
Az „Erdészeti Lapok" 1908. évi VII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az E R D É S Z E T I L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért 

a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Dij szabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczad-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan (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, azontui 25 grammon-
nint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

ROESSEMANN és KÜHNEMANN 
Koppéi A r i h u r - f é l e vasutak 

, V I . k e p . , V á c z i - u t 113. s z . 

E r d e i vasutak nyom
je lzése , te rvezése és 
épitése. (z. vm: 5 ) 

Elvállalok befásitásokat minden a talajviszonyoknak megfelelő 
palántákkal, melyeket a legolcsóbb árakon — kezeskedve azok 
jókarban való megérkezéseért — szállítok. 

(Árlap és erdészeti tanácsok ingyen.) 

Focko Bohlen. 

(5. IV. 3.) Halstenbeker Baumschulen, Halstenbek 20. (Holst.) 
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H A U P T N E R - f é l e I V Y E S Ö - O L L Ó K 
kiválóan alkalmas fiatal vágá
sok felnyesésére, c s e m e t e 
visszavágásra stb. 5 cm. vas
tagságig zúzódás nélkiii simán 
vág. Árak csomagolással együtt 
. - . K 8 - 7 0 d r b o n k é n t . - . 

G E I T T N E R és R A U S C H czégnél B ™ S y V Í 
(1. VI. 6.) 

Pályázat. 10029/1.—F. sz. — A boszniai és herczegovinai 
országos kormány közigazgatásához tartozó tartományokban néhány, 
a XI . fizetési osztályban rendszeresített erdőgyakornoki állás lesz 
betöltendő. 

Ezen állások egyenkint évi 1400 K segélydijjal vannak java 
dalmazva. Az állások egyelőre ideiglenesek, de bizonyos idő múlva 
megfelelő szolgálat esetén véglegesítve lesznek. Pályázóktól meg
kívántatik, hogy nőtlenek legyenek és kineveztetésük esetén 
gyakornoki szolgálati idejük alatt ne házasodjanak. 

Megkívántatik továbbá, hogy pályázók a cs. k. talajgazdászati 
főiskolát Bécsben, vagy a magyar kir. bányászati és erdészeti 
főiskolát Selmeczbányán elvégezték, hogy osztrák, magyar vagy 
bosnyák-herczegovinai honosok legyenek, hogy a boszniai (szerb, 
horvát) vagy valamely más szláv nyelvet minél előbb, legkésőbb 
azonban két év lefolyása után a szolgálat sikeres teljesithetéséhez 
kellő mértékben elsajátítani fogják. 

Az újonnan kinevezett erdőgyakornokok kötelezve vannak 
megszakítás nélküli itteni, vagy részben a cs. k. osztrák, vagy a 
m. k. erdészeti szolgálatban és itteni szolgálatban töltött három 
évi gyakorlati szolgálati idő után, az államerdészeti szolgálatban 
előirt erdészeti államvizsgát vagy a cs. k. földmivelésügyi minisz
tériumnál Bécsben, vagy a m. kir. földmivelésügyi minisztérium
nál Budapesten letenni. 

Olyan pályázók, kik az említett vizsgákat már letették és a 
fentebbi felvételi felvételeknek is megfelelnek, előnyben részesülnek 
és az erdészsegédi czimet kapják. 



A kellően felszerelt és keresztlevéllel, valamint orvosi bizo
nyitványnyal ellátott kérvények, amelyekben a pályázó katonai 
szolgálati viszonyai is kitüntetendők, legkésőbb f. évi április hó 
15-éig az alulírott országos kormánynál nyújtandók be. 

Az orvosi bizonyítványban különösen igazolandó, hogy pályá
zónak a magas hegyi szolgálatra alkalmas testi szervezete van és 
jó látó és halló képességgel bir. 

A közvetlenül benyújtott kérvények ivenkint 1 koronás bosnyák 
bélyeggel, osztrák vagy magyarországi felettes hatóságok utján 
benyújtott kérvények ivenként 1 K-ás osztrák, illetve magyar 
bélyeggel látandók el. 

Azon okmányok, melyek a monarchia egyik vagy másik 
államában az ottani bélyegilletéki szabályok szerint kellőkép vannak 
bélyegezve, mint mellékletek ujabb bosnyák bélyegilletéknek 
nincsenek alávetve. 

Más okmányok, iratok és hivatalos kiadmányok, melyek, kivéve, 
ha mint mellékletek használtatnak, bélyegmentesek, 20 filléres 
bosnyák bélyeggel látandók el. 

Ha azonban ilynemű mellékletek már az osztrák, magyar vagy 
bosnyák mellékleti bélyeggel vannak felbélyegezve, ujabb mellék
leti bélyeggel nem látandók el. 

Bosnyák bélyegek hiányában a kérvényhez a megfelelő pénz
összeg csatolandó. 

Sarajevo, 1908. évi február hó 13-án. 
(4. I I I . 3.) Bosznia és Herczegovina országos kormánya. 

D V O R E C Z I Luczfenyő KONTSEK GYÖRGY metéből több mil l ió , valamint 

Fekete- és erdei-fenyö F Ö L D B I R T O K O S 1 és 2 éves csemetéből szintén 
több millió eladó. 

Á B R A H Á M F A L U 
Turócz vm., u. p. Tót-Próna 
Távíróállomás Zniovaralja. 

Árjegyzék, SS 
kívánatra ingyen és bérmentve 
küldetik. (7. in. 3.) 



• S e c k l I g n á c z 
fenyömagpergetö inlézet és U/JNNOR IJQL |?t/)flt (Alsó-

| | $ E R D É S Z E T I M A G K E R E S K E D É S FWICHCI HGUOLCLUL Ausztria) 

ajánlja magát gyors és legmagasabb csiraképesség sza
vatolása mellett 

• B w * e r d e i m a g v a k 
szállítására. — Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

(10. I I I . 2.) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • m • • • • • • • • 
Előzetes árverési hirdetmény. 1908/1408. sz. — A besztercze-

bányai m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó benesházai, vaczoki, 
mihályteleki, kisgarami, rezsőparti, garampéteri, jeczenyei, garam
szentandrási, luczatői és zólyomlipcsei m. kir. erdőgondnokságok 
kerületében jelenleg folyamatban levő gyérítésekből kikerülő 
karók, rudak és vékony fenyőhaszonfa mennyiségek Besztercze-
bányán 1908. évi április hó 22-én délelőtt 10 órakor az erdő-

Az egykerekű kézikapáló es töltögető eke Minden faiskolában 
nélkülözhetetlen az egykerekű kézikapáló és töltögető eke. 

Súlya 8 kiló, sortávolság tetszésszerint állitható — súlypont 
kerékre esik — igen nagy munkaeredményével tetemes kézierőt 

takaríthatunk meg. Könnyű és 
biztos kezelés tekintetében min
den más hasonló eszközt fölülmúl, 
jó, gyors és szép munkát végez, 
maga után barázdát nem hagy, 
csemetesorokat földdel nem bo
rítja, a nagyobb gyomokat az 

. „,.... . .,.,...,„. ... . ekevas elvágja, azok az eke előtt 
nem torlódnak össze, csemetesorokban károsítás úgyszólván elő 
nem fordulhat, kézzel gyomlálás csak a csemetesorokban szükséges. 
Ezen készülék olcsósága feltűnő, ára 16 korona, töltögetőfejjel 20 
korona. Stádel Károly örökösei gépgyára Győrött. (11. V. 1.) 



igazgatóság tanácstermében zárt Írásbeli ajánlatok benyújtása 
mellett nyilvánosan megtartandó versenytárgyaláson erdőgondnok-
ságonkénti csoportosítással fognak eladatni. 

A gyéritési fa hozzáférhető erdei rakodókon készleteztetik. 
A rakodók és választékok szerint elkülönített vékony haszonfa 

(karó, erdei lécz, rud- és bányafa) pontos mennyisége, a kikiáltási 
ár és leteendő bánatpénz folyó évi márczius hó végével közzé
teendő hirdetményben fog kimutattatni. 

Aziránt érdeklődök, forduljanak alulirt erdőigazgatósághoz. 
Beszterczebánya, 1908. évi február hóban. 

(12) M. kir. erdőigazgatóság. 

MM 

O z a g a n c s o k a t vesz 
RUDAS J., Budapest,VI., Podmaniczky-u. 27., II. 15. (16> 

Vékony fenyóhaszonfa-termés eladása. 1908. évi 1467. sz. — 
(Fenyőkarók, léczek, rudak és egyéb vékony haszonfaanyag.) Besz-
terczebányán, 1908. évi április hó 6-án az erdőigazgatóság tanács
termében délelőtt 10 órakor zárt Írásbeli versenytárgyaláson el 
fog adatni az alulirt m. kir. erdőigazgatóság alább megnevezett 
erdőgondnokságaiban termelt, kérgezett és nagyobbrészt erdei 
rakodókon, kisebb részben a Garam partján rakásolt gyéritési 
anyagtermés, nevezetesen: 

1. Karók Vb m hosszúságban, 3 - 5—6 cm alsó átmérővel, 
mind hegyezve és kérgezve. 

2. Karók 2*5 m hosszúságban, 5—7 cm alsó átmérővel, 
mind hegyezve és kérgezve. 

3. Léczek 6 m hosszúságtól felfelé, 5—8 cm alsó átmérővel, 
kérgezett állapotban. 

4. Vékony rudak 4 m hosszúságtól felfelé, 1—1 m hosszu-
sági különbözetben. Felső átmérő 8—11 cm. Középátmérő 12 cm-ig 
kérgezve. 

5. Vastagabb rudak 4 m hosszúságtól felfelé, 1 — l m hosszu-
sági különbözetben. Középátmérő 12 cm, vagy ennél vastagabb. 
Kérgezve. 



6. Egyéb vékony haszonfa 1, 1*5, 2 és 2 m-től felfelé, 10—10 
cm hosszúsági különbözetben. Felső átmérő 10 cm és ennél vas
tagabb. Kérgezve. 

Ilyen anyagból árverésre kerül erdőgondnokságonként a 
következő mennyiség: 

/. Erdó'bádonyi erdőgondnokság. 
A „Szkalicze" C. II. 7. tag, 18. oszt. nevü erdőrész rakodóján. 

(Lucz- és jegenyefenyő.) 2594 db l'ó m hosszú karó, 2400 db 
2-5 m hosszú karó, 3240 db erdei lécz, 2712 db vékony rud, 
425 db = 63 - 47 m3 vastag rud, 2 6 7 8 m3 egyéb vékony haszonfa. 
Kikiáltási ár 3084 K 62 f. Bánatpénz 310 K. 

//. Lucatői erdőgondnokság. 
1. A „Sztoszkova" erdőrészben (A. VII. 38. 19.) az erdei ut 

mentén. 
a) Luczfenyő. 

198 db Ló m hosszú karó, 53 db erdei lécz, 63 db vékony 
rud, 8 db = 0 7 6 m3 vastagabb rud, 0 -47 m3 egyéb vékony 
haszonfa. 

b) Erdei fenyő. 
802 db 1'6 m hosszú karó, 187 db erdei lécz, 145 db vékony-

rud, 40 db = 3 - 94 m3 vastagabb rud, l - 2 6 m3 egyéb vékony 
haszonfa. 

2. A „Huorka" erdőrészben (A. IV. 21 . 32.) az erdei ut 
mentén. 

a) Lucz- és jegenyefenyő. 
157 db 1-6 m h. karó, 242 db 2-5 m h. karó, 447 db erdei 

lécz, 811 db vékony rud, 206 db = 26 - 16 m3 vastagabb rud, 
4 - 98 m3 egyéb vékony haszonfa. Kikiáltási ár 974 K 62 f. Bánat
pénz 100 K. 

///. Jecenyei erdőgondnokság. 
1. A „Szova" nevü (A. VII. 40. 28.) erdei rakodóra. 

Lucz- és jegenyefenyő. 
400 db 1-6 m h. karó, 90 db erdei lécz, 113 db vékony rud, 

54 db = 5 - 54 m3 vastag rud, 2 - 38 m3 egyéb vékony haszonfa. 
2. A bikkalvölgyi (A. I. 1. 4.) erdei rakodón: 234 db L6 m 

hosszú karó, 13 db erdei lécz, 9 db vékony rud, 23 db = 3 - 8 5 / 7 z 3 



vastag rnd, 0 - 20 m3 egyéb vékony haszonfa. Kikiáltási ár 192 K 0 4 f. 
Bánatpénz 20 K. 

IV. Rezsőparti erdőgondnokság. 
1. A hnusznói ut (A. III. 15. 24.) mentén. 

Lucz- és jegenyefenyő. 
1406 db erdei lécz, 100 db vékony rud, 0 - 74 m3 egyéb vékony 

haszonfa. 
2. A „Kopecz" nevű (A. III. 15 tag, 15 és 16 osztag, 16 tag, 

25 osztag) erdőrészben, a Djelen vezető ut mentén. 
2565 db l - 6 m h. karó, 2362 db erdei lécz, 4 db vékony rud. 
3. A „Knyazovje Zeme" (A. III. 13. tag, 3—4. oszt. 18. tag, 

42., 43. és 44. osztag) erdőrészben a Djelen vezető ut mentén. 
4717 db 1-6 m h. karó, 4246 db erdei lécz, 63 db vékony 

rud, 2-64 m3 egyéb vékony haszonfa. Kikiáltási ár 2152 K 77 f. 
Bánatpénz 220 K 

Az ajánlatok minden csoportra külön összegben tüntetendők 
ki, de egy ajánlati lapon tehetők. Árverési feltételek, ajánlati 
űrlapok és boríték az erdőigazgatóságnál szerezhető be. Távirati 
vagy utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

Beszterczebánya, 1908. évi február hóban. 
(13) M. kir. Erdőigazgatóság. 

Mindennemű ragadozó és egyéb madarat, ragadozó állatokat, 
frissen lőve vagy mérgezve, úgyszintén őz- és szarvas-agancso
kat bármily mennyiségben vesz Fr. J. Mayer hires práparáló 
intézete Ooldenöls, Trautenau mellett, Csehország. Levelek német 
nyelven kéretnek. (8. III. 2.) 

Pályázati hirdetmény. 335/1908. sz. — Szolnok-Doboka vár
megye területén, Kápolnokmonostoron az állami kezelésbe vett 
erdők védelménél elhalálozás folytán megüresedett erdőőri állásra 
pályázat nyittatik. 

Illetmények: évi bér 500 korona, évi lótartási átalány 200 
korona, évi irodaátalány 10 korona, lakáspénz 120 korona, évi 
egyenruhaátalány 70 korona. 

Kérvények 1908. évi április hó 15-ig alulírott m. kir. állami 
erdőhivatalhoz nyújtandók be. — A kérvényhez 1. erdőőri szak-



vizsga-, 2. születési 3. orvosi 4. szolgálatibizonyitvány eredeti
ben vagy hiteles másolatban csatolandó. 

Elkésett vagy hiányosan felszerelt kérvények figyelembe nem 
vétetnek. 

Dés, 1908. évi márczius hó 14-én. 
(14) M. kir. állami erdőhivatal. 

Erdei facsemete-eladás. 
1908. évi tavaszi ültetésre szállitandó: 

50.000 drb 5 éves átiskolázott luczfenyócsemete 
400.000 „ 3 „ luczfenyócsemete 

1,000 000 „ 2 „ erdei fenyöcsemete 
900.000 „ 2 „ molyhos tölgy Quercus pubescens 

2,000.000 „lés2. , kocsányostölgyQuercuspedunculata 
200.000 „ 3 „ erdei fenyöcsemete Pinus silvestris. 

13.000 „ 3 „ szilfacsemete Ulmus campestris 

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

Junghans E. erdögondnokságánál, 
(9. II. 2.) Lunkaszprie u. p. Dobrest (Bihar megye). 

Faeladási hirdetmény. 648/1908. sz. — Felsőpián község (Sze-
ben vármegye) eladja 1908. évi április hó 25-én délután 2 órakor 
Felsőpián község irodájában nyilvános szóbeli árverésen a leg
többet Ígérőnek következő bükkfamennyiséget. 

1. A „Magura" nevü havasi erdejének ( D i ü. oszt.) 1887 kat. 
holdján található mintegy 37.869 m 3-re becsült és 

2. A „Dealu lungu" nevü havasi erdejének ( D 2 ü. oszt.) 
3531 kat. holdján található mintegy 55.920 m 3-re becsült bükkfát 
tövön az erdőben. 

Kikiáltási ár az egész fatömegre nézve 93.789 K. — Bánat
pénz a becsárnak 10%>-a. 



A bánatpénzzel és bélyeggel ellátott zárt írásbeli ajánlatok 
szóbeli árverés megkezdéséig elfogadtatnak. 

Elkésve beadott vagy szabálytalanul kiállított ajánlatok tekin
tetbe nem vétetnek. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Becsáron alul a fa nem adatik el. 
Az árverési feltételek és becslési jegyzék a szászsebesi jár. 

főszolgabíró és m. kir. jár. erdőgondnokság irodájában a hiva
talos órák alatt betekinthetők. 

Szászsebes, 1908 márczius 16. 
(15) A jár. főszolgabíró. 

Egy nagyobb biikkerdö kihasználására kerestetik, egy az erdő
kezelésben jártas erdötiszt, a ki a magyar és német nyelv mellett, 
a román nyelvet is legalább szóban birja. Javadalmasás évi 
2400 korona, szabad lakás (a vasuti fővonalon) és tűzifa. Bővebb 
fölvilágosítást ad Brankovits Péter kir. tanácsos. Karánsebesen. 

Fenyötutajfa-eladás. Ad. 384/1908. sz. A körösmezei v. 
úrbéres közbirtokosság tulajdonát képező, s a rakpartokon fel-
máglyázva levő alább részletezett fenyőtutajfakészletek Körösmezőn 
1908. évi április hó 14-én d. e. 10 órakor a községházán tartandó 
nyilvános szóbeli, zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött árveré
sen fognak, rakpartonként vagy egészben a legtöbbet Ígérőnek 
eladatni. 
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A r a k p a r t n e v e 
Szálfa és rönkő 

Apró 
(rudas) 
anyag 

Kikiáltási 
árral 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

A r a k p a r t n e v e 

drb trfi drb korona 

I. A repegői rakparton . . . . . . . . . 870 369 530 5193 

II. A pletováti s lapusánkai rakparton 1860 826 1286 11609 

III. A sztebnai rakparton ... . . . . . . 1894 784 1755 11380 

IV. A czápoki rakparton ... ... . . . 963 676 32 9521 

V. A bahenszki rakparton._. ... . . . 608 436 565 6890 

Összesen . . . . . . 0-204 3(K)1 4108 44598 



Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek és értékbecslési 

kimutatások betekinthetők a v. úrbéresek alulírott elnökénél, továbbá 
a máramarosszigeti m. kir. állami erdőhivatalnál és a rahói m. kir. 
járási erdőgondnokságnál. 

Körösmező (Máramarosm.), 1908 márczius hó 19-én. 
(18) Kovássy Kálmán, kir. közbirtokossági elnök. 

Okleveles erdöör, fáczánvadász (angol rendszer szerint) 36 
éves, kath. nős, kiszolgált csendőr, megfelelő állást keres. Szives 
ajánlatok Polgár Ferencz Saár, u. p. Sárvár czimre kéretnek. 

(6. III. 3.) 

Jegenye- és erdeifenyö-ültetvények 3—5 évesek olcsón és 
azonnal kaphatók Szauer Oszkárnál Zágráb, Oaj-utcza 28. 
(19) 

Fajtiszta kocsánytalan egyéves tölgycsemete, felsőmagyar
országi saját tenyésztés, erőteljes és ellentállóképességü, kapható 
1000 darabonkint 8 koronáért bármely vasúti állomásra szállítva. 
(Csomagolás önköltségen.) Erdészeti és Vadászati irodánál, Kassa, 
Széplaki sor 17. (20. III. 1.) 

Árverési hirdetmény. Csikbánkfalva közbirtokossága részéről 
közhírré teszem, hogy a nevezett közbirtokosság tulajdonát képező 
és az uzvölgyi ut mellett fekvő mintegy 120 kat. hold kiterjedésű 
területen lévő 5051 m 3-re becsült lucfenyő haszonfa 25.600 
(huszonötezerhatszáz) korona kikiáltási ár mellett Csikbánkfalva 
községházánál 1908. évi április hó 25-én délelőtt 9 órakor tar
tandó zárt írásbeli ajánlattal egybekötött nyilt szóbeli árverésen 
el fog adatni. 

A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzképen az árverési biztos 
kezéhez leteendő. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt ajánlatok szintén 10°/o 
bánatpénzzel vagy megfelelő óvadékképes értékpapírral láttandók 
el. Az ajánlatban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési teltételeket ismeri és magát azoknak aláveti. 



Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési feltételek és a becslésre vonatkozó közelebbi 

adatok a csíkszeredai m. kir. erdőgondnokságnál és a közbirtokos
ság elnökénél megtekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel csak a csíkszeredai m. kir. erdőgond
nokság előzetes engedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda, 1908. évi márczius hó 21-én. 
(21 II. 1.) Bacher, m. kir. erdőgondnok. 

Hirdetmény. Gróf Degenfeld Lajos ur ő nagyméltósága garábi 
gazdaságában, Nógrád megyében, a budapest-ruttkai fővonal 
pásztói állomásától 10 km távolságra, melyből 7 km kiépített tör
vényhatósági ut, 6868 tömör D 3 fát magába foglaló tölgy- és 
cseres erdő eladó. Komoly érdeklődők az erdőt engedélylyel meg
tekinthetik. Értekezhetni uradalmi intézőségnél?Szirákon. Vasút
állomás Apcz—Zagyvaszántó. Posta és távirdaállomás Szirák, 
Nógrád megye. 
(22) Uradalmi intézó'ség. 

Tölgyfaeladás A nagyváradi 1. sz. székeskáptalan tulajdonát 
képező, a Bihar megyében fekvő sályi-i erdőgondnokság sályi-i 
és méhesi vágásaiban termelt 3696 db 257L192 tömör köbméterre 
felvett s ugyanannak a kisjenei erdőgondnoksághoz tartozó 1906. 
évi és 1907. évi kisjenei vágásaiban levő 728 db 416'52 köb
méterre felvett tölgyrönk, melyek műszaki czélokra használhatók, 
zárt írásbeli ajánlatok utján eladatnak. A megajánlandó vételárnak 
legalább tiz százalékát tevő készpénzzel, mint bánatpénzzel s az 
ajánlattevő által sajátkezüleg, tanuk előtt aláirt eladási feltételek 
egy példányával felszerelt, kellően lepecsételt ajánlatok alulírotthoz 
legkésőbben folyó évi április hó 11-én d. e. 11 óráig benyúj
tandók, az eladási feltételek kívánatra megküldetnek. 

Kelt Nagyváradon, 1908. évi márczius hó 16-án. 
(23) Papp Imre s. k. 

urad. főtiszt. 

Árverési hirdetmény. 19/908 sz. — Csikszentlélek község köz
birtokossága közhírré teszi, hogy a tulajdonát képező és a Sulca 
völgyére hajló Medvéstelek nevü erdejében 8221 /ra3-re becsült, 



valamint a Kopókertpatakjában lévő 5087 m3-re becsült luczfenyő-
haszonfájának eladása végett f. évi április hó 27-én d. e. 10 órakor 
Csikszentlélek község házánál zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyilt szóbeli árverés fog tartatni. 

Ugy a zárt Írásbeli, mint a szóbeli ajánlatok megtehetők 
külön a Medvéstelekre és külön a Kopókertpatakra, de meg
tehetők a kettőre együttesen is. 

A Medvéstelek kikiáltási ára 50.030 korona. 
A Kopókertpatak kikiáltási ára 32.310 korona. 
A ketőnek együttesen 82.340 korona. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverés és a szerződési feltételek a községi birónál tekint

hetők meg. 
Az erdőfelvétel a fakereskedők részéről csakis a csíkszeredai 

m. kir. erdőgondnokság engedélyével eszközölhetők. 
Csikszentlélek 1908 márczius hó 22-én. 

(24) Veress Dénes elnök. 

Erdőseged felvétetik. Fizetés 1080 korona, lakás és világítás. 
Azok, kik a német nyelvet birják és jó rajzolók, előnyben része
sülnek. Sajátkezüleg irt bizonyitványmásolatok alulirt erdőhiva
talhoz nyújtandók be. 

Prasicz, Nyitra megye. 
(25) Báró Stummer Ágoston-félt uradalmi erdőhivatal. 

Eladó. 3000 db szép erős vadgesztenye, 2000 db Acer 
platanoides, 1000 db kőris, 100 db á 80 K, 1000 db 750 K, 
5000 db szép erős ákácz, száza 50 K, 500 db Thuja 1—2 m-es, 
á P60—2 K, 1000 db Pyramis buxus, á nagyság szerint 2—16 K, 
5000 szegély-buxus, 100 á 10 K, remek szép Nordmanniánák 
50 ívrc-től 3 m-\g, á 5—50 K, diszfa vegyes 70 K, 100 db dísz
cserje 30 K száza. Több ezer m. törzsű almafa, 100 db 80 K. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Petermann József 

(3. IV. 3.) mű- és keresk. kertészete Nagykanizsán. 



Faeladási hirdetmény. 1333/1908. sz. — Pokolfalu község 
tulajdonát képező 1*87 kat. koldnyi területen 139*6 tömör köb
méter épület és tűzifára becsült erdei fenyőfatömeg 1908. április 
6-án fenti község házánál nyilvános árverésen 1166 K 15 fillér 
kikiáltási ár mellett eladatni fog. 

Részletes feltételek a szombathelyi szolgabírói hivatal, a járási 
m. kir. erdőgondnokságnál és Pokolfalu község házánál betekint-
hetők. 

Szombathely, 1908. évi márczius hó 19-én. 
(26) Szolgabíró 

ú$ ó£ 
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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. — II. részi 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta : Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ára tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 1880—1884, (I—IV.) és az 1885—89 (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. (XIH. 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 1906. és 1907. évi egyesitett füzet ára tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K 50 f. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANGENS-TÁBLAZATOK. Összeállította Pohl János. Ara tagoknak 1 K, nem 

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.) 
A LEGELÖERDŐK. Irta: Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapok 

1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak 1 K. 60 fill., 
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 HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K. 40 fill., másoknak 2 K. Bérmentesítésre 45 fill. küldendő. 

A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta: 
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesítésre 35 fill. 
küldendő. 

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K., másoknak 4 K. Bérmentesítésre 
45 fill. küldendő. 

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesítésre 45 f. küldendő. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K., másoknak 5 K 
Ö FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára tagoknak 7 K.( nem 

tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik. 
Népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül 

egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők: 
AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Elfogyott, 

II. 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. Ára 12 K., ill. 9 K. 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITASTAN. II. kiadás. Ára 6 ill. 4'50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMÍTÁSTAN. Ára 4 K., ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ara 1 K. 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K., 

ill. 6 K. 
„AZ ERDŐ" kiadóhivatalában 

Budapest, IV. Egyetem-utcza, Franklin Társulatnál megrendeLhető „AZ 
ERDŐ" cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, erdé
szeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Előfizetési ára egész évre, 
4 K. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztik: Sugár Károly 

és Balogh Ernő m. kir. erdőmesterek. 

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. 80 fill., másoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti müvek: 
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette: dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Magyar, német és franczia nyelven. 

A BÜKKFA KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Irta: dr. Tuzson János. 
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K. 

AZ ERDŐHASZNALATTAN KÉZIKÖNYVE. Irta : Szécsi Zsigmond. II. kiadás. 
Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

ÁLTALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta: Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ára 9 K. 

ERDŐVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 40 f 
«ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta: Fekete Lajos. II. kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. 
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA I— 

XXIV. ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott) Ara 1 K. 

ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ára: 8 K. és ERDEI ROVATOS NAPLÓ 
Ára 1 K. 20 fill. 
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest. 

TERMÉSI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége 
(Jolsva, Gömörm.) Ara 2 K. 

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ÉS MÜVELÉSE. Irta: Vadas Jenő 
Ara 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 
KEDVEZMÉNY. Dr. F a r k a s Márton vízgyógyintézétének (Budapest, 

V., Báthory-u. 3. sz.) hóvizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagja i 35°/o árkedvezményben részesülnek. 




