
Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1908. évi XIX. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az E R D É S Z E T I L A P O K mel le t t m é r s é k e l t köz lés i díjért 
a lap i r á n y á v a l n e m e l l e n k e z ő h i r d e t é s e k k i a d a t n a k . 

Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczad-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan (80) 
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen-
ktnt negyven (40) fillér számíttatik. Legalább háromszori és ennél | többszöri 
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételt 
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt. 

Táblázatok, nyomdai szabály szerint, kétszeres árral számittatnak. 
Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon-

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

ORENSTEIN é s KOPPEL 
Budapest , Yl„ Andrássy-ut 102. 

Pusztaszentlorinci nyaraló. 
Erdei vasutak eladása és bérbeadása t iossz fa - , hasábfa- és deszka 
szál l í tásra, m » Nagy s í n - , vágány - , kocs i - és mozdonykészlet 
uj és hasznait állapotban, * * Vasutak trapirozása és építése, 
B r Mintajegyzék ingyen és bérmentve. "*> 

(1. VI. 4.) 



Á r v e r é s i h i rde tmény . Alsórákos község v. úrbéres közbirto
kossága 1908. év november hó 5-én d. e. 9 órakor Alsórákoson 
a községházánál írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen eladja a Mátéfalva község határán fekvő és a 
földmivelésügyi m. kir. miniszter ur 1907. évi 23416 I/a—2 sz. 
rendeletével kihasználásra engedélyezett 1644 k. hold erdő terü
letén levő bükkfatömeget a legtöbbet Ígérőnek. 

Az 1644 k. hold erdőterületen szakértői becslés alapján 
összesen mintegy 395588 tm* bükkfa találtatott. Az összes fatömeg-
ből 30665 tm* műfa, 364923 tm* tűzifa. 

A kikiáltási ár 380.000 koronában lett megállapítva, melyen 
alul a fatömeg eladatni nem fog. Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

Az árverési feltételek Alsórákos község hivatalos helyiségé
ben a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az árverés kezdete előtt a kikiáltási ár 10°/o-a készpénzben 
vagy ovadékképes papírban bánatpénz gyanánt az árverést vezető 
elnök kezéhez teendők le. Az árverést megelőző nap, vagyis 
1908. november hó 4-én d. u. 6 óráig a megfelelő bánatpénzzel 
ellátott Írásbeli zárt ajánlatok is elfogadtatnak, melyeknek a meg
ajánlott összegen kivül azon kijelentést is tartalmaznia kell, hogy 
ajánlattevő az árverési feltételeket ismeri s magát azoknak aláveti. 

Alsórákos 1908. évi augusztus hó 16-án. 
(2. V. 3.) Huszár András, 

birtokossági elnök. 

Szlavóniai wetőmakkot, kocsányos tölgy
makkot, Querc. pedunculata, kocsánytalan tölgy-
makkot Querc. sessiliflora csn-aképességükért jótállással 
az ő»zi és tavaszi idényre a legjobb minőségben 
legelőnyösebben szállít Reich V i l m o s S z i s z e k . H o r v á t o r s z á g . 
(3 . VI. 3.) 

F ő e r d é s z i á l lás van üresedésben nagyobb uradalom főbérnök-
ségénél. Az 1879. évi X X X I . törvényczikkben előirt képesítéssel 
biró erdőtisztek, kik az állást elnyerni óhajtják, bizonyítvány-
másolatokkal (melyek vissza nem küldetnek) fölszerelt pályázati 



kérvényüket Uradalmi főbérnökseg Alsólendva czimre intézzék, 
hol az állással járó javadalmazás, valamint az egyéb feltételek is 
megtudhatók. (4. II. 2.) 

Erde i facsemete-e ladás 1908. évi őszi, illetőleg 1909. évi 
tavaszi szállításra. 

36000 db 5 éves átiskolázott luczfenyő csemete Picea excelsa, 
„ jegenyefenyő i Abies pectin., 

molyhostölgy csemete Quercus pubescens, 
kocsánytalan tölgycsemete Quercus sessiliflora, 
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kocsányos tölgycsemete pedunculata, 

luczfenyő magoncz Picea excelsa, 
erdeifenyő „ Pinus silvestris, 

» II n » 
ákácz csemete Robin ia pseudoacacia, 
szilfa u Ulmus campestris, 
hársfa „ Tilia grandifolia, 

„ „ Tilia parvifolia, 
kőris Fraxinus americana. 

A csemeték mind elsőrendű minőségűek. 

Junghaus E. erdőgondnoksága Lunkassprie, u. p. Dobrest, 
Bihar megye. (5. III. 2.) 

Pá lyáza t i h i rde tmény . Nagyobb felsőmagyarországi urada
lomnál üresedésbe jött erdészi, erdőgyakornoki és erdőőri állás 
töltendő be. Folyamodók küldjék bizonyítványaik másolatával 
ellátott kérvényüket, igényök megjelölése mellett, L. H. U. jelige 
alatt e lap kiadóhivatalába. (7. II. 2.) 

Hi rde tmény . Gróf Degenfeld Lajos ur ő nagyméltósága garábi 
gazdaságában, Nógrád megyében, a budapest-ruttkai fővonal 
pásztói állomásától 10 km távolságra, melyből 7 km kiépített tör
vényhatósági ut 6868 tömör m3 fát magába foglaló tölgy- és 
cseres erdő eladó. Komoly érdeklődők értekezhetnek az uradalmi 



intézőségnél Szirákon. Vasútállomás Apcz-Zagyva Szántó. Posta-
és távirdaállomás Szirák, Nógrád megye. 
(8) Uradalmi intézó'ség. 

SZLAVÓNIAI KOCSÁNYOS és 
KOCSÁNYTALAN TÖLGYMAKKOT 
ŐSZI és TAVASZI VETÉSRE 
kitűnő minőségben, 90, illetve 70% csirázóképesség 
szavatolása mellett a legkisebb mennyiségben is 

UTÁNVÉT NÉLKÜL SZÁLLÍT 
jj VESSÉL GYÖRGY SZISZEKEN. (Horvátország.) 

Pályázat. Gróf Károlyi Mihály parádi hitbizományi erdőhiva
talánál segédtiszti állásra pályázat nyittatik. 

Javadalmazás: 480 K alapfizetés, 300 K tiszti száztóli váltság, 
12 m3 hasáb tűzifa, teljes ellátás a főnöknél, lakás és takarítás. 

Erdészeti főiskolai képzettség, mértani rajzok szerkesztésében 
jártasság, hegyi szolgálatra alkalmas ép testalkat és a vadászat 
iránti előszeretet megkívántatik. 

Pályázati kérvények, tudakoló megkeresések alábbi czimre 
küldendők. 

Párád (Heves m.) 1908. szeptember 18. 
(11) Ferenczi Ede, urad. erdőmester. 

Kiváló minőségű szlavóniai kocsányos és kocsánytalan makkot, 
csiraképességért jótállás, a legjobb kiszolgálás mellett ajánl, több 
mint 30 éve fennálló makk-kiviteli czég. 
(12. II. 1.) Planer Károly, 

Sziszek (Szlavónia). 



M i n d e n f é l e vadászfegyvert 
a. legolcsóbbtól a legkiválóbb kivi
telig, úgymint a világszerte hires és 
minden müveit államban szabadalm. 

korona - fegyvert, 
Ismétlő fegyvereket és pisziolyukat, 
revolvereket, flobi rt-puskákat és pisz
tolyokat, minden vadászati felszere-
i lést és patronokat ajánl és szállít 

F Ü K E R T G U S Z T Á V 
f e g y v e r g y á r a , 

W e i p e r t É r c z h e g y s é g , 
csász. és kir. udvari szállító. 

Árjegyzék ingyen. (9. VII. 1.) 

V e r s e n y t á r g y a l á s i h i rde tmény . 68.206/1 B—3/1908 . sz. — 
A szokolováczi kir. erdőgondnokság III. vágássorozatában, az 
ötévi vágásterületen megbecsült 81.547 m% bükk, cser, tölgy és 
egyéb alárendelt fanemekből álló törzsfatömegnek eladása iránt 
az 1908. évi október hó 14-én délelőtt 11 órakor a zágrábi kir. 
erdőigazgatóság hivatalos helyiségében kizárólag zárt írásbeli, 
ajánlatok alapján versenytárgyalás fog tartatni. 

Kikiáltási ár 193.888 K. 
Az árverési és szerződési feltételek az alólirott erdőigazgató

ságnál, valamint a szokolováczi kir. erdőgondnokságnál megtekint
hetők s kívánatra posta utján is megküldhetők. 
(13) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faszóne ladás . 94149/1908. I . / B — l . sz. — A zsarnóczai m. kir. 
erdőhivatal több erdőgondnokságában a folyó év hátralevő részé
ben termelhető és átadható, valamint az 1909. és 1910. években 
termelendő faszén az alábbi csoportosítás szerint a kitüntetett 
vasúti állomásokhoz szállított és a vasúti kocsikba rakott állapot
ban folyó évi november 3-án Zsarnóczán az erdőhivatal tanács
termében délelőtt IOV2 órakor megtartandó zárt, Írásbeli verseny
tárgyaláson métermázsánként (^-ként) 4 K 50 fill. kikiáltási ár 
alapulvételével él fog adatni. 

/. csoport. 

A garamberzenczei vasúti állomáson évente átadandó, mint
egy 10.000 tj faszén. — Bánatpénz 4500 K. 



//. csoport. 
A garamszentkereszti vasúti állomáson évente átadandó mint

egy 2000 q faszén. — Bánatpénz 900 K. 

///. csoport. 

A geletnekszklenófürdő vasúti állomáson évente átadandó, 
mintegy 4000 q faszén. — Bánatpénz 1800 K. 

IV. csoport. 

A zsarnóczai vasúti állomáson évente átadandó, mintegy 
7000 q faszén. — Bánatpénz 3200 K. 

Az ajánlatok minden csoportra külön összegekben tünte-
tendők ki, de egy ajánlati lapon is tehetők. 

Az árverési és szerződési feltételek a földmiv. minisztérium 
I./B. erdészeti főosztályában és a zsarnóczai m. kir. erdőhivatal
nál szerezhetők be. 

Távirati és utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Érdeklődők értesíttetnek ez alkalommal arról is, hogy a most 

hirdetett széneladás megtörténtéig a zsarnóczai m. kir. erdő
hivatal 4 K 50 fillér ^-kénti egységár mellett teljes vasúti kocsi
rakományok (100 q) szállítására faszén megrendeléseket a mini
mális szénrakományra számított 450 K-nak előzetes lefizetése 
ellenében és az utólagos leszámolás feltételével elfogad. 

Budapest 1908. évi szeptember hóban. 
(14) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Tölgyfaeladási hirdetmény. Az olaszteleki kistársulat közbir
tokosság a „Tortoma" nevü ligetes legelő erdejében tuskón és 
mellmagasságban kijelölt 900 db tölgyfát, amely előzetes becslés 
szerint mintegy 662 ms mű- és 266 m3 tűzifát teszen ki, Olasz
telek községházánál 1908. évi november hó 19-én délelőtt 10 
órakor tartandó zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek becsáron felül, tövön az erdőben 
eladja. 

Kikiáltási ár 9972 K. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a. 
Utóajánlat nem fogadtatik el. 



Részletes becslés, árverési és szerződési feltételek a vargyasi 
m. kir. járási erdőgondnokságnál és alulírottnál megtekinthetők. 

Olasztelek, 1908. szept. 19. 
(15) Ifj. Bartha István 

k. k. b. elnök. 

F e n y ö h a s z o n f a eladás te rme l t á l lapotban öt é v r e . 5081/1908. sz. 
— A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság tanácstermében folyó 
évi október hó 30-án délelőtt 10 órakor a karámi és dobrócsi 
m. kir. erdőgondnokságban az 1908. évtől kezdve 5 (öt) éven át 
a m. kir. kincstár részéről termelendő és rakodókon átadandó, 
évenként mintegy 46,000 niA legfőképen lucz és jegenyefenyő, de 
emellett juhar, kőris és szil haszonfa eladása iránt nyilvános Írás
beli versenytárgyalás fog tartatni. 

Kikiáltási árak a következők: 

A) A zólyomjánosi gőzfürész rakodóin. 
a) A fenyőféléknél. 

1. Erdei lécz 5—8 cm alsó átmérővel darabonként 30 f. 
2. Vékony rud 12 cm-ig terjedő középátmérővel fm-ként 10 f. 
3. Haszonfa 12—19 cm középátmérőig /ra3-ként 10 K. 
4. Haszonfa 20—28 cm középátmérőig //z3-ként 14 K. 
5. Haszonfa 29 és több cm középátmérőig m 3-ként 17 K 50 f. 

b) fukar, kőris és szilfánál. 
1. Haszonfa 21—34 cm középátmérőig /« 3-ként 18 K. 
2. Haszonfa 34 és több cm középátmérőig //z3-ként 23 K 50 f. 

B) A karámi erdőgondnokság alsó részeiben erdei rakodókon 
átadandó fenyő tutajfáért. 

1. Erdei lécz 5—8 cm alsó átmérővel darabonként 26 f. 
2. Vékony rud 12 cm-ig terjedő középátmérőig fm-ként 8 f. 
3. Haszonfa 12—19 cm középátmérőig /7z3-ként 8 K. 
4. Haszonfa 20—28 cm középátmérőig /K 3-ként 12 K. 
5. Haszonfa 29 és több cm középátmérőig #z3-ként 15 K 50 f. 
Ajánlatok csakis a két erdőgondnokság egész fahozamára s 

az összes faválasztékokra vonatkozó egyenlő százalékban kifejezett 
felüligérettel tehetők. 



Utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Bánatpénz 32,500 korona. 
Ezen vétellel a zólyomjánosi gőzfürész és tartozékainak bér

lete kapcsolatos, melyért 8000 korona évi bér fizetendő. 
• Az árverési általános és részletes szerződési feltételek a besz

terczebányai m. kir. erdőigazgatóságnál és a m. kir. földmivelés
ügyi minisztérium 1 H főosztályában (Budapest, V., Zoltán-utcza 
16. sz.) megtekinthetők, ahol egyben ajánlati űrlap és boríték is 
szerezhető. 

Beszterczebánya, 1908. évi augusztus hóban. 

(16) 
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M. kir. erdőigazgatóság. 

Legjobb minőségű szlavón k o c s á n y o s és kocsányta lan 

T Ő L G Y M i l K K O T , 
kitűnő esiraképességü j egenye fenyőmago t , vevőim által 
általánosan elismert jó minőségű l o m b - és gyümö lcs 
magvaka t , valamint erdősítési czélokra több millió 
kitűnően fejlődött lomb- és tű levelű csemetéket , d ísz
fákat, so r fáka t , párosításhoz iskolázot t gyümö ics -
v a d o n c z o k a t ajánl oo. ív. 3.) 

F A R A G Ó B É L A 
c s á s z . és k i r . u d v a r i szá l l i t ó 

Z A L A E G E R S Z E G E N . 

I 

1 
1 

Ki te rme l t tűz i fának e ladása. 5481 1908. sz. — A besztercze
bányai m. kir. erdőigazgatóság zólyomi m. kir. erdőgondnoksága 
alábbi vágásterületein kitermelten, a tőnél felrakásoli bükk-, cser
és tölgytüzifa Beszterczebányán 1908. évi október hó 5-én d. e 
10 órakor az erdőigazgatóság tanácstermében ; tartandó nyilvános 



árverésen zárt Írásbeli ajánlatok utján eladatni fog. Nevezetesen 
eladásra kerül: 

/. csoport. A „Nad Bobekom" nevü vágásban 350 iirm bükk 
hasábos, 1101 ürm bükk vegyes, 304 ürm tölgy vegyes válasz
tékú tűzifa. 

Kikiáltási ára 5208 K 96 fill. Bánatpénz 520 K. 
//. csoport. A „Pleso" nevü vágásban 7 ürm bükk hasábos, 

43 ürm bükk vegyes, 1713 ürm tölgy vegyes választékú tűzifa. 
Kikiáltási ára 3990 K 62 fill. Bánatpénz 400 K. 

///. csoport. A „Nad Brezini" nevü vágásban 386 ürm bükk 
vegyes, 270 ürm tölgy, vegyes 327 ürm tölgy dorong, 6 ürm 
nyir vegyes választékú tűzifa. Kikiáltási ára 2185 K 66 fill. Bánat
pénz 220 K. 

IV. csoport. A „Berkenye" nevü vágásban 31 osztag, 442 ürm 
bükk hasábos, 840 ürm bükk vegyes, 37 ürm bükk dorong 
választékú tűzifa. 

Kikiáltási ára 3851 K 85 fill. Bánatpénz 385 K. 
V. csoport. A „Berkenye" nevü vágásban 32 osztag, 1936 ürm 

bükk hasábos, 1939 ürm bükk vegyes, 24 ürm bükk dorong-
választékú tűzifa. 

Kikiáltási ára 12653 K Bánatpénz 1265 K 
VI. csoport. A „Sztrimini" nevü vágásban 861 ürm bükk 

hasábos, 966 ürm bükk vegyes, 53 ürm bükk dorong, 15 ürm 
cser vegyes, 14 ürm nyir vegyes választékú tűzifa. Kikiáltási ára 
5689 K 10 fill. Bánatpénz 570 K. 

Az ajánlatok minden csoportra külön összegben tüntetendők 
ki, de egy ajánlatilapon tehetők, melyek 1 K értékű bélyegjegy gyei 
látandók el. 

Az árverési feltételek, úgyszintén ajánlati űrlapok és boríték 
az erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

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

(17) A m. kir. erdőigazgatóság. 

T ö l g y f a e l a d á s i h i rde tmény . Közhírré tétetik, hogy Nemesfalván 
folyó évi október hó 14-én délelőtt 11 órakor a községházánál a 
nemesfalvi volt úrbéres közbirtokosság tulajdonát képező 35-8 kat. 



holdnyi erdőrész fatömege, mely a hivatalos becslés szerint 
2374 m3 szórványosan bükkel elegyült tölgyfából áll, szabály
szerűen kiállított zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen el fog adatni. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Becsérték 28488 K, melyen alól a fa el nem adatik. 
Bánatpénz 1 0 % . 
Az árverési föltételek Nemesfalván a volt úrbéres közbirto

kosság elnökénél s Losonczon a m. kir. járási erdőgondnokság
nál megtekinthetők. 

Nemesfalván 1908. szeptember hó 22-én. 
(18) Francsok Ferencz 

közbirt. elnök. 

Ákáczcseme te 2, 3 és 4 éves eladó, mintegy 500.000 darab. 
Bővebb felvilágosítást nyújt gróf Nádasdy hitbizományi erdőhiva
tala Bakonynána, Veszprém megye. (19) 

Pá lyáza t i h i rde tmény . Alulírott m. kir. erdőőri szakiskolánál 
egy irodai, egy a vadászerdői tanulmányi erdőnél lévő védkerü-
leti és egy a szakiskola vadászterületeinek, főleg pedig a mester
séges fáczánosának gondozására rendszeresített, vagyis összesen (3) 
Il-od osztályú erdőaltiszti (erdőőri) állásra pályázat nyittatik. 

Ez állások mindenikével 600 K évi fizetés, 100 K személyi 
pótlék és a rendszeresített mellékilletmények vannak egybekötve. 

Ez állásokra pályázni szándékozók felhivatnak, hogy az 1879 
évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában követelt szakképzettségüket, az állami 
erdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók ezenfelül épp és 
erős testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket 
kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos vagy honvéd-törzsorvos 
által kiállított bizonyitványnyal, továbbá életkoruk és illetőségük
ről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, végül eddigi szolgálatukat 
és annak eredményét, nemkülönben a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és Írásban való teljes birását igazoló okmányokkal felsze
relt és sajátkezüleg irt kérvényüket előljáró hatóságuk, esetleg az 
illetékes politikai hatóság utján alólirott m. kir. erdőőri szakiskola 
igazgatóságához folyó évi október hó 25-ig nyújtsák be. 

A fentieken kivül még megkívántatik, hogy: az irodai állást 



elnyerni kivánók irodai szolgálatban jártasságukat; a vadászati 
teendők ellátására rendszeresített állásra pályázóktól pedig a vad
tenyésztés, óvás, ápolás és főleg a mesterséges fáczántenyésztés 
körüli gyakorlottságukat okmányilag igazolják. 

Mind a három állásnál az erdőőri szakiskolát végzett egyé
nek előnyben részesülnek. 

Vadászerdő, 1908. évi szeptember hó 20-án. 
(20) A vadászerdői m. kir. erdőőri szakiskola igazgatósága. 

Faeladás i h i rde tmény . Ö935/1908. sz. — A petrillai községi 
népiskola a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter 
urnák 1907. évi márczius hó 24-én kelt 25.308/1. A. 2./1907. számú 
engedélyével a Petrilla község határában fekvő erdejében kijelölt 
112 kat. hold területen található és 8576 mz fenyőhaszonfára és 
8326 m* 10418 ürm? bükk tűzifára megbecsült faállományt folyó 
1908. év október hó 20-án délelőtt 9 órakor Petrilla község
házán tartandó szó- és Írásbeli árverésen el fogja adni. 

Kikiáltási ár 55.000 korona. 
Bánatpénz 5500 korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek Petrilla község 

elöljáróságánál, a petrozsényi m. kir. járási erdőgondnokságánál 
és a dévai m. kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt 
betekinthetők. 

Petrozsény, 1908. év szept. hó 19-én. 
(21) Járási főszolgabíró. 

Pá lyáza t kezelő e rdőö r i á l lásra. Kezelő erdőőr, megbízható, 
intelligens, szakvizsgázott, ki a magyar és tót nyelvet bírja, az 
erdőfelújításban és kezelésben több évi gyakorlattal bír, lehetőleg 
deczember 1-én való szolgálatba lépéssel kerestetik egy zólyom-
megyei magánerdő birtokhoz, megfelelő javadalmazás és nyugdíj
biztosítás mellett. Nős és szakiskolát végzett egyének előnyben 
részesülnek. Fényképpel ellátott folyamodványok, a bizonyítványok 
másolataival és a fizetési igények megjelölésével Osztroluczky 
Miklós főispán czimére Beszterczebánya, Zólyom megye küldendők. 



Á r v e r é s i h i rde tmény . 4182/1908. sz. — Neposz község tulaj
donát képező „Valea Zimbrui" erdőrészben kijelölt 69 kat. hold 
erdőterületen 10465 m 3-re becsült és Besztercze-Naszód vármegye 
közigazgatási erdészeti bizottságának 1857/1907. sz. határozatával 
kihasználásra engedélyezett bükkfa-készlet Beszterczén a m. erdő
igazgatóság irodájában 1908. évi október hó 27-én délelőtt 
11 órakor zárt Írásbeli ajánlatok útján tartandó nyilvános árverésen 
el fog adatni. 

A fakészlet becsértéke s egyúttal kikiáltási ára is, melyen 
alól a fakészlet eladatni nem fog 11.616 (tizenegyezerhatszáz
tizenhat) K. 

Az ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátott zárt írásbeli aján
latokban, melyek a becsérték 10%-át kitevő bánatpénzzel látan
dók el, a megajánlott összeg tisztán olvasható szóval és szám
jegyekkel is kiírandó, s ajánlattevő kijelenteni köteles, hogy az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri s azokat változatlanul 
elfogadja. 

A kellően fel nem szerelt, valamint az elkésve beérkező, 
vagy pedig a megállapított feltételektől eltérő kikötéseket tartal
mazó ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

A kihasználandó erdőterület a naszódvidéki h. é. vasút rebrai 
vasút állomásától mintegy 7 klm-nyke fekszik. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek az alólirt m. kir. 
erdőigazgatóságnál, és a rebravölgyi m. kir. erdőgondnokságnál, 
Naszódon a hivatalos órak alatt megtekinthetők, ahol ezen faeladási 
ügyre vonatkozó bővebb felvilágosítások is megadatnak. 

Beszterczén, 1908. évi szeptember hó 24-én. 
(23) Magy. kir. erdőigazgatóság. 

Botfaeladási h i rdetmény. 4566/1908. sz. — A vinkovczei kir. 
főerdőhivatal hivatalos helyiségében 1908. évi október hó 28. napján 
d. e. 10 órakor nyilvános írásbeli verserytárgyalás utján eladásra 
kerül még pedig: külön az új-gradiskai, raiesi, lipovljanei és 
jaszenováczi s külön a zsupánjai, vrbanjai, nemezei, morovicsi és 
Morovicson székelő jaminai kir. erdőgondnokságok kerületében 
kijelölendő három évi használati területeken található sétabotfa 
előállitására alkalmas kőris és tölgy kivételével minden más fanemü 
sarjak és magból kelt hajtások. 



Az árverési és szerződési feltételek a vinkovczei kir. főerdő-
hivatalnál, a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők s azokat 
kívánatra a főerdőhivatal posta utján is megküldi. 

Vinkovczén, 1908. évi szeptember hó 24-én. , 
(24) Kir. főerdőhivatal. 

Faeladás i h i rde tmény . A merőfényi uradalmi erdő (Szatmár 
megye) 1908/9. évi 42 kat. hold vágásterületén található, mintegy 70 
éves kocsányos tölgyfából álló (igen szép egyenes növésű) összes 
mű- és tüzifaanyaga tövön, az erdőn, szabadkézből, nagyságos 
Dőry Ödön jószágkormányzó ur által (Vasútállomás Sásd, u. p. 
Vásárosdombó, Margitmajor Baranya megye) el fog adatni. 

A faanyag az érdeklődők által bármikor megtekinthető, jelent
kezhetni Kocsis Oéza uradalmi erdőkezelőnél (Vasútállomás Nagy-
Károly, u. p. Merőfény). 

Buják, 1908. szeptember 22. 
(25) Mányay Imre 

főerdész. 

Pá l yáza t i h i rde tmény. 20736/1908. tan. szám. — Szabadka 
szab. kir. városnál egy nyugdijképes erdőőri állomás megüresedett, 
melynek betöltésére pályázat nyittatik. 

Ezen erdőőri állomás ez idő szerinti évi javadalmazása 600 K 
évi fizetés, 120 K lótartási átalány, 20 K czizmapénz, a részére 
kijelölendő lakás, 1000 négyszögöl kert, 1000 kéve rőzsefa, teljes 
téli és nyári ruházat 6 db, számos jószág és 4 öreg sertésnek a 
szabad legeltetése. 

Pályázóktól megkívántatik a magyar állampolgárság, fedhet-
len előélet, legalább 24, de 35-nél nem magasabb életkor, ép 
szellemi és testi erő, az erdőőri szakvizsga letétele, mely adatok 
hiteles okmányokkal igazolandók. Szakiskolát végzettek előnyben 
részesülnek. 

Kinevezendő egy évi próbaszolgálat után — amennyiben 
megfelel — az egy év betudásával véglegesen lesz alkalmazva. 

A város polgármesteréhez intézett, sajátkezüleg irt és sza
bályszerűen bélyegezett kérvények legkésőbb 1908. év október 
15-éig a szabadkai m. kir. erdőgondnoksághoz nyújtandók be. 

Szabadkán, 1908. szeptember 21-én. 
(26) A városi tanács. 



Bükkfae ladás t ö v ö n . 68,296 I-B. 1. sz.— A szászsebesi m. kir. 
erdőhivatal dévai m. kir. erdőgondnokságához tartozó E. gazdasági 
osztály II. vágássorozata 6 tagjának „Bucsesd" nevü 4 '/. és 6 7. 
erdőrészletében 42'58 kat. holdon 3 év alatti termelésre kerülő 
mintegy 15,500 m3 bükk faanyag Szászsebesen, az erdőhivatal 
hivatalos helyiségeiben 1908. évi okóber hó 28-án, délelőtt 10 
ómkor megtartandó zárt írásbeli versenytárgyalás utján eladásra 
kerül. 

Kikiáltási ár : 15,100 korona. 
Bánatpénz: 1510 korona. 
Távirati és utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Az árverési és szerződési feltételek a szászsebesi erdőhivatal

nál, vagy a földmivelésügyi minisztérium I. B. erdészeti fősztályá-
ban folyó évi október hó 10-től megszerezhetők. 

Budapest, 1908. évi szeptember hóban. 
(27) Földmivelésügyi miniszter. 

V é k o n y f e n y ő h a s z o n f a eladás. 1908. évi 5850. szám. — 
A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó több erdő
gondnokságban gyérítések utján kitermelt 41843 db erdei 1*6 m 
hosszú és 46.507 db 2'5 m hosszú karó, 100.260 db erdei lécz, 
5996 db vékony rud, 14.344 db vastag rud és 716-39 m3 egyéb 
haszonfa anyagok Beszterczebányán 1908. évi november hó 9-én 
délelőtt 10 órakor az erdőigazgatóság tanácstermében minden 
erdőgondnokság minden választékára elkülönített csoportosítással 
zárt írásbeli versenytárgyalás utján eladatni fognak. 

Az eladás alá kerülő faanyagok erdőgondnokságonkénti és 
választék szerinti csoportosításáról a kikiáltási árakról és leteendő 
bánatpénzről, valamint a faanyagoknak erdei rakodók szerinti 
elhelyezéséről szóló kimutatás, ugy nem különben az árverési 
feltételek, ajánlati űrlapok és boríték az erdőigazgatóságnál szerez
hetők meg. 

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

(28) M. kir. erdőigazgatóság. 

F a á r v e r é s i h i rde tmény. Hilib község (Háromszék vármegye) 
közbirtokossága 1908. október hó 15-én d. e. 9 órakor a község-



házánál tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja a tulaj
donát képező „Orbai oldal nevü erdőrészben 1877/907. k. e. b. sz. 
határozattal kihasználásra engedélyezett 94'9 kat. holdnyi vágás
területen tövön álló 7748 drb luczfenyőnek 2 2 1 1 7 tm* mű- és 
446 - 6 tm* tűzifa- és kéregre, valamint 10,406 drb jegenyefenyő
nek 1773 1 tm* mű- és 748.2 tm* tűzifa és kéregre becsült fa-
tömegét. 

Kikiáltási ár összesen 18,438 korona. 
Bánatpénz 1843 korona. 
Az egy (1) koronás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok, 

melyek a szóbeli árverezés megkezdése előtt az árverező biztos
hoz nyújtandók be, szintén megfelelő bánatpénzzel látandók el. 

Az ajánlatokban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési feltételek és a becslésre vonatkozó közelebbi ada

tok a kovásznai m. kir. járási erdőgondnokságnál és a birtokos
ság elnökénél megtekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel csak az előbb megnevezett erdőgond
nokság előzetes engedélyével eszközölhető. 

Kovásznán, 1908. évi június hó 17. 
(29) M. kir. járási erdőgondnokság. 

Á r v e r é s i h i rde tmény . 4073 1908. közig sz. Fogaras vár
megye fogarasi járásba kebelezett, Marginén község tulajdonát 
képező erdő „Ocsa" nevü erdőrészben az „A" üzemosztály I. tag, 
1—5. számú osztagaiban 155-63 k. holdon lévő, 1897—1906. évekre 
eső vágások megtakarított fatömege, a közigazgatási erdészeti 
bizottság 2678—1905. számú engedélye alapján 1908. évi október 
hó 24-ik napján délelőtt 9 órakor Marginén község irodájában 
nyilvános árverésen el fog adatni. Az erdőrész törzsenkénti kiszám-
lálással 13600 db luczfenyő törzset 10518 m* faanyaggal és 
34383 m* bükk hasáb és 11344 m* bükk dorongfára becsültetett 
be, amely egy tömegben fog eladatni. A 13600 db luczfenyőfa 
becsértéke 42072 K, a 34383 m* bükkhasáb és 11344 m* bükk-
dorongfa becsértéke 52673 K és igy a kikiáltási ár 94745 K, 
amelyen alul a faanyag eladatni nem fog. 



Versenyzők kötelesek az árverés megkezdése előtt 1 0 % bánat
pénzt készpénzben vagy hazai állampapírokban letenni. A 1 0 % 
bánatpénzzel ellátott és szabályszerűen kiállított zárt Írásbeli aján
latok, amelyek az árverező bizottság elnökének kezéhez teendők le, 
csakis az árverés megkezdéséig, délelőtti 9 óráig fogadtatnak cl. 
Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek a fogarasi m. kir. járási 
erdőgondnokság és a fogarasi járás főszolgabírójának irodájában 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az erdő a fogarasi állomástól 23 - 80 km távolságra fekszik 
s jó úttal bir. 

Fogaras, 1908. évi szeptember hó 15-én. 
(30. II. 1.) Bisztray József, járási főszolgabíró. 
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Az „Erdészeti Lapok" 1908. évi XIX. füzetének 

tarta lma: 

Oldal 
Nagy Károly: A bányatörvényjavaslat 1903. évi tervezetéről — 949 
Az állami erdőtisztek gyűléséről ... — — 959 
Téglás Gábor: Az iparilag ismert és használt fák és cserjék a görög és 

római Íróknál ... ... ... ._ 966 
fiell Miklós: Néhány érdekes erdei kihágási eset ... . . . — 980 
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. Felhívás a jótékony alapokból kiosztandó 

segélyek ügyében .__ ._ — ... . . . — — ._ — — ._ . . . — 984 
FAKERESKEDELEM. A bródi vagyonközség faeladása 985 
IRODALOM. Lapszemle. Kísérletek különféleképen kezelt fogófákkal 

(Cserny Győző) — — 986 
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. Hirdetmény az őszi erdészeti állam

vizsgáról ... ._ ... — — . - — 989 
KÜLÖNFÉLÉK : A magánszolgálatban álló erdőtisztek felmondási idejéről 989 
ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA, Igazságügymin. rendelet a tiszti 

ügyészeknek birtokrendezési ügyekben való közreműködéséről . . . 991 
Igazságügymin. rendelet az 1908. X X X I X . t.-cz. végrehajtásával kapcsolatos 

átmeneti rendelkezések tárgyában ... 997 
HIRDETÉSEK '—XV 
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ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobójenő. I. rész. 1. és 2. kötet: Középitéstan. 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K 20 fill., nem tagoknak 16 K. — II. rész: 
Ut-, vasút- és hidépitéstan Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 16 K. 

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

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 1880—1884.(1—IV.) és az 1885—89. (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892. (XII.) és 1899. (XIX.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1893—94. (XIII. és XIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 20 fill., nem tagoknak 

2 K. 40 fill: 
Az 1895. (XV.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K. 
Az 1897. (XVII.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1898. 'XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K 40 fill. 
Az 19.!0. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1901—1903. (XXI—XXIII.) évfolyam ára tagoknak 3 K, nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., másoknak 1 K. 
Az 1906. és 1907. év ; egyesitett füzet ára tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K 50 f. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANGENS-TÁBLÁZATOK. Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem 

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.) 
A LEGELŐERDŐK. Irta: Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapok 

1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak 1 K. 60 fill, 
nem tagoknak 2 K 40 f; 55f. postaköltség beküldéseesetén bérmentve küldhető 

A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy }. , Szécsi Zs. és 
Illés N.; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K, kötve 13 K-

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K 40 fill., másoknak 2 K. Bérmentesitésre 45 fill. küldendő. 

A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta: 
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesitésre 35 fill. 
küldendő. 

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K, másoknak 4 K. Bérmentesitésre 
45 fill. küldendő. 

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f, mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesitésre 45 f küldendő. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K, másoknak 5 K. 
Ő FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára tagoknak 7 K, nem 

tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik. 
Népszerű nyelven irt művek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivü 

egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők: 

AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Elfogyó 

II. f. Mohok, edényes virágtalanqk, tűlevelűek. Ára 2 K- HL füzet. Magháza 
növények. Ára 3 K. 
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő művek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha az egyesületnél rendelik 
meg azokat, 25 százalék árengedményben részesülnek: 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Ára 12 K, ill. 9 K. 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. II. kiadás. Ára 6 K, ill. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMITÁSTAN. Ára 4 K, ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 1 K 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K, 

ill. 6 K. 
„AZ ERDO" kiadóhivatalában. 

Budapest, IV. Egyetem-utcza, Franklin Társulatnál megrendelhető „AZ 
ERDŐ" cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, erdé
szeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Előfizetési ára egész évre 
4 K. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztik: Sugár Károly 

és Balogh Ernő m. kir. erdőmesterek. 
A szerzőknél rendelhetők meg: 

ERDŐMIVELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K, 
nem tagoknak 10 K. 

A SELMECZBÁNYAI M. K. ERDOAKADEMIA TÖRTENETE ES ISMER
TETŐJE. Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K (erdőgyakornokoknak 3 K, akadémiai 
hallgatóknak 2 K). Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán). 

A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ES HASZNOSÍTÁSA. Irta: 
Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K 80 fill., másoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti művek: 
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette: dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Magyar, német és franczia nyelven. 

A BÜKKFA KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Irta: dr. Tuzson János. 
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K-

Az ERDŐHASZNÁLATTAN KÉZIKÖNYVE. Irta : Szécsi Zsigmond. II. kiadás. 
Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

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

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

Ára 5 K 
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TARA I -

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

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

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

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ÉS MÜVELÉSE. Irta: Vadas Jenő. 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 

KEDVEZMÉNY. Dr-. F a r k a s Márton vízgyógyintézetének (Budapest, 
V., Báthory-u. 3. sz.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjai 35"/o árkedvezményben részesülnek. 


