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Helyreigazitások.
^ T ^ z 1911. évi állami költségvetés tárgyalását ismertető sorok
l-\
kapcsán kaptuk Bárdos
József m. kir. főerdőmérnök és
Sebők Ernő m. kir. erdőmérnök uraktól az alább közölt
két levelet, amelyek élénken illusztrálják, hogy egyfelől mily igazság
talan vádaknak van erdészetünk az ország szine előtt kitéve, más
felől azonban e vádak igazi kutforrásaira és fényt derítenek.
*
Miháli Tivadar országgyűlési képviselő folyó évi április hó
29-én a képviselőházban a földmivelésügyi tárcza költségvetésének
tárgyalása alkalmából a kopárterületek befásitása körül általa észlelt
állítólagos érdeksértéseket igen erős birálat tárgyává tette s az ő
kerületében alkalmazott felvidéki erdész erőszakoskodása révén az
erdőgazdaságot és az erdőtisztikart méltatlan támadásokkal illette.
Amennyiben a Miháli kerületében alkalmazott felvidéki erdész
én vagyok, kénytelenittetve érzem magam Miháli Tivadar elfogult
támadásaival szemben védekezésemet az alábbi sorokban előadni.
Három évi szolnokdobokai tartózkodásom ideje alatt tevékeny
ségem — az erdőgazdasági munkálataimon kivül — csupán azon
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közveszélyes vízmosásos patakok befásitására szorítkozott, melyek
a községeket elöntéssel, a lapályon fekvő s holdanként 1200 K
értéket képviselő szántóföldeket pedig törmelék felhordásával
veszélyeztették. Ezen patakoknak, illetve vízmosásos patakok part
jainak a befásitását és gátakkal való ellátását az 1894. évi X I I . t.-cz.
alapján hat évvel ezelőtt, tehát mikor még én nem foglaltam el
a nagyilondai m. kir. járási erdőgondnokság vezetését, a nagyilondai járási főszolgabíró kezdeményezésére a vármegye alispánja
eszközölte ki s kért e czélra államsegélyt. Az államsegély meg
érkezése után — már az én itteni működésem ideje alatt — az
emiitett munka végrehajtására a kolozsvári kir. kulturmérnökség
lett volna hivatva, de idő és személyzet hiányában, nemkülönben
a nagy távolság következtében a főszolgabíró megkeresése folytán
ezen munkát én vállaltam s kötöttem meg a patakok medreit s
fásitottam be azok partjait.
Nagyon téves tehát Miháli Tivadar amaz állítása, hogy a kopár
helyek kijelölése tisztán az államerdészetre lenne bizva, mert ezeknek
az összeírását az illetékes kir.erdőfelügyelőség, a kir. kulturmérnökség,
a m. kir. állami erdőhivatal és az illetékes főszolgabíró közbejöttével a
négy személyből álló bizottság foganatosítja s amennyiben legelőterü
letek is érintetnének, akkor a bizottságba a m. kir. gazdasági felügyelő
ség is bevonatik. Ebben az esetben azonban az összeírásánál a
m. kir. államépitészeti hivatal és a szamosvölgyi vasút igazgató
sága is közreműködött s járult hozzá pénzsegélylyel, mert nemcsak
az országút, hanem a szamosvölgyi vasút pályateste is veszélyez
tetve volt évenként több izben — a legcsekélyebb esőzések alkal
mával — a nagymérvű hordalék által.
Eddig általam három községben lettek a vízmosások kopár
árkok befásitva, névszerint Nagyborszó, Csicsókápolna és Pórkerecz községekben.
1. Nagyborszó községben kizárólag 3—4 m mélységű patakok
medrei lettek megkötve s lettek azok partjai befásitva kizárólag
ákáczczal, tehát nem fenyővel. A legelő semmi tekintetben sem
lett érintve. Ezen patakoknak a megkötése és befásitása mulhatlanul szükséges volt, mert az a felvett jegyzőkönyv tanúsága
szerint, az ezen patakokból lejövő kőár eddig három házat
tüntetett el a föld színéről s ezenkívül a legtermékenyebb

földeket kavicsolta be, melyek értéke ezidőszerint 1200 K s éppen
ezen veszélyeztetett földekből adott el Miháli Tivadar a nagy
borszói gör. kath. lelkésznek a veszélyes patak megkötése előtt
mintegy 30 kat. holdat, holdanként 600 koronáért kedvezmé
nyes áron.
Ezen patakok megkötéseért Nagyborszó község közönsége az
állam bőkezű gondviselése iránt kivétel nélkül a legnagyobb hálával
van eltelve, különösen annak papja, birája (kinek a földje leg
jobban volt veszélyeztetve) és két nyugalmazott tanítója.
Ezen községben fásításaim három év alatt 4 — 6 méter magas
ságot értek el, a czélt teljesen elértem, a község veszélynek kitéve
többé nincs. Ezen munkámat, különösen pedig, hogy legelőterü
letet nem foglaltam, bátran bocsátom bírálat alá.
2. Csicsókápolna községben munkálataim a Nagyborszó községi
vízmosásos területeknél nagyobb kiterjedésű vízmosásos patakok
és az országút felett húzódó, a gazdasági terv keretébe felvett volt
úrbéres birtokossági védőerdő befásitására szorítkoztak. Ezen
fásításoknál ákácz híján tagadhatatlanul már erdei- és feketefenyőt
is használtam, de ma már a laikus közönség előtt is köztudomású,
hogy a kopárok fásítására, különösen a köves helyeken, az igény
telen és mély gyökérzetű fekete- és erdeifenyő általánosan hasz
nált fanem.
Magam ezen vidéken az erdei- és feketefenyőnek — lassú
növekedése miatt — nem vagyok barátja s nem is alkalmaztam
volna, ha kellő mennyiségű ákácz áll rendelkezésemre. Igy is csak
0 l arányban használtam azokat.
-

-

Ezen községben az országút és a község felett elterülő 6 0
kat. holdnyi kopár befásitása közgazdasági szempontból a köz
lekedés állandó biztosítása érdekében föltétlenül szükségessé vált
s mint ilyen a jövőben az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2. §-a értelmé
ben kezelendő.
Csicsókápolna községben a fásításaim a szántóföldek és az
országút közé ékelt 3 — 4 méter mélységű vízmosásos árkok és a
védőerdő jellegű kopár befásitására szorítkoztak, tehát legelőterületet itt sem érintettem, de nem is érinthettem, mert közös
legelő nincs, a község nyomásos gazdálkodást folytat.
3. Pórkerecz községben a szántóföldeken végighúzódó mint54*

egy 2 km hosszúságú, a viczinális útra hajló patak medre lett gátak
kal ellátva s a patak partja lett ákáczczal befásitva. Fenyő nem
alkalmaztatott. Pórkerecz község közönsége e munkálattal nagyon
meg van elégedve. E községben szintén nyomásos gazdálkodás
folyik s 1910. évben, az erdősítés idejében a nyomásos legelő
éppen a fásitott patak két oldalán volt, a legeltetés semmi tekin
tetben korlátozva nem lett, de korlátozni nem is kellett, mert a
patak meredek oldalaira a legelő marha veszély nélkül nem léphet.
Ezen patak megkötése és befásitása szintén mulhatlanul szükséges
volt, mert a kisebb záporok Szamoshéviz község kaszálóit termé
ketlenné tették s Szamoshéviz és Pórkerecz községeket a viczinális
ut nagymérvű rongálása folytán a külvilágtól napokon át elzárta.
Azt állítja továbbá Miháli Tivadar országgyűlési képviselő,
hogy »sokkal czélravezetőbb volna, ha a kopárterületeket és közlege
lőket magastörzsü gyümölcsfákkal ültetné be az állam, ellátva azokat,
mint az útszéli fák vannak, védőkorlátokkal, hogy a legeltetés már
az első esztendőben lehetséges legyen".
Itt Miháli Tivadar eme állítását két részre kell osztanom,
még pediglen külön elbírálás alá veszem a szorosan vett kopárt
és külön a közlegelőt.
A kopárterületek befásításánál minden egyes alkalommal
figyelembe kell vennem azon körülményt, hogy a kopár alatt
fekvő területeket kell-e megvédenem a veszedelemtől, vagy pedig
a kopárt kell-e visszaadnom rendeltetési czéljának, mondjuk köz
legelőnek. Első esetben gátak építése mellett feltétlenül a gyors
növésű ákáczot kell alkalmaznom, míg az utóbbi esetben a baltaczim
vetése mellett a gyümölcsfákat is igénybe vehetem.
A közlegelőknek gyümölcsfákkal leendő befásitása tekin
tetében teljes igazat adok Mihálinak s én mint a felvidékről
lejött erdész a képviselőházban történt felszólalása előtt ide
való áthelyeztetésem első esztendejében már felismerve ezen
vármegye gyümölcstermelésre kiválóan alkalmas éghajlati és
termőhelyi viszonyait, azonnal a legszélesebb körű intézkedé
seket tettem meg a gyümölcsfák beszerzésére s a közlegelők
nek s a kopárosodásnak induló, de még nem egészen kopár
területeknek gyümölcsfákkal való beültetésére. Igy nevezetesen
1909. év őszén Nagyilonda község elöljáróságával 4000 drb. gyü-

mölcsfa adományozására a nagyilondai főszolgabíró utján kér
vényt adattam be egy, különben védőerdőnek minősítendő köz
legelő befásitására.
Kiskeresztes községben az erdőterülethez tartozó 25 kat.
holdnyi rétet a gazdasági terv keretében legelőerdő helyett gyümöl
csösnek rendeztem be anélkül, hogy a legeltetést benne korlá
toznám.
1910. év nyarán a nagyborszói közlegelőknek gyümölcsfák
kal leendő befásitására a nagyilondai főszolgabíróhoz előterjesz
tést tettem.
Kőrútjaim alkalmával a gyümölcsössel biró gazdákat a
gyümölcsfák helyes elültetésére és nevelésére folytonosan oktatom
s hangoztatom, hogy a dési állami gyümölcsfaiskolából 1912. év
őszén már az egyes birtokosok mérsékelt áron meglehetős menynyiségü gyümölcsfaoltványt fognak kapni s iparkodni fogok az
erdőgazdaság keretébe tartozó s gyümölcstermelésre alkalmas
helyek beültetésére ingyenes gyümölcsfákat beszerezni és azokat
elültetni.
E tekintetben tehát Miháli Tivadar országgyűlési képviselő
nek igazolt és alapos aggodalma nem lehet.
Amidőn pedig Miháli Tivadar a felvidékről lejött s csak a
fenyőfákban gyönyörködni tudó erdész rettegett képében az ország
szine előtt, mint nem Szolnokdobokába való szakegyént állított
oda, ezt ő nem meggyőződésből, vagy az állítólagos deputácziók
panaszából, hanem merő ellenszenvből és személyem ellen táp
lált gyűlöletből tette, mert az ő igazgatása alatt álló dési „Somesana" nemzetiségi banknak, nemkülönben magának Mihálinak
az erdőtörvény kijátszását czélzó törekvéseit három izben megaka
dályoztam.
Az „Erdészeti Lapok" f. évi július hó 1-én megjelent 13-ik
füzetében „Erdőgazdasági kérdések" czim alatt a Topánfalva
vidéki román nép sérelmei vannak elpanaszolva, mely Pop Csicsó
István képviselő szerint nem kaphat fát a kincstári erdőkből annak
nagyban való értékesítése miatt és nem kaphat legelőt a nagy
kiterjedésű havasokon. Miután e vád, hacsak valami legcsekélyebb
alappal is birna, tényleg ferde világításba helyezné az ottani kincs-

tári gazdálkodást, engedje meg a tekintetes Szerkesztő Ur, hogy a
topánfalvi erdészeti viszonyokat, mint aki a Topánfalván székelő leg
nagyobb albáki erdőgondnokság vezetője nyolcz évnél tovább voltam,
a valóságnak megfelelően leírjam és Pop Csicsó István informá
torainak szavahihetőségét, mivel ő maga világosi képviselő és
Topánfalvára vonatkozó vádját nem személyes tapasztalatból merí
tette, a kellő mértékre leszállítsam.
A m. kir. erdőkincstárnak Torda-Aranyos vármegyében Topán
falván és a szomszédos községekben mintegy 40.000 kat. hold erdő
birtoka van, melyből körülbelül 20.000 kat. hold fenyőerdő, a többi
ősbükkös; ez utóbbinak legnagyobb része most kereslet hiányában
nem értékesíthető.
Ezen birtokot a kolozsvári erdőigazgatóság alá rendelt s Topán
falván székelő albáki, topánfalvi és vidrai erdőgondnokságok kezelik
s az ugyanott székelő kincstári ellenőrködő gondnokság a kezelést
ellenőrzi. Mindegyik erdőgondnokság a maga évi fenyőfavágását
házilag értékesiti, még pedig az albáki 80"00 kat. holdat tarolhat
évenként, amely törzsenként előzetes törzsenkénti becsléskimutatás
alapján árverés mellőzésével lesz a környező lakosságnak bárcza
utján eladva, amely azt szőlőkarónak, lécznek, szarufának, zsindely
nek, dongának és rönkőnek termeli ki.
A rönkök mind közelfekvő és magánosok tulajdonát képező
egyszerű vizi fűrészeken lesznek a vevők által deszkának felfüré
szelve és tengelyen a távolfekvő Abrudbánya, Gyulafehérvár, Torda,
Kolozsvár, Nagyvárad, Arad, Temesvár, sőt különösen a fenyő
csebrek még távolabb is szállítva és értékesítve. Ugyanígy tör
ténik az értékesítés a topánfalvi és vidrai erdőgondnokságokban
is, azzal a különbséggel, hogy a topánfalviban az évi fenyőfa
vágások csak mintegy 40 holdat tesznek ki, a vidraiban pedig
tulnyomólag bükkös lévén, a fenyő csak mint esetleges használat
kerül bárczázásra és éppen olyan felhasználásra, mint fentebb
részletezve volt.
Ezekből világosan látható, hogy az erdőkincstárnak Tordaaranyosban fekvő összes birtokain az évente letarolható fenyőfa
hozama az utolsó szőlőkaróig az ottani lakosságnak lesz eladva
tövön az erdőn az által kitermelve, elszállítva és értékesítve. Itt
meg kell még jegyeznem, hogy a vidrai erdőgondnokságban a

fenyőfa kipusztulása folytán most már a lakosság mindnagyobb
arányban kezdi a bükkfadongát termelni és abból csebreket ké
szíteni. Ez a valódi tényállás, még pedig az albáki erdőgondnok
ságban 1897, a topánfalviban 1904 és a vidraiban emberemlékezet
óta és igy érthetetlen, hogy Pop Csicsó István az országgyűlésen
a valósággal ennyire össze nem egyeztethető képet fest, hogy a
román nép a kincstári erdőből annak nagybani értékesítése miatt
fát nem kaphat, mikor éppen ellenkezőleg: a román nép kapja az
összes fát és más nem kaphat onnan egy gyufaszálat sem.
Az állítólagos sérelem másik része a havasi legelők, erre
nézve a száraz tények teljesen megmagyaráznak mindent. Az alábbi
erdőgondnokságban kincstári havasi legelő egy talpalatnyi sincs,
hanem igenis az egész erdőgondnokságot számtalan idegen belzettel tarkítja. A Bihar hegységi, továbbá a Marsoja stb. havasi
legelők a községek tulajdonát képezik, azoknak használatába a
kincstárnak semmi beleszólása nincs. Igaz, hogy ezen havasi legelők
annyira el vannak hanyagolva, benőve, hogy alig Vio részük felel
meg rendeltetésüknek, de ez ismét nem a kincstár hibája.
A topánfalvi és vidrai erdőgondnokságokban levő csekély
terjedelmű kincstári havasi legelőket pedig bárcza mellett az itteni
lakosság használja legeltetésre, azon sem erdőtisztnek, sem erdő
őrnek marhája, daczára hogy joga volna reá, egy évben sem legelt.
Hátra volna a kincstári erdők legeltetése. Valószínűleg ezen
legelők korlátozására czéloz a képviselő ur. Ugyanis 1900 évtől
1908. évig kísérletképpen meg volt a felsőbb hatósági engedélyek
alapján engedve az egy- és többéves fenyőültetések mérsékelt legel
tetése június 15-től szeptember 1-éig, azon czélból, hogy a buja
fűnövés, epilobium stb. a gyenge csemetéket el ne nyomja. Min
denki igyekezett marháját ilyen ültetésekbe juttatni, mivel mérsékelt
legeltetésről lévén szó, az a kevés számú marha, amely e terü
leteken legelt, egész nyáron át dús táplálékkal volt ellátva, mert
a buja fűnövéshez, a talajviszonyokhoz és a lejthez képest 1—6
kat. holdra lett egy darab marha befogadva.
Természetesen az ültetésekbe az összes marha beengedhető
nem volt és rendesen minden erdőgondnok a kincstári erdők
mellett közvetlenül lakó és a kincstári erdők fáját vásároló közönség
marháját vette fel elsősorban, s ezekkel a létszám be is telvén,

a tehetősebb gazdák, pópák stb. nagyszámú marhái a silány havasi
legelőkre szorultak. Itt rejlik az a bizonyos sérelem, mert ha az
erdőgondnok a szegény román paraszt marhája helyett a szájhős
pópák gazdák stb. marháit engedi a j ó legelőre, soha ez a panasz
a képviselőházba fel nem jut. Topánfalva és környéke ezrei meg
vannak elégedve a kincstárnak a nép jólétét czélozó ottani gazdál
kodásával, hanem felsőbb tizei, akik Pop Csicsó Istvánnal nagyon
is szoros összeköttetésben vannak, ezek az elégedetlenek. Különben
a fenti tényállást a földmivelésügyi minisztérium megbízottjai a
helyszínén éppen Pop Csicsó István egyik régebbi országgyűlési
beszédje alapján vizsgálták meg, amely vizsgálaton való részvétel elől
azon a napon, amelyen a vizsgálóbiztos Topánfalvára érkezett, a
képviselő ur elutazott, pedig értesítve lett róla és legfőbb óhajunk
lett volna, ha a helyszínén közvetlenül meggyőzhettük volna
vádjai alaptalanságáról. Azonban sajnos, informátorai jól tudva
ezt a körülményt, megakadályozták őt abban, hogy a vizsgálaton
a valódi tényállással megismerkedhessek.
Végül megemlitendőnek tartom azt a gróf Bethlen Bálint
akkori főispán által 1907. évben ez ügyben összehívott s Topán
falván megtartott nagygyűlést, amelyen annak idején mi topán
falvi erdőgondnokok mindnyájan résztvettünk, s amelyen a jelen
volt román vezető emberek, birák, pópák stb. az elnökölő főispán
előtt kénytelenek voltak beismerni, hogy a topánfalvi kincstári
erdő- és legelőkezelés ellen semminemű panaszuk nincs, hanem
sérelmeket emlegettek a szomszédos vármegyében, Kolozsban divó
legelők megosztása miatt, ez azonban tárgyalás alá vehető azért
nem volt, mert az elnökölő főispán, más megyéről lévén szó,
hatáskörén kívülinek tartotta az erre vonatkozó tárgyalást, de meg
a szomszédos erdőgondnokok nélkül a tárgyalás úgyis egyoldalú
lett volna. Ezen előadott tényekből mindenki meggyőződhetik a
Pop Csicsó István vádjainak alaposságáról, a kincstári erdők nagy
bani eladásáról és a havasi és erdei legelők igazságos megosztásáról.
A topánfalvaiknak Kolozs megyére vonatkozó panaszaikat ille
tőleg a kincstári gazdálkodás ellen az a panasz, hogy a reketói és
gyalui erdőgondnokságok nem adnak nekik elég nagyterjedelmü
havasi legelőket, ez tényleg igaz is, de ezen az emiitett két erdőgond
nokság azért nem segíthet, mert nekik nemcsak érdekük, hanem köte-

lességük is elsősorban a saját megyebeli és a kincstári erdők köz
vetlen szomszédos lakkosságát legelőkkel ellátni s csak másodsor
ban, amennyiben hely maradt, jöhetnek számításba a topánfalviak.
Pop Csicsó Istvánnak egyik kimagasló hangzatos panasza az,
hogy az „erdőőr urak" néha két havast is lefoglalnak. Ezen alap
talan vádat, ha a fennebb vázolt tényállás nem is döntené meg,
de megsemmisül magától, ha tudjuk azt, hogy a Topánfalván
székelő négy kincstári erdőgondnokságnak illetményföldje termé
szetben, megfelelő rét és legelő hiányában, ki nem osztható, csak
kis részben s a többiért a személyzet váltságdijat kap és hogy
például az albáki erdőgondnokságban
két főerdőőr és két
erdőőr egyáltalán nem kap illetményföldet, mert nincs, a többinek
pedig letarolt erdőterületen létesített fiatalosban van a fűtarlózás
megengedve, hogy a kincstár nyomorukon némileg segithessen
s akkor a legelők elfoglalását az „erdőőr urakra" reáfogni legalább
is a legnagyobb mérvű rosszakarat és igazságtalanság.
Végül megtámadja még Pop Csicsó István a közigazgatósági
hatóságot avval, hogy a szolgabíró 2—300 üres erdőkárblankettát
töltet ki az erdőőrökkel előre. Erre nézve a valóságot a követ
kezőkben ismertetem, mint olyan, akinek erdőgondnokságában
az évi felfedezett erdőkárok száma az 1400 esetet is meghaladta.
A tárgyaló szolgabíró az erdőkártárgyalásokat községenként
a helyszínén, illetőleg a községházán tartja meg. Az egy napra
tárgyalásra kitűzött esetek száma legfeljebb 4 0 drb. A tárgyalás
kezdete reggel 8 óra. Ha a panaszlott délig megjelenik ugy rendes
jegyzőkönyvet vesznek fel és ítéletet hoznak azonnal; ha azonban,
ami e havasi vidéken a leggyakoribb, a panaszlottak délig, mivel
azután úgysem jönnek, nem jelennek meg, mind a 40 esetben
makacssági Ítélet jön létre, s a tárgyalási jegyzőkönyvbe csak a
jelenlevő erdőőr vallomása lesz felvéve s általa aláirva. Ezt nevezi
Pop Csicsó István 2—300 üres blanketta kitöltésének és ezzel mer
az ország szine előtt komolyan fellépni, sőt hatóságot vádolni!
Ezeket tartottam kötelességemnek feltárni és az igazságnak
megfelelően hűen jellemezni, hogy mindenki meggyőződhessék arról,
hogy milyen alaptalanul és sajnos, milyen büntetlenül lehet az ország
szeme előtt hangzatos szavakkal dobálózni és mindenkit irgalmatla
nul gyanúsítani, anélkül, hogy arra a legkisebb ok is fenforogna.

A Dömse-féle vetőgép leírása.
(Szabadalom bejelentve.)

Irta : Papp Gusztáv, főiskolai tanársegéd.

Dömse-féle vetőgép apró erdei magvaknak sorokba vagy
foltokba való vetésére szolgál, de megfelelő vetőke
rék alkalmazása mellett a kertészetben is alkalmazható.
Eredetileg a kétféle vetésmódra alkalmazható vetőgép egye
sítve volt, tekintve azonban azt, hogy az átszereléshez a vetéssel
foglalatoskodó munkások legtöbbje nem ért, az erdei használatra
külön lesz készítendő a soros- és külön a foltvetéshez.
A vetőgép főalkatrészét — mely mindkét alkalmazásban egy
és ugyanazon marad — egy 119 cm hosszú, 8*5 cm magas és
3*2 cm széles hasábforma, fogantyúval ellátott 2 mm vastag vas
lemezből készült magtartó képezi (1. ábra), melynek alsó része
a barázdát készítő ekevasak és vetőkerekek felszerelésére szolgál
(2., 5., 6., 7. ábra), felső részébe pedig a fából készült fogantyú
nyúlik bele. A fogantyú és magtartó érintkezésénél van a mag
beleszórására szolgáló elzárható nyilas alkalmazva.
A többi alkotórész aszerint módosul, ahogy a gépet alkal
mazni akarjuk és azért a következőkben elsősorban a soros-, másod
sorban pedig a foltvetéshez alkalmazandókat fogom leirni.
I.
Miként fenn emiitettem, a magtartó alsó részének két oldalán
a szélektől átlag 5 cm távolságban a tengely elhelyezésére szol
gáló és a tengely méreteinek megfelelő kerek nyilas van vágva
(3. ábra). Ebbe a nyílásba helyezendő balfelől a tengely (g), melyre
a magtartón belül két magvetőkerék, kívül pedig a gép és egy
szersmind a vetőkerekek egyenletes mozgását biztosító hat küllővel
ellátott, 20 cm átmérőjű és 10 cm széles és 2 mm vastag vas
lemezből készült talppal ellátott kerék van szerelve (2—5. ábra).
A vetőkerekek fából készülnek és nyolcz egyenlő távolságban
elhelyezett nyílással vannak ellátva (2. és 5. ábra a—a), melyek a
magtartóba szórt mag felvételére, illetőleg annak a barázdát készítő
ekén át a vetőárokba való szórására szolgálnak.
A magnak a kívánt mértéken tul való kiszórását az u. n.
magháritólemez (2. és 5. ábra b) akadályozza meg, mely két oldal-
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élével a magtartó oldalához van forrasztva és közepén kettő a vető
kerekek átmérőjénél valamivel kisebb hurhosszuságnak és a kerekek
vastagságánál kevéssel nagyobb szélességnek megfelelő négyszög
letes nyilassal van ellátva.
A külső kerék — melyet a következőkben sorjelzőhenger
nek (2. és 5. ábra é) fogok nevezni — a tengelyen ide-oda csúsztat
ható és a kivánt sortávolságnak megfelelően ékkel rögzíthető.
(Az eredetin ezen javítás nem volt meg, de szükségesnek tartom
gyakorlati szempontból.)
A tengely és vele együtt a sorjelzőhenger szilárd és egyen
letes járását a magtartó külső oldalán alkalmazott anyacsavar,

4. ábra.

belső oldalán pedig egyfelől a magtartóhoz, másfelől pedig a
tengely legkülső részéhez erősített szögvas (2., 3., 5. ábra d)
biztosítja, mely egyik oldalélével oly közel jut a sorjelző henger
hez, hogy az esetleg reátapadt földet is lekaparja. A szögvasnak
a magtartóhoz való hozzáerősitése az 5. ábrából világosan kivehető.
A szögvason még egy kar is van alkalmazva, melyet a munkás
munkaközben balkezében tart, ezzel is szabályozva a gép járását.
A magtartó alsó része a 2 . ábrából láthatólag nyilassal van
ellátva, melybe a barázdát készítő kettős ekevas ( 2 — 5 . ábra c)
éppen beleillik. Az ekevas két behajlított lemezből áll (5. ábra),
melyek a magtartónak ebből a czélból megvastagított fenekére
csavarokkal ráerősített villás elágazású vasdarabkájára vannak reá-

csavarva és a 3. ábrán látható csavarokkal (h) emelhetők, vagy
sülyeszthetők.
Az ekevasak — melyek fentebbiekből érthetőleg üresek —
rendesen egy cm-re állanak ki a sorjelzőhenger karimáján tul és
kettős czélt szolgálnak. Mig ugyanis a behajlított lemez éle eke
gyanánt működve a vetőárkot készíti, addig az üresen maradt
belső rész magvezetékül szolgál. Es miután az előre megmunkált
talajt csak lazán szántja, a föld felhasítás után azonnal visszahull
a már készített barázdába és a magot betakarja.
Az ekevasak felső része közvetetlenül a magvető kerekek alá

5. ábra.

nyúlik fel és ott garatszerüleg van kiképezve és kettéosztva, hogy
a kerekek által a magtartókból kiemelt mag a megfelelő barázdába
juttatható legyen.
A fafogantyu végül a magtartó hasába oly módon van be
illesztve, hogy a magnak be- és teljes kiszóródását elősegítse. (Az
eredetin a fogantyú merőlegesen van levágva.)
A gép működése már most a következőkben foglalható
össze:
Miután a gépet körülbelül 1-5 kg maggal megtöltöttük, azt
az előre megmunkált és elegyengetett vetőágyra keresztben vagy
hosszában ugy helyezzük el, hogy a barázdát készítő ekevas éppen
a legkülső csemetesornak megfelelő helyre jusson, a sorjelzőhenger

pedig az ágyon szalad keresztül. Most a gépet — jobbkezünkben
a magtartó, balkezünkben pedig a merevitővas fogantyúját tartva —
egyenletes menetben hátrafelé mozgatjuk addig, mig az ágyon
végig nem haladt. Ekkor felemeljük, megfordítjuk olyformán,
hogy az előbb elkészített és bevetett barázda fölé a sorjelzőhenger
közepe kerüljön. És mig a gépet ismét visszafelé húzva egy uj
barázdába vetünk, azalatt a már előbb bevetett barázdát a hengerrel
lenyomkodjuk oly czélból, hogy az eső a magot ki ne verje. Továb
biakban már most a gépet nem fordítjuk meg, hanem az ágyon
végighaladva, azt felemeljük és egy sorral odébb téve, ismét végig
húzzuk rajta. Az utolsó barázdát végül egy
kis deszkácskával lapogatjuk le, mert külön
ben, ha a géppel akarnók végighengerelni,
egy sornak megfelelő magmennyiségünk kárba
veszne.
A vetést csak száraz maggal eszközölhetjük,
forrázottal nem, mert utóbbi esetben a gép nem
vet egyenletesen.
Fontos, hogy a vetés megkezdése előtt a
gépet megvizsgáljuk, hogy annak minden egyes
alkatrésze kifogástalanul működjék, mert csak
igy várhatunk kielégitő eredményt.
A gép eszméje nem egészen uj, mert hisz
csaknem minden vetőgépünk ilyen hornyolt
6. ábra.
vetőkerekekkel dolgozik. Ügyes, bár szintén
nem uj eszme, hogy a fogantyút használja fel
magtartóul. Ami pedig a horonyvágást és a magnak azonnali beta
karását illeti, erre nézve megjegyezhetem, hogy vannak már ilynemű
és pedig tökéletesebben működő gépeink (pl. Lótos ákácz mag
vetőekéje), Nagy előnye azonban a Dömse-féle szerkezetnek, hogy
könnyen csomagolható és szállítható.
í

II.
A foltvetéshez használandó gép eszméje az, hogy egy foltba
csak bizonyos, de lehetőleg állandó számú mag kerüljön. Az eszmé
nek megoldása a következő (1. 6., 7. ábrákat):
A magtartó ugyanolyan, mint az előbbinél, de a többi alkotó-

rész lényeges átalakulást szenved. A sorjelzőhenger elmarad,
ahelyett egy-egy 20 cm átmérőjű, hat küllővel ellátott, 2 cm széles
és 2 mm vastag talppal ellátott kerék foglal helyet a magtartó két
oldalán (6. ábra a—a). A kerekek biztos járását a kellően meg
vastagított tengely eszközli, mely a kerékagyba becsavarható és
állása még külön egy-egy anyacsavarral biztositható. (A szabadal
mazás alatt álló gépen a kerekek belülről beilleszthető sasszeggel
voltak rögzítve, ami egyrészt ügyetlen, másrészt a kerekek pár
huzamos futását nem biztosította.
Vetőkerék csak egy van (6. ábra b) és pedig a kivánt mag
mennyiségnek megfelelő számú nyilassal ellátva. A másik vetőkerék

7. ábra.

helyett aczélrugó van alkalmazva, mely a tengelyen alkalmazott
fogba kapaszkodik és ennek segítségével a kerekek forgatása által
megfeszíthető. Ez a rugó eszközli a gép működése közben a
kerekeknek eredeti helyzetbe való visszaállítását.
A barázdát készítő ekevas (6., 7. ábra e—é) egyszerű, belül üres
és épugy, mint az előbbi szerkezetnél, magvezetékül is szolgál.
Megerősítése azáltal történik, hogy az eketartóvas (6., 7. ábra é)
a magtartónak kellően megvastagított talpához van hozzácsavarva.
A gép összeállítása alkalmával a rugót fel kell húzni. Ez olyformán történik, hogy a nagy kerekeket addig forgatjuk a tengelylyel együtt a rugó hatásával ellenkező irányba, amig a rugó kellő-

képen megfeszül és a kerekeket visszafordítani képes, ha ez meg
van, a rugó feszültségét rögzítjük. A rugó rögzítése ugy történik
hogy a keréktalp belső felületére ütközőt alkalmazunk (6., 7. ábra i),
mely a kerekek visszafelé való mozgása alkalmával az ekevas hátsó
részébe ütközik és igy a rugó felszabadulását csak oly mértékig
teszi lehetővé, amennyire az eredetileg fel volt húzva. A beállítás
nál az a fontos, hogy a vetőkerék nyílásai a rugó rögzítésénél a
magtartó belső részébe nézzenek, azaz a magháritólemez nyílásá
val szineljen a két szélső horony. Ha mind a három nyílás igy
van elhelyezve, akkor szóródik a legtöbb mag, mig ha csak kettő
vagy egy hornyot állítunk be, akkor megfelelően kevesebb és
kevesebb magot szór a gép.
A kerék átmérője 20 cm, kerülete tehát 63 cm, a gép munka
közben csak olyan ívhossznak megfelelő utat tehet meg, amely
azon szög nagyságával áll arányban, melyet a kerék ütközője az
ekevastól a megtartó felső oldaláig leir. Tehát hörülbelül 190°,
azaz körülbelül 35 cm. Ilyen hosszú folton szórja el tehát a gép
a magot. A gépnek a szóróképessége szabályozható azáltal, hogy
a magvetőkereken lévő három nyílás közül csak kettőt, illetőleg
egyet állítunk be, miáltal a folt hossza 23, illetőleg 12 cm-re
száll le.
A vetés maga olyképpen történik, hogy az előre megtöltött
gépet a megmunkálatlan földre helyezve erősen hátrahúzzuk
addig, amig az ütköző a vetőhasáb felső lapjába nem ütközik.
Ezalatt a mag a vetőkerék hornyaiból az eke által készített baráz
dába hull és amelyet hirtelen felporhanyitott visszahulló föld be
is takar, avagy lábbal földelhetünk el.
Ha a gépet felemeljük, a rugó a kerekeket az eredeti állásba
viszi vissza, miáltal a munka újból folytatható. Amint látható
tehát, a gép elég elmésen készült.
Eredetileg az volt a feltaláló terve, hogy a gépet egyesíti,
azaz hogy átszerelés által mindkét leirt vetésmódra alkalmazza,
Ilyen formában szabadalmaztatta is. Miután azonban eredeti
formájában az átszerelés és különösen a rugó beállítása és meg
feszítése nagyon körülményes, azért sokkal helyesebb, ha mindkét
vetésmódra más és más gépet szerkesztünk. A javított mintájú
gép elég egyszerű, megbízható kivitelben készült; alkatrészeinek

éppen ezen egyszerűsége folytán még javítóműhelyektől messze
eső erdőkben is alkalmazható anélkül, hogy ki lennénk téve
— egy-egy alkatrész elvesztése következtében — annak, hogy a
gépet nem használhatjuk. Egynehány tartalékcsavar és ék kész
letben tartása mellett a legprimitívebb szerszámokkal is rendbe
hozható.
Végül tartozom megemlíteni, hogy a feltaláló eredeti, illetőleg
szabadalmaztatás alatt álló gépének ismertetésére kért fel. Miután
azonban az tulajdonképen kertészeti czélokra lett szabadalmaztatva;
és az ismertetett szerkezet csak erősebb volta által tér el tőle, inkább
helyénvalónak találtam itt az utóbbit leírni, mely erdei vetésekre
tökéletesen megfelel. Annyit azonban megtettem, hogy az eltéré
seket kimutattam, miáltal — ugy vélem — az ő kérésének is eleget
tettem.
A gép megszerezhető Dömse Antal erdőőrnél (Gyalu, Kolozs m.)
a szabadalom tulajdonosánál.
.4* c2?

FAKERESKEDELEM.
A fakereskedelem helyzetéről.
fapiacz minden terén örvendetes javulást látunk. Ugy a>
kemény, mint a puhafapiaczon a szükséglet rendkívül:
nagy és az áru oly magas árak mellett helyezhető el,
milyenekre röviddel ezelőtt még gondolni sem mertek volna.
A faszükséglet növekedése az építőipar rohamos fejlődésére, az
ipari tevékenységnek minden téren mutatkozó fellendülésének
tulajdonítandó, valamint annak a tagadhatatlan ténynek, hogy a
faállományok szerte az országban folyton gyérülnek, mig a fogyasz
tás állandóan emelkedik.
A kereslet megnövekedése az egész vonalon az árak emel
kedését eredményezte. Különösen áll ez a puhafára, melyben a
termelés még megszakítás nélküli üzem mellett sem képes a keres
letnek teljes mértékben eleget tenni. Ennek az a következménye,
hogy a detailfakereskedők nem jutnak elég áruhoz és hogy kész
leteiket kiegészíthessék, a kartelláraknál többet is ajánlanak fel.
/-%
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A puhafaárak felemelése folytán a fogyasztás nagyobb figyel
met fordit most a gyengébb minőségű árura, mert az eddig elég
mérsékelt áron volt beszerezhető. A helyzet azonban már e téren
is megváltozott, amennyiben a puhafatermelők kartellje az árakat
ezen minőségnél is köblábanként 1 0 — 1 0 fillérrel felemelte. Emel
lett nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy a nagy szükséglet
folytán az áru osztályozása olyan, hogy rosszabb konjunktúra
idejében a vevő az árut az eladó rendelkezésére bocsátaná; de
most örül mindenki, hogy egyáltalában kap árut.
Előrelátható, hogy a puhafatermelők kartellje az árakat a folyó
évben, valószínűleg még szeptemberben, körülbelül 10%-kal fog
ják felemelni s a vidéki fakereskedelem előzetes vásárlásokkal
szeretné kijátszani a kartellt, de ez az áruhiány mellett lehetetlen
nek bizonyult. A puhafaárak ma már elérték azt a nivót, melyek
az importparitásnak megfelelnek, amennyiben további áremelkedés
esetén még Amerikából is lehet hozzánk fát importálni. Kívánatos
volna, hogy a termelők ne feszítsék tul a hurt, mert a fogyasztók
eddig is csak kényszerűségből engedélyezték a követelt magas
árakat.
Érdekes jelenség, hogy a faárak nagymérvű emelkedésének
csak az egyesült termelők látják a hasznát, mert a vidéki közvetítő
kereskedelem a nagy verseny folytán meglehetős alacsony árakon
kénytelen az árun túladni.
A keményfapiaczon is kedvező üzletmenet mellett is jó árakat
érnek el az áruért. A külföldi vevők mind gyakrabban jelentkez
nek, s miután elfogadható árajánlatokat kapnak, a forgalom rend
kívüli módon megnövekedett. Örvendetes javulás észlelhető a tölgyfapiaczon, amennyiben ugy a bel-, mint a külföldi vevők nagy
tételeket vásárolnak. Németországba, Ausztriába nagyon sok export
rönköt, friezt és fürészárut, Francziaországba, Belgiumba, Angliába
pedig quartier tükörárut és párisi árut szállítunk. A szükséglet emel
kedése a külföldi bútor, vagon és faárugyárak fokozott tevékenységére
vezetendő vissza. Az árak, habár nem érik el a legutóbbi hausse
idejében fizetett árakat, minden tekintetben kielégítők. A magyar
országi, illetve erdélyi tölgyerdőtulajdonosok még mindig tulmagasra
tartják a fa árát és ennek tulajdonítandó, hogy ezen erdőknek

túlnyomó részben csak talpfára és dongára feldolgozható állo
mányokra csak ritkán akad vevő.
Tölgytalpfában a forgalom teljesen szünetel; a kormány a
talpfatermelők készleteit még 3-50 korona árban sem hajlandó
átvenni.
Hordófában a kereslet elég élénk, a termelés azonban a nyers
anyag folytonos drágulása folytán mindinkább kisebb térre szorul.
Az árak elég kedvezők; a kivitel ezen czikkben minimális.
Frlezekben az élénk építkezési tevékenység folytán nagy szük
séglet mutatkozik és ezen cikk ára emelkedő irányt mutat. Az e
téren észlelhető jó üzletmenet a termelés fokozására vezetett,
amennyiben több uj parketgyár létesült.
Bükkfa, mely tavaly még el volt hanyagolva, ma nagyon
keresett czikk, ugy hogy nagyobb mennyiségek még a kartelláraknál magasabb árak mellett sem kaphatók. Számos küliöldi
czég érdeklődik az itteni bükkfürészeknél áru iránt, de a meglevő
megrendelések teljesítése teljesen lefoglalja a telepeket, ugy hogy
ujabb megrendeléseket nem vesznek fel.
Legnagyobb az érdeklődés gőzölt bükkfadeszkák iránt, melyek
a kartellárakon könnyen elhelyezhetők. A butorlécz a hajlított
fabutoripar helyzetében beállott javulás folytán újból nagyon
keresett czikké vált, alig kapható. Gömbölyű seprünyél keresett
czikk, melyért ma 1000 darabonként kb. 25 koronát lehet elérni.
Bükkfriezekben a kereslet némileg alábbhagyott, mert az épít
tetők ezen áruval — nem az áru használhatlansága, hanem a
helytelen kezelés miatt — rossz tapasztalatokat szereztek.
Tűzifában ugy alakult a helyzet, hogy elegendő kínálat mel
lett a kereslet s igy az áralakulás is kielégítő. A bihari tüzifatermelők kartellje Budapesten raktárt szándékozik létesíteni, ami
azonban a fővárosi tüzifakereskedőknek nem volna ínyére. A kis
kereskedők anyagbeszerzési szövetkezete most hajlandónak mutat
kozik az egész bihari tüzifatermelés átvételére. Ha ez ügyben a
megegyezés létrejön, a bihari tüzifatermelők elállnak tervüktől.
Faszénben is javult a helyzet. A kereslet elég jó, az áralakulás
•szintén kedvező. Elsőrendű áruért Budapesten 10.000 kg-kéni
5 0 0 — 5 1 0 koronát fizetnek.
A nagykereskedelemben érvényes en-gros árak a következők:

Erdélyi
U.

F.

190
200
196
206
170
170
180
180

4/4X8—12"
5/4, 8/4"
...
3/4, 7—12".2/4, 6 - 1 2 " . . .
3/4-6"
4/4, 5/4—7"
6/4, 8 / 4 - 7 " - ... —
Keskeny gyalultáru.--

luczfenyő:
M.

B,

F.

180
190
186
196
160
160
170
170

F

C.

170
170
176
186
150
150
160
160

F.

146
146
156
166
130
110
110
140

D.

F.

116
116
126
136
104
100
—
—

C.

T.

134
134
144
154
120
110
110

—

Felső magyarországi osztály ozatlan luczfenyő (U. Fichte) :
2 / 4 " , 6—12"
.
3 / 4 " , 7—12"
a/4" keskeny 6"-ig
4 /

4

_ 5 /

4

"

7"-i

-

-

_

g

4/4—6/4'',

8—11"

4/4—5/4",

8—12"

6

-

...

... —

186 fillér
176 „
150 .
150

,

170

,

172

,,

s

/ V és ,'i" = 4 fillérrel drágább, mint
4 / 4 " s gyalultáru 5—7"-ig

164 „

Osztály ozatlan jegenyefenyő (U. Tanne):
a/ », 6—12"

152 fillér

4

s/4",' 7—12"
Vb",

...

-

-

8—12"

4/4—8/4",

—

——

8—12"

-

-

50 mm álláspallók 8 - 1 1 "
50 „
.
9-11"
Lécz W X W - —
,

4 / "
4

X

4

•

4

2— 4 " • mm-ben
Fürészelt épületfák minimális ára
Csapos gerenda ... ... ... — 2

„

138

,

134

„

130 „
132 „
124 „

7 / "

Zárlécz 2 / 2 — 4 / 4 "

142

—

126

,

126

,

130 „
46-— korona
29 50
„
-

Láda áru :
2

3"... .__

4
2

100 fillér

12'-6 /4

4"..

110

2/4

5"

120 „

„

köblábanként, budapesti paritással, a csapos gerenda és fűrészelt
épületfa köbméterenként értendő.

Keményfa.
3

Korona per m

I-a szlavóniai tölgyrönk
I-a magyar tölgyrönk
l a szlavóniai tölgyfurnirrönk
[-a
„
tölgyboulesok
I-a magyar
»
— —
]-a szlavóniai tölgyfriez, széles
I-a magyar
«
« — --I-a szlavóniai
„
keskeny
I-a magyar
„
»
Szélezetlen tölgyfapalló szlavóniai
„
„
magyar —
I-a párisi áru _.. —
— — —
II-a
.
„ Quartier, I. oszt.
„
II. I-a kőrisrönk
I-a jávorrönk ... — - - --. --- —
1-a szilfarönk
I-a kőris-fürészáru ...
I-a jávor
„
—
I-a szil
„
- I-a bükk
„
Bükkfriez, széles
keskeny \.. _

-

—
,
—

—
~.
—

—
--.

—

100—110
60— 70
160—170
165—175
120—135
•o
115—120
T
o3
100—105
105—110
95—100
115—120
90— 95
140—150
115-120
3
180—230
170-180
50— 65
50— 60
40— 70
90—105
•a
70— 80
o
8 0 - 95
.a
4 2 - 48
46— 50
| ab Budapest
40— 45

Tűzifa.
Cser- és bükkhasáb
Cser- és bükkdorong —
Fürészelt bükkhasáb
Faszén, I-a, vagononként
Hántott fa ._
Puha kötegfa _.. ... —

-

-

— —

—

187—190
172—175
•a
220
3
m
500—510
210
38—40 fill. darabonként.

(Fr. L.)

ú%

ú%

KÜLÖNFÉLÉK.
Mayr Henrik dr. f. Gayer Károly utóda, a müncheni egyetem
erdőhasználat- és erdőműveléstani tanszékén, csakhamar követte
elődjét. Hivatása teljesítése közben a katedrán érte utói a kérlelhetlen halál Mayr-t f. é. január hó 24-én 57. életévében. Erdészeti
és államtudományi tanulmányait Aschaffenburgban és München
ben végezte, utóbbi helyen 1882-ben az államtudományi, 1884-ben
pedig a bölcsészeti doktorátust szerezte meg és magántanárrá lett
az ottani egyetemen. 1885-ben kormánya megbízásából ÉszakAmerika, Japán, Jáva, Ceylon és India erdőségeit tanulmányozta,
majd 1887-ben a japán kormány hívására a tokiói egyetemen az
erdészeti növénytan előadását vállalta el. Három évig tartózkodott
ekkor Japánban, alaposan átkutatva a szigetország erdeit. Vissza
térőben Kina és Ceylon erdőségeit tanulmányozta.
Hazájában ismét állami szolgálatba lépett s amidőn 1893-ban
Qayer kathedrájáról visszavonult, Mayr vette át örökét. Tevékeny
sége ettől kezdve a tanitás, az irodalmi működés és az erdészeti
kisérletügy között oszlott meg, mely utóbbit a külföldi fanemek
telepítése terén széleskörű tanulmányai és a grafrathi kísérleti kert
jében szerzett tapasztalatai alapján lényegesen fejlesztett. 1902-ben
még egyszer alkalma volt Japánt, Kínát, Koreát és Északamerikát
beutazni.
Főbb irodalmi művei: Das Harz der Nadelhölzer(A fenyőfélék
gyantái), Die Waldungen Nordamerikas (Északamerika erdőségei),
Monographie der Abietineen des Japanischen Reiches (A japán
birodalom Abiés-féléinek monográfiája), Der Waldbau auf naturgesetzlicher Orundlage (A természeti törvényeken alapuló erdő
művelés), Fremdlándische Wald- und Parkbáume für Európa
(Idegen erdei és kerti fák Európa részére); végül Qayer erdő
használattanának két kiadását (IX. és X.) nézte át Mayr.
Halálozások. Hedanek
Rezső urad. alerdész (Kegye) és
Wiegandt Henrik társ. főerdőmérnök, vármegyei bizottsági tag
(Resiczabánya), az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagjai
elhunytak. Béke hamvaikra!
A tervszerűen kezelt erdők pótadója ügyében
miniszter következő rendeletet bocsátotta k i :

a belügy

A közszolgáltatások egyesitett kezeléséről szóló 1 9 0 9 : X I I . t.-cz.
6. §-a megszünteti az önálló puszták, havasok és erdők részére
az 1 8 8 6 : XII. t.-cz. 130. § ötödik bekezdésében a községi adózás
terén biztosított féladókedvezményt, valamint az említett puszták,
havasok és erdők tulajdonosainak az 1886 : X I I . t.-cz. 137. §-a által
nyújtott azt a jogát, hogy a községi adók és egyéb szolgálmányok
megváltása végett átalányösszeg fizetése mellett a községgel 6 évről
6 évre terjedő egyezséget köthessenek. Az idézett törvény az 1 9 1 0 .
évben viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról
szóló 1 9 1 0 : III. t.-cz. 5. §-ának utolsó bekezdése szerint 1911. évi
január hó 1-én életbelép. Miután a községi költségvetéseknek a
községek képviselőtestületei által való tárgyalása s ehhez képest
az 1911. évi községi pótadó megállapítása küszöbön van, az
1911. évi községi pótadók megállapításánál pedig, tekintettel arra,
hogy azok alapját az 1911. évi állami adók képezik, az 1 9 0 9 : X I I
t.-cz. fentebb idézett rendelkezései figyelembe veendők, ennél
fogva felhívom alispán urat, hogy a vármegye hivatalos lapjában
közzéteendő körrendeletben intézkedjék aziránt, hogy a községek
1911. évi költségvetéseik összeállításakor a fentebb idézett törvény
rendelkezéseire figyelemmel, a költségvetési hiányok fedezésére
szolgáló községi pótadók alapjainak megállapításánál a községhez
közgazdaságilag csatolt puszta, illetőleg havasok és rendszeres
gazdasági terv szerint kezelt erdőtestek után 1911. évre kivetett
állami adók egész összegeit vegyék számításba. Megjegyzem
azonban, hogy az 1909. évi X I I . t.-cz. 6. §-ának utolsó bekezdése
értelmében a községi adók és egyéb szolgálmányok megváltása
iránt 6 évre kötött egyezségek, amennyiben azok 1907. év végéig
jóváhagyattak, lejártukig érvényben maradnak, miért is ilyen
esetekben a fent megjelölt területek állami adói a községi pótadó
alapjául fel nem vehetők s az illető tulajdonosok az egyezség
lejártáig csak az egyezségben megállapított szolgáltatásokra köte
lezhetők. (Belügyminiszter, 121605/1910.)
A fürésztelepekre szállított rönkfa kedvezményes díj
tételei ügyében a Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos
Egyesülete azzal a kéréssel fordult volt a kereskedelemügyi
miniszterhez, hogy a régebben fennállott díjkedvezményeket ismét
léptesse érvénybe. A miniszter válasza tagadó volt, de a hazai

bükkerdőségek kitermelésének elősegítése érdekében
bükkfa
törzsekre a gyakorlati fontossággal biró hazai feladási állomásokról
a hazai gőzfürészek külön kérelmei alapján hajlandónak nyilat
kozott a régebbi díjkedvezményeket érvényesíteni.
A magyar államvasutak igazgatósága egyébként más tekin
tetben is külön elbírálásban részesiti ujabban a bükkfát. Kitetszik
ez abból az átiratából, amelyet ugyancsak a Magyar Fakereskedők
és Faiparosok Országos Egyesületéhez intézett s a melyben azon
állomások megjelölését kéri, amelyekről vámkülföldre szóló bükkfa
küldemények várhatók, hogy a külföldi kivételes díjszabások
átdolgozásánál ezen állomásokról bükkfára vonatkozó közvetlen
díjtételek legyenek megállapíthatók.
Madárpusztitó g y o r s v o n a t o k . A „Vasúti és Hajózási Heti
lap"-ból veszszük át a következő érdekes megfigyelést: Ismert tény,
hogy az összes madárfajok, különösen pedig az éneklőmadarak,
évről-évre fogynak. Ennek okát a természettudósok, erdészek,
egyletek és a kormányok folyton kutatják, hogy azt megszüntet
hessék. Egy eddigelé alig észlelt okra hívja fel most a figyelmet
a „Strassb. Bürgerztg."-ban egy németországi mozdonyvezető, e
minőségben tett megfigyelései alapján. Pontos feljegyzései és szá
mításai szerint — úgymond — egyetlen gyorsvonatu mozdony egy
hónap alatt százakra menő madarat pusztított el, vagy sebesített
meg halálosan. A strassburg-ludwigshafeni 173. sz. Lloyd-expresszvonat egyetlen útjában a mozdony megtekintése alkalmával a füst
kamara ajtaja előtt nem kevesebb mint nyolcz kimúlt, különféle
éneklő madarat, a hamuszekrény-rostélyban pedig két félig megszenesedett kupcsőrüt talált. A vonat a kora reggeli órákban köz
lekedik, amidőn az öregek fiókáiknak az első táplálékot keresik.
A reggeli félhomály, valamint a madaraknak még nem tökéletes
ébersége valószínűen szintén okul szolgáltak arra, hogy annyian
nekirohantak a mozdonynak. Mennél nagyobb a vonatok gyorsa
sága, annál nagyobb a veszély arra, hogy a madarak repülés és
kitérés közben nekimenjenek a mozdonynak. Mert még a fecskék
és a szárnyasegerek is, amelyek pedig művészek az ivrepülésben,
tévedésbe ejtetnek a luxusvonatok 95 km-es gyorsasága által
Tapasztalat szerint a legelső ragadozómadártól kezdve a legkisebb
éneklőmadárig igen sokan esnek ilyképen áldozatul a vonat

mozdonyának. A legnagyobb madárpusztulást május, június és
július hónapokban, vagyis abban az időben észlelhette, amidőn a
legtöbb madár költeni és a kirepülő fiatalok önállóan táplálékot
keresni szoktak. Ha egy madárpárocska, melynek több fiókát kell
táplálnia, rovarkeresés közben a vonat moraja által nyugtalanítva,
a legrövidebb uton fészke felé visszarepülni igyekszik, az óvatos
ságról megfeledkezik és gyakran a mozdony elülső részeinek, mint
a kémény és a füstkamaraajtónak rohan, ahol elpusztul, holtra
zuhanása közben még erősen tartván csőrében az összegyűjtött
lepkéket, legyeket stb. A fiatalok természetesen, miután ezeknek
repülőképessége hiányosabb, jóval nagyobb számban esnek a moz
donyok áldozatául, mint az öregebbek. Legtöbb pusztul el — miután
legnagyobb számban vannak — a verebekből. Aztán következnek
a különféle éneklőmadarak, a ragadozómadarak, továbbá a hollók
és fáczánok. A ragadozómadarak és hollók leginkább friss erős
hóesés után szoktak a mozdonynak nekirepülni, miután az való
színűen elvakítja őket.
Hivatalos közlemény (elvesztett erdőőri bizonyítványról).
1418/1911. sz. — Közhírré teszem, hogy a Técső községi (Mára
maros vármegye) születésű Petrovics Gábor részére az erdőőri

ir

ír

TRENCSEN TEPLICZ
A forrásvízeket nem keíl sem lehűteni,
sem fölmelegíteni. Szállodák fürdőkkel
egybeépítve. Egész évben nyitva. N a g y 
szerű tavaszí kúrák. Olcsó pensíók ! Festői
hegyvidék. M i l l i ó s u j é p í t k e z é s e k .
Uj nagyszálló. Uj fürdők. H á z i K u r á K
h o z : íszapszétküldés.
::

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

P r o s p e k t u s t Küld a f ü r d ó ' i g a z g a t ő s á g .
Egyesületünk t, tagjai messzemenő ked
vezményekben részesülnek. Bővebbet az
Erdészeti Lapok J 9 Í 1 . évi X L füzete
tartalmaz illetőleg a fürdőígazgatóságtól
::
lehet megtudakolni.
::
t

Rádiumos
kéneshöviz(36-42°C.) éS

iszapfürdői

szakvizsga letételéről 1887. évi október
kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén,
1909. évi 2284. szám alatt az eredetivel
másodlat adatott ki.
Máramarossziget, 1911. évi július hó

hó 16-án 4. szám alatt
ahelyett nevezett részére
egyenlő értékű hiteles
5-én.
Szentimrey

Dániel

kir. erdőfelügyelő.
A „Mensa Aeademiea" ezéljaira befolyt a d o m á n y o k : A főiskolai
„Segélyző-Egyesület" elnöksége újabban a következő adományokat nyugtázza:
Borsod, Gömör, Heves vármegyék Erdészeti Egyesülete és a nagybányai m. kir.
bányakapitányság 100—100.
A bustyaházai m. kir. erdőhivatal tisztikara 65 K.
A Mensa-alap első félévi kamata 49'77 KLevitzky Albert 20 K.
Ritter Károly, Keleti Lajos, Topscher Samu, Zenovicz Gusztáv, Tavi Károly,
Kéméndy Győző, Orosz János 10—10 K.
Molnár Károly 7 K.
Dióssy Dezső, Uitz Mátyás, Földes Tamás, Füzy Zoltán, Bihari Ödön,
Bodor Jenő, Vály Ferencz, Jákó Jenő, Jánosi Pál, Bárdoss Lajos, Vattay Nándor,
Fekete Lajos, Gerinczy N., Káspár Lajos, Hőnek Ignácz 5—5 K.
Lányi Gyula, Béky Albert 3—3 K.
Würsching Frigyes, Elek István, Aschner Vilmos, Gasparecz Lajos, Lipcsey
László, Koraliczky Vladimír, Scholtz Gyula, Gura Károly, Klimkó Gyula, Lorge
Emil, Paul Péter, Schalát Béla, Marschall Ernő báró, Istvánffy József, Horváth
Béla, Surjánszky Kálmán, Kalotsa Imre 2—2 K.
Szabó Kálmán, Schwob István, Erdélyi Mihály, Solti Sándor 1—1 K.
Fogadják a nemesszivü adakozók hálás elismerésünket és őszinte köszöne
tünket. Az eddig befolyt adományok összege 649577 korona.
Az elnökség.

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 értesitenl szíveskedjenek.)
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Szmik Gábor m. kir. főerdőmérnököt
saját kérelmére állandó nyugalomba helyezte, továbbá áthelyf zte Bodor Zoltán
m. kir. főerdőmérnököt Kassára erdőgondnoknak és Juron Bernát m. kir. segéd
erdőmérnököt Désre erdőgondnoknak.

í
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a beszterczei erdőigazgatóság kerüle
tében Bodó Károly m. kir. főerdőmérnököt áthelyezte Borgóprundra s megbízta
a borgói felső erdőgondnokság vezetésével; Puskás Károly m. kir. segéderdőmér
nököt áthelyezte Dombhátra s megbízta a szamosvölgyi alsó erdőgondnokság
vezetésével; Bálint Mihály m. kir. erdőmérnököt állomáshelyén való meghagyása
mellett egyszersmind megbízta a borgói alsó erdőgondnokság vezetésével is,
Paczner Károly m. kir. erdőmérnökjelöltet áthelyezte Borgóprundra az ottani
borgói alsó és a dornavölgyi erdőgondnokságokhoz, végül Vagács Sándor m.
kir. segéderdőmérnököt szolgálattételre beosztotta a beszterczei m. kir. állami
erdőhivatalhoz.
A Coburg herczegi erdészeti tisztikarnál f. é. július hó 1-én életbeléptetett
ju fizetés- és létszámrendezés értelmében Fülöp Szász Coburg Gothai herczeg
— jelenlegi állomáshelyeiknek megtartásával — Csaszkóczy Károly, Hering Samu és
Pilz Ottó erdőmestereket erdőtanácsosokká, Szathmáry Lajos erdőmérnökjelöltet
segéderdőmérnökké, Holmann Jenő erdőmérnökgyakornokot erdőmérnökjelöltté
nevezte ki.
*

$

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Danielisz Elek m. kir. segéderdő
mérnököt Zsaróczáról a szászsebesi erdőhivatal kerületébe, Körösbányára (erdő
gondnoknak), Debreczeny András m. kir. erdőmérnökjelöltet pedig Ungvárról
Zsaróczára helyezte át.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Oriindl Gyula erdőtanácsosi czimmel
és jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnököt Tótsóvárról Miskolczra helyezte
át s az ellenőrködői teendők ellátásával bizta ineg.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Bárdos József m. kir. főerdő
mérnököt Budapestre a földmivelésügyi minisztérium I'A. főosztályához és Deák
János m. kir. főerdőmérnököt Désre s megbízta a nagyilondai járási erdő
gondnokság vezetésével.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Boksay
nököt ideiglenesen nyugalomba helyezte.

cJÍcJÍtíí

Gusztáv m. kir. főerdőmér

KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI
JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOK.
Faanyag
panasz

kihasználási
közigazgatási

határidejének
megállapítása
elleni
bírósági hatáskörbe nem tartozik.

Tényállás : Az a . . . .i közbirtokosság részére még 1899-ben 559 2 kat. hold
bükkerdő fatömegének kihasználása egyebek közt azzal a feltétellel engedélyez
tetett, hogy a kihasználás időtartama, annak megkezdésétől számítandó 10 éven
tul semmi esetre sem terjedhet.
A faállományt 1903. évi július hó 2-án kötött szerződéssel K. Sz. m . . . . i
lakos vásárolta meg, ki ebben a szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy
a kihasználást 10 év alatt befejezi, illetve hozzájárult ahhoz, hogy a 10 év letelte
után esetleg visszamaradó faanyag a birtokosság tulajdonát fogja képezni.
Minthogy azonban 1908-ban még a fatömeg legnagyobb része tövön állott,
K. Sz. kérvényt adott be a birtokossághoz a kihasználási határidőnek további
5 évre leendő meghosszabbítása iránt, mely kérelemnek a birtokosság helyt is
adott s ezzel szemben csak azt kötötte ki, hogy K. Sz. kártérítés fejében a bir
tokossági pénztárba 500 koronát fizessen be.
A vármegye közigazgatási erdészeti bizottsága azonban a kihasználási határ
időt csak 1915. évi április hó 15-éig hosszabbította meg s egyúttal kötelezte a
vevőt, hogy növedékveszteség czimén 450 koronát térítsen meg.
E bizottsági határozat ellen K. Sz. panaszszal élt, mely mint felebbezés, a
földmivelésügyi miniszter ur által elbíráltatván, a bizottsági határozat egyidejű
jóváhagyásával elutasittatott. A miniszter ur egyúttal az iránt is rendelkezett,
hogy a K. Sz. által fizetendő 450 korona, mint vételártöbblet, az erdőbirtokkal
járó közterhek fedezésére szolgáló alap ezéljaira gyümölcsözőleg elhelyeztessék.
K- Sz. a miniszteri határozat ellen újból panaszszal élt, melynek elintézése
kép a közigazgatási bíróság az alábbi végzést hozta.
2380/1911. K. szám.

0 Felsége a király nevében
a magyar királyi közigazgatási

bíróság

a z a . . . . i közbirtokosság osztatlan tulajdonában lévő, közösen használt erdőben
a m. kir. földmivelésügyi miniszter 73938. ex. 1899. számú határozatával enge
délyezett rendkívüli fahasználat kitermelési idejének meghosszabbítása iránt a
közös birtokosoknak 1909. évi január hó 10-én tartott gyűlésén hozott határozat
ügyében a m. kir. földmivelésügyi miniszternek 1910. évi deczember hó 20-án
87636. szám alatt hozott határozata ellen K- Sz. m
i lakos képviseletében
dr. S. K. m . . . .i ügyvéd által beadott panaszszal szemben a ni. kir. földmivelés-

ügyi miniszter által tett hatásköri kifogást 1911. évi április hó20-ik napján tar
tott nyilvános ülésében az 1896. évi XXVI. t.-cz. 131. szakasza alapján tárgyalás
alá vévén, következő
Végzést hozott:
A m. kir. közigazgatási bíróság a hatásköre ellen tett kifogásnak helyt ad
s a panaszt visszautasítja.
Indokok:
Az 1898. évi XIX. t.-cz. 31. és 54. §-ai rendelkezéseinek egybevetéséből
kitetszik, hogy rendkívüli fahasználat engedélyezése ügyében, az 54. §. értelmében
panasznak a földmivelésügyi miniszter ama rendelkezése ellen van helye, mely
a rendkívüli használatból eredő jövedelemre vonatkozik; ellenben, hogy a miniszter
a rendkívüli fahasználatot egyáltalán engedélyezi-e s a kitermelést mennyi időben
szabja meg, a miniszternek erre vonatkozó elhatározása panasz tárgyává nem
tehető, még akkor sem, ha a miniszter a közös birtokosoknak gyűlésükön kifeje
zett akaratát ebben a tekintetben érvényesülni nem engedi.
Ugyanis a rendkívüli használat az üzemtervben megállapított használattól
való eltérés.
Már pedig az üzemterv megállapítása a közigazgatási bíróság hatáskörébe
egyáltalán nem tartozik, következésképpen az attól való eltérés megengedése is
kivül esik a bíróságnak törvényszabta hatáskörén.
Ha pedig a rendkívüli fahasználat engedélyezésekor a kitermelési határ
időnek kérdése panasz tárgyává nem tehető; ugyanaképp az sem lehet a bíróság
előtt való eljárás tárgya, hogy a határidőnek meghosszabbítása milyen mértékben
engedhető meg.
Minthogy pedig panaszló a miniszternek csakis erre a kérdésre vonatkozó
rendelkezését támadja meg, az a kérdés azonban, amely a miniszter határozatából
az 1898. évi XIX. t.-cz. 54. §-a alapján a közigazgatási bíróság előtt eljárás tár
gyává tehető, tudniillik a meghosszabbításért megszabott ellenértékre, mint
ugyancsak a rendkívüli használatból eredő jövedelemre vonatkozó rendelkezés,
a panaszban megtámadottnak nem jelentkezik: a bíróság hatáskörét a panasz
tárgyára nézve meg kellett tagadni.
A bíróság ezen határozat négy példányát a 23037/1911. számú átirat mellék
leteivel együtt a m. kir. földmivelésügyi miniszternek azzal a megkereséssel küldi
meg, hogy a határozat egy-egy példányát a panaszos képviselőjének, továbbá a
közös birtokosok elnökének és a közigazgatási erdészeti bizottságnak kézbesitttsse..
Kelt Budapesten, a m. kir. közigazgatási bíróságnak 1911. évi április hó
20-ik napján tartott üléséből.
Szilassy s. k.
má-.odelnök.

Nagy János s. k.
előadó.

A volt naszódvidéki községi erdőknek a községek
haszná
latára rendelt részeiben a vadászati jog bérbeadásáról nem
a község képviselőtestülete, hanem az erdőigazgatóság
gon
doskodik.
4559,1910. K- szám. O Felsége a király nevében a magyar királyi köz
igazgatási bíróság N. községnek B. vármegye alispánja által vadászati jog bér
lete tárgyában 1910. évi május hó 4-én 3407. szám alatt hozott határozat ellen
benyújtott panaszát 1910. évi július hó 12. napján tartott nyilvános ülésében az
1896. évi XXVI. törvényczikk 75. szakasza alapján tárgyalás alá vévén, követke
zőleg itélt: A magyar királyi közigazgatási bíróság a panasznak nem ad helyet.
Indokok: A panasz alaptalan; mert a földmivelésügyi magyar királyi miniszter
nek a belügyi és pénzügyi magyar királyi miniszterekkel egyetértőleg kibocsátott
2301/1906. számú rendelete az 1890. évi XIX. törvényczikk végrehajtása tárgyá
ban 49272T890. szám alatt kiadott földmivelésügyi miniszteri rendelet 35. §-át
azzal egészítette ki, hogy a volt naszódvidéki községi erdőknek a községek
használatára rendelt részeiben a vadászati jog bérbeadásáról az erdőigazgatóság
gondoskodik; mert továbbá ennek a rendelkezésnek a megtételére a nevezett
miniszter az idézett törvényczikk 11. §-a alapján felhatalmazottnak tekintendő,
maga a rendelkezés pedig az idézett törvény rendelkezéseibe nemcsak nem
ütközik, hanem azokkal teljesen összhangban áll; s mert ennélfogva törvényes
rendelkezést sértett meg a község képviselőtestületének az a határozata, amelylyel
a község használatára rendelt erdőrész vadászati jogának a bérlete felől is
intézkedett.
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Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1911. évi XV. füzetének
HIRDETÉSEI.
Az E R D É S Z E T I LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak.
Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak.
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény.
Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek.

Fegyvereket
elsőkézből és legolcsóbb árban ajánl

H AMBRUSCH
fegyvergyáros,

JÓZSEF

FERLACH

(Karinthia).

A m i n e m v á l i k be, azt szívesen kicserélem. Javításokat,
uj á g y a z á s o k a t , v a l a m i n t u j c s ö v e k n e k beillesztését i s
á t v e s z e m és jótállás mellett legolcsóbban s z á m í t o m m e g .
K é r j e a l e g ú j a b b , n a g y , 200-nál több s z é p á b r á v a l ellátott
f e g y v e r á r j e g y z é k e m e t , a m e l y e t i n g y e n ós b é r m e n t v e k ü l 
d ö k . M i n d e n k é r d é s r e s z í v é l y e s e n felvilágosítást a d o k .

•••••

L E V E L E Z É S MAGYART

<»*•••
(1. - 9-)

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, Orusóe-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
(3. III. 3.)
erdőigazgatósága.
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e r d é s z e t i in é r ő - é s j e l z ő e s z k ö z ö k

BUDAPEST, VI., CSÁNOÓ-UTCZA 3 a,
T E L E F O N 137—57.

Magy. kir. postatakarókpénztár-Bzámla 26566.
Cheque-Bzámla a Központi Kereskedelmi éa
Iparbanknál.

KÜLÖNLEGESSÉG:
szab. „Herkules" vaskapcsok, talp.-. fák é s egyéb fák repedése.

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

(2. XXIV. 9.)
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„ B ó r a " - f é l e

s z a b a d a l m a z o t t

'

v a s ú t i és í p a r v a s u i í 5
kocsi- és fékrendszerei, ±
melyek e téren uj korszakot nyitottak meg, a legelsőbbrondü számos

erdő- és bányaüzemeknél legalább 50%
üzemköltségmey takarítást eredményeztek.
Beszerzési ára nem drágább a régi rendszernél. Régi kocsik és fékek
átalakíthatók.
—
B
ő
v
e
b
b
felvilágosítás :

az

A r a d - C s a n á d i egyesült

vasutak

szabadalom
tulajdonos,
művezetőjénél,

Honcztő ( G u r a h o n s z ) , A r a d m e g y - \
•
•
•
•
Iroda: Budapest, I. kerület, Budafoki-ut 22. szám. ••
Sürgönyczim: Szénércz Budapest. Telefon 130 -95. •
Elváltaiul
' ^ érezek elemzését és ezek értékesítését,
•
LlYuMulJUi a bányászat körébe tartozó összes munkálatok
•
tervezését és ezek kivitelének ellenőrzését.
szén-, érez- és kőbányák üzemének szakszerű vezetését,
•
külföldi bányavállalatok képviseletét,
•
ásványvizek védőterületeinek kieszközlésót és ellenőrzését.
(5. X I I . 2 . )
•

Guörflu Albert Mpimöh.
1
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Pályázat. Az esztergomi

érsekségi

központban szervezett erdőmérnöki
Javadalmazás

2400

hasábfa, 4 hl asztali

K fizetés,

bor;

uradalomban,

állásra pályázat
természetbeni

Esztergom

hirdettetik.
lakás,

48 ürm

a hivatalos kiszállások alkalmával sza

bályzatiig 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 l é n 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.
(6. II. 2.)

Az érsekségi urad. fő erdőhivatala.

Faeladási hirdetmény. 89/911. sz.
Csernátfalu község
elöljárósága a községházánál folyó év augusztus hó 14-ére eső
hétfőn délelőtt 9 órakor megtartandó, s zárt Írásbeli ajánlattal
összekötött nyilvános szóbeli árverésen eladja a község tulajdonát
képező „B"
Paláj" nevü erdőrészen 35 parczellára felosztott
3207 köbméter fenyőfahozamot.
Kikiáltási ár köbméterenként 6 (hat) korona, a leteendő bánat
pénz a kikiáltási árnak 10%-a.
Kihasználási határidő 1 (egy) év.
Közelebbi feltételek nevezett község jegyzői irodájában,
valamint a hosszufalusi járási kir. erdőgondnokság irodájában
tudhatók meg.
Csernátfalu, 1911. évi július hó 12-én.
(7)
A községi elöljáróság.
Pályázati hirdetmény. Az árvái közbirtokossági uradalom
erdőhivatalánál két másodosztályú erdőgyakornoki állás lévén
betöltendő, a két állásra ezennel pályázat nyittatik.
Az állással 1200 korona évi készpénzfizetés, 300 korona pótlék,
külső munkálatoknál 3 korona napidíj és a fuvarköltség meg
térítése jár, ezenkívül pedig egy-egy szobából álló szabadlakás
és fűtés.
A pályázók kérvényeikhez a selmeczbányai erdészeti főiskola
sikeres elvégzéséről szóló bizonyítványon kivül magyar hon
polgársági, erkölcsi és egészségi bizonyítványokat is mellékelni
tartoznak.

A szabályszerűen felbélyegzett folyamodványok legkésőbb
folyó évi szeptember hó l-ig az alulirott igazgatósághoz intézendők.
(3)

Árva-Váralján, 1911. évi július hó 15-én.
Az árvái közbirtokossági
igazgatósága.

uradalom

Fenyőfaeladás az erdőben tövön. 3401/1911. sz. — A kolozs
vári m. kir, erdőigazgatóság irodájában 1911. évi szeptember hó
7-én d. e. 10 órakor nyilvános Írásbeli versenytárgyalás fog tar
tatni a gyalui m. kir. erdőgondnokság Hideghavas elnevezésű
erdőrészében ( „ O g. oszt. I. vágás) kijelölt
1908. évi 10-12 kat. hold kiterjedésű,
1909. évi 1 1 6 0 kat. hold kiterjedésű és az
1910. évi 9 5 kat. hold kiterjedésű vágásokban levő faállo
mánynak tövön való eladása iránt.
( az 1908. évi vágásnál 6418 korona,
Kikiáltási ár: J az 1909. „
„
6578
( az 1910. .
„
6054
í az 1908. évi vágásra 642 korona,
Bánatpénz: j az 1909. „
„
658
l az 1910.
606
Az árverési általános és részletes szerződési fel ételek a kolozs
vári m. kir. erdőigazgatóságnál és a gyalui ni. kir. erdőgondnok
ságnál megtekinthetők és az érdeklődőknek kívánatra az erdő
igazgatóság által meg is küldetnek. Ugyanott kívánatra ajánlati
űrlap és boríték is kapható.
-

(91

Kolozsvár, 1911. évi július hó 10-én.
M. kir.

erdőigazgatóság.

Faeladási h i r d e t m é n y . A kezdi járásba tartozó Sósmező
község állami iskola gondnoksága a vármegvei közigazpatási bizott
ság 1 3 1 7 3 9 1 1 . számú rendelete alapján 1911. évi augusztus hó
6-án Sósmezőn a községházánál délelőtt 10 órakor tar andó nyil
vános szó- és Írásbeli árverésen a többet Ígérőnek eladja a tulaj
donát képező és a nagyméltóságú m. kir. földmivelésüg i minisz er
urnák 8 1 0 1 5 , 9 0 6 . számú magas rendeletével megáll pitott gazd -

sági terv szerint kezelt erdejében az 1906—1910. évekre kihasz
nálásra előirt 4 7 2 kat. holdon található s hivatalos becslés alapján
284 m bükktüzifára 36 m bükkhaszonfára, 6 0 m jegenyefenyő
haszonfára és 40 m jegenyefenyőtüzifára megállapított famenynyiséget.
B

3

3

3

Kikiáltási á r : 693 korona 70 fillér; bánatpénz 6 9 korona ;
utó- és távirati uton tett ajánlatok nem fogadtatnak el. A famennyi
ség a kikiáltási áron alul eladatni nem fog.
Zárt Írásbeli ajánlatok, melyekhez a bánatpénz melléklendő s
melyekben az ajánlattevő kijelenti, hogy az árverési feltételeket
ismeri és azoknak magát aláveti, az állami iskola gondnoksága
által augusztus hó 6-án délelőtt 10 óráig fogadtatnak el. Részletes
felvételi jegyzék és az árverési és szerződési feltételek a bereczki
m. kir. járási erdőgondnokságnál és az állami iskola gondnok
ságánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Sósmező, 1911. évi július hó 14-én.
(10)

Az állami isk.

gondnokság;

Pályázat. Gróf Zichy Rafael ur magaslaki uradalmában,
Bihar megyében, Alsólugos lakhelylyel betöltendő egy erdőmesteri
állás.
Pályázhatnak oly államvizsgázott magyar állampolgárok, kik
ugy az erdészet, mint a vadászat s különösen a fővad tenyészté
sében és vadászatában kellő gyakorlattal birnak s azt okmányokkal
igazolják. Előnyben részesülnek, kik a mezőgazdaság terén is némi
gyakorlatot igazolnak.
Az állás legkésőbb f. é. november hó 1-én elfoglalandó.
Évi javadalmazás: 4000 K készpénz, lakás, fűtés, 4 hl bor,
10 hl buza, 16 hl rozs, 15 hl árpa, 125 kg kősó, 8 darab tehén
és 10 darab öreg sertés és azok növendékeinek egyéves korukig
való tartása, 5 magyar hold tengeriföld.
Oróf ur őméltóságához intézett pályázati kérvények legkésőbb
1911. évi augusztus hó 15-ig alulírott hivatalhoz küldendők.
(11)

Oróf Zichy Rafael központi
Fejér-Zlchyfalva.

irodája

Faeladási hirdetmény. Az aradvármegyei Háromalmás községbeli v. urb. birtokosság a tulajdonát képező Háromalmás község

határában, a háromalmás-alcsili vasút állomásától mintegy 4 km-re
fekvő, körülbelül 254 kat. holdnyi erdőrészen tövön található, 54.835
tm -re. becsült bükk-, cser-, tölgy- és gyertyán mű- és tüzifakészlet
az 1911. évi szeptember hó 5-én d. e. 10 órakor kezdődőleg
Háromalmás községházánál megtartandó írásbeli, zárt ajánlatokkal
egybekötött nyilvános árverésen el fog adatni.
s

Kikiáltási ár, melyen alól az eladás meg nem történhetik:
123.626, egyszázhuszonháromezer-hatszázhuszonhat korona, bánat
pénz: 12.362 korona.
Az egy koronás bélyeggel ellátott, kellően kiállított és fent
jelzett bánatpénzzel — készpénzben vagy óvadékképes névértékben
számított magyar állami értékpapírokban — ellátott zárt írásbeli
ajánlatok az árverést megelőzőleg nyújtandók be az árverést vezető
bizottság elnökéhez, az árverést megelőző napig postán megküldhetők „Körjegyző, Háromalmás, u. p. Alcsil" czimen. A postán
érkező ajánlat borítékjára rájegyzendő: „Ajánlat a háromalmási
urb. erdőre".
Utó- vagy kellően fel nem szerelt, illetve a feltételektől eltérő
ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A részletes árverési és szerződési feltételek Háromalmás
községházánál, az aradi m. kir. állami erdőhivatalnál és a borossebesi m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők; a három
almási körjegyző által kívánatra megküldetnek.
Háromalmás, 1911. évi július hó 17-ém
Tamó Zsigmond
urb. jegyző.

(12)

Türk

Tódor

urb. elnök.

Tölgyfaeladás tövön. 3420/1911. sz. — A kolozsvári m. kir.
erdőigazgatóság irodájában 1911. évi szeptember hó 7-én d. e.
11 órakor kezdődő írásbeli zárt ajánlati nyilvános versenytárgya
láson tövön való eladásra kerül a sárkányi m. kir. erdőgondnok
ságban az 1912. évtől 1914. évig kihasználandó 3 3 3 7 kat. holdnyi
Felsőkomána község határában fekvő tisztázó vágásokban tövön
lebélyegzett és számozott 4065 darab tölgyfa.
Kikiáltási ár 52.179 korona.
Bánatpénz 3000 korona.
Az árverési és szerződési feltételek a kolozsvári m. kir. erdő-

igazgatóságnál és a sárkányi m. kir. erdőgondnokságnál meg
tudhatók és illetve megszerezhetők. Ugyanott az érdeklődők kívá
natra ajánlati űrlapokat és borítékokat is kaphatnak.
Kolozsvár, 1911. évi július hó 13-án.
(13)

M. kir.

erdőigazgatóság.

Kincstári vadászat bérbeadása. 19795,911/11/3. — A lugosi
m. kir. erdőigazgatóságnak alárendelt pancsovai erdőgondnokság
kezelése alatt álló 278'4 kat. holdas dentai nyugati
vadászterület
nek az 1912. évi január hó 1-től 1921. évi december hó 31-ig
terjedő tiz (10) évre leendő bérbeadása iránt a lugosi m. kir.
erdőigazgatóságnál f. é. szeptember hó 1-én d. e. 10 órakor zárt
írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.
Vadállomány: őz, néhány dámvad, nyul és fáczán.
Kikiáltási á r : 500 kor. évi haszonbér, bánatpénz 50 kor.
Bővebb felvilágosítás a nevezett erdőigazgatóság és a föld
mivelésügyi minisztérium 11/2. (vadászati)

osztályában szerezhető.

Budapest, 1911. évi július hó 5-én.
(14)

M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

Tölgyfaeladás az erdőben tövön. 2101/1911. sz. — A nagy
bányai m. kir. főerdőhivatalnál 1911. évi augusztus hó 3 1 . napján
d. e. 10 órakor zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyilvános
árverésen eladás alá kerül a kapnikbányai erdőgondnokság D. g. o.
(Sándorfalu) 3 tag 5 3 . számú 6 tag 46. és 48. számú erdőrész
leteiben 4 6 7 5 kat. hold területen az 1911/1912. évek telén való
kihasználásra kiszámlált s folyó számmal ellátott 1350 darab tövön
álló tölgyfa.
Kikiáltási ár 53.688 korona.
Bánatpénz 3000 korona.
Az árverési és szerződési feltételek a nagybányai m. kir.
főerdőhivatalnál és a kapnikbányai erdőgondnokságnál meg
tekinthetők, illetve azok érdeklődőknek a főerdőhivatal által
kívánatra meg is küldetnek.
Nagybánya, 1911. évi július hó 19-én.
(15)

M. kir.

főerdőhivatal.

F e n y ő - és bükkfaeladás az erdőben tövön. 2087/1911 sz. A nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál 1911. évi augusztus hó 30-ik
napján d. e. 10 órakor zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó
nyilvános árverésen eladás alá kerül a kohóvölgyi (ezelőtt horgos
pataki) erdőgondnokság „Szelha" nevű (A. g. o. II. v. s. 86. 87.
sz.) erdőrészletében 1912—1916 egymásután következő öt év alatt
kihasználandó fenyő és bükk fatömeg tövön az erdőn.
Az öt évi vágásterületen lévő fatömeg kikiáltási ára 142.066
korona és 30 fillér.
Bánatpénz 8000 korona.
Az árverési és szerződési feltételek a nagybányai m. kir. főerdő
hivatalnál és a kohóvölgyi m. kir. erdőgondnokságnál megtekint
hetők, illetve azok a főerdőhivatal által érdeklődőknek kívánatra
meg is küldetnek.
Nagybánya, 1911. évi július hó 19.
(16)

M. kir.

főerdőhivatal.

Eladó. Báró Vécsey László sárközi (Szatmár megye) uradal
mának n Muzsdaly" nevü erdőrészén 3489 fennálló tölgyszálfa
mintegy 2516 8 //z -re becsült műfának alkalmas fatömege.
Zárt ajánlatok- az ajánlati összeg 10%-át kitevő bánatpénzzel
ellátva, f. évi augusztus hó 30-áig az uradalmi főintézőséghez,
Sárközre nyújtandók be. Az ajánlatok közt az uradalom szabadon
választ. Becsértéken alóli ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Részletes felvilágosítással az uradalmi főintézőség szolgál.
-
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Sárköz, 1911. évi július hó 20-án.
(17. II. 1.)

Uradalmi

főintézőség.

Szénégető mesternek ajánlkozik szakképzett egyén; kellő
segédszemélyzettel, vállalkozik bármely nagymennyiségű
faszén
kitermelésére. Szives megkereséseket f. hó 24-ig. „Szénmester"
posterestante czimen Karánsebesre kérek.
(18)
Pályázati hirdetmény. 3351/1911. sz. — Főméltóságu herczeg
Esterházy Miklós ur hitbizományi uradalmaiban a házi kezelésbe
kerülő erdőbirtokokhoz a fönnálló szolgálati és ügyviteli szabályzat
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A betöltendő állások száma

vonatkozó rendelkezései alapján leendő kinevezés mellett a követ
kező állásokra pályázat nyittatik:

év

A VI., VII., VIII. osztályra csak okleveles erdőmérnökök
pályázhatnak egészségi orvosi bizonyítvány és okmánymásolataik
csatolása mellett, mig a IX. osztálybeli állásokra a selmeczbányai
erdőmérnöki főiskola végzését és egészségi állapotát tartozik a
pályázó igazolni.
Kegyelmes Herczeg Urunkhoz czimzendő bélyegnélküli folya
modványok a herczegi központi igazgatósághoz Kismartonba kül
dendők f. évi szeptember hó l-ig annak határozott megjelölésével,
hogy kinevezés esetén a kérvényező állását mikor foglalhatná el.
Kismarton, 1911. évi július hó 18-án.
(19. II. 1.)

Nagy

Albert

kormányzó.

F a á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 1180/911 sz. — Barczarozsnyó nagy
község elöljárósága közhírré teszi, miszerint az alább megneve
zendő fatömegét 1911 augusztus hó 5-én d. e. 11 órakor Barcza
rozsnyó községházánál zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli
árverésen el fogja árverezni.
Az árverezés tárgyát képezi az úgynevezett „Burggrting"-ban

levő 662 köböl bükkhasábfa és 127 köbölgalyfa, az előbbinek
11 korona, az utóbbinak 5 korona 50 fillér a kikiáltási ára.
Bánatpénz a kikiáltási árnak 1 0 % - a .
Becsáron alul a fa nem fog eladatni. Utóajánlatok nem fognak
figyelembe vétetni.
A részletes becslés adatai a brassói m. kir. erdőgondnokságnál
és Barczarozsnyó községházánál megtekinthetők, ez utóbbinál az
árverezési és szerződési feltételek is.
Barczarozsnyó, 1911. évi július hó 21-én.
(20)

Az

elöljáróság.

Pályázati hirdetmény. 2837/1911. sz. — A lippai m. kir.
főerdőhivatal kerületében megüresedett két (2) II. osztályú m. kir.
erdészeti altiszti, előléptetés esetén két I-ső osztályú, esetleg Il-od
osztályú erdőlegényi, vagy segéderdőőri állásra az állományszerü
illetményekkel pályázat nyittatik.
A II. osztályú erdészeti altiszti állás javadalmazása: évi 600 K
fizetés, 100 K személyi pótlék, természetbeni lakás, vagy annak
hiányában törvényszerű lakbér, valamint egyéb rendszeresített
mellékilletmények.
Az I. osztályú erdőlegényi, vagy segéderdőőri állás javadal
mazása évi 700 K, a II. osztályú erdőlegényi, vagy segéderdőőri
állás javadalmazása pedig évi 600 K szegődménydij, természet
beni lakás, vagy ennek hiányában a törvényszerű lakbér és egyéb
rendszeresített mellékilletmények.
Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi
X X X I . t.-cz. 37. §-ában követelt szakképzettségüket az, állam
erdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók ezenfelül ép és
erős testalkatukat, különösen jó látó- és hallóképességüket kincs
tári erdészeti orvos, vármegyei főorvos vagy honvédtörzsorvos
által kiállított bizonyitványnyal, továbbá életkorukról és illetősé
gükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, végül pedig eddigi szol
gálatukat és annak eredményét, nemkülönben a hivatalos magyar
nyelvnek szóban és Írásban való teljes bírását igazoló okmányok
kal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényüket előljáró hatóságaik,
esetleg az illető járás politikai hatósága utján folyó évi szeptember
hó 15-ikéig alólirott m. kir. főerdőhivatalnál nyújtsák be.

Az erdőlegényi és segéderdőőri állásokért pályázók nőtlenségi állapotukat is kimutatni tartoznak.
Lippa, 1911. évi július hó 19-én.
{21)
M. kir. főerdőhivatal.
Kitermelt tölgyrönkőeladás. 3 4 5 2 , 1 9 1 1 . szám. — A lugosi
m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 1911. évi augusztus
nó 9-én délelőtt 10 órakor tartandó alkutárgyaláson zárt Írásbeli
ajánlat utján eladás alá bocsáttatik a lugosi vasuti állomás melletti
kincstári faraktárban már részben kifuvarozott, részben még a
hármádiai vágásban levő, de szintén fenti helyre kifuvarozandó
mintegy:
55 78 m 2 1 — 3 0 cm kéreg nélkül mért középátmérőjü,
147-20 m 3 1 — 4 0 cm
„
90-48 m 4 1 — 5 0 cm
ti
tt
it
n
51-03 m 5 1 — 6 0 cm
„
»
„
»
76 12 m 60 cm-en felüli
,,
„
»
vagyis
összesen mintegy 420-61 m tölgyrönkő.
Bánatpénz: 4000 korona, mely az ajánlattal együtt folyó évi
augusztus hó 8-án délután 5 óráig az erdőigazgatósághoz bekül
dendő avagy beadandó.
Az eladás alá bocsájtott tölgyrönkők a lugosi vasuti állomás
melletti kincstári faraktárban és a hármádiai vágásban megtekint
hetők.
Az alkutárgyalási és szerződési feltételek a lugosi m. kir.
erdőigazgatóságnál a hivatalos órák alatt betekülthetők, avagy kívá
natra megküldetnek.
Az ajánlathoz használandó űrlapok (ajánlat és boríték) az erdő
igazgatóságnál díjtalanul kaphatók.
Lúgos, 1911. évi július hó 18-án.
(22)
M. kir.
erdőigazgatóság.
-
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Bükkfaeladás tövön, vasútépítési kötelezettséggel. 8 6 1 8 5 —
1911. sz. — Az orsovai m. kir. erdőhivatal irodájában 1911. évi
szeptember hó 19-ik napján d. e. 10 órakor írásbeli verseny
tárgyalás fog tartatni a herkulesfürdői m. kir. erdőgondnokság
,,C" gazdasági osztálya 2-ik tagjában az 1912—1920. években erdei
iparvasut létesítésének és fentartásának kötelezettsége mellett ki-

xnr
használandó 1941'4 kat. hold területen található bükk- és némi
fenyő-, hárs-, szil- és tölgy-faállománynak tövön, terület szerint
való eladása iránt.
Kikiáltási ár kat. holdanként 210, azaz Kettőszáztiz korona.
Bánatpénz: 20.000 korona.
Az árverési és részletes szerződési feltételek az orsovai m.
kir. erdőhivatalnál és a herkulesfürdői m. kir. erdőgondnokságnál
betekinthetők s ugy azok, valamint az ajánlati űrlapok és borítékok
érdeklődők kívánságára az orsovai m. kir. erdőhivatal által díj
talanul meg fognak küldetni.
Budapesten, 1911. évi július hóban.
(23)

M. kir. földmivelésügyi

ó£

ú£

miniszter.
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