
Erdészeti Rendeletek Tára. 
Körrendelet 

valamennyi kincstári erdőhatőságnaJc, a selmeezbányai erdészeti 
akadémiának és az erdööri szakiskoláknak, — beszterczei m. kir. 

erdőigazgatóságnak., 
(Az ajtó- és ablakvasalások honi gyárakból való beszerzése ügyében.) 

31.101 1898. sz. földm. min. — Kapcsolatban 53.299/1897. 
számú rendeletemmel*) a kereskedelemügyi m. kir. minister urnák 
7008/1898. III. B. számú átiratát, melyben az épületvasalási-czik-
kek előállításával és épületvasalások egyes különleges nemeinek 
előállításával foglalkozó hazai gyáros és iparos czégek czimjegy-
zékét közli, másolatban a czimjegyzéknek fentidézett számú ren
deletem értelmében leendő fölhasználása végett ide csatolva meg
küldöm. 

Budapesten, 1898. évi május hó 14-én. 
A minister megbízásából 

Sóltz Gyula. 

(Melléklet a 31101/1898. sz. földm. min. rendelethez.) 

7008/1898. sz. III. B. keresk. ü. min. — Folyó évi január 
hó 20-án 72.778 II. 2. a. sz. alatt kelt nagybecsű átiratára van 
szerencsém Nagyméltóságodat tisztelettel értesíteni, hogy az abban 
felsorolt épületvasalási czikkek előállításával egyes különleges ne
meinek előállításával tudomásom szerint az alább megnevezett 
hazai gyáros és iparos czégek foglalkoznak: 

Antony Lajos és fia, Gölniczbánya. 
Első magyar lakatos és lemezárugyár részvénytársaság, Eger. 
Épület-lakatosárugyár részvénytársaság, Nagy-Enyed. 
Fischer Adolf, Turócz-Szent-Márton. 
Árkay Sándor, Budapest VII. Csengeri-utcza 47. sz. 
Jungfer Gyula, Budapest VII. Berzsenyi-utcza 4. sz. 
Lepter János, Budapest VIII. Szilágyi-utcza 3. sz. 
Magyar épület- és mülakatos-gyár r.-t., Budapest V. Külső-

Váczi-ut 107. sz. 
Márton Lajos és fiai, Pozsony. 

*) L. az Erd. Lapok 1897. évf. X. f. 917. old. 



Strech J. Eliseher, Gölniczbánya. 
Svadló Ferencz, Budapest VI. Lehel-utcza 8. sz. 
Hvisch és Frank, Budapest VI. Szabolcs-utcza 34. sz. 
Páder Nándor, Budapest VII. Nefelejts-utcza 39. sz. 
Mohilla Károly, Budapest, V. Klotild-utcza 18. sz. 
Fuchs Ede, Budapest VI. Zugló Jász-utcza 154. sz. 
Rézből és pakfongból való ajtó- és ablakvasalások gyári elő

állításával foglalkozik még a Herczeg testvérek czég Pécsett. 
A fentieken kivül művészi becsű és rézből, nickelezett rézből 

készült épületvasalási czikkek tömeges előállításával foglalkozik 
Vágó Pál épület- és mülakatos, Budapest Staffenberger-utcza 2. sz. 

Azon hazai kereskedők jegyzékét, melyek hazai gyártmányú 
épületvasalási czikkeket árusítanak, sajnálatomra nincs módomban 
közölni, mert a kereskedők rendszerint vegyesen árusítanak hazai-
és külföldi gyártmányt. 

Ennélfogva leghelyesebbnek tartom, ha a mezőhegyesi ménes
birtok igazgatósága a kérdéses czikkekben előálló szükségletét 
közvetlenül a nevezett gyáros és iparos czégek valamelyikénél —• 
illetve kevésbé finom minőségű ilynemű szükségletét a helybeli 
lakatos kisiparosoknál szerzi be. 

Tisztelettel megjegyyem egyébként, miszerint arra nézve, hogy 
egyes gyárilag előállított ipari czikkek, mely hazai gyárban vagy 
ipartelepen állíttatnak elő, mindenkor részletes felvilágosítással 
szolgál a Magyar Kereskedelmi Múzeum tudakozó irodája (Buda
pest, VII. Kerepesi-út 20. sz.) 

Czélszerü volna, ha Nagyméltóságod erről alárendelt ható
ságait és intézeteit értesiteni méltóztatnék. 

A Magyar Kereskedelmi Múzeum igazgatóságát egyúttal 
utasítottam, hogy a hazai jelentékenyebk gyárak és ipartelepek 
jegyzékét magábanfoglaló kiviteli czimtárt, az összes állami ható
ságoknak és intézeteknek küldje meg, hogy ezek ily módon is 
gyorsan szerezhessenek a hazai beszerzési források iránt tájékozást. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyil
vánítását. 

Budapest, 1898. febr. 28. A minister megbízásából 
Zay Adolf s. k. 

min. tan. 


