
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Popoviáu Valér m. kir. erdőmérnök
gyakornokot saját kérelmére áthelyezte Liptóujvárról Beszterczebányára. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a Hajdú vármegye és Szabolcs vár
megye területén állami kezelésbe vett erdők kezelésével megbízott m. kir. járási 
erdőgondnokság ideiglenes székhelyéül Dsbreczen várost jelölvén ki, Deák János 
m. kir. erdőtanácsost Hajdúböszörményből Debreczenbe áthelyezte. 

• 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Tirís Rezső, Bielek Ede és Ryll 

Viktor kir. közalapítványi főerdőmérnököket kir. közalapítványi erdőtanácsosokká ; 
Kubicza Isván és Klausberger Károly kir. közalapítványi erdőmérnököket kir. 
közalapítványi főerdőmérnökökké; Skulte'ty Győző és Vajda Gyula kir. köz
alapítványi segéderdőmérnököket kir. közalapítványi erdőmérnökökké és végül 
Pintér Sándor és Sándor István kir. közalapítványi erdőmérnökgyakornokokat 
kir. közalapítványi segéderdőmérnökökké — az előbb emiitettet ideiglenes minő
ségben — kinevezte. 

«** 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap 
intéző bizottsága 1917. évi deczember hó 11-én tartott rendes évnegyedes ülésén. 

Jelen voltak: Kaán Károly miniszteri tanácsos, h. elnök, Kacsanovszky József 
kir. főerdőtanácsos, előadó; Rochlitz Dezső, Kozma István és Kovács Gábor 
miniszteri tanácsosok; Ratkovszky Károly, Ulreich Gyula, Kovács Aladár, Pájer 
István, Doroszlai Gábor, Balogh Ernő és Kelecsényi Ferencz m. kir. főerdő-
tanácsosok; Wilhelmb Gyula m. kir. főerdőszámtanácsos ; Tichy Kálmán kir. erdő 
felügyelő, Ráduly János m. kir. erdőtanácsos, Dezsényi Jenő kir. erdőfelőgyelő, 
bizottsági tagok; Geyer H. Viktor m. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvivője 
és Spettmann János m. kir. erdctanácsos, az alap jegyzője. 

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, bejelenti, hogy Kiss Ferencz m. kir. 
főerdőtanácsos távolmaradását hivatalos elfoglaltságával kimentette és azután az 
ülést megnyitja. 

1. Jegyző felolvassa az alapnak az elmúlt évnegyed, vagyis az 1917. évi 
szeptember hó végén mutatkozott pénzálladékára vonatkozó jelentést. (Kimutatást 
lásd a 37. oldalon.) 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi. 
2- Jegyző előterjeszti Krippel Móricz főiskolai tanár bejelentését, mely szerint 

az alapból 200 koronával segélyezett Margit nevü leányát a jelen tanévben nem 
iskoláztathatja s ennélfogva a segélyt sem élvezheti. 



Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alap vagyonának álladéKa 1917/18. év I. negyedének végén. 

E 
N M e g n e v e z é s 

M. kir. 
posta

takarék
pénztárnál 

A m. földhitelintézetek 
orsz. szövetségénél 
(Altruista banknál Meg

M e g n e v e z é s 
készpénzben értékpapír jegyzés 

O 
U. K f | K | f K f 

1. Álladék a mult negyed végén 

Bevétel a folyó évnegyedben: 

13297 5S 29287 53 425000 — 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Járulékok, adományok... .... . . . 
Gyümölcsöző tőkék kamatjai... 
Különféle bevételek... . . . . . . . 
i . , , lapostatak.pénzt.-hoz 

A t u t a l a s o k | a z Altruista bankhoz 
Értékpapírok eladásából — ... 
Átfutó bevételek ... . . . ... ... 
Vásárolt értékpapírok ... ... . . . 

20735 
76 

40 

14 
93 891 

10000 

8! 

— — 

Összesen ... 34149 05 40179 34 425000 — 

Kiadás a folyó évnegyedben : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Kifizetett segélydijak ... . . . 
Kezelési kiadások ... . . ... . . . 
Különféle kiadások... ... — . ' . 
Á t ü t ü n k í a P ° s t a t a k - pénz.-tól Átutalások j a z A U r u i s t a b a n k t ó l 
Értékpapírok vásárlása... — ... 
Átfutó kiadások... 
Eladott értékpapírok ... — — 

5630 
1011 

10000 

40 

88 

— — — — 

Összesen 16681 88 — - — — 

Levonva a bevételből a kiadást 
mutatkozik tiszta vagyon — 17467 77 40179 34 425000 — 

Együtt ... . . . — — 482647 11 — — 

Ebből az összegből esik: 
1. alaptőkére ._. — ... — 
2. tartaléktőkére . . . . . . — 
3. folyó kezelésre 

A folyó kezelésnél kimutatott 
összegből esik: 
a) 1916/1917. évre engedélye

zett segélyekre . . . ... — 
b) 1917/1918. évre engedélye

zett segélyekre ... . . . — 
c) 1917/1918. évi tiszta jöve

delem . ... ... . . . — 

— — 

364720 
22284 
95642 

450 

74500 

20692 

60 
51 

— — 

Budapest, 1917. évi október hó 1-én. 
Geyer H. Viktor s. k. 

m. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvivője. 



A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a 200 korona segélyösszegnek 
beszüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

3. Oruber Qyula m. kir. erdőtanácsos kérvényében bejelenti, hogy az alap
ból 200 koronával segélyezett Gabriella nevü leánya betegsége miatt az 1917 18. 
tanévben tanulmányait csak mint magántanuló folytathatja s ezért a segélyről 
köszönettel lemond. 

A bízottság a bejelentést tudomásul veszi s a 200 korona segélyösszegnek 
beszüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

4- Jegyző előadja özv. Bartha Abelné bejelentését arról, hogy mivel az 
alapból 300 koronával segélyezett Béla fia felvétetett a bécsújhelyi katonai 
akadémiába, ezért a segélyt nem veheti igénybe. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a 300 korona segélyösszegnek 
beszüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

5. Jegyző bemutatja özv. Kovács Gusztávné bejelentését arról, hogy a Lujza 
nevü leányának adományozott 300 korona segélyt nem élvezheti, mert leánya 
ebben a tanévben is Bécsben folytatja tanulmányait. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a 300 korona segélyösszegnek 
beszüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

6. Özv. Németh Pálné előterjesztésében bejelenti, hogy az alapból 400 
koronával segélyezett Ilona nevü leánya ebben a tanévben az óvónőképzőtan
intézetnek magántanulója s ezért őt a segély nem illeti meg. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a 400 korona segélyösszegnek 
beszüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

7. Özv. Darkó Gáborné kérvényében bejelenti, hogy az alapból 400 koroná
val segélyezett Gábor nevü fia katona s kéri, hogy ez a 400 korona segélyösszeg 
három leányára átruháztassék. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi; minthogy azonban folyamodónak 
három leánya már az eredeti szétosztáskor a szabályszerű rendelkezéseknek meg
felelő segélyben részesült, a bizottság a 400 korona segélyösszegnek beszüntetését 
és ujabb segélyezésre való fordítását határozta el. 

8. Jegyző bemutatja Wény János m. kir. erdőmérnök kérvényét, melyben 
nevezett kéri, hogy a polgári leányiskola I. osztályában magánúton tanuló Berta 
nevü leánya az alapból nyert 200 korona segélyt megtarthassa. 

A bizottság arra való tekintettel, hogy az alapszabályzat rendelkezései szerint 
magántanuló gyermek segélyben nem részesíthető s oly rendkívüli ok, amely az 
ettől való eltérést indokolttá tenné, nem forog fenn, a kérelmet teljesíthetőnek 
nem találta s ennélfogva a 200 korona segélynek beszüntetését s ujabb segélye
zésre való fordítását határozta el. 

9. Kmetónyi Emil kir. erdőtanácsos előterjesztésében jelenti, hogy az alap
ból 200 koronával segélyezett Edith nevü leányát az 1917 18. tanévben Ausztriá
ban a frohsdorfi Sct. Christiana intézetben taníttatja s ennélfogva a segélyre való 
igénye megszűnt. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a 200 korona segélyösszegnek 
beszüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását határozta el. 



10. Jegyző előterjesz'i ö^v. Schtachta Lászlóné kérvényét, melyben annak 
bejelentése mellett, hogy az alapból 500 koronával segélyezett Erzsébet nevü 
leánya a jelen tanévben a máramarosszigeti ref. főgimnázium V. osztályának 
magántanulója, kéri, hogy a bizottság az 500 korona segélyt meghagyni méltóz
tassék. 

A bizottság, minthogy a szabályzat rendelkezései szerint magántanuló 
gyermek segélyben nem részesíthető s minthogy oly rendkívüli ok, mely az ettől 
való eltérést indokolttá tehetné, nem forog fenn, a kérelmet teljesíthetőnek nem 
találta s ennélfogva az 500 korona segélynek beszüntetését s ujabb segélyezésre 
való fordítását határozza el. 

11. Jegyző előadja Szabó Ignácz m. kir. főerdőmérnök kérvényét, melyben 
annak daczára, hogy Sarolta nevü leánya a szászvárosi ev. ref. Kun-kollégiumban 
félingyenes alapítványi helyet nyert, kéri, hogy a leányának adományozott 200 
korona segélyt a bizottság meghagyni méltóztassék. 

A bizottság, minthogy a gyermekek taníttatása még az ily félingyenes, sőt 
egész ingyenes alapítványi helyen is rendszerint jelentékeny költségekkel jár, 
ezétt ugy, mint az már a korábbi évek folyamán felmerült esetekben is történt, 
a segélyösszeg meghagyását határozza el. 

12. Sréter Ágoston m. kir. főerdőmérnök kérvényében bejelenti, hogy az 
alapból 200 koronával segélyezett Ilona nevü leánya az ungvári Gizellaház nevü 
leánynevelőintézetben ingyenes helyet nyert, egyúttal kéri, hogy a bizottság 
leányának segélyét az emiitett kedvezmény daczára meghagyni szíveskedjék. 

A bizottság a 11. pont alatti megokolással a kérelem teljesítését határozta el. 
13. Jegyző bemutatja özv. Lohr Antalné kérvényét, melyben a Margit leányá

nak adományozott 400 korona segélynek változatlan meghagyását kéri, annak 
daczára, hogy leánya a budapesti Erzsébet-nőiskola tanitónőképzőintézetében 
ingyenebédes helyet nyert. 

A bizottság a 11. pont alatti megokolással a 400 korona segélyösszegnek 
változatlan meghagyását határozta el. 

14. Jegyző előterjeszti Vajcla Ákos m. kir. főerdőmérnök kérvényét az iránt, 
hogy a Péter és Ákos nevü fi ti részére az alapból adományozott, egyenként 
200—200 korona segélyt a bizottság meghagyni méltóztassék, jóllehet a kolozsvári 
unit. főgimnázium internátusában, illetőleg konviktusában Péter 100, illetőleg 
Ákos 200 korona kedvezményt élvez. 

A bizottság a 11. pont alatti megokolással és mert folyamodó öt gyermeke 
közül négyet házon kívül taníttatni kénytelen, a kérelem teljesítését határozta el. 

15. Özv. Tölgyes József né előterjesztett kérvényében bejelenti, hogy férje 
az 1917. évi november hó 9-én hivatalos szolgálatának teljesítése közben meg
gyilkoltatott és kéri, hogy az István fiának és Erzsébet leányának az alapból 
adományozott 200—200 korona segélyt a bizottság lehetőleg felemelni szíveskednék. 

Tekintettel folyamodónak változott anyagi súlyos helyzetére, a bizottság az 
István és Erzsébet gyermekek ^00—200 koronát kitevő segélyének 300—300 koro
nára való felemelését hozza javaslatba. 



16. Szalántzy László m. kir. főerdőmérnök kérvényében jelenti, hogy az 
eredeti segély kiosztáskor magántanulóként bejelentett Irén nevü leányát idő
közben a hátszegi kereskedelmi iskola első osztályába rendes tanulóként el
helyezte és ezen az alapon most kéri, hogy a bizottság Irén nevü leánya részére 
az 1917/18. tanévre segélyt adományozni méltóztassék. , 

Minthogy folyamodónak Irén nevü leánya az eredeti segélykiosztáskor csak 
azért nem volt segélyben részesíthető, mert magántanulónak jelentette be s mint
hogy a kereskedelmi iskola, melyet folyamodó leánya most tényleg látogat, a 
szabályzat követelményeinek megfelel, a bizottság az eredeti kérelem elintézése
képen a gyermek részére a szabályszerű '. 00 korona segélynek adományozását 
hozza javaslatba. 

17. Takács Miklós m. kir. erdőtanácsos az 1917. évi augusztus hó 4-én 
tartott ülés 3. pont alatti határozatának megfelelően jelenti, hogy Jolán nevü 
leánya a tanitónőképzőintézet II. osztályának sikeres elvégzését igazoló bizonyít
ványt megszerezte, azt bemutatja, valamint orvosi bizonyitványnyal igazolja, hogy 
leánya az emiitett bizonyítványt a rendes időben betegség folytán nem szerezhette 
meg és mindezek után kérj, hogy a bizottság Jolán nevü leányát is segélyben 
részesíteni szíveskedjék. 

Minthogy folyamodó leánya az eredeti segély kiosztáskor fennállott hiányt 
pótolta s minthogy a bemutatott bizonyítvány a szabályzat követelményeinek meg
felel, a bizottság méltányosságból a kérelmet tárgyalás alá veszi s a gyermek 
részére a szabályszerű 200 korona segélynek adományozását hozza javaslatba. 

18. Jegyző bemulatja özv. Florek Jánosné kérvényét, melyben Jolán nevü 
leánya részére az 1917/18. tanévre utólag segélyt kér. 

A bizottság az elkésett segélykérvényre nézve megállapítja, hogy a kérelem 
ez alkalommal figyelembe nem vehető. Abban az esetben azonban, ha a folya
modó nyugdíjas özvegy igazolja, hogy a késedeleni nem saját hibájából történt, 
pl. hü a pályázati határidőről az erdőhivatal őt későn vagy egyáltalán nem 
értesítette, a bizottság a legközelebbi ülésben javaslatba fogja hozni, hogy az 
esetleg felszabaduló segélyekből gyermeke segélyben részesüljön. 

19. Jegyző bemutatja Faugh József nyug. m. kir. erdőszámellenőr kérvényét, 
melyben Valéria és Mária nevü leányai részére az 1917/1?. tanévre utólag segélyt kér. 

A bizottság az elkésett kérvényre nézve megállapítja, hogy a kérelmet ez 
alkalommal figyelembe nem veheti. Abban az esetben azonban, ha a folyamodó 
igazolja, hogy a késedelem nem az ő hibájából történt, hanem katonai szolgálata 
akadályozta abban, hogy a kérvényt az előirt időben nyújtsa be, a bizottság 
a legközelebbi ülésen javaslatba fogja hozni, hogy az esetleg felszabaduló 
segélyekből gyermeke segélyben részesüljön. 

20. Hajdú Dezső m. kir. főerdőmérnök beadványában kéri, hogy a selmecz-
bányai főgimnázium II. osztályát magántanulóként látogató Mária nevü leányát 
az intéző bizottság szükség esetén a szabályzat vonatkozó részének megfelelő 
módosításával az 1917/18. tanévben pótlólag segélyben részesítse. 

Minthogy a szabályzat rendelkezései szerint magántanuló gyermek segély
ben nem részesíthető s minthogy oly rendkívüli ok, mely az ettől való eltérést 
indokolttá tenné, nem forog fenn, a bizottság a kérelmet teljesíthetőnek nem találja. 



21. Jegyző javaslatba hozza, hogy a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. szám 
alatti határozatokkal beszüntetett és a szabályzat 28. §-ának rendelkezése szerint 
ujabb segélyezésekre fordítandó 2700 K-nak az a része, mely a 15. 16. és 17. 
t. számok alatt tárgyalta segélyfelemelés, illetőleg adományozás után még megmarad, 
az évi segélyek kiosztásánál megállapított sorrendben először Horvátországban 
szolgáló oly tisztviselők gyermekei segélyének felemelésére fordíttassák, amely 
tisztviselők gyermekeiket házon kívül magyar iskolában taníttatják; másodszor 
oly özvegyek gyermekeinek segélye emeltessék fel, amely özvegyek a reászorult-
ság szerint megállapított sorrendben sorra következnek. 

A bizottság a javaslat elfogadásával elhatározza annak javaslatba hoza
talát, hogy : 

1. Baretics Bertalan Tivadar fiának, 
2. Hohoss János Mária leányának, 
3. Vassányi Mihály István fiának, 
4. Frommeyer István Katinka leányának, 
5. Hajdú Rezső Edith leányának, 
6. Hamar László Etel leányának, 
7. Janussek István Anna leányának, 
8. Mobánszky István Margit leányának, 
9. özv. Schlachta Lászlóné György fiának, 

10. özv. Lohr Antalné Margit leányának, 
11. özv. Masztics Adámné Aladár fiának, 
12. özv. Palkó Antalné Anna leányának, 
13. özv. Nemes Béláné Géza fiának, valamint Ilona és Marianna leányainak, 
14. özv. Darkó Gáborné Jolán, Izabella és Erzsébet leányainak, 
15. özv. Huszár Józsefné István fiának, 
16. özv. Schmotzer Jánosné Zoltán fiának és 
17. özv. Batta Ferenczné István fiának segélye gyermekenként 100—100 K-val 

emeltessék fel. 
K. m. f. 

Kaán Károly s. k. Kacsanovszky József s. k. 
miniszteri tanácsos, h. elnök. kir. főerdőtanácsos, előadó. 

Spettmann János s. k. 
m. kir. erdőtanácsos, jegyző. 
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1917. évi deczember hóban. 

A rövidítések m a g y a r á z a t a : 
kz ákáczfa monográfiája . . . = Am. Hazánk házi faipara (üaul Károly) = H. F 
Mapitványi kamat . = ak. Hirdetési dij az E . L . - b a n _ . . . _ = hd. 
Alapítványi tőketörlesztés _ = att. Hirdetési dij az »Erdő"-ben = Ehd 
Mtiszti segélyalap = Asa. Hirsch Istvánné, szül. Kraft Ar.na 
átfutó bevétel — . = áb. segélyalapítvány .. . = H. I. a. 
S i r ó Bánffy D. alapítvány = B B a . Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Bedő Albert alapítvány = BAa. Kedvezményes lapdij = kid. 
Bükktüzifa romlása stb . . . _ — Btr. Készpénzalapitvány = k. a. 
Egyéb bevétel . . . = Egy. Külföldi fanemek tenyésztése = Kft. 
Erdei facsemeték nevelése = Ecs. Lakbér — — — = lb. 
Erdészeti Géptan = Egt. Lapdij (Erd. Lapok) = ld. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei = E L . Legelő-erdők berendezése . . . _ . . . = M. L 
Erdészeti Növénytan I I . rész = Nvt. I I . Magyar Erdészeti Oklevéltár _ . . . = EOT. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. Népszerű növénytan — — — = N. Nvt. 
Erdészeti zsebnaptár = Npt. Nyugdijalap — = Ny. a 
,Erdő" czimü lap = Eld. Perköltség = Prk. 
Erdőbecsléstan I I . kiadás = Ebt. Postaköltség = pk. 
Erdőőr ... = Eő. Rendkívüli bevétel = rb. 
F.rdőrendezéstan (Bel.) = Rz. Rendszeres növénytan I. R. = Rnt. I. 
Erdőrend»zéstan (Fekete) = Rzf. Rokkant segélyalap = Ra. 
Erzsébet királyné alapítvány = E . Í . Szantner Oyula-alap — = Sza. 
Értékpapírok kamatai . = F.k. Szálaló Erdők Berendezése = Szeb. 
Sr*ekezések az erdőrendezés köréből = Ee. Székesfehérvári ism. alap = Sz. i. a. 
A fenyőfélék fájának összehasonlító Tagsági dij — — . = td. 

szövettana . . . = Fösz. Tangens-táblázatok . . = T t . 
Fából készült czukor és alkohol _ = Fcza Or. Tisza Lajos-alapitvány = T L a . 
Fatömegtáblák . . . — Ftb. Tölgy és Tenyésztése - — — Töt. 
Hadisegély == Hdsg. Wagner Károly alapí tvány_ .. _ = WKa. 

Apatini erdőhiv. tisztikara WKa. 54 - —. Abel József ld. 16-— és 4-—. 
Alsóárpási jár. erdőg. Ra. 50'— és 27-—. Antal Ferencz Eő. 6'—. gróf Andrássy 
Qy. fenesi urad. td. 20'—, npt. 4'—, pk. —-45. gróf Ambrózy Gyula td. 16"—. 
Állami számszék ld. 16 -—. Arz Károly WKa. 3 - —. Asbóth István td. 16 -—. Blaskó 
Sándor npt. 4-—, pk. — -50. Bogsch Árpád td. 20-—, npt. 4'—, pk. —-45.Bóna Andor 
td. 10—. Ballá Albert npt. 4-—, pk. —-37. Böhm Vilmos WKa. 3-—. Beszterczebányai 
erdőig, tisztikara WKa. 65 - —. Beszterczei erdőig. Ra.4000'—. gróf Bethlen István Ka. 
400 -—. Bánó Jenő npf. 4'—, pk. 1'—. Benesházi erdőgond. tisztikara WKa. lO—. 
Bőhm István Eő. 12'—, pk. 1-24. Bészler Kálmán WKa. 3-—. BorbáthGerő ak. 48-—. 
Bustyaházai erdőhiv. tisztikara WKa. 111"--. Beszterczebányai áll. erdőhiv. 
Ra. 385-— és 104-10. Bund Károly WKa. 1 0 - - , Ka. 400-—. Berzenkovits Antal 
td. 48-—. Balogh György npt. 4 - —, pk. — -45. Bevelaqua István npt. 4-—, 
pk. —-45. Bogsch Árpád WKa. 5"—. Biró Sándor Eő. 6- , pk. —-62. Bucsunyi 
volt urb. hd. 29'70. Baranyay István td. 20 - —. Buchalla Samu td. lő -—. Bevelaqua 
István td. 16-—. Boór Károly WKa. 3*—. Bánffy Róza grófnő ak. 2 0 — . Biebel 
János Ra. 49 -70. Bocsoki volt urb. Ra. 40"—. Bácsfalu község Ra. 318*15. Brassói 
áll. erdőhiv. npt. 16 -—. Baumgarten Nándor ld. 4'—, Eld. 6'—, npt. 4'—. 
Bacsilla Lajos td. 20 - —. Bánó Imre npt. 4-—, pk. —-50. Barthos Gyula td. 20'—, 
npt. 4-—, pk. —-45. ifj. Belházy Gyula td. 20-—. Berwald Emil td. 20-—. Beyer 
Jenő td. 20-—. Brúder Gyula td. 20-—. Blickhardt József td. 20-—. Bogyay 
Gyula td. 20-—, npt. 4-—, pk. —-45. Borsitzky Ottó td. 20-—, WKa. 10-—. 
Budapest főváros ak. 12 -—. Budkievics Imre Eő. 6 -—, pk. —-60. Bartha Dezső 



td. 2 0 — . Benedek Ferencz npt.. 4-—, pk. 1*—. Barkóczai Ferencz WKa. 5-—. 
Báródi körj. Ra. 3-21. Berényl Félix hd. 27-80. Bőhm József td. 2 0 — , npt. 4 - - , 
pk. — 4 5 . Bukovszky János npt. 4-—, pk. —-45. Butykay Elemér td. 20-—_ 
Baiersdorf Nándor td. 16—. Bajmóczi József td. 24*—. Barsi Árpád td. 3 2 — . 
Beszterczei erdőig, tisztikara WKa. 44-—. Binder Béla WKa. 3-—, npt. 4 — , 
pk. —-45. Csanádi egyházalap hd. 21'—. gróf Csáki Albin urad. Ra. 500-—. 
Cserny Győző Eő. 6'—, pk. —'60, Eő. &—, pk. —-75. Cseleji József td. 20-—. 
Cséti Viktor ld. 16 — és 4 — . Csáky Dezső td. 20-—, npt. 4-—, pk. —'45. 
Csernovits Mihály ld. 20-—. Coburg herczegi erdőig, ld. 20'—. Dénes Zoltán 
WKa. 2'- . Dianovszky Pál ak. 16 -—. Doleschall Aladár td. 16-—. özv. Domokos 
Sándorné att. 20-—, ak. 1—. Dobren János td. 20-—, WKa. 5-55, npt. 4-—, pk. 
—-45. Dévai áll. erdőhiv. npt. 56"—. Darvas Béla td. 36"—. Danila Miklós td. 
32-—. Dezső Zsigmond Kakieg. 100-—, WKa. 10-—, npt. 8'—. Divald Béla ak. 
2 — , att. 14-—. Dókus Ernő hd. 34-80. Demény Lajos npt. 8-—, pk. —-60. 
Doroszlai Gábor' td. 16-—. Eránosz A. János WKa. 7 - , npt. 4-—. Esterházy 
herczegi erdőf. npt. 16p50, pk. —"75. Eperjes vidéki jár. erdőg. Ra. 50-—. Eperjesi 
áll. erdőhiv. npt. 18-—. Engel Adoif fiai td. 20 - —. Engli Vilmos npt. 4-—, pk. — - 50. 
Ernszt és Schultz ld. 20-—. Ernyei Károly td. 10"—. Esterházy herczegi közp. ig. 
npt. 12- , pk. 1-07. „Az Erdő" cz. lapra 806-10. Földmiv. min. I. B. főoszt. 
tisztikara WKa. 140- . Földhitelintézet ék. 799- . Fritz Rezső WKa. 4'—. Fa-
értékesitő hivatal hd. 320'50, WKa. 70'—, és 1141-80. gróf Feilitzsch Artúr att. 
—"60. Fémbeváltó hiv. eb. 99"76. Földváry Miksa npt. 4-—, pk. —-45. Földmiv. 
min. I. A. főoszt. tisztikara WKa. 148'—. Földes Tibor td. 16-— és 4*—. Föld
hitelbank r.-t. Ka. 1000-—. Fischle Frigyes td. 20-—. Fás Gyula td. 20-—, 
npt 8- , pk. —-45. Farkas Ferencz npt. 4"—, pk. —'45. Farkas Pál hd. 15 -60, 
td. 20-—, npt. 4-—. pk. —-45. Gaal Károly WKa. 3-—. Gödöllői erdőhiv. 
tisztikara WKa. 70-—. Gombossy József WKa. 10"—. Gurányi István Kakieg. 
100-—. Gasparik Pál td. 20-—. Gerstbrein Károly td. 20-—. Guzikovszky Boldizsár 
td. 8 -—. Gál Ármin ld. 16-—. Garda János td. 20'—. Gáspár János npt. 4'—, 
pk. —-50. Gombossy József td. 20 - —. Grün Lajos ld. 20-—. Goldmann Fülöp 
td. 20'—. Guckler Károly td. 20"—. Gyurcsó József td. 20 - —. Héjas Kálmán 
td. 2'— . Hartl Sándor ld. 16-—. özv. Huszár Józsefné ak. ÍO—. Hors János 
td. 16-—. Hangay Géza npt. 8 -—, pk. — - 60. dr. Hoffmann Gyula npt. 4 - —. 
Hornung Gusztáv WKa. 5 -—. Hartl Sándor ld. 4-— és 4-—. Heldelberg testv. 
td. 2 0 — . Horváth Endre td. 20-—. Hors János npt 4-—, pk. —-45. Hoznék 
Gyula td. 20 -—. Hertelendy József npt. 12 -35. Hinfner György td. 20 - —. Hoffmann 
Dezső td. 20-—. Herrmann Lajos td. 20'—. Hausknotz Mihály td. 20-—. 
Illés Vidor WKa. 10-—, td. 2 0 — . Ilykovits László WKa. 8"—. Ilosvay Dezső 
td. 16-—. Illyés Károly td. 20-—. Jellinek István npt. 4-—, pk. —'50. Jurkovich 
János WKa. 10 -—. Janovszky János npt. 4-—. Jánosi Pál td. 20 - —. Janoviczky 
Béla td. 20"—. Jellmann Béla td. 20"—. Jeszenszky Ferencz npt. 4 - —, pk. —"50. 
Jüngling János WKa. 10 -—. Jausz Sándor td. 20-—. Junghaus E. npt. 5 -50, pk. — -45. 
Kaán Károly td. 16-—, Ka 400'—. Korompa nagyközség Ra. 315-34. Kocsér község 
Ra. I64 -58. Kolozsvári erdőig, tisztikara WKa. 66*—, npt. 104-—. Kolossy Imre és 
társai WKa. Keiner Rezső WKa. 5 -—.Kocsis Lajosné Nt. II. 12-—, Nntn. II III. 



5-—, pk. 170. Kovács Endre hd. 23-40. Kolozsvári erdőig. hd.25-—.g. Kiss Ernő npt. 
4-—, pk. — -45. Koppelstein czég eb. 4-—. Kolozs István npt. 5 -50, pk. —-50. 
Kákossy László td. 16-—. Karánsebesi erdőgond. WKa. 8 -—. dr. Kari János 
Nt. II. 12 -—, Rnt. 8.—, pk. L92. özv. Kern Györgyné ak. 11-—. özv. Krausz 
Gézáné ak. 4'—. özv. Kremnitzky Aladárné ak. 16-—. Koreny Gyula td. lő - —. 
gróf Károlyi Imre urad. Ftb. 6'—, pk. —"85. Kolum község Ra. 7-82. Kövessi 
Antal td. 20-—. Kovács János Eő. pk. —-60. Kagyerják Gyula npt. 4-—, 
pk. —-50. Keiner Rezső td. 20-—. Kellé Arthur td. 16-—, WKa. 4-—. Köteles 
Ferencz npt. 4'—, pk. —"50. Kelemen Jstván td. 5-—. Klein Miksa és társa ld. 
20'—. Kolecsányi László td. 2 0 - . Konyecsny Gyula td. 2 0 — . Kostiálik János 
td. 20-—. báró Kemény K. urad. hd. 6 0 9 0 Koralevszky Géza td. 2 0 — . Köllő 
Pál td. 20-—, WKa. 5-—. Kacsanovszky J . td. 20-—. gróf Károlyi urad. hd. 
15-90. Kócsy János td. 16-—. Kuzma Gyula hd. 2-80, npt. 4-—, pk. —-45. Lékai 
herczegi erdőgond ld. 16-—. Lehoczky János lb. 60'— és lb. 60'—. Lippai fő-
erdőhiv. tisztikara WKa. 63'—. Lugosi erdőig, tisztikara WKa. 84-—. Lehrmann 
Béla npt. 4-—, pk. —-45. Lahita István Eő. 3 - —, pk. —-2. Liptóujvári főerdőhiv. 
WKa. 48-—. Lőrincz András Eő. 6-—, pk. —-60. Lányi Aladár npt. 4-—, pk. 
—•45. Letz Lajos td. 16-—. Loványi Heribert td. 20'—. Lonóár Illés td. 16-—. 
dr. Leitner Endre td. 20 - —. Lengyel Viktor td. 20-—. Lux János td. 10-—. 
Mihalyik János npt. 4-—, pk. —"50. Matejkó Gábor td. 16 -—. M.-Szigeti erdőig, 
tisztikara WKa. 58-50. Matusovits Péter npt. 4-—, pk. —-45. Matkovics Boldizsár 
Eő. 6-—, pk. —-55. Metternich J . herczegi erdőhiv. ld. 25-—. Mikolaschek György 
td. 10-—. dr. Mihalovics János td. 2 0 - - . M.-Szigeti áll. erdőhiv. WKa. 14-—. 
báró Mednyánszky Imre td. 20-—. Mészáros Ágoston npt. 4-—, pk, —-50. 
Melcsiczky Pál td. 20'—. Mircz Géza npt. 22-—, pk. — -90. Modrovich Ferencz 
Ka. 400-—. Munkácsy István npt. 4-—, pk. —-50. Marsovszky Ede td. 20-—. 
Márton Benedek td. 20 - —. Müller József Ra. 152-38. Muttnyánszky Jenő td. 
20-—. Nagybányai főerdőhiv. tisztikara WKa. 62-—. Nagyváradi áll. erdőhiv. npt. 
8-—, pk. —-60. Nyiri Dénes td. 16-—. Nóvák János Eő. 6'—, npt. 4-—, pk. 1-10. 
Náday Dénes WKa. 5-—. Nagy György npt. 4'—, pk. —-50. Nemes Béla td. 
20-—. Németh András npt. 4-—, pk. —-50. Németh István npt. 4-—, pk. —-50. 
Nagyváthy Béla td. 16 -—. Németlipcsei jár. erdőgond. Ra. 643-76. Niklós Károly 
td. 20-—. g. Nagy László td. 18'—. Nagy Ferencz npt. 4-—, pk. —-50. Nyul 
Sándor npt. 4-—, pk. —-45. Osterlamm Ernő td. 10 -—. Ormos Zsigmond WKa. 
10-—. Orsovai erdőhiv. WKa. 28-70 és 3 0 — . Ostadal Jenő td. 20-—. Orsovai 
erdőgond. WKa. 10-—. Örley István td. 2 0 - - . Osterer Károly td. 20-—, npt. 24-—, 
pk. —-45. Paucz Jenő WKa. 10-—. Papp Jenő WKa. 5 -—. Pomffy János npt. 
4-—, pk. —-50. Popa János td. 16-—. Pécskai erdőgond. Ra. 7-30. özv. Pruzsinszky 
K.-né att. 20-—, ak. 1-—. Péter Ignácz td. 2 0 — . Pécsi Ottó td. 20-—. Pauer 
Jenő td. 3 2 — . Polczer Árpád WKa. ó -—. Pankovits Béla npt. 4 - —, pk. —-45. 
Pomarius Alfréd npt. 4-—, pk. —-45. Przihoda Pál td. 18-—. Puskás Jenő td. 
20 - —, npt. 4-—, pk. —-45. Polczer Ferencz Eő. 6-—, pk 1-97. Pászthy Ferencz 
Ra. 200-—. Pauks Pál td. 16-—. Pokorny István WKa. 5-—. Purczel Miklós npt. 
8-—, pk. —-60. báró Radvánszky Antal Ka. 40O—. Rochlitz Béla és társa WKa. 

• 8—. Rónay György WKa. 10 -—. Révay Ferencz WKa. 2-—. Répászky István 



tipt. 4-—, pk. —-50, td. 20-—. Rondonelli Jenő hd. 4-—, npt. 3-—, pk. —-45. 
Rainiss István npt. 6 -90. Riester Hugó td. 36' - . Rimaszombati áll. erdőhiv. Ra. 
•600-—. Raksányi Győző npt. 4 — , pk. —-50. Rettich Károly td. 20-—, WKa. 
10—. npt. 4-—, pk. — 45. Riedl Gyula WKa. 5-—. Riedl Adolf ld. 10—. Ritter 
Károly hd. 27-—. Röhrich Ernő td. 20'—. Rozsnyói főszolgabíró hd. 29-40. 
Rakusán Károly td. 20 - —. Rónay Antal td. 16 -—. Ringeisen Lajos td. 20 - —. 
Rondonelli Jenő npt. I - —. Rutényi Károly td. 20"—. Szilágyi Ernő td. 16"—. 
Szilvay József WKa. 10'—. Szászsebesi erdőhiv. tisztikara WKa. 46-—. Seidl Győző 
Ecs. 4-—, Eő. &—, pk. 1-07, áb. 20-93. Schulcz Károly att. 20'—. Szabó Gyula Eő. 
6'—, pk. — - 80. Szabó Kálmán WKa. 5-—. Szilárd Iván td. 40-—. Susaki erdőhiv. 
tisztikara WKa. 45-—. Sebők József Ra. 1012-50. Szatmári püsp. erdőhiv. Ra. 
425-—. Szerdahelyi Károly hd. 16-—. Scholtz Gyula WKa. 10-—. Sára Jenő td. 
20-—. Stiopu János td. 20-—, np\ 4- , pk. —-45. Senkó Antal eb. Ír—. Sziklai Lajos 
att. 40-—. Schmuck Béla lb. 16-—, npt. 5 -50, pk. — -45. Szatmár-Németi város 
Ra. 100-—. Szegedi áll. erdőhiv. npt. 4-—, pk. —-50. Schmidt Károly Ka kieg. 
40-—, Hfi. 1-40, Gtu. 4-—. Seidl Győző ld. 16-—, Szeb. 1-20, Ftb. pk. 1-50. 
Somoghy Lajos td. 20-—, WKa. 10—. Szaltzer Lajos WKa. 5- . Simu Simon 
td. 16'—. Sipos Antal td. 20-—. Sommer Károly npt. 4 - —, pk. —-45. Szikorszky 
Jenő npt. 5-50, pk. —-50. Szőke Antal Eő. &—, pk. —-60. Schmidt Ernő npt. 
4-—, pk. —-50. Shmilliár Károly td. 20-—. Szakmáry Ferencz td. 20-—, npr. 
4-—, pk. —-45. Sándor Gyula npt. 4 - —, pk. —-50. Sándor Imre hd. 2-80. 
Schaiidt Béla ld. 10-—, npt. 4-—, pk. —-50. Schmidt Dávid npt. 4-—, pk. —-50. 
Semsei urad. hd. 3 -80. Spanyol Géza npt. 4 - —, pk. —-50. Szenes József td. 
20-—. Szigeti Rezső npt. 8-—, pk. —-60. Szlimák János Ftb. 4-50, pk. —-50. 
Szorkovszky Libor td. 20-—. Szabó Adolf kid. 6-—. Sándor Jenő td. 20-—. 
Schillinger Béla WKa. 5-—. Szernyei v. urb. Ra. 52-50. Syllaba Ernő td. 20-—. 
Tótsóvári erdőhiv. tisztikara WKa. 65-—, hd. 24-70. Török Aladár WKa. 5-—. 
Tarcsányi Kálmán npt. 12-—, pk. —-75, td 16'—. özv. Tavassy Lajosné td. 8-—. 
Török Albert td. 32-—. Tompa Ferencz td. 32-—. Thaisz Lajos td. 48-—. Tordony 
Emil td. 20-—.Tóth Antal td. 20-—. dr. Tuzson János WKa. 10-—. Turcsa Tivadar 
npt. 4-—, pk. —-45, Eő. 6-—, pk. —-60, EOT. 20-—, pk. 1-20, WKa. 5-— td. 20-—. 
Tihanyi László td. 16-—. Takács Miklós td. 20-—. Ungvári főerdőhiv.tisztikara WKa. 
•80-—. Ujváry Jenő Ecs. 4-—, pk. —-52. Urbánszky István npt. 4-—, pk. —-45. 
Urikányi r.-t. eb. 2-—. Ujfalussy Mihály WKa. 5-—, npt. 4-—, pk. —-45. Vallás-
min. pk. 7'65. Vinkovcei főerdőhiv. tisztikara WKa. 44-—. Várnai Géza td. 16-—. 
Vass Imre Eő. 6'—, pk. —-62. Veres József Eő. 6 -—, npt. 9 -50, pk. M 0 . Vad-
kerty Menyhért npt. 4-—, pk. —-50. Volnhofer Pál td. 60-—. Velics Rezső td. 
20-—. Vojtás Árpád td. 20-—, npt. 4-—, pk. —-45. Vaitzik Gyula td. 20-—, npt. 
4 - —, pk. 1*—. Vadászerdei szakiskola npt. 129 -50, pk. I - —. Winter Gusztáv 
npt. 4-—, pk. —-45. Weüler Ottó hd. 3-90. Wanyek Arnold td. 20-—. Wocher 
Jenő td. 20- — . Zsarnóczai erdőhiv. tisztikara WKa. 71-—. Zsuppan Ferencz Ecs. 
4-—, Eő. 6-—, pk. —-1. Zagrebi erdőig, tisztikara WKa. 59'—, hd. 50-—. Zai 
Ádám WKa. 5-—. özv. Zsuffa Antalné ak. 13-—. Zalatnai v. urb. hd. 22-80. 
gróf Zichy Ödön urad. npt. 4 -—, pk. —-45. dr. Zemplén Géza td. 20'—. 
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Az „Erdészeti Lapok" 1918. évi I—II. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az E R D É S Z E T I L A P O K mel let t m é r s é k e l t közlés i díjért 
a lap i rányáva l n e m e l l enkező h irde té sek k iadatnak . 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 50 fillér, állás
keresleti hirdetéseknél 25 fillér. Táblázatos és garmond betűnél kisebb betü
fajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. • Ismételt meg
jelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 100 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 
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*5 A harcztérről hazaérkezve, személye-en intézek el minden ügyet! l 

Alulírott gazdaságban eladásra kerül szálfa nagyobb mennyi
ségben és diófa. Ajánlatokat kér döbröntei bérgazdaság, Tolna-
Ozora. (2. III. 3.) 

Nagyobb uradalomban 2 erdészi állás betöltendő, az egyik 
Szlavóniába, ott magyar és horvát nyelvet, egy somogyi uradalomba, 
itt német és magyar nyelvet birnia kell, erdészeti és halászati 
teendőket, továbbá faszén- és mészégetést értenie kell. Ajánlatok 
bizonyitványmásolatokkal és fizetési igények megjelölésével postán 
küldendők be Schmit Ferencz főerdész, Somogy-Buzsák ezimre. 
(3. IV. 3.) 



A Rimamurány-Salgótar jáni Vasmű Részvénytársaság erdő
birtokánál betöltendő segédmérnöki állásra pályázatot hirdet. 

A kinevezendő segéderdőmérnök évi javadalmazása: 2400 
(kettőezernégyszász) korona kezdő fizetés, megközelítőleg 1600 
korona jutalék, lakás, 36 ürméter tűzifa és világítás, a háború tartama 
alatt drágasági pótlék. 

A pályázati kérvényhez csatolandók: 
1. Születési bizonyítvány. 
2. Erdőmérnöki oklevél. 
3. Eddigi működésre vonatkozó bizonyitváuy. 
4. Egészségi bizonyítvány. 
5. Erkölcsi bizonyítvány. 
6. Katonai szolgálatra vonatkozó iratok. 
A kinevezendő segéderdőmérnök egy évi próbaszolgálat után 

fog véglegesittetni. 
Az állás 1918. évi április hó 1-én foglalandó el. 
A pályázati kérvények 1918. évi január hó végéiga Rímamurány-

Salgótarjáni Vasmű Részvénytársasághoz (Budapest, V., Nádor-utcza 
36. sz. II.) nyújtandók be. (4. II. 2.) 

Megvételre keresek hántolt tölgymakkot: Szerdahelyi Károly, 
Bégaszentgyörgy. (5. II. 2.) 

Hirdetmény. A Faértékesitő Hivatal a fa- és faszénkészletekben 
1917, évi szeptember hó 30-tól 1917. évi deczember hó 30-ig be
állott változásoknak az 1851/1917. M. E. számü rendelet alapján 
való bejelentésre szolgáló forgalmi „Jegyzék" nyomtatványokból 
és az 1917. évi deczember hó 31-én meglevő fa- és faszénkészleiek 
részletes bejelentésére szükséges „Bejelentőlap" nyomtatvá
nyokból a törvényhatósági joggal felruházott városok czimére, 
valamint a vármegyék alispánjai utján a járási főszolgabírók és a 
rendezett tanácsú városok polgármesterei czimére nagyobb kész
leteket küldetett oly czélból, hogy a szükséges nyomtatványpéldá
nyokat az azokért illetékesen jelentkezőknek díjtalanul bocsássák 
rendelkezésre. 

Amennyiben ezen szétküldött nyomtatványmennyiség az eziránti 
szükségletet nem fedezné, a forgalmi „Jegyzék" nyomtatvány a 



„Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai r.-t.-nál (Budapest, IX. ker., 
Üllői-ut 25), a „Bejelentőlap" nyomtatványok pedig a „Pallas" 
irodalmi és nyomdai r.-t.-nál (Budapest, V. ker., Honvéd-utcza 10.) 
beszerezhetők. 

Ez alkalommal ismét megjegyzi a hivatal, hogy a forgalmi 
„Jegyzék" nyomtatvány nem azonos az 1851/1917. M. E számú 
rendelettel kiadott „Jegyzék" nyomtatványnyal, amely csak a kicsiny
ben való árusításra vonatkozik. A kicsinyben való árusításra vonat
kozó „Jegyzék"-ek beterjesztését a Faértékesitő Hivatal ezúttal 
nem kívánja. 

Azonkívül a Faértékesitő Hivatal ez évi november hó 20-án 
3889. szám alatt kiadott „Hirdetménye" alapján mindazok, akik
nek közforgalmú vasúti vagy hajóállomásra kiszállított tüzifa-
készletük van, ezeket a készleteket további rendelkezésig minden 
hó 1-én és 15-én a Faártékesitő Hivatalhoz bejelenteni tartoznak. 
Ez utóbbi jelentéseket tehát az elöl említett készletbejelentésektől 
függetlenül kell megtenni. 

Budapest, 1917. évi deczember hó 13-án. 
(6) Faértékesitő Hivatal. 

Szappangyökéreladás. 6666/917. szám. — A lugosi erdő-
igazgatóság kerületében Deliblát községben készletezett mintegy 
40 q I. oszt. és mintegy L8 q II. oszt. szappangyökér (Gypsophila 
paniculata) zárt írásbeli ajánlatok mellett nyilvános, versenytárgya
láson két eladási csoportban eladatik. 

Ajánlatok 1918. évi január hó 28-án d. u. 3 óráig a kincstári 
birtokkezelőségnél Delibláton nyújtandók be, hol azok a követ
kező napon d. e. 9 órakor nyilvánosan bontatnak fel. 

Az eladási feltételek és egyéb adatok a delibláti birtokkezelő
ségnél szerezhetők be. 

Lúgos, 1917.' évi deczember hó 22-én. 
(7) M. kir. erdőigazgatóság. 

Keresünk megvéte l re erd. szállítási eszközök és berendezések 
czimü litografált jegyzetet és kérünk ajánlatot. 
(9) Joerges Ágost özv. és fia, Selmeczbánya. 



ERDEI FACSEMETE 
1918. év i tavasz i szállításra . = 

1,^00.000 drb kétéves luczfenyő, magoncz, Picea excelsa 
3,300.000 „ hároméves „ „ „ „ 
1,500.000 négyéves „ „ t • 

20.000 „ négyéves „ átiskolázott „ „ 
15.000 ,, ötéves „ „ „ „ 

220.000 „ kétéves magoncz, Pinus austriaca 
630.000 „ hároméves ,, „ » 
300.000 „ négyéves „ „ „ „ 

25.000 „ hároméves banksfenyő, ,, ,, banksiana 
250.000 „ kétéves kocsánytalan tölgy, magoncz, Quercus sessiliflora 
400.000 „ hároméves „ „ „ „ ,, 
200.000 ,, kétéves kocsányos „ ,, „ pedunculata 
200.000 „ hároméves „ „ „ ,, . 

50.000 „ kétéves kőris, magoncz, Fraxinus americana alba 
40.000 h hároméves ,, „ ,, ,, „ 
25.000 „ négyéves ,, „ „ • „ 
30.000 • ötéves ,, átiskolázott, „ „ „ 
30.000 ,, kétéves „ * magoncz, „ excelsior 
65.000 „ hároméves „ ,. ,, ,, 
10.000 „ négyéves ,, átiskolázott, „ „ 

1.000 • ,. éger, • Alnus incana 
6.000 „ „ „ • glutinosa 
7.000 „ hároméves gledicsia, magoncz, Gleditschia triacanthos 
2.000 „ hatéves feketedió, suháng, Juglans nigra 
1.000 „ nyolezéves „ „ „ ,, 

30.000 ,, egyéves nyárfa, dugvány, Populus canadensis 
20.000 „ kétéves fűzfa, ,, Salix viminalis. 

A csemeté k minőség e e lsőrendű . 

Á r j e g y z é k e t k í v á n a t r a kü l d : 

J u n g h a n s E . e r d ő g o n d n o k s á g a , 

Lankás (Lunkasprie), posta Bihardobrosd (Dobrest) 
B i h a r m e g y e . (8. III. l . ) 

Pályázat . Alulírott uradalomban egy kezelő erdőtiszti 
mérnöki — állásra pályázatot hirdetünk. Évi fizetés: 

1. 2400 K, ötévenként 10—10°/o korpótlékkal. 
2. Szabad lakás kerttel. 
3 40 ürm hasábtüzifa házhoz szállítva. 

erdő-



4. 6 kat. hold illetményszántóföld. 
5. 3 darab öreg- és 3 darab növendékmarha számára legelő 

és téli ellátására 60 q széna. 
6. 3 darab öreg és 10 darab fiatal sertés számára legelő. 
7. 2 darab lótartásra 600 K készpénz, 20 q zab és 60 q széna. 
A kinevezendő erdőmérnök egy évi próbaszolgálat után fog 

állásában véglegesittetni, mely év a nyugdíjba be lesz számítva. 
Csak 40 éven aluli pályázók vétetnek figyelembe. 

Kérvények gróf Esterházy Jenő ur őméltóságához intézve, az 
összes eddigi szolgálati, képzettségi, születési, orvosi stb. bizonyít
ványokkal felszerelten az alulirt hivatalhoz nyújtandók be. 

Pápa, 1917. évi deczember hó 28-án. 
(10) A pápa-ugodi hitb. urad. igazgatósága. 

itt 
IMDEMlirEMfT E R D É S Z E T I 

tű leve lű - é s l o m b f a m a g v a k a t , 
e r d e i f a c s e m e t é k e t , 
é l ősövényeke t , a z o k m a g v a i t , 
g y ü m ö l c s f á t , v a d o n c z o t , 
m i n d e n egyé b f a i s k o l a t e r m é k e t 

a j á n l , legjobb minőséget biztosítva, E r d é s z e t i M a g-
és C s e m e t e t e r m e l ő T á r s a s á g , Z a l a e g e r s z e g . 
Telefon: 134. Táviratczim: Magtermelők Zalaegerszeg 

(U. XII. fc) 

Pályázat egy férfi- és egy női dijnoki állás betöltésére. 
A nagyméltóságú földmivelésügyi m. . kir. miniszter ur 

44238 1916 / I /B / l . számú leirata alapján alulírott kir. erdőigazgató
ság egy férfi- és egy női dijnoki állás betöltésére pályázatot hirdet. 

Az ezen állásokkal egybekötött szolgálati viszonyokat, valamint 
illetményeket az 1917. évi X X I V . t.-cz., illetőleg az 1909. évi 
10200. eln. számú miniszteri leirattal kiadott utasítás határoza meg. 

A férfidijnoki állásra a háborúban szerencsétlenül járt, de 
irodai szolgálatra még alkalmas katonai invalidusok pályázhatnak. 

A női dijnoki állásra pályázhatnak a háborúban elesett vagy 
egyébként elhalt állami erdészeti tisztviselők özvegyei, illetőleg 
azoknak leányai, továbbá nyugalmazott, illetve tényleges szolgálat-



ban álló államerdészeti tisztviselők leányai, végül pedig elsoroltak 
hiányában más tisztviselők özvegyei és árvái, akik más pályázók
kal szemben előnyben fognak részesülni. 

Azon esetre, ha férfidijnoki állásra pályázó nem akadna, ezen 
állás is női erővel lesz betöltve. 

A magyar és horvát nyelvben, lehetőleg a német nyelvben, 
valamint Írógépen teljes jártassággal biró pályázók és pályázónők 
fel hivatnak, hogy családi viszonyaikat és iskolai képzettségüket 
igazoló bizonyítványokkal felszerelt, sajátkezüleg irt folyamodványai
kat alulirt kir. erdőigazgatósághoz legkésőbb 1918. évi január hó 
30-ig nyújtsák be. 

Zagreb, 1917. évi deczember hó 11-én. 
(12) Kir. erdőigazgatóság. 

Dunántúli uradalomnál 5000 holdas erdőbirtok szakszerű 
kezeléséhez okleveles erdőtiszt kerestetik. 

Megkívántatik ugy az erdészeti, valamint vadászati teendőkben 
való alapos ismeret és gyakorlat. 

Az állás 1918. évi márczius 15-ig elfoglalandó. 
A kellő okmányokkal fölszerelt kérvényben feltüntetendő az 

eddigi működés helye és ideje. 
A kérvény 1918. évi január 30-ig az „Erdészeti Lapok" kiadó

hivatalának továbbítás végett beküldendő. 
Fizetési igények a kérvényben megjelölendők. 
Lakóhely vasút mentén fekvő mezővárosban, polgári fiu»- és 

leányiskolával. (13) 

Elvetet t szarvasagancsot, szarvasfogakat (grandlit) minden 
mennyiségben vesz Sándor Imre, Székesfehérvár. (14) 

Ónnálló erdészeti vagy hasonló bizalmi állást keres azonnali 
vagy későbbi belépésre 47 éves, erős, energikus erdész, ki kitűnő 
gyakorlattal bir az erdészeti és vadászati teendőkben és gazdasági 
építkezésben. Beszél anyanyelvén kivül németül, tótul és keveset 
románul. 

Igényei szerények. Szives megkereséseket kér Kollár János, 
Medve, Győr m. (15) 



Faeladási hirdetmény. A Deseő Ádám-féle, selénd-dezső-
házai kegyes alapítványhoz tartozó, Selénd község határában fekvő 
erdőbirtoknak az 1917/18. évi vágásterületén levő 839 tömör
köbméterre becsült tölgy-, cser- és gyertyánfából álló, tövön talál
ható fakészlete az 1918. évi január hó 22-én délelőtt 11 órakor 
Aradon, a m. kir. állami erdőhivatal hivatalos helyiségében zárt 
ajánlatok benyújtásával kapcsolatos nyilvános szóbeli árverésen 
el fog adatni. 

A fakészlet hivatalosan megállapított becs- és egyben kikiáltási 
ára 16.110 (azaz tizenhatezeregyszáztiz) korona; bánatpénz 1611 K, 
azaz egyezerhatszáztizenegy korona. 

A kellően kiállított és lezárt, egykoronás bélyeggel és a bánat
pénzzel — készpénzben vagy óvadékképes magyar állami érték
papírban — ellátott írásbeli ajánlatban az ajánlattevő határozottan 
kijelenteni tartozik, hogy az eladási és szerződési feltételeket ismeri. 

Az ajánlatok a fent megjelölt helyen 1918. január hó 22-én 
délelőtt 11 óráig, úgyszintén az árverés megnyitása után a szóbeli 
árverés megkezdéséig nyújthatók be, illetve postán megküldhetők 
megelőzőleg, de csak 1918. évi január hó 20-ig postán a fő
tisztelendő róm. kath, plébánia hivatal czimére Selénd. 

Posta utján benyújtott ajánlat boritékára rávezetendő: ajánlat 
a faállomány megvételére. 

A feltételeknek meg nem felelő ajánlatok figyelmen kivül 
hagyatnak. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési és szerződési feltételek az aradi m. kir. állami 

erdőhivatalnál a seléndi róm. kath. plébániahivatalnál és a csanád
egyházmegyei alapítványi pénztárnál Temesvár (belváros, Losonczy-
tér 9. szám I. emelet) megtekinthetők, illetve megszerezhetők. 

Temesvár, 1917. évi deczember hó 30-án. 
(16) Csanádegyházmegyei alapítványi pénztár. 

Cserkéreg és vargafa eladása tövön. Abaujtorna vármegye 
Telkibánya nagyközség határában fekvő, gróf Hadik-Barkóczy 
Endréné tulajdonát képező és a gönczi vasúti állomástól átlag 
14—15 km-re fekvő kocsánytalan tölgysarjerdőrészletekből nyer
hető kéreg és vargafa kerül tövön való eladásra, úgymint: 



A) 20—22 éves erdőrészek: 

I. csoport „Gyepühegy" dűlőben 1 0 0 3 kat. hold, 3094 ürma-re 
becsült fával; 

II. csoport „Zsófia fölött" dűlőben 150'6 kat. hold, 4593 ürm3-re 
becsült fával; 

III. csoport „Kecskehát" dűlőben 113'4 kat. hold. 3459 ürm3-re 
becsült fával. 

B) 29—31 éves erdőrészek : 

a) csoport „Oyepühegy" dűlőben 123 kat. hold, 5720 ürm3-re 
becsült fával; 

b) csoport „Gyepühegy" dűlőben 8 M kat. hold, 4070 ürnfi-re. 
becsült fával; 

c) csoport „Zsófia fölötti" és „Medvehegy" dűlőben 89*8 kat. 
hold, 4149 ürm3-re becsült fával; 

d) csoport „Kecskehát" dűlőben 4 9 5 kat. hold, 2285 ürmére 
becsült fával. 

A vevő a vágásokat saját költségén az 1918. és 1919. évben 
kitermelni tartozik. Zárt írásbeli ajánlatok az egyes csoportokra 
külön-külön, de kombinálva több csoportra együttesen is tehetők 
és 1918. évi január hó 31-ik napjáig az alulirt hivatalhoz a követ
kező készpénzbiztosiíékokkal együtt lesznek beterjesztendők: 

A) I-re 6000, A) Il-re 9000, A) Ill-ra 6500. 
B) a)-r<i 8500, B) b)-rt 6000, B) c)-re 6200 és B) d)-rt 2400 K. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el és az elkésettek sem vétet

nek figyelembe. Az árverési és szerződési feltételek alulírott erdő
felügyelőségéi és a telkibányi urad. erdőgondnokságnál megtudha
tók s ugyanott szerezhető tájékozódás az ajánlatok alakjára és 
benyújtási módjára is. 

Varannó, 1918. évi január havában. 

(17) A gróf Hadik-Barkóczy hitbizomány 
uradalmainak erdőfelügyelősége. 

Gimnáziumi érettségit tett vérszegény fiatalember erdésznél 
vagy nagyobb fatermelő vállalatnál keres hosszabb időre foglal
kozást. Szives ajánlatokat kér Megyeri Jenő, Sóhát, (Ung m.) (18) 



Erdész irodai, illetve számtiszti teendők ellátására azonnal 
felvétetik. A magyar és német nyelv teljes, mig valamely szláv 
nyelv szóban való bírása megköveteltetik. Nőtlen és adóügyekben 
jártas egyének előnyben részesülnek. Ajánlatok bizonyitványmásola-
tokkal és fizetési igények megjelölésével „Az uradalmi erdőhiva
talnak Mezőlaborcz" czimre küldendők be. (19) 

Fakadás i hirdetmény. 246118/1917/IV/4. szám. — 1918 évi 
február hó 2-án délelőtt 10 órakor az országos kormány erdő
gazdasági ügyosztályánál nyilvános szóbeli és Írásbeli verseny
tárgyalás fog tartatni. Eladásra kerül a nemillai vasúti pálya melletti 
rakodóhelyen fekvő 4500 (négyezerötszáz) ürköbméter bükktüzifa 
és pedig 500 ürköbméterenkénti kilencz eladási csoportban. A ki
kiáltási ár, franko vasúti kocsiba rakva, a nemillai állomáson ürköb-
méterenként 25 (huszonöt) koronában van megállapitvaa. A fának 
az exportálása meg van engedve. 

A leteendő bánatpénz minden egyes csoportra 1250 (egyezer
kettőszázötven) korona 

Az Írásbeli ajánlatok, melyek csak a szóbeli versenytárgyalás 
után fognak felbontatni, egyenként a fenti bánatpénzzel látandók 
el és 1918. évi február hó 4 én délelőtt 9 óráig nyújtandók be 
az országos kormány erdőgazdasági ügyosztályánál. 

A fa a nemillai erdőgondnokság fent megjelölt rakodóhelyén 
bármikor megtekinthető. 

A közelebbi eladási feltételek az országos kormány erdő
gazdagági ügyosztályánál bármikor betekinthetők. 

Sarajevo, 1918. évi január hó 3-án. 

(20) Bosznia és Herczegovina országos kormánya. 

Pályázati hirdetmény. 13320/1917. szám. — Körmöczbánya 
szab. kir. r. t. főbányavárosnál előlépés foljtán üresedésbe jutott 
Felsőturcseken székelő városi erdőmesteri állásra pályázatot hirdetek. 

A városi erdőmesteri állással a következő javadalmazás van 
összekötve: 

a) évi 2600 korona kezdőfizetés, 
b) évi 500 korona lakáspénz, illetve természetbeni lakás, 



c) évi 48 iirm3 kemény tűzifa lakáshoz fuvarozva, 
d) évi 800 korona utiátaiány és az ezen állomással összekötött 

földilletmény haszonélvezete. 
A városi tisztviselők az egyes fizetési osztályok magasabb 

fizetési fokozatában általában 4—4 évenként lépnek elő és a városi 
tisztviselők és alkalmazottak illetményeiről és egyéb szervezeti 
módosításokról szóló szabályrendelet 6. §-ában körvonalozott alapok 
és módozatok mellett mindannyinak nyugdíjigénybe beszámítandó 
bizonyos szolgálati pótlékra és ugyanezen szabályrendelet 19. §-a 
értelmében az 1912 évi X X X V . t.-cz.-ben az állami tisztviselők 
stb. részére megállapított családi pótlékra van igénye. 

Megjegyzem továbbá, hogy Körmöczbánya szab. kir. r. t. 
főbányaváros alkalmazottainak, valamint özvegyeinek és árváinak 
ellátásáról szóló szabályrendelet 31 . §-a intézkedései szerint köz
vetlenül ezen város szolgálatába lépés előtt ugy az államnál, mint 
különböző kötelékekben az államiéval egyenlőnek tekintendő 
szolgálatokban, vármegyei és városi törvényhatóságoknál, rendezett 
tanácsú városoknál eltöltött mindazon szolgálatot, mely az állami 
alkalmazottak szolgálati idejének megállapításánál az államnál 
beszámítás tárgyát képezné, az ezen város kötelékében eltöltött 
szolgálati időben teljesen egyenlőnek kell tekinteni, az 1912. évi 
LVIII. t.-cz. 19. §-a értelmében azonban csak azon alkalmazottakra 
nézve, akiknek ezen város szolgálatába való átlépése a városi 
nyugdíjintézet létesítése után történt s a rendezett tanácsú városokból 
átlépettekre nézve csak abban az esetben, ha azon város, amelynek 
kötelékéből az áttérés történt, az átlépés időpontjában az 1912. évi 
LVIII. t.-cz. 19. §-ában megkívánt feltételeket már teljesítette s a 
viszonosságot kimondotta. 

Az 1919. évben bekövetkezendő általános tisztújításig terjedő 
megbízatással betöltendő állással kapcsolatos hatáskör, valamint a 
megkívánt minősítés tekintetében a városi szervezési szabályrendelet, 
továbbá az 1886. évi X X I I . t.-cz. 67., 73., 74. és 75. §-a, továbbá 
az 1912. évi LVIII. t.-cz. 22. és 27. § ai, nemkülönben az 1883. 
évi I. t.-cz. 12. és az 1879. évi X X X I . i.-cz. 36. §-a az irányadó. 

Körmöczbánya város szolgálatában nem álló páházók egész
ségi állapotukat és testi épségüket hatósági orvosi bizonyitványnyal 
igazolni tartoznak. 



Felhívom ennélfogva mindazokat, akik a szóban lévő állást 
elnyerni óhajtják, hogy a kellően felszerelt kérvényeiket Körmöcz
bánya szab. kir. r. t. főbányaváros polgármesterénél 1918. évi 
február hó 27. napjának déli 12 órájáig annál inkább adják be, 
mert a későbben érkező kérvényeket figyelembe venni nem fogom. 

A vá'asztás határnapjának kitűzése iránt a pályázati határidőnek 
letelte után fogok intézkedni. 

Aranyosmarót, 1917. évi deczember hó 27-én. 
(21) Az alispán helyett: 

Bodó 
főjegyző. 

Faeladási hirdetmény. 126/1918. sz. — Rimaszombat r . t. város 
tulajdonát képező, Rimaszombat határában fekvő úgynevezett 
p. szabadkai erdőnek 494'2 azaz négyszázkilenczvennégy egész 
és kéttized kat. hold területén lévő összes, főként bányafának 
alkalmatos faállománya zárt írásbeli versenytárgyalás utján el 
fog adatni. 

Az erdő a rimaszombati vasúti állomástól 5 km távolságban 
fekszik s állami országút vezet rajta keresztül. 

Kikiáltási ára 1,098.128 korona. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a készpénzben, vagy óvadék

képes értékpapírokban teendő le. 
A zárt Írásbeli ajánlatok, amelyekben világosan feltüntetendő 

az, hogy ajánlattevő az erdőt ismeri s a részletes árverési feltételeknek 
magát aláveti és melyhez a bánatpénznek a városi házipénztárba 
történt befizetéséről szóló elismervény is csatolandó, legkésőbb 
folyó évi február hó 9-ig a városi polgármesteri hivatalnál nyúj
tandók be. 

A részletes árverési feltételek a polgármesteri és erdőgazda
sági hivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Rimaszombat, 1918. évi január hó 4-én. 
(22) Városi tanács. 

Termelt luczkéregeladás. (Vasúti rakodón.) 48/1918. sz. — 
A körmöczbányai m. kir. erdőgondnokság által 1917. évben ter
melt és a felsőatubnyai vasútállomás mellett levő pajtában elrak-



Pályázati hirdetmény 8419/1917. szám. — Az elhalálozás 
folytán megüresedett városi erdőőri állásra pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak feddhetlen előéletű, erős, egészséges testalkatú 
olyan egyének, akik a tót nyelvet legalább szóban birják. 

A pályázati kérvények 1 K-nás bélyeggel ellátva, erdőőri 
szakvizsgái, szolgálati és orvosi bizonyítványokkal, valamint katona
kötelezettséget és erkölcsi magaviseletet igazoló okmányokkal fel
szerelve, 1918. évi január hó 31-ik napjának déli 12 óráig alul
írottnál annál is inkább benyújtandók, mert a később benyújtott 
kérvényeket figyelembe venni nem fogom. 

Az állással egybekötött javadalom állj 800 (nyolezszáz) korona 
kezdőfizetésből, 3 évenként 100 korona fizetésemelésből, az állami 
altisztekre és szolgákra nézve érvényes családi pótlékból, nyugdíjból, 
a háború tartamára háborús segélyből, 280 K lakbérből, 100 K 
lábbeliilletményből és természetbeni ruházatból. 

Zsolna, 1918. évi január hó 7-én. 
(24) Rada, 

polgármester. 

A Mezőgazdasági Ipar R.-t. kaposvári bérlete keres mielőbbi 
belépésre a háború tartamára okleveles erdőtisztet, ki esetleg a 
háború után végleges alkalmazást is nyerhet. 

Ajánlatok ediggi működési kör részletes igazolásával és fizetési 
igényekkel a béruradalom kaposvári igazgatóságához intézendők. 

(25. II. 1.) 

ú* ó* 

tározóit 379 q-ra. becsült luczkéreg egyetlen eladási csoportbari, 
zárt Írásbeli ajánlatok utján nyilvános versenytárgyaláson eladatik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1918. évi január hó 30-án d. u. 5 óráig 
nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdőhivata'nál, ahol azok 
január hó 31-én d. e. 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Részletes adatok, árverési és egyúttal szerződési feltételek, 
ajánlati űrlap és boriték a zsarnóczai erdőhivatalnál szerezhetők be. 

Zsarnócza, 1918. évi január hó 3-án. 
(23) M. kir. erdőhivatal. 
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