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Létszámrendezés és mellékilletmények.
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Erdészeti

Egyesület elnökéhez intézett azt a levelét, amelyben értesiti,
hogy a pénzügyminiszterrel megállapodott abban, hogy az
állami erdőtisztek lécszámát a fa- és földilletmények épségben
tartása mellett három éven belül
állami

tisztviselőkre

nézve

a főiskolai

megállapított

képzettségű

mérték

szerint

szabályozza s már az 1910. évi állami költségvetést ennek
figyelembevételével állítja össze. Ez a minden jogos igényt
kielégítő elhatározás egyfelől az állami erdőtisztek főiskolai
képzettségén, másfelől pedig annak a ténynek felismerésén
alapult, hogy az erdészeti tisztikar eddigi

mellékilletményeit

sem a szolgálat, sem a személyzet érdekeinek sérelme nélkül
Erdészeti Lapok
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m e g s z ü n t e t n i n e m lehet, a m i n t ezt a z emiitett miniszteri
levél világosan kimondja.
Ezek a n a g y ö r ö m m e l fogadott megállapodások az
1 9 1 0 . évi államköltségvetésben é s a n n a k indokolásában
tényleg kifejezésre is jutottak, sajnos a z o n b a n ez a költség
vetés, amelyet a z i d ő k ö z b e n változott k o r m á n y is kezdetben
m a g á é v á tett, a t ö r v é n y h o z á s b a n tárgyalás alá n e m került.
Ez m á r m a g á b a n a z állami erdőtisztek reményeinek meg
valósulását e g y évvel elodázta, s m i n d e n k i annál n a g y o b b
várakozással tekintett a z 1 9 1 1 . év elé, amely végre valóra
váltani hivatott azokat a reményeket, amelyek most már
n e m c s a k elismert j o g o s kívánságok, h a n e m
bizonyos
ü n n e p é l y e s formában
tett k o r m á n y n y i l a t k o z a t b a
foglalt
konkrét ígéretek voltak.

Senkisem merte feltételezni és n e m tételezzük fel ma
sem, h o g y a k o r m á n y elődjének igen h o s s z a s megfontolás
alapján történt és ily k é t s é g b e v o n h a t l a n u l határozott alakban
nyilvánosságra
juttatott elhatározását
n e m respektálja
a m e n n y i b e n ez teljességgel ellenkeznék a z o r s z á g méltó
ságával és azzal a z általános szokással, h o g y a mindenkori
k o r m á n y o k elődeiknek ily természetű, m á r nyilvánosságra
jutott elhatározásait m a g u k é v á tették. M i n d e n n e k daczára
f o g l a l k o z n u n k kell e helyen ezzel a lehetőséggel, mert
értesülésünk szerint a z 1 9 1 1 . évi állami költségvetés kése
d e l m e s előterjesztésének egyik o k a a z állami erdőtisztek
j a v a d a l m a z á s a kérdésében a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m részéről
támasztott u j a b b nehézségek, a m e n n y i b e n ott ismét fel
állították azt a z alternatívát, h o g y vagy teljes státusrendezés,
vagy fa és föld.
(

Teljesen h i á b a v a l ó v o l n a e helyen újból felsorolni
azokat a z érveket, a m e l y e k a fa- és földilletmények meg
tartása mellett a z erdőtisztek különleges szolgálati viszonyai

k ö z ö t t felsorolhatok é s a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m előtt bizo
nyára n e m c s a k ismeretesek, h a n e m részéről helytállóknak
is találtattak, mert hiszen k ü l ö n b e n aligha járult v o l n a
h o z z á n e m egészen e g y év előtt Darányi I g n á c z állás
pontjához. N e m tételezhetünk fel mást, mint h o g y e g y e s
személyek támasztják az ujabb nehézségeket, kik a z erdé
szeti szolgálat viszonyaival nincsenek tisztában, m á s , h o z z á 
juk k ö z e l e b b álló szolgálati ágazatok tisztviselőinek java
dalmazását p e d i g figyelmen kivül hagyják. A z állami e r d ő 
tisztek fa- és földjárandósága csak részben t e h e r m e n t e s illet
mény, amely e g é s z b e n véve a r e n d e s fizetés 1 0 — 1 1 százalékát,
t e h e r m e n t e s n e k tekinthető részében a z o n b a n csak 4 — 5 száza
lékát teszi ki. M á s állami üzemek, mint a vasgyárak, a
s z é n b á n y á s z a t tisztviselői, b á r talán valamivel kedvezőtle
n e b b létszámviszonyok mellett, m a g a s a b b alapfizetést és
e n n e k a m a g a s a b b alapfizetésnek 5 0 — 1 0 0 százalékáig ter
j e d ő osztalékot élveznek, teljesen t e h e r m e n t e s illetményként.
Vájjon m i n d e n egyébtől eltekintve, ily v i s z o n y o k között
szerénytelennek nevezhető-e az állami erdőtisztek kívánsága,
•ha a k é p z e t t s é g ü k n e k megfelelő létszámot és a szolgálati
viszonyaik által indokolt, elenyészően csekély fa- és föld
j á r a n d ó s á g o t kívánják?
Bizonyára n e m !
Gróf Serényi Béla tudtunkkal hivatali elődjének állás
pontját a z erdőtiszti j a v a d a l m a z á s tekintetében m a g á é v á
tette, ezt t ö b b e k között választópolgárai előtt is kifejezésre
juttatta és a h h o z következetesen r a g a s z k o d o t t is. Eddigi
szivős ellenállásából azt a bizodalmat merítjük, h o g y sike
rülni fog a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m ellentállását legyőzni és
ezzel a m a g y a r erdőtisztikart a k ü l ö n b e n b e k ö v e t k e z ő le
sújtó és elkedvtelenitő csalódástól m e g ó v n i .
ú%
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Ültetés Campbell elveinek figyelembevételével.
agy hálára kötelezte Lonkay Antal az erdészeti szakközön
séget, hogy az Erdészeti Lapok f. évi 17. füzetében a
mezőgazdaság körében ujabban sokat tárgyalt Campbellféle talajmüvelés czéljával, lényegével és meglepő eredményeivel
megismertette. Oly sokat szenvednek erdősítéseink a tartós szárazság
által, hogy legnagyobb figyelmünkre érdemes minden oly eljárás,
amely ez ellen védelmet igér. Lonkay Antal helyes gazdasági
érzékkel mindjárt le is vonta a következtetéseket arra nézve,
hogy az erdőgazdaság körében hol és milyen körülmények között
fordíthatjuk hasznunkra Campbell elveit és főként azoknak a
csemetekertek megművelésénél való hasznosítására tett bennünket
figyelmessé.
Ezenkívül még az alföldi fásításokat említi, amelyeknél a
Campbell-féle talajmüvelésnek az erdőgazdaság is jó hasznát
veheti, sőt a köztesmüveléssel való erdősítésnél azt, habár nem
tipikus alakjában, eddig is nagy arányokban alkalmazta.
Van azonban ezenfelül a Campbell-féle talajmüvelési módnak
további alkalmazási tere is az erdőgazdaságban, habár egész
kicsinyben: az ültetési műveletnél. Sőt ezen a téren is találkoztunk
már vele a gyakorlatban, habár csak igen kevesen elmélkedtek az
ültetési eljárás mechanikájáról oly behatóan, hogy az ültető gödör
víztartalmának ily irányú megóvására, illetőleg gyarapítására czéltudatosan törekedtek volna.
A Campbell-féle elvek az ültetésnél a következő kívánalmak
hoz vezetnek: Az ültető gödröket készítsük el lehetőleg már
őszszel, a felszínen apróra müveit felülettel, a téli nedvességnek az
ültető helyen való raktározása végett. Az őszszel vagy tavaszszal végzett
ültetésnél pedig arra kell törekednünk, hogy a gödör aljára kerülő föld
rétegeket a hajcsövesség helyreállítása és az alsóbb talajrészekben
lévő nedvességnek a csemeték gyökeréhez való eljuttatása végett
a talaj minőségéhez képest a szükséges mértékig tömörítsük, ellen
ben az ültető gödör felszínén laza talajréteggel a hajcsőveket meg
szakítsuk és ezzel a mélyebben fekvő nedvesség elpárolgását
megakadályozzuk, a nyári csapadékoknak a talajba való jutását
pedig előmozdítsuk.

„Az Erdő" 1908. évi 6. számában a gödrös ültetésnek ezen
kívánalmaknak megfelelő módon való végrehajtását már ismertettem.
Az ott leírtak rövid összefoglalásaként álljanak itt a következők:
A nedvesség gyűjtésének igen jól megfelel a Kpzesnlk-féle
ültetési mód, ott ahol azt a nem túlságosan kötött vagy köves és
emellett elég mély talajokon egyébként czélszerüen alkalmazhatjuk, és
ha eredeti alakjában hajtjuk végre. Találkoztunk ugyanis több hazai
erdőgazdaságban oly ültetési móddal, amelyet Kozesnik-félének
neveztek ugyan, de attól a részletes kivitelben hátrányosan külön
bözött.
A Kozesnik-féle ültetésnél a szabályszerűen végzett kézfogások
után a talaj a gödör alján és a csemete gyökerei körül a kellő
tömöttséggel bir, mig a gödör teljes kitöltésére használt porhanyó
föld a felső laza réteget adja.
Legtöbbször az a hiba a Kozesnik-féle ültetésnél, hogy a már
elhelyezett csemete körül a földet nem vízszintesen (II. fogás),
aztán pedig függőlegesen (IV. fogás) nyomják meg, hanem a
nyomás a gyökérzet felé ferdén Irányul, ami sok hajszálgyökér
elszakadását eredményezi. Igen lényeges hiba továbbá, éppen a
Campbell-féle talajmüvelési elvek szempontjából, hogy a gödör
teljes betöltésére használt földréteget nem hagyják meg laza álla
potban, hanem azt is megnyomkodják, sőt a nálunk kedvelt módon
jó alaposan lábbal is megtapossák, amivel a gödörbeli föld kiszára
dását lényegesen előmozdítják.
A közönséges gödrös ültetésnél, amelynek menetét ezúttal
részletesen leirni nem akarjuk, az alsó földrétegek tömörítése rend
szerint tenyérrel való nyomkodás utján történik. Ez könnyen egyes
gyökérrészek leszakadására vezet, tehát óvatosan eszközlendő. Nem
szabad megfeledkezni arról, hogy a megnyomkodott földre leg
fölül laza, porhanyó réteg szórassék. Még sokkal rosszabb a szo
kásos körültaposás, amelyet sok helyen a jó ültetés elengedhetlen
kellekének tekintenek. Igen laza talajnál, ha a taposás nem tör
ténik közvetlenül a csemete mellett, hanem inkább csak a gödör
szélén, még eltűrhető, bár ekkor is avval a hátránynyal jár, hogy
a taposó munkás már nem szívesen hajlik le újból a legfelső
laza földréteg reászórása végett. Kötött földön, amelybe a csemeték
a taposás által mintegy belefalaztatnak, gyökérzetük pedig a leve-

gőtől teljesen elzárul, teljesen el kell vetnünk ezt a nagyon elterjedt
eljárást.
Ennyit óhajtottunk Lonkay Antal igen érdekes közleménye
kapcsán megjegyezni, hogy szaktársaink figyelmét felhívjuk arra,
hogy a Campbell-féle talajmüvelés előnyeit egész kicsinyben, az
ültető gödör szűk keretei között is biztosithatjuk annak a kis
csemetének, amelyet a fiatal korban oly sok veszély fenyeget.
c 2 ? ú£
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Az erdőségek térvesztése.
Irta: Földes

János.

rdekes történelmi adatokkal mutatja ki Téglás Gábor az
1910. évi „Erdészeti Lapok" 602—607. lapjain,*) hogy a
római légiók, kiknek műszaki csapatai az erdőhasználat min
den ágában s fadöntésben is otthonosak voltak, időszámitásunk első
századaiban terjedelmes tölgyeseket találtak még a „dalmát partok
s Bosznia-Herczegovina szikláin s a későbbi nemzedék terhére
esik a karsztosodásnak ma oly lehangoló sivársága".
Legyen szabad ezzel kapcsolatosan Szilágyi: A magyar nemzet
története és Tagányi Károly: Erdészeti oklevéltár cz. munkái fel
használásával erdőségeink térvesztésének okaira visszapillantást
vetnem. Délvidéki erdeinkre nézve az első, bár hiányos adatot
Kr. e. a 35. évből találjuk. Ebben az esztendőben vezetett Octavianus hadat a Kis- és Nagy-Kapella
két oldalán lakó iapodok
ellen, kik Octavianus közeledtére az erdőkbe vonultak. Ezek szom
szédai, a Bosznia északi és keleti részén lakó pannonok oly nyo
morultak voltak, hogy városuk sem volt, hanem terméketlen erdős
helyen szétszórt falvaikat üresen hagyva, a rómaiak elől ők is az
erdőkbe vonultak. Itt tehát akkor még bővében volt erdő a mostani
elkarsztosodott helyeken.
Tiberius alatt Kr. e. a IX. században a római sereg Segestáig
(a mai Sziszek) hatolt és a Dunáig tolta Illiricum határát. A Dunán-

É

*) „Dalmácziai erdei munkások római emlékei időszámitásunk első száza
dából."

túlra, bár tehették volna, csak azért nem terjesztették ki ekkor
uralmukat, mert nem tudtak mit tenni a gyéren lakott erdős terü
lettel; éppen igy voltak a gyérlakosságu Nagy Magyar
Alfölddel,
a jazygok földjével. Csak száz évre rá, Traján idejében, telepedtek
meg már jobban a légiók.
Ez utóbbi időből veszszük azon erdőtörténelmi szempontból is
érdekes adatot, hogy Pannoniában a földek becslése megejtetvén,
Hygienus mérnök öt osztályt különböztet meg, nevezetesen:
1. Elsőosztályu szántóföld (arvum primus).
2. Másodosztályú szántóföld (arvum secundum).
3. Rét (pratum).
4. Makktermő erdő (silva glandifera).
5. Közönséges erdő, favágásra
s legelőül (silva vulgáris
pascuae).
A bevallásnál még a gyümölcsfát és szőlőt is számba vették.
Ez a beosztás annál nevezetesebb, mert lényegileg ezen az
alapon történt az erdőbecslés még Verbőczy idejében, 1514-ben
is, annak Hármaskönyve szerint. A rómaiaknak az első négy
századra kiterjedő uralma azonban, ugy látszik, arról is nevezetes,
hogy ők kezdték meg a rengetegek irtását. Oalerius császárról
ugyanis, ki 311-ben Krisztus után halt meg, fel van jegyezve, hogy
utolsó éveiben a pannóniai erdők kiirtásával és mocsarak lecsa
polásával foglalkozott.
Ha tekintetbe veszszük, hogy a római légiók mennyi kitartó
s nehéz munkát, többek között szőlőültetést végeztek, nem lehet
kicsinyleni irtási munkálataikat sem, különösen tudva azt, hogy a
110-ben befejezett római gyarmatositással határőrökül letelepített
katonáknak sok erdő szabad prédájukra lett bocsátva. Az erdő főleg
legeltetési czélokat szolgálván, a táborhelyekül kihasított erdősé
geket tűzzel-vassal pusztították, igyekeztek minél nagyobb térséget
legeltetésre alkalmasabbá tenni.
Ott voltak a fával foglalkozó különböző testületek. Ezek szintén
nagy fapazarlást vittek végbe. Ide tartozik a hajósok testülete
(collegium), kik a Maroson és Száván a szállítást eszközölték,
továbbá a dendrophorok (faszállitók) testülete, kik a hadigépek és
épületek előállítására szükséges szálfákat szállították. Mind e fakihasználás nem lehetett távolról sem oly gazdaságos, mint manapság.

Gondoljunk csak az erdélyi oláh zsindely- és csöbörkészitőkre,
kik „fakóstolások"-kai tömérdek fát kikezdték s az arra való törzs
ből is csak egy kis darabot dolgoztak fel, a többit pedig ott hagyták.
Mezőségi területünk, de főképen Alföldünk, éghajlatánál fogva,
már ősidőktől kezdve fátlanságra hajlandó volt. Nézzük erre nézve
a számszerű adatokat.
Mayr szerint a fatenyészethez szükséges esőmennyiségnek
májustól augusztusig legalább az 50 mm-t el kell érnie. Azonban
Réthly Antalnak az 1871-től 1900-ig terjedő 30 évi időszakra
összeállított adatai szerint*) a szabédi mezőségi állomáson augusztus
ban 48-7, Szegeden — az Alföldön — ugyanakkor csak 43'9 mm
az általános csapadék.
S minthogy az ősember is a ritkásabb, mezőgazdaságra
alkalmasabb helyeket kereste inkább, azért az őskorszakbeli első
megtelepülések a diluviál korban szintén a legkiterjedtebb mező
ségeket alkotó lőszterületeken történtek, melyek zegzugos övben
köritik alföldünket s az áthidalást képezik a lapálytól a közép
hegységhez. Legszebben ki van fejlődve ez az őv a dunántúli
részekben. S tényleg ilyen helyen a kurdi leletekről világhírű
tolnalengyeli, mintegy 300 m magas dombokon, a „töröksáncz"-on
találtatott egy nevezetes kőkorszakbeli temetkezési hely, a löszbe
beágyazott sírokkal, melynek kurdi oldalán a messze húzódó
Kaposvölgyet akkoron még sásas-nádas tőzegmocsarak borították.
Az Alföldünkön a lágyfákból alkotott erdő csak a folyónak ár
területét követte ligetesen szakgatott övben, ahogy kiálló göröndök
váltakoztak mélyebb helyekkkel. Az itt tanyázó jazygok, szittyák,
akképen védekeztek a rómaiak ellen, hogy „az Alföld nagyobb
folyóinak áradásos helyein fűzfákkal sűrűn benőtt úttalan mocsarai
között ütötték fel szállásaikat, hol csak az járhatott (mint a mi
pákászaink), ki a tájékot ismerte", ahol pedig nem volt ilyen ter
mészetes véd, ott sánczokat húztak, földvárakat építettek. Ilyen a
Bács-Földvár és Újvidék között 26 km hosszban elhúzódó nagy
római sáncz, mely a Dunára és Tiszára támaszkodik két végével.
Itt laktak a jazygok a IV. században.
*) „Erdészeti kisérletek" 1909. évi Ív, 2. sz., 36. lap : „Az erdészeti meteorológiai
állomások hőmérsék és csapadékai átlag értékei."

Az áradásos helyeken kivül fekvő területeken bizony már Attila
idejében az V. században is „fa- és kőnélküli pusztaság volt"
a Duna és Tisza köze az akkori feljegyzések szerint, hol Attila
felütötte székhelyét, ott fából készült városa épült.
Az V. századtól a VlII-ig terjedő népvándorlás idejében az a
sok egymást kergető harczias néptömeg, tán kizárólag legelőre
szoruló lovak és marhák töméntelen seregeitől kisérve, faházakban
meghúzódva, semmi kíméletben nem részesítette az erdőket; a
deliblati homokba ágyazott fekete rétegek és szarvasagancsok
most is hajdan kipusztított rengetegekről mesélnek. Rendszeres
irtásról még nem lehetett szó, de annál több eshetett a pásztortüzek áldozatául.
A honfoglalás idejében, 896-ban, mikor már a magyarok vég
leg megtelepedtek a nagyjában ma is lakott területen, kerülték az
erdődús hegyvidéket s inkább a síkságot szállták meg.
A lakosság oly gyér volt, hogy „a síkságon a messze elterjedő
fűmezőt csak itt-ott, a folyók összefolyásával szakította meg egy-egy
szláv község alacsony kunyhóival és a körülötte zöldelő köles- vagy
árpavetéssel".*)
Géza fejedelem (992—997) kezdte helyhez kötni, megtelepí
teni kalandvágyó hőseit s ezzel sújtotta leginkább az ország leg
nagyobb részét közlegelőnek használó, még mindig vándor törzseket.
De azért Géza halála után is, kinek legtöbb birtoka Dunántúl volt,
a Tiszántúl még mindig a pásztornak állt a világ. Szent Gellért
legendája szerint „a fejedelemnek számtalan vadon legelő lova
volt, azokon kivül, melyek csikósaira voltak bizva, a gulyásai vég
telen sok marháját őrizték".
„Egyszerre feltűnik a Tisza melléki nagy sikság, méneseivel,
gulyáival, a földmivelés csekély kezdeteivel, olyannak, amilyen a
vajdák korában volt."**)
Ezeket annak tanúbizonyságául sorolom fel, hogy ennyi állat
s légiója az utána ólálkodó „koczapásztorok"-nak bizonyosan
nagy igyekezettel pusztították az erdőt, hogy szabad térséget nyer
jenek, amazok rágó szerveikkel, emezek inkább fejszével, égetéssel.
*) Marczali Henrik: „A magyar nemzet története" I. kötet, 130. lap.
" ) Ugyanott 277. 1.

Sik Alföldünk azonban távolról sem lehetett még annyira
fátlan, mint manapság. Erről némi fogalmat alkothat magának
az, ki ismerte nagy folyamaink mellékét még abból az időből,
mikor azok nem voltak védtöltések által megszükitve s hosszábanszéltében vége láthatatlan térségen szabadon hömpölyöghettek a
medrükből kidagadt hullámok. A folyók közelében az árterületen
összefüggő füz- és nyárfaerdők, távolabb a terebélyes mocsártölgy
avasai foglaltak helyet. Ezeknek kiritkult százados fái közül ki-ki
korhadt egy-egy szál, helyet adva a nagyon értékes, úgynevezett
„makkos legelőnek", amilyen még a mult század hetvenes évei
ben sok volt Somogyban, Tolnában, Baranyában. Az Alföldnek
jóformán csak árviz nem járt része volt akkor teljesen fátlan.
Az a sürü, széles, összefüggő hegyes-völgyes erdőöv Nagy
alföldünk körül okozta azt, hogy a csapadék legnagyobb része a
gyökerek mentén földbe jutva, mint terjedelmes talaj árja bukkant
elő a síkságon és alkotta azt a sok — vizi szárnyasoktól s halak
tól hemzsegő — nádas-kákás mocsarat, mérföldekre terjedő lápokat.
Az árpádházi királyok alatt (1000—1301) még szintén nagy
kiterjedésű erdeink voltak. Szent István idejében a Felvidéknek
7 millió hold területén több mint 4 millió hold lakatlan erdő
állott egy darabban. Délen és Erdélyben szintén határtalan ren
getegek voltak.
A rendszeres irtási munkálatok azonban akkor vették kezde
tüket, mikor éppen irtás czéljából német, szláv, magyar és olasz
vendégek lettek az ország különböző erdős vidékeire letelepítve.
Ezek között a legkiválóbbakat, a szászokat II. Qéza (1141—1146)
helyezte el Erdélyben és a Szepességben, hogy az országot a kul
túrának megnyerjék. Ezeknek feladata volt az erdőt irtani és nyert
földeiken gazdálkodni. Az ugyancsak II. Qéza által a Szék (ma
Báttaszék) mellett letelepített cziszterczita-rend szintén kiváló érde
meket szerzett az erdőségek irtása és gazdasági művelés alá
vonása által.
Az 1241 — 1242. évi tatárdúlás után IV. Béla hivó szavára
megint sokan tódultak be minden országból s a bevándorlást az
1259. évi nagy éhség fokozta. Ezek falvak és városok alapításával,
földeik müvelésével az erdők rovására terjeszkedtek.
Most alakult ki a vadonból Torna, hallunk először a Rima

völgyéről, Sáros és Eperjes lakóiról, Szepesben a szászok most
erősödnek meg, főhelyük — Lőcse — akkor a legészakibb helyen
feküdt. Most tűnik fel Beszterczebánya és az árvái vár.
Máramaros megye „terméketlen, zord földje" a XIII. század
végén népesült be annyira, hogy érdemes volt ispánt rendelni oda.
Különösen a fenyőféléknek volt nagy hátrányára a létért való
küzdelemben a legeltetés, a pásztorok s nyájak okozta rongálás,
valamint a szántó- és legelőnyerés végett az irtás, mely pusztításnak
a fa bővében levő emberiség eleinte nem igyekezett gátat vetni.
Sarjhajtóképességüknél fogva a pusztításnak jobban ellen
állottak a lomblevelüek, ezek közt pedig árnytürése miatt a bükk
jobban, mint a tölgy. E körülményeknek tulajdonitható azután,
hogy miért van hazánkban a bükk, a többi fanemek rovására,
annyira elterjedve.
A pásztorok, de különösen a kecskék okozta károsítások s
azok ellen hozott tilalmak felsorolásával tele vannak erdészeti
okleveleink.
A kecskékről az első hirt 1233-ban s ugyanarról az esetről
1240-ben IV. Béla összeiróleveléből kapjuk, melyben elrendeli,
hogy Szent László által 1093-ban Pannonhalmának a Zselizségben
(Somogy) adományozott 10 kondásfalu tartozik 300 telke és 60
ekeföldje után minden 2 telek után, többek között, a barátok
lábbelijére hajával együtt 60 kecskebőrt adni.
Ha meggondoljuk, hogy ez adomány egymagában is 9000 db.
kecskének felel meg, óriási mértékben lehetett e legpákosztosabb
erdőpusztitó abban a korban elterjedve.
Nem csoda, ha a Hármas könyv már 1514-ben III. rész,
33. czimében intézkedéseket tartalmaz arra nézve, miképen kell
azokat a károkat megtériteni, melyeket a marhák és barmok
okoztak.
Legjobban garázdálkodtak azonban a Magyarországon 1223
óta feltünedező oláhok, ugy hogy ellenük Mátyás király 1469-ben
nemcsak a rétekben és legelőkben, de az erdőkben okozott károk
miatt is, a legszigorúbb rendeletet bocsátotta ki.
Főkép a legeltetés s rendetlen, fapusztitó vágás és erdőirtás
eltiltása miatt hozta meg II. Miksa 1565-ben az „erdőrendtartást",.
mely ellen azonban azután is unosuntalan vétettek.

Annyi hatása azonban volt, hogy annak nyomása alatt a XVII.
század folyamán végleg eltűnt az erdőből az ott hirhedtté vált
oláh pásztornép, mely általános gyűjtő neve volt az erdei pásztorkodásnak.
A XVIII. században meg a katonakincstár saját érdekében
fogta szigorú erdőtilalom alá a volt Bánságot a törökök kiűzetése
után, Magyarországra nézve pedig 1769-ben lett az erdőrendtartás
kiadva.
Mindamellett azután is, különösen a X I X . században, mikor
a robot- és dézsmamegváltás folytán, a köznemesség, az ingyen
munkaerő megszűnése miatt, szegényedni kezdett s pénzhiányát
csak erdejéből fedezhette, rohamosan folyt annak irtása s szántó
földdé való átalakítása még 1848 és 1868 után is, míg végre az
1879-ben meghozott erdőtörvény rendelkezéseivel kellett annak
gátat vetni.
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
FELHÍVÁS
a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné",
a- „Luczenbacher Pál alapitvány"-ból és a Faragó Béla-féle alapítványból kiosztandó segélyek ügyében.
Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jótékony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon kivül
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, jlletőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettségét
teljesítette. A harmadik alapitvány segélyeért olyan elhalt magyar
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek

halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági köte
lezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból hasonló
feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödikből erdő
tisztek és altisztek árvái nyernek segélyt.
Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy
hiteles okmányokkal felszerelt b é l y e g t e l e n folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. szám,
II. emelet) nyújtsák be.
A folyamodványban kitüntetendő: az élvezett fizetés vagy
nyugdíj és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma,
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e
máshonnan segélyben (alapitványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.).
A titkári hivatal.
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IRODALOM.
Lapszemle.
Az amerikai erdőégések okai. Még emlékezetünkben vannak
azok a nagy tüzkatasztrófák, amelyek két év előtt Amerika erdő
ségeit pusztították s ime most ismét a tüz emészti az EgyesültÁllamok erdőterületeit,
olyan, amely rettenetességében, az
okozott kár rendkívüli nagysága s általában a pusztulás mérve
és kiterjedése tekintetében mindazt felülmúlja, amiről eddig
hallottunk. A nyugati terület: Montana, Idaho, Washington,
Oregon és Kalifornia államok a színhelyei ezúttal az óriási erdő
égéseknek, melyek, sajnos, emberáldozatot is tömegesen követeltek
s melyeknek megakadályozására mindeddig sikertelennek bizonyult
minden erőfeszítés. A kitűnő és derék erdőőri szervezet teljesen csődöt
mondott a katasztrófa óriási arányaival szemben s képtelen volt
eddig megfékezni a felszabadult démoni elem dühöngését.
A minden időben oly gyakori amerikai erdőégések okait
és természetét a Frankfurter Zeitung egyik utóbbi számában rész
letesen ismerteti dr. Deckert frankfurti tanár, akinek alkalma volt

a helyszínén tanulmányozni az amerikai erdőviszonyokat és azoknak
kihatását a tüzesetek gyakoriságára és veszedelmeire.
A katasztrófának okairól teljes képet nyerünk az EgyesültÁllamok földtani intézete által közrebocsátott kötetek adataiból,
valamint egy egyszerű geográfiai áttekintésből. Elsősorban meg
kell állapitanunk, hogy az Egyesült-Államokban, de különösen a
nyugati részeken lehetetlen volna az erdőégések okai ellen oly
hathatós eszközökkel harczolni, mint Európában. Azoknak a nyers
embereknek, akik az erdő vadonaiban vadászattal, bányászattal,
állattenyésztéssel foglalkoznak, nehéz volna megtiltani, hogy
tüzet ne rakjanak a hideg elleni védekezésül, vagy egy
szerű ebédjük megfőzésére, vagy hogy egyetlen élvezetükről, a
pipázásról lemondjanak. Már pedig a kioltatlanul hátrahagyott
tüz az erdők nagy kiterjedése s a járhatlan utak mellett sokkal
hamarább elkerüli az erdőőrök figyelmét, mint másutt. Azonkívül
ezekhez az okokhoz járul még Amerikában egy igen különös
természeti ok is, a villámütések gyakorisága. Ez az Egyesült-Álla
mok nyugati részein sokkal sűrűbben fordul elő, mint képzelnők,
igen sok esetben eső nélkül, ugy hogy nincs is, ami rögtön el
oltsa a villám gyujtogatása által okozott tüzet, mint naiunk.
Annyira fontos ez a körülmény, hogy az Egyesült-Államok
erdészeti hivatalának, az arizonai San-Franeisco hegység átkuta
tásával megbízott egyik szakértő közege Lasberg, egyenesen arra
a tapasztalatára hivatkozik, hogy ebben az erdő-rezerváczióban
az erdőégések túlnyomó részét a villámütés okozza. Azt tudjuk, hogy
Észak-Amerika éghajlata általában sokkal szárazabb, mint a mienk;
nyugaton különösen tartósan száraz és majdnem esőtlen,keleten pedig
a szárazság hosszabb-rövidebb időközökben váltakozik a nedves idő
járással. Ily időjárás mellett aztán majdnem lehetetlen a legmesszebb
menő gondosság mellett is őrizkedni a tűztől, vagy megakadályozni
azt, hogy a tüz roppant területekre el ne harapózzék. Ilyen különösen
száraz évszak volt keleten az 1908. év óriási erdőégéseivel, a nyugati
részeken pedig a folyó év. Nem is szükséges tehát rosszakaratú gyujtogatókra gondolnunk, hogy a jelenlegi nagy erdőégések okait
megmagyarázhassuk magunknak. Elég magunk elé képzelnünk
a nyugoti részek őserdőségeinek kiszáradt tűlevelekkel, tobozokkal,
száraz gályákkal, aszott fű és mohával borított talaját, a vihar által

ledöntött holt fatörzsek millióival, amelyeknek nyárutó és ősz táján
egy kis szikra is elég, hogy lángba boruljanak, különösen ha mint
az idén történt, a száraz évszak korán áll be és rendkívül soká tart.
Minthogy pedig a nyugati erdőségek faállománya túlnyomó
részben tűlevelű fákból áll, mint amilyen a sárgafenyő (Pinus
ponderosa), fehérfenyő (Pinus monticula), feketefenyő (P. murrayana),
vörösfenyő (Pseudotsuga taxifolia), Douglas-fenyő, nemes fenyő
(Abies nobilis) stb. s mivel e fák bő szuroktartalma még jelen
tékenyen fokozza azoknak gyulékonyságát, könnyen érthető, hogy
a katasztrófa oly óriási mérveket ölthetett. Bizonyos fanemek ugyan,
mint pl. a sárgafenyő, nagy ellenálló képességet mutatnak az
erdőégésekkel szemben, ugy hogy ahol keveretlenül fordulnak elő,
sokszor teljes épségben képesek kiállani a csapást. Ez a magya
rázata annak, hogy a nyugat legszárazabb vidékein, Utah, Nevada,
Arizona és Új-Mexikó vidékén a pusztítások sohasem oly nagyok,
mint a kevésbbé száraz Idahóban, Montanában, Washingtonban,
Oregonban, ahol a kevert állomány a túlnyomó s a talaj száraz
növényzettel dúsan van borítva. Amellett természetesen a számos
holt fatönk s a rovarok által kikezdett fatörzsek is nagy mértékben
elősegítik a tüz terjedését északnyugaton.
Hasonlók a viszonyok azokban a nagy kiterjedésű terpentinfenyőerdőségekben, melyek New-Jerseytől Texasig terjednek.
Ezekben is a fák bő szuroktartalma fokozza a veszélyt, bár más
részt mérséklik azt bizonyos határig a folyók mentén található
széles mocsaras területek. Már a.dél-appalachi erdőségekben, ahol
tölgy, hickory és más lomblevelű fa alkotja az erdőállomány túl
nyomó részét, ha gyakoriak is az erdőtüzek, de ezek a nedvdús,
buja növésű fák közt nem képesek akkora károkat okozni, mint
másutt.
Az amerikai nagy erdőégések okainak, terjedelmének, szá
mának s egyéb körülményeinek tudományos földerítésével külön
ben az egyes országrészekre kiterjedő figyelemmel legelőször
a kiváló amerikai nemzetgazda, Francis Walker foglalkozott
behatóbban az 1880-iki czenzusfölvétel alkalmából. Ő a hozzá
beérkezett — igaz hogy meglehetősen hiányos — jelentésekből
megállapította, hogy 1880-ban az Unió egész területén 2589 erdő
tűz volt, mely körülbelül 3'1 millió hektárt pusztított el többé-

kevésbbé. Az erdőégések száma tekintetében legelső helyen Penn
sylvania áll 381 tüzesetévei, második helyen Michigan állam 267-tel,
azután következik Észak-Karolina (221), Ohio (192), Massachusetts
(159), Wisconsin (108), Kentucky (106) és New-York állam (102).
Az elpusztított területek nagyságát véve alapul, legnagyobb
terület (394.000 hektár) pusztult el Tennessee-ben s utána követ
keztek Missouri (314.000 hektár), Georgia (282.000 hektár), Penn
sylvania (274.000 hektár), Alabuma (228.000 hektár) stb. Ellenben
Michiganban csak 95.000 hektár, New-York államban csak 60.000
s Massachusettsben éppen csak 5600 hektár esett áldozatul. Ezek
ből a számokból körülbelül biztosan lehet következtetni arra, hogy
az erdőégések terjedelme és az államok kulturális foka közt van
bizonyos összefüggés és a magasabb kultúrájú északi államokban
az emberek jobban megtanulták az erdő védelmét, a tüz elleni
védekezés módjait, mint a gyér lakosságú s néger elemekben
erősebb déli államokban. Természetesen azonban a klima különb
ségei is figyelembe veendők. Missouri magas számát például az
ottani szárazabb éghajlat is magyarázza, mely a tüz elharapózására
kedvezőbb, mint a kevésbbé száraz éghajlatú Massachusettsben vagy
New-Yorkban.
Walker vizsgálódásaiból tudjuk meg azt is, mily rendkívüli
szerepe van Amerika erdői kigyulásában a lokomotivok szikráinak
különböző vasutvonalakon. Az 1880. évi 2589 erdőégés közül
Walker 505-nek, vagyis az esetek 19"5°/o-ának okát ismerte fel
lokomotivszikrák által okozott gyujtogatásokban. Ott aztán éppen
a megfordított arány áll, mint amit az egyes államoknál a tüz
esetek gyakorisága s a tüz által elpusztított területek nagysága
szempontjából tapasztaltunk. Azaz minél fejlettebb egy állam,
minél tökéletesebb a vasúti hálózata, annál több esetben vihető
vissza a tüz keletkezésének oka a vasúti mozdonyok kipattanó
szikráira. Igy New-Jerseyben száz közül 52 esetben, New-Hampshireben 44 és New-York államban 42 esetben, holott Tenneseeben
az erdőégéseknek csak 8°/o-át, Alabamoban 6, Georgiában 4 és
Missisippben 3%-át okozták a lokomotivok szikrái, ami természe
tesen ez utóbbi államokban a közlekedés aránylagos kezdetleges
ségére vezethető vissza.
Fontos gyakorlati következménye lett ezeknek a statisztikai

megállapításoknak, amennyiben ennek folytán az északi álla
mokban törvényhozási és közigazgatási intézkedések történtek
a lokomotivszikrákból eredő tüzesetek lehető megelőzésére s ezek
az intézkedések, azt lehet mondani, teljes sikerrel is jártak.
Átlag sokkal több esetben okozzák azonban az amerikai erdő
égéseket vigyázatlanságuk és lelkiismeretlenségük által a vadá
szok, pásztorok, favágók, farmerek, aranyásók és kirándulók, akik
az erdő tisztásain, vagy az erdőszélen tüzet gyújtanak egy vagy
más czélból. S ezeknek az eseteknek elhárítására csak a nép j o b b
kioktatása és felvilágosítása, valamint az erdők védelmével meg
bízott közegek tökéletesebb szervezése tehet valamit. De ez irány
ban is hasznos útmutatásokkal szolgáltak Walker 1880. évi tanul
mányai, annyival inkább, mert ezeknek adatait megerősítette később
az az ankét is, melyet 1891-ben a washingtoni földmivelésügyi
kormány erdészeti osztálya rendelt el az erdőégések tárgyában.
Ez évben ugyanis a tüz még nagyobb erdőterületeken pusztított,
hivatalos megállapítás szerint 4 8 millió hektáron. Pedig minden
szakértő megegyezik abban, hogy sem ez a szám, sem az 1880-ban
kiderített számok nem födik teljesen a valóságot. A nemzeti
vagyonban okozott kár mindkét esetben még sokkal nagyobb
volt, mint hitték s valószínűleg tízszeresen meghaladta az évi
fafogyasztás értékét.
-

Egészen más eredményeket mutat Európában a jó erdővédelmi
rendszer és az intenzív erdőkultura. Itt például Poroszországban
1882-től 1891-ig összesen csak 156 nagyobb erdőégés fordult elő
s ezek között 4-et okoztak lokomotivok, 3-at villámütés, 53-at szán
dékos gyújtogatás és 96-ot hanyag gondatlanság s az 1884-től
1887-ig előfordult tüzesetek összesen 1240 hektár területet pusztí
tottak el. Bajorországban 1893-ban az akkori rendkívül forró és
száraz nyáron 49 erdőégést jeleztek 2000 hektár erdőség pusztu
lásával. Rendkívül alacsony számok ezek az északamerikai orszá
gokhoz mérve s ékesen tanúskodnak az okszerű középeurópai
erdőkultura magas színvonala mellett.
De Amerikában is megindult már a mozgalom a jobb erdő
gazdálkodás és a tökéletesebb erdőrendőri szervezet érdekében a
kilenczvenes évek óta. New-York, Pennsylvania, Maine, Massachusetts, New-Jersey, Minnesota, Michigan, Wisconsin, Kalifornia.
Erdészeti Lapok
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Oregon egymásután alkottak erdővédelmi törvényeket s azok
végrehajtására kitűnő erdőőri szervezetet létesitettek. Másfelől
Baltmoreben, Othaciban, Cambridgeben, New-Harcoban, AmiArborban erdészeti iskolákat alapítottak, hatalmas állami erdőrezervácziókat teremtettek meg, ezek közt csupán Pennsylvaniában
240.000 hektárnyit. Létrehozták az erdőtüzfelügyelői intézményt is
(fire wardens) több-kevesebb számú alájuk rendelt segédszemély
zettel (rangers).
De a legjelentékenyebb eredmény volt 1891-ben az Unió
kongresszusának az a határozata, melylyel a még meglévő erdők
nagyrészét szövetségi erdőrezerváczióknak (United States Forest
Reserves) jelentette ki és központi kezelés alá vette. Kezdetben
csak 7*2 millió hektárt szemeltek ki erre a czélra, de azóta e
szám több mint 60 millióra emelkedett. Igaz, hogy ebből csak
valami 48 millió hektár igazi erdőség, de mégis ma már körül
belül egy negyede az Egyesült-Államok összes erdőterületeinek
állami, illetőleg szövetségi erdőtulajdonná vált. Es egyéb tekin
tetben oly nagy haladást tett utóbbi időkben Amerika erdő
gazdálkodása, hogy 1906-ban Roosevelt elnök, kit az egész akczióban
az! érdem oroszlánrésze illet, joggal jelenthette büszkén, hogy az
előző évben körülbelül csak / i o ° / o - a a szövetségi erdőségeknek
lett a tüz martaléka, mig az 1906. évben V a s 1907-ben V7°/o.
Fényes eredményei voltak ezek az uj rendszernek. Az erdészeti
személyzet, mely 1899-ben 9 főfelügyelőből (superintendents), 39 fel
ügyelőből (supervisors) és 3 5 0 erdőkerülőből (rangers) állott,
valóban minden irányban megtette kötelességét.
1

Az a tetemes kár, amely Amerikában a nemzeti vagyont az
erdőégések következtében érte, voltaképen fel sem becsülhető
igazi nagyságában egy oly államban, amelyben mindezideig az
extenzív erdőművelés és a rablógazdálkodás voltak napirenden.
Sokszor dühöngött hetekig, hónapokig a pusztító elem, mielőtt
határt tudtak volna szabni további terjedése elé. Emberi intéz
kedések, védőtöltések, ellentüzek itt ritkán segítettek, többnyire
csak szerencsés természeti körülmények, folyók, tavak, kopár
sziklák és homokterületek, tartós esőzés vagy havazás állta útját a
tűznek s oltotta azt végleg ki. De még igy is sokszor több mint
száz méter széles folyókon is átsodorta a szél az égő üszköket,

ugy hogy a veszedelem a túlsó parton megújult, csak a 80-as
években kezdtek lassanként tudatára jönni az erdészettel foglal
kozó körök, hogy e csapásoknak legfőbb oka a hanyagság s az
amerikai könnyelműség s hogy ezen kell mindenekelőtt segíteni,
ha az oly katasztrófáknak, mint a legutóbbi is, gyökeresen útját
akarják állani.
ó£ ó£ c £ ?

A városi erdőtisztek ügye.
városi erdőtisztek 1910 tavaszán Budapesten értekezletre
jöttek össze s ezen állást foglaltak a belügyminisztérium
sokat tárgyalt ama határozata ellen, mely őket a szorosan
vett közigazgatási tisztviselők sorából kizárja. Egyúttal elhatározták,
hogy memorandumban fordulnak a belügyminiszter úrhoz s a
jelzett sérelmes határozatnak olyan megváltoztatását kérelmezik,
hogy a városoknak juttatott állami segélyösszegből az ő fizetéseik
is kiegészittessenek.
Az erdőtiszti czimekre nézve pedig akként határoztak, hogy
a m. kir. államerdészetnél újonnan életbe léptetett erdőtanácsosi,
főerdőmérnöki és erdőmérnöki czimet kérik a maguk részére és
pedig az egyes városok képviselőtestületeihez intézett külön be
adványokban.
A belügyminiszter úrhoz intézett memorandum elkészült. Elő
terjeszteni azonban még nem lehetett. Július hónap első felében,
amikor a átadást terveztük, nem jelentkezett annyi városi erdőtiszt,
amennyi az átadáshoz feltétlenül szükséges lett volna. Emiatt október
hónap első napjaira kellett a beadást elhalasztani. Ezen időre eddig
kilencz résztvevő jelentkezett. Ha közülök egy-kettő hivatalos teen
dők vagy más ok miatt elmarad, ismét nem jövünk össze annyian,
ahányan a városi, mintegy 80 tagot számláló erdőtiszti kart méltóan
képviselhetnők.
Az érdeklődésnek ily nagyfokú hiánya mozgalmunkat bizo
nyára kedvezőtlen színben fogja a hatóságok előtt feltüntetni s ha
annak eredménye nem lesz kedvező, az majdan ne lepjen meg
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senkit, mert jelenleg csak a szervezett erő képes eredményeket
elérni. Az egynehány városi erdőtisztből álló átadó bizottság
pedig nem mutat szerves, öntudatos működésre, még kevésbbé
erőre és komoly elhatározásra.
Arra kérem tehát kartársaimat, szíveskedjenek közös ügyünket
szivükön viselni, annak érdekében az illetékes tényezőknél a
memorandum átadása előtt is hathatósan közreműködni, az átadáshoz
pedig mentül többen, lehetőleg mindnyájan Budapestre jönni.
Ellenkező esetben a végrehajtó bizottság elszigetelten áll, mert
nem képes igazolni azt, hogy minden cselekedetében a városi
erdőtisztek egész tömegére támaszkodik, s még kevésbbé azt, hogy
amit kér, azt mindnyájan egy szívvel és lélekkel kívánjuk.
A memorandum átadása czéljából szíveskedjenek kartársaim
október hó 6-án este 8 órakor a Metropol szálló éttermében elő
zetes megbeszélésre összegyűlni s akik ezen időre el nem jöhetnek,
legalább a következő napon délelőtt 9 és 10 óra között ugyanitt
a kávéházban megjelenni. Innen fogunk a tisztelgéshez a belügy
minisztériumba, esetleg az országházba átmenni. (Megjelenés fekete
császárkabátban.)
Tavaszi értekezletünk egyéb határozatainak végrehajtásáról s
az elért eredményekről, illetve ügyünk állásáról a következőket
közlöm:
Július hó 2-án az érdekelt rendezett tanácsú és törvényható
sági joggal felruházott városok polgármestereihez kérelmet intéztem,
melyben röviden előadtam megállapodásainkat s kértem, hogy
azokat, mint az összes városi erdőtisztek kívánságait a polgár
mesterek legközelebb megtartandó értekezletén tárgyalás alá vegyék.
Utóbb Szentgyörgy város erdőmesterének kívánságára Brolly
Tivadar pozsonyi és Szentpály István miskolczi polgármesterhez,
a törvényhatósági joggal felruházott és rendezett tanácsú városok
polgármesterei egyesülete elnökeihez, a kiküldött végrehajtó bizott
ság nevében ujabb előterjesztést intéztem, melyben a kartársaimnak
is megküldött memorandumban tárgyalt minden sérelmünkre s
ezek orvoslása czéljából a városi erdőtisztek ott felsorolt kíván
ságaira részletesen kiterjeszkedtem, előadva mindazokat az érveket,
melyek az orvoslás általunk óhajtott mértékét és módját a köz
érdekében is kívánatossá teszik.

Minthogy a törvényhatósági joggal felruházott városok polgár
mestereinek értekezlete csak szeptember hó 12-én tartatott meg
(Temesváron), a rendezett tanácsú városok polgármesterei pedig
csak október hó 9-én tartják (Szombathelyen) meg értekezletüket,
előterjesztéseinkre még nem kaphattunk érdemleges választ. A tör
vényhatósági joggal felruházott városok polgármesterei előbb jelzett
értekezletükön akként határoztak, hogy kérelmünket az október
hó folyamán megtartandó polgármesteri kongresszuson kívánják
tárgyalni. Nagyon sok függ a mi ügyünkben attól, hogy ez a kon
gresszus minő állást fog elfoglalni! A rendelkezésünkre álló néhány
hét alatt az érdeklődés felkeltése, megfelelő felvilágosítások adása
által még sokat kell tennünk. A maga részét senki el ne mulaszsza!
Még július hó folyamán minden érdekelt város közgyűléséhez
(az egyes városok erdőtisztjei utján) beadványt intézett a végre
hajtással megbízott bizottság, melyben a városok erdőtisztjeinek
czimet a m. kir. erdőtisztek cziméhez hasonlóan megváltoztatni kéri.
Hogy ezen beadványt összes kartársaim beterjesztették-e, arról
még nem értesültem.
Ezen előterjesztésünkre máig a következő városoktól kaptam
határozatot:
1. Nagybányától, mely értesít, hogy a városi erdőtiszti állást
már előzőleg „erdőtanácsosi" czimmel szervezte, olyképen, hogy
az erdőtanácsos a közgyűlésnek előadó és szavazó tagja legyen és
élethossziglan választassék. Arról, hogy ezen szervezés jóváhagyatott-e,
nem értesültem m é g ; pedig a szervezés ezen módja a rendezett
tanácsú városok erdőtisztjeire nézve irányadó lehetne.
2. Segesvártól; ennek tanácsa tudatja, hogy képviselőtestülete
a városi erdőmesternek a főerdőmérnöki czimet adományozta.
Kassa, 1910. évi szeptember hó 21-én.

Kársai Károly.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
HIRDETMÉNY
állami

(erdei) facsemeték

adományozása

tárgyában.

82693/I/A/1/1910. ügyszám. — Az állam által fentartott erdei
facsemetekertekből az 1911. évi tavaszi és őszi erdősítésekhez
szükséges csemetekészletek a földmivelésügyi miniszter által a
következő feltételek szerint fognak az ez iránt folyamodó birtoko
soknak kiosztatni.
I. feltétel. A kopár és vízmosásos teriiletek beerdősitésére kért
csemeték, amennyiben az állami csemetekertek készleteiből kiszol
gáltathatók, az 1879. évi X X X I . t.-cz. 177-ik §-ának b) pontja
értelmében ingyen, vagyis a termelési költségek elengedésével
bocsáttatnak a birtokosok rendelkezésére; a csemeték kiszedésével,
csomagolásával s vasúthoz való szállításával járó, ezer darab
csemete után 1 koronával számított és utánvétellel beszedendő
költségeket azonban, továbbá a vasúti szállítási költségeket rend
szerint a birtokosnak kell viselni.
II. feltétel. Kivételesen kisbirtokosok részére, amennyiben az
illetékes kir. erdőfelügyelő Igazolja, hogy a folyamodót a fent
emiitett költségek anyagi erejéhez képest aránytalanul megterhelnék,
a csemeték a folyamodóhoz legközelebb fekvő, utolsó vasúti
állomásra teljesen díjtalanul fognak elszállíttatni.
III. feltétel. A I. és II. pontban említett erdősítések czéljalra
szükséges csemeték kiszolgáltatása után esetleg még fenmaradó
készletből másféle erdősítések czéljalra (rendes erdei vágások és
tisztások beerdősitésére) is adatnak ki csemeték, azonban csak az
alább feltüntetett átlagos termelési költségeknek és ezeken felül
a csemeték kiszedésével, csomagolásával s vasúthoz való szállí
tásával járó, ezrenként egy koronával számított költségek meg
térítése mellett, melyek utánvétellel szedetnek be. A vasúti szállítás
költségeit szintén a folyamodó birtokos viseli.
Az átlagos termelési költségek fejében — fanemek szerint —
a következő összegek számittatnak fel:

1000 darabonként
Csemetefaj

1 évesért
K

Luczfenyő

.. ... . . .

K

3 évesért

f

K

f

60

1

1

40

... ... ...

1

—

1

60

2
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Erdeifenyő ... ... ._. ...

—
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1
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2

—

Feketefenyő... ... .

1

—

1
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2
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Vörösfenyő ... _.

1
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2

—

2
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3

—

4

—

—

—
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2
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3
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—

—

—
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16

—

—

—

—

12

—

—

—

Jegenyefenyő

Szelíd gesztenye

4

f

2 évesért

_ _ ... __.
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IV. feltétel. Kisbirtokosoknak kivételes esetekben, midőn a kir.
erdőfelügyelőség igazolja, hogy az előbbi pontban emiitett czélra
szükségelt csemetemennyiséget saját költségükön nem képesek
előállítani s aránytalan megterheltetésük nélkül a teljes termelési
költségeket sem viselhetik, a termelési költségek 5 0 % - a elengedhető.
A csemeték kiosztásánál először is azok a birtokosok fognak
figyelembe vétetni, kiknek kopár s vízmosásos területei a törvény
alapján befásitásra hatóságilag ki vannak jelölve.
Az I. és II. feltételek szerint ingyen kiosztott csemetékkel
beerdősitett területek jövőre az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2-ik s illetve
4-ik szakaszának rendelkezései szerint kezelendő erdőknek fognak
tekintetni.
Azok a birtokosok, akik az I—IV. alatt felsorolt feltételek
valamelyike szerint csemetékben részesülni kivannak, 1 koronás
bélyeggel ellátott folyamodványaikat
legkésőbb IQIO. évi novem
ber ifi-ig terjessssék
be, még pedig közvetlenül
as
illetékes
kir. erdőfelügyelőséghess,
mert az elkésve beérkezett, vagy nem az
illetékes kir. erdőfelügyelőséghez,
hanem más hatóságokhoz beter
jesztett kérelmek csak akkor vételnek figyelembe, ha a kir. erdő
felügyelőséghez kellő Időben beterjesztett kérelmeknek teljesítése után
esetleg még megfelelő csemetekészlet rendelkezésre fog állani.
A folyamodványokban a birtokosoknak határozottan meg kell

jelölniök a beerdősitendő terület helyét (község, dülő), minőségét
(kopár, vízmosásos, futóhomokterület, vagy vágás, tisztás stb.) és
kiterjedését (kat. hold), továbbá a szükséges csemeték faját, korát
és mennyiségét, az elültetés idejét (tavasz vagy ősz), a folyamodó
vagy megbízottjának pontos czimet (lakóhely, utolsó posta) és végül
azt, hogy a fentebb közölt feltételek közül melyik szerint kérik a
csemeték kiszolgáltatását.
Végül figyelmeztetnek az érdekelt birtokosok, hogy ezen
hirdetmény alapján csakis erdősítésre
alkalmas
s a fent
elősorolt
faja,
egy-kétéves,
kivételesen hároméves
erdei facsemeték
kerülnek
kiosztásra,
amelyek tehát utak, tagok szegélyezésére és parkozási
czélokra nem alkalmasak, továbbá, hogy az olyan folyamodók,
kik a kért s kiutalványozott csemetéket annak idején ok nélkül
visszautasítják, — a jövőre az állami csemetékben való részeltetés
kedvezményétől elesnek.
Gyümölcsfák
adományozását
az ültetés helyéhez
legközelebb
fekvő állami gyümölcsfaiskola
vezetőségétől
kell kérni.
Az 1898. évi X I X . t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők
és kopár területek birtokosai részére szükséges csemeték kiutalványozása iránt a szükséges lépéseket a m. kir. állami erdőhivatalok
teszik meg, ezeknek a birtokosoknak tehát szükségleteiket az ille
tékes m. kir. állami erdőhivatalnál kell bejelenteni.
A csemeték szétküldése tavaszszal
rendszerint márczius
második
feleben, őszszel pedig október
hó második
felében veszi kezdetét.
Budapest, 1910. évi szeptember

hóban.

M. kir. földmivelésügyi
cit

miniszter.

ó%

KÜLÖNFÉLÉK.
A z Arad-Temes-Déva-Lugosvidéki Erdészeti E g y e s ü l e t f. évi
közgyűlését Déván, szeptember 11-ikén Székely Mózes elnöklete
alatt tartotta meg.
A közgyűlésen képviseltették magukat: a földmivelésügyi
miniszter ur, az Országos Erdészeti Egyesület, a szászsebesi erdő
hivatal és a Torontálmegyei Gazdasági Egyesület.

A közgyűlés a folyó ügyek letárgyalása után, két fontos javas
latot tett vita tárgyává. Egyik az Alföld fásításáról szóló indítvány,
másik az erdők pusztulásának, illetőleg pusztításának meggátlásáról
szóló indítvány volt.
Előbbiről, többek hozzászólása és hosszabb vita után azt
határozta, hogy az Országos Erdészeti Egyesülethez, mint anya
egyesülethez terjesztessék fel azzal a kéréssel, hogy az Országos
Erdészeti Egyesület is saját kebelében megvitatva, javaslat alak
jában terjeszsze a kormány elé.
Az erdők pusztulásáról szóló indítvány ismételten egy bizott
ságnak adatott ki, részletesebb kidolgozás és javaslatkészités czéljából.
Ezen kiküldött bizottság tagjai: Dömötör Tihamér elnöklete alatt
Bihari Ödön, Ritter Károly, Goró Ferencz, Balázs Sándor, Páll
Miklós, Ajtay Sándor és Biró János.
Ajtay Sándor a titkári állásról lemondván, a jövő évi tisztújító
közgyűlésig a titkári teendők ellátásával Fogassy Gyula bízatott
meg. A jövő évi közgyűlés Lúgoson lesz.
(Ajtay.)
Az orosz birodalom e r d ő s é g e i n e k k i t e r j e d é s é r ő l mindezideig
igen kétes értékű adataink voltak, legutóbb azonban megközelítő
pontossággal megállapították, hogy:
Európai Oroszország erdőségeinek kiterjedése: llö'O millió hektárt
Kaukázus
»
*
4-4
»
„
Szibéria
2500
V
ft
Közép-Ázsia
II
II
l I O ii
li
Összesen 387-9 millió
hektárt tesz ki.
Oroszország erdőgazdasága általában igen alacsony fokon áll
s az átlagos jövedelem, ezen óriási területhez viszonyítva, igen
jelentéktelen, kivéve az európai Oroszország nyugati részét, ahol
pl. a Visztula-melléki tartományokban a hektáronkénti jövedelem
a 23 korona 10 fillért is eléri, mig Szibériában a hektáronkénti
jövedelem mindössze 4 fillért tesz ki.
Halálozás. Oerő Gusztáv m. kir. főerdőmérnök, az Országos
Erdészeti Egyesület rendes tagja, életének 50-ik évében Lúgoson
elhunyt. Béke hamvaira!
ú£
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉRŐL.
(Kérj ak az u r a d a l m a k t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.)
Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Szojka Gyula nyugal
mazott erdőtanácsosnak sok évi ügybuzgó szolgálata elismeréséül a főerdő
tanácsosi czimet díjmentesen adományozom.
Kelt Bad-Ischlben, 1910. évi augusztus h ó 19-én.
FERENCZ JÓZSEF s. k.
GRÓF SERÉNYI BÉLA s. k.
*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Szántó Mihály m. kir.
főerdőmérnököt Eperjesre hivatalfőnöknek és Radonics Vazul m. kir. segéd
erdőmérnököt Homonnára erdőgondnoknak.
*
Breznóbánya város képviselőtestülete Göndör
erdészszé választotta.

Béla okleveles erdészt városi

•

Az esztergomi főkáptalan, esztergomi és pesti papneveldék uradalmaiban
Nádhera Pál uradalmi erdőmesler nyugdíjaztatván, helyébe Taixner Béla ura
dalmi főerdész erdőmesterré Esztergom székhelylyel, és az igy üresedésbe jutott
szentbenedeki uradalom zsitvaapáti erdőgondnokságába Szarkásy János, a gr.
Széchényi Bertalan-féle hitbizományi uradalom főerdésze főerdészszé nevez
tetett ki.

e J * ú£
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Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1910. évi XIX. 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 grammonkint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek.

BÓRA-rendszerii szab, asztallapos és
hosszfa-szállitó kocsi és csoportfék
rendszere,
Gyakorlati tények alapján bebi
zonyult, hogy azon iparvasuti alvázas
kocsi-rendszerek, melyeknél az ütközők
és fékező-állványok az alvázakra van
nak szerelve, a legéletveszélyesebb és
legdrágább üzemet nyújtják. Az ily
kocsikkal lebonyolított üzemnél, a fele
lőssé tett üzemtulajdonos, vagy üzem
vezető sohasem tudhatja, mely pillanatban fordulhat elő halálos kimenetelű
baleset, amiért a törvény a rossz kocsirendszer helyett, őt teszi felelőssé.
Iparvasutaknál eddig a különféle üzemigények folytán, ezen elavult,
torzrendszerü kocsikat nem tudták elkerülni. Mig most már a Bóra-féle
Burópaszerte ismert és alkalmazásban lévő, mindenütt kitűnően bevált alvázas
kocsi- és fékrendszerekkel, azok az összes üzemágaknál kiküszöbölhetők.
Minden üzemtulajdonos érdeke azt kivánja, hogy a már meglévő régi
és rosszrendszerü kocsijait Bóra-rendszerre alakittassa át. Uj kocsik beszer
zésénél pedig a régi rendszerűt még ingyen se fogadja el, mert azok drága
üzemük folytán, úgyis többszörösen megfizettetnék magukat.
A régi rendszerüeknek Bóra-rondszerüvé való átalakitási költsége 1 év
alatt, a teljesen uj kocsik beszerzési ára pedig 3—4 év alatt — az üzemnél
elért megtakarításokból — amortizálódik.
Aki a régi rendszerek hátrányait kikerülni s a Bóra-rendszerek előnyeit
üzeménél kihasználni akarja, olvassa el ismertető leírásomat, melyet kívá
natra megküldök, hogy megismerhessék azon körülményeket, melyektől
személyzetük életbiztonsága és üzemük anyagi eredménye függ.
(1. X X I V . 8.)

BÓRA ELEMÉR, Gurahoncz, Arad megye.

LAMGFELDERV.
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Alepdészi állás betöltendő báró
Springer Gusztáv vágvölgyi uradal
mában. Pályázhatnak oly magyar hon
polgárok, kik erdészeti iskolát végez
tek, néhány évig gyakorlatilag már
működtek, a magyar, német és tót
nyelvet
bírják. Ajánlatok uradalmi
jószágigazgatósághoz, Bucsány (Nyitra
megye) küldendők.
(5. III. 2.)

F a e l a d á s . 129039/1V/D/1. szám. —
A boszniai és herczegovinai országos
kormány az alant megnevezett erdő
ségekben levő, hozzávetőlegesen megállapított famennyiségeket
tövön versenytárgyalás utján eladja és pedig:
(3.

IX.

6.)

Az
eladási
tárgy

Erdőség

száma

I. és II.
osztályú
erdei- és
luczfenyő
haszonfa

Bükk
haszon- és
tűzifa

Vasúti állo Leteendő
más, mely
bánat
felé a fa

pénz

mennyiségek

koronák

gravitálnak

ban

k ö b m é t e r
228.000

35.000

II.

Qornja
Praéa

420.500

1,025.000

III.

Donija
Praéa

—

IV.

Bogovic
planina

151.000

V.

Romanija
Mokro

265.000

554.000

—
65.000

7.500
kelet i vasút

Ravna
planina Pale

Sarajev o

I.

26.000

7.000
2.900

6.500

Az írásbeli lepecsételt ajánlatok 1 koronás boszniai bélyeggel
és az előirt bánatpénzzel ellátva, egy-egy erdőterület összes eladásra
kerülő famennyiségeire külön szólhatnak és legkésőbb 1910. évi
október hó 20-ig d. e. 10 óráig az országos kormánynál nyúj
tandók be.

: in
Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, ajánlati minta és a
versenytárgyalási feltételek azországos kormánynál Sarajevóban tekin thetők meg, hol megkeresés esetén szóbeli tájékoztatások is adatnak.
Sarajevo, 1910. évi augusztus hó 10-én.
(4. III. 3.)

A boszniai és herczegovinai országos

kormány.

llí fhlflflirn
szabadalom. Legmagasabb kiUJ IUIUIUIUI tüntetések. Gyorsan, könnyen és
1 5

megbízhatóan dolgozik. Földmunkálatokra, fúrá
sokra, talajvizsgálatokra, ültetésre, rudak és osz
lopok állítására és sok más czélra. Fúrók 60—400
átm. Nagy munkamegtakarítás. Olcsó árak.

(2. X I I . 8.)

S X ^

E. Jasmin, Hamburg 30. el. Lehmweg 30. Deutschland.

Az eladás
tárgyának
száma

F a e l a d á s . 124634. sz. — A boszniai és herczegovinai országos
kormány az alább megnevezett, a kljuói erdőgondnoksághoz tartozó
erdőterületeken
hozzávetőlegesen
megállapított famennyiséget
tövön, versenytárgyalás utján eladja:

1.

Erdőterület

Sisa-Palez-Bobenjak
részlet I. és III.

Jegenyefenyő
Gravitál a követ Lefektetendő
haszonfa
I. és II. osztályú
kező vasúti
bánatpénz
vonal felé
koronákban
köbméter
202 000

Császár és

4600

királyi katonai
2.

Sisa-Palez-Bobenja k
részlet II. és V .

vasút Banjaluka258.000

Doberlin

5500

Az 1 koronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel
ellátott, lepecsételt, Írásbeli ajánlatok, melyek csak a fentnevezett
egy-egy erdőterületben eladásra kiirt egész famennyiségre vonat
kozhatnak, legkésőbb 1910. évi október hó 15-én d. e. 10 óráig
az alulirt országos kormánynál nyújtandó be.
Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, vala
mint a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál Sarajevó
ban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájékoztatások is adatnak.
Sarajevo, 1910. évi augusztus hó 24-én.
(6. II. 2.)

A boszniai és herczegovinai országos

kormány.

F a e l a d á s . 40125/IV/D/2. sz. — A boszniai és herczegovinai
országos kormány a „Han-Pjesaki" erdőgondnokság „Visocnik"
nevü erdőterületén, hozzávetőlegesen 40.000 köbméter fenyőhaszon
fában megállapított famennyiségét tövön, versenytárgyalás utján
eladja.
Az 1 koronás boszniai bélyeggel és 3300 korona bánatpénzzel
ellátott, lepecsételt írásbeli ajánlatok, melyek csak az eladásra kiirt
egész famennyiségre vonatkozhatnak, legkésőbb 1910. évi október
hó 10-én délelőtt 10 óráig nyújtandók be az alulirt országos kor
mánynál.
Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta,
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál
Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájékoztatások
is adatnak.
Sarajevo, 1910. évi augusztus hó 24-én.
(7. II. 2.)

A boszniai és herczegovinia országos

kormány.

Faeladás. 147603/IV/D/2. sz. — A boszniai és herczegovinai
országos kormány a Cajnicai járásban fekvő, alább megnevezett
erdőterületeken hozzávetőlegesen megállapított famennyiséget tövön
versenytárgyalás utján eladja.
Az
eladás
tárgyá
nak
száma

Erdőterület

1.

Kovac planina
und Stakorina I.

I. és II.
osztályú
lucz- és
jegenye
fenyő
haszonfa

Bükkhaszonfa

k ö b rn é t e r
117.000

31.000

Gravitál
a követ Lefektetendő
kező vas bánatpénz
úti vonal koronákban
felé

Sarajevo

3.300

keleti
2.

Kovac planina
und Stakorina II.

236.0C0

88.000

vasút

5.900

Az 1 koronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel
ellátott, lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek csak a fent nevezett
egy-egy erdőterületben eladásra kiirt egész famennyiségre vonat
kozhatnak, legkésőbb 1910. évi október hó 24-én, délelőtt 10 óráig
az alulirt országos kormánynál nyújtandók be.

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta,
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál
Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájékozások
is adatnak.
Sarajevo, 1910. évi augusztus hó 24-én.
(8. III. 2.)

A boszniai

és herczegovinai országos

kormány.

F a e l a d á s i h i r d e t m é n y . 743/910. mj. sz. — Csik vármegye
magánjavainak igazgatósága ezennel közhírré teszi, hogy Csikszentmárton község közigazgatási határában fekvő Csikvármegye
közönsége magántulajdonát képező »Uz" és „Veresvizvölgyi"
erdőségeiben:
1. A m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 24332/903. számú
rendeletével megadott engedély s a vármegye magánjavai igazgató
tanácsának 415/909/mj. sz. a. kelt határozata alapján 3203'04 kat.
holdon megbecsült 380.723 m gömbölyű luczfenyő, 75.913 m
gömbölyű jegenyefenyő, 11.133 m gömbölyű erdeifenyőhaszonfa,
valamint 252.194 m gömbölyű bükkhaszonfa és tűzifa 2,820.000 K,
azaz kettőmilliónyolczszázhuszezer korona.
Továbbá ugyancsak Csikszentmárton község közigazgatási
határában fekvő s Csik vármegye közönsége magántulajdonát
képező „Csobányosvölgyi" erdőségeiben:
2. A m. kir. földmivelésügyi miuiszter urnák 1381/906. számú
rendeletével megadott engedély alapján a „Keresztes" havasnak
Sulcza völgyére hajló részén 393 55 kat. holdon megbecsült 41.888 m
gömbölyű luczfenyőhaszonfa és 42.134 m gömbölyű bükkműés tűzifa 221.507 korona, azaz kettőszázhuszonegyezerötszázhét
korona.
3

3

3

3

-

3

3

3. A m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 50665/900. számú
rendeletével jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemterv szerint
kihasználásra esedékes, a Csobányos völgyére hajló „Bogársarok"
nevü erdőrész 47"25 kat. holdján megbecsült 7187 m gömbölyű
luczfenyőhaszonfa és 2 8 3 5 m gömbölyű bükkmű és tűzifa 37.069 K,
azaz harminczhétezerhatvankilencz korona.
4. A magy. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 8 4 9 7 2 / 9 0 3 . sz.
engedélye alapján a Csik vármegye magánjavaihoz tartozó, QyergyóFelsőtölgyes I. határrészében fekvő „Baraszóvölgyi"
erdőrészben
3

3

s

mintegy 1996-80 kat. holdon összesen 95.333 tm lucz- és jegenye
fenyőhaszonfa, valamint 800 tm bükkfára becsült fatömeg 477.000 K
azaz négyszázhetvenhétezer korona kikiáltási árban folyó 1910. évi
október hó 27-én délélőtt 9 órakor a megyei magánjavak igaz
gatóságának irodájában — Csíkszereda, vármegyeház — megtar
tandó nyilvános árverésen, szó- és zárt írásbeli ajánlatok mellett,
a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.
Az 1—4. alatti erdőrészek fatömege külön-külön fog a hir
detményben megjelölt sorrendben árverés alá bocsáttatni, de írás
beli ajánlat az egészre együttesen, az ajánlati ár külön-külön való
megtétele mellett is benyújtható.
A kikiáltási ár 1 0 % - a bánatpénzképpen az árverés megkez
dése előtt az árverési bizottság kezeihez leteendő. A szabályszerű
bélyeggel ellátott, zárt írásbeli ajánlatok, szintén 1 0 % bánatpénz
zel, vagy megfelelő óvadékképes értékpapírral látandók el és tar
talmazniuk kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy ajánlattevő az
árverési és szerződési feltételeket ismeri s magát azoknak aláveti.
Elkésett s utóajánlatok nem fogadtatnak el, valamint a hirdet
ményben megjelölt erdőrésznek fatömegei kikiáltási áron alul
eladatni nem fognak.
Az árverési általános és szerződési feltételek, valamint a becs
lésre vonatkozó közelebbi adatok, mind a négy erdőrész fatömegére külön-külön Csik vármegye magánjavainak igazgatóságánál,
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
3

Csíkszereda, 1910. évi augusztus hó 23-án.
(9. II. 2.)

Csik vármegye magánjavainak

igazgatósága.

Tölgyfaeladási h i r d e t m é n y . 3071/910. sz. — Ezennel köz
hírré tétetik, miszerint Szászváros r. t. város tulajdonát képező
következő helyeken:
I. A sebeshelyi határban fekvő „Veile Corbulni" erdőrész
1908—1911 vágásaiban, szászvárosi M. Á. V. vasúti állomástól
9 km-ve lábon álló 1251 szál (átlag 38 cm mellmagassági át
mérőjű) tölgyfa.
II. Ugyanezen területén található 99 drb. döntött tölgyfarönk.
III. Közvetlen a városi belterület melletti „Postaegre" dűlőben
lévő 95 szál (átlag 74 cm mellmagasság átmérőjű) lábon álló

A

tölgyfa, melyeknek összes fatömege 1494 m haszonfa és 416
ürméter tűzifára becsültetett, 22.594 (huszonkétezerötszázkilenczvennégy) korona kikiáltási ár mellett 1910. évi október 6-án d. e.
9 órakor a városi tanácsteremben, zárt Írásbeli ajánlatok utján,
nyilvános versenytárgyaláson eladatik.
Távirati és utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a városi tanácsnál
megtekinthetők.
Szászváros, 1910. évi szeptember hó 5-én.
(12. II. 2.)
Andrae József

s. k.

polgármester.

SLAVONIAI TÖLGYMAKK.
Kiváló minőségű kocsányos (Quercus pedunculata) valamint
a legjobb minőségű kocsánytalan (Quercus sessiliflora)
tölgymakkot szállít az őszi és tavaszi idényre a Vinkovce
környékbeli hires tölgyesekből, a csírázó képességért való
jótállás mellett
io n. 2.)
(

SPITZER JAKAB, Vinkovce.
Faeladási h i r d e t m é n y . 303/910. k. b. sz. - - A csikszentdomokosi közbirtokosság eladja nyilt árverésen a földmivelési
miniszter ur 95.430/908. számú rendeletével megadott engedély
alapján a Csikmadaras 2-ik rész, Kecskebükk és Kisácza nevü erdő
részekben mintegy 553'98 kat. holdon törzsenkénti felvétel alapján
kéregnélküli és a termelési és szállítási apadékok levonásával
129.715 köbméterre becsült luczfenyőhaszonfa tömeget.
Megjegyeztetik, hogy az 553"98 kat. holdból a Kisácza erdő
ségre esik 84-03 kat. hold, a Kecskebükk erdőrészre pedig
4 6 9 9 5 kat. hold és a 129.715 köbméter haszonfából a Kisácza
-

erdőrészre esik 16.051 köbméter, a Kecskebükk erdőrészre pedig
113.664 köbméter.
Az összes kikiáltási ár 774.100 korona, azaz hétszázhetvennégy
ezeregyszáz korona, ebből esik a Kisácza erdőrészre 86.700 korona,
a kecskebükki erdőrészre 687.400 korona.
Az értékesítés czéljából 1910. évi október hó 24-én délelőtt
10 órakor Csikszentdomokos községházánál nyilvános szó- és zárt
Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.
Árverezni lehet mind a két erdőrészre
külön is.

együttesen és külön-

A fatömeg becsáron alul nem fog eladatni.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az Írásbeli ajánlatok ellátandók szabályszerű bélyeggel és a
kikiáltási ár 10°/o-ét tevő összegnek a csíkszeredai kir. adóhivatal
pénztárába történt letétbehelyezéséről szóló nyugtával.
Szóbelileg árverezni kívánók kötelesek a kikiáltási ár 10%-át
kitevő bánatpénzt a csíkszeredai m. kir. adóhivatalnál letétbe he
lyezni és a letéti nyugtát az árverési bizottságnak bemutatni.
Az árverési és szerződési feltételek megtekinthetők Csikszent
domokos községházánál és a járási erdőgondnokságnál Csíkszeredán.
Csikszentdomokos, 1910. évi szeptember hó 6-án.
Ferencz

Antal

(11.11. 2.)

b. jegyző

Barabás

János

elnök.

P á l y á z a t erdőőri állásra. A klosterneuburgi kanonok rend
suri uradalmában folyó évi november hó 1-én erdőőri állás töl
tendő be. Az állást elnyerő csak egyévi ideiglenes próbaszolgálat
és az erdőtörvényben előirt szakképzettség igazolása után lesz
véglegesítve.
Javadalmazás : havi (60) hatvan korona, egyszobás lakás téli
fűtéssel s egy szolgálati ruha.
Kérvények az uradalmi erdőhivatalhoz (posta Sur, Veszprém
megye) czimzendők.
Sur, 1910. évi szeptember hó 8-án.
(14. II. 2.)

Ringeisen

Lajos

főerdész.

F a e l a d á s . A boszniai és herczegovinai országos kormány
„Bugojno" erdőgondnokság „Toőila" nevü erdőterületén hozzá
vetőlegesen 55.000 köbméter fenyőhaszonfában megállapított fa
mennyiséget tövön, versenytárgyalás utján eladja.
Az egy koronás boszniai bélyeggel és 1700 korona bánat
pénzzel ellátott, lepecsételt, írásbeli ajánlatok, melyek csak az eladásra
kiirt egész famennyiségre vonatkozhatnak, legkésőbb 1910. évi
november hó 10-én délelőtt 10 óráig nyújtandók be az alulirt
országos kormánynál.
Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta,
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál,
Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájékoztatások
is adatnak.
Sarajevo, 1910. évi szeptember hó 1-én.
(13. III. 2.)

A boszniai és herczegovinai országos

kormány.

Faeladás. A boszniai és herczegovinai országos kormány az
alant megnevezett, a konjiczai járáshoz tartozó erdőségekben levő
hozzávetőlegesen megállapított famennyiségeket tövön, írásbeli
versenytárgyalás utján eladja és pedig:

Az el
adási

Erdőség

tárgy
száma

Vasúti
I. és II. osz
Bükk
I. és II.
állomás, Leteendő
tályú feketeosztályú
és jegenye haszon- mely felé bánatpénz
a famenyjegenyefenyő
fenyő
és tűzifa nyiségek koronák
haszonfa
haszonfa
gravitál
ban
nak
tömör
köbméter

I.

Recica

2139

—

—

Ostrozac

160

11.

PrenjOlogovo

—

16.070

50.930

Prenj

1400

A zárt Írásbeli, 1 koronás boszniai bélyeggel és az előirt
bánatpénzzel ellátott ajánlatok, melyek csak egy-egy erdőterület
összes eladásra kerülő famennyiségére szólhatnak, legkésőbb 1910.
évi november hó 14-én délelőtt 10 óráig az országos kormánynál
nyújtandók be.

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, ajánlati minta és a
versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál Sarajevóban
tekinthetők meg, hol megkeresés esetén szóbeli tájékoztatások is
adatnak.
Sarajevo, 1910. évi szeptember hó 5-én.
(15. III. 2.)
A boszniai és herczegovinai országos kormány.
Faeladás. A boszniai és herczegovinai országos kormány az
alant megnevezett, a „Kotor-Varoái" és „Travniki" járásokban
fekvő erdőségekben hozzávetőlegesen megállapított famennyisége
ket tövön versenytárgyalás utján eladja és pedig:
Az el
adási
tárgy

I. és II. osz
tályú jegenyeErdőterület és luczfenyő
haszonfa

Bükk
haszonfa

száma
k ö b m é t e r
1.

Vrbanja és
Bjela

1,022.000

574.000

2.

Ugar

842.000

—

Vasúti vonal,
mely felé a
famennyi
ségek gravi
tálnak
Csász. és kir.
katonai vasút
„BanjalukaDoberlin"

Leteendő
bánatpénz
koronában

19.000

9.600

Az 1 koronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel
ellátott, lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek csak a megnevezett
egy-egy erdőterületnek eladásra kiirt, egész famennyiségére szól
hatnak, legkésőbb 1910. évi október hó 29-ig délelőtt 10 óráig
az országos kormánynál nyújtandók be.
Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta,
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál
Sarajevóban tekinthetők meg, hol kívánatra szóbeli tájékoztatások
is adatnak.
Sarajevo, 1910. évi szeptember hó 5-én.
(16. III. 2.)
Bosznia és fierczegóvina országos kormánya.
Van szerencsém b. tudomására hozni, hogy előjegyzéseket
horvát-szlavón származásit v e t ő - t ö l g y m a k k r a , őszi szállításra
már most elfogadok és legolcsóbb árakat, valamint kifogástalan
kiszolgálást előre is biztosithatok.
Qoldschmidt Lipót
(17. II. 1.)
Fiume (ezelőtt Sziszeken).
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Fenyő-haszonfaeladás tövön és kitermelt állapotban.
81587 I / B / l . szám. — A tótsóvári m. kir. erdőhivatal hivatalos
helyiségében 1910. évi október hó 31-ik napján d. e. 10 órakor
kezdődő zárt írásbeli versenytárgyalás utján eladásra kerülnek:
/. csoport: A szomolnoki m. kir. erdőgondnokság „A" gazd.
osztályába sorozott erdők 1911—1915. (öt) évi főhasználati fenyő
haszonfa hozama tövön, továbbá a m. kir. kincstár által a szél
döntvényekből, a szél- vagy hótörésekből, a szú- vagy más rovar
irtásokból és a gyérítésekből házilag kitermelendő fenyő-haszonfa.
Bánatpénz 7500 (hétezerötszáz) korona.

//. csoport:

Az óvizi m. kir. erdőgondnokság egész kerüle
tének 1911—1915. (öt) évi főhasználati fenyő-haszonfa hozama,
valamint a m. kir. kincstár által a széldöntvényekből, a szél-vagy
hótörésekből, a szú- vagy más rovarirtásokból és a gyérítésekből
házilag kitermelendő fenyő-haszonfa.
Bánatpénz 26.000 (huszonhatezer) korona.
Kikiáltási árak: a) T ö v ö n : 1. a 2 6 cm és azon felüli közép
átmérőjü főhasználati fenyő-haszonfa után 3'80 m és ennél nagyobb

hosszúságban, köbméterenként 8 K 78 fillér, azaz nyolcz korona
78 fillér;
2. a 12 cm-től bezárólag 25 cm középátmérőjü főhasználati
fenyő-haszonfa után 2 m és ennél nagyobb hosszúságban, köb
méterenként 5 K, azaz öt korona;
3. a 9—11 cm középátmérőjü rudfáért, hosszúságra való tekintet
nélkül, darabonként 20 fillér, azaz husz fillér.
b) Kitermelt állapotban: 1. a 26 cm és azon felüli közép
átmérőjü főhasználati fenyő-haszonfa után 3 8 0 m és ennél nagyobb
hosszúságban, köbméterenként 13 K 60 fillér, azaz tizenhárom korona
60 fillér;
-

2. a 12 cm-től bezárólag 25 cm középátmérőjü főhasználati
fenyő-haszonfa után 2 m és ennél nagyobb hosszúságban köb
méterenként 11 K 20 fillér, azaz tizenegy korona 20 fillér;
3. a rudfáért 11 cm középátmérőig, legalább 7 cm felső átmérő
mellett, 4 m és ennél nagyobb hosszúságban darabonként 60 fillér,
azaz hatvan fillér.
Az ajánlatok a kikiáltási árakon felül egész és tizedrész %-okban
számokkal és betűkkel kiirva és az összes választékokra nézve
ugyanazon százalékban teendők meg.
Az első csoport megvásárlása a szomolnokhutai, a második a
gereblyei gőzfürész haszonbérbevételének kötelezettségével jár.
Az óvizi hozamok vásárlója a gereblyei gőzfürész épitési költ
ségeinek megtérítésére 60.000 (hatvanezer) koronát a m. kir kincstár
helyett a Glesinger J. Ph. czégnek kifizetni tartozik.
Az árverési és szerződési feltételek a tótsóvári m. kir. erdő
hivatalnál, valamint a szomolnoki és óvizi erdőgondnokságoknál
a hivatalos órák alatt megtekinthetők és kívánatra meg is küldetnek.
Az írásbeli ajánlatokhoz, melyek az árverést megelőző napnak,
vagyis 1910. évi október hó 30-ik napjának déli 12 (tizenkettő)
órájáig nyújtandók be, használandó űrlapok és borítékok az erdő
hivatal s az erdőgondnokságok által a jelentkezőknek díjtalanul
kiadatnak.
(19)

M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

Tölgyfaeladás. A szentmihálykörtvélyesi volt úrbéres birtokos
ság a Szentmihálykörtvélyes községházánál 1910. évi október 6-án
d. e. 10. órakor megtartandó, zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött
nyilvános szóbeli árverésen a közig. erd. bizottság 1910. évi
1650. sz. engedélye alapján eladja a tulajdonát képező 11 kat.
hold területen található sorszámmal ellátott 549 drb, hivatalos
becslés szerint 727 m I-ső osztályú, 201 m Il-od osztályú tölgyműfát és 6 1 9 m tölgytüzifát.
3

3

s

Kikiáltási ár: 23.682 korona.
Az erdő a taraczközi vasúti állomástól 5 A/re-nyire fekszik.
Az árverési és szerződési feltételek betekinthetők a mszigeti
m. kir. járási erdőgondnokságnál és a szentmihálykörtvélyesi volt
úrbéresek elnökénél.
Szentmihálykörtvélyes, 1910. évi szeptember hó 11-én.
(20)

Szenesük

János

elnök.

Árverési h i r d e t m é n y . 2816/1910. sz.— Körmöczbánya város
tanácsa közhírré teszi, hogy Turócz megyében fekvő úgynevezett
Sikerdőben 24 tag 11 osztagában döntött és lekérgezett állapotban
levő 4667 darab =± 2044'655 m kitevő lucz- és jegenyefenyőfáját
22.000 korona kikiáltási ár mellett 1910. évi október hó 10-én
reggeli 10 órakor a városháza tanácstermében megtartandó szóbeli
és kapcsolatosan Írásbeli versenytárgyalás utján eladja.
Szóbeli árverés előtt 2200 korona bánatpénz leteendő, valamint
az írásbeli szabályszerűen kiállított ajánlatok is 2200 korona bánat
pénzzel ellátandók.
Részletes árverési és szerződési feltételek a stubnyai és turcseki
erdőgondnokságnál, valamint Körmöczbányán a kiadónál meg
tekinthetők.
Az eladás tárgyát képező fa az érdeklődőknek bármikor megmutattatik, de a hivatalos szemle a helyszínén 1910. évi október
hó 1-én lesz megtartva és a jogügylet megkötésénél és végre
hajtásánál és bármely, a jogügyletből felmerülő kérdésekben kizá
rólag ezen szemlére történhetik hivatkozás.
3

Körmöczbánya, 1910. évi augusztus hó.
(21)

Polgármester.

Pályázat. A nagyváradi latinszertartásu főtisztelendő káptalan
egy ideiglenes erdőgyakornoki állásra pályázatot hirdet. Évnegyedes
utólagos részletekben esedékes javadalmazása 720 korona készpénz,
280 korona perezentválság, 600 korona élelmezési illetmény, a
faluban egyszobás lakás.
Pályázók keresztlevéllel, erd. főiskolai index-szel, katonai köte
lezettségeikre vonatkozó s esetleg egyéb okmányokkal felszerelendő
s a főtisztelendő káptalanhoz intézendő kérvényüket október hó
15-ig alulírotthoz küldjék el, ki bővebb tájékoztatást is nyújthat.
Biharsályi, 1910. évi szeptember hó 15-én.
(221

Bencsik Sándor

főerdész.

Pályázat erdőőri állásra. 251/1910. sz.
A besztercze
bányai püspökség garamszentkereszti uradalmában betöltendő, évi
600 korona fizetéssel és 4 korona irodaátalánynyal, valamint 3 kat.
hold kaszálóval, 2 darab tehén és 2 darab növendékmarha tart
hatásával, 2 darab sertés makkoltathatásával, szabad lakással, illetve
szabályszerű lakbérrel, szükség szerinti feküfával a tövön és az
erdőkárok után szabályszerű jutalékkal és lődijjal jutalmazott
erdőőri állásra pályázat hirdettetik.
Ezen állásra pályázhatnak 24 évet betöltött, de 40 évnél nem
idősebb szakvizsgázott egyének, kik a sajátkezüleg irandó kér
vényhez szakvizsga-bizonyítványt, keresztlevelet, erdőőri szolgálatra
szükséges ép testi erőt és jó halló- és látóképességet igazoló kör
orvosi bizonyítványt, továbbá helyhatósági erkölcsi bizonyítványt
és a már szolgálatban lévők szolgálati bizonyítványt is csatolni
tartoznak.
A magyar nyelvnek szóban és írásban való teljes bírása fel
tétlenül, a tót nyelvnek pedig legalább szóban való birása meg
kívántatik.
A pályázati határidő f. évi október hó 15-ig tart és az állás
a kinevezendő által legkésőbben f. évi november hó 1-én elfogla
landó.
Lutilla (u. p. Oaramszentkereszt),
(23)

1910. évi szept. hó 14-én.
Püspöki urad.

erdőhivatal.

Faeladás. 115514. sz. — A boszniai és herczegovinai országos
kormány Kljuc erdőgondnokság határában fekvő Klekovaőa
(Srnetica) nevü erdőterületéről 3000 (háromezer) bükktörzset, 55 cm
mellmagassági vastagságtól (kéreggel együtt mérve) fölfelé, tövön,
versenytárgyalás utján elad.
Ezen bükktörzsek a természetben 1—3000. folyó számokkal
vannak megjelölve. Köbtartalmuk hozzávetőlegesen 7265 m haszon
fára és 7615 m tűzifára van becsülve.
Az egy koronás boszniai bélyeggel és 1200 K bánatpénzzel
ellátott, a törzsenkénti árajánlatot tartalmazó Írásbeli zárt ajánlatok,
melyeknek az eladásra kiirt összes törzsek számára kell szólni,
legkésőbb 1910. évi november hó 19-én délelőtt 10 óráig az orszá
gos kormánynál nyújtandók be.
Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, valamint az ajánlati
minta és a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál
Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájékoztatások
is adatnak.
(24. III. 1.)
Bosznia és Herczegovina országos kormánya.
3
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Faeladási h i r d e t m é n y . Az egrespataki volt úrbéresek 5 2
holdnyi, vegyes fanemü, részben tölgyműfát is adó erdejük fatömegének eladása végett zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött
szóbeli nyilvános árverést tartanak Egrespatak község körjegyzői
irodájában, 1910. évi október hó 10. napján délelőtt 10 órakor.
Kikiáltási ár 10.000 korona.
Az árverési és szerződési feltételek Egrespatak körjegyzőjénél
és a zilahi m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők.
Egrespatak, 1910. évi szeptember hó 1-én.
(25)
Ács Ló'rincz
a volt úrbéresek elnöke.

Tölgyfaeladás tövön. 2812. sz. — A nagybányai m. kir.
főerdőhivatalnál 1910. évi október hó 11-én d. e. IOV2 órakor
zárt Írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyilvános árverésen
eladásra kerül: a kapnikbányai m. kir. erdőgondnokság „A" g. s.
(Felsőbánya) 2 tag 5-ik számú erdőrészleten 66'2 kat. hold elő
használt területen még lábon álló mintegy 808 m műfára és 2200
ürméter tűzifára becsült 1552 darab tölgyfa.
3

Kikiáltási ár 10.511 K.
Bánatpénz 1050 K.
Az általános árverési és részletes szerződési feltételek, továbbá
az ajánlati űrlap és boríték a nagybányai főerdőhivatalnál meg
tekinthetők és megszerezhetők.
Az erdőrészlet távolsága a legközelebbi vasúti állomástól
(Felsőbánya) 3-5 kilométer, melyből 2'8 kilométer műut.
Nagybánya, 1910. évi szeptember hó 11-én.
(26)

M. kir. főerdőhivatal.

Faeladási h i r d e t m é n y . A szentegyházasfalusí közbirtokosság
a nagyméltóságu m. kir. földmivelési miniszter urnák 25990 1910.
számú engedélye alapján nyilvános szó- és zárt Írásbeli árverésen
eladja a tulajdonát képező Szentegyházasfalu község határán
levő Csonkaalja nevü erdejének 405 25 kat. hold területén talált
és szakértőileg törzsenként felvett 188.148 darab 11—60 cm mell
magassági átmérővel biró luczfenyőfáját.
-

A részletes becslés eredményeképen a következő faanyagok
bocsáttatnak eladás alá:
3

1. I. oszt. luczfenyő fürészáru 3 6 — 6 0 cm vastagságban
7678 m
2. II.
„
„
»
26—35
18.328 »
épületfa 19—25
19.634
4. II.
M
n
11 — 1 8
23.369 „
n

Összesen:

3

69.009 m

fenyőműfa 219.979 korona, azaz kettőszáztizenkilenczezer-kilenczszázhetvenkilencz korona becsár, mint kikiáltási árban.
Az eladandó fatömeg a székelyudvarhelyi vasúti állomástól
2 9 — 3 2 km távolra levő erdőben tövön áll és ezzel 27 3 km kitűnő
községi ut s mintegy 4 7 km elég jó erdei és mezei ut köti össze.
-

-

A kikiáltási ár 1 0 % - a bánatpénzzül az árverés kezdete előtt
az árverező közig, kiküldött kezéhez teendő le.
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az árverés Szentegyházasfalu községházánál 1910. évi november
hó 2-án d. e. 11 órakor veszi kezdetét.

xvu
Az árverési és szerződési feltételek a közbirtokosság elnökénél
és a székely-udvarhelyi m. kir. járási erdőgondnokságnál meg
tekinthetők.
Szentegyházasfalu, 1910. évi szeptember hó 17-én.
(27)

Márton

Dávid

birt. elnök.

Árverési h i r d e t m é n y . 2807/1910. sz. — Szebenvármegyei
Láz község elad a „Coasta rea" nevü erdőrészből 3 6 0 kat. hold
területen található mintegy 2536 /ra -re becsült tölgyfát, melyből
761 m haszonfa, igen sok telefonoszlopnak való fatörzs, 1522 m
tűzifa és 253 m ág- és galyfa, továbbá Kápolna község elad a
„sub Buhain és Orahotole" nevü erdejének 3 1 5 kat. holdján
létező mintegy 2263 m becsült bükkfatömeget nyilvános szóbeli
árverésen f. évi október hó 22-én d. e. 9. órakor a lázi közjegyző
irodájában.
-
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Kikiáltási ár, melyen alul a fa nem adatik el, 1. a lázi erdő
nek 8500 korona, azaz nyolczezerötszáz korona.
Bánatpénz 1000 korona.
2. A kápolnai erdőnek 5167 korona, azaz

ötezeregyszázhat

vanhét korona.
Bánatpénz 5 1 6 korona.
Zárt Írásbeli ajánlatok, melyek a fenti bánatpénzt és azon
nyilatkozatot tartalmazzák, hogy árverező magát az árverési fel
tételeknek aláveti, a szóbeli árverés megkezdéséig elfogadtatnak.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Az árverési feltételek és
becsjegyzék az árverés napjáig Láz község irodájában és a szász
sebesi m. kir. jár. erdőgondnokságnál betekinthetők.
Szászsebes, 1910. évi szeptember hó 15-én.
(28)

A jár.

főszolgabíró.

Szükségünk van minden mennyiségben r e z g ő n y á r f a r ö n k r e ,
25 cm vastagságtól felfelé. Ajánlatok paritás Budapest „Gyufa 4 6 8 "
jeligére e laphoz kéretnek. Ügynökök dijaztatnak.
(29)

Uri

ruhák

készítéséhez

való

JÓ BRUNNI POSZTOT ÉS LODENT
legjutányosabb

gyári

árakon

szállít

ETZLER é s DOSTAL, Brünn
W Í / ^ . S c h w e d e n g a s s e 5 / z . •sva*
Számos magyar erdöhivatal egyenruhaszövet szállítói.
A gyárból való közvetlen bevásárlás nagy előnnyel j á r .

Dus mintagyüjtemény az őszi és téli évszakra, megtekintésre bérmentve.
^Í5?«*^í5?
Magyar levelezés.
<5lrlfiM5%>íSiÍ!
(30. VI. 1)

Árverési hirdetmény. 1256/910. sz. — Ugocsavármegyei
Rakasz község elöljárósága Rákászon 1910. évi október hó 11-én
d. e. 10 órakor a községházánál tartandó nyilvános szó- és Írásbeli
árverésen eladja a rakaszi közös iskola tulajdonát képező erdő
5 9 8 0 kat. holdat tevő részén található összes bükk- és tölgyfát,
valamint az utóbbiról lekerülő eserkérget. A hivatalos becslés
szerint a fatömeg 4 8 8 ürm bükkdorongfát és 433 ürm tölgy
vargafát tesz.
Kikiáltási ár 3 1 9 6 korona. Kiszállítási határidő 1914. évi
márczius hó l-ig.
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet
ménybe kitűzött óra előtt nyújtatnak b e ; b) ha tisztán kivehető
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelö
lését szószerint tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben foglal
tatik ; d) ha lepecsételve és ivenként egy koronás bélyeggel adat
nak b e ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő
az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát
teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképen 3 2 0 koronát tartalmaznak;
g) ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek

neve és lakhelye (utolsó posta) világosan kiolvasható és h) ha a
boríték kivül „Ajánlat a rakaszi közös iskola erdejének 1910. évi
október hó 11-én eladásra kerülő fa és cserkéreg készletére" fel
írással van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el.
Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal,
eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik
kötelezővé.
A részletes árverési és szerződési feltételek a beregszászi m. kir.
állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt nagyszőllősi m. kir.
járási erdőgondnokságnál és Rákászon a községi jegyzői irodában
tekinthetők meg naponta 11—12 óra között.
Fentebbi hirdetmény egyszer az Erdészeti Lapok, Magyar
Fakereskedő, Ugocsa, Huszti Újság, Bereg, Szatmár és Vidéke
czimü lap legközelebbi számában teendő közzé.
Fenti hirdetményt Rakasz község képviselőtestülete 1910. évi
szeptember hó 4-én tartott közgyűlésében állapította meg.
Rakasz, 1910. évi szeptember hó 5-én.
Tömösváry József

(31)

Pályi

községi jegyző.

György

községi biró.

F a á r v e r é s i hirdetmény. Az ugocsavármegyei Nagyrakasz
községi g. kath. egyház gondnoksága 1910. évi október hó 11.
napján délelőtt 9 órakor Nagyrakaszon a községi jegyzői irodában
tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja az ottani egy
ház, lelkész és tanitó tulajdonát képező erdőben 14 5 kat. holdon
található megszámozott 62 darab tölgyfát, amely 6 0 3 7 m haszon
fára és ugyanazon területen levő 1082 darab megszámozott bükkfát,
amely 9 6 5 2 0 m haszon- és 3 5 0 ürm tűzifára becsültetett.
Kikiáltási ár 3000 korona. Kiszállítási határidő 1912 április
hó 30-ig.
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe, a) ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak b e ; b) ha tisztán kivehető
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelö
lését szószerint tartalmazza, ugy mint az a hirdetményben foglal
tatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel adatnak
-
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b e ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az
árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen
aláveti; f) ha bánatpénzképen 3 0 0 koronát tartalmaznak; g) ha ugy
vannak aláirva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve és lakó
helye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható és h) ha a borí
tékon kivül: „Ajánlat a nagyrakaszi g. kath. egyház, lelkész és
tanitó erdejéből a 689/1910. k. e. b. határozata alapján eladandó
fakészletre" felírással van ellátva.
Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el. Az árverés ered
ménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azonban
csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé.
A részletes árverési és szerződési feltételek a beregszászi
m. kir. állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt nagyszőllősi
m. kir. járási erdőgondnokságnál és a nagyrakaszi községi jegyzői
irodában tekinthetők meg naponta 11—12 óra közt.
Rakasz, 1910. évi szeptember hó 4-én.
Sztatikái Qyula,
(32)
Pályl Qyörgy és Bukanil Miklós
lelkész.

egyházgondnokok.

Fenyőfaeladási hirdetmény. A borsai közbirtokosság 1910.
évi október hó 9-én délelőtt 10 órakor Borsa községházánál nyil
vános szó- és írásbeli árverésen eladja a közbirtokosság „Dupa Oyál"
erdőrészében levágva levő 1254 darab 1154 köbméter tutajfára
becsült lucz- és részben jegenyefenyőfatörzset.
Becsérték és egyszersmind kikiáltási ár 6578 korona.
Bánatpénz 658 korona.
A faanyagok a becsértéken alul el nem adatnak.
Feltételes, utó- és távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A részletes eladási és szerződési feltételek alulírott közbirto
kossági elnöknél és a felsővisói m. kir. járási erdőgondnokságnál
megtekinthetők.
Máramarossziget, 1910. évi szeptember hó 23-án.
(33)
Dr. Mihályi Flórent
közbirtokossági elnök.

Faeladási hirdetmény. 4481/1910. szám. — Oömör-Kishont
vármegye közigazgatási erd. bizottságának 1852/1910. sz. határozata
alapján közhírré teszem, hogy a Pelsőcz nagyközség (Gömör m.)

tulajdonát képező erdő u. n. „Nagyhegy" üzemosztályában az
1909—1Q18. évekre kijelölt s mintegy 217-3 kat. hold kiterjedésű
vágásterületein található tölgymű, valamint tölgy, gyertyán stb.
vegyes tüzifaanyag 1910. évi október hó 13-án d. e. 10 órakor
Pelsőczön a községházánál nyilvános szó- és írásbeli árverésen
eladatik.
A fakészlet mennyisége a becslés szerint:
10.400 drb. tölgyfa mintegy 2.500 tm .
10.400
„
tűzifa
„
30.000 ürm .
Kikiáltási ár tölgyműfára tömör w -ként tövön 10 (tiz) korona.
Tűzifára wm -ként tövön 1 (egy) korona 20 fillér.
Az árverés a hirdetett faanyagra tömör ra -ként, illetőleg
ürm -ként teendő ajánlatokkal történik.
Szerződési időtartam 1913. évi augusztus hó 3 1 .
Az árverés eredményének érvényességéhez felsőbb jóváhagyás
szükséges.
A faanyag a legtöbbet Ígérőnek adatik el; a kikiáltási áron
alul azonban nem fog eladatni.
írásbeli zárt ajánlatok a kitűzött idő előtt elfogadtatnak, ha
az árverési feltételekben foglalt pontoknak megfelelnek.
Utóajánlatok nem fogadtatnak.
Bánatpénz 6000 (hatezer) korona készpénzben, vagy óvadék
képes értékpapírban.
Az árverési és szerződési feltételek a rozsnyói főszolgabírói
hivatalnál Rozsnyón a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Az eladandó faanyag Pelsőcz község elöljárósága által a
jelentkezőknek bármikor megmutattatik.
Rozsnyó, 1910. évi szeptember hó 23-án.
(34)
Nagy
1
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főszolgabíró.

Ajánlat sorfáknak való piramis nyár-, kanadai nyár- és kőrissuhángok szállítására. A suhángok magassága 3—4 m. Gyönyörű,
egészséges növés. Áruk gondos csomagolással együtt ab vasút
állomás Dárda, vagy hajó Apatin 50 fillér darabonként. Szállít
hatók őszszel vagy tavaszszal.
(35. II. 1.)
Fó'hgi erdőgondnokság
Tökös-puszta,
u. p. Bellye (Baranya vm.).
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