 19-én.
M. kir. erdőigazgatóság.
(32)

%

Végzett erdőmérnökhallgató, ki gyakorlati szolgálatban is
állott, azonnali belépésre állást keres; érdeklődők dr. Keresztes
(33. III. 1.)
József ügyvéd, Kiskunhalas czimre írjanak.

***
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I-XVI

RENDSZERES NÖVÉNYTAN. Irta: dr. Tuzson János. I. Általános rész és a
virágtaían növénvek. Ára egyesületi tápoknak 8 K. Bolti ára 10 K.
A FENYŐFÉLÉK FÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÖVETTANA. Irta:
dr. Hollendonner Ferencz. Ára tagoknak 16 K, másoknak 25 K.
A TÖLQY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta: f-ekete Laios. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K, másoknak 6 K.
AZ ÁKÁCZFA MONOGRÁFIÁJA. Irta: Vadas Jenő. Ára tagoknak 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.) Elfogyoíí
továbbá az 1890. (X.), 1892—5., 1899. (XIX.) 1901—3.: (XXI—XXIII.)
évfolyam.
Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 00 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 fi!!.
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill.
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fül., másoknak 2 K 40 fül.
/vz 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., másoknak 1 K.
Az 1906. és 1907. év egyesitett 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. áia tagoknak 2 K, másoknak 4 K.
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése eseté*
bérmentve küldetnek.
TANGENS-TÁBLÁZATOK. Összeállította Pohl János. Ara tagoknak 1 K, nem
tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.)
A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta:
Márton Sándor. Ára tagoknak 4 K 80 fül., másoknak 6 K
HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K 40 fül., másoknak 2 K. Bérmentesítésre 45 fül. küldendő.
A BÜKKTÜZtFA ROMLÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta : Gellért
József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesitésre 35 fül. küldendő.
A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE S T B . Irta: Pech Dezső. Ára
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K, másoknak 4 K. Bérmentesitésrf
45" fül. küldendő.
ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDÖRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta : Bund Károly. Ára 4 K.
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára 1 K 20 fül.,
ül. 90 fül.
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K, misoknak 5 K
FÁBÓL KÉSZÍTETT CZUKOR ÉS ALKOHOL. Irta : dr. Zemplén Géza. Ára
tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K. Bérmentesítésre 45 f küldendő be. Kapható
az Eggenberger-féle könyvkereskedésben is. (Budapest, IV. Kecskeméti-u. 3.)
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Elfoiryott
II. füz. Mohok, edényes virágta'anok, tűlevelűek. Ára 2 K. 111 füzet. Magna,-;;
növények. Ára 3 K. Ir!a Fekete Lajos.
;

Az Országos Erdészeti Egyesületnél továbbá megrendelhetők a következő
művek, melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők 25 százalék árengedményben részesülnek:
ERDŐRENDEZÉSTAN. Irta: Fekete Lajos. Ára 12 K, ill. 9 K.
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMITÁSTAN. Irta: Fekete Lajos. Ára 4 K, ill. 3 KA szerzőknél rendelhetők m e g :
ERDŐBECSLÉSTAN. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8, ill. 6 K. Kapható
Fekete Lajos min. tanácsosnál Selmeczbányán.
ERDŐMIVELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K,
nem tagoknak 10 K.
A SELMECZBÁNYAI M. K ERDOAKADEMIA TÖRTENETE 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 m ű v e k :
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI
LEÍRÁSA. Szerkesztette: dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Magyar, német és franczia nyelven.
A BÜKKFA KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Irta: dr. Tuzson János.
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K.
AZ ERDŐ, ANNAK MÜVELÉSE, 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.
ERDÖVEDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 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. Összeállitotta Tomasovszky Imre. (Kapható
ugyanott.) Ára 1 K.,
,
ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ára: 8 K és ERDEI ROVATOS NAPLÓ.
Ára 1 K 20 fill. Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest.
TERMÉSI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendező
sége. (Jolsva, Gömör m.) Ára 2 K.
AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE Es MÜVELESE. Irta: Vadas Jenő.
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám.
ÚTMUTATÁS ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSERE ÉS AZ AZOKKAL VALÓ
BÁNÁSRA. Irta: Béky Albert. Kapható díjtalanul a m. kir. földmivelésügyi
minisztérium könyvtárától levelező lapon kifejezett kívánatra.
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.
oA VADÁSZ-VIZSLA." Gyakorlati útmutató a vizslanevelés, tanítás, használat
és gyógykezeléshez. Irta: Stark Dezső főerdész. 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-fasor 9. sz.) vizgyógyintózetében az Országos Erdészeti
Egyesület t a g j a i 2 5 % kedvezményben részesülnek. Kedvezményes
J e g y r e szóló utalvány az egyesület t i t k á r i h i v a t a l a utján k a p h a t ó .

