
Az „Erdészet i Lapok " 1917 . évi III—IV . füzetcne k 
HIRDETÉSEI. 

AZ ERDÉSZET I LAPO K MELLETT MÉRSÉKELT KÖZLÉSI DÍJÉRT 
A LAP IRÁNYÁVAL NEM ELLENKEZŐ HIRDETÉSEK KIADATNAK. 

Díjszabás. Kéthasábo s szélességbe n (10 7 mm) garmon d betűve l vag y 
ennél nagyob b betüfajtáva l szedet t hirdeté s miHiméterenkin t a) faeladás i hirde -
téseknél 3 0 fillér, b) más hirdetéseknél 2 0 fillér . Táblázato s és garmond betűné l 
kisebb betüfajtáva l szedet t hirdetése k másfélszere s egységárra l számittatnak . 
Ismételt megjelené s eseté n megfelel ő árkedvezmény . 

Külön melléklete k 25 gramm súlyi g 7 0 koronáért, azontú l 2 5 grammon-
ként 2 5 koronáva l magasab b árér t mellékeltetnek . 
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Már 53 é» éta szállít elismert megbízható minőségben 
m i n d e n n e m ű : 
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STAINER GYUL A 
cs. é s Kir. udvar i szállító. 

Körmend (Vas m. ) 

Kül- é s belföldi fenyő-, lomb- és 
gyűmölcsmagvaKat, tű- és lomb-
levelű facsemetéKet, diszfenyőKet, 
sorfáKat, élősövény eKet, gyűmölcs-
vadonczoKat és minden e szakmába 

vágó mái magvaKat. 

Saját erdészeti csemetetelepk Zalaegerszegen 1 
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'«« A Kontinens legnagyobb és legjobb hírnévnek örvendő hasonnemü vállalata « 

Előjegyzéseket ősz i és tavasz i szállításra lehetőleg m i e l ő b b kérek! 
SAMUIK 1MRF o'nmete\wOTterm»le<dé" I aJ á n l

 mindennemű erdészeti magvakat 
UnllUUll II Ilii. s'AKKKKFKiit'.RVÁit j és azok csemetéit elsőrendű minőségben. 
Elismert lelkiismeretes és szakszerű, pontos kiszolgálás 1 :: Fenyőtoboz-, 
tölgymakk-, bükkmakk- stb. termést bármily mennyiségben veszek. (2—6 ) 

Hadmentes, 44 éves, ref. vallású, nőtlen egyén, kitűnően 
szakvizsgázott, az erdészet minden ágában jártas, aki a termelést 
különösen jól érti, erdészi állást keres azonnali belépésre, Czim 
a kiadóhivatalban. (5 III. 1.) 



ERDEI FACSEMET E 
= 1917 . é v i t a v a s z i s z á l l í t á s r a . = 

1,000.000 dr b kétéve s luczfenyő , magoncz , Pice a excels a 
' '3,000.00 0 hároméves ' „  „  "  „ 1 

22.000 „  négyéve s „  átiskolázot t „  „ 
19.000 „  ötéve s „  '  » ' *  * »  ,  '  " ; 

260.000 „  kétéve s er.deifenyő , magoncz , Pinu s sylvestris . 
100.000 „  hároméve s „  .  „  > 
700.000 , , kétéve s feketeferryő , »  > > austriac a 
900.000 hároméve s , , „  „  „ 

S0.000 , , kétéve s banksfenyö , , , „  banksian a 
55.000 „  hároméve s »  * n « , 
17.000 „  hároméve s vörösfenyő , , , Lari x europae a 

730.000 „  kétéve s kocsánytala n tölgy , magoncz , Quercu s sessiliflo.r a 
715.000 „  hároméve s •  „  „  » 
280.000 kétéve s kocsányo s , r »  »  peduncuiat a 
330.000 „  hároméve s „  „ 
200.000 , f kétéve s kőris , magoncz , Fraxinu s american a alb a 
550.000 hároméve s »  „  , , , , „ 

30.000 „  négyéve s •  átiskolázott , »  .  . • » , . » . . . . 
3.000 „  hároméve s „  magoncz , „  ornu s 

20.000 „  egyéve s „  . . .  excelsio r 
70.000 „  kétéve s „  „  ' " . . »  "  ' " 
13.000 , j hároméve s , , átiskolázott , , , , , 
2.000 , , hároméve s éger , „  Alnu s incan a 
9.000 „  „  , , „  , , glutinos a 
3.000 i, ötéve s feketedió , suháng , Juglan s nigr a 
1.000 „  hétéve s „  , , i, „  J  " . • . 

25.000 „  hároméve s gledicsia , magoncz , Oleditschi a friacántho s 
20.000 , , kétéve s ákácz , magoncz , Robini a pseudoacaci a 
24.000 „  * „ nyárfa , dugvány , Populu s canadensi s 
10.000 „  , , fűzfa , Sali x viminalis . 

A c s e m e t é k m i n ő s é g e e l s ő r e n d ű . 

Á r j e g y z é k e t k í v á n a t r a kül d : 

J u n g h a n s E . e r d ő g o n d n o k s á g a , 

Lankás (Lunkasprie) , posta Bihardobros d (Dobrest ) 
B i h a r m e g y e . (3 . ív. 3. ) 

Versenytárgyalási hirdetmény erdei vasúti kocsik szállí
t ására . 21/1917. sz. — Alulírott erdőigazgatóság a kincstári erdei 
vasutak üzeméhez szükséges : ., 

80 darab szálfaszállitókocsi, 
40 darab tilzifaszállitókocsi és 
30 darab pályafentartási kocsi 



szállításának vállalati uton való biztosítására nyilvános verseny
tárgyalást hirdet. 

A pályázati feltételekben előirt módon kiállítandó, zárt írás
beli ajánlatok az alulírott erdőigazgatóságnál 1917. évi február 
hó 25-ik napjának délelőtt 10 órájáig nyújtandók be. 

Az ajánlati nyomtatványok, úgymint: a pályázati és szállítási 
feltételek, továbbá a kötlevél tervezete és az ajánlati űrlap az alul
írott erdőigazgatóságnál együttesen 5 (öt) koronáért beszerezhetők. 

Beszterczebánya, 1917. évi január hó 10-én. 

(4) M. kir. erdőigazgatóság. 

Cserkéreg- és dorongtüzifaeladási hirdetmény. A beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóság közhírré teszi, hogy Mittye község Oláh
németi község határán fekvő, 56*9 kat. holdas erdőrészen álló, 
túlnyomó részben cserzőkéregtermelésre alkalmas elegyetlen 
tölgy-, alárendeltebb mennyiségben pedig gyertyán- stb. fából álló 
fakészletet, rajta levő kéreggel együtt, Beszterczén az erdőigazgató
ság székházában 1917. évi február hó 27-én d. e. 10 órakor meg
tartandó, zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen értékesítés alá bocsátja. 

Kikiáltási ár: 

I. Egy 130 cm magas, 1 ni1 alapterületű tölgyrakás után 170 K. 
II. Egy 130 cm magas, 1 níi alapterületű egyéb farakás után 6'0 K. 
III. Egy darab 100 cm kerületű rőzsekéve után, fanemre való 

tekintet nélkül, 10 K. 
Bánatpénz 2500 (kettőezerötszáz) korona. 
A zárt Írásbeli ajánlatok, amelyekhez a bánatpénz csatolandó, 

a szóbeli árverés megkezdése előtt a beszterczei m. kir. erdő
igazgatósághoz nyújtandók be. 

Feltételes, elkésve beadott, utó- és távirati ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a beszterczei m. kir. 
.erdőigazgatóságnál és a naszódi m. kir. erdőgondnokságnál a 
hivatalos órák alatt betekinthetők. 



w 

Az erdő Magyarnemegye vasúti állomástól mintegy 8 km 
távolságra fekszik. Ebből mintegy 6 km müut, 2 km pedig jókar-
ban levő dülőut. 

Besztercze, 1917. évi január hóban. 
(6) M. kir. erdőigazgatóság-

Faeladási hirdetmény . Séllyey Teréz urnő Gelsén (Zala m.) 
eladja a lorántházi birtokához tartozó, a tófeji (Zala m.) vasút
állomástól IV a kilométer távolságra fekvő erdejéből 10.000 darab 
tölgy-, cser-, bükk-, gyertyán- stb. fáknak 5000 ms elsőrendű mű-
fára és 15.000 m3 tűzifára becsült fatömegét tövön. 

Gelse, 1917. évi január hó 14-én. 
(7) Séllyey Teréz. 

Gömörmegyej magánerdőbirtokos erdőmérnöki szakképzett
ségű és még elég jó testi erővel biró nyugdijasokat ideiglenes 
szolgálatban alkalmaz. Bővebb felvilágosítást a  szerkesztőség ad. (8) 

Fenyőhaszonfaeladás. (Erdei rakodókon.) 221/1917. sz. — 
A körmöczbányai m. kir. erdőgondnokság Beszterczebánya felé 
hajló Kosjarovo erdőrészében termelt s erdei rakodókon felmáglyá-
zott 1545 16 m3 fenyőhaszonfa, melyből a külön máglyákban el
helyezett 12—25 cm középátmérőjü fára 162-65 m3 esik, három 
eladási csoportra megosztva, zárt Írásbeli ajánlatok utján el fog 
adatni. 

Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi február hó 22-én délután 
5 óráig nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdőhivatalnál, aho l 
azok február hó 23-án délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan fel
bontatni. 

Részletes adatok, az árverési és egyúttal a szerződési feltételek 
ajánlati űrlap és boríték a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalnál szerez
hetők be. 

Zsarnócza, 1917. évi január hóban. 
(9) M. kir. erdőhivatal. 

Termelt fenyő- , kőris - és tölgyhaszonfaeladás . (Erdei és 
vásuti rakodókon.) 485/1917. szám. — Az ujhutai, mocsolyástelepi 
és aranyidai m. kir. erdőgondnokságokban termelt, 11527 M* 
13—25 cm k. átmérőjű, 62-59 m3 26 és több cm k. átmérőjű 



fenyőhaszonfa, 1892 m3 kőris- és 16186/w 3 tölgyhaszonfa, 5 eladási 
csoportban, zárt Írásbeli ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyalá
son eladatik. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 1917. évi február hó 23-án déli 
12 óráig a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be és 
1917. évi február hó 24-én d. e. 10 órakor az erdőhivatal helyiségé
ben nyilvánosan bontatnak fel. 

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok és borítékok a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál 
szerezhetők be. 

Tótsóvár, 1917. évi január hóban. 
{10) M. kir. erdőhivatal. 

Tölg-yrönkő-, szőlőkaró- , valamin t erdeifenyőszarufa - é s 
keritésoszlopeladás. (Vasúti rakodón.) 207/1917. sz. — A lápos
bányai m. kir. erdőgondnokság buságmisztótfalusi vasúti rakodóján 
készletezett 417 darab 14416 m3 tölgyrönkő, 20.451 darab hasított 
tölgyszőlőkaró, 42 darab 321 m3 erdeifenyőszarufa és 83 darab 
3 -3 m3 erdeifenyőkeritésoszlop, 13 eladási csoportban, zárt Írásbeli 
ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyaláson eladatik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi február hó 24-én délelőtt 
10 óráig a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál nyújtandók be és 
1917. évi február hó 24-én délelőtt 11 órákor a tanácsterem helyi
ségében nyilvánosan bontatnak fel. 

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok és borítékok a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál 
szerezhetők be. 

Nagybánya, 1917. évi január hóban. 
(11) M. kir. főerdőhivatal. 

Árverési hirdetmény. 391/1917. sz. — Breznóbánya szab. kir. 
város képviselőtestületének folyó évi 391/11. G. szám alatt hozott 
határozata folytán ezennel közhírré teszem, hogy a városi garam-
ohoznai és vámosjarabói erdőkerületekben 1917—1921., tehát öt 
egymásután következő évre üzemterv szerint kihasználásra előirt 
•sztagokban található haszonfa és luczfenyőkéreg 1917. évi február 



hó 26-án délelőtt 10 órakor a városi tanácsteremben megtartandó 
nyilvános árverésen fog eladatni. Az ajánlatok külön a garam-
rohoznai, külön a vámosjarabói haszonfára, nemkülönben külön 
a garamvölgyi és jarabóvölgyi és külön a rohoznavölgyi osztagok
ban kitermelendő luczfenyőkéregre teendők, de a luczfenyőkéregre 
együttes ajánlat is tehető. 

Kikiáltási árak tötnköbméterenként: 

1, A garamrohoznai erdőkerületben: 
a) jegenye- és luczfenyőfáknál tizenöt (15) cm nyi közép

átmérőig husz (20) K ; 
b) jegenye- és luczfenyőfáknál tizenhat (16) cm középátmérő

től felfelé huszonöt (25) K; 
c) juhar-, kőris- és szilfáknál vastagságra nézve különbség 

nélkül husz (20) K; 
d) bükkfáknál vastagságra nézve különbség nélkül tiz (10) K. 

i; 2. vámosjarabói erdőkerületben: 
, - a) jegenye- és luczfenyőfáknál tizenöt (15) cm-nyi közép
átmérőig nyolcz K 10 f (8 K 10 f); 

b) jegenye- és luczfenyőfáknál tizenhat (16) cm-nyi közép
átmérőtől felfelé tizenegy K 70 f (11 K 70 f); 

c) juhar-, kőris és szilfáknál vastagságra nézve különbség 
nélkül öt K 90 f (5 K 90 f); 

d) bükkfáknál vastagságra nézve különbség nélkül háromK(3 K); 
3. A garamvölgyi és jarabóvölgyi osztagokban kitermelendő 

iuczfenyőkéregnél négyezer (4000) K. 
4. A rohoznavölgyi osztagokban kitermelendő Iuczfenyőkéreg

nél tizezer (10.000) korona. 
5. Mind a kettő csoportra együttesen tizennégyezer (14.000) K. 

Bánatpénz agaram rohoznai haszonfa vételére tizezer (10.000) K; 
a vámosjarabói haszonfa vételére egyezerötszáz (1500) K és 
Iuczfenyőkéregnél a kikiáltási ár tiz (10) százaléka. 

írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, ha a meghatározott bánat
pénzzel elláttattak s a szóbeli árverésnek megkezdése előtt Breznó-
bánya szab. kir. város árverező küldöttségénél benyujtattak. A^ 



Fa- és cserkéregeladási hirdetmény. 20/1917. szám. ! —Az 
Öroszmező községi volt úrbéres birtokosság Oroszmező község 
határában fekvő mintegy 40 0 kat. hold területen található: 
1700 ürm3 tölgy- és bükktüzifára becsült fatömegét és 800 mmázsáfa 
'becsült cserkérgét Szolnok-Doboka vármegye közigazgatási gazda
sági albizottságának 35/1916. számú véghatározata alapján 1917. évi 
márczius hó 4-én délelőtt 10 órakor az Oroszmező községházán 
tartandó szó- és írásbeli árverésen el fogja adni. 

Kikiáltási ár 21.000 (huszonegyezer) korona. 
Bánatpénz 2100 (kettőezeregyszáz) korona. 
Ütóajánlatok nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek Oroszmező község 

elöljáróságánál, a nagyilondavidéki m. kir. járási erdőgondnokság
nál Désen és a dési m. kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Oroszmező, 1917. évi január hó 26-án. 
(13) Biltiu Aurél s. "k. 

vott urb. e l n ö k : 1 ' 

Márványbányabérbeadás. 134/917. szám. — A begalankási 
m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó Óbora, Topla és Stefánia nevü 
kincstári erdőrészekben a márványkutatás, illetve kőfejtés joga zárt 
írásbeli ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyaláson bérbeadátik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi február hó 26-án d. u. 2 óráig 
nyújtandók be a lugosi m. kir. erdőigazgatóságnál, hol izok a 
kővetkező napon d. e. 9 órakor nyilvánosan felbontatnak. 

árverési feltételektől eltérő kikötéseket tartalmazó, vagy később 
beérkezett, valamint utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

Árverési és szerződési feltételek a városi nagy irodában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Ajánlati űrlapok a városi erdőhivatalnál haphatók; 
Breznóbánya, 1917. évi január hó 26-án. 

Polgármester helyett: 
(12) Kulin 
! , . > . . . . ) főjegyző. 



A részletesebb árverési hirdetmény, árverési és szerződési fel
tételek, valamint ajánlati űrlap és boríték a lugosi m. kir. erdő
igazgatóságnál szerezhetők be. 

Lúgos, 1917. évi január hó 12-én. 
(14) M. kir. erdő igazgatóság. 

Bükkfaeladás. A bikszádi Szent-Bazil-rend 1917. évi márczius 
hó 15-én délelőtt 9 órakor Bikszádon, a rend házánál zárt Írásbeli 
ajánlatok utján megtartandó nyilvános árverésen eladja bikszádi 
bükkös erdejének 61 '8 kat. hold területén levő összes faanyagát. 

Becsár 44.000 K. Bánatpénz 4400 K. Árverezni szándékozók 
felhivatnak, hogy zárt Írásbeli ajánlatukat a kiirt bánatpénzzel együtt 
a fenti határidőig alulírottnál annál inkább nyújtsák be, mert utó
ajánlatok figyelembe nem fognak vétetni. 

Az árverési és szerződési részletes feltételek a szatmárnémetii 
ffl. kir. járási erdőgondnokságnál (Könyök-u. 10.) és alulírottnál 
tekinthetők meg. 

Bikszád, 1917. évi február hó 1-én. 
(15) Maxim Ágoston 

monostorfőnök. 

Cserképeg- és faárverési hirdetmény. A biharvármegyei 
Berettyószéplak község volt úrbéres birtokossági csoportjának elnöke 
1917. évi február hó 11-én délelőtt 10 órakor a községházán 
tartandó nyilvános szó- és írásbeli árverésen eladja a rézerdei volt 
úrbéres birtokossági csoport vásárolt legelőerdejének (566) kat. 
holdján nőtt mintegy 849 ürm dorongfára és 849 q cserkéregre 
tövön becsült álló 15 éves tölgyfakészletét 125 cm magasságú ür
méterenként 22 K kikiáltási ár mellett. 

Kiszállítási határidő bezárólag 1918. évi április hó l-ig. 
Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek a nagyváradi alsó 

ni. kir. járási erdőgondnokságnál és Berettyószéplakon a volt úr
béres birtokossági csoport elnökénél tekinthetők meg naponta 
áélelőtt 11—12 óra között. 

Berettyószéplak, 1917. évi január hó 21-én. 
(16) Bagón János 

birtokossági elnök. 



ÓRIÁSI KÉSZLETEINKBŐ L 
TAVASZI SZÁLLÍTÁSRA AJÁNLJUK ALÁBBI, KITŰNŐ 
MINŐSÉGŰI DÚS GYÖKÉRZETÜ CSEMETÉKET : 

Ákáczcsemete 50/100 cm magas 1000 darabonként ___ . . . . . . 14 K 
100/200 „ „ 1000 „ . . . 20 „ 

Luczfenyő kétéves magoncz 1000 „ ' 4 „ 
» hároméves iskolázott 12/25 cm 1000 darabonként 9 „ 

négyéves „ 15/45 „ 1000 „ 14 „ 
Feketefenyő kétéves magoncz 1000 „ 6 „ 

» hároméves magoncz 1000 „ 8 » 
„ hároméves iskolázott 1000 „ 11 „ 

Magaskőris egyéves 1000 „ 5 „ 
kétéves 20/50 cm magas 1000 „ 10 » 
hároméves 60/120 „ „ 1000 » 16 „ 
négyéves 140/200 „ „ 1000 „ 45 „ 

Amerikai kőris 30/50 cm magasságban 1000 „ 10 „ 
„ 80/120 , „ 1000 „ 20 „ 
i 140/200 „ „ 1000 i 45 . 

Fehér szeder kétéves 1000 darabonként. . . . . . ._ _. . . . 22 „ 
„ „ hároméves 1000 „ _ 28 . 

Qledicsia 40/80 cm magas 1000 darabonként 14 „ 
70/100 . „ 1000 „ 20 „ 

Makiura kétéves 1000 darabonként 18 „ 

CSOMAGOLÁST ÖNKÖLTSÉGI ÁRBAN SZÁMÍTJUK. 
EGYÉB CSEMETÉKRŐL ÁRAJÁNLAT KÍVÁNATRA 
LEVÉLBEN. ÁRJEGYZÉK INGYEN É S BÉRMENTVE. 

NEUMAYR É S TÁRS A 
e r d é s z e t i fa i sko lá k ZALAEGERSZEG . 

(17. II . 1. ) 

Tölgyhaszonfaeledás. (Vasút i és erde i rakodókon. ) 476/1917. 
szám. —  A  zsarnócza i m . kir . erdőhivata l kerületébe n termel t s  a 
zsarnóczai, bélabánya i é s garamberzencze i vasút i állomásokr a ki -
szállított, kére g nélkü l mér t 1403-7 8 ma tölgyhaszonfa , tizenkett ő 
csoportba megosztva , tovább á a  selmeezbánya i erdőgondnoksá g 



dobói „E" g. osztályában erdei rakodókon összevontatott 17179 m3 

tölgyhaszonfa egy csoportba foglalva, zárt Írásbeli ajánlatok utján 
el fog adatni. 

Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi márczius hó 1-én délután 
5 óráig nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdőhivatalnál, ahol 
azok márczius hó 2-án délelőtt 10 órakor nyilvánosan fognak 
felbontatni. 

Részletes adatok, az árverési és egyúttal szerződési feltételek, 
ajánlati űrlap és boríték a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalnál szerez
hetők be. 

Zsarnócza, 1917. évi január hóban. 
(18) M. kir. erdőhivatal. 

Folyó évi május, esetleg április hó l-re felvétetik egy józan-
életü, erélyes és a hegyi szolgálatra alkalmas testalkatú erdővéd, 
aki az erdészet és vadászat terén megfelelő gyakorlattal bir, a 
magyar nyelven kivül a német nyelvet is beszéli és lehetőleg tótul 
is valamit tud. 

Bizonyitványmásolatokkal és esetleg fényképpel felszerelt 
ajánlatok a fizetési igények megjelölésével intézendők legkésőbb 
folyó évi február hó végéig Scheibler Emil opálhegyi uradalmának 
kezelőségéhez Opálhegyre, u. p. Sókut, Zemplén m. (19) 

Faeladási hirdetmény. A néhai gróf Pálffy János, jelenleg 
zárgondnoki kezelés alatt álló hagyatékához tartozó nyitramegyei 
erdőbirtokoknak alább megnevezett erdőrészeiben az ideiglenes 
üzemterv és térkép szerint megállapított 1914—1918. évi, összesen 
5 évi vágásterület faállománya zárt ajánlati versenytárgyalás utján 
áruba becsáttatik és pedig tövön az erdőben: 

1. Nyitrafő községben körülbelül 523 -85 kat. hold területen 
körülbelül 32.169 m3 fenyőműfa és körülbelül 24.394 m3 fenyő-
tüzifa, továbbá körülbelül 814 ms bükkműfa és körülbelül 22.831 m3 

bükktüzifa. 
2. Rásztony községben körülbelül 487-40 kat. hold területen 

körülbelül 26.336 m3 fenyőműfa és körülbelül 16.597 nf fenyő-, 
tűzifa, továbbá körülbelül 6826 m3 bükkműfa és körülbelül 36.903 m3 

bükktüzifa. 



3. Kiscsóta községben körülbelül 9O60 kat. hold területen 
körülbelül 221 m% tölgytüzifa, körülbelül 138 ms fenyőtüzifa, továbbá 
körülbelül 418 m% bükkműfa és körülbelül 10.495 nf bükktüzifa. 

4. Az eladó az áruba bocsátott fának sem köbtartalmáért, 
sem annak minőségéért semmiféle szavatosságot nem vállal és a 
vevőnek csak az ideiglenes üzemterv és térkép szerint meghatározott 
erdőrésznek a helyszínen kijelöl ület fakihasználását biztosítja 

5. A versenytárgyalás alapjául csak azok az Írásbeli zárt aján
latok fogadtatnak el, amelyek néhai gróf Pálffy János hagyatékának 
zárgondnokságához (Pozsony, Szilágyi-Dezső-utcza 21.) bezárólag 
1917. évi április hó 30-ának déli 12 órájáig nyújtandók be. Az 
ajánlatban számjegyekkel és betűkkel is kiirandó a felajánlott 
vételár. Az ajánlat a fentebb 1—3 alatt emiitett községekben levő 
és jelen eladás tárgyát képező faállományra egységesen és együttesen 
teendő. Később benyújtott vagy csak egyes községekben fekvő 
erdőterületek faállományára, vagy csak egyes fanemekre tett ajánlatok 
figyelembe nem vétetnek. 

Az ajánlatban határozottan kifejezés adandó annak, hogy az 
ajánlattevő az eladásra kerülő faanyagot illetőleg a helyszínen 
meggyőződést szerzett, a részletes szerződési feltételeket ismeri, 
magát azoknak feltétlenül aláveti s ennek kifejezéséül a szerződési 
feltételeket sajátkezüleg aláírva ajánlatához csatolja. 

Az ajánlathoz bánatpénzül 200.000 K készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírokban melléklendő. 

Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok közül 
elfogadásra szabadon választhassa azt, amelyet az ajánlat nagyságára 
való tekintet nélkül magára nézve legmegfelelőbbnek talál és hogy 
esetleg az összes ajánlatokat is visszautasíthassa. Az ajánlattevő 
ajánlatával mindaddig kötve marad, mig az eladótól az ajánlat el 
nem fogadásáról értesítést nem kapott, ellenben az eladóra nézve 
az adásvétel jogérvényesen megkötöttnek csak a hagyatéki bíróság 
jóváhagyásával tekinthető. ' 

Ha az ajánlattevő, kinek ajánlata elfogadtatott, ajánlatát meg
bánná s attól visszalépne, szerződésszegőnek tekintetik s mint ilyen 
bánatpénzét elveszti. Ez esetben az eladó jogosítva van a vissza
maradt bánatpénzt magának mint sajátját megtartani s az ajánlat 
tárgyát képező fát a szerződésszegő ajánlattevőnek terhére, költségére 



és veszélyére megtartandó ujabb versenytárgyalás utján bárkinek 
eladni. 

Az eladó által építésre tervbe vett fűrésztelep használata külön 
megegyezés tárgya. 

A fatömegbecsü és a részletes szerződési feltételek néhai 
gróf Pálffy János hagyatékának zárgondnokságánál (Pozsony, 
Szilágyi-Dezső-utcza 21.) és ugyancsak bajmóczi erdőhivatalánál 
(posta Bajmócz, vasúti állomás Privigye-Bajmóczfürdő) megtekint
hetők. Ugyanezen helyeken az érdeklődők bővebb felvilágosítást 
és helyszíni megtekintési engedélyt is nyerhetnek. 

Pozsony, 1917. évi január hó 11-én. 

Faárverési hirdetmény. Bihar vármegye Királyhágó község 
volt úrbéres elnöke 1917. évi február hó 22-én délelőtti 9 órakor 
Királyhágón tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja 
a volt urbéresbirtokosság tulajdonát képező legelőilletőségü erdő 
861. és 862. hrsz. 38 8 kat. holdnyi területén kijelölt 748 drb. 
bükkfa 6480 K értékű, 810 tm*-re becsült fatömegét. Kikiáltási ár 
6480 K. Kiszállítási határidő bezárólag 1918. évi április hó l-ig. 

Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek a nagyváradi felső 

m. kir. járási erdőgondnokságnál és a birtokosság elnökénél tekint
hetők meg naponta d. e. 11—12 óra között. 

Királyhágó, 1917. évi február hó 1-én. 

Faárverési hirdetmény. Oömör- és Kishontvármegyei Deren-
csény község volt úrbéresei Derencsény község határának Hangyás 
nevü dűlőben, a rimaszombati vasúti állomástól 17*5 km-re fekvő 
s mintegy 39*7 kat. hold összkiterjedésü közösen használt erdejé
ben felvett s összesen 422 darab tölgy- és 3875 darab cserfatörzs 
fatömege a m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 1912. évi 
50918. szám alatt kelt engedélye alapján 1917. évi márczius hó 18-án 

(20) 
Néhai gróf Pálffy János hagyatékának 

zárgondnoksága. 

(21) lile Flórián 
elnök. 



d. e. 10 órakor Derencsényben a községi biró házánál megtartandó 
nyilvános szó- és Írásbeli árverésen el fog adatni. 

Az eladás alá kerülő s tövön álló 3875 darab csertörzs köb
tartalma : 2746 Un3 és a tövön álló 422 darab tölgytörzs köbtartalma: 
299 tni\ 

A becsérték, mint kikiáltási ár 15.200 K, bánatpénz a kikiál
tási ár 10"/o-a. 

A kihasználási idő a szerződés jóváhagyásától számítandó 3 év. 
A zárt írásbeli ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe, ha 

azok a részletes árverési feltételek 8. pontja alatt felsorolt kellékeknek 
megfelelően adattak be. 

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. 
Az árverési és szerződési feltételek a rimaszombati m. kir. 

járási erdőgondnokságnál és Derencsényben a volt úrbéresek 
elnökénél megtekinthetők. 

Derencsény, 1917. évi február hó 2-án. 
(22) Bácsik János s. k. 

úrbéri elnök. 

I X _  A M •  1 — egy , a  fővárosban lev ő birtokhoz a 
i l C r C 9 l C l l l \ mező - é s gazdaságba n járta s fiata l 

Ajánlatok a  Magya r Általáno s Kőszénbány a Részvény -
társulathoz (V. , Zoltán-utcza 2. ) czimzendők . (23) 

Tölgyfaeladás. A barczánfalvi gör. kath. egyház 1917. évi márczius 
hó 14-én 9 órakor Barczánfalva községházánál megtartandó zárt 
írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladja 
a „Dumlravicza" erdőrész 7., 8., 9. és 10. számú részletein kijelölt, 
sorszámmal ellátott 2665 darab tölgyfát, amelyek a megejtett 
hivatalos becslés szerint 606 m3 kéregmentes műfát és 444 /ws 

tűzifát tartalmaznak. 
Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték 12.300, 

azaz tizenkettőezerháromszáz korona. 
A bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a 
Feltételes, távirati vagy utóajánlatok figyelembe vétetni nem 

fognak. 



A részletes árverési és szerződési feltételek a barczánfalvi 
gör. kath. lelkészi hivatalnál és az izavölgyi m. kir. járási erdő-
gondnokságnál Máramarosszigeten megtekinthetők. 

Barczánfalva, 1917. évi február hó 3-án. 

Termelt tölgy-, fenyő- és kőrishaszonfaeladás. 51/917. sz. -
A delnekakasfalvi m. kir. erdőgondnokság szigordi rakodóján 
készletezett 571-22 m3 21—60 cm középátmérőjü tölgy-, 82-83 m' 
21 és több cm középátmérőjü fenyő-, 7'68 m3 31 és több cm közép
átmérőjü kőrishaszonfa és a keczerpekléni m. kir. erdőgondnokság 
magyarbődi felső rakodóján készletezett 637-88 m3 31 — 60 cm 
középátmérőjü tölgyhaszonfa és a diósgyőri m. kir. erdőgondnokság 
csanyiki erdei rakodóján készletezett 198-65 m3 21—60 cm közép
átmérőjü tölgyfahaszonfa, öt eladási csoportban, zárt Írásbeli ajánlatok 
mellett nyilvános versenytárgyaláson eladatik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi márczius hó 4-én 12 óráig 
a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be és 1917. évi 
márczius hó 5-én d. e. 10 órakor az erdőhivatal helyiségében 
nyilvánosan bontatnak fel. 

Részié es adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok és borítékok a tótsóvári m. kir. erdőhivatahiál 
szerezhetők be. 

Tótsóvár, 1917. évi január hóban. 

Termelt bükk-, g y e r t y á n - é s nyármüfaeladás. 418/917. sz. -
A lugosi ni. kir. erdőigazgatóság vasúti faraktáraiban készletezett 
322/83 m3 bükkrönkő-, 1914 m3 gyertyán- és 133-07 nr nyármíífa, 
négy (4) eladási csoportban, zárt Írásbeli ajánlatok mellett nyilvános 
versenytárgyaláson eladatik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi márczius hó 3-án délután 
2 óráig a lugosi m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be, hol 
azok 1917. évi márczius hó 6-án délelőtt 9 órakor nyilvánosan 
bontatnak fel. 

Barszan Vaszalie 
egyházgondnok. 

(24) Kovács Érdre 
gör. kath. lelkész. 

(25) M. kir. erdőhivatal. 



Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, ajánlati 
űrlapok és borítékok a lugosi rn. kir. erdőigazgatóságnál szerez
hetők be. 

Lúgos, 1917. évi február hó 4-én. 

(27) M. kir. erdőigazgatóság. 

Hirdetmény. 7093/1917/IV/4. — Az 1917. évi bányafaszükséglet 
fedezésére szükséges lesz az alábbi bányafamennyiség és pedig: 

1. a zenicai szénbányák részére 2000 ni6 lucz-, jegenye-, 
erdeifenyő- és tölgybányafa; 

2. a brezai szénbányák részére 3000 ni'' lucz-, jegenye-, erdei
fenyő- és tölgybányafa; 

3. a kakanji szénbányák részére 2000 nf lucz-, jegenye-, 
erdeifenyő és tölgybányafa. 

4. a ljesljan-i (Doberiin mellett) szénbányák részére 3600 nf 
lucz-, jegenye-, erdeifenyő- és tölgybányafa. 

Továbbá szükséges még az 1917. évre a kzekai szénbánya 
részére 350 ni'1, a zenicai szénbánya részére 400 nf és a brezai 
szénbánya részére 550 ni6 lucz-, jegenye-, és erdeifenyőfürészáru. 

Ajánlattevők kéretnek, hogy a bányafára és a fürészárura 
vonatkozó írásbeli ajánlataikat, amelyekhez a megajánlott ár 10%-át 
kitevő biztosíték készpénzben vagy nyilvános jellegű oly érték
papírokban csatolandó, — amelyek a bosznia-herczegovinai országos 
kormány üzletkötéseinél biztositékként megengedettek és amelyek 
legutolsó bécsi vagy budapesi értéktőzsdei jegyzés szerint, de a 
névértéknél semmiesetre sem magasabban veendők számításba, — 
1917. évi február 28-án d. e. 10-ig az országos kormány bányászati 
szakosztályánál nyújtsák be (Montandepartement der Landes-
regierung). 

Az ajánlatok egyes részletmennyiségekre is vonatkozhatnak, 
és minden egyes szénbánya részére ab feladóállomás tüntetendő 
ki. A szállítási határidőnek, a (havonta) szállítandó mennyiségek
nek, valamint a szállítandó bányafa és fürészáru méreteinek és 
nemének közelebbi feltételeire nézve felvilágosítást nyújt az országos 
kormány bányászati szakosztálya. 



Tövön álló fa ezen bányafaszái utasoknál nem jön tekintetbe, 
tehát olyan ajánlatok, amelyek tövön álló fákra vonatkoznak, 
figyelembe nem vétetnek. 

Sarajevo, 1917. évi január hó 11-én. 

(28) Bosznia és herczegovinai országos kormány. 

Termelt f enyöhaszonfaeladás (vasúti rakodón). 551 /1917. sz. — 
A szomolnokhutai vasúti állomás melletti rakodón készletezett és az 
eladó tótsóvári m. kir. erdőhivatal által vasúti kocsikba díjmentesen 
felterhelendő 2136 darab 416'84 m3 12—25 cm középátmérőjü 
haszonfa anyagok zárt írásbeli ajánlatok mellett nyilvános verseny
tárgyalás utján eladásra bocsáttatnak. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 1917. évi márczius hó 4-én déli 
12 óráig uyujtandók be a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál, és 
1917. évi márczius hó 5-én d. e. 10 órakor az erdőhivatal helyiségé
ben nyilvánosan bontatnak fel. 

Az árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték 
a m. kir. erdőhivatalnál beszerezhetők. 

Tótsóvár, 1917. évi február hóban. 
(29) M. kir. erdőhivatal. 

Termelt fenyőhaszonfaeladás. (Erdei rakodókon.) 1006/917. 
szám. — A mihálytelki m. kir. erdőgondnokságban termelt és 
erdei rakodókra szállított 4081'98 m3 fenyőhaszonfa, kilencz eladási 
csoportra megosztva, zárt Írásbeli ajánlatok utján el fog adatni. 

A zárt Írásbeli ajánlatok legkésőbb 1917. évi február hó 27-én 
déli 12 óráig Beszterczebányai! az erdőigazgatóságnál nyújtandók 
be, ahol azok február hó 28-án délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan 
felbontatni. 

Az eladási feltételek, a faanyag csoportosítását, a kikiáltási 
árakat és a leteendő bánatpénzt feltüntető kimutatás, ajánlati űr
lap ésboritékérdeklődőknek az erdőigazgatóságnál rendelkezésére áll. 

Beszterczebánya, 1917. évi február hóban. 

(30) M. kir, erdő igazgatóság. 



Tölgyfagyártmányok és tölgybányafaeladás. (Vasúti rakodó
kon.) 21/1917. sz. — A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal zsarnóczai, 
garamrudnói, garamszentkereszti és garamberzenczei vasúti rakodóira 
kiszállított 1495 drb. tölgykeritésoszlop, 997 drb. tölgykerékvető, 
106 drb. tölgyutkorlátfa és 4467 m3 tölgybányafa, tiz csoportra 
megosztva, zárt írásbeli ajánlatok utján el fog adatni. 

Ajánlatok legkésőbb 1917. évi márczius hó 5-én d. u. 5 óráig 
nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdőhivatalnál, ahol azok 
márczius hó 6-án délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Részletes adatok, az árverési és egynttal szerződési feltételek, 
ajánlati űrlap és boríték a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalnál szerez
hetők be. 

Zsarnócza, 1917. évi február hóban. 
(31) M. kir. erdőhivatal. 

I 
n n i n i H i 

Mindennemű ERDÉSZEÍ I MAGVAKA T É S FACSEMETÉKÉ I K 
a j á n l s z a v a t o l t e l s ő r e n d ű m i n ő s é g b e n 

FARAGÓ BEL A 
u d v a r i s z á l l i t ó . 

M a g y a r M a g p e r g e t ő g y á r a . (32.111.1 0 

Erdészeti csemetetelepe k ZALAEGERSZEG . 
ÁrjegyzéKKel, részletes árajánlattal szívese n szolgáloK ! 

Faár-verési hirdetmény. A gömörkishontvármegyei Kelemér 
községben a ref. egyházközség a ref. lelkész és tanítói erdő fáját 
1917. évi márczius hó 4-én, délelőtt 9 órakor a keleméri ref. nép
iskolában tartandó nyilvános szó- és írásbeli árverésen eladja. 
A tulajdonát képező erdő 7 -6 kat. hold területén tövön álló, túl
nyomóan cserfa, 1961 drb. törzset számláló fakészlet, mely hivatalos 
becslés szerint 1423 iirm-btn van megállapítva. 

Kikiáltási ár 8438 korona. Kiszállítási határidő; bezárólag 
1918, márczius hó 31-ig. 



Utóajáulatok egyáltalában nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek a rimaszombati 

m. kir. járás erdőgondnokságánál és a keleméri ref. egyház lelkészi 
hivatalánál tekinthetők meg naponta délelőtt 11—12 óra között. 

Kelemér, 1917. évi február hó 10-én. 
(33) Ablonczy Pál 

ref, lelkész. 
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Gusztáv npt. att. ak. 20'—. Beszterczebányai erdőig, hd. 39*50, Ftb. 168-— 
pk. 1-77. Bodor Gyula npt. 3-—. Bálint Ferencz td. 16—. Bartók Ernő WKa.5 —. 
Baumgarter Nándor npt. 3-—, pk. — - 45. Berényi Ferencz npt. 3-—, pk. —'45. 
Brannich Gyula td. 2 3 — Bende Mihály td. 16—, npt. 3-—, pk. —-33. Bern-
vald Emil ld. 16 -—. Beszterczebányai erdőfelügy. Ra. 35-—. Beszterczebányai 
áll. erdőhiv. Ra. 45 - —. Biloveszky Béla npt. 3 - —, pk. — - 45. Barthos Gyula 
npt. 3 —, pk. —-85. Cséti Viktor ld. 16 -—, npt. 4-—, pk. — 45. Coburg herczeg! 
erdőig, ld. 16-—. Csurog község Ra. 20-—. Csik Gyula npt. 7-—, pk. —-60. 
Coburg hgi. erdőhiv. ld. 16-—. Cotteli Honorát td. 6 - —. Cseleji József td. 16-—. 
Cseh Pál npt. 3-—, pk. —'87. Csákány Gyula td. 16—. Draskovich József 
td. 16-—. Dudutz Károly td. 16—. Divald Béla ak. 8-—. Dezső Zsigmond 
att. 20-—, WKa. 10-—, npt. 6-—. pk. —-60, Ra. 5-—. Darvas Béla td. 2 0 — . 
Dobrén János td. 16—, WKa. 5-—. Dianovszky Pál ak. 16-—. Dubránszky 
J.-né ld. 8-—. Dénes Imre td. 16'—. Derecskéi Károly ak. 16 -—. Dittert Gyula 
ld. 16 —, Ra. 100"—. Demény Lajos Ra. 40-—. gr. Draskovich Pál erdőhiv. 
ld. 16"—. Dezsényi Gyula npt. 3 '—. Dampf Gábor ld. 4-—, npt. 4-—. Dávid 
Károly Ra. 100—. Debreczeni gazd. akad. könyvtár ld. 7-20. Dufek Pál td. 16.—. 
Dénes Géza npt. 3-—. Dobrai főiskola hd. 17-35. Ercsényi Béla Ra. 29*—. 
Engel Géza td. 16—, W K a . 3 — , npt. 3 '—, pk. —-45. Eranosz A. János ak. 16-—, 
npt. 3-—. Engel Adolf fiai td. 16-—. Eszterházy hitb. urad. Ra. 1000—. Egri 
főkápt. Ra. 2U-—. Az „Erdő" cz. lapra 3148-65. Ferenczfy József td. 16-—. 
Foriss József td. 16-—. Fehér Dániel td. 16-—, könyvek 32-—. Farkas István 
td. 16-—. Ferenczi Ede td. 16-—. Fogassy Gyula hd. 640, npt. 3 — , pk. —*30. 
Földváry Miksa td. 16-—. Fekete Géza td. 16-—. Fischl József td. 8-—. Fangh 
József td. 16-—. Felsőbánya város td. 16-—. Fiedler Jenő td. 16-—, npt. 3-—, 
pk. —-45. Földhitelintézet ék. 1796-— és 6-—. Fröhlich György td. 16-—. 
Földmiv. min. ld. 72-—. Formvald Miklós npt. 3-—, pk. —-45. Fehér P̂ Lt 
npt. 6-—, Ftb. 4-50, pk. 1-—, npt. 'pótlás 2-78. Fekete Béla td. 16-—. Fábry 
Alajos npt. I I - —. Fabriczy J. npt. 3 '—. Fehértemplomi vagyonközség npt. 18-—, 
pk. —-75. Faragó Béla npt. 3-—, pk. —-85- Fazekas Ferencz npt. 15-—, pk. —:75. 
Frankéi A. áb. 8 -—, pk. —50. Felsővizközi aktió npt. 4-—, pk. — É45. 
Gazsik Arthur npt. 3-—, pk. — 45. Guckler Károly td. 16-—. Günther Frigyes 
td. 16-—, WKa. 10-—. Garamrévi erdőgond. npt. 15---, pk. 1-20. Gaal Károly 
td. 16-—, Ra. 10-—. Gaul Károly td. 16-—. Gödöllői erdőhiv. WKa. z 9 — , npt. 
12-—, pk. —-75. Gombossy József td. 16 —. Gregus Lajos Eő. 6-—, pk. — 60. 
Gellért József td. 16-—. Győri székeskápt. Ra. 100-—. Gerstbrein Károly td. 16 -—. 
Goldmann Fülöp Ftb. 4-50, pk. —-50, td. 16-—. Gőrgényszentimrei szakiskola 
npt. 3-—, pk. —-45. Grócz Béla Ra. 100-—. Gregersen Béla Ftb. 1 2 - - , pk. —45. 
Grünwald iroda npt. 4-—. Giller Albert npt. 3-—, pk. —-87. Giller János npt. 
3-—, pk. — 85. dr. Hammersberg Géza td. 16-—. Hollós Gyula npt. 1-—. Haber-
lelner Béla td. 16-—. FJermann Lajos td. 16 -—. mezőtúri Horváth Sándor td. 
16-—. Hibbján János npt. 6-—, pk. — "60. Hohenlohe herczegi urad. td. 1 6 — . 
Hohoss János td. 16-—. Holicsi urad. td. 16-—. Huszár Kornél td. 8-—. Hollósy 
Árpád ld. 16-—. Honvédelmi min. ld. 28-45. Horváth Viktor Ra. 2-—. Hankó Pál 
td. 16-—. Humli Sándor Ra. 10-—. Hain Gusztáv td. 16-—. Hungária bank r.-t 
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Ra. 50 -—. Hurcsen József Eő. 6 —, pk. —-60. Homonnai seg. ak. npt. 4-—, 
pk. —'45. Hönigesz Nándor és társai Ra. 200-—. dr. Hoffmann Gyula npt. 15'—. 
pk. —-Q0. Hornung Gusztáv npt. 3 '—, pk. —"45. Holman Jenő János td. 8-—, 
npt. 3 '—, pk. —-50. Illés Vidor td. 16—. Incze Manó td. 10 -—. Ilosvay Lajos 
td. 16"—, npt. 3-—, pk. —'45, npt. 4 - —. Illavai jár. erdőgond. Ra. 637-—. Igló 
város hd. 193-90. Jantyik József Szeb. 90'— pk. —-30. József főherczeg td. 
16"—. Jákói Géza td. 16-—. Juhász Mihály npt. 6'—, pk. —-60. Jurkovich János 
td. 16'—. Juhász Sámuel Eő. 6 -—, pk. —-60. Janoviczky Béla Id. 16-—. Jeszenszky 
Ferencz td. 16-—. Jamniczky Antal td. 16-—. Janussek István td. 16'—. Jausz 
Sándor WKa. 11-—, td. 16'—. Jeddy Péter npt. 4 -—, pk. —-45. Joerges A. npt. 
18-—, pk. l -50. Jákóhalma község Ra. 6 -04. Kolecsányi László td. 16-—. Kolozs
vári erdőig, npt. 54-—. Klausberger Károly td, 16-—. Kleisl Gyula td. 16 -—. 
Kelecsényi Ferenc td. 16- —. Kócsy János td. 16-—. Kundrát Emil td. 16—. 
Kacsanovszky J. A. td. 16-—. Kecze János npt. 3 - —. Kelemen István td. 2'—. 
Klausberger Károly npt. 2-—, pk. —-45. és —-85. Kondor Vilmos npt. 3 - —, 
pk. —-45. dr. Kövessi Ferencz ak. 10'—. Kadácsi Bálint td. 16'—, npt. 3 - —. 
pk. —-45. Képviselőház könyvt. ld. 16-—. Kiss Zoltán td. 6"—, pk. —-50. Kerner 
Ede td. 16-—, Ra. 4-55, npt. 4 -45. Komán József npt. 3 - — , pk. ---45. Kondor 
Imre npt. 3-—. pk. —-45. Korkis Mihály npt. 3-—, pk. —-50. Kayser Sándor 
ak. 30-—. Keszthelyi g. a. könyvtára ld. 16-—. Kolosy Béla td. 16'—, Ra. 20-—. 
Kozma István td. 16-—. Kuka József td. 16"—. Kolozsvári erdőig, ld. 288'—, 
WKa. 58-—. Kovássy Kálmán td. 16 -—. Kuppán József td. 16 -—. Késmárk város 
Ra. 10-—. gr. Károlyi Lajos Ra. 500-—. Kársai Károly td. 16—, npt. 3 — pk. 
—•45. Kolozsvári g. akad. ld. 16-—. Kistapolcsányi herczegi urad. ld. 16'—. 
Kováts Albert td. 16-—. Kilián Frigyes ld. 14-40. Kassai g. akad. könyvt. ld. 
7-20. Kirinyi Béla npt. 6-—, pk. —-60. Kocziha János td. 16-—. Kaposvári áll, 
erdőhiv. Ra. 30-—. Kodolányi Gyula npt. 3-—, pk. —-45. Kovács János npt. 
3-—, pk. —-40. Kiss József Eő. 6-—. Kaisz János Eő. 6 -—, pk. —-60. gr. Károlyi 
urad. hd. 5-—. Kögl Árpád td. 16-—. Kebelesi v. urb. Ra. 20 :—. báró Kemény 
Kálmán td. 16—. Krizbai erdőgond. npt. 9—, pk. —-80. Kovács István td. 80---. 
Lenhard Antal npt. 3 — , ftb. 4-50, pk. — 9 5 . Lupenes Pálné ld. 16'—. Lux 
János. td. 8 -—. Löwy B. Eő. 6-—, pk. —-60. Lagler Gyula td. 16 -—. Lipcsey 
László td. 16'—. Liptóujvári erdőhiv. ld. 160*—. Lőcsei áll. erdőhiv. 52-—. 
Lányi Aladár Ttny. 4- , pk. —-50. Létai Gyula td. 16-—. Léber György npt. 3 - —, 
pk. 1-—. Lugosi erdőig. Ra. 9-10, Wka. 7 1 - - , npt. 36-—, pk. — -80. Liha Valér 
ld. 16-—. Lőbl Gyula npt. 3-—. Lippai főerdőhiv. Wká. 68*05, Ra. 2123-57, 
Ftb. 126-—, pk. 1-36. ifj. Leitersdorfer L. npt. 4-—. Lévy Győző td. 16—. 
Lange János ld. 16-—, npt. 4-—, pk. —-45. Liptószentmiklósi erdőhiv. npt. 9-—, 
pk. —-75, áb. 3 —. Liptóujvári szakiskola npt. 85-25. Lollok József npt. 3-—, 
pk. —-85. Lutter Sándor npt. 3 - — . pk. —-85. Muráközy János átt. 20 -—, ak. 15-—. 
Merreider István td. 1 6 - - , npt. 3-—, pk.'—-45, gr. Mikes Ármin td. 16-—, 
npt. 3-—, npt. 4'—. Major György hd. 23-05. Murinai György td. 16-—, pk. —-65. 
Mayer Gyula td. 16—, npt. 3 - —, pk. —-45. Mentler Sándor ak. I5-—• M.-Szígeti 
erdőig. Ftb. 150-—, pk. 1-60. Maurer Antal td. 16—. Machay Sylvester td. 20-—. 
gr., Mailáth József urad. npt 3-—, pk. —'45. M.-Vásárhélyi erdÓgond. Ra. 15-—1 



Márton Benedek td. 16'—, Mester József Eő. 6'—, pk. —-60. Modrovich Ferencz ; 

td. 16-—. Meczenzéf község hd. 32-25. báró Mednyánszky Imre td. 16-—.' 
M.-Szigeti erdőfefügy. 121-—. Mauks Vilmos Ra. 10-—. Mazanecz János Ftb. 4-50; 
npt. 3-—, pk. —-60, Munkácsi püsp. urad. Ra. 114-—. Magyaróvári g. ak. 
ld. 14-40. Magyar gazdák szöv. td. 16 -—. Müller József td. 16 -—. Mattanovich 
Károly npt. 4 1—. Makarja község Ra. 40-92. Munkács város Ra. 10-—, Máté 
Ferencz Eld. 4-—. Müller Ferencz npt. 3-—, pk. —-45. Murányi Károly td. ló - —. 
Mezőlaborczi akczió npt. 4-—, pk. —-45. Nagyváthy Béla td. 16-—. Nyitrai áll. 
erdőhiv. Ra. 22 -—. Nadrági vasipar társ. Ra. 500 -—. Nagy László att. 20-—,• 
ak. 10-—, Német Géza Ra. 2-—. Nagyváradi áll. erdőhiv. Ra. 814*—. Nagykőrösi 
erdőközb. Ra. 100-—. Nagybányai főerdőhiv. Ra. 100.—. Nagybicsei erdőgond. 
Ra. 124-—. Nagymihály Sándor Ftb. 6-—, pk. —-50. Nagykapornak! apáts. urad. 
ld. 16-—, Nagyváradi erdőfelügy. Ra. 223-—. Neumann Jenő td. 16-—. Németh 
József Eő. 6'—, pk. —-60. Odor Ignácz npt. 3 - —, pk. — 45, Ollé Pál td. 16-—. 
Ostadal Jenő td. 16.—, npt. 6-—, pk. —-60. Ormós Zsigmond Wka. 10—, 
npt. 3 - —, pk. —-45. Örley István td. 16-—. Osztroluczky Miklós td. 16-—.. 
Osterer Károly td. 16-—, npt. 14-—, pk. —'45, pótlás 5-40. Orosz Antal td. 16-—. 
Obuch Mihály td. 16-—, Eő. 6 -—, npt. 3-—, pk: 1-—. Onczay László Wka. 5-—. 
Orsovai erdőhiv. Ra. 730-—, npt. 33-—, pk. —-75, Orbán József td. 8-—. Pohl 
József td. 16-—. Polgárdi Béla npt. 3-—. Partos Vilmos td. 8-—, npt. 3-—, 
pk. —-45. Popovits Ottó td. 16-—. Proháb Bálint npt, 11-—. pk. —'97. Pokorny 
István td. 4-—. Pankovits Béla td. 8-—, npt. 2-—, pk. —-87. Posta-távirda hiv. 
72. ld. 16-—. Petényi Keresztély td. 16-—. Pavlik József td. 16-—. Podrovszky 
Pál hd. 23-35. Puskás Károly td. 16-—. Pánczél Otló Ra. 2 0 0 . - , npt. 3/—, 
pk. —-60. Pinczka Antal Ra. 10-—. Pascu Viktor td. 16-—. Pápaugodi hitb. 
ld. 16-—. Páter Ernő Eő. 6-60. Polgárdy Béla npt. 3-—, pk. —'87. Peiszerle József 
td. 16-—. Puskás Jenő td. 15-—, npt. 3-—, pk. —-45. Paul Péter td. 16-—. Pécsi 
papnevelde Ra. 200 ' - . Pecz Ármin npthd. 10-—. Rinaldi Ottó td. 16 -—. Rusz 
Dénes td. 16-—. Riedl Gyula td. 8-—, Wka. 2-—. Rózsa M. Ra. 1 0 0 - - . Ryll Viktor 
td. 161—. Rauchwerger testv. Ra. 80-—. RédI Károly npt. 3-—, pk. —-45. Régeni 
felső m. kir. j . erdőg. Ra. 90-—. Rajnoha Gyula td. 40-—. Raksányi Győző könyvek 
55-—, td. 16-—. Ratkói főszolg. hd. 32 95+20-40. özv. báró Révai Gyuláné ak. 1 5 - - . 
Rappensberger Andor td. 16-—. Rózsahegy város Ra. 300'—.Ráczkevei urad.td. 16 -—. 
Rácz Vendel hd. 2 -20. Rónai Antal npt. 3-—, pk. —-85. Remetevasgyár npt. 15.—, 
pk.. —-75. Sára Jenő td.. 16-—. Szpomy Gyula td. 16-—, npt. 3 - —, pk. —-45. 
StellerEde td. 8-—. Szenes József td. 16-—. Szepesházy Kálmán td.-16'—, npt, 3 - — , 
pk. —-45. Szilágyi József td. 16 -—. Sztojánövics Viktor npt. 4'45. Seh Jenő 
td. 32-—. Stark Dezső td. 8-—, Ftb. 4-50, pk. — 50. Somoghy Lajos td.. 16-—, 
npt. 12-—, WKa. 4-—; Sándor Jenő td. 16-—. Schudich Nándor Ra. 10-—. 
Somogyi Géza Eö. 6—, pk. —-60. Sörös Lőrincz hd. 26-93. Szepesvidéki erdőgond. 
npt. 3 - —, pk. —-45. Salgótarjáni kőszénbánya r.-t. Ra. 50 -—. Schmuck Hugó td.1 

•8-—. Sasvári urad. td. 16 -—. Selmeczi főiskola ld. 32-—.'Schalk Samu Ra. 10-—:. 
Schek Lajos Ra. 2-—. Schmitliár Károly td. 16- ; . Schónek József npt. 3 - —, npt.; 
1-—, pk. —-85. Sikó Áron td. 16-—. Sörös Lőrincz Ra. 78 -25. Stainer Gyula att.'. ; 

216 -—. Szabó István td. 16-—. Szalánczy László td. 16-—. Szaltzer Lajos td. 16-—. 



gr. Széchényi István Ra. 100—. Szászsebesi erdőhiv. hd. 19-75, ld. 160—. Szöllő.si 
Rezső td. 4 - —. Szalóki Sándor td. 16'—. Szászsebesi erdőhiv. WKa. 64'65. Stephani 
Ervin td. 16 -—. Stieber Lajos td. 16 -—. npt. 3 - — , pk. —-45. Szilágyi Ernő td. 
16-—. Szoika Gyula td. 16-—. Stromszky László td. 16'—. Szatmárnémeti város 
Ra. 139-58. Stecher Xavér td. 16-—. Szántó István td. 16—. Sándor Béla td . 
16-—. Stégmeier Ödön td. 16-—. Schudich Nándor td. 16 -—. Sümegh Ignácz td. 
16-—, WKa. 4-—. Szakolcza város Ra. 50-—. Szovátai erdőgond. Ra. 35-—. Szakolcza 
város hd. 40-55, kid. 6-—. Schmidt Ferencz (Sz.) td. 16-—. Skrbek Károly 
td. 16-—. Sopron város kid. 6-—. Svvena László áb. 2-—. Syllaba Ferencz 
npt. 3-—, pk. —-45. Szonkovszky Libor npt. 3 - — , pk. —-45. Szuchy Gyula 
npt. 3-—. Singer és Wolfner Eő. 12-—. Szabolcs Ferencz td. 16'—, könyvek 18'20. 
Szentendre város npt. 3-—, pk. —-85. Szporny Gyula Ftb. 10-50, pk. —-50. 
Schulcz és PoIIák Ra. 341-32. Sütz Pál Ra. 10-—. Székács Vincze td. 48-—. 
gr. Schönborn-Buchhein Fr. Kár. Ra. 500'—. Selmeczbánya város Ra. 100—^ 
Sándor István td. 16'—, WKa. 2'—. Szakmáry Ferencz npt. 3'—, pk. —-45. 
Stiopu János td. 16-—, npt. 3-—, pk. —-45. Szeplekán Tódor hd. 21'60. Szilágyi 
Béla hd. 13*80. Szlimák János td. 16-—, npt. 3-—, pk. —-45. Schwarz Viktor 
ld. 16-—, npt. 4-—. Studinger József Eő. 6-—, npt. 4 — , pk' —'97. Tav.ssy 
Lajos td. 8'—, npt. 3 '—, pk. —'50. Tomassek Miklós td. 16'—. Turcsa Tivadar 
td. 16—. Tichy Kálmán td. 16 -—. Tomka Jenő ld. 16'—. Timók János Ra. 5'—, 
td. 16-—, npt. 3 '—, pk. 1*—. Tomasovszky Imre td. 16'—, Ert. 9'—, Tóth 
Pál td. 8'—, pk. 10'—. Turóczszentmártoni erdőfel. Ra. 15'—. Technológiai Ipar
múzeum Id. 14-40. Thomae Emil td. 16-—. Török Aladár td. 16'—. Thonet. 
család urad. Ra. 50-—. Tótsóvári erdőhiv. WKa. 40 -—, npt. 63-—. Tirts Rezső 
npt. 3-—, pk. —-45. Trsztyánszky László td. 16'—, npt. 3 '—. Tótpelsőcz 
község Ra. 10'—. Török Béla td 16'—. Turcsa Tivadar Ra. 85'—. Turócz
szentmártoni czellulozegyár Ra. 50'—. Tavy Gusztáv lb. 400-—, üb. 1*50. 
ürbán Gyula td. 16-—, npt."6-—, pk. —-60. Ujlaky Lajos npt. 3-—, pk. —20. 
Ungvári áll. erdőhiv. Ra. 12-—. Ungvári főerdőhiv. ld. 176-—, Ra. 111P50 + 1 0 0 ' - . 
Velics Rezső td. 16-—. Véssey Mihály npt. 3-—, pk. —'45. Vinkovcei főerdőhiv. 
Ra. 23'—, ld. 160-—. Vadkerty Menyhért npt. 3 - —, pk. —'50. Váczi püsp. urad. 
Ra. 200 -—. Vágod község Ra. 15-—. Vadászerdei szakisk. npt. 51 '—, pk. P07_ 
Vlaszaty Ödön npt. 3 — , pk. —-45, td. 16'—. Vaitzik Gyula Ftb. 450, pk. —'85,' 
npt. 3-—. Váralja község Ra. 60-—. Wanyek Arnold td. 16-—. Wilde Kálmán 
npt. 4-— , pk. —-45. Waszner József td. 16-—. Wolfram Sándor td. 8-— . Weyda 
Frigyes könyvekért 25'16, npt. 3 '—, pk. — - 45. Weinert Tivadar td. 16-—. Witting 
Emil npt. 6-—, pk. —-60. Weinrauch Gyula Eő. 6-—, pk. —'60. Weyda János 
npt. 4-— . Wilde Ferencz Ftb. 4'50, pk. —-50. Zeic János td. 16-—, Ftb. 
4-50, Fcza. P50, npt. 3-—, pk. 2-—. Zareczky Pál ak. 16-—. Zilahi áll. erdőhiv. 
npt. 9-— , pk. —-75. Zágrábi erdőig. Ra. 625-22, ld. 256—, Wka. 2 0 ' - , npt. 3 3 ' - , 
pk. 1-—, Ra. 30'—. Zilahi áll. erdőhiv. Ra. 49-70, npt. 9 — , pk. —'75. Zsemlye 
Imre td. 8 - - , Wka. 3-—. Zagyvái erdőhiv. td. 16'—, npt. 3 - - , pk. —-45 , 
npt. 3-—. Zselezsnyák Péter td. 16-—, Eő. 6-—, pk. —-60. Zsarnóczai erdőhiv. 
könyvekért 3P90, ld. 64-—. gr. Zichy Béla urad, ld. 16'—. Zwarik Egyed td. 
16-—, npt. 3-—, Tt. 1-—, Ftb. 4-50, pk. P40. Zsemlicska Károly npt. 8-—, pk. —-SS-


