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A boszniai faeladások. 

(Bd.) Lapunkban röviden már megemlékeztünk a boszniai kor
mány részéről kiirt faárverésekről, amelyek utján óriási fatömegét 
készül a piaczra dobni. Nem kevesebbről, mint 3.815,000 nfi fenyő
fáról és 2.438,000 nf bükkfáról van szó, amelyet tövön bocsát a 
boszniai kormány áruba. Hogy mily idő alatt termelendő ki ez 
az óriási fatömeg, arra nézve az árverési hirdetmények közelebbi 
felvilágosítással nem szolgálnak. 

A boszniai faeladások már 6—7 év előtt is élénken foglal
koztatták a szakköröket s ez az ujabb - tömeges árubabocsátás is 
bizonyára megérdemli, hogy vele közelebbről foglalkozzunk. 

Hét év előtt fíufnagl Lipót Auersperg herczeg jószág
igazgatója, ismert osztrák szakíró intézett heves támadásokat a 
boszniai erdészeti adminisztráczió s különösen annak faértékesitő 
politikája ellen. A fának rendkívül alacsony tőárak mellett való, 
egyes esetekben úgyszólván ingyenes átengedése nagy vállalatok 
részére, ezeket abba a helyzetbe hozta, hogy fűrészárujukat az 
olaszországi és egyéb földközi-tengeri piaczokon oly árakon kínál
ják, amelyekkel a magasabb főárakat fizető alpesvidéki fakeres-



kedelem versenyre nem kelhet. Hufnagl tehát tiltakozott a 
boszniai fa el vesztegetése ellen és akczióját magáévá tette az agilis 
„CentraHstelle zur Wahrung der land- und forstwirtschaftlichen 
Interessen", minek következtében az ügy az 1903. évi osztrák 
delegáczióban is szóba került. 

Magyar részről az Országos Erdészeti Egyesület foglalkozott 
akkorában a boszniai faeladások ügyével s miután azt találta, 
hogy az olcsó boszniai fa az olasz piaczon, amelyet a hazai erdei 
termékek szintén jelentékeny mértékben felkeresnek, a magyar 
fakereskedelemnek és erdőgazdaságnak is erős versenytársa, 
felterjesztéssel fordult a magyar kormányhoz, közbelépését kérve 
a közös pénzügyminiszternél. A közvetlen versenyen kivül ezt az 
elhatározást indokolttá tette az a nem alaptalan aggodalom, hogy 
amennyiben a boszniai fa az alpesi fatermést természetes olasz 
piaczárói kiszorítaná, az a mostaninál is nagyobb mértékben fogja 
a dunántúli megyéket felkeresni és saját árunkat ott verseny
képtelenné tenni. 

Azok a nagy pénz- és véráldozatok, amelyekkel Ausztria és 
Magyarország Boszniát és Herczegovinát annak idején megszállotta, 
a közelmúltban pedig annektálta, éppenséggel megkövetelik, hogy 
ezek a tartományok, ha nem is tekintetnek kizsákmányolható gyar
matnak, viszont ne is okozzanak az anyaországok egyikének sem 
elviselhetetlen versenyt. Ha különlegesen a magyar erdőgazdaság 
szempontjából vizsgáljuk e kérdést, már úgyis sajnálattal kell meg
állapítanunk, hogy a boszniai tölgyfa, különösen pedig a donga, 
amely szinte hihetetlenül olcsó árakon pocsékoltatott el, két évtize
den át befolyásolta a legkedvezőtlenebb módon tölgyerdeink érté
kesítését s csak gyenge vigaszunk lehet, hogy az ott termelt óriási 
mennyiségű tölgyanyag az akkori szállítási körülmények követ
keztében legnagyobbrészt Horvátországon át, a fiumei kikötő for
galmát emelve, jutott külföldre. A fenyőfánál, amelynek versenye 
a tölgyfa teljes elfogyasztása után kezdetét vette, még ez a gyenge 
vigaszunk sincsen, amennyiben azóta Bosznia több kapcsolatot 
nyert Dalmáczián át a tengerrel (Metkovich, Qravosa). 

Az Országos Erdészeti Egyesület annak idején arra kérte a magyar 
kormányt, hogy azon jogos befolyásnál fogva, amelyet a megszállott 



tartományok kormányzatára, mint közös ügyre gyakorolhat, hasson 
oda, hogy 

1. a megszállott tartományok állami erdei a jövőben a tartamos
ság elveinek szem előtt tartásával értékesíttessenek; 

2. a szerződésileg lekötött erdőkben a kihasználás menete 
lehetőleg lassittassék és 

3. hogy a faeladások jövőben ne történjenek több évtizedre 
kiterjedő időre és oly alacsony tőárak mellett, amelyek a szerződés 
megkötése idején sem reálisak, annál kevésbbé a szerződéses idő
tartam végén. 

A közös pénzügyminiszternek 1904. év november havában 
vett válasza oda konkludál, hogy a fenálló s a nagy beruházások 
miatt szükségképen hosszutartamu szerződések csak aránytalanul 
nagy áldozatok árán lennének megváltoztathatók vagy felbonthatók, 
ezek tehát továbbra is fennmaradnak, a jövőre nézve azonban a 
közös pénzügyminiszter azt a nyilatkozatot tette, hogy esetleges 
faeladásoknál, amelyektől egyébként egyelőre el kivan tekinteni, 
Igyekezni fog arra, hogy az általános érdekekre a legkifejezettebben 
tekintettel lesyen. 

A boszniai faeladások kérdésének ez az ujabbkori története 
megjelöli azon szempontok egy részét, amelyekből a most napi
renden lévő ujabb értékesítéseket megítélnünk kell. 

Vegyük elsősorban a tartamosság kérdését szemügyre. Bosznia 
és Herczegovina állami erdőterülete 1.998,000 ha, melyből 7 2 % = 
1.436,600 ha a szálerdő, 1 9 % = 374.400 ha a sarjerdő és 9 % = 
187.000 ha a bokros terület. Minthogy ez utóbbi terület hozamot 
nem nyújt, kereken 1.800,000 /za-ra tehetjük a termő területet, bár 
bizonyára ebben az összegben is sok, majdnem terméketlen karst-
szikla és egyéb terület bennfoglaltatik. A boszniai erdők igénybe
vétele jelenleg a most Bécsben időző delegácziók elé terjesztett 
legutóbbi jelentések szerint a következő: 
A legutóbbi 10 év átlagában szerződések alapján 

évenként tövön eladatott és a népnek szolga
lom fejében ingyen kiadatott ___ ___ 3,141.000 ni3 

Házilag termeltetett (beleértve a szenitett fát is) . . . 434.000 » 

Együtt 3,575.000 m* 
60* 



Hozzáadva ehhez az apadéköt, amelyet eltérően 
Dimitz becslésétől, a helyenként rendkívül 
nyers kitermelésre való figyelemmel, legalább 
20—25° o-ra teszünk átlagban 825.0Q0 m3 

Összesen 4,400.000 m3 

az a fatömeg, amelyet Bosznia és Herczegovina erdőségei éven
ként szolgáltatnak. Ez a mennyiség a tervezett uj faeladások által 
mintegy 5,000.000 m3-re fog emelkedni, vagyis hektáronként 2'8/re3-re.. 
Figyelembe véve, hogy a szálerdőben sok a túlkoros őserdő, a 
kihasználásnak ez a mértéke tulhasználatnak még nem minősíthető. 

A boszniai fa versenyével tehát számolnunk kell. Néhány év 
multán fokozott mértékben fog jelentkezni a puhafánál, de ha a 
boszniai bükkösök is vevőre találnak, különösen érezhető lesz. 
bükköseink értékesítésénél, amelyek termékeit az olasz és a keleti 
piaczokon fogja a boszniai bükkfa szorongatni. Leginkább a horvát-
szlavonországi bükkösök fogják ennek hatását érezni. 

Azonban a boszniai faeladások által napirendre került köz
gazdasági kérdés súlypontja nem a piaczra dobott nagy mennyi
ségekben rejlik, mert a fenyőfa, különösen arra való tekintettel, 
hogy Románia fenyveseiben a termelés hova-tovább szükségszerűen 
alábbszáll, a boszniai fenyvesek folytatólagos megnyitása daczára 
keresett világforgalmi czikk marad, amely mindig fogyasztókra 
talál s csupán bükkfatermeivényekben és a szénpiaczon kell már 
egymagában az áruba bocsátott mennyiségek miatt is aggodal
makat táplálnunk. 

A kérdés súlypontja, nézetünk szerint, inkább az áruba bocsá
tás körülményeiben rejlik. A boszniai faeladások történetét mindig 
bizonyos homály fedte, amelyet Dimitznek 1905-ben Bosznia erdé
szetéről irt müve sem oszlatott el teljesen. Dimitz maga, aki bár 
tárgyilagos igyekszik lenni, mégis minden alkalmat megragad arra, 
hogy a boszniai kormány eljárását igazolja, kénytelen reámutatni 
arra, hogy fölös titkolódzás folyt mindig a boszniai erdők értéke
sítése körül. Igy szőtte körül annak idején a tölgyfaeladások körül
ményeit egész legendakör, amely nem éppen kedvező szinben 
tüntette fel Bosznia akkori erdészeti adminisztráczióját s amelyet 
teljes nyíltsággal, főként pedig a nyilvános árverésen való eladás 
útjával lehetett, sőt kellett volna eloszlatni. 



Ehelyett azonban a későbbi nagy fenyőeladások is a nyilvános 
árverés elkerülésével egyes, vagy nagyon kevés számú oly czégnek 
ajánlatai alapján történtek, akik vagy önként érdeklődtek az ország 
erdőségei iránt, vagy arra a kormány által felszólittattak. Teljesen távol 
áll tőlünkebből messzemenő,azottani igazgatás korrektségét kétségbe
vonó következtetéseket levonni, de meg kell állapitanunk, hogy 
ez az eljárás nem felel meg annak az általánosan elfogadott elvnek, 
hogy közvagyon jellegű erdőségek fatermése elsősorban nyilvános 
árverés utján értékesíttessék s csak ha ezen az uton eredményt 
elérni nem sikerül, kerül sorra az alkutárgyalás, mint esetleg még 
mindig kielégitő eredményre vezető eljárás. A helyes és minden 
kétséget eleve kizáró áralakulás eszközét azonban mindenekelőtt 
a legteljesebb nyilvánossággal eszközölt árverésben kell látnunk, 
amelyet közvagyon jellegű erdők értékesítésénél legalább meg-
kisérlendőnek tartunk. Ennek teljes mellőzése esetén mindig fen-
marad a szakemberben az a kétely, vájjon nem lehetett volna-e 
árverés utján jobb eredményt elérni, a közvéleményben pedig az 
a bizonytalanság, nem részesült-e a vevő illetéktelen kedvezésekben. 

A boszniai erdők értékesítésére nézve is a piaczra bocsátott 
famennyiségnél még fontosabb kérdésnek tartjuk tehát, vájjon az 
onnan a világpiaczra kerülő áru nem jehnhetik-e meg a fizetett 
csekély főárak következtében oly áron, amely nincs arányban a más 
országokból származó anyag áraival. Tudjuk, hogy a régebbi 
boszniai faeladások ebben a tekintetben sok támadásban részesültek. 

A most napirenden lévő boszniai faeladások az eljárásra nézve 
változást jelentenek, mert a boszniai kormány árverés utján keresett 
vevőket. Ámde sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a most 
követett eljárásnak is vannak oly szépséghibái, amelyek könnyen 
el lettek volna kerülhetők. 

Ilyen hibának tartjuk azt, hogy az árverés, amelyen óriási 
fatömeggel kínálta meg a boszniai kormány a piaczot, ere
detileg oly rövid, 3—4 hetes határidővel Íratott ki, amely 
teljesen kizárja azt, hogy komoly vevők, akik eddig az illető erdő
ket nem ismerték, az illető erdőrészeket a maguk szempontjaiból 
megbecsüljék és a milliós üzletek esélyeit kellően kalkulálják. 
Lehetetlen lett volna ez normális fejlődésü, könnyen hozzáférhető 
-erdőkben, annál kevésbbé a változatos összetételű, részben nehezen 



hozzáférhető és bonyolult kiszállítási problémákat felállító boszniai 
őserdőkben. 

Az adott viszonyok között azonban ez a rövid határidő, ha 
a boszniai kormány ragaszkodott volna hozzája, csak azt eredmé
nyezhette volna, hogy a verseny igen szűk körre szorítkozott volna, 
amit az egészséges áralakulás szempontjából sehogy sem mondhatunk 
kívánatosnak. Kétségtelen, hogy ebben az esetben a boszniai viszo
nyokkal már ismerős nagy czégeknek lett volna leginkább mód
jukban ajánlatot tenni és ezzel az ottani fakereskedelmet továbbra 
is monopolizálni. 

A boszniai kormány, ha körültekintően jár el, mindenesetre meg
kímélhette volna magát attól a felette kellemetlen meghátrálástól, 
amelyre a határidőkre nézve tudvalevően két izben kényszeríttetett. 
Az árverési határidő ugyanis egy izben több árverésre nézve 
deczember hóra, ujabban pedig egyesekre ismét későbbre, jövő 
évi május hóra halasztatott Magyarország és Ausztria fakereskedelmi 
érdekképviseleteinek közbelépésére. 

Ámde nem csupán ez a részben, ugy ahogy helyrehozott hiba 
terheli a mostani faárveréseket, hanem ezek az árverések nélkülözik 
egyik, közvagyont képező erdők értékesítésénél mindenütt elvként 
követett kelléket, a teljes nyilvánosságot. Az eddigi árveréseken 
benyújtott ajánlatok ugyanis nem tétettek közzé. Az illetékes ható
ság az ajánlatokat egyszerűen átvette, de azokat nyilvánosan fel 
nem bontotta és így az ajánlattevők teljes bizonytalanságban van
nak arra nézve, mily reményeik vannak ajánlataik elfogadá
sára nézve s vájjon foglalkozzanak-e a még hátralévő erdő
területek becslésével vagy sem. A kormánynak ez a szokatlan 
eljárása általános megütközést keltett fakereskedelmi körökben 
és csak önmagának tulajdonithatja a boszniai kormány, ha ezek
ben a körökben széltében és nyíltan hangzanak el ezen eljárás 
következtében gyanúsító megjegyzések, amelyeket nem helye
selhetünk, de amelyeken viszont nem is csodálkozhatunk, hiszen a 
nyilvánosságnak ily kizárása mellett tényleg lehetséges utóajánlatok 
elfogadása és a közvélemény egyáltalában ismét az előtt a homály 
előtt áll, amelynek következtében Bosznia-Herczegovinát a közös
ügyi adminisztráczió negyedik évtizedében is még mindig a tipikus 
Balkán-államok közé hajlandó sorozi. 



Őszintén sajnáljuk a boszniai kormánynak ezen balfogásait, 
amelyekből a magunk részéről is kénytelenek vagyunk azt a vég
következtetést levonnunk, hogy ez a most követett, a régebbi 
eljárástól csak látszólag eltérő ut sem nyújt kilátást arra, hogy a 
boszniai fa reális áron jut vevői kezébe. Nagyon tartunk attól, 
hogy most is a fenforgó termelési és szállítási viszonyokkal meg 
nem okolható alacsony főárakon fog ez a fa eladatni, pedig 
— amint már hangsúlyoztuk — éppen ez az a körülmény, amelyet 
a versenyképesség szempontjából a fatömeg nagyságánál is veszé
lyesebbnek tartunk. 

Ámde tovább megyünk és sajnálkozásunknak adunk kifejezést 
afelett is, hogy a boszniai kormány már magában véve azáltal, 
hogy évtizedekre kihatóan a tövön való eladást honosította meg 
az annektált tartományokban, bizonyos mértékig elejét vette annak, 
hogy erdeinek termékeiért valóban reális értéket kapjon. Nem 
akarjuk ezzel azt mondani, hogy a tövön való eladás útján az 
erdőbirtokos egyáltalában nem juthat erdejének valódi értékéhez, 
de határozottan kétségbe vonjuk ezt oly nagymértékű, annyi 
esélynek kitett faüzleteknél, amilyenek a boszniaiak. Ily üzleteknél 
az ajánlattevő a befektetések pesszimisztikus számitásbavételén és 
a maga teljesen jogos hasznán kivül még egy biztonsági coeffi-
cienst állit be számításaiba, amely a megajánlott tőár rovására 
esik. Ez természetes és ékesen szóló bizonyítást talál a hazai 
faeladási eredményekben. Hiszen sajnosán sok nálunk is még 
a tövön való értékesítés; de a már szintén szép számmal gyakorolt 
házi kezelés meglepően igazolja azt, hogy a kezdet nehézségeinek 
leküzdése után ezen az uton jutunk, minden más köz- és erdő
gazdasági előnyökön kívül, a helyes faárakhoz is. Vannak erdő
gazdaságok, amelyekben a tőár a házi kezelés következtében a 
fenyőknél 5 K-ról hirtelen 11 K-ra szökött fel. 

Melegen óhajtottuk volna, hogy az igy elérhető tőártöbblet 
Bosznia kincstárát gazdagítsa. Hiszen ebben az esetben mi is 
kevesebb aggodalommal tekinthettünk volna a világpiaczon meg
jelenő ujabb boszniai faküldemények elé, mert ezek paritásos 
árakon kináltatnának. 

ú% ^ ú£ 



A szlavóniai tölgyesekről. *) 
Irta: Kuzma Gyula. 

*7\F r
 horvát határőrvidéki beruházási alap részére egyszeri 

J - \ letárolásra kihasított harminczezer holdnyi őstölgyes utolsó 
516 holdas részének f. é. október 11-én volt az árverése 

és ezzel a beruházási alap faállományának eladása letűnt a napi
rendről. Néhány hét még és a krajnai munkások özöne — szlavóniai 
munkás ehhez nem ért — eltünteti a föld szinéről a több századot 
élt tölgyóriásokaf. A gőzfürészek is hamarosan felaprítják azt, 
amit a nagy természet több száz éven át alkotott a Száva síkság 
vizjárta rengetegének csöndjében. 

Akinek módjában van, aki teheti, siessen elzarándokolni az 
erdészet ezen Mekkájába, legeltesse szemét a természet e nagy
szerű alkotásán, mert az élet prózájában mindenkor érvényesülő 
anyagi előnyök nem engedték meg azt, hogy a szlavóniai erdők 
eme virágából pár holdnyi bokrétát konzerválhattunk volna az 
utókor számára. Aki most hamarosan meg nem nézi a fejsze
csapásoktól hangos Szocsnát és Bolykovót, az ugyan később is 
láthat Szlavóniában elég szép erdőt, de olyat, mint amilyet most 
tarolnak, ember többé soha! 

A szlavóniai tölgyfának világhírét tulajdonképen a beruházási 
alapból nagy tömegekben külföldre vitt kiváló tölgyfaanyag, az 
úgynevezett „grenzholz" állapította meg, amelynek feldolgozása 
czéljából nemcsak a honi, de különösen a külföldi tőke létesített 
itt nagy vállalatokat. 

Hogy milyenek is voltak ezek a tölgyesek, mily áron keltek 
el, azt néhány számadat közlésével akarom itt leszögezni, hogy 
azokról most, haláluk napján, ki-ki képet alkothasson magának. 

E czélra kiszemeltem a Szocsna és Bolykovó nevü ama szlavó
niai erdőrészeket, melyekből 1902. év óta évente egyenlő területek 
taroltattak le és amely erdőrészekre vonatkozó adatok a tölgyfa-
piacznak az utolsó években való alakulását is hiven visszatükrözik. 

*) Jelen közlemény már mult hó közepe táján érkezett a szerkesztőséghez, 
de a hozzá tartozó képek kliséinek elkészítése miatt mult számunkban már nem 
volt közölhető. Szerk. 
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1902 188 3572 19 486.636 541.276 30 36 129 149 15 
1903 188 2632 14 399.628 488.140 33 56 115 189 67 
1904 188 3760 20 700.882 923.841 37 49 189 247 32 
1905 188 2682 14 600.371 1,076.299 39 66 225 407 80 
1906 188 2417 13 783.366 1,176.199 56 83 349 498 50 
1907 188 2493 13 1,302.453 eladatlan 505 — — 
1908 188 2490 13 1,000.905 ismét eladatlan 390 — — 
1909 — nem is kisértetett meg az eladás 
1910 188 2392 13 | 756.972 1,022.609 — : 317 424 31 

Megjegyzés. Az 1907-ben felbecsült 2493 törzsből 1910. évben 
bekövetkezett végeladásnál csak 2392 törzs volt meg, a többit a szél törte 
ki és külön lett eladva. 

Az 1910. évi eladási eredmény tehát bár 31°/o felülíizetéssel 
záródott is, az 1907. évi becsárhoz képest mintegy 2 7 % veszte
séget mutat, jeléül annak, hogy a vásárlási kedvet inkább az ala
csonyra szabott kikiáltási áraknak, mint a tölgyfapiacz fellendülé
sének kell tulajdonitanunk. 

A szlavóniai erdő tölgyműfán kivül más fanemekből is áll, 
melyek úgynevezett fehérfa czimen előhasználatképen értékesíttetnek. 
A tölgyműfa kitermelése után visszamaradó tölgyhulladékfa utó
használatképen tanningyártásra használtatik fel. 

Az előhasználat utján kikerülő fehérfa érték szerint a tölgy-
műfának 27%-kával, az utóhasználatképen termelt tanninfa pedig 
a tölgyműfa mennyiségének mintegy 30, értékének mintegy 
7 százalékát képezi. 

ú£ c 3 * 



A franczia erdőadó. 

z erdőbirtokra nehezedő adó igazságtalansága és egyenlőt
lensége egy század óta sok jogosult panasz forrása Franczia-
országban. Abból a 10 millió hektár erdőterületből, mely 

fölött ma Francziaország rendelkezik, Landes-ban, az „aranyfa" 
vidékén, amint a tengerifenyőt nevezik a gyanta- és szurokterme
lők, egy hektár fizet 5 centimé adót, Nievre némely községeiben 
pedig 20 frankot is, ami magától értetődőleg egyértelmű az egész 
jövedelem fölemésztésével. E két véglet közt ingadozik aztán az 
adóskála, anélkül, hogy a talaj, a vegetáczió vagy egyéb gazda
sági körülmények különbségei kellő figyelembevételre találnának. 

E rendszer eredete az, hogy az 1807 szept. 15-iki törvényi 
mely az adóalapot megállapította, az akkor kiszámított katasztrális 
jövedelmet érinthetlennek jelentette ki továbbbi revízióig, ilyen 
revíziót pedig, bár minden husz évben előírta a törvény, voltakép 
fedezet hijján sohasem végeztek. 

A kataszteri munkálatoknál annakidején az erdőtulajdon kép
viselve nem volt, az erdőbirtokosok túlnyomó részének tudatlan
sága és közönye mellett érdekeik nem érvényesülhettek a kataszter 
elkészítésénél; nem csoda tehát, ha az erdő megadóztatható jöve
delmének kiszámításába sok tévedés csúszott be. Még súlyosbította 
a sérelmeket a községi és deparlementális pótadók aránytalan 
emelése és legutóbb az úgynevezett viczinális adó, ugy hogy 
mindezek következtében némely departementben a birtokos és 
különösen a középbirtokos osztálynak csak egy menedéke maradt: 
eladni birtokát. 

Ily előzmények után szavazott meg a kamara 1907 decz. 31-én 
egy uj törvényt, mely kötelességévé tette az adófelügyelőségek
nek a földtulajdon és az erdőbirtok ujabb fölbecslését, amely 
odáig jutott ma, hogy a munkálatok már 14.590 községben meg
kezdődtek s 3747-ben be is fejeztettek. Egyúttal a franczia pénzügy
miniszter 1908-ban hivatalosan is megígérte az erdők adóterhének 
könnyítését. 

Meg kell adni, hogy ezúttal az ujrabecslési munkálatok a bir
tokosok nagyobb érdeklődése mellett folynak. Kézikönyvet bocsá
tottak rendelkezésükre, melyben kioktatják őket jogaik felől. 



Azonban mi haszna? Az adóügyi hatóságok következetesen vona
kodnak vita tárgyává tenni a becslőközegek által megállapított 
számszerű tételeket az alatt az ürügy alatt, hogy ez véget nem érő 
huzavonákra vezetne s hogy előreláthatólag mig a tulajdonos a 
túlmagas becslések ellen kifogásokkal élne, addig a túlalacsonyakat 
nem bolygatná s igy a kompenzáczió rendszere nem érvénye
sülhetne. 

Másfelől az erdőbirtok arányosabb képviseltetését sem vitték 
szigorúan keresztül a kataszteri munkálatoknál, amennyiben igen 
sok helyen hiányzanak az osztályozó bizottságokból az erdőtulaj
donosok, erdőtisztek, fakereskedők stb. De különösen [nem tettek 
eleget a megadóztatható erdőjövedelem kipuhatolásánál elő
fordulható tévedések kiküszöbölésére vonatkozó kívánalmaknak. 
Minden erdőmérnök, erdészeti egyesület és szakember, élén az 
erdészeti és vízügyi főigazgatósággal (Direction generálé des 
eaux et foréts) egyetért az 1807 szept. 15-iki törvénynek megfelelően 
1811-ben elrendelt becslési eljárás elitélésében. Maga a pénzügyi 
kormányzat elismeri, hogy az adó a vágatás jövedelme után jár, 
ámde a fát csak hosszabb időközökben vágatják, természetes volna 
tehát, hogy a pénzügyigazgatóság csak ilyenkor hajthatja be az 
adót, ámde mindig ragaszkodott ahhoz, hogy a periodikus adót 
évi adóvá változtassa át. Az 1811-iki szabályzat ezt oly módon 
teszi, hogy a kihasználási idő hozadékát vette alapul s ezt elosztotta 
magával az idővel, ugy hogy ez uton megkapta az átlagos arith-
metikai hozadékot. Ám ez az eljárás szembetünőleg tökéletlen és 
fogyatékos, amennyiben az erdőtulajdonos az adóelőlegezések foly
tán elveszti azokat az időközi kamatokat, amelyeket különben meg
takarított volna az évenként fizetett összegek után, a fizetés idejétől 
a vágás idejéig, amikor tulajdonképen esedékes az erdőadó. A kincs
tárral szemben való tartozásának igazságos alapja ugyanis nem az 
átlagos évi hozadék, hanem az az annuitás, amely az erdő növedékének 
egész ideje alatt évente fizetve reprodukálja a vágatás tőkeértékét 
a vágatás időpontjában. 

Úgyde a franczia kormány hallani sem akar az adóalap 
módosításáról s nincs szándékában az 1811-iki rendszeren vál
toztatni. 

Legérdekesebb pedig a dologban az, hogy az állami kezelés 



alá vett erdőségekben az erdőtiszteknek, kik egyúttal hivatalból 
mint adóellenőrző közegek járnak el, nemcsak az elméleti hozadék 
kiszámítása tétetett kötelességükké, hanem az is, hogy ezekben az 
erdőkben az erdőtiszteknek jogukban áll az erdőjövedelmet az 
annuitás alapján kiszámítani, ugy hogy ennélfogva az állami 
kezelés alá tartozó erdők más kulcs szerint s a magánosok erdői 
ismét más, kevésbbé előnyös kulcs szerint becsültetnek föl. 

Mindez pedig rendkívül súlyosbítja a magánerdőtulajdonosok 
helyzetét, amennyiben azok, daczára a kormány által az adóteher 
könnyítésére tett Ígéreteknek, tényleg ma is tul vannak adóztatva. 
Már pedig minden franczia nemzetgazda súlyt fektet arra, hogy 
a magántulajdonosok kezén levő 6—7 millió hektár erdőség necsak 
fentartassék, de lehetőleg még növeltessék, hogy igy az ipari fában 
a közel jövőben mind valószínűbben fenyegető szükséggel számolni 
lehessen, mert sem az az egy millió hektár kiterjedésű állami erdő, 
melynek nagyrésze terméketlen hegyoldal, sem pedig az alig két 
millió hektárnyi községi erdőség nem elég arra, hogy táplálja az 
ország iparát és kereskedelmét, hanem a magánosok kezén lévő 
erdőkre hárul a feladat, hogy faállományukat szaporítsák s evég
ből szükséges, hogy az erdőgazdálkodás megtalálja jutalmát azért 
a takarékosságért, mely sehol sem oly mellőzhetetlen, mint itt, 
amennyiben minden erdőgazdaság már természeténél fogva hosszú
lejáratú üzem, mely éppen ezért végtelen türelmet, kitartást és 
előrelátást igényel. 

Különösen áll ez Francziaországra, ahol a kis erdőtulajdon 
sokkal több, mint hinnők s ahol a kiserdőbirtokosok, kik nagy 
tőke nélkül dolgoznak, joggal kívánhatják, hogy a nemzeti köz-
vagvon érdekében kifejtett áldozatkész működésükért némi prémium
ban részesüljenek. Igy azonban az 1907 decz. 31-iki törvény hatása 
éppen ellenkező lesz, mint amit vártak tőle. A magánosok veszé
lyeztetve látják általa érdekeiket, mert meg vannak győződve, 
hogyha művelik erdőiket, a földadó aránytalan emelésének teszik 
ki magukat, aminthogy az adó emelkedését az erdőterület idézte 
elő, igyekezni fognak annak értékét lenyomni, amennyire lehet. 

V. S. 

ó£ ú£ ú£ 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

MEGHÍVÓ 

az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi rendes közgyűlését 
deczember hó 11-én d. e. 10 órakor Budapesten, saját helyiségé
ben (V., Alkotmány-u. 6. sz. II. emelet) tartja meg a következő 
tárgysorozattal: 

1. Jelentés az egyesületnek a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett 
tevékenységéről. 

2. Tiz választmányi tag választása. A választmányból az alap
szabályok értelmében kilépnek, de újból választhatók: Bittner 
Gusztáv, Csik Imre, Fekete Lajos, Havas József, nemeskéri Kiss 
Pál, Krajcsovics Béla, Lászlóffy Gábor, Máday Izidor, Osztroluczky 
Géza, Simon Gyula. 

3. Jelentés az 1909. évi számadások megvizsgálásáról és az 
1911. évi költségvetés megállapítása. 

4. Jelentés a „Deák-Ferencz-alapitvány" kamataiból kiirt pályá
zatok eredményéről és javaslat az 1911. évi kamatok hovafordi-
tása iránt. 

5. Indítványok a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási 
tárgyaira nézve. 

6. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általá
ban. (Ily indítványok az alapszabályok értelmében a közgyűlést 
megelőző napig a titkári hivatalnak írásban bejelentendők.) 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület t. tagjait 
felkérni, hogy a közgyűlésen minél számosabban megjelenni és 
tanácskozásainkon résztvenni szíveskedjenek. 

Budapest, 1910. évi október hóban. 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége. 

* 

Ezen meghívóval kapcsolatosan azon t. tagtársainkat, akik a 
m. kir. államvasutak vonalain menetjegykedvezményre más alapon 
nem birnak jogosultsággal, felkérjük, hogy kedvezményes menet
jegy váltására vonatkozó igazolvány megküldése végett levelező-



lapon legkésőbb deczember hó 8-ig az alulírott titkári hivatalhoz 
fordulni szíveskedjenek. 

A közgyűlést közös ebéd követi, melynek helyét magán a 
közgyűlésen fogjuk a t. tagok tudomására hozni. 

Az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatala. 

ú$ ú£ ú£ 

FAKERESKEDELEM. 

A hajófuvardijak felemelése. Az „Adria" tengerhajózási r.-t. 
azokban a viszonylatokban, melyek fatermékeink exportja szem
pontjából tekintetbe jönnek, a hajófuvardijtételeket jelentékenyen 
felemelte. Miután külföldi vevőink a szállítási díjtöbbletet nem 
hajlandók megfizetni, a fuvardijak felemelése versenyképességünk-
csökkentését jelenti. A fuvardijakban beállott változások a következők: 

1. Bükkfürészáru-díjtétel Barczelonába és Valencziába az eddigi 
11 frank helyett 12 frank. 

2. Bükk-tavoletti és testoni díjtétele Catania-Messinába az 
eddigi 6 frank helyett 7 frank, Palermóba és Milazzóba 7 frank 
helyett 8 frank 1000 kg-kérú. 

3. Jegenyefenyődeszkák díjtétele 5 frank helyett 6 frank a 
Catania-Messina viszonylatban köbméterenként, Reggióba, Paler
móba, Milazzóba 7 frank az eddigi 6 frank helyett. 

A hajófuvardijak felemelése érzékenyen sújtja bükkfakivitelünket, 
amely az utóbbi két évben örvendetes fejlődésnek indult. Ha az 
„Adria" a felemelt díjtételekhez ragaszkodik, elsősorban a spanyol 
piaczot fogjuk elveszíteni, mert a nagy verseny mellett a magyar 
áru ujabb megterhelést nem bir el. 

Az Olaszországba irányuló bükkfagyümölcsláda-kivitel szem
pontjából a díjtételek felemelése csapást jelent, mert ezen czikk-
ben a nagy román verseny folytán évek óta nagy pangás ural
kodik, ugy hogy számos termelő a ládadeszkatermelést a díjtételek 
felemelése esetén be fogja szüntetni, mert kizártnak tekintendő, 
hogy az olasz vevők a tonnánkénti 1T0 koronás díjtöbbletet meg
fizessék. A fiumei kikötő amúgy is kedvezőtlenebb helyzetben 
van a trieszti kikötőnél. Az olasz gyümölcs-exportőrök a narancsot 



többnyire kisebb vitorlásokon egyenesen Triesztbe viszik, és hogy 
az utat Olaszországba ne üres hajóval tegyék meg, Triesztben 
bármily áron vállalnak el ládadeszka-szállitmányokat, mig mi kizáró
lag az „Adria" hajóira vagyunk ráutalva, melyek az árut 1000 kg-
ként átlag egy frankkal drágábban szállították, mint az olasz 
vitorlások. Most ez a szállítási díjkülönbözet 1000 kg-ktnt 2 frankot 
tenne, ami a csekély belértékü bükkfánál igen jelentékeny összeg. 
Az érdekeltség már megtette a kellő lépéseket, hogy az „Adria" 
hajófuvardijtételei változatlanul fentartassanak. 

A talpfatermelők mozgalma most már dűlőre jut, ameny-
nyiben a kereskedelemügyi államtitkár a talpfatermelők nála járt 
küldöttségének kilátásba helyezte a kisebb talpfakészletek átvételét. 
Ezáltal számos kisebb exisztenczia megmenekül az anyagi romlástól, 
mig a Máv. olcsón szerezheti be elsőrangú 1911. évi talpfa
szükségletének egy részét. 

Magyar fatermelők Romániában. Leírhatatlan az a sok 
kellemetlenség, melynek a Romániában dolgozó fatermelők ki 
vannak téve. Nemcsak a hatóságok zaklatják a vállalkozókat, hanem 
a szomszéd birtokosok is alaptalan perekkel megakasztják az üzemet. 
Ezen pereknek czélja a zsarolás, mert a fatermelők minden áldozatra 
készek, csak hogy pereskedniök ne kelljen. Most is a szász hét-
birák és a magyar-olasz erdőipar r.-t. folytat ilyen pert román 
parasztokkal és az Oltu r.-t.-gal. 

Faárverési eredmények. A péterváradi vagyonközség október 
20-án megtartott árverésén a 86007 koronára becsült Lupanje 
erdőt M. Drashjim vette meg 138.083 koronáért, a Draganovci 
I. és II. erdőt, a Gjepus és Karakusa erdőt Schlesinger 
Illés vette meg a fenti sorrendben: 108.913, 148.913, 118.913 és 
38.913 koronáért, mig a Radjenovci erdőt Orünwald Salamon 
paksi fakereskedő vette meg 177.777 koronáért. — A gyurgyeváci 
vagyonközség 345.63 L66 koronára becsült faállományát Vlaako 
Deutsch Fakereskedelmi r.-t. és Benedik S. és fia vették meg 
562.617 koronáért. A túlfizetés tehát mintegy 63°/o. — A körösi 
vagyonközség két erdőrészét a Fakereskedelmi r.-t. vette meg 
140.501 koronáért. A túlfizetés 5 % . — A Csik megye magán
javainak tulajdonát képező veresvizvölgyi fenyőfájára tartott árverés 
eredménytelen maradt, mert csak becsáron alóli ajánlatokat nyuj-



tottak be. — A csikszentdomonkosi közbirtokosság 774.110 koronára 
becsült luczfenyőfáját az Unió erdő r.-t. vette meg. 1500 koronával 
a becsáron felül. 

ó£ ú£ ú£ 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY ÖSZTÖNDÍJAKRA. 

86013 1910. — A főméltóságu herczeg Esterházy Miklós ur 
által a selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola erdé
szeti szakosztályánál létesített két (2) egyenként és évenként 600 
koronával dotált ösztöndijalapitvány egyikére pályázat hirdettetik. 

Az ösztöndijat csak oly magyar honos ifjú nyerheti el, aki 
középiskolai tanulmányait jó eredménynyel végezte és erkölcsi 
tekintetben kifogástalan. 

A pályázók közül elsőbbséggel bir az, akinek szülői a herczegi 
uradalom szolgálatában állanak. 

Az ösztöndijat elnyert pályázó annak élvezetében marad tanul
mányainak a főiskolán való befejeztéig. 

Ha azonban időközben tanulmányaiban hátramaradna, vagy 
erkölcsi tekintetben kifogás alá eső magaviseletet tanúsítana, tőle 
az ösztöndíj tanulmányai befejezése előtt is el fog vonatni. 

Az ösztöndíjban részesítendő ifjú tanulmányainak befejezése 
után köteles az alapító felhívására a herczegi hitbizomány területén 
a szakmájának megfelelő és a szabályozott javadalommal ellátva 
alkalmazásba lépni és ebben legalább 5 éven át megmaradni. 
A felhívás az utolsó tanév bezártát megelőző félévben fog az illető 
ifjúhoz kibocsáttatni. 

A pályázati kérvények főméltóságu herczeg Esterházy Miklós 
úrhoz czimezve, legkésőbb 1910. évi november hó 30-áig a Kis
martonban (Sopron vármegye) székelő herczegi központi igazgató
sághoz nyújtandók be. 

A pályázati kérvényekhez csatolandók: 
1. A születési anyakönyvi kivonat. 
2. A magyar honosságot igazoló helyhatósági bizonyítvány. 
3. Az érettségi vizsga sikeres letételéről szóló bizonyítvány 



(a főiskola kötelékében lévő pályázók részéről egyszersmind a 
főiskolai leczkekönyv). 

4. A pályázó szüleinek polgári állását, vagyoni viszonyait és 
családtagjainak számát feltüntető hatósági bizonyítvány. 

5. A pályázó s atyja, illetőleg gyámja által aláirt nyilatkozat, 
amelyben a pályázó kötelezi magát arra, hogy az alapító felhívá
sára, tanulmányainak befejezése után a herczegi hitbizomány terü
letén szakmájának megfelelő és a szabályozott javadalommal ellátott 
alkalmazásba lép s abban legalább 5 évig megmarad. 

Az ösztöndijat elnyert ifjú köteles a főiskola rektora által, a 
főiskola rendes látogatásáról, a tanulmányokban való előmenete
léről és erkölcsi magaviseletéről kiállított bizonyítványt a herczegi 
központi igazgatóságnál félévenként bemutatni. 

A következő félévre járó ösztöndíj részletek csak ezen bizo
nyítvány bemutatása után folyósittatnak. Az ösztöndíj a tanév folyama 
alatt tíz egyenlő részletben havonként előre fog kifizettetni. 

Budapest, 1910. évi október hóban. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

c3£ <DA 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Kallina Károly ny. m. k. főerdőmester, a Ferenc-
József-rend lovagja, a toscanai házirend és a szerb Takova-rend 
nagykeresztjének tulajdonosa, az Országos Erdészeti Egyesületnek 
alapító és sok éven át választmányi tagja életének 77. évében f. hó 
5-én Gödöllőn elhunyt. 

StanekVo]szláv, m. kir. erdőmérnök-gyakornok Resiczán, Vékony 
Antal IV. éves erdőmérnök-hallgató (Selmeczbánya) elhunytak. 

Béke hamvaikra! 

Kincstári erdészeti altisztek gyűlése. A m. kir. erdőkincstár 
szolgálatában álló altisztek folyó hó 6-án Budapesten jól látogatott 
gyűlést tartottak, amelyben helyzetüket megvitatták. A gyűlés 
határozatából következő napon Heincz Hugó országgyűlési kép
viselő vezetése alatt küldöttség kereste fel Kazy József államtitkárt és 
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Horváth Sándor min. tanácsost, kiknek az emlékiratokat átnyúj
tották. 

Az emlékirat reámutat arra a hátrányos különbségre, amely 
az erdőőrök és más állami altisztek fizetése között fennáll, azután 
leirva az erdészeti altisztek munkakörét és az ezzel járó életmódot 
(többnyire elszigetelt, templomtól, iskolától, orvostól, szülésznőtől 
távoli lakhely, sokszor életveszélylyel járó kötelességek stb.), rövi
den tárgyalja a nyugdíj tekintetében is fennálló felette mostoha 
helyzetet, amelynek orvsolása érdekében tudvalevően már az Orszá
gos Erdészeti Egyesület is felirt a kormányhoz. Végül a kíván
ságokat a következőkben foglalja össze az emlékirat: 

1. kérik, hogy fizetésük a többi állami altisztek fizetésével 
egyenlővé tétessék, a törvényszerű erdőőri képesítéssel biró erdő
legények és segéderdőőrök fizetése pedig a mostani erdőőri 
fizetéssel tétessék egyenlővé; 

2 hogy mellékjárandóságaik értéke a nyugellátásnál figye
lembe vétessék; 

3. a nyugdijak a tisztviselői nyugdijakkal azonos elvek szerint 
állapíttassanak meg és 

4. a 35 szolgálati évet meghaladott altisztek nyugdíjazásával 
a fiatalabbak előmenetele lehetővé tétessék. 

Ezek a kívánságok, az utolsót kivéve, méltányosak s csak 
annyiban késtek meg, hogy teljesítésük, amely elől a kormány 
remélhetőleg nem fog elzárkózni, az 1911. évi államköltségvetésben 
már nem veheti kezdetét, mert az már a törvényhozás előtt fek
szik. Igy tehát legkorábban az 1912. év hozhatja meg az altisztek 
kívánságainak, remélhetőleg minél teljesebb megvalósulását. 

Utolsó kívánságuk azonban arra vall, hogy a gyűlésen a türel
metlen fiatalok voltak túlsúlyban. A fizetés általános emelése után 
nem lesz szükség oly erőszakos rendszabályra, hogy a 35. szol
gálati év betöltése után az erdőőri nyugdíjba küldessék, mert 
bizony az 55—60 éves altisztek közül akárhány még igen jól látja 
el teendőit és nagyon is reá van szorulva arra, hogy családjára 
és önmagára való tekintetből néhány évig még teljes fizetésének 
és mellékjárandóságainak élvezetében maradjon. De a közérdek 
is ellene szól annak, hogy még munkabiró egyének nyugdíjaztas
sanak és az államra ily czimen elkerülhető terheket rójjunk. 



Érdekes curiai határozat. A kir. Curia 1910 június 8-án 
1704. sz. a. kelt Ítéletében az erdőtörvény 178—180. §-aihoz a 
következő magyarázatot fűzi: 

Az 1879. évi X X X I . t.-cz. 178—180. §-ainak egybevetéséből 
nyilvánvaló, hogy a közigazgatási bizottság csak az erdei termé
keknek idegen területeken való átszállítására ad esetenként engedélyt 
s ez a közigazgatási határozat nem zárja ki azt, hogy az alperes 
az általa állandósítani szándékolt szolgalmi jog gyakorlásától 
eltiltassék. 

A határozathoz indokul a kir. Curia az alsóbiróságok ítéleteiben 
felhozott következő okokat fogadta el : 

Alperes a felperes nem vitás tulajdonát korlátozó útszolgalmi 
jognak elbirtoklás, vagy más módon való megszerzését a per 
során nem bizonyította, mert bár tényként állapitható meg, hogy 
alperes és jogelőde a peres utat 30 évet jóval meghaladó idő óta 
szekérközlekedésre használja, de megállapítható az is, hogy a 
peres utat a jelzett idő óta közlekedésül bárki használja. 

Már pedig az ilyen használat az osztrák polgári törvénykönyv 
313. §-ában meghatározott jogbirtok fogalmát ki nem meriti és 
elbirtoklásra bármily hosszú időn átgyakoroltassék is, nem vezethet; 
mert a szolgalomnak és tulajdonnak fogalmából megállapíthatóan 
az ilyen használat csak a tulajdonosnak szívességére, elnézésére 
vezethető vissza. 

Szolgalom ugyanis az idegen dolgon levő, valamely meg
határozott telek tulajdonosa, vagy határozott személy előnyére 
fennálló az a og, amelynélfogva a tulajdonos (másnak hasznára) 
a maga dolga tekintetében valamit tűrni vagy elmulasztani tartozik. 
(Osztrák polgári törvénykönyv 472., 473. §.) 

Eszerint utjogról, mint telki szolgalomról csak az esetben 
lehet szó, ha az ut valamely meghatározott egy vagy több telek 
hasznosabb vagy kényelmesebb használata végett létesittetik, vagy 
kizárólag egy vagy több meghatározott személy javára szolgál 
Osztrák polgár örvénykönyv 479. §.) 

A tulajdonjog pedig az annak tárgyát képező dologra kizá
rólagos használat és birtokjogot biztosítván, a harmadik személy 
által gyakorolt hosználatra vonakozóan az a vélelem áll fenn, hogy 
az csak a tulajdonos szívességéből, elnézéséből történik, különösen 
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áll ez azon esetben, ha azt a használatot, például valamely telken 
való átjárást bárki gyakorolja. 

Ami végül alperesnek az 1879. évi X X X I . t.-cz. 178. §-ára alapított 
érvelését illeti, az figyelembe nem jöhet; mert mindaddig, amig 
az alperes erdei termékeinek a felperesi ingatlanon való átszállí
tására az idézett t.-cz. 179. §-ában meghatározott eljárás utján 
jogerős közigazgatási határozattal engedélyt nem nyer, a 178. §-ban 
biztosított jogára a felperesi keresettel szemben sikerrel nem 
hivatkozhatik. (1909 deczember 11. 11506 909. sz. a.) 

A marosvásárhelyi kir. ítélőtábla az elsőbiróságnak az oszt
rák polgári törvénykönyv 313. §-ára alapított indokolását az 1459. §.. 
alapján azzal egészítette ki, hogy az alperes a jog elbirtoklására 
csak az esetben hivatkozhatnék, ha 30 évet meghaladó békés 
használat mellett a szolgalom elbirtoklásának előfeltételét képező 
az a körülmény is fenforogna, hogy a felperes, vagy jogelődei 
az alperesnek az ut szolgalom szerű használatát megengedték, vagy 
pedig az alperest az úthasználattól a felperes vagy jogelődei 
eltiltották volna s az alperes ennek is 30 évet meghaladó idő óta 
birtokolta, használta volna az utat. 

Ilyen engedélyt vagy tiltakozást azonban a perben nem állítanak. 
Ami az alperesnek az 1879. évi X X X I . t.-cz. 178. §-ára való 

hivatkozását illeti, azt figyelembe venni azért nem lehet, mert az 
idézett t.-cz. 178—180. §-ai egybevetéséből nyilvánvaló, hogy a 
közigazgatási bizottság csak az erdei termékeknek idegen terü
leteken való átszállítására ad esetenként engedélyt s ez a köz
igazgatási határozat nem zárja ki azt, hogy az alperes az általa 
állandósítani szándékolt szolgalmi jog gyakorlásától eltiltassék. 

Dr. Szilárd Ferencz. 

Tiszafa a Délkeleti Határkárpátokban. Barthos Qyula kollé
gám e lapok legutóbbi füzetében (844. lap) a tiszafa két érdekes 
lelőhelyéről tesz említést. Az egyik adat a Retyezát-hegységből, 
a másik a Pareng-csoportból (a Magyar-Zsil vizkörnyékéről) való. 
A növényföldrajzi megfigyeléseknek a tiszafára vonatkozó adatai 
közt a Retyezátból ez az első észlelet s ami ennek fontosságot ád, 
az nem az a körülmény, mintha a Délkeleti Határlánczolatban a 
tiszafának az emiitetteken kivül más termőhelye nem volna, hanem 
az a tetemes tengerszint feletti magasság (mintegy 1500 m), amely-



ben találták. Tájékoztatás végett közlöm azokat a magasságokat, 
melyeket ezidőszerint hegyvidékeinken a tiszafa magassági elterje
désénél maximumok gyanánt jelöltünk meg. Igy a Középkárpátok
ban 1300 m-en, az Északkeleti Kárpátokban 1320 m-en, a Keleti 
Kárpátokban 1436 m-en felül nem tenyészik s a Délkeleti Határ-
kárpátokban (mi, Jankó János szerint: Déli Kárpátoknak mondjuk) 
eddig 1318 m a tiszafa legmagasabban fekvő bejelentett termő
helye. 

Köszönettel tartozunk Barthos kollégánknak, hogy adatait 
közölni szives volt, csupán arra kérem még az ügy érdekében, 
határozza meg a tiszafa általa emiitett termőhelyeinek t. f. magas
ságát alkalomadtán aneroiddal s küldje be az eredményt hozzánk 
(erdészeti növényföldrajzi megfigyelések vezetősége Selmeczbánya), 
mert igen valószínű, hogy a retyezáti tiszafa magassági elterjedés 
tekintetében magyarországi maximumot fog jelölni. 

Kiegészíteni tartozom most már a mondottakat azokkal az 
adatokkal, melyek a tiszafának a Déli (délkeleti) Kárpátokban való 
előfordulására vonatkoznak. 

1. Felsőárpás határa (Fogaras vármegye), Strézakercisorai m. kir. 
erdőgondnokság: „Árpásu mare" völgy 1143 m magasságban kis
méretű törzsecskék nyugatnak néző hegyoldalban. 

2. Strézakercisora határa (Fogaras vármegye), strézakercisorai 
m. kir. erdőgondnokság „Lajta" völgy: a) 1186 m-nél egy patak 
fonásánál 12 m magas, alul 70 cm vastag, erősen bélkorhadt 
törzs; j3) 1165 m-rté\ 4 kisebb méretű, fiatal példány; y) 1 drb. 
vastag, korhadt törzs 1139 m. magasságban. 

3. Strézakercisora határában, strézakercisorai m. kir. erdőgond
nokság: „Bulca" Pareu Strundesi" beömlésénél egy 
kisméretű példány 7/77 m magasságban. 

4. Ósebeshely határa (Hunyad vármegye), szászvárosi m. kir. 
erdőgondnokság: a „Szkoruset" erdőrészben (A. I. 3.) egy tiszafa-
gyökfő 1260 m magasságban s 1060 m-nél (A. I. 2.) régi gyökfő 
élő sarj hajtással. 

5. A Nagy-Királyko: a) „Padlna Sindileri" részében (mész
talajon) 1085 m magasságban 5—10 cm vastag, cserjealaku pél
dányok; (3) a „Padina a lui Kalinesl"-n (mésztalaj) 1318 m-nél 
cserjealaku példányok, néha 20 cm vastagsággal is. 



6. Nagytalmács III. h. r. (Szeben vármegye) (Szász hétbirák 
erdeje) a „Cornu plesi" erdőrészben lévő, 1896-ban még zöldelő 
gyökérhajtás — jelenleg már elhalt. 

Oly ,— mostanság már ritkaság számba menő — fajok (mint 
pl. a tiszafa is) jelenléte és tenyészeti körülményei még a legszor
galmasabb kutató előtt is sokszor rejtve maradnak; — igen kérem 
tehát azokat a szaktársakat, akik ily érdekes adatok birtokában 
vannak, küldjék be ezeket, vagy közöljék e lapok hasábjain, hálás 
köszönettel veszünk minden felvilágosítást vagy értesítést. 

Blattny Tibor. 
Sobó J e n ő : Erdészeti Épitéstan czimü müvét, amelyet eddig 

az Országos Erdészeti Egyesület árusított, ezentúl a szerző (lakik 
Selmeczbányán) árusítja. Kérjük tehát t. olvasóinkat, hogy rendelé
seikkel közvetlenül a szerzőhöz szíveskedjenek fordulni. 

Köztelek Zsebnaptár 1911. évre. Szerkesztik : Rubinek Gyula, az OMGE. 
igazgatója és Szilassy Zoltán, a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége 
titkára. Két kötet. Ára 4 korona. 

A „Köztelek" ezen gazdasági zsebnaptára jelen köteteivel a XVII. évfolya
mába lép. A Zsebnaptár két kötetéből az első kötet a tulajdonképeni naptári 
részt és a gazdasági üzlet körében előforduló mindennapi események bejegyzé
sére szükséges jegyzőkönyvet tartalmazza, amely a rég bevált rendszertől az idén 
sem tér el. A Zsebnaptár második kötete, amely azokat a szakközleményeket 
tartalmazza, melyek a gyakorlati gazdának mindennapi foglalkozása körében elő
fordulható kérdésekre vannak hivatva, a gazdasági gyakorlat és gazdasági tudo
mány alapján megállapított biztos adatokkal feleletet és felvilágosítást nyújtani, 
jelentékeny bővítéseken és javításokon ment keresztül. A könnyen kezelhető és 
csinos kiállítású Zsebnaptár bármely könyvkereskedőnél megszerezhető. 

j £ j £ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

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

A személyem körüli magyar minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott 
magyar miniszterelnököm előterjesztésére Földi János főerdőtanácsosnak a bécsi 
első nemzetközi vadászati kiállítás magyarországi csoportjának rendezése körül 



kifejtett sikeres tevékenysége elismeréséül III. osztályú vaskoronarendemet díj
mentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1910. évi október hó 20-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

GRÓF KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY s. k. 
* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Chabada Géza m. kir. erdőmérnököt 
a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóságtól a kolozsvári m. kir. erdőigazgató
sághoz helyezte át és az építésvezetői teendők ellátásával bízta meg. 

* 

A magyar királyi földmivelésügyi miniszter Zachár Mihály m. kir. segéd
erdőmérnököt a kolozsvári erdőigazgatóság kerületéből a nagybányai főerdő
hivatal kerületébe Horgospatakra helyezte át és a tőkési m. kir. erdőgondnokság 
vezetésével bizta meg. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Krause Dezső m. kir. segéderdőmér

nököt Gödöllőről Budapestre helyezte át s a budapesti kincstári faraktárgond-
nokság vezetésével bizta meg. 
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesitett befizetések 1910. évi október hóban. 

A rövidítések m a g y a r á z a t a : 

Alapítványi kamat — ak. Fából készült czukor és alkohol .. . ~- Fcza. 
Alapitványi tőketörlesztés = att. hazánk házi faipara (Qaul Károly) = H. F. 
Altiszti segélyalap .— — — = Asa. Értekezések az erdőrendezés köréből — Ée. 
Átfutó bevétel — áb. Hirdetési dij az E . L. . . . . . . . . . = hd. 
Bedő Albert alapitvány . . . = BAa. Hirdetési dij az „Erdő"-ben = Ehd. 
Bükktüzifa romlása stb - - — Btr. Időközi kamatok (takarékpénztári) — ik. 
Egyéb bevétel — — - = Egy. Kedvezményes lapdij = kid. 
Erdei facsemeték nevelése — .... . . . = Ecs. Készpénzalapitvány = k. a. 
Erdészeti épitéstan I. rész (középi- Külföldi fanemek tenyésztése — Kft. 

téstan) I. kötet — = Eép. 1.1. Lakbér = lb. 
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. = Eép. 1.2. Lapdij (Erd. Lapok) — = ld. 
Erdészeti épitéstan II. rész (Ut-, Legelő erdők (Földes J . ) = F L . 

vasút- és hidépitéstan) — = Eép. II. Legelő-erdők berendezése .. . ~ M. L. 
Erdészeti Géptan = Egt. Magyar Erdészeti Oklevéltár = EOT. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei— — = E L . gépszerű növénytan . . . — = N. Nvt, 
Erdészeti Növénytan II. rész = Nvt. I I . O Felsége fénynyomatu arczképe— = OFa. 
Erdészeti Nyereségszámitástan — Enyt. Perköltség = Prk. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. Postaköltség = pk. 
Erdészeti zsebnaptár... = Npt. Rendkívüli bevétel = rb. 
.Erdő,, czimü lap — = Eld. Szálaló Erdők Berendezése = Szeb. 
Erdőbecsléstan II. kiadás — — — Ebt. Számtan erdőőri szakiskolák részére = Sz. 
Erdőértékszámitástan II. kiadás _ = Eét. Tagsági d i j - = td. 
Erdőőr ... = Eő. Tangens-táblázatok _. . = T i . 
Erdőrendezéstan . . . = Rz. Qr. Tisza Lajos-alapitvány = TLa. 
Erdőrendezéstan (Fekete) — = Rzf. Titkári nyugdijalap — = t. ny. a 
Erdő berendezések ._ _ = Eb. Tölgy és Tenyésztése — . . . = Töt. 
Erzsébet királyné alapitvány = E. a. Vadászati ismeretek kézikönye — Vik. 
Értékpapírok kamatai — — = Ék. Wagner Károly alapitvány... ... . . . — WKa. 

Arz Károly td. 16.—. Apatini erdőhiv. Ert. 31.80, pk. —.12. Anka Andor 
Eő. 6.—, pk. —.55. Bund Károly tnya. 26.—. Bakkay József td. 16.—. Balogh 
Konstantin Eő. 6.—, pk. —.55. Bradofka Károly td. 8.—. Boeriu Virgil td. 16.—. 
Bencsik Sándor hd. 6.95. Bende Mihály Eő. 6.—, pk. —.55. Csernátfalu község 
hd. 33.85. Csikmegyei magánjavak hd. 151.33. Cservenák Oyörgy npt. 3.—, pk. 
—.45. Dezsényi Jenő td. 8.—. Dostal Ede hd. 30.—. Egyed Miklós td. 8.—, pk. 
—.35, Erdőre 376-02. Földhitelintézet ik. 6948.—. Farkas István td. 4.—. Felső-
középvissói közbirt. td. 32.—. Fodor Lipót hd. 1.76. Földmiv. min. hd. 136.50. 
Felsőpián község hd. 25.75. Geschwind Lipót td. 44.—. Gruber Rezső td. 8.—. 
Huttya Pál td. 30.—. Hollós Qyula ŐFa. 7.—. Hajdú Rezső ak. 4.—. Hajtány 
Ferencz Sz. 2.40, pk. —.55. Herchl János npt. 2.—, pk. —.45. Hoós Ernő ak. 
8.—. Jeszenszky Ferencz td. 6.—. Jád község hd. 39.35. n. Keglevich István 
gróf ak. 9.14. Karlic Fülöp td. 23.40. Kacsanovszky J . A. td. 10.—. Kovássy 
Kálmán td. 10.—. Körösmezői v. urb. hd. 36.33. Koralevszky Géza td. 16.—. 
Krausz Ernő td. 16.—. Keszthelyi grófi pénztár hd. 10.95. Kecskemét város hd. 
27.15. Karánsebesi vagyonközség hd. 39.65. Kovács Ödön eb. 1.—. Kőmives 
József Eő. 6.—, pk. —.55. Kreczuk László Eő. 6.—, pk. —.55. Lator István ak. 
16.—, TLa. 10.—, Tlatt. 49.—. Libohorszky József tnya. 4.—. Lorge Emil 
td. 16.—. Lutillai püsp. urad. hd. 21.75. Lászlóffy Gábor ak. 6.—, att. 44.—. 
Móré László td. 48.40. Mirtse János td. 6.—. Margitán Simon Eő. 6.—, pk. —.55. 
Mátrai és társa npt. 3.—. Mölczer Gyula att. 160.—, ak. 22.—. Marginán község 



hd. 34.85. Nagybányai főerdőhiv. hd. 21.30, 22.20. Niederland Rezső td. 8.—. 
Neuhöfer Sohn hd. 10.50. Orsz. Iparegylet npt. 3.—. Plachy Teofil td. 6.—. 
Persián Iván lb. 53.—. Pátria Sz. 3.—. Pöschl Ferencz td. 16.—. Pitó János 
Eő. 6.—, pk. —.55. Pataló Péter Eő. 6.—, pk. —.55. Pátria Enyt. 6.—. Rényi K. 
Eő. 6.— és 6.—. Rónay Imre td. 14.—. Rakaszi g. k. pléb. hd. 43.16, áb. 10.79. 
Ryll Viktor Ert. 8.50, Ttny. 4.—, pk. —.12. Rottár József Eő. 6.—, pk. —.55. 
Soltész Qyula td. 30.—. Sikó Áron td. 16.—. Spettmann János td. 8.—. 
Gróf Széchényi Bertalan urad. hd. 16.35. Szmik Qábor td. 8.—. Sebők Ernő 
td. 16.—. Seles András Eő. 6.—, pk. —.55. Szászsebesi erdőhiv. hd. 14.15. 
Spanyol Géza td. 32.—. Suúri urad. hd. 21.75. Szalóky Sándor td. 16.—. Szász
város város hd. 61.75. Báró Springer urad. hd. 12.55. Gróf Szögyény-Marich L. 
ak. 16.—, pk. —.45. Salánk község hd. 21.25. Tisza testvérek Eő. 6.—. Tökösi 
erdőgond. hd. 12.55. Vaszek András Sz. 1.50, pk. —.45. Vozárik Ferencz 
td. 4.—. Váczi kápt. Eő. 6.—, pk. —.12. Veláncsics István td. 16.—, pk. —.35. 
Wessel György hd. 30.—. Zilah város att. 115.— Zimann Ede td. 16.—. 
Zwarik Egyed td. 16.—. 
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Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1910. évi XXII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

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

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak, 
ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

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

A r a n y é r e m , pár is i 

T i lagMal l l tas 1900. 
Egyetemes busszóla-műszereket 

és erdei-busszólákat 
optikai távolságmérővel C 100, 

mérőaszta lokat és távcsöves vona lzó
kat , valamint mindennemű mérőeszközt 
kéazit a legjobb kivitel és legpontosabb rekti-

ílkáczió biztoaitása mellett 

N E U H Ö F E R É S F I A 
cs. és k i r . udva r i műszerészek 

raktár: I., Kohlmarkt 8. 
gyár: V., Hartmanngasse 5. 

Képes árjegyzék ingyen éa bórmentve. Minden 
közhasználatú műszer állandóan kéazletben van. 
.Tavitások éa átalakitáaok — akkor ia, ha a mű
szerek nem a mi gyárunkból 
származnak — legjobban és leg
gyorsabban eszközöltetnek. — 
SzáHitáa kívánatra magyar ezé- ^ ^ ^ ^ g g 
gekutján is lehetséges . ( 1 . X I I . 1 1 ) X J F E , " ^ ? 

BÉCS 

Telefon 

135—16. 

Sürgöny-
ezim : 

„Hanieliiis" 

Minden
nemű 
va lamint 

rönkfát és faanyagot, 
nyersfabotokat 

Mm 

vásáro l és 
ér tékesí t : 

BUDAPEST, V., MÉRLEG-U. 2. (Gresüam-nalota). 
kívánatra megtekintek. 

(5. XXIV. 3.) 
Erdőket, faanyagokat 

Tele fon 

135—16. 

SürgBny-
cz im: 

„Hanaellus" I 



L-ANGFELDER V. 
QEPWÁR ÉS VASÖNTÖDE 

b u d a p f ; 

KERETFURE3ZEK 
FAMEGM'JHKÁLÓGÉPEK 
TELJES FŰRÉSZTELEP 

BERENDEZÉSEK. 

(2. IX. 8. 

folyó évi november hó 
Munkácsra nyújtsák be. 

Munkács, 1910. évi október hó 10-én. 
(7. I I . 2.) 

Pályázati hirdetmény. A gróf 
Schönborn-Buchheim Frigyes Károly 
munkácsi és szentmiklósi uradalmak 
alulírott igazgatósága egy erdőgyakor
noki állásra pályázatot hirdet. 

Az erdőgyakornok évi fizetése 
1400 K, természetbeni lakás vagy 200 K 
lakbér, 12 ürméter tűzifa a házhoz 
szállítva és a külső szolgálatnál meg
felelő ellátás. 

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy 
a selmeczbányai erdészeti főiskola be
végzését igazoló leczkekönyvvel fel
szerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket 

végéig alulirt uradalmi igazgatósághoz 

Uradalmi igazgatóság. 

Árak jutá
nyosak ! Kizárólag magyar ipar és termelés Arak jutá

nyosak ! Szigorú ! Hl K i t ű n ő minőségű, 
ág

átn
ap

-
ízo

nyí
tják

 
szolid és lelkiis 

és pontos kis; 

S T A I N E R 
G Y U L A 

csász. és kir. udv. szállító. 

tűlevelű, lomb
levelű és gyümölcs
magvakat, tűlevelű, 
lomblevelű cseme
téket, disz- és sor iim

 m
eg

biz
ha

tós
 

lism
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vel

ek 
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cc 
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méretes ügykezelés 

KÖRMEND(Vasm.) 
Magyar magpergető gyár, er
dészeti magkereskedés, csemete-

i.agytermelés 

AJÁNL! 
sz 1805 évi XVLI. törvényczikk 
és ennek végrehajtására kiadott 
38286/1S '6. sz. magas miniszteri 
rendelet értelmében. (6. IV. 3.) 

fákat, gyümöcsva-
donczokat, élő sö
vénycsemetéket stb. 
Továbbá: szelidgesz-
tenyét, vadetetésre 
kiválóan alkalmas 
vadgesztenyét stb. Ma

gva
im 

és 
cse

me
gi 

ról
-na

pra
 be

érk
ező

 e 

Árak juta-1 
nyosak! 1 A kontinens első és e szakmában legnagyobb vállalata Árak jutá

nyosak ! 



Ij Kitűnő minőségű k o c s á - t K I f l V m a k k o t . IH 

I n y o s és k o c s á n y t a l a n l U i g j f I I W R R U 1 | | | 
I ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; kitűnő csiraképességi; 
' + í í l n . . n l i i I n m h l a u D Ü i n u i i m n l ^ c m a n u a U a t ~í 

tűlevelű, lomblevelű gyümölcsmagvakat. 
| T ö b b millió sa já t neve lésű tűlevelű, l omb- ^ 
I levelű c s e m e t é t , d íszfát , :: s o r f á t , 9 

g y ű m ö l c s v a d o n c z o t párosi táshoz. Csi - £8 
! c s ó k á t , v a d g e s z t e n y é t vadetetésre szál l í t : 3t8J 

r H D H r n D P I c s á s z á r i É S KIRÁLYI 

g F A K A t t U B E L . A .. u d v a r i s z á l l í t ó , 

j l w Á r j e g y z é k e t s z í vesen k ü l d ö k ! 

Erdészeti akadémiát (Tháránd) végzett erdész, aki ilyen 

minőségben 14 év óta van egy nagy béruradalomban felmonda lan 
állásban, kitűnő vadász és vadászatrendező, kipróbált fáczári-
tenyésztő, a bérlet lejárta miatt keres önálló állást. Szives ajánla
tokat a szerkesztőséghez kérem sub „Vadász". (8. III. 2.) 

Tölgyfaeladás. A huszti koronavárosi közbirtokosság 1910. évi 
november hó 22-én d. e. 9 órakor a huszti városháza tanács
termében tartandó zárt Írásbeli ajánlatok tárgyalásával egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen eladja részletenként vagy egészben a 
Dubrova nevü, sik fekvésű, a huszti vasúti állomástól 2—7 km re 
eső erdejében mintegy 1127 kai hold, hét részletre oszlott, legelővé 
átalakítandó területen, tövön kibélyegzett és a máramarosszii;eti 
m. kir. állami erdőhivatal által törzsenkénti felvétellel felbecsült, 
alább részletezett 81.131 darab tölgyfát. 

I. erdőrészlet, mintegy 160 kat. hold 8520 törzs 14.308 m'A 

fatömeggel, amelyből 9876 m? kéregnélküli haszonfa: kikiáltási ára 
324.030 korona. 



II. erdőrészlet, mintegy 245 kat. hold 14.811 törzs 31.324 m3 

fatömeggel, amelyből 2 1 . 6 5 6 m 3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási ára 
723.Ó06 korona. 

III. erdőrészlet, mintegy 280 kat. hold 5073 törzs 6890 m3 

fatömeggel, amelyből 4592 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási ára 
171.605 korona. 

IV. erdőrészlet, mintegy 225 kat. hold 21.165 törzs 12.683 m3 

fatömeggel, amelyből 8839 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási ára 
268.215 korona. 

V. erdőrészlet, mintegy 100 kat. hold 13.175 törzs 7698 ní> 
fatömeggel, amelyből 5737 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltásiára 
150.397 korona. 

VI. erdőrészlet, mintegy 35 kat. hold 6419 törzs 4285 m3 

fatömeggel, amelyből 3259 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltásiára 
81.755 korona. 

VII. erdőrészlet, mintegy 82 kat. hold 11.968 törzs 6839 m3 

fatömeggel, amelyből 5195 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltásiára 
131.406 korona. 

Egészben összesen 1127 kat. hold 81.131 törzs 84.027 m3 

fatömeggel, amelyből 59.254 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
ára 1,851.014 korona. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 (tiz) százaléka. 
A részletes fatömeg- és értékbecslési munkálat, továbbá az 

eladási és szerződési feltételek betekinthetők a máramarosszigeti 
m. kir. állami crdőhivatalnál, valamennyi máramarosmegyei m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és alulirt közbirtokossági elnöknél, 
akinél ezen munkálatokból minden érdeklődő kaphat, amig a 
készlet tart, egy-egy nyomtatott példányt is. 

Az érdeklődők helyszíni megszemlélés végett forduljanak a 
közbirtokosság elnökéhez, vagy a huszti m. kir. járási erdő
gondnoksághoz. 

Huszt (Máramaros megye), 1910. évi október hó 12-én. 

(9. II. 2.) Dán Lajos 
közbirtokossági elnök. 



Uri ruhák készítéséhez való 

JÚ BRÜNNI POSZTÓT ÉS LODENT 
legjutányosabb g y á r i á r a k o n szállít 

ETZLER és DOSTAL, Brünn 
Schwedengasse 5/z. <s^sá 

Számos magyar erdöhivatal egyenruhaszövet szállítói. 
A gyárból való közvetlen bevásárlás nagy előnnyel jár. 
Dus mintagyiijtemény az őszi és téli évszakra, megtekintésre bérmentve. 

SSS^S&ír? Magyar levelezés. "^V^S*^*^? 
(4. VI. 4.) 

Árverési hirdetmény. 3269/1910. közig. sz. — Fogaras vár
megye íogarasi járásban fekvő Marginén község a tulajdonát képező 
„Occa" nevű erdőrészben az „A" üzemosztály I. tag 1—5. számú 
osztagaiban 155-63 katasztrális holdon lévő fenyő- és bükkfatermést 
a közigazgatási erdészeti albizottság 2678/1905. és a vármegye 
törvényhatósági bizottságának 1910. évi 34. szám alatt kelt vég
határozatával nyert engedélye alapján 1910. évi november hó 26-án 
délelőtt 9 órakor Marginén község irodájában nyilvános árverésen 
eladja. 

Az erdőrész törzsönkénti kiszámlálással becsültetett be és 
15.600 drb. luczfenyőtörzs találtatott 10.518 m3 fatömeggel, azon
kívül 34.383 m3 bükkhasáb és 11.344 m3 bükkdorongfa, amely 
mennyiség egy tömegben egyszerre fog eladatni. 

Kikiáltási ár 71.059 korona. Az árverés eredménytelensége 
esetén a fatömeg a kikiáltási áron alól is el fog adatni, illetve 
az árverés alkalmával egy már előre megállapított °/o-kal mérsé
kelhető. 

Árverezők kötelesek az árverés megkezdése előtt 1 0 % bánat
pénzt készpénzben, vagy hazai állampapírokban az árverező bizottság 
elnökének kezeihez letenni. A 1 0 % bánatpénzzel ellátott Írásbeli 



zárt ajánlatok is ugyancsak aznap délelőtt 9 órájáig adandók be. 
Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek alólirott járási főszolgabíró 
és a fogarasi magyar királyi járási erdőgondnokság irodájában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Fogaras, 1910. évi október hó 10-én. 
(10) Bisztray József 

főszolgabíró. 

Gyertyán- és rezg-őnyár-rönköket 2V2 m hossz és 30 cm 
átmérőtől felfelé készpénzfizetés mellett bármilyen mennyiségben 
veszek. Ajánlatok ab vasútállomás (ab waggon) S. M. Rübner 
fanagykereskedő czimre küldendők. Wien H/2. Kaiser-Josefstrasse 39. 
(11. III. 1.) 

Bükk- (és elszórtan luezfenyő-) faeladás terület szerint 
tövön. 5003/910. sz. — A kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság 
irodájában 1910. évi deczember hó 15-én d. e. 10 órakor, a megelőző 
napon, vagyis deczember hó 14-én délután 5 óráig zárt borítékban 
benyújtandó írásbeli ajánlatok utján, terület szerint tövön való 
eladásra kerül a sárkányi m. kir. erdőgondnokságban az 1911. 
évtől kezdve öt (5) éven át kihasználandó szekatúrái 745*31 kat. 
holdas főhasználati rendes és 603-67 kat. holdas előhasználati tisztázó 
vágásaiban levő bükk- és elszórtan található fenyőfa. 

Kikiáltási árak a következők: 
a) A főhasználati rendes vágások faanyagára egészben kettő-

százötvenezerkilenczszázegy (250.901) korona. 
b) Az előhasználati tisztázó vágások faanyagára egészben 

hetvennyolczezernyolczszázhét (78.807) korona. 
Ajánlatok csakis a fő- és előhasználati vágásokra együttesen 

egyazon százalékban kifejezett felüligérettel tehetők. 
Bánatpénz húszezer (20.000) korona. 
A versenytárgyalási általános és részletes szerződési feltételek 

a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságnál és a sárkányi m. kir. 
erdőgondnokságnál megtekinthetők, illetve megszerezhetők és 
ugyanott az ajánlati űrlap és boríték átvehetők. 

Kolozsvár, 1910. évi október hó 25-én. 
(12) M. kir. erdőigazgatóság. 



Vii 

Árverési hirdetmény. Q0285/Í910/VII/A/2. szám. — A nagy
bányai főerdőhivatalhoz tartozó s alant részletezett vadászterüle
teknek az 1910. évi deczember hó 1-től 1921. évi márczius hó 
31. napjáig terjedő 10V12 egymásután következő évekre leendő 
bérbeadása érdekében folyó évi november 22-én délelőtt 10 órakor 
a nevezett főerdőhivatal tanácstermében nyilvános szóbeli árverés 
fog tartatni. 
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VII. 6652-7 
Fővad, őz, vad
disznó, medve, 

császármadár, farkas 
600 60 

A fővad csak 
váltóvadnak 
tekinthető 

Horgos
VIII. 13847-4 

Őz, vaddisznó, 
császármadár, 400 40 

patak 
VIII. 13847-4 

farkas, medve 

Az árverésen résztvehet minden önrendelkezési joggal biró 
magyar honpolgár, külföldiek és az állami tisztviselők azonban 
ki vannak zárva. 

Bővebb felvilágosítás a m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
VII/A/2. (vadászati) osztályában s a nagybányai m. kir. főerdő-
hivatalnál kapható. 

Budapest, 1910. évi október hó 20-án. 
(13) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Hirdetmény. 3305/1910. s. — Mohol község elöljárósága köz
hírré teszi, hogy mintegy 10 mm községi tulajdont képező teljesen 
csiraképes amerikai kőrismag eladó. Ára csomagolással Mohol 
község vasúti állomására szállítva kg-ktni 2 K 50 f. 

Mohol, 1910. évi október hó 29-én. 
(14. III. 1.) Elöljáróság. 



vm 

Lapunk mai számához Ch. J . Ginsberg & Sohn Buczacz 
(Oesterr.) czég prospektusa van csatolva. (15) 

Árverési hirdetmény. 63/1910. sz. — Alólirott, mint a kis-
porubai volt úrbéresek közbirtokosságának elnöke, ezennel köz
hírré teszi, hogy a kisporubai volt úrbéresek tulajdonát képező 
és „Zraz-Uhliste" dűlőben fekvő mintegy 29 - 30 kat. holdnyi terü
leten tövön álló lucz-, vörös- és erdeifenyőszálfa 1910. évi november 
hó 28-án d. e. 9 órakor a kisporubai pénztárnok házánál Kis-
porubán megtartandó szó- és Írásbeli ajánlatok mellett nyilvános 
árverés utján fog tövön eladatni. 

Az erdő fakészlete 6842 köbméter, becsár 54.894 korona 
44 fillér. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Részletes becslési munkálat, árverési és szerződési feltételek 

az alólirottnál Liptószentmiklóson, a m. kir. járási erdőgondnok
ságnál Liptószentivánban és a liptóujvári főszolgabírói hivatalnál 
megtekinthetők. 

Liptószentmiklós, 1910. évi november hó 1-én. 
(16) Oallay Dániel 

közbirtokossági elnök. 

RIEDEL GUIOÓ és GÜTTLER EDE 
ékszerészek = F r e u d e n t h a l = (Osztr. Szilézia). 

Raktárak: Jágerndorf és Bad-Karslbrunn. 

V a d á s z a t i d í s z t á r g y a k kész i f ése 
szarvas- és rókafogakból, korcsagancsokból, szalonka-
tollakból, zerg'eszakállakból, görényfogazatokból stb. 
aranyban és ezüstben, szakszerű kivitellel. Nagy rak
tár arany-, ezüst- és kinaezüstárúkból és látszerészeti 
czikkekből. Javítások pontosan eszközöltetnek. Árjegy
zék vadászati dísztárgyakról ingyen és bérmentve. 
Szarvasfogak a legmagasabb árakon vásároltatnak. 

. (17. VI. (.) 

Pályázati hirdetmény. 3293/1910. számhoz. — A liptóujvári 
m. kir. főerdőhivatal a kerületében megüresedett egy I. oszt. erdé
szeti altiszti (főerdőőri), egy I. oszt. erdőlegényi, kettő II. oszt. erdő-



legényi, ketlő II. oszt. segéderdőőri, előléptetés esetén ezeken kivül 
még egy II. oszt. erdészeti altiszti (erdőőri), egy I. oszt. erdőlegényi, 
kettő II. oszt. erdőlegényi (esetleg segéderdőőri) állásra az állo-
mányszerü illetményekkel pályázatot hirdet. 

Az I. oszt. altiszti állással 800 K évi fizetés és 200 K személyi 
pótlék, a II. oszt. altiszti állással 600 K évi fizetés és 100 K sze
mélyi pótlék, az erdőlegényi állással 700, illetőleg 600 K évi szegőd-
ménydij, a segéderdőőri állással 600 K évi szegődménydij, minden 
egyes állással természetbeni lakás, avagy ennek hiányában törvény
szerű lakbér és egyéb rendszeresített mellékilletmények (fa- és ruha
átalány) vannak összekötve. 

Az altiszti állásokra folyamodók az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. 
§-ában követelt szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgálatba 
újonnan belépni kívánók ezenfelül még ép és erős testalkatukat, 
különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti 
orvos, megyei főorvos, vagy honvédtörzsorvos által kiállított bizo
nyítványokkal, életkorukat anyakönyvi kivonattal, illetőségüket köz
ségi bizonyitványnyal, eddigi alkalmaztatásukat, nyelvismereteiket 
és katonai (honvéd) kötelezettségüket megfelelő bizonyítványokkal 
igazolni tartoznak. 

Az ilyen módon felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeket a 
liptóujvári m. kir. főerdőhivatalhoz folyó 1910. évi deczetnber hó 10-ig 
és pedig az állami szolgálatban állók felettes hatóságuk, magáno
sok pedig az illetékes közigazgatási hatóság utján nyújtsák be. 

Liptóujvár, 1910. évi november hó 4-én. 
(18) M. kir. fő erdőhivatal. 

Árverési hirdetmény. 439/1910. sz. — Az ungvármegyei 
Mércse községben a m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 1910. 
évi január hó 8-án kelt 177709/1909. tkv. rendeletével a mércsei 
volt úrbéresek tulajdonát képező erdőterület I. tag 2/a osztagá
nak 25-1 kat. holdján található és 2921 ürm%-xt becsült bükk-
tüzifatömeg Mércse községben, a gk. iskola helyiségében f. évi 
deczember hó 1-én d. e. 10 órakor megtartandó zárt Írásbeli aján
latokkal egybekötött szóbeli árverésen el fog adatni, 

Kikiáltási ár 3285 K 75 f. 
Bánatpénz 330 K 



Szabálytalanul beadott írásbeli ajánlatok tekintetbe nem vétet
nek s a szabályszerű írásbeli ajánlatok is csak a szóbeli árverés 
megkezdése előtt adhatók be. 

A részletes árverési és szerződési feltételek, valamint a becs
jegyzék a nagybereznai m. kir. járási erdőgondnokság irodájában 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

Nagyberezna, 1910. évi november hó 4-én. 
(19) M. kir. járási erdőgondnokság. 

Faeladási hirdetmény. A tulajdonomat képező, Küküllőszéplak 
község határában (Kisküküllő vármegye, u. p. és rakodó vasuti állomás 
Bonyha, kisküküllővölgyi h. érdekű vasút) fekvő, mintegy 50 kat. 
hold kiterjedésű erdőmből eladok folyó évi deczember hó 12-én 
d. e. 9 órakor Küküllőszéplakon, saját lakásomon tartandó, zárt 
Írásbeli ajánlatokkal egybekötött, nyilvános szóbeli árverésen 372 drb. 
tölgyfát, melyből nyerhető műfa és haszonfa, a szakértői becslés 
szerint 718 /re8, dorong- és ágfa 334 ms, galyfa 91 m3. 

Kikiáltási ár 19.383 korona 83 fillér. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csatolandó. 
Utóajánlatokat figyelembe nem veszek. 
Az erdő összefüggő testet képez s a vasuti rakodóállomástól 

(Bonyha) mintegy 4 - 0 kilométerre van. 
A felvételi és becslési munkálatok, valamint az árverési fel

tételek is nálam megtekinthetők. 
Küküllőszéplak, 1910. évi november hó 5-én. 

(20) Báró Petrichevich Horváth Arthur. 

Álló tölgy- és bükkfák, valamint termelt galy és rőzse 
eladása. 4030/1910. sz. — Ezennel közhírré teszem, hogy a rad-
vánczi m. kir. erdőgondnokság kezelése alá tartozó: 

1. nagylázi „Kolibu verch" erdőrészben („B" gazdasági osztály, 
V. vágássor, 25. tag, 3. erdőrészlet) 1—682. és 1—263. sorszámmal 
megjelölt 815 drb. tölgy- és 397 drb. tövön álló bükktörzs 9760 K, 
azaz kilenczezerhétszázhatvan korona; 



2. SLZ ungvári n Lövölde" erdőrészben („C" gazdasági osztály, 
III. vágássor, 15. tag, 11. erdőrészlet) 1—451., 1—356. és 1—100. 
sorszámmal jelölt 451 + 3 5 6 + 1 0 0 = együtt 907 drb. álló tölgy
törzs és 1—644. sorszámmal ellátott 644 rakat termelt galy- és 
rőzsefaanyagot 11.080 K, azaz tizenegyezernyolczvan korona; 

3. a felsődomonyai „Farkasova" erdőrészben („C" gazdasági 
osztály, IV. vágássor, 24. tag, 17. és 18. erdőrészlet) 1 — megszakításokkal 
460., 1 - 5 9 2 . és 1—708. sorszámmal megjelölt 273 + 593 + 708 = 
együtt 1574 drb. tövön álló tölgytörzs 14.800 K, azaz tizennégy-
ezernyolczszáz korona becsérték mint kikiáltási árral ezen m. kir. 
főerdőhivatal tanácstermében 1910. évi deczetnber hó 5-én d. e. 
10 órakor tartandó nyilvános Írásbeli zárt ajánlati versenytárgyalás 
utján el fog adatni. 

Az árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték 
ezen főerdőhivatalnál szerezhetők meg, illetve a hivatalos órák 
alatt betekinthetők. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő összeg. 
Ungvár, 1910. évi november hó 2-án. 

(21) M. kir. főerdőhivatal. 

Faeladási hirdetmény. A szentegyházasfalusi közbirtokosság 
a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 1910. évi 
25990. sz. 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 drb. 11—60 cm mellmagas
sági átmérővel biró luczfenyőfáját. 

A részletes becslés eredményeképen a következő faanyagok 
bocsáttatnak eladás alá: 
1. I. oszt. luczfenyő fürészáru 36—60 cm vastagságban 7.678 m3 

2. II. u i, ,i 26—35 j ; n 18.328 « 
3. I. , „ épületfa 19—25 „ „ 19.634 „ 
4. II. u n a 11—18 23.369 

Összesen . . . . . . 69.009 m3 

fenyőműfa 219.979 korona, azaz kettőszáztizenkilenczezerkilenczszáz-
hetvenkilencz korona becsár mint kikiáltási árban. 



Az eladandó fatömeg a székelyudvarhelyi vasuti állomástól 
29—32 km távolra levő erdőben tövön áll és ezzel 27-3 km kitűnő 
községi ut és mintegy 4 - 7 km elég jó erdei és mezei ut köti össze. 

A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzül az árverés kezdete előtt 
az árverező közigazgatási kiküldött kezéhez teendő le. 

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az árverés Szentegyházasfalu községházánál 1910. évi deczember 

hó 15-én d. e. 11 órakor veszi kezdetét. 
Az árverési és szerződési feltételek a közbirtokosság elnökénél 

és a székelyudvarhelyi m. kir. járási erdőgondnokságnál meg
tekinthetők. 

Szentesegyházafalu, 1910. évi szeptember hó 17-én. 

(22) Márton Dávid 
birt. elnök. 

Fenyőfa apróanyag- eladás. 7460/1910. sz.-hoz. — A mára
marosszigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületéhez tartozó feketetiszai 
erdőgondnokság Hlodovecz nevü és az azzal szomszédos erdei 
rakhelyeken felmáglyázott mintegy 

417 darab 8 m hosszú I. o. evezőrud 
856 « 8 „ ii II- „ 
137 tt 7 „ ii 1- tt 11 

1615 tt 7 „ ii II. ,, 
6061 tt 6 Í I. a csáklyarud 
8497 tt 6 „ n II. „ 

884 tt 5 „ a I. a a 

11.559 tt 5 „ II. „ 
9549 V 4 a komlórud 
8504 tt 3 . n 

109 1/ fenyőheveder 

eladása iránt ezévi deczember hó 5-én d. e. 10 órakor az erdő
igazgatóság hivatalos helyiségében zárt írásbeli ajánlatok tárgyalá
sával kapcsolatos nyilvános szóbeli árverés fog tartatni, 
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Kikiáltási ár a 7—8 m hosszú I. o. evezőrúdra drb.-ként 1 K 99 f. 
a 7—8 „ „ II. „ U 1 K 63 ,, 

az 5—6 „ „ I. „ csáklyarudra „ 69 » 
az 5—6 „ „ II. „ „ „ 51 „ 

komlórudra „ 11 „ 
a fenyőhevederre „ 1 K 37 » 

az ajánlat egész és tizedszázalékban teendő. 
Bánatpénz gyanánt készpénzben vagy állampapírokban 2000 K 

teendő le, illetve csatolandó az Írásbeli ajánlathoz. 
Az árverési és szerződési feltételek a máramarosszigeti m. kir. 

erdőigazgatóságnál és a feketiszai m. kir. erdőgondnokságnál (szék
helye Körösmező) a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
(23) M. kir. erdóigazgatóság. 

Faárverés i hirdetmény. 811/910. sz. — Feketehalom község 
elöljárósága közhírré teszi, miszerint a „Grundén" nevü és a 
község tulajdonát képező erdőrészben az alább megnevezendő 
tölgyfatömeget 1910. évi deczember hó 3-án d. e. 11 órakor 
Feketehalom községházánál zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
szóbeli árverésen el fogja árverezni. 

Az árverés tárgyát képezi 3544 - 206 m3 haszonfa, 2370 ürtn3 

hasábfa, 2297 ürtn3 dorongfa és 649 ürtn3 galy és forgács. 
Kikiáltási ár 69.524 K 32 fillér, mely összegnek 1 0 % az 

árverés megkezdése előtt az árverezést vezető megbízott kezéhez 
készpénzben vagy ovadékképes értékpapírokban leteendő. 

A fatömeg becsáron alul nem fog eladatni. Utóajánlatok nem 
fognak figyelembe vétetni. 

A részletes becslés adatai a brassói m. kir. járási erdőgond
nokságnál és Feketehalom község elöljáróságnál megtekinthetők. 

Ez utóbbinál megtekinthetők az árverési ésszerződési feltételek is. 
Feketehalom, 1910. évi november hó 7-én. 

(24) Az elöljáróság. 

Faeladási hirdetmény. A nagyméltóságú m. kir. földmivelés
ügyi miniszter urnák 1909. évi 74246. sz. magas rendeletében 
foglalt engedély alapján közzéteszem, hogy a körösbányai (Hunyad 
m.) ev. ref. egyház erdejéből 10 -34 kat. holdon található összes 



Tölgyfaeladás az erdőben tövön. 3350/1910. sz. — A tótsóvári 
m. kir. erdőhivatal helyiségében 1910. évi deczember hó 12-én 
délelőtt 10 órakor kezdetét veendő nyilvános versenytárgyaláson 
írásbeli zárt ajánlatok utján eladásra kerül az erdőben tövön 
a parasznyai és a delnekakasfalvai erdőgondnokság kerületében 
az 1910—1911. években való kihasználásra kijelölt és öt külön 
eladási csoportba foglalt, mindössze 52.377 korona becsértékü 
11.821 darab tölgy- és cserfa és 383 darab bükk- és gyertyánfa. 

Az egyes eladási csoportokra vonatkozó közelebbi adatok, az 
azokra megállapított kikiáltási árak és bánatpénzek, valamint a 
vonatkozó árverési és szerződési feltételek a tótsóvári m. kir. erdő
hivatalnál és az illető erdőgondnokságoknál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők, illetve azok az erdőhivatal által az érdeklődőknek 
kívánatra meg is küldetnek. 

Az írásbeli ajánlatokhoz használható űrlapok és borítékok 
ugyanott kaphatók. 

Budapest, 1910. évi november hó 10-én. 

(26) A m. kir. földmivelésügyi miniszter. 

famennyiség 1Q10. évi deczember hó 5-én d. e. 9 órakor Körös
bányán a községházánál nyilvános szóbeli és zárt ajánlati árverés 
utján el fog adatni. 

Kikiáltási ár 3654 korona. 
Bánatpénz 400 korona. 
Megjegyeztetik, hogy az eladandó erdőterületen a részletes 

felvétel alkalmával 1173 drb. 15—53 cm vastag tölgyfa és 448 drb. 
15—45 cm vastag bükkfa találtatott. 

Az eladás tárgyát képező erdőterület Körösbánya (A. Cs. E. V.) 
vasút állomástól 1—2 kilométer távolságra fekszik. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a m. kir. állami 
erdőhivatalnál Déván, a m. kir. járási erdőgondnokságnál Brádon, 
valamint alólirottnál betekinthetők. 

Körösbánya, 1910. évi október hő 6-án. 
Dr. Veress Jenő 

(25) egyházgondnok. 



Pályázat. A veszprémi róm. kath. püspökség erdőbirtokainál 
az erdőhivatalhoz beosztott nyugdijképes erdőrendezői állásra a 
következő illetmények mellett pályázat hirdettetik: 

Evi készpénzfizetés 2400 korona, természetbeni lakás és iroda 
vagy 500 korona lakbér, egyenruhaátalány 80 korona, 36 ürtn 
hasábtüzifa, hivatalos utazások alkalmával 7 korona napidíj. 

Pályázhatnak oly nőtlen okleveles erdészek, kik ép, erős, 
egészséges testalkattal, jó látó-, halló- és beszélőképességgel birnak 
s az erdőrendezésben, a felmérésben és a térképrajzolásban meg
felelő jártasságukat okmányokkal igazolják. Okmányokkal, ugy 
mint: keresztlevél, erdészeti főiskolai bizonyítvány, erdészeti oklevél, 
hatósági erkölcsi és orvosi bizonyítvány, katonai kötelezettségi 
viszonyukról bizonyítvány, eddigi és jelenlegi szolgálati bizonyít
ványokkal felszerelt, sajátkezüleg irt és nagyméltóságú báró Hornig 
Károly veszprémi megyés püspök úrhoz czimzett kérvények az 
erdőhivatalhoz Karádra (Somogy megye) küldendők be folyó évi 
deczember hó 10-éig. 

Az állás 1911. év január hó 1-én, legkésőbb február hó 1-én 
elfoglalandó. 

Somogy-Karád, 1910. évi november hó 10-én. 
(27) A veszprémi püspökség erdőhivatala. 

ú£ c£ ú£ 
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