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A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek.
(Telefon: 37—22.)
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Az alföldi hitbizományok áthelyezése az erdős
felvidékre.

E

z az eszme, amelyet egy évtizeddel ezelőtt Beksics Gusztáv
vetett fel több röpiratban, ma is élénken foglalkoztatja
birtokpolitikával foglalkozó közgazdáinkat. Lényege tudva
levően az, hogy a sik- és dombvidéken fekvő s a földéhes nép
térfoglalását akadályozó mezőgazdasági hitbizományok helyez
tessenek át az erdős hegyvidékre, hogy az ekként felszabaduló
mezőgazdasági területek telepítésre és parczellázásra legyenek
felhasználhatók.
Ez a gondolat az 1911. évi állami költségvetés tárgyalása
során is szerepelt s jelen soraink czélja éppen az, hogy az el
hangzott nyilatkozatokat regisztráljuk és a hazai erdőgazdaság
érdekei szempontjából mérlegeljük.
A hitbizományokkal behatóan Baross János országgyűlési
képviselő foglalkozott abban az értelemben, amint azt már régebben
a Magyar Társadalomtudományi Társulatban tette. Fejtegetéseinek
bennünket legközelebbről érdeklő részei a következők:
Erdészeti Lapok
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Hitbizományi rendszerünknek az a legszembeötlőbb hibája, hogy főleg a
szinmagyarság által lakott vidékeket foglalja el, az ország közepén és a Duna
mentén, mig a felvidéken: Árvában, Zólyomban, Mármarosban, azután Erdély
ben : Alsófehér, Beszterczenaszód, Fogaras, Nagyküküllő, Kjsküküllő és Szeben
vármegyékben és végül a délvidéken Krassó-Szörényben egyáltalában nincs hitbizomány. Mindezekben a vármegyékben a magyarság száma lényegesen kisebb
az országos átlagnál, de a többi felvidéki és erdélyi részeken is alig van hitbizomány, ellenben azon 17 vármegye közül, ahol a hitbizományok a szántó
földnek legnagyobb részét kötik le, 14-ben főleg a magyarság és a magyar
állameszméhez hű németség lakik. Már ezen elhelyezkedésénél fogva is, hogy
t. i. főleg a szinmagyarság és a németség által lakott vármegyékben vannak
hitbizományok, mig a nemzetiségi vármegyékben egyáltalában nincsenek, kép
telen mai hitbizományi rendszerünk szolgálni azon egyik legfőbb czélját, hogy
nemzetiségi vidékeken, a nemzetiségek czéltudatos, de ellenséges pénzügyi és
birtokpolitikájával szemben megvédje a magyar birtokos osztályt.
Hasonlóképen van ez, amint Beksics Gusztáv néhai kiváló publiczistánk
kimutatta, az erdőarány szempontjából is. A hitbizományok czélja és az erdő
birtokok természete egymással rokon és egyik a másikkal karöltve valósitható
meg. Amig Ausztriában a hitbizományi területből erdő 56, Poroszországban 48,
addig Magyarországon csak 40 százalék. Tehát ezen erdőarány is mutatja,
hogy milyen helytelenül vannak elhelyezkedve Magyarországon a hitbizományok.
Nemzeti szempontból a legnagyobb baj, amint emiitettem, hitbizományainknak az az elhelyezkedése, hogy a nemzetiségi erdővidékeket szabadon hagyták,
mig a magyar és német sikvidékeket elborították megkötött latifundiumokkal.
Erre nézve közismert Beksicsnek állagkicserélési terve, amely szerint a túlnagy
hitbizományok egy része állami telepítés utján kis- és középjáradékbirtokokká
alakíttassák és az igy felszabadult tőkéken azután az illető család nemzetiségi
vidékeken vegyen magának erdőbirtokot. Hiszen tudjuk, hogy a végeken éppen
erdőuradalmaink idegen kézre, porosz és osztrák kapitalisták kezébe kerülnek,
örök szégyenére a magyar nemzet rövidlátásának és nemtörődömségének.
Kettős czélt szolgálnának tehát ezen felszabadult tőkék: síkvidékeken
teret engednének a magyar és a magyar állameszméhez hű német kisbirtokos
ság propagácziójának, viszont nemzetiségi vidékeken gátat vetnének a nemzeti
ségek és az idegen kéz terjeszkedésének és gazdaságilag az erdőbirtokok meg
kötése által határozottan hasznos dolgot művelnének.
Ez volna egyik módja az igy felszabadult tőkék elhelyezésének. A másik
mód pedig az volna, hogy a megmaradó törzsbirtokon a régi hitbizományi bir
tok megmaradó és lekötött középpontjával kapcsolatosan vinkuláltatnának ezek
az értékek állampapírokban vagy járadék- és záloglevelekben és igy megoldód
nék az a baja a mostani hitbizományosoknak is, hogy sok a földjük, de kevés
a tőkéjük. Ugyanis ezek a tőkék azután befektethetők lennének a megmaradt
birtokba, mezőgazdasági, ipari s az intenzív agrikulturát előmozdító inveszticziók alakjában s igy a mai extenzív gazdálkodás helyét felváltaná egy produk
tív és intenzív gazdálkodás.

Az állagkicserélés ma királyi jóváhagyástól függ és meglehetős nehézkes
dolog, tehát ennek előmozdítása egyik főczélját kell, hogy képezze az uj hit
bizományi törvénynek. Erről, teszem azt, az uj porosz hitbizományi törvény
már gondoskodott. (Helyeslés balról.)

Ez a felszólalás nézetünk szerint teljesen helyes és erdőgazdaságilag kedvező álláspontból indul ki, amennyiben Beksics
eszméjét a kötött erdőbirtok szaporításával, de az állami erdőbirtok
mobilizácziója nélkül propagálja, legalább is az állami erdőbirtok
nak cseretárgyként való felhasználásáról Baross említést nem tett.
Ha a hitbizományok az állami erdőbirtok érintése nélkül helyez
hetők át a hegyvidékre, ugy lelkes örömmel üdvözölhetjük Beksics
eszméjének megvalósulását, mig máskülönben, amint az Országos
Erdészeti Egyesület a telepítési törvényjavaslatra vonatkozó fel
terjesztésében kifejtette, nagyon sok és komoly aggály fűződik
hozzá, mert nagyon meggondolandó dolog, hogy a magyar állam
tekintélyes erdőbirtokát, habár megkötött alakban, magánkézre
juttassa. De hát nincs is erre szükség, mert amig Hohenlohe herczeg, Potoczky gróf, Ballestrem gróf, Sierstorpff gróf, WitzlebenAldöbern gróf, Wessely lovag és még nénány más külföldi minden
állami támogatás nélkül tud magyar földön igen tekintélyes erdő
birtokokat szerezni, addig az állami erdőbirtok s ezzel a magyar állam
pozicziója a nemzetiségek lakta hegyvidéken érintetlen maradhat.
Serényi Béla gróf földmivelésügyi miniszter ebben a tekin
tetben tovább megy, amennyiben egyes újonnan vásárolt kincs
tári erdőbirtokokat, pl. a hertneki birtokot cseretárgyul fel kívánja
használni, egyúttal azonban abbeli szándékát is nyilvánította, hogy
ujabb erdővásárlásokat is szándékszik tenni.
Ez az utóbbi szándék, ha a miniszter azt a kívánatos nagy
szabású módon tudja végrehajtani, igen jelentős gazdaságpolitikai
akczió volna, amelynek azonban nem kizárólag lepusztított erdő
talajokra, hanem preventív módon a nyers exploitaczió elől meg
menthető erdőbirtokokra is ki kellene terjednie. Lehet, hogy ezek
között olyan is lesz, amely az állagkicserélés czéljaira — ha az
állam beavatkozása egyes esetekben el nem kerülhető — felhasz
nálható, bár az értékmegállapitás és az elcserélés gyakorlati kivi
tele körül számos nehézséget látunk, amelyek miatt közgazdaságilag
sokkal helyesebbnek tartjuk, ha az ilyen birtokok közvetetlenül
mennek át hitbizományi tulajdonba, mint az állam közvetítésével.

Serényi Béla gróf
voltak:

idevágó szavai egyébiránt a következők

Minekünk, egy kis országban, nem lehet lemásolni minden dolgot, amit
más országban csináltak, hanem meg kell csinálni azt, ami ennek az országnak
specziálisan kell. Gróf Károlyi Mihály t. barátommal tegnap beszélgetve, együtt
konstatáltuk, hogy mi azt nem tagadjuk, hogy szocziális szempontból a hitbizomá
nyok geográfiai fekvése korrekczióra szorul. Én egyszerűen el fogok menni ahhoz a
birtokoshoz, vagy elküldök hozzá, hogy kérem ezt szanálni kell s a földet fel kell
szabadítani és helyette szívesen kötök le erdőket. (Élénk helyeslés, éljenzés és
taps.) Ha az illetők az erdőlekötéseket nem akarják (Halljuk! Halljuk!), van még
milliókra menő magyar állampapír és záloglevél a külföldön, melyeket vissza
fogunk hozni és melyekkel a rendelkezésre adott földbirtokot refundálni fogjuk.
(Élénk helyeslés.)
T. Ház ! Konczedálom, sajnos, vannak olyan hitbizományok, melyek nemzeti
és szocziális szempontból nincsenek a helyzet magaslatán. De egyet meg kell
engedni, hogy t. i. nem minden hitbizomány, de a legtöbb legalább egy missziót
mindenesetre teljesít; nemzetgazdasági szempontból a produkcziót rendkívül
emelik. Mert ha elismerem azt, hogy Magyarországon nagyban és általánosság
ban még nem gazdálkodnak ugy, ahogy kellene, de e tekintetben a hitbizomá
nyok nagyobb részén mégis olyan gazdálkodás folyik, melyről a többiek példát
vehetnek. Nem mondom, hogy mindenütt, de vannak hitbizományok, amelyeken
mintagazdálkodás folyik. Ha szocziális szempontból e tekintetben segíteni kell,
ezt barátságos, békés uton mindig meg tudjuk csinálni.
Ami másrészt azt illeti, hogy a középbirtokot tartom én nemzeti szempont
ból igen fontosnak, telepítési akcziómból az is kiviláglik, hogy szerintem milyen
missziója van a középbirtoknak. Én a kötött birtokoknak szaporítását a legritkább
esetekben óhajtom, bár e dolog nem tőlem függ, hanem az igazságügy minisz
tertől és a minisztertanácstól. De azt nem lehet mondani, hogy bizonyos birtok
testeket, főkép ha nemzetiségi vidéken vannak, különösen, ha erdőtalajt foglalnak
magukban, a legnagyobb százalékban le ne kössünk. És e tekintetben teljesen
igazat adok Baross János t. képviselőtársamnak. A magyar statisztika ebben a
tekintetben rosszat mutat, mert hiszen a kötött birtokoknak, a hitbizományi birto
koknak csak 45%-a erdőtalaj, mig 55%-a mező és rét. Sokkal helyesebb volna,
ha az erdőtalaj lekötése történnék sokkal nagyobb százalékban.
Most is vettem egy birtokot, melyet Bornemissza Lajos t. képviselőtársam
volt szives felemlíteni, t. i. a hertneki birtokot, amelyen épugy, mint hivatali
elődöm például Zborón tette, az állami erdőőrök gyermekei számára internátust
kívánok alapítani. Én, ha az állami erdővásárlási alapból pénzt kapok, továbbra
is fogok erdőt szerezni. (Élénk helyeslés a jobboldalon.) Ha ráutal ugyanis a
szocziális szükség arra, hogy itt-ott földet kell majd adni a hitbizományok békés
felszabadítására, akkor, ugy kontemplálom, ezekkel az erdőbirtokokkal fogom az
illetőket kárpótolni. (Általános helyeslés.)
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Utivázlatok a Balkánról.
közelmúltban három hetet töltöttem a Balkánon. Jóllehet
rövid volt az idő ahhoz, hogy mélyebb betekintést nyerjek
az ottani erdészeti viszonyokba, még sem lesz egészen
fölösleges legalább az impressziókról számot adni.
Erdész szemmel nézve a Balkánt, rendkívül elszomorító kép
tárul elénk. Már a vasúton való utaztomban is volt alkalmam
fogalmat alkothatni az erdők siralmas állapotáról, de nem tették
kedvezőbbé a képet a később tapasztaltak sem, amidőn egy-egy, a
kultúrától távolabb eső mellékvölgyön „more patrio" váltott lovak
kal kocsin utaztam.
Töméntelen a karszt, az elkopárosodott legelő, a kecske- és
juhlegeltetéssel agyonkinozott fiatalos, helyesebben az örök fiatalos
képét mutató, de valójában már elég koros, agyonrágott bokros
erdő.
Tulajdonképeni utazásom czélja Bulgáriának déli részén, a
török határon elnyúló „Rila" hegycsoport megtekintése volt.
Megelőzőleg azonban néhány szót Bulgáriáról.
Mondhatni rohamos léptekkel halad előre a fejlődés terén,
úgyhogy már manapság is a balkán államok között elsőrangú
szerep illeti meg. A bolgár tulajdonképen ural-altáji rokon nép
faj, de már a IX. században elszlávosodott annyira, hogy manapság
már a szláv elem jutott túlsúlyra; aki tótul tud, egy kis jóakarattal
egészen jól meg tudja értetni magát közöttük. Igen józan, meg
bízható nép, s kivéve az eltörökösödött vidékeket, igen szorgalmas
munkás. Ez utóbbi helyeken ő is hódol a keleti szokásoknak,
amely a munka kerülésével jár. Analfabétája alig van, olyan jó
az elemi oktatás. A müveit Nyugat kipróbált intézményeit egymás
után ülteti át, de persze az óriási nehézségeket — sok évszázad
tétlenségének következményeit — rövid pár évtized alatt áthidalni
lehetetlen.
így áll többek között uj, teljesen modern erdőtörvényével,
amely nemrégiben 1904-ben lett meghozva. A törvény jó, de a
végrehajtása az adott viszonyok között rendkívül nehéz.
Az erdők kiterjedése*) mintegy 3 millió hektár, vagyis az
*) Schwappach adatai nyomán.

összterületnek mintegy 30°/o-át üti meg. Ebből mintegy 900.000 ha
állami, 1,500.000 ha községi erdő, a többi alapitványi, egyházi és
magántulajdon.
Általában jellemző a birtokmegoszlásra, hogy nagy- és közép
birtok, leszámítva az államot és egyes klastromokat, alig van s
úgyszólván az egész ország a kisbirtokosok kezén van. Innen
magyarázható az a demokratikus közszellem, amely ott minden
kit áthat.
Rendkívül nehézkessé teszik az erdőtörvény végrehajtását a
rendezetlen birtokviszonyok, a török uralom idejéből fönmaradt
sajátságos haszonélvezeti jogok, a kataszter hiánya s legfőképen
az, hogy az anyagiakkal is küzdő állam nem rendelkezik elegendő
erdőtiszti és erdőőri személyzettel. Ehhez járulnak még az ország
politikai viszonyai, amelyek igen megnehezítik az állandó tiszti
személyzet alkalmazását, mert a gyakran váltakozó politikai pártok
bukásával a tisztviselők is többnyire állásukat vesztik.
De mindenekfelett a legnagyobb baj abban van, hogy még
manapság is a népnek főjövedelmi, elsőrangú megélhetési forrása
az extenzív állattenyésztés; a sok millió juh és kecske pedig az
amúgy is agyonsanyargatott erdőknek sehogy sem barátja.
En«yi mindenféle nehézség közepette rendet teremteni, az erdőfentartási intézkedéseket az életviszonyoknak megfelelő módon
hol méltányosan, hol szigorral végrehajtani ugyancsak erős munkát
és tapintatot igényel.
Az a néhány százezer hold vágható erdő, amely még a Balkán
északi lejtőin, a Strandzsán, Sredna-Oorán, a Rilán és Rodopén
visszamaradt, vagy olyan hozzáférhetlen szurdokban húzódott meg,
ahová a kapzsi ember keze el nem ér, vagy pedig lassanként
máris áldozatul esik a lehető legprimitívebb parasztfürészek pocsé
koló üzemének.
Az utolsó vasuti állomástól, Radomir-ból két napi kocsizás
után értem el én is egy ilyen „távolságmentette" oázishoz: a
„Rila" hegycsoporthoz.
Az ottani klastromnak mintegy 6000 ha kiterjedésű erdőbirtoka egy bolgár vállalkozónak 20 évre van bérbeadva olykép,
hogy a vállalkozó minden kitermelt 30 cm felüli fenyőrönkő
m -jeért 2 frank 20 centime-t fizet.
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Az egész erdőbirtokon kelet-nyugat, illetve északkelet-észak
nyugati irányban két 1 3 — 1 5 km hosszú fővölgy húzódik végig
mindegyik bővizű, usztatásra alkalmas hegyipatakkal. A két fővölgy
összetorkolásánál már többnyire erdőtlen vagy letarolt meredek
sziklás részletek kisérnek a mintegy 20 km távolságra a török
határon fekvő 11 keretes fürésztelepig.
A jelenlegi kitermelés a lehető legkezdetlegesebb. Már maga
a vágás össze-vissza, rendszertelenül hol egyik, hol másik mellék
völgyben folyik, az usztatás szintén helytelenül van vezetve; mire
a rönkök a fürészhez leérnek, valóban szánalomra méltóan néznek
ki, mert legnagyobb részük huzamos ideig hevert a vízben. A felfürészelés drága munkásokkal maláriás vidéken történik, a fürészáru
kezelése, felrakásolása a lehető leggondatlanabb! Hat-nyolcz méter
magas deszkarakatokban szorosan egymásra fektetve hevernek a
máris kékfoltos deszkák, de ez szerintük mit sem tesz, mert úgyis
j ó áron kel el a nagy kereslet folytán. Ha hozzáveszszük, hogy
fürészárut csekély teherbírású apró ökrökkel még 64 kilométernyi
távolságra kell fuvarozni, hogy a legközelebbi viczinálist elérjük,
tisztában lehetünk azzal, hogy a szerencsés vállalkozó még ilyen
olcsónak látszó üzlettel sem boldogulhat, pedig ott ezt a selejtes
árut 50—70 frankkal fizetik.
Milliók hevernek ebben a gyönyörű két völgyben, de az is
való, hogy minden fejszecsapással legurul egy-két ezüstpénz haszon
talanul a semmiségbe. Fájdalom, 7 0 — 1 0 0 kat. holdas széldöntétéseket is láttam, amelyeket egyáltalában nem termelnek ki. íme
egy kép a már intenzivebb módon kitermeltnek képzelt erdők
használatáról!
Az erdő a már említett két fővölgy összetorkolásánál mintegy
1000 m magasságban gyengébb minőségű bükkössel köszönt be,
amely a völgyek északnyugati hajlásain 1300 m magasságig halad
fel. Itt már a jegenyefenyővel elegyedik s mintegy 100 m széles
elegyes övön tul átadja az uralmat a fenyvesnek, amelynek sötét
zöldjét már csak egy-egy eltévedt nyárfa szakítja meg. Sajátságos,
hogy az erdők zöme a két fővölgynek úgyszólván kizárólag az
északi és északnyugati lejtőin terül el, mig a délkeleti oldalak
közül az egyik fővölgyben levő úgyszólván kopasz, s csak helyen
ként van elterebélyesedett tölgyekkel borítva, a másik fővölgynek

hasonló kitettségü oldalán pedig leginkább gyér záródású erdei
fenyőállomány húzódik meg.
Az állomány zöme fenyő. Es pedig legtöbb a jegenyefenyő,
majd pedig közel egyenlő arányban foglalnak tért: a luczfenyő,
erdei fenyő és a Pinus Peuce. Legalul találjuk a jegenyefenyőt,
ezt követi a lucz- és erdei fenyő öve, legfelül van a Pinus Peuce.
Már itthon figyelmes lettem erre a rendkívül érdekes fanemre.
Kinézése, alakja teljesen azonos sima fenyőnkével. Különösen a
fiatal fácskák hasonlítanak rá ezüstszürke kérgükkel, hasonló
képpen ötösével álló selymes tűikkel. 1500—1700 méter magasságban
még több száz holdra menő összefüggő, helyenként lucz- és erdei
fenyővel elegyes, helyenkint elegyetlen állományokat találtam.
Törzse vaskos, márványoszlopra emlékeztető. Mintegy 1600 m
magasságban döntettem egy próbatörzset, amelynek hossza a
vágáslaptól a csúcsig 27 80 ni volt. Kétméteres szakaszokat képezve
a középátmérő volt:
-
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A kéreg vastagsága a törzs vágáslapján 3 cm, a törzs közepén
1*5 cm; kora 200 év.
Fája kitűnő, jóságra nézve körülbelül a luczfenyő és havasi
fenyő között állhat. Évgyűrűi igen finomak, egyenletesek, átlagban
1'5 mm szélesek. Gyantatartalma csekély, gyalulni igen könnyen
lehet s éppen ezen sajátságáért s illatos fájáért az asztalosok
(„mura" néven) rendkívül kedvelik.
Mondhatni rendkívül szép, hasznos, igénytelen fanem (mert
bizony helyenként sziklás oldalon is vidoran tenyészik), amely
bizonyára a mi délvidéki magashegységi érdelükben Is erdőgazda
sági jelentőséggel biró jontos szerepet tölthet be.
ígéretét bírom az ottani erdésznek, nemkülönben az erdészeti
osztály vezetőjének, hogy tobozéréskor néhány kiló magvat kísér
leti czélra mi is kapunk.
Azt mondanom sem kell, hogy a többi fanemekből is gyö-

nyörü állományokat láttam. A 4 0 — 4 3 méteres törzsek nem mentek
ritkaságszámba, ilyen óriási magassági növekedés mellett pedig
természetesen impozáns tömeget képviselnek. Meglepő volt az a
tény, hogy a törzsek magassági növekedését tekintve, a különbség
nem volt szembeötlő a magas régiókban 1 7 0 0 — 1 8 0 0 m magas
ban s az 1300—1400 m magasban előforduló törzsek között.
*
A török határon lévén, rövid kirándulást terveztünk a leg
közelebbi török városkába, remélvén, hogy a Vodinica planina,
az Arisvanic és Perin hegycsoportok aljában elterülő, hasonló
terepviszonyok között lévő fenyőerdőségekből is látunk valamit.
Sajnos, a látszat csalt, mert azok megközelítése — eltekintve egyéb
nehézségektől — néhány napig tartott volna.
Hallomás szerint a kép ugyanaz; rombolás, pusztítás, a viszo
nyok rendezetlensége ellenben fokozottabb. Különösen az elmúlt
napokban nem igen mutatkozott tanácsosnak a török erdők meg
tekintése, mert könnyen kémnek nézhetik az érdeklődőt, különösen
ha fényképezőgéppel indul körútra.*)
Visszatérve Bulgáriába, a Dupniczától Küsztendil felé vezető
fővölgyön utaztunk végig, amelyen az eléggé kultivált szántó
földeken kivül már gonddal ápolt gyümölcsösöket is láttunk.
Bármilyen jó hire is van a bolgár kertésznek minálunk, azt tapasz
taltam, hogy odahaza nem elsőrangú gazda. Hogy egyebet ne
mondjak, egyszarvú faekével úgyszólván csak kaparja a földet,
amely egyébként olyan jóminőségü, hogy igy is terem „neki" eleget.
Kelet-Rumélia már ismét más képet mutat; ez már valódi
Kánaán lehet; ameddig a szem ellát, mindenfelé jól művelt mező
gazdasági (helyenként rizs-) földeket láthatni.
Ha jobban belepillantunk a keleti ember életmódjába, élet
szükségleteibe, első tekintetre meggyőződhetünk róla, hogy a fa
fontos szerepet játszik életében.
Építkezésre úgyszólván kizárólag fát használ; különösen nagy
keleté van a vékony méretű épületi fának és szelvényárunak.
•) Egy évvel ezelőtt egy német erdőfelügyelőt fogott igy el a török csend
őrség, akit kénytelen-kelletlen Salonikibe kisértek le s aki csak Izmail pasa
jóindulata folytán rázta le kellemetlen útitársait.

Egyebet ne mondjak, hát járja be valaki Stambul (Konstantinápoly
ó-török része) utczáit s meggyőződhetik arról, hogy mit fogyaszt
hat Kelet építkezésekre. Egy pillantás a forgalmas utcza képére
és nincs rá eset, hogy ne látnánk valamerre deszkákkal, geren
dákkal, tűzifával megrakott öszvéreket baktatni. Itt kuriozumképen
meg kell említenem, hogy bolyongásaim közepette egy alkalommal
egy faraktárra bukkantam. Az egyik oldalon óriási rakás vékonyméretű, IV2 m. h. széles, 5—10 cm vastag bükk-, gyertyán-, karó
hevert, a másikon pedig rendetlen halmazban inkább talpfának,
mint épületanyagnak kinéző nagyolt gerenda tölgy-, bükk-, kőris-,
ákáczfából. A térnek közepén 4 m magas háromláb állott, amelyen
a famérleg volt elhelyezve; egyik oldalon a kalitka, másik oldalon
pedig egy majdnem egy méter magas, csonka kúpalakú vassulymérték; leghátul álldogáltak a jó szerencsére várakozó teherhordó
öszvérek hajcsáraikkal egyetemben.
A fogyasztás már manapság is olyan mérvű, hogy tán BoszniaHerczegovina kivételével lassanként valamennyi Balkán állam
bevitelre szorul, amely bevitel a még meglévő erdőrészek rohamos
kihasználása után tetemesen emelkedni fog. Ha mindezeket össze
vetjük s iigyelembe veszszük, hogy hazánknak természetes viziutja
van a Balkánra, nyilvánvaló az a fontos szerep, amelyre a magyar
erdőgazdaság és fakereskedelem hivatva van. Mi megszoktuk már
Keletet nem becsülni, vele nem törődni, pedig nekünk volna első
sorban érdekünk ott piaczot teremteni, a természet nyújtotta előnyös
helyzetet kihasználni.
A látottakat átgondolva, bizonyos jóleső érzés vett erőt rajtam,
amidőn önkéntelenül is összehasonlítást tettem az otthoni és a
balkán államok erdészeti viszonyai között s az összehasonlítás
ugyancsak hazánk javára esett. (Ezzel ugyan nincs sok mondva,
mert a kulturátlanság kifejezésére közkeletű jelző a „balkáni" szó,
de én az összehasonlítást nem annyira a kezelésre, mint a még
meglevő állományok terjedelmére, használhatóságára értem.)
Nyilvánvaló továbbá, hogy a balkáni államok fejlődése az
utóbbi időben rendkívüli lendületet vett s erre való tekintettel
ugyancsak résen kell lennünk, hogy a természetszerűleg a mi
ölünkbe hulló gyümölcsöt: ottani gazdasági
érdekeinket más

élelmesebb s a világpiaczon jártasabb nemzetek előlünk el ne
kaparitsák. Exportképes fakereskedelmünk előtt itt a tervszerű
munkálkodás óriási tere nyilik.

Az erdei gyógynövények és azok értékesítése.
Irta : Dr. Rapaics
r

Rajmund.
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utóbbi években — elsősorban is dr. Páter Béla gazd.
akad. h. igazgató, egyetemi m. tanár kezdeményezésére —
a gyógynövények gyűjtésének és termelésének ügye iránt
egyre szélesebb és szélesebb körökben indult meg az érdeklődés,
úgyhogy ma már a gazdák, főként a kisgazdák és a kertészek
között többen foglalkoznak gyógynövényekkel és pedig elsősor
ban azok termelésével. A vadontermő gyógynövények gyűjtésére
főként a tanítók és a lelkészek körében indult meg mozgalom,
akik ezeknek az ismereteknek a terjesztésével nemcsak társadalmi
missziójuknak tesznek eleget, hanem elég szép mellékjövedelemre
is tesznek szert vele.
L\

Ugy gondolom, hogy az erdészeti körök érdeklődése is jöve
delmet fog hozni, ha figyelmüket az erdőben vadontermő gyógy
növények gyűjtésére sikerül felhívni. Az erdő sok igen értékes
és mindig könnyen értékesíthető iratos füvet rejt lombjai alatt
s ezek között nem egy olyan is van, amely nem is termelhető,
vagy legalább is a vadontermő értékesebb, mert méregben vagy
írben gazdagabb.
Bizony kár ezek mellett az officzinális növények mellett min
den figyelem nélkül elmenni, mert ha összegyűjtjük őket s aztán
értékesítjük, tisztességes mellékjövedelemre tehetünk szert. Termé
szetesen nem a java erejében levő férfinép való erre, hanem első
sorban is a fiatalság, amelynek még egyéb dolga nincs s az
erősebb dolgot nem is birja, azután pedig az öregek, akik külö
nösen a pepecselő munkával szívesen elszórakoznak.
Nincsen olyan erdő, amelyben egyik vagy másik gyógyító
fű található ne lenne nagyobb mennyiségben, nincsen tehát egyet-

len erdész sem abban a helyzetben, hogy ezeket a füveket ne
gyüjthetné.
Alább majd felsorolom ezeket az erdei gyógynövényeket, most
még elöljáróban volna egynéhány szavam az iratos füvek és
jóféle gyökerek gyűjtésére és szárítására, valamint értékesítésére
vonatkozólag. Persze mindent, amit kellene, itt el nem mondhatok.
Akinek a lelkében nyomot hagynának szavaim, s nekilátna az
erdésznek keze alatt lévő gyógynövények gyűjtéséhez, az ne saj
nálja azt a néhány koronát, amibe a gyógynövényügy hazai apos
tolának szép és hasznos könyve kerül s vegye meg dr. Páter Béla
„A vadontermő gyógynövények" czimü müvét, amelyet Buda
pesten a Pátria könyvkereskedés árusít.
Aki tehát felbuzdul s nekiáll gyógynövények gyűjtésének,
az a következőket tartsa szem előtt. Mindenekelőtt nézzen körül a
környéken s figyelje meg, hogy milyen gyógynövény terem ott
szedésre érdemes mennyiségben. Ha csak egy van, akkor is
érdemes gyűjteni; ha többől lehet választani, akkor tessék vala
melyik gyógynövényárukereskedőhöz fordulni s ez majd megírja,
hogy melyik a legértékesebb s akkor ezt kell gyűjteni.
A gyökeret, levelet, virágot persze meg kell szárítani, már
csak azért is, mert nyersen nem lehet szállítani. Legegyszerűbben
a napon lehet szárítani az árut, de a hosszabb ideig száradó holmit
fel kell rakni a padlásra. Hanem aztán nem szabad a felrakott
holmiról megfeledkezni, mert bizony könnyen megfülled, meg
romlik, sőt meg is penészedik, s akkor aztán egy fillért sem ér.
Forgatni, rázogatni kell a begyűjtött növényeket, hogy bajuk ne
legyen s szépen száradjanak. Különösen esős időben kell erre
gondolni.
Mindig csak jóravaló és tiszta holmit gyűjtsünk s azt szépen,
tisztán tartsuk, mert az elsőrendű árunak aránytalanul jobb az ára
s ezt könnyen és biztosan lehet értékesíteni, ellenben a gyengébb
minőségű vagy pláne selejtes árut csak akkor veszik meg a be
váltó kereskedők, ha az illető czikkből igen nagy a kereslet.
Ami a gyógynövények értékesítését illeti, arra nézve ma már
nincsen panasza a gyűjtőnek, mert a gyűjtött holmi könnyen és
tisztességes áron értékesíthető. Az eladó áruból mintát kell küldeni
a kereskedőnek s levélben megírni, hogy mennyi a készlet s akkor

az árat azonnal megtudhatja a gyűjtő. Egyáltalában jó a vevővel
összeköttetésben lenni, hogy a kellő körültekintéssel végezhessük
a munkát.
Értékesíteni az alábbi czimeknél lehet a gyógynövényárut:
Bednárik József tanítónál, akinek most már nagy a forgalma
s néhány gyógyító növényt korlátlan mennyiségben is átvesz;
Nyitraszucsányban (u. p. Bélaudvarnok) lakik, aki tehát gyűjt,
hozzá is fordulhat; Rohr Jakab kereskedő Szegeden; Szerdahelyi
Károly gyógyszerész Bégaszentgyörgyön.
Ilyen ügyekben különben a miniszteri kirendeltségekhez is
lehet fordulni, sőt a Hegyvidéki Kirendeltségnél Munkácson szer
vezve is van az értékesítés ügye. Egyébként mindenféle, a gyógy
növényekre vonatkozó kérdésre a kolozsvári m. k. Gazdasági Aka
démia gyógynövénytelepe ingyen ad teljes felvilágosítást.
Az erdésznek kéznél levő gyógynövények, amelyek állandóan
élénk forgalom tárgyai, a következők:
1. Achillea millefoliutn : cziczkafark vagy cziczkóró. Nem erdei,
de igen közönséges növény, amely erdők mentén is bőven akad.
Június és július hónapban kell szedni, leveleit a szárról le kell
szedni s megszárítani. A virágot is lehet gyűjteni, azt is megveszik.
A szárított áru ^-jáért az idén 25 K-át is fizetnek.
2. Aconitum napellus: sisakvirág. Hegyvidéki, még pedig
főként magashegyi növény, amely a magashegyi réteken néhol
bőven szedhető. Nagyon mérges és a vadorzók vadat szoktak vele
mérgezni. Főként a gumóiban van sok méreg, de a levele is
nagyon mérges. A gumókat virágzáskor kell gyűjteni és csak a
friss gumókat kell összeszedni. A megszárított gumókért ^-ként
60 K-át szoktak fizetni. A leveleket virágzás előtt kell szedni s ha
megszáradt, mázsáját 36 K-ért veszik meg.
3. Archangelica qfficinalis: angyalgyökér. Magas hegyvidékek
ritka növénye, amely főleg patakok mentén található. Gyökere
használatos s ezt késő őszszel vagy kora tavaszszal kell szedni,
amikor nincs lombja a növénynek. A szárított gyökeret a bogár
ság is nagyon szereti, azért sietni kell eladásával. Értéke ^-ként 60 K.
4. Arnica montana: árnika. Hazánknak főként északkeleti
magas hegységeiben terem réteken. Tőkéje, levele és virágzata
értékesíthető, de főként tőkéje és virága. A tőkéket akkor kell

szedni, ha kisujjnyi vastagok s megszárítva ezt az árut <7-ként
75 K-val veszik meg ebben az évben a kereskedők. A virágfejek
közül csak az épeket szabad gyűjteni s szárítani, amelynek <7-ját
jelenleg 80 K-val veszik meg.
5. Aspidium filix mas : pajzsos páfrány. A hegyvidékek erdei
ben közönséges mindenfelé. Tőkéjét kell szedni s róla a leveleket
levágva, a pikkelyeket lefejtve, szárítani. Az áru ^-ja 20 K értékű,
de tavaly például 6 0 — 8 0 K-t is fizettek érte.
6. Atropa belladonna:
nadragulya vagy farkascseresznye.
Lombos erdeinkben nem ritka növény, amely ugyancsak mérges.
Nagyon keresett czikk, amelynek az ára egyre magasabb lesz.
A hároméves növény gyökerét kell kiásni, mert az a legértékesebb.
Az áruért 5 5 — 7 0 K-át is fizetnek. A leveleket a 2 — 4 éves
növényről kell szedni és pedig olyankor, mikor a növény elvirágzó félben van. Egy-egy tövet három izben le lehet levelezni.
A szép áruért 65, a gyengébbért 55 K-t fizetnek <?-ként, sőt
mostanában még a szárastól szárított holmit és megveszik, de azt
már csak 32 K-val fizetik, igaz, hogy akár 10 vagonnal is el
lehetne adni.
7. Cetraria islandica: izlandi zuzmó. Magasabb hegységek
fenyveseiben terem néhol tömegesen, de néhol az alacsonyabb
tájon is van. Bármikor lehet szedni. Tisztán kell gyűjteni. Értéke
2 0 — 6 0 K között változik.
8. Colchlcum autumnale: őszi kikirics. Réteken terem, ahol
káros gyom. Jól érett magját kell gyűjteni, melynek <7-ját 90 K-val
fizetik. A gumóját is megveszik, de csak esetleg.
9. Erythraea centaurium: ezerjófű. Réteken és erdei tisztásokon
terem. Az erdeit kell gyűjteni elsősorban is, mert ezt jobban
fizetik. Virágzáskor kell szedni, amikor a levelei még nem kezdenek
sárgulni. Az erdeiért 55 K-t adnak, a mezeiért 50 K-t <7-ként.
10. Oentlana lutea: sárga tárnics. Ritka magashegyi növény.
Késő őszszel kell kiásni s hüvelykvastagságu gyökerét megszárítani;
9-jáért 2 8 — 3 5 K-t adnak.
11. Inula helenlum:
örménygyökér. Csak az ország déli
felében terem, de elvadulva másutt is található. Különösen patakok
mentén van. Őszszel kell kiásni, még pedig nagy, erős példányo
kat, amelyeknek ökölvastag gyökere is van. Értéke 20—25 K.

12. Juniperus communis: közönséges boróka. Hegyvidékeken
közönséges, de az Alföld homokján is nő s a delibláti boróka
bogyóiért jól fizetnek a bérlők. A megérett bogyókat kell szedni.
Értéke 16 K.
13. Lycopodium clavatum; kapcsos korpafű. Fenyvesekben
található magasabb hegységekben. Spóráit július—augusztusban
kell szedni. Fáradságos munka ez s éppen ezért a spórák ^-ját
300 K-val fizetik.
14. Orchis miütaris: vitéz kosbor. Dombos vidékeken, kaszá
lókon, erdők tisztásain nem ritka. A gumókat kell szedni, amelyet
megszárítva lehet értékesíteni szálepgumó néven.
15. Polypodium vulgare: édesgyökerü páfrány. Árnyas hegyi
erdőkben közönséges. Tőkéje használatos, ezt kell gyűjteni. Értéke
<7-ként akár 100 K is lehet.
16. Tilia: hársfa. A hársfa erdeinkben több helyen nem
ritka fa. T ö b b faja is van, amelyeknek mind hasznát lehet venni,
mert mindenik fajnak megveszik a virágait. A nagylevelü virágait
most 90 K-val, a kislevelüét és a fehérhárs virágját 75 K-val
fizetik ^-ként.
17. Valeriána officinalis: macskagyökér. Nedves réteken és
erdőkben terem s nem ritka, azonban csakis a hegyeken termő
keskenylevelü, kisebb termetű macskagyökér értékes. 2—3 éves
növényt kell keresnünk s annak a gyökerét kiásni, amely meg
száradva még erősebb illatú, mint a friss gyökér. 70 K-t adnak
<7-jáért.
18. Veratrum album: fehér zászpa. A hegység növénye, ahol
erdők szélén és réteken terem. Mérges növény. Tőkéje használatos.
Virágzás előtt kell ásni, s a tőkén a gyökereket rajta kell hagyni.
Értéke <?-ként 2 5 — 3 0 K.
Mielőtt czikkemet befejezném, mégegyszer hangsúlyozom,
hogy az itt elmondott szavak csak buzdításul szolgálnak s nem
elégségesek ahhoz, hogy valaki mindjárt ezek alapján nekilásson
a gyűjtésnek, ehhez alapos körültekintés kell s a dolgok jó ismerete
és átértése, mert ellenkező esetben, ha tudniillik csak kontárkodunk,
magunknak is, másoknak is csak bosszúságot szerzünk. Azért nem
kell elmulasztani pontosabb ismeretek szerzésére az emiitett
könyvet megszerezni, sőt nem árt egyenesen a kolozsvári m. k.

Gazdasági Akadémia gyógynövénytelepét és a kereskedő czimeket
is megkeresni.
Végül még csak azt említem meg, hogy a kolozsvári m. k.
Gazdasági Akadémián a Földmivelésügyi Minisztérium megbízá
sából dr. Páter Béla tanfolyamot is tart a gyógynövények gyűj
tése és termelése tárgyában, amelyre a jelentkező és felvett hall
gatók segélyt is kaphatnak.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
FELHÍVÁS
az őszi erdészeti

államvizsga

tárgyában.

A folyó év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók fel
hivatnak, hogy az ehhez szükséges engedélyért benyújtandó kér
vényeiket kellően felszerelve legkésőbb folyó évi augusztus hó
végéig az erdészeti államvizsgáló bizottság elnökének czimére
(Budapest, V., Zoltán-utca 16. sz.) bérmentve küldjék be.
Budapest, 1911. évi június hó 30-án.
Horvátit s. k.
miniszteri tanácsos,
mint az államvizsgáló bizottság elnöke.
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Változás a kincstári erdők vezetésében.
földmivelésügyi
ügyeit

vezető

minisztériumnak
osztálya

G y u l a miniszteri t a n á c s o s
alkalomból O

gazdát

Téglás

cserélt;

erdők

Tomcsányi
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Károly
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erdőtisztikar

egyik

szolgálatból

több

Működése,

szerepe

l e g u t ó b b i n é g y évtizedének
„Erdészeti

Lapok"

részéről

a

régi
mint

magyar

történetében
is

többször

méltatásban részesült, l e g u t ó b b a z o k 1 9 0 7 . évi X V I I I . füze
tében, d e méltó kifejezésre jutott a z o n m e l e g o v á c z i ó alkal
mával is, a m e l y b e n a szolgálatból kiváló tiszttársát a föld
mivelésügyi

minisztérium

erdészeti

tisztikara

f. h ó

részesítette, a m i k o r is a tisztikar n e v é b e n Morváik
miniszteri

tanácsos

a következő

szívhez

szóló

3-án

Sándor
szavakkal

b ú c s ú z o t t el a i á v o z ó t ó l :
Kedves barátom! Amióta itt vagy benn a központban, több
ször is voltam már igy nálad tisztviselőtársaim élén, hogy egy
vagy más alkalomból előtted érzelmeinknek kifejezést adjak s bár,
mint mindenki tudja, minden czeremóniával járó szereplés elől
kitérni szeretek, mégis mindig szívesen vállalkoztam erre a feladatra,
mert mindig valami örvendetes esemény alkalmából kellett neked
az állami erdőtisztikar legjobb kívánságait átadnom.
Ma, kedves barátom, nem ilyen zavartalan érzésnek hatása
alatt jöttünk el hozzád. A tegnapi hivatalos lap két rád vonat
kozó publikácziója hozott el ide, melyek közül az egyik arról ad hirt,
hogy Ő Felsége, urunk királyunk, a te nagy érdemeidet, melyeket
egy hosszú, tartalmas élet megfeszített munkájával szereztél, a
Lipót-rend adományozásával uj elismerésben részesíteni kegyes
kedett. Ennek a hirnek mindnyájan szivünkből örvendünk s büszkék
is vagyunk rá, mert fényes kitüntetésed bizonyos mértékben a
magyar erdészetre is fényt vet sugaraival. Ámde ez az örömünk,
bár mély és őszinte, még sem elég erős ahhoz, hogy elnémíthassa,
vagy habár csak háttérbe szoríthassa annak a másik publikácziónak
a szomorú hatását, amely viszont arról értesít bennünket, hogy
ugyancsak O Felsége kegyes engedélye alapján nyugalomba vonulni
kívánsz és már a legközelebbi időben végleg elhagysz minket.
Ez a két hír, ha nem is éppen ellentétes, de mindenesetre
dissonans érzéseket kelt föl bennünk, s én igazán azt sem tudom,
Erdészeti Lapok
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mivel kezdjem szavaimat, melyeket tisztviselőtársaim nevében most
hozzád kell intéznem.
Ha csak magam volnék itten, akkor nem sokat töprenkednék,
hanem egyszerűen megszorítanám a jobbodat s te e néma kéz
szorításból is kiéreznéd, hogy bizony engemet a szomorúság tart
fogva távozásod miatt/melyet részemről oly szívesen szerettem volna
elodázni arra az időre, amikor aztán együtt hagyhattuk volna el
közös munkálkodásunk szinterét, ahol ide s tova egy egész férfi
kort töltöttünk el együtt, kezdetben távol egymástól, de mindig
együtt érezve és egymást hiven támogatva, utóbb pedig itt bent
a központban egymás mellett, itt is, amott is példát szolgáltatva
arról, miként lehet és kell együtt munkálkodni azoknak, akik egy
eszme szolgálatában, habár különböző utakon, ugyanazon czél felé
törekszenek.
De hát tisztviselőtársaimmal együtt jöttem el hozzád s igy
szóval is meg kell mondanom, hogy mélyen fájlaljuk távozásodat
s fájdalmunkat csak csekély mértékben tudja enyhíteni az az öröm,
melyet kitüntetésed fölött érzünk és az a tudat, hogy te magad
vágyakozol a nyugalmasabb élet után.
Megértjük és
meg is nyugszunk
elvesztésedre, mert
körében, amelyről

méltányoljuk nagyon ezt az elhatározásodat,
benne, de ugyanakkor sajnálattal gondolunk
hát a te szereped nem olyan volt az erdészet
egykönnyen elfeledkezni lehetne.

Te egész férfikorodat az erdészet ügyének szentelted s nagy
részed van abban, hogy a magyar erdőgazdaság ma már önálló
lábon jár s szilárd alapokon biztos fejlődésnek indult. Nem is
tudok tehát elképzelni komoly gondolkozású, igazságszerető kollé
gát, aki most, távozásodkor, ne azzal a tisztelettel és nagyra
becsüléssel gondolna reád, melylyel csak az igazán kiválókat szok
ták a kartársak megtisztelni.
Közszolgálatodnak az eleje oda ér vissza abba a korba, amidőn
nagyjaink a magyar erdészet alapjait lerakni igyekeztek. Eleinte
neked is csak a téglahordó napszámos szerepe jutott a nagy mun
kában, de ebben a szerény munkakörben is kitűntél azzal a tulaj
donságoddal, hogy bármilyen feladatra készséggel vállalkoztál s
minden elvállalt feladatot sikeresen megoldani igyekeztél. Nem
csoda, ha nagyobb felelősség mellett csakhamar fontosabb hatás-

körhöz jutottál, úgyhogy mire a mult század nyolczvanas éveinek
az elején arra került a sor, hogy a megszületett magyar erdő
gazdaság évtizedekre szóló programmjának azon széles kereteit,
melyeket egyfelől az uj erdőtörvény, másfelől a kincstári erdők
uj szervezete jelöltek ki, komoly tartalommal töltsük ki, te már
ott voltál azok között, akikre kint a kerületekben a munkálatok
vezetése, irányítása várt.
Hogy milyen volt a feladata ezeknek a munkavezetőknek s
te a rád eső részt miként oldottad meg, arról én most nem fogok
részletesen szólani. Időm sem volna elég rá s lehet, hogy objek
tivitásom is hiányoznék ahhoz, hogy amit mondok, abban kellő
mértéket tudjak tartani, mert magam is résztvéve ennek a kor
szaknak a munkásságában, cselekedeteim sokféleképen összefoly
tak a másokéval, a tiéddel is.
Azzal azonban még sem fogok véteni a j ó izlés ellen, ha
ennek a korszaknak az elejéről néhány rád vonatkozó impresszió
mat emlékezetemben felfrissítem.
Ekkor én már itt voltam benn a központban, ahol az előbb
emiitett munkaprogramm részleteit kellett kidolgozni s azután a
kerületek munkájának beosztásával és irányításával lassanként az
életbe átvinni.
Szép és ideális feladat volt kétségen kivül; lelkesedtünk is
érte valamennyien, belefektetve munkánkba egész ambicziónkat és
tudásunkat, csakhogy mindent jól és helyesen csináljunk meg;
ámde tabula rasa előtt állva s kevés tapasztalattal rendelkezve, soha
sem voltunk egészen biztosak munkánk sikere felől; minden intéz
kedésünknek izgatottan lestük a hatását s idegesen, szorongó
érzéssel kérdeztük egymástól és magunktól, vájjon beválik-e az
életben is az, amit mi itt a központban oly lelkes odaadással
igyekeztünk jól és helyesen megtervezni.
Hát bizony eleinte — jól emlékszem rá — nem valami biz
tató volt a kép, amelyet a kinn történőkről szereztünk.
Körülbelül olyan volt ez a kép, mint a komor égboltozat,
midőn kavargó felhők kergetik rajta egymást; csak egy-egy hasa
dékon át engedve megpillantani először itt, azután amott a tiszta
kék eget.
Eleinte az erdészet egén is csak kevés ilyen világosodó folt
53*

volt látható először a kincstári erdészetnél, azután a törvény végre
hajtása körül és később a magánerdőgazdaság terén is.
És én oly élénken emlékszem rá, mintha ma történnék az
egész dolog, hogy amikor a legelső világosodó helyeket gon
dosan vizsgálni kezdtük, legelősször is a te fürge alakodat pillan
tottuk meg, amint tettél, vettél, biztattál és rendelkeztél, amint
csodálni való energiádat és bámulatos tevékenységedet átvitted
munkatársaidra is s amint a rendes, szabatos munkálkodás meghonosulása után átköltöztél egyik kerületből a másikba, hogy
megvesd ott is az alapját a rendnek és öntudatos fegyel
mezett munkásságnak. Azután láttuk átterjedni a rend és az
öntudatos tevékenységet a többi kincstári kerületekbe is s láttuk
miként villanyozta fel egyszersmind a ti sikeretek a kir. erdő
felügyelőségeket, sőt minket is itt bent, az úgynevezett törzskart,
mely bizony szintén csak a te és méltó társaid sikeres munkás
ságának eredményeiből meríthetett kitartást a további erélyes
munkásságra.
íme, kedves barátom, ilyennek látom én a te szerepedet az
erdészet terén. Lehet, hogy szemüvegem nem olyan objektív és
színtelen, mint amilyen a történetíróé, de azért meg vagyok
győződve, hogy lényegben az sem fog másként ítélni felőled, aki
majd higgadt tárgyilagossággal vizsgálja meg a mi dolgainkat.
Igen, kedves barátom, én hiszem, hogy az, aki egykor meg fogja
írni a mi érdekes korszakunknak a történetét s e kornak keretében
rideg tények alapján Ítéletet mond a szereplők felett, az oda fogja
felírni majd annaleseinkben azoknak a neve mellé, akik a magyar
erdőgazdaság zavartalan fejlődésének megalapozásában igazi érde
meket szereztek, a te nevedet is!
Légy meggyőződve tehát, ha el is hagysz most minket, egé
szen még sem válsz meg tőlünk.
Itt hagyod érdemes munkásságodnak az emlékét, melyet
nagyrabecsülésünkkel körülövezve híven fogunk megőrizni és el
viszed magaddal szeretetünket, melyet humánus gondolkozásoddal
és nemes jó sziveddel szereztél meg és amelyre éppoly büszke
lehetsz, mint sikereidre.
Menj el hát a nyugalmasabb életbe, ahová kívánkozol, s
búcsúzóul vidd el magaddal még két kívánságunkat is.

Az egyiket neked kell teljesítened avval, hogy mint mi téged,
te is megtartasz minket jó indulatodban és barátságodban. A másik
kívánságunkat a Gondviseléshez intézzük, kérve őt, hogy életed
nek hátralevő részét aranyozza be a megelégedésnek és lelki egyen
súlynak azzal a kedves derűjével, melyre élte végén méltón áhitozhatik mindenki, de különösen is érdemes rá az, aki kötelességeit
a hazával, hivatásával, családjával és a társadalommal szemben oly
tökéletesen teljesítette, mint te!
Megindultan

mondott

köszönetet

Tomcsányi

Gyula

miniszteri tanácsos.
Bucsuvételét m e g k ö n n y í t e t t e a földmivelésügyi miniszter
urnák

az az intézkedése,

melylyel

i n t e r n á t u s o k főfelügyeletével

őt a kincstári

megbizta;

erdőőri

tettvágya a n y u g a 

l o m b a n is kielégítést nyerhet, másrészt a régi, m e g s z o k o t t
kötelékek

fájdalmas

teljes

elszakítása is elmarad.

köszönetét fejezi ki tiszttársainak, h o g y őt

Őszinte

munkásságában

hathatósan t á m o g a t t á k s ü d v ö z ö l v e az ö r ö k é b e lépő T é g l á s
Károly miniszteri tanácsost, kéri tiszttársait, h o g y távozása
után is tartsák m e g jó e m l é k ü k b e n .
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A t á v o z ó helyét a kincstári erdészet vezetésében
Károly

miniszteri

tanácsos

foglalja

el.

Benne

Téglás
férfikora

javában lévő kiváló s z a k e m b e r került a n a g y m a g y a r k i n c s 
tári e r d ő b i r t o k élére, akinek eddigi s o k o l d a l ú s m i n d e n ü t t
sikeres

működése

nehéz feladattal
a

korszerű

biztosíték

arra, h o g y a m o s t

is m e g k ü z d s a kincstári

fejlődés

utján

előbbre

viszi,

reá v á r ó

erdőgazdaságot
hogy

az

úgyis

mint gazdaság, ú g y i s mint a m a g y a r állam egyik jelentős
szocziális és kulturális tényezője

megfeleljen

hivatásának!

KÜLÖNFÉLÉK.
Személyi hirek. A király Földi János m. kir. főerdőtanácsosi,
aki ez idő szerint a turini kiállításon képviseli a magyar erdészetet,
miniszteri tanácsossá nevezte ki; Csik Imre főerdőtanácsosnak
pedig a miniszteri tanácsosi czimet adományozta. Amint sajnálattal
értesülünk, ezzel a kitüntetéssel kapcsolatosan Csik Imre a föld
mivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának a kebeléből is
távozik és másnemű szerepkört fog átvenni, amelyben már eddig
is teljesen otthonos: a kincstári fürdők kormánybiztosa lesz. S bár
máskor örömmel látjuk, ha egyik-másik szaktársunk rokon vagy
legalább is határos működési körben beválik, illetőleg ott nélkülözhetlenné vált, ebben az esetben mégis nem szívesen nélkülözzük
majd Csik Imrét az erdészeti tevékenység körében, ahol eddig
oly sikeresen működött.
Közgazdasági e g y e t e m . A Magyar Gazdaszövetség üléster
mében a gazdasági érdekképviseletek és szakférfiak folytató
lagos értekezletet tartottak Földes Béla dr. udvari tanácsos, egye
temi tanár elnöklésével, amelyen tárgyalás alá vették a közgazdasági
és mezőgazdasági egyetemek tárgyában kiküldött bizottság ter
vezetét. Az értekezleten résztvett Bernát István a Magyar Gazda
szövetség igazgatója, Hegedűs Lóránt a Gyáriparosok Országos
Szövetségének igazgatója, Mandelló Gyula dr. egyetemi tanár,
Méhely Kálmán a M. Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesüle
tének titkára. Bund Károly az erdészeti egyesület titkára. Dömötör
László dr. ügyvéd, Czsttler Jenő dr. földmivelésügyi miniszteri
s. titkár és Balogh Elemér vezérigazgató, mint előadó.
A folytatott eszmecsere alapján az a nézet alakult ki, hogy a
közgazdasági egyetem székhelye legczélszerübben Budapest lenne,
esetleg vidéki telepekkel. A közgazdasági egyetem fölkarolná a
következő fakultásokat: 1. egyetemes szakosztály az alapvető és
közművelődési tárgyakból; 2. mezőgazdasági; 3. állatorvosi; 4. erdé
szeti; 5. ipari; 6. kereskedelmi és pénzügyi; 7. bányászati és
kohászati; 8. posta és közlekedésügyi szakosztályok. Az értekezlet
elhatározta, hogy fölkéri a gazdasági érdekképviseleteket és a leg
illetékesebb szakférfiakat, hogy az egyes fakultások részletes ter
vezetét és költségvetését dolgozzák k i ; elhatározta továbbá, hogy

a közgazdasági egyetem tervének elkészítésével párhuzamosan
mozgalmat indít a kvalifikaczionális törvény módosítására.
Az erdészet képviselője részéről hangsulyoztatott, hogy az
alapvető tantárgyaknak egyetemes szakosztályban való egyesítését
a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskolán szerzett tapasz
talatok alapján csak korlátolt mértékben fogadhatja el, mert a
közös előadások sok hátránynyal járnak és a speczializálás szük
sége már sok előkészítő és alapvető tantárgynál is szükséges.
Egyébként abban az esetben, ha a közgazdasági egyetem léte
sülne, egyéni nézete szerint abban az erdészeti íőiskolai oktatás
nak sem kellene hiányoznia, kéri azonban, hogy erre nézve első
sorban maga a főiskola meghallgattassák.
Az erdőkihasználás érdeke és a közutak. Valamely erdő
kihasználásánál elsőrangú érdek a jó közlekedés. Széles köröket
fog ennélfogva talán érdekelni a kereskedelemügyi miniszternek
1910. évi 76817. számú határozata, melynek lényege igy szól:
Az erdők kihasználásának fokozottabb biztosítása — kisebb
közforgalom mellett — nem elegendő ok arra, hogy valamely
közút a jellegének megfelelő osztálynál magasabb közúti osztályba
soroltassék.
Az indokolás a következőket mondja:
A vármegye törvényhatósági közönségének azon véghatározatát, melylyel
kimondotta, hogy Sz. és K . községek közt uj községi közlekedési közút létesí
tését szükségesnek nem tartja, illetőleg K. J . lakos erre vonatkozó kérelmét nem
teljesiti, K. J . felebbezése folytán felülbirálat alá vévén, azt indokain kívül azon
okból is helybenhagyom, mert egyrészt a kérdéses útnak Kecsétől Kecseszilvásig
terjedő része jelenleg is a községi közlekedési közutak sorába tartozik, ennek
Kecseszilvástól Szarvaskendig terjedő része, csupán az illető községeket érintvén,
csakis községi közdűlő közúti jelentőséggel bir. Ezen körülményt az is bizo
nyítja kétségtelenül, hogy a szomszédos és folyamodó állítása szerint érdekelt
községek a törvényhatósági bizottsági közgyűlés elhatározásában megnyugodtak;
másrészt, mert az erdők kihasználásának fokozatosabb biztosítása, a különben
is kisebb közúti forgalom mellett, nem elegendő arra, hogy valamely közút
jellegénél és forgalmánál fogva magasabb osztályú közutak közé soroztassék.
Sz. F.

Czim- és fizetésrendezés a Coburg herezegi erdészeti tiszti
karnál. A Coburg herezegi erdészeti tisztikarnál a következő
czimzések léptek életbe ez év július hó 1-étől: erdőgyakornok
czime ezután erdőmérnökgyakornok; erdőhivatali segédtiszt —

erdőmérnökjelölt; erdész — segéderdőmérnök; főerdész— erdő
mérnök; kezelő erdőmester— főerdőmérnök; I. oszt. erdőmester,
mint hivatalfőnök, erdőmester marad.
Uj czim és rang gyanánt három erdőtanácsosi állás van szer
vezve.
Az összes erdészeti tisztikar főnöke az erdőigazgató.
Fizetés tekintetében az erdőtisztek javadalmazása meghaladja
a kincstári tisztviselőkét; különös tekintettel volt az uradalom a
fiatalságra, amennyiben a segéderdőmérnöki állás az államvizsga
letételének feltétele mellett már négy évvel a főiskola elvégzése
után elérhető.
Az
előmenetel 5—5 évenként van biztosítva, a nyugdij,
özvegyek és árvák ellátása hasonlóképen megfelelőleg van ren
dezve.
Miként ünnepeljük a Madarak és F á k N a p j á t ? czim alatt
az Országos Állatvédő Egyesület ismét egy füzetet adott ki, mely
az egyesület által a mult évben kiirt irodalmi pályázat nyomán
díjazott kilencz pályamunkát foglal magában. E pályamunkák
czélja az, hogy a néptanítóknak a Madarak és Fák Napja meg
ünneplése körül való feladatát megkönnyítsék, útmutatást szolgál-
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A forrásvizeket nem keíí sem lehűteni,
sem fölmelegíteni. Szállodák fürdőkkel
egybeépítve. Egész évben nyitva. N a g y 
szerű tavaszi kúrák. Olcsó pensiók I Festői
hegyvidék. M i l l i ó s u j épitKezéseK.
UJ nagyszálló. Uí fürdők. HáziKuráK

500 év óta
gyógyítanak
köszvényt,
c s ú z t stb.

ProspeKtust Küld a fürdó'iéazjíatóság.
Egyesületünk t. tagjai messzemenő ked
vezményekben részesülnek. Bővebbet az
Erdészeti Lapok Í9ÍÍ. évi X I . füzete
tartalmaz, illetőleg a fürdőigazgatÓságtól

Rádiumos
kéneshöviz( 3 6 - 4 H . ) éS

iszapfürdői

tassanak és előadási mintákat nyújtsanak. Ezt a füzetet az Országos
Állatvédő Egyesület ( I X . Ernő-utcza 1 1 — 1 3 . ) a néptanítóknak kívá
natra díjtalanul és portómentesen megküldi. Aki a tárgy iránt
érdeklődik, a pályamunkákban gazdag és változatos anyagot fog
találni.
Elszámolás a „Mensa Academiea" ezéljaira befolyt a d o m á n y o k r ó l :
A főiskolai „Segélyző-Egyesület" elnöksége őszinte köszönettel és hálás elis
meréssel ujabban a következő adományokat nyugtázza: Selmeez-Bélabánya sz.
kir. város Mensa-adományának első félévi részlete és a Bányászati és Kohászati
Egyesület Salgótarjáni Vidéki Osztálya
100—100 K
A főiskolai „Ifjúsági Kör" (a műkedvelői előadás jövedelméből)
36 „
Zalatnai m. kir. bányakapitányság
15 «
Aradi m. kir. erdőhivatal, Párnái Attila és Kuzma Oyula ...
10—10 »
Urszinyi Györgyné és Stempel Gyula
... ... ... ... ....
5—5
Muntyán Izidor, Holics Endre dr., Ivancsó Bertalan, Daniek Géza, Szalóki
Sándor, Nagy László, Trauer Gyula és Szeleczky János 2—2 K, Remenyik Gusztáv
és Harkó Lajos 1 — 1 K.
Ez alkalommal emlékezünk meg a főiskolai ifjúsági kör június hó 10-én
tartott, kitűnően sikerült műkedvelői előadásáról, melyet a saját és a „Mensa"
pénztára javára rendezett és amikor a következő felülfizetések történtek: Bálás
Hugó dr. 12 K, Fodor László dr. és Kövesi Antal 10 — 10 K, Faller Károly és
Magdics János 5—5 K, Grünwald A. 3 K, Jankó Sándor, Kuti Isván, Hegedűs
Gyula dr., Makávé Miklósné és Ungár Kálmán dr. 2—2 K, Csányi Ottó,
Millenovich Ferenc és Nemes Hugó 1—1 KA felülfizetések összege 58 korona, amelyből 29 korona illeti a „Diák
asztalt". Az eddig befolyt adományok összege 5957 korona.
e>$ r > ? c > ?

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.
(Kérjük az u r a d a l m a k t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.)
A személyem körüli minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar
miniszterelnököm előterjesztésére Tomcsányi Gyula földmivelésügyi minisztériumi
miniszteri tanácsosnak nyugalomba helyezése alkalmából Lipót-rendem lovag
keresztjét díjmentesen adományozom.
Kelt Lainzban, 1911. évi június 19-én.
FERENCZ JÓZSEF s. k.
GRÓF KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY s. k.

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére megengedem, hogy
Tomcsányi Gyula miniszteri tanácsos állandó nyugalomba helyeztessék s egyben
Földi János főerdőtanácsost miniszteri tanácsossá kinevezem, továbbá Téglás
Károly főerdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi czimet és jelleget, Csik Imre
főerdőtanácsosnak pedig a miniszteri tanácsosi czimet díjmentesen adományozom.
Kelt Lainzban, 1911. évi június hó 17-én.
FERENCZ JÓZSEF s. k.
GRÓF SERÉNYI BÉLA s. k.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Téglás Károly miniszteri tanácsosi
czimmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdőtanácsost megbízta a vezetése alatt
álló minisztérium erdészeti (I/B) főosztályának a vezetésével.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőtisztek összesített közös
rangsorozati létszámában Blickhardt József, Seemayer Bódog, Kellényi Arrnand
és Bárány Károly m. kir. erdőmérnökgyakornokokat m. kir. erdőmérnökjelöltekké
nevezte ki.
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Csatay Gyula végzett erdészeti főiskolai
hallgatót az állami eidőtisztek összesített közös rangsorozati létszámába, a balassa
gyarmati m. kir. állami erdőhivatal kerületéhez tartozó egri m. kir. járási erdő
gondnoksághoz ideiglenes minőségű m. kir. erdőmérnökgyakornokká nevezte ki.
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál
teljesitett befizetések 1911. évi június hóban.
A rövidítések m a g y a r á z a t a :
Alapitványi kamat
Alapitványi tőketörlesztés
Altiszti segélyalap

Átfutó bevétel

= ak.
— = att.
= Asa.

= áb.

Bedő Albert alapitvány — ...
=
Bűkktüzifa romlása stb
_ ... =
Egyéb bevétel
— _ ... ... — =
Lrdei facsemeték nevelése ...
... —
Erdészeti épitéstan I. rész (középi
téstan) I. kötet ...
=
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. =
Erdészeti épitéstan II. rész (Ut-,
vasút- és hidépitéstan)
=
Erdészeti Géptan
=
Erdészeti Lapok egyes füzetei
=
Erdészeti Növénytan II. rész
=
Erdészeti Nyereségszámitástan.- — =
Erdészeti rendeletek tára
=
Erdészeti zsebnaptár...
=
.Erdő" czimü lap
—
=
Erdőbecslés tan II. kiadás
— =
Erdőértékszámitástan II. kiadás _ =
Erdőőr —
.- =
Erdőrendezéstan
=
Erdőrendezéstan (Fekete) —
=
Erdő berendezések
—
=
Erzsébet királyné alapitvány
=
Értékpapírok kamatai — — — — =
Fából készült czukor és alkohol ... =

:

BAa.
Btr.
Egy.
Ecs.
Eép. L I .
Eép. 1.2.
Eép. II.
Egt.
EL.
Nvt. II.
Enyt.
Ert.
Npt.
Eld.
Ebt.
Eét.
Eő.
Rz.
Rzf.
Eb.
E . a.
Ék.
Fcza.

Flazánk házi faipara (Gaul Károly) = t i . F.
Értekezések az erdőrendezés köréből = Ée.
Hirdetési dij az E . L.
= hd.
Hirdetési dij az „Erdő"-ben
= Ehd.
Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik.
Kedvezményes lapdij
— ... = kid.
Készpénzalapitvány
—
= k. a.
Külföldi fanemek tenyésztése
= Kft.
Lakbér
lb.
Lapdij (Erd. Lapok) ...
= ld.
Legelő erdők (Eőldes ] . )
= FL.
Legelő-erdők berendezése ...
... — M. L .
Magyar Erdészeti Oklevéltár
... = E O T .
Népszerű növénytan
= N. Nvt.
Ő Felsége fénynyomatu arczképe— = Ő F a .
Perköltség
= Prk.
Postaköltség
= pk.
Rendkívüli bevétel
... = rb.
Rendszeres növénytan I. R.
— Rnt. I.
Szálaló Erdők Berendezése...
= Szeb.
Számtan erdőőri szakiskolák részére = Sz.
Tagsági dij
= td.
Tangens-táblázatok ...
= Tt.
Gr. Tisza Lajos-alapitvány
— TLa.
Titkári nyugdijalap
= t. ny. a.
Tölgy és Tenyésztése
— ... == Töt.
Vadászati ismeretek kézikönye
= Vik.
Wagner Károly alapitvány.
... = WKa.

Albrich Qyula td. 16.—. Alföldi gazd. egyes. npt. 3.—. pk. —.45. Gróf
Andrássy Gyula urad. td. 16.—. Bálás Béla td. 16.—. Bund Károly tnya. 26.—.
Barsi Árpád td. 32.—. Bodnár Richárd att. 40.—, ak. 12. Bossányi István ak.
16.—. Bagánics János npt. 3.—, pk. —.45. Bielek Ede td. 16.—. Brannich Gyula
td. 5.—. Berndt Richárd td. 16.—. Borik Károly hd. 9.60. Bóna Endre td. 4.—.
Beszterczebányai erdőig, hd. 24.25. Bustyaházai erdőhiv. hd. 28.55. Benedek
Albert td. 16.—. Özv. Beráriu Györgyné att. 96.—, ak. 19.—. Beszterczei erdőig,
hd. 141.17. Böhm Vilmos td. 16.—. Czimra József td. 20.—. Csavari János npt.
3.—. Craus Géza att. 18.—, ak. 5.—. Ifj. Demel Hugó td. 16.—. Dercsényi
Kálmán Ebt. 6.—, pk. —.72. Divald Béla att. 13.—. Danielisz Elek td. 16.—.
Deák János td. 16.—. Ercsényi István td. 10.—. Erdő szerk. Rz. 10.—, Ttny.
6.—, Ebt. 8.—, Ecs. 4.—. Erdei János td. 48.—. Erdőre 267.85. Farkas István
td. 8.—. Földmiv. min. hd. 187.75, npt. 24.—, Ert. 4.—. Földes János
att. 10.—. Fábry Alajos td. 16.—. Ferenczi Ede hd. 7.55. Fábián Béla td. 16.—.
FischerColbrie Emil Eő. 6.—, npt. 3.—. Fersíer Ede npt. 2.—, Sz. 1.50, pk.
—.55. Franciscy Vilmos td. 16.—. Fakeresk. r.-t. npt. 3.—. Fazekas Ferencz td. 1 6 . —
Gulácsy Dezső ak. 15.— . Gyarmaihy Mózes td. 16.— . Hyna Oltó td. 16.—.
Hochfelder N. npt. 3.—. Halász Zs. Ecs. 4.—, pk. —.12. Hacher Gyula td.
16.—. Hám Ferencz td. 16.—. Hohoss János td. 8.—. Hosszú János td. 16.—.
Jancsó Gyula td. 16.—. Jausz Sándor td. 16.—. Junghans E. hd. 172.50. Koncsag Mihály Eő. 6.—, pk. —.55. Kovács Pál td. 16.—. Kozma János fle. 160.—,
pk. —.55. Kalliwoda Andor Rut. 8.—, Gépt. 4.—, pk. —.90. Kovordány Tamás

td. 16.—. N. Kiss Ernő td. 16.—. Kovács Aladár att. 14.—. Koppányi Lajos
td. 16.—. Karácsfai v. urb. hd. 20.05. Kacsó András td. 16.—. Qióf Károlyi L.
urad. hd. 33.10. Kassa város hd. 32.95. Kolcser János npt. 3.— pk. —.55.
Kronberger Mór és fia hd. 6.55. Kolecsányi László td. 16.—. Komán Artúr td.
16.—. Libohorszky József tnya. 3.—. Loványi Heribert td. 16.—. Lenhard Antal
td. 16.—. Lipcsey László td. 8.—. Linhart Ödön td. 10.— . Makarja község
hd. 16.15 és 13.75. Máthé Ambrus td. 16.—. Mojzer Károly Ée. 4.—, pk.
—.45. Martinkovics János, td. 16.—, Eő. 6.—, Sz. 1.50, npt. 2.—, pk. 1.—.
Özv. Muhos Istvánná ak. 15.—. Modern hirdető hd. 2.—. Németh János
lb. 60.—. Nechay Oszvald td. 8.—. Nemetz János td. 32.—. Neuhöfer
u. Sohn hd. 10.50. Orosz Simon td. 16.—. Omischl Mihály td. 16 —
Orosz Zoltán td. 8.—. Onczay László td. 8.—. Papp Béla td. 10.—. Persián
Iván lb. 53.—. Prekup Győző td. 16.—. Br. Pucher Emil hd. 2.60. Papp Jenő
td. 8.—. Podhradszky András td. 16.—. Pátria npt. 2.—, 3.—. Radvánszky
Antal báró td. 16.—. Reizinger József npt. 3.—, pk. —.45. Rozáry Árpád td.
16.—. Rákossy Márton td. 16.—. Rolland Gusztáv td. 16.—. Reithofíer Ferencz
td. 16.—. Rhédey József td. 16.—. Révay Gyula báró ak. 15.—. Rényi K. Eő.
6.—. Siposs Mihály td. 20.— és 28.—. Szepessy Elek td. 4.—. Schaab Bálint
td. 16.—. Sochor József td. 2.45. Schenk Ferencz Btr. 1.—. Schwarz Antal Eő.
6.—, pk. —.55. Szlimák János td. 16.—. Singer Zsigmond Eő. 6.—. Szecsődy
József Sz. 1.50. Sümeg Ignácz td. 16.—. Széber József Eő. 6.—. Szeleczky János
td. 16 —. Szenes József td. 16.—. Seenger Lajos td. 16.—. Schuster András td.
16.—. Török Sándor td. 5.—. Tomasovszky Imre td. 4.—. Tatarek Kálmán td.
16.—. Trsztyánszky László td. 16.—. Technológiai Iparmúzeum ld. 7.20. Ujfalussy
Mihály td. 16.—. Várjon Géza td. 16.—. Veszprémi kápt. hd. 15.35, 15.55.
Vörösmarti hgi. erdőgond. Eő. 12.—, pk. —.50. Wundszám Sándor td. 8.—.
Wagner Gyula Sz. 1.50, pk. —.45. Witting Emil td. 16.—, pk. —.55. Zathureczky
Nándor td. 16.—. Zsifcsák András Eő. 6.—, pk. —.55. Zsarnóczai erdőhiv.
hd. 23.55.
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Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1911. évi XIV. füzetének
HIRDETÉSEI.
Az E R D É S Z E T I LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak.
Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak.
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény.
Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek.

Aranyérem,
világkiállítás

párisi
1900.

Egyetemes busszóla-műszereket
és erdei-busszólákat
optikai távolságmérővel C -

100,

m é r ő a s z t a l o k a t és távcsöven v o n a l z ó 
kat, valamint mindennemű
mérőeszközt
készit a legjobb kivitel és legpontosabb rektifikáczió biztosítása mellett

NEUHÖFER
cs. és Kir.

ÉS

FIA

udvari műszerészek

• CpO raktár: I., Kohlmarkt 8.
ULUu gyár:V.,Hartmanngasse5.
Képes árjegyzék ingyen éa bérmentve. Minden
közhasználatú műszer állandóan készletben van.
Javitások és átalakítások — akkor is, ha a mű
szerek nem a mi gyárunkból
származnak — legjobban ós leg
gyorsabban eszközöltetnek. —
Szállítás kivánatra m a g y a r czégek utján is lehetséges. ( 1 . X I I . 7 )

Faeladás. 116509/E. I. számhoz. — A boszniai és herczegovinai
országos kormány erdőigazgatósága a Konjica és Nevesinje járások
ban Crna gora I. és II., Racica és Slatnica, Grusce-Rakitnica erdő
részekben körülbelül 500.000 köbméter feketefenyő és jegenye
fenyőhaszonfát, továbbá körülbelül 270.000 köbméter bükkhaszonés tűzifát tövön, versenytárgyalás utján eladja.
Az 1 koronás boszniai bélyeggel és 20.000 (húszezer) korona
bánatpénzzel ellátott, lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek csak az

eladásra kiirt egész famennyiségre vonatkozhatnak, legkésőbb
1911. évi szeptember hó 14-én délelőtt 11 óráig az alulirt orsz.
kormány erdőigazgatóságánál nyújtandók be.
Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta,
valamint a versenytárgyalási feltételek az orsz kormány erdőigaz
gatóságnál Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájé
koztatások is adatnak.
Sarajevo, 1911. évi június hó 10-én.
A boszniai és herczegovinai országos kormány
(5. III. 2.)
erdőigazgatósága.

Fegyvereket
elsőkézből és legolcsóbb árban ajánl

HAMBRUSCH JÓZSEF
fegyvergyáros,

FERLACH

(Karinthia).

Ami nem válik be, azt szívesen kicserélem. Javításokat,
uj ágyazásokat, valamint uj csöveknek beillesztését is
átveszem és jótállás mellett legolcsóbban számítom meg.
Kérje a legújabb, nagy, 200-nál több szép ábrával ellátott
fegyverárj egy zekémet, amelyet ingyen és bérmentve kül
dök. Minden kérdésre szívélyesen felvilágosítást adok.

LEVELEZÉS MAGYAR!

•••••
(2. -

8.)

Erdészi állást keres egy hosszú gyakorlattal és jó referencziákkál biró, szakképzett, a M. Orsz. Vadászati Védegylet által
kitüntetett, magyar, német és tót nyelvet beszélő, erős, egészséges,
óvadékképes, a fő- és apróvadtenyésztésben jártas egyén. Jelenleg
állásban tartózkodik. Czim a szerkesztőségben.
(4. III. 3.)
Pályázat. A nagyváradi lat. szert, nagy prépostsági uradalom
ban egy erdőgyakornoki állás üresedett meg, mely 1600 korona évi
fizetéssel és egy évi próbaszolgálat után bekövetkező véglegesítés
esetén nyugdíjjogosultsággal van egybekötve.

elentkezők tartoznak a nagyméltóságú dr. Belopotoczky
Kálmán v. b. t. t. nagyprépost úrhoz czimzett kérvényeiket leg
későbben a f. évi augusztus hó 7-ig alulírotthoz beküldeni. A kér
vényhez keresztlevél, a selmeczbányai m. kir. erdészeti főiskola
teljes elvégzését bizonyító leczkekönyv, ép, erős testalkatot iga
zoló orvosi bizonyítvány, és ha az illető pályázó már szolgálatban
van, szolgálati és erkölcsi bizonyítvány melléklendő.
Nagyvárad, 1911. évi június hó 17-én.
(6. I I . 2.)

Török László s. k.
prépostsági erdőmester.
Utánnyomás nem dijaztatik.

Az egyetlen hazai ilynemű vállalat, hol mindennemű erdészeti szerszámok
jutányos árakon központosítva vannak. N i n c s e n z a v a r a b e s z e r z é s n é l ,
g y o r s és pontos kiszolgálás, v e r s e n y á r a k . — Számos m. kir. állami erdőhivatal, járási erdögondnokságok, városi és uradalmi erdöhivatal állandó
szállítója. Tömeges elismerölevél vevőktől.
K é p e s á r j e g y z é k i n g y e n és b é r m e n t v e .

(3. X X I V . 8.)

Pályázat. 960/1911. szám.-—A selmeczbányai m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskolán kinevezés folytán megürült erdőrendezéstani tanszék betöltése végett ezennel pályázatot hirdetek.
A tanszékkel az erdőrendezés, az erdőbecslés, az erdőértékszámitás és az erd. statisztika és adminisztráczió előadása egybe
van kötve.
Ha a folyamodó a VII. fizetési osztályba neveztetik ki rendes
tanárnak, a javadalmazás a VII., ha pedig a VIII. fizetési osztályba
neveztetik ki rendkívüli tanárnak, a javadalmazás a VIII. fizetési
osztályban rendszeresített illetményekből s mind a két esetben a
biztosított ötödéves korpótlékokból fog állani. A rendkívüli tanári
alkalmazás ideiglenes; a VII. fizetési osztályba kinevezett rendes
tanár 10 évi kifogástalan s eredményes szolgálat után elnyeri a
VI. fizetési osztálylyal egybekötött javadalmazásra és személyi pót
lékra való igényt.
A kinevezett folyamodó a tanszéket szükség szerint azonnal,
de legkésőbb az 1911/1912. tanév kezdetén köteles elfoglalni.
Felhívom mindazokat, akik ennek az állásnak elnyeréseért
pályázni kívánnak, hogy egészséges voltukat, végzett tanulmányai
kat, képzettségüket, eddigi foglalkozásukat s irodalmi működésü
ket igazoló okmányokkal fölszerelt folyamodványukat, ha állam
szolgálatban állanak, elöljáróságuk utján, különben pedig az
illetékes főispán utján f. évi július hó 22-ig a nagyméltóságu
m. kir. földmivelésügyi minisztériumra czimezve, a m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskola rektoránál nyújtsák be.
Később benyújtott folyamodványok figyelembe nem vétetnek.
Selmeczbánya, 1911. évi június hó 28-án.
(7. II. 2.)
Dr. Fodor
rektor.

Termelt tölgyműfa és kemény tűzifa eladása. 3 9 0 2 0 / 1 9 1 1 —
I / B / l . sz. — A lippai főerdőhivatal kerületéhez tartozó alsódombrói erdőgondnokság „A" gazdasági osztályának 5. tagjában
házilag termelt következő anyagok kerülnek eladásra:
/. csoport.
107-62 m tölgyműfa.
Kikiáltási á r : 1834 korona 80 fillér.
Bánatpénz: 200 korona.
%

//.
3

csoport.
3

653 ürm cserhasábtüzifa, 173 ürm bükk- és gyertyánhasábtüzifa, 123 ürm tölgyhasábtüzifa, 229 ürm vegyes dorongtüzifa.
Kikiáltási ár: 2790 korona 50 fillér.
Bánatpénz: 300 korona.
Mindegyik csoportra külön vagy egy lapon, de csoporton
ként való megosztással teendők az ajánlatok, amelyek folyó évi
július hó 27-ike délutáni 5 órájáig nyújtandók be a lippai főerdőhivatalnál, ahol is azok július hó 28-án d. e. 10 órakor nyilvá
nosan felbontatni fognak.
Ajánlati űrlapok és boríték, valamint a versenytárgyalási fel
tételek folyó évi július hó 5-étől a lippai főerdőhivatalnál meg
szerezhetők.
Budapest, 1011. évi június hóban.
(9)
M. kir. földmivelésügyi
miniszter.
3

3

Iroda: Budapest, I. kerület, Budafoki-ut 22. szám.
Sürgönyczim: Szénércz Budapest. Telefon 130—95.
C | U Ó | | Q | j ó s z e n e k ós é r e z e k elemzését és e z e k értékesítését,
LlifllldlJUi a b á n y á s z a t k ö r é b e tartozó összes m u n k á l a t o k
t e r v e z é s é t ós e z e k k i v i t e l é n e k ellenőrzését, s z é n - ,
é r e z - és k ő b á n y á k ü z e m é n e k s z a k s z e r ű vezetését,
k ü l f ö l d i b á n y a v á l l a l a t o k képviseletét, á s v á n y v i z e k
(8. x i l . 1.)
v é d ő t e r ü l e t e i n e k k i e s z k ö z l é s é t és ellenőrzését.
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faárverési hirdetmény. 2 3 0 / 9 1 1 . sz.— Volkány község elöl
járósága közhírré teszi, miszerint a nagyméltóságú földmivelésügyi
miniszter urnák 86444/1/A/2/910. számú engedélye alapján az
alább megnevezendő tölgyfatömeget 1 9 1 1 . évi július hó 22-én
d. e. 11 órakor Volkány községházánál szóbeli nyilvános árverésen
el fogja árverezni.

-

3

3

Az árverezés tárgyát képezi 3675 5 m haszonfa, 309 m hasábfa,
1591 ürm dorongfa és 1251 ürm gally és forgács.
3

z

Kikiáltási ár 77.206 korona, mely összegnek 1 0 % - a az árverés
megkezdése előtt az árverést vezető megbízott kezéhez készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírban leteendő.
Becsáron alul nem fog eladatni. Utóajánlatok nem fognak
figyelembe vétetni.
A részletes becslés adatai a brassói m. kir. járási erdőgondnok
ságnál és Volkány községházánál a hivatalos órák alatt megtekint
hetők. Ez utóbbinál megtekinthetők az árverezési és szerződést
feltételek is.
Volkány, 1911. évi június hó 27-én.
(10)

A község

elöljárósága.

F e n y ő h a s á b - és dorongműfa- és tüzifaeladás. 3 9 2 7 1 / 1 9 1 1 —
I/B/I. szám. — A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság tanács
termében 1911. évi július hó 25-én tartandó versenytárgyaláson
zárt írásbeli ajánlatok utján eladásra kerül:
1. A dobrócsi erdőgondnokság Salling völgyében az ut és
patak mentén kisebb csoportokban rakásolt 4841 m lágy tűzifa.
Kikiáltási ár ő r a - k é n t 4 K 50 fillér.
Bánatpénz 2200 K.
3

3

3

2. A dobrócsi erdőgondnokság Salling völgyében 76 ürm ,.
Palenicsno völgyében 62 ürm , Brotovo völgyében 139 ürm ,
összesen 277 ürm sarangolt fenyőbognárfa.
Kikiáltási ár ürm -ként 6 K.
Bánatpénz 2 0 0 K.
3

3

3

3

3. A karámi erdőgondnokság Vidrás völgyében az ut mentén
lévő 165 ürm sarangolt fenyőbognárfa.
Kikiáltási ár ürm -ként 6 K.
Bánatpénz 100 K
4. A zólyomjánosi vasuti állomás melletti rakodón lévő, ipari
czélokra alkalmas 4000 ürm lágy hasáb- és dorongfa.
Kikiáltási ár ürm -ként 5 K 10 fillér.
Bánatpénz 2100 K.
5. A kisgarami vasuti állomás melletti rakodón ipari czélokra
3

3

3

3

3

(czellulóze-gyártásra) különválasztott 14000 ürm úsztatott lágy
hasáb- és dorongfa.
Kikiáltási ár ürm -ként 5 K 90 fillér.
Bánatpénz 8400 K.
6. A rezsőparti gerebrakodón ipari czélokra (czellulóze-gyártásra) különválasztott 8000 ürm úsztatott lágy hasáb- és dorongfa.
Kikiáltási ár « r a - k é n t 5 K 2 0 fillér.
Bánatpénz 4300 K.
7. A garampéterii erdőgondnokság Cselno völgyében a vágás
alatt rakásolt 226 ürm lágy tűzifa.
Kikiáltási ár ö r a - k é n t 4 K.
Bánatpénz 100 K.
Az ajánlatok legkésőbb 1911. évi július hó 24-én
délutáni
5 óráig nyújtandók be a beszterczebányai
erdőigazgatóságnál.
Árverési feltételek, ajánlati űrlap és boríték a beszterczebányai
erdőigazgatóságnál szerezhetők be.
3

3

3

3

3

Budapest, 1911. évi június hóban.
(11)

M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

Pályázat famesteri és egy, esetleg kettő főerdőőri s t b .
állásra. 2493/1911 s z . — Alulirt erdőhivatalnál megüresedett egy
famesteri (I. oszt. altiszt), valamint egy, esetleg kettő főerdőőri
(I. oszt. altiszt), előléptetés esetén kettő erdőőri (II. oszt. altiszt),
kettő erdőlegényi, esetleg segéderdőőri állásra az állományszerü
illetményekkel pályázatot hirdetek.
A famesteri állásra pályázók okmányilag igazolni tartoznak
az építészet, rajzolás és költségvetés-szerkesztés körül szerzett
gyakorlati jártasságukat.
A főerdőőri stb. állásra pályázók az erdőtörvény 37. §-ában
körülirt szakképzettséget, az állami erdészet szolgálatába újonnan
belépni kívánók ezenfelül még ép és erős testalkatukat, külö
nösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti
orvos, vármegyei főorvos avagy honvédtörzsorvos által kiállított
bizonyitványnyal tartoznak igazolni, valamint életkorukról és illető
ségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelvismereteikről, katonai
kötelezettségükről szóló bizonyítványokat tartoznak kérvényükhez
csatolni.

A sajátkezüleg irt kérvények alulirt m. kir. erdőhivatalhoz
1911. évi augusztus hó 20-áig nyújtandók be.
Szászsebes, 1911. évi július hó 1-én.
(12)
M. kir. erdőhivatal.
Kitermelt t ö l g y r ö n k ő e l a d á s . 3059/1911. sz. — A lugosi
m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 1911. évi július hó
18-án délelőtt 10 órakor zárt Írásbeli versenytárgyalás utján eladás
alá bocsáttatik a lugosi vasuti állomás melletti kincstári faraktár
ban már részben kifuvarozott, részben még a hármádiai vágásban
levő, de szintén fenti helyre kifuvarozandó mintegy:
55*78 m 2 1 — 3 0 cm kéregnélkül mért középátmérőjü
147-20 m 3 1 — 4 0 cm
90-48 m 4 1 — 5 0 cm
n
ii
ii
n
51-03 m 5 1 — 6 0 cm
„
„
„
„
76-12 m 60 cm-en felüli „
„
„
„
vagyis összesen mintegy 420 61 m tölgyrönkő.
Kikiáltási ár köbméterenként a 2 1 — 3 0 cm középátmérőjü
rönkőért 26 korona, a 31 cm és annál vastagabb rönkőért
35 korona 50 fillér.
Bánatpénz 4000 korona, mely az ajánlattal együtt legkésőbb
folyó évi július hó 17-én d. u. 5 óráig az
erdőigazgatósághoz
beküldendő avagy beadandó.
Az eladás alá bocsátott tölgyrönkők a lugosi vasuti állomás
melletti kincstári faraktárban és a hármádiai vágásban megtekint
hetők.
Az árverési és szerződési feltételek a lugosi erdőigazgatóságnál
a hivatalos órák alatt betekinthetők, avagy kívánatra meg
küldetnek.
Az ajánlathoz használandó űrlapok (ajánlat és boríték) az
erdőigazgatóságnál díjtalanul kaphatók.
3

3

3

s

3

-

3

Lúgos, 1911. évi június hó 26-án.
(13)

M. kir.

erdőigazgatóság.

Fenyőhaszonfaeladás. 3 9 6 2 5 / 1 9 1 1 / I / B / l . sz. — A zólyom
lipcsei m. kir. erdőgondnokság garamsálfalvai rakodójára kihozott
2299-6 m fenyőhaszonfa két eladási csoportra megosztva zárt
3

Írásbeli ajánlatok utján fog eladatni. Az ajánlatok, melyek leg
később 1911. évi július hó 27-én délutáni 5 óráig nyújtandók
be a beszterczebányai erdőigazgatóságnál, július hó 28-án délelőtt
10 órakor fognak Beszterczebányán az erdőigazgatóság tanács
termében nyilvánosan felbontatni.
Az árverési feltételek, a faanyagok és kikiáltási árak részletes
kimutatása, ajánlati űrlap és boríték a beszterczebányai erdő
igazgatóságnál szerezhetők be.
Budapest, 1911. évi június hóban.
(14)
M. kir. földmivelésügyi
miniszter.
Szarvas, őz, vaddisznó és medvének bárezaváltás mellett
való vadászata. 3046/1911. sz. — A nagyméltóságú földmivelés
ügyi m. kir. miniszter urnák folyó évi 19740. számú rendeletével
alulirott erdőhivatal kerületében a folyó évre 4 darab szarvasbiká
nak, 2 darab őzbaknak, 3 darab medvének és 2 darab vaddisznó
nak bárezaváltás mellett való lelövését engedélyezte.
A lelövésre engedélyezett vad Alsókalocsa, Szélenlonka és
Tereseipatak község határában fekvő kincstári erdőkben találhatók,
melyek j ó cserkészutakkal és vadászkunyhókkal vannak fölszerelve.
Közelebbi felvilágosításokat ad — levélbeni megkeresésre
is — a földmivelésügyi m. kir. minisztérium II/2. ügyosztálya,
valamint alulirott erdőhivatal.
(15)
Bustyaházai m. kir. erdőhivatal.
Eladó fegyverállvány. Egy 2 V 2 m magas, remek faragású,
művészi fegyverállvány, a magyarországi nagyvadak legritkább
trophaeáival diszitve, 2 drb. alig használt, jó fegyverrel és teljes
vadászati eszköz szerelvénynyel eladó. Bővebb értesítést és kívá
natra fényképet Mendly Károly áll. faipari szakiskolai igazgató
küld Homonnán.
(16)
Hirdetmény. 19757/II/2. sz. — Az orsovai, bustyaházai, tót
sóvári, apatini és susáki m. kir. erdőhivatalok, a lippai, ungvári
és liptóujvári főerdőhivatalok és a máramarosszigeti, lugosi és
zágrábi erdőigazgatóságok egyes vadászterületein a folyó vadá
szati évadban lelövésre előirányzott szarvasbikák, zergék, őzbakok,
medvék és vaddisznók elejtésére az. illetékes erdőhivatalok, fő-

erdőhivatalok és erdőigazgatóságoknál szóval vagy írásban telje
sítendő jelentkezések sorrendje szerint a hivatalfőnökök által előre
megállapítandó napokra és területekre az előirt dijak lefizetése
ellenében bárczák fognak kiszolgáltatni és pedig szarvasbikákra
és őzbakokra folyó év szeptember 15-ig, zergékre, vaddisznókra
és medvékre pedig október 15-ig.
Bővebb felvilágosítások az emiitett erdőhatóságoknál szerez
hetők.
Budapest, 1911. évi június hó 22-én.
(17)
M. kir. földmivelésügyi
miniszter.
Tölgyfaeladási hirdetés. 4 8 8 0 / 1 9 1 1 . erdőig, sz. — A róna
széki m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó: I. A máramarosi sóvasut
vonala mellett fekvő „Szenes", „Kálvária" nevü rakhelyekre
kiszállított és ott felmáglyázott 592 drb. különféle méretű 497*75
m -rt becsült tölgyépületfára 15.877 korona 79 fillér kikiáltási ár
mellett 1911. évi augusztus hó 1-én d. e. 10 órakor az erdő
igazgatóság hivatalos helyiségében árverés fog tartatni.
Arverelni lehet szóval és Írásbeli ajánlatokkal. Bánatpénz
gyanánt a kikiáltási árak 1 0 % teendő le az árverést vezető bizottság
kezeihez készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban.
Az árverési és szerződési feltételek a máramarosszigeti erdő
igazgatóságnál, valamint az erdőigazgatósághoz tartozó valamennyi
erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
3

Máramarossziget, 1911. évi július hó 5-én.
(18)

M. kir

erdőigazgatóság.

Faeladási hirdetmény. 2739/1911. sz. — A borgói felső
m. kir. erdőgondnokság irodájában Borgóprundon 1911. évi
augusztus hó 10-én d. e. 11 órakor tartandó Írásbeli ajánlat
tétellel egybekötött nyilvános szóbeli versenytárgyaláson eladóvá
tétetik 2823 m luczfenyő- és 773 m jegenyefenyő-, együtt: 3596 m
fenyőhaszonfa, mely Borgóprund község lakosságának közvetlen
használatára kihasított erdők „Korka"
D " g. o. 50. számú
erdőrészletből termelendő ki.
Nevezett erdőrész a tihucza-bukovinai állami főút mentén
23 km távolságban fekszik „Borgó" vasuti állomástól.
3

3

3

Kikiáltási ár 23.268 korona, bánatpénz 2326 korona.
A zárt írásbeli, ivenként 1 (egy) koronás bélyeggel ellátott
és a jelzett összegű bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben
a megajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és
amelyekben ajánlattevő határozottan kijelenti, hogy az árverési
és szerződési részletes feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti,
a szóbeli árverés megkezdésének idejéig a versenytárgyalás helyén
adandók be.
Oly ajánlatok, melyek a feltételeknek nem felelnek meg, el
késve nyújtatnak be, vagy pedig a megállapított árverési és szer
ződési feltételektől eltérő kikötéseket tartalmaznak, nem vétetnek
figyelembe.
Az eladó beszterczei m. kir. erdőigazgatóság fentartja magá
nak a jogot, hogy a községi vagyonfelügyeleti hatóságával egyet
értően szabadon választhassa az ajánlatok közül elfogadásra azt,
melyet tekintet nélkül az ajánlati ár magasságára, saját belátása
szerint legmegfelőbbnek talál, vagy hogy az összes ajánlatokat is
visszautasíthassa.
Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei
m. kir. erdőigazgatóságnál és a borgói felső m. kir. erdőgondnok
ságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Besztercze, 1911. évi július hó 11-én.
(19)

M. kir.

erdőigazgatóság.

Pályázat. Az esztergomi érsekségi uradalomban, Esztergom
központban szervezett erdőmérnöki állásra pályázat hirdettetik.
Javadalmazás 2400 K fizetés, természetbeni lakás, 48 ürtn
hasábfa, 4 hl asztali b o r ; a hivatalos kiszállások alkalmával szabályzatilag megállapított költségfelszámitás.
Pályázhatnak róm. kath. vallásúak, kik hitelesen igazolják, hogy
az 1879. évi X X X I . t.-cz. 36. §-ban előirt minősítéssel, — erdőrende
zési és műszaki munkák elvégzésére kellő gyakorlattal birnak; ép,
erős és egészséges testalkatúak.
Az állás f. év október 1-én foglalandó el. A véglegesítésre
az érsekség egy évi próbaidőt köt ki.

Sajátkezüleg irt, ő eminencziája Vaszary Kolos bibornok,
herczegprimás úrhoz intézett folyamodványok f. év szeptember hó
l-ig az alulírott hivatalhoz nyújtandók be.
Esztergom, 1911. évi július hó 11-én.
(20. II. 1.)

Az érsekségi urad.

főerdőhivatala.

F a g y á r t m á n y - e l a d á s . 2932/1911. sz. — A lugosi m. kir.
erdőigazgatóság hivatalos helyiségében folyó évi július hó 20-án
délelőtt 10 órakor zárt Írásbeli ajánlatok utján árverés alá bocsát
tatik a lugosi kincstári faraktárban:
/. Tölgy donga:

. >
3

Véákős 1-39 akó
Va akós 22-17 akó
A akós 10-83 akó
1
„ 76-11 ,,
IV2 ,, 26-00 „
2
„ 256-88 i
2V2 ., 70-00 „
3
„ 65-16 „
3V2 ii
14-78 „
4
1
8-89
4V« l
4-00 „
5
,,
1"67 „
6
„
4-00 „ 7
„ 23-33 „ 8
„
19-11 „
9
„ 31-50 .
10
,, 27-22 „
11
„
9'17 „
12
0
5-33 » vagyis összesen 677 54 akó.
Kikiáltási ár 2400 K. Bánatpénz 500 K.
-

//. Cserdonga :
1
akós
6-82 akó
IVa akós 9-33 akó
2
akós 7 0 2 2 akó
3-30
2V« »
5-83 „
17-67 „
3
3Va »
9-33
4
»
20-00 n
6
11-75 „
24-00
9
7
„ 103-44 „
84-44 „
8
10
1,
4-44 „ vagyis összesen 3 7 0 5 7 akó.
Kikiáltási ár 950 K. Bánatpénz 200 K.
///.

15.000

darab

tölgyküllő.

Kikiáltási ár 1000 darabonként 100 K.
Bánatpénz: a venni szándékolt mennyiség és az egységár
szorzatának 2 0 % - a .
Ajánlatok a küllőknél az egész mennyiségre, vagy 2000 dara
bonként tehetők.
'
•
Az

ajánlatok

a bánatpénzzel

együtt az árverést megelőző

napon, vagyis július hó 19-én délután 5 óráig nyújtandók be a
lugosi m. kir. erdőigazgatósághoz.
Az árverési és szerződési feltételek a lugosi m. kir. erdő
igazgatóságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők, avagy kívá
natra megküldetnek.
Az ajánlatokhoz szükséges űrlapok (ajánlat és boríték) az erdő
igazgatóságnál díjtalanul kaphatók.
(21)
M. kir.
erdőigazgatóság.
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