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Az „Erdészeti Lapok" 1907. évi XVI. füzetének
HIRDETÉSEI.
A z E R D É S Z E T I L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért
a lap frányával n e m ellenkező hirdetések k i a d a t n a k .
Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K , negyedoldal 8 K , nyolczadoldal 4 K . Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolezvan (80)
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen
kint negyven (40) fillér számíttatik. Legalább háromszori és ennél többszöri
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételt
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt.
Táblázatok, nyomdai szabály szerint, kétszeres árral számittatnak.
Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammonkint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek.

Egyetemes busszóla-múszereket
és erdei busszólákat
I V o p t i k a l távolságméréssel.
Áx 6 5 i r t t ó l f e l f e l é .
M é X l - a s z t a l o k a t lalzgrlKVonnlztfkkal, n»«rAm n l a K o k a t , rasttlnldtcat, r a j z e s z k ö z ö k e t , t e r ö l e t m é r A k e t (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosításával

N E U H Ö F E R é s FIA
csauz. és kir. advari látszerész- és müszergyáros

Bécs, (I., Kohlmarkt 8.)
Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel
kitüntetve.
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingven és bérmentve.
Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Mindenfóle műszerből készletet tart.

Valamennyi mérő műszereink Calderoni és T s a budapesti czégtöl Is
I|beszerezhetök.
Minden műszer elegünkkel van ellátva.
( i . xn. s>

Vizslakölyök. Öt darab választott német rövidszőrü vizslakölyök
eladó. Intézőség Sárpentele, posta Székesfehérvár.
(3. III. 3.)
Pályázat a gróf Károlyi József Őméltósága csurgói uradal
mában megüresedett erdészi állásra, mely az alábbi javadalmazással
bir: 1100 K készpénz, 12 hektoliter tiszta buza, 18 hektoliter
rozs, 12 hektoliter szemes tengeri, 4 0 0 liter uj fejtett bor, 2 k. hold
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föld tavaszi alá, 2 öreg sovány sertés, 3 0
hasáb tűzifa, 2 öreg,
2 növendékmarha téli-nyári tartása, a gajai erdészlaknál lakás és
jövedelmi száztóli, valamint a megállapított nyugdíjigény.
Ezzel szemben tartozik a csurgói és sőregi erdőket kezelni,
azok számadásait vezetni, sőt esetleg a gazdaságban is ellenőrkö
déseket teljesíteni.
Az állás folyó évi október elsején lesz betöltendő. Csakis
okleveles erdészek pályázhatnak, akik kérvényüket méltóságos
báró Bornemissza Elemér kormányzó úrhoz czimezve, Schik Emil
jószágfelügyelőhöz Nagyszénás, Békés megye, 1907. évi augusztus
30-ig adják be.
(5.

II. 2.)

Utánnyomás nem dijaztatik.

H O L F E L D
erdötanácsos-féle
v a d t a k a r m á n y , illetőleg

öz-nyalaiópor és őz-nyalatókű
A téli etetéshez ajánljuk a gyakorlatban 2 6 éven
át bevált s az aggancsképződésre, valamint a
vad egészségére kedvezően ható
(2 xv i«

vadtakarmányt ill. őz-nyalatóport
HOLFELD erdötanácsos örökösei
Eichwald, Teplit z mellet t

(Csehország)

Gyakorlati erdész, középkorú, ki 2 6 évig nagy uradalmakban
mint erdőmérnök működött, önálló erdészi, erdőgondnoki, erdő
mérnöki vagy ehhez hasonló állást keres; vadászatok kitűzésében
és vezetésében jártas. Czim a kiadóhivatalban.
(6. IV. 2.)

Ill

A t. erdészeti hivatalokhoz!

BASTA JÁNO S
s c h t i n b a c h t czég: (Éger mellett Csehországban),
vonóhangszerekhez h a b o s , illetőleg e r e z e t t

hegyi j u h a r f á t k e r e s
Postamintát s a szállítható faanyag mennyiségérjek
és árának megjelölését is kéri (10,000 kg.-kint hely
bon és bérmentve a megnevezendő vasúti állomásig).
Ugyanez a czég elsőosztályu hangverseny- és zene
kari hegedűket, violákat, (mély hegedűt), gordonká
kat, bőgőket, cziterákat, gitárokat és könnyen kezel
hető fa- és bádoghangszereket, húrokat, téliesen fel
szerelt mester-hegedűket vonóval együtt, fatokokat
(9—10, 12—15 frt-ért), grammofonokat lemezekkel
együtt olcsón szállít. Árjegyzék ingyen s bérmentve
Régi hangszerek kitűnően és olcsón kijavíttatnak.
Régi hegedűket és gordonkákat ujak ellenében ki
cserélnek.
(4 II 3)

Hirdetés kötélszállitásra. 5013/1907 sz. — A máramarosszigeti
erdőigazgatóság 1908., 1909.
és 1910. évi tutajkötél szükségletének
biztosítására 1907. évi szeptember hó 2-án d. e. 11 órakor az
erdőigazgatóságnál zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.
Versenyezni kívánók felhivatnak, hogy szabályszerű ajánlataikat,
amelyekben száraz és kátrányozott kötelekért kilogrammonkint
kivánt ár külön-külön számokkal és betűkkel kiírandó, Kettőezer
négyszáz (2400) korona bánatpénzzel felszerelve és a szállítani
kivánt kötéhnintáikat 30 cm hosszúságban külön csomagban a
versenytárgyalás megkezdése előtt az erdőigazgatóságnál nyújtsák be.
A versenytárgyalási feltételek a máramarosszigeti erdőigaz
gatóság kiadójában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
(7 II. 2.)
Ni. kir.
erdőigazgatóság.
Pályázat erdóöri állásra. 339. sz. — Esztergom vármegye
területén állami kezelésbe vett községi stb. erdőknél, a közigaz-
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gatási erdészeti bizottság 1907. évi 1096. számú határozata folytán
egy járási .erdőőri állás betöltésére pályázat hirdettetik.
Az erdőőr évi bére 700 korona, lakbér 130 korona, tüzifaváltság 50 korona, utazási és Írószer átalány 120 korona, összesen
1000 korona.
Pályázhatnak mindazok, kik magyar állampolgársággal bírnak,
feddhetetlen előéletűek, legalább 2 4 évesek, de 35 évesnél nem
idősebbek, ép szellemi és testi erővel, különösen jó látó, halló
és beszélő tehetséggel bírnak és az erdőőri szakvizsgát jó sikerrel
letették. Mindezek hiteles okmányokkal igazolandók.
A sajátkezüleg irt, egy koronás bélyeggel ellátott kérvények
1907. évi szeptember hó 15-éig a komáromi m. kir. állami erdő
hivatalnál adandók be.
Későbben beérkező kérvények tekintetbe nem vétetnek.
Komárom, 1907. évi július hó 25-én.
(8 III. 2.)
M. kir. állami erdőhivatal.
Eladó faállomány. Hunyad megyében, Rápolt község határá
ban 207 kat. hold területen 6 0 % tölgy, 40°/o bükk, gyertyán és
cserfa eladó. Kora 4 0 — 6 5 év.Zárlata átlagban 0 9. Becsérték 72.558 K.
További felvilágosítást ad : Fáy Béla, Dédács, u. p. Piski, Hunyad m.
{9. II. 1.)
-

Faárverési hirdetmény. A Ménhárd X V I . szepesi város nagy
község elöljárósága 1907. évi augusztus hó 21-én délelőtt 11
órakor a községháza nagytermében tartandó nyilvános írásbeli
árverésen eladja a tulajdonát képező erdő „A" üzemosztályának
1906. évi vágásában tövön álló 863 db luczfenyő és 435 db
jegenyefenyő, összesen 7 7 P 6 6 tm -re becsült műfára alkalmas
fatömeggel és 47 97 tm -re becsült kéreggel, valamint 92 db Iuczés jegenyefenyő 66"91 tm -re becsült tüzifatömeggel. Becsár 5300 K.
Kiszállítási határidő bezárólag 1908. év április hó 30-ig.
3

-

3

3

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe, ha bánatpénzképpen
a megajánlott összegnek legalább 10%-át készpénzben tartalmaz
zák; ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek
neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható és
ha a boríték kivül „Ajánlat a ménhárdi „A" üzemosztály 1906. évi
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fakészletre" felírással van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem
fogadtatnak el. Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyúj
tójára azonnal, eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóvá
hagyása után válik kötelezővé.
A részletes árverési és szerződési feltételek a lőcsei m. kir.
áll. erdőhivatalnál, az annak alárendelt szepesszombati m. kir.
járási erdőgondnokságnál és Ménhárd nagyközség elöljáróságánál
tekinthetők meg naponta 11 — 12 óra között.
Szepesszombaton, 1907. évi július hó 29-én.
(10.)
M. kir. járási
erdőgondnokság.
Faeladási hirdetmény. 140/907 sz. — Szászkézd község elad
erdejének „A" üzemosztályában 4 3 0 db 8 4 5 cm átlagos mellmagasságu és erdejének „ B " üzemosztályában 803 db 80 cm
átlagos mellmagasságu átmérővel biró tölgyfát, mely 1233 db
tölgyfának köbtartalma 5501 tm és ebből 1820 tm műfára esik.
Becsérték és kikiáltási ár 38,300 K. írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános árverés a község irodájában 1907. évi szeptember
hó 16-án délelőtt 10 órakor fog megtartatni.
-

3

s

Itt megjegyeztetik, hogy Írásbeli ajánlatok beadhatók külön
az „A" és külön a „ B " üzem osztályban kijelölt tölgyfára is. Bánat
pénz az egész fatömegre 1 0 % , azaz 3830 K.
Árverési feltételek és becslési jegyzékek a járási főszolgabíró
urnái és a község jegyzői irodájában betekinthetők. A fa kiválóan
dongának alkalmas.
Szászkézd, 1907 július 26-án.
Az elöljáróság.
(11)
Pályázat. Gróf Pappenheim Siegfriedné Károlyi Erzsébet
grófnő uradalmaiban egy erdészsegédi állás betöltendő 6 hóra.
Pályázhat oly nőtlen egyén, aki az erdőbecslés, felmérés és
térképezésben teljes jártassággal bir, esetleg további alkalmazás
nincs kizárva.
Kérvények okmányokkal felszerelve, igényeik feltüntetésével
alulírotthoz augusztus 30-ig beküldendők.
Buják, Nógrád m.
Mányay Imre
(12)
főerdész.
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Faeladási hirdetmény. A korondi közbirtokosság (Udvarhely
vármegye) tulajdonát képező Korond község határában fekvő
üzemtervi megjelölés szerint „D" üzemosztály 4, 5, 6, 6/a, 7, 2 1 ,
22, 23, 23/a részletein 3 8 7 4 9 k. holdon lévő, a Nagyméltóságú
földmivelésügyi Miniszter ur 25.412/907. számú rendelete és a
székelyudvarhelyvármegyei,
közigazgatási
erdészeti
bizottság
865/1907. számú véghatározatával eladásra engedélyezett összes
luczíenyő és bükkfaanyag, mely hivatalos becslés alkalmával
2745 m I. osztályú, 9986 m II. osztályú, 13.268 m III. osztályú
luczíenyő fürészárut, 7205 m I. osztályú, 7349 m II. osztályú,
5237 m III. osztályú luczíenyő épületi fát, 12.799 m bükkműfát
és 54.917 m bükktüzifát tartalmaz és amelynek kikiáltási ára
178.964 korona, azaz Egyszázhetvennyolczezer-kilenczszáz-hatvannégy korona, Korond községházánál 1907. évi szeptember hó 25-én
délelőtt 10 órakor nyilvános szó- és Írásbeli árverésen a legtöbbet
Ígérőnek el fog adatni.
-

3

3

3

3

3

3

3

3

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a.
Árverési és szerződési feltételek a korondi m. kir. járási erdő
gondnokságnál, Székelyudvarhelyen és alulírottnál a hivatalos órák
alatt megtekinthetők.
Korond, 1907. évi augusztus hó 5-én.
(13)

Lőrintz Mihály
közbirtokossági elnök.

Fenyöfaeladás. 6 0 8 4 1 / I / B — 1 . sz. — A liptóujvári főerdő
hivatal kerületében a folyó év őszén a következő fenyőfa kerül
eladás alá és pedig:
A) Szóbeli árverés utján.
I. c s o p o r t . Tövön az erdőn az oszada revuczai erdőgond
nokság „A" üzemosztálya I. II. és III. vágássorozatainak 1 3 6 2
holdas 1908—1912. évi vágásterületeinek faállománya.
-

II. c s o p o r t , a) Tövön az erdőn az oszkla-revuczai erdő
gondnokság „A" üzemosztálya IV. vágássorozatának, a „ B " és
„D" üzemosztálynak 5 0 4 9 holdas 1908—1912. évi vágásterületi
faállománya.
-

b) A kincstár által kitermelve és rakodóra szállítva a vichodnai
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erdőgondnokság

143*3

holdas

1908 - 1 9 1 2 . évi vágásterületein

termelhető haszonfa.
c) A kincstár által kitermelve és rakodóra szállítva a likavai
erdőgondnokság 150T holdas 1908—1912. évi vágásterületein
termelhető haszonfa és fenyőtüzifa.
B) írásbeli versenytárgyalás utján.
III. c s o p o r t . Tövön az erdőn a szvarini erdőgondnokság
302-3 holdas, a feketevági erdőgondnokság 402*4 holdas és a
teplicskai erdőgondnokság 348*7 holdas 1908—1912. évi vágásainak
faállománya a liptóujvári gőz- és vizifürész bérletével kapcsolatban.
Az árverés napját, a kikiáltási árakat és a feltételeket később
fogom közölni.
Érdeklődők felhivatnak, hogy a faállományok megtekintése
és felbecslése végett a liptóujvári főerdőhivatalhoz forduljanak.
A fenyőházai és maluzsinai erdőgondnokságok fatermése
házilag fog kitermeltetni és a rakodókra szállíttatni. Az anyag
évről-évre fog árverés alá bocsáttatni.
Budapest, 1907. évi július hó 27.
(14)
Magyar királyi földmivelésügyi
miniszter.
Tölgy-, hárs- és bükkfaeladás. 5 9 . 6 2 8 / I / B — 1 . sz. — Az orsovai
m. kir. erdőhivatal kerületében a folyó év őszén írásbeli verseny
tárgyalás fog tartatni:
1. a berzászkai erdőgondnokság A) üzemosztálya V. vágás
sorozatában kitűzött 1228*7 holdas 1908—1915. évi vágásterületek
faállományának;
2. a herkulesfürdői erdőgondnokság C) üzemosztályában
kitűzött 903*1 holdas 1908—1914. évi vágásterületek faállományá
nak tövön való eladása iránt.
Az utóbbi faanyag iparvasut építésének kötelezettségével
adatik el.
Az árverés napját, a kikiáltási árakat és a feltételeket később
fogom közölni.
Érdeklődők felhivatnak, hogy a faállományok megtekintése
és felbecslése végett az orsovai erdőhivatalhoz forduljanak.
Budapest, 1907. évi július hó 27.
Cl 5)
A m. kir. földmivelésügyi
miniszter.
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Pályázati hirdetmény. 170/1907. sz. — A báró Bánffy uradalom
nál két erdőgyakornoki állásra pályázat nyittatik.
Az 1440 (egyezernégyszáznegyven) korona évi fizetéssel,
természetbeni lakás, tüzifajárandósággal és nyári külső munkálatok
tartamára 60 (hatvan) korona havi pótlékkal javadalmazott fenti
állásokra pályázni kívánók felhivatnak, hogy az erdészeti főiskola
sikeres végzését és eddigi alkalmaztatásukat igazoló hiteles bizonyitványaikkal felszerelt (bélyegtelen) pályázati kérésüket folyó évi
szeptember hó 15-ik napjáig bezárólag nyújtsák be alóirt czimre.
Kinevezettek kötelesek állomáshelyüket folyó évi október hó
31-ik napján elfoglalni.
Azok, kik önkéntességi katonai kötelezettségöknek eleget
tettek és az oláh nyelvet szóban birják, előnyben részesittetnek.
Szászrégen, 1907. évi augusztus hó.
(16)

A báró Bánffy-uradalom

erdőhivatala.

Pályázat. 1604/1907. sz. — A selmeczbányai m. kir. bányászati
és erdészeti főiskola erdőmüveléstani tanszékénél leköszönés folytán
megüresedett s a X . fizetési osztályba sorozott, évi egyezerhatszáz
(1600) korona fizetéssel, az 1904. évi I. törvényczikk alapján járó
négyszáz (400) korona személyi pótlékkal, négyszázhuz (420) korona
lakpénzzel és ötvennégy (54) ürköbméter
tüzifajárandóssággal
javadalmazott tanársegédi állásra pályázatot hirdetek.
Felhívom tehát mindazokat az okleveles erdészeket, akik az
említett állást elnyerni óhajtják, hogy a nagyméltóságú m. kir.
földmivelésügyi minisztériumhoz czimzett, kellőleg felszerelt és
szabályszerűen bélyegzett folyamodványaikat, ha állami szolgálatban
vannak, felettes hatóságuk, különben pedig az egészségi állapotnak
közhatósági orvos által való igazolása mellett az illető főispán
— székesfővárosi főpolgármester — utján, ezen pályázati hirdet
ménynek a Budapesti Közlönyben való első megjelenésétől
számított négy (4) hét alatt, a selmeczbányai m. kir. bányászati
és erdészeti főiskola rektoránál okvetlenül benyújtsák, mert az
elkésetten érkező, avagy kellőleg nem okmányolt kérvények nem
fognak figyelembe vétetni.
Selmeczbányán, 1907. évi augusztus hó 4-én.
A főiskola ezidőszerinti rektora helyett:
(17)
Dr. Fodor.
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Versenytárgyalási hirdetmény a feketegaramvölgyi erdei vasút
kiépítése tárgyában. 4459/1907. sz. — A beszterczebányai m. kir.
erdőigazgatóság kerületében a Máv. zólyombrezói állomásából
kiinduló és Feketebalog végállomásáig vezető, mintegy 11-5 km
hosszú, 760 mm nyomszélességü korlátolt közforgalmú erdei vasút
építési munkálataira ezennel nyilvános versenytárgyalást hirdetek.
A kiadásra kerülő munkák a következők:
a) A szóban levő erdei vasút létesítése érdekében szükséges
összes műszaki munkák, u. m. a vasút és tartozékainak létesítésével
kapcsolatos mindennemű
építmények előállításához szükséges
felvételi, tervezési és kitűzési munkák stb.
b) A pálya és tartozékai létesítése czéljából szükséges összes
alépítményi munkák, u. m. a földmunkák, a vízmentesítő és bizto
sítási munkák, a támasztó- és bélésfalak, a hidak és áteresztők
építése, az utépitmények és plateau kavicsolások.
c) A felépítményi vas- és aczélanyagok beszerzése, szállítása
és a felépítmény teljes elkészítése a beágyazással együtt.
d) Az állomások, kitérők és megállóhelyek létesítése.
Az ivenként egykoronás bélyeggel ellátott és a pályázati fel
tételekben körülirt módon kiállított ajánlatok a beszterczebányai
m. kir. erdőigazgatóságnál 1907. évi szeptember hó 23-án délelőtti
11 óráig nyújtandók be.
A közigazgatási bejárás alapjául szolgált tervek a vasút köz
igazgatási bejárásáról 1906. évi szeptember hó 3-án felvett és a
kereskedelemügyi miniszter ur 1906. évi 73.941. számú rendeletével
jóváhagyott jegyzőkönyv, a szerződési és ajánlattervezet, a vonal
mentén végzett talajkutatások kimutatása, a munkák végrehajtására
vonatkozó általános és részletes vállalati feltételek, a létesítendő
épületek és építmények leírása, a beszterczebányai m. kir. erdő
igazgatóság hivatalos helyiségeiben (Beszterczebányán, IV. Béla
király-tere 8. szám) folyó évi augusztus hó 4-től kezdődőleg a
hivatalos órák alatt megtekinthetők és ugyanitten a pályázati
feltételek, a szerződés tervezete, a tájékoztató előméret, az árjegyzék,
a használandó ajánlati minta és a vonal mentén végzett talaj
kutatások kimutatása díjmentesen; az általános és részletes vállalati
feltételek, az épületek és építmények leírása és a közigazgatási
bejárási jegyzőkönyv másolata együttesen 20 (husz) koronáért, a
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helyszínrajz, hoszszel vény és szabványrajzok együttesen 80(nyolczvan)
koronáért, ugyancsak f. évi augusztus hó 4-től kezdődőleg ugyanott
beszerezhetők, esetleg a rajzok a vállalkozó vagy megbízottja által
és saját költségén a hivatalos órák alatt lemásolhatók.
Beszterczebányán, 1907. évi július hóban.
(18)
M. kir.
erdőigazgatóság.
Faárverési hirdetmény. A báró Bruckenthal Károly-féle kegyes
alapítványok Alsó-Orbó község (Alsó-Fehérmegye) határán a
nagyenyedi vasúti állomástól mintegy 6 km-re fekvő „Hinszuj"
dűlőben 104-7 k. holdon levő 1 8 — 1 9 éves 0 9 zárlatu tölgy,
gyertyán és egyéb fanemekből álló erdő — hántásra alkalmas
tölgy 2460 /re , 1100 nf- egyéb dorong és 1000 m rőzsefára
becsült — fatömegének nyilvános árverés utjáni eladására 1907. évi
augusztus hó 28-ik napjának d. e. 10 órája tűzetik ki.
Az árverés helye a nagyenyedi m. kir. járási erdőgondnokság
hivatalos helyisége Nagyenyeden.
írásbeli ajánlatok az árverés napja előtt legalább egy nappal
az alulírott presbitériumhoz a hivatalos órákban (d. e. 12 óráig) nyúj
tandók be és csak akkor fogadtatnak el, ha a bánatpénznek az
alulírott presbitérium pénztáránál
eszközölt előleges letételét
igazoló hivatalos elismervény csatoltatik és azon kijelentést tartal
mazzák, hogy árverező az árverési feltételeket ismeri, azokat
magára kötelezőnek tartja.
Kikiáltási ár 16.000 K.
Bánatpénz 1600 K.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Részletes árverési és szerző
dési feltételek a m. kir. járási erdőgondnokságnál Nagyenyeden
és dr. Kirchgatter jószágigazgató irodájában Nagyszebenben Kisföld
11. hsz. a. tekinthető meg.
(19)
A nagyszebeni ág. hitv. ev. presbitérium.
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Faeladás. Farkasfalvi (u. p. Meishard Szepes m.) birtokomon
a körülbelül 73 2 k. holdon lévő erdei és luczfenyőfát tövön el
szándékozom adni.
A zárt ajánlatok 10.000 K bánatpénzzel ellátva a késmárki
kir. körjegyzői irodába legkésőbb 1907 szeptember 4. d. u. 3 óráig
benyújtandók.
-

A feltételek Farkasfalván Gross Alajos gazd. intézőnél meg
tekinthetők. Az eladásra kerülő fa megszemlélhető és a fák meg
csonkítása vagy megsértése nélkül meg is becsülhető.
(20)
Wieland Artúr
földbirtokos.
Faeladási hirdetmény. Brassó vármegyében fekvő Feketehalom
községe „Hundsberg" nevü tölgyeséből a nagyméltóságú föld
mivelésügyi miniszter urnák 1905. évi 7495 I/A—2. számú engedé
lyével a félfatömeg csoportos kihasználása mellett legelőerdővé
átalakítandó 224 5 k. hold részletén a törzsenként leszámozott és
felülbélyegzett 6286 db tölgytörzset, mely 4255 m kéreg- és
szijacsmentes műfára és 11.031 ürm hasáb-, dorong- és galy-tüzifára becsültetett, 1907. évi szeptember hó 7-én d. e. 10 órakor
a községházánál nyilvános árverésen tövön egy tömegben el
fogja adni.
Kikiáltási ár összesen 120.000 K, azaz Egyszázhúszezer korona,
mely összegen alul emiitett famennyiség eladatni nem fog. Utó-,
távirati és szabálytalanul kiállított ajánlatok visszautasitattnak.
Minden árverező köteles az árverezés megkezdése előtt a kikiáltási
árnak 10°/o-át bánatpénzül letenni.
Kérdéses erdő közvetlen a brassó-fogarasi országút mellett és
az épülő s jövő évben megnyíló brassó-fogarasi viczinális vasút
feketehalmi állomásától 2—3 km-nyhe iekszik.
A részletes árverési és szerződési feltételek Feketehalom község
elöljáróságánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Feketehalom, 1907. évi augusztus hó.
(21. II. 1.)
A községi elöljáróság.
-
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ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobó Jenő. I. rész 1. és 2 . kötet: Középitéstan
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem tagoknak 16 K. — I I . rész:
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ara tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K.
MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTAR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel
ellátta: Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ara tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 K.
ERDÉSZETI R E N D E L E T E K TARA. 1880—1884, (I—IV.) és az 1 8 8 5 - 8 9 (V—IX.)
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892. (XII.) és 1899. (XIX.)
évfolyam.
Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill.
Az 1893—94. (XIII. és XIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K. 20 fill. nem tagoknak
2 K. 40 fill.
Az 1895. (XV.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill.
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K.
Az 1897. (XVII.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill.
Az 1898. (XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fill.
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K- 20 fill.
Az 1901—1903. (XXI—XXIII.) évfolyam ára tagoknak 3 K-, nem tagoknak 5 K.
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill.
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fillér, másoknak 1 korona.
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén
bérmentve küldetnek.
TANGENS-TÁBLÁZATOK. Osszeállitotta Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem
tagoknak 2 K- (Kapható a szerzőnél is Budapesten, IV., Egyetem-tér 1. sz.)
A LEGELŐERDŐK. Irta: Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapok
1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak 1 K. 60 f i l l .
nem tagoknak 2 K 40 f; 55 f postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető
A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy J., Szécsi Zs. és
Illés N . ; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K., kötve 13 K.
HAZÁNK H A Z I FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K. 40 fill., másoknak 2 K. Bérmentesitésre 45 fill. küldendő.
A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS A Z E L L E N E VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta:
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesitésre 35 f i l l .
küldendő.
A KÜLFÖLDI F A N E M E K MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K., másoknak 4 K. Bérmentesitésre
45 fill. küldendő.
SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ara tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesitésre 45 f. küldendő.
ÉRTEKEZÉSEK A Z ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K.
Ö FELSÉGE N A G Y FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. A r a tagoknak 7 K., nem
tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik.
Népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül
egyenkint 4 5 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők:
AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 2 K.
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Ára 4 K.
I I . f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K. III. füzet. Magházas
növények. Ara 3 K.
Valamennyit Fekete Lajos irta.

Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő müvek,
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha az
egyesületnél
rendelik
meg azokat, 25 százalék árengedményben részesülnek:
ERDŐRENDEZÉSTAN. Ara 1 2 K., I I I - 9 K .
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. I I . kiadás. Ara 6 IC, ill. 4-50 K .
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMÍTÁSTAN. Ára 4 K., ill. 3 K .
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ara 1 K. 2 0 fill., ill. 9 0 fill.
ERDŐBECSLÉSTAN. I I . kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ara 8 K.,
ill. 6 K.
„AZ E R D O "

kiadóhivatalában

Temesvár-Belváros, Uhrmann Henrik papirkereskedésében megrendelhető
„AZ ERDŐ" cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői,
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Előfizetési ára egész évre
4 K. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztő: Török Sándor
m. kir. erdőmester, erdőőri szakiskolai igazgató, Temesvár 3.
A

szerzőknél rendelhetők m e g :

ERDŐMIVELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K,
nem tagoknak 10 K.
A SELMECZBÁNYAI M . K- ERDŐAKADÉMIA TÖRTÉNETE ÉS ISMER.
TETŐJE. Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K-, akadémiai
hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán).
A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta:
Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K. 8 0 fill., másoknak 6 K.
Egyebütt megrendelhető

magyar

erdészeti

müvek:

A M A G Y A R ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI
LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a
földmivelésügyi minisztérium. 1 8 9 6 . Magyar, német és franczia nyelven.
A BÜKKFA KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Irta: dr. Tuzson János.
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K.
A Z ERDÓHASZNÁLATTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: Szécsi Zsigmond. I I . kiadás.
Ára tagoknak 1 2 K., nem tagoknak 1 6 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál
Selmeczbánya.)
ALTALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta: Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható ugyanott.)
Ára 9 K.
ERDŐVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 4 0 f.
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta: Fekete Lajos. II. kiadás. 1 8 9 1 . (Kapható ugyanott.)
Ára 5 K.
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ A Z ERDÉSZETI R E N D E L E T E K TARA I —
X X I V . ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható
ugyanott) Ára 1 K.
ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. A r a : 8 K. és ERDEI ROVATOS NAPLÓ.
Ara 1 K. 2 0 fill.
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest.
TERMÉSI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége.
(Jolsva, Gömörm.) Ára 2 K.
A Z ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ÉS MÜVELÉSE. Irta: Vadas Jenő
Ára 5 0 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2 . szám.
LEGELŐ ÉS HAVASGAZDÁLKODÁS. Irta: Berendi Béla. Ára 5 K. (Kap
ható Láhner Péter postamesternél, Rahó, Máramarosm.)

