
Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1909. évi IX. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon-
kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

M A G Y A R F A K E R E S K E D Ő 
í?11 H t rt O c t 17 Itfq i r n l r n » A n n „ t n n n 4 r t / k Sár =H=Budapest, V., Nagykorona-utcza 32 b,=H== 
a legelterjedtebb magyar fakereskedelmi szaklap, melyet 
minden bel- és külföldi fatermelö olvas. :: :: :: 

L E G A L K A L M A S A B B K Ö Z L Ö N Y 

ERDŐ-És FAELADÁSOK HIRDETÉSÉRE 
Mutatványszám ingyen. (1 . X X I V . 1.) 

B O R A - í é l e iparvasuti a l v á z a s k o c s i és Önműködő kézi-csoportfékie, 
j ^ j Asztallappal 

szállítására 
rövid fa, forgó zsámolyokkal szálfa 
egyaránt alkalmas. Kis önsúlya és 

szilárd ellenálló rendszere folytán ugy 
ló, mint gőzüzemre más rendszereknél 
lóval előnyösebb. Régi rendszereknél 
a hordképesség az önsúlynak három
szorosa volt, ennél hatszoros. A régi 
fékrendszereknél, jó fékezést feltéte
lezve, egy fékes 4 kerékre elosztva 
csak 4 tonna suly súrlódási tapadását 
tudta a fékezésnél értékesíteni, ezen 
uj rendszernél 32 kerékre elosztva 40 
tonnáét értékesítheti. Tehát tizszer 

hatásosabb és gazdaságosabb fékezést biztosit. Miért is 100u/oo lejtőn 1 fékes 4, 
50°/oo-nél 8, 25ü/oo-nél 16 kocsit képes teljes biztonsággal lebocsátani. Üzem
költsége 80°/o-kal kevesebb, munkateljesítménye 30°/o-kal több. A kocsik az Aradi 
és Csanádi Egyesült Vasutak erdő üzemében tekinthetők meg Gurahonczon. 

Bővebb felvilágosítást és részletes ismertető leirást kivánatra küld Bór a Ele -
mér művezető, szabadalomtulajdonos Gurahonczról. (2. XII. 4.) 



Faukal Henrik erdőmérnök Varannó (Zemplén megye) tervez 
és épit czélszerü, olcsó, keskenyvágányu erdó'vasutakat ló- vagy 
gőzüzemre, hegyes vidéken, nehéz terepviszonyok között is, saját 
begyakorolt munkáscsapatjával. Legjobb referencziák. (5. III. 3.) 

H AU P TN E R-fél e" N YE S Ö-O L L Ó K 
kiválóan alkalmas fiafal vágá
sok felnyesésére, c s e m e t e 
visszavágásra stb. 5. cm. vas
tagságig zúzódás nélkül simán 
vág. Árak csomagolással együtt 
8.70 kor . darabonkén t 

G E I T T N E R é s R A U S C H czégnél E E

y S 
( 3 ^ X X . 7.) 

Főerdészi állás betöltendő egy 7000 holdas erdőbirtok keze
lésére; kívántatik erdészeti főiskolai bizonyítvány, egy pár évi 
önálló gyakorlati tapasztalat rendszeres erdőgazdálkodás és faérté-
kesitésben, valamint a fővad gondozásában. Fizetés megállapodás 
szerint. Bizonyitványmásolatokkal felszerelt folyamodványok a lap 
szerkesztőségébe küldendők. Folyamodványok vissza nem adatnak. 

(7. III. 1.) 

E I I E L T L Á G f l ^ T í l M r ~ l v á l l a l mindennemű 
F Ő E RTÉ £ . erdészeti üzemberen-
F O E R D E S Z ^ dezést, erdőbecslést, 

E R D É S Z E T I I R O D Á J A szakvéleményadást,üzem-

BUDAPEST , V., ZOLTAN-U. 7. f e r/ e f
 F,e/lzT'ílis

eTn' 
kalatok készítését, felme

réseket, erdővételt és eladást, erdőbirtokok felügyeletét és 
kezelését, vadászterületek, vadlelövések bérbeadását és vételét, 
azok szakszerű berendezését, fáczánosok létesítését. Erdöőrök, 
vadőrök részére állások díjtalanul közvetíttetnek. (4 . xn. 5.) 

Faeladási hirdetmény. 4535/1908. főszolg. szám.— Resinár 
község 2670 kat. holdnyi nagyságú Sásza nevü erdejéből kéreg 
nélkül 18.483 m3 műfára és 43.130 m3 tűzifára becsült bükkfaállo
mány a szerződés megkötésétől számított 5 évi kihasználási idő-



tartam mellett az 1909. évi május hó 8 án délután fél 3 órakor 
Resinár községházánál nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli árverésen 
el fog adatni. 

Kikiáltási ár 97.600 korona, melynek 10°/o a bánatpénz. Az 
árverezési teltételek a nagydisznódi főszolgabíró irodájában és a 
nagydisznódi m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 
Utóajánlatok nem vétetnek tekintetbe. Ezen erdő jó állapotban 
fekvő ut és a Czódi patak mellett fekszik, Resinár községnek uszta-
tási joga van. Az erdő széléig magán iparvasut is vezet. A leg
közelebbi vasúti állomás Nagytalmács 25 km távolságban fekszik. 

Nagydisznód, 1909. évi április hó 9. 
(8) Dr. Schuster s. k. 

főszolgabíró. 

Pagonyerdészi vagy fúrészkezelöi S^LÍűt 
éves, nagy. erős, nős, németül és csehül beszélő egyén, ki a 
kezelés minden ágában jártas. (6. III. 2.) 

Vékony fenyőhaszonfaeladás. 2348/1909. sz. — A besztercze
bányai m. kir. erdőigazgatóság kerületében gyérítések utján ter
melt 2390 db erdei lécz, 63.469 db vékony rud, 14.696 db vastag 
rud és 485 - 45 m3 egyéb haszonfa Beszterczebányán, 1909. évi 
május hó 17-én délelőtt 10 órakor az erdőigazgatóság tanács
termében erdőgondnokságonkint és választékonkint 29 csoportra 
osztva, zárt Írásbeli versenytárgyalás utján el fog adatni. 

Az eladási csoportok szerinti megosztás, a faválasztékokra 
vonatkozó adatokkal, valamint az árverési feltételek, ajánlati űr
lapok és borítékok az erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Beszterczebánya, 1909. évi április hóban. 
(9) M. kir. erdőigazgatóság. 

Hirdetmény. 177/1909. sz. Az alább felsorolt turóczvármegyei 
erdőbirtokosok 1909. évi vágásaiban tövön álló lucz- és jegenye
fenyő fakészleteknek Írásbeli zárt ajánlatokkal összekötött szó
beli nyilvános árverésen leendő eladásáról. 
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Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak b e ; b) ha tisztán kivehető 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelö
lését szószerint tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben foglal
tatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 K-ás bélyeggel ellátva adatnak 
be; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát telje
sen aláveti; f) ha bánatpénzképen a fenti 9-ik hasábban kitett 
összegű készpénz vagy óvadékképes értékpapírt tartalmaznak; 
g) ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek 
neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható; és 
h) ha a boríték kivül „Ajánlat az N. községi volt úrbéres birtokos
ság 1909. évi vágásából eladandó fakészletre" felírással van ellátva. 

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés 
eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra 
azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek, valamint a becslési 
iratok az alsókubini m. kir. állami erdőhivatalnál, az annak aláren
delt turóczszentmártoni m. kir. járási erdőgondnokságnál és az illető 
birtokossági elnöknél tekinthetők meg. 
(11) Turóczszentmártoni m. kir. járási erdőgondnokság. 

A V A D A S Z - V I Z S L A 
Gyakorlati útmutató a vizslanevelés, :: 1.1. t CTARIf* flC7Ch fnnrrlnc-j 
tanítás, használat- és gyógykezeléshez. Ilid' ÚIHim ULXOU lÜDlUcOíi 

H a r m a d i k , bővítet t kiadá s 1 0 művész i v izslakrppel . 

Árt: 2 K  bérmentve . 

A szerzőnél: D r á v a t a m á s i (Somogy megye). 
(10. - 40_ 

Kemény- és lágyfaszakmában , fürész- és erdőmanipuláczió-
ban és mindennemű irodai munkában jártas egyén ajánlkozik 
kisegítőnek oly vállalathoz, amely csekély metszés mellett is rossz 



kihasználást ér cl. Október 1-je után alkalmaztatást is elvállal. 
Beszél és ir német és szláv nyelven, csekélyét magyarul is. Az aján
latokat a kiadóhivatal továbbítja „Szakember 21" alatt. (12. III. 1) 

Árverési hirdetmény. Melynélfogva ezennel közhírré tétetik-
hogy Besztercze-Naszód vármegye közigazgatási erdőrendészeti 
bizottságának 1908. évi deczember hó 23-án kelt 2037 1908. számú 
határozata alapján Szépnyir község tulajdonához tartozó „Au" 
nevü dűlőben fekvő erdők „A" üzem osztályának 9. és 10. számú 
osztagjaiban kihasználandó. 10.998 K becsértékü 200 drb álló 
tölgytörzsek zárt Írásbeli ajánlatok utján leendő eladására, a 
versenytárgyalás 1909. év május hó 12. napján fog Szépnyir 
községházánál megtartatni. 

A zárt Írásbeli és ivenként egy koronás bélyeggel ellátott 
ajánlatok a fenn megjelölt napon és helyen az árverező bizottság
nál délelőtti 11 óráig nyújtandók be. 

Az ajánlathoz készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 
a megállapított becsértéknek 10%-a bánatpénz gyanánt csatolandó; 
ajánlattevő ajánlatában a megajánlott vételárt számjegyekkel és 
szóval is tisztán kitenni és határozottan kijelenteni tartozik, hogy 
az árverési és részletes szerződési feltételeket ismeri, elfogadja és 
azoknak magát feltétlenül aláveti. 

Oly ajánlatok, melyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, 
valamint azok is, amelyek az árverési és részletes szerződési fel
tételektől eltérő kikötéseket foglalnak, vagy melyek elkésve nyújtat
nak be, figyelembe nem vétetnek. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek Szépnyir község
házánál és a jádi m. kir. járási erdőgondnokság hivatalos helyisé
gében megtekinthetők s magára az eladást képező törzsekre nézve 
is ottan felvilágosítás szerezhető. 

Szépnyir, 1909. évi április 18-án. 
(13) A községi elöljáróság. 

Árverési hirdetmény. 24/1908. sz. — Közhírré tétetik, hogy 
Fehéregyház község „Hébesz" nevü legelőjén levő — 12.951 K 
40 fillérre becsült — 174 darab tölgyfájának szóbeli, de a szó
beli árverés kezdetéig szabályszerű zárt Írásbeli árverés utján 



leendő eladására a versen} tárgyalás 1909. évi május hó 24-ik napjának 
d. e. 10 órakor fog ezen község irodájában megtartatni. 

Kikiáltási ár 12.951 korona 40 fillér. 
Versenyezni óhajtók kötelesek a versenytárgyalás előtt bánat

pénzül a kikiáltási árnak 10°/o-át készpénzben vagy óvadékképes 
papírokban az árverési bizottság kezéhez letenni, úgyszintén az 
írásbeli ajánlatok megfelelő bánatpénzzel látandók el. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a hivatalos órák
ban a fehéregyházi (u. p. Dipse) körjegyzői irodában megtekint
hetők. 

Fehéregyház, 1909. évi április hó 14-én. 
(14) A község elöljárósága. 

Mészégetési j og bérbeadás. 6448/1 B. 1. sz. - A diósgyőri 
uradalom erdőgondnokságainak területén gyakorolható mészégetési 
jog a tótsóvári m. kir. kincstári erdőhivatal helyiségében 1909. évi 
május hó 17-én délelőtt 10 órakor megtartandó zárt Írásbeli árverés 
utján 1909. évi deczember hó 31-ig terjedő időre haszonbérbe 
fog adatni. 

Kikiáltási ár: a mészégetési jogért, illetve minden hektoliter 
nyers mészkőért a kiégetéshez szükséges feküfával együtt 7F2, azaz 
hetvenegy kettő tized fillér. 

Bánatpénz: 2000, azaz kettőezer korona. 
Az árverési és szerződési feltételek a földmivelésügyi m. kir. 

minisztérium I/B. erdészeti főosztályánál, a tótsóvári m. kir. erdő
hivatalnál s a diósgyőri m. kir. ellenőrködő erdőgondnokságnál 
.megtekinthetők, illetve beszerezhetők. 

Budapest, 1909. évi április hó 17. 
(15) Földmivelésügyi miniszter. 

Erdőőr kerestetik. Évi fizélés 1020 korona, szabad lakás, 
fűtés, világítás. Feltétel: erdőőri szakiskola sikeres elvégzése, 
magyar és német nyelv perfekt birása. Állás betöltendő: leg
később május hó 15-ig. Ajánlatok: eredeti bizonyítványokkal 
Libáni Faipar Részvénytársaság Qőzfürészkezelőségéhez Gyergyó-
libántelepre (via Székelyudvarhely) intézendők. 
(16) 



Pályázat . 49797/1909. sz. — A boszniai ésherczegovinai országos 
kormány közigazgatásához tartozó tartományokban néhány, a XI . fize
tési osztályban rendszeresitett „erdőgyakornoki állás" lesz betöltendő. 

Ezen állások egyenként évi 1400 K, 1910. évtől kezdve évi 
1600 K segélydijjal vannak javadalmazva. Az állások egyelőre 
ideiglenesek, de bizonyos idő múlva megfelelő szolgálat esetén 
véglegesítve lesznek. Pályázóktól megkívántatik, hogy nőtlenek 
legyenek és kineveztetésük esetén gyakornoki szolgálati idejük alatt 
ne házasodjanak. 

Megkívántatik továbbá, hogy pályázók a cs. kir. 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 három év lefolyása után a szolgálat sikeres teljesithetésé-
hez 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 idő után, az államerdészeti szolgálatban előirt erdé
szeti államvizsgát, vagy a cs. kir. földmivelésügyi minisztériumnál 
Bécsben, vagy a m. kir. földmivelésügyi minisztériumnál Buda
pesten letenni. 

Ezen vizsga sikeres letétele után az erdőgyakornokok kielégítő 
szolgálat esetén a X . rangosztályban erdészsegéddé neveztetnek ki» 

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

Az orvosi bizonyítványban különösen igazolandó, hogy pályá
zónak a magashegyi szolgálatra alkalmas testi szervezete van és 
jó látó- és hallási képességgel bir. A közvetlenül benyújtott kér
vények ivenként 1 K-ás bosnyák bélyeggel, osztrák vagy magyar
országi felettes hatóságok utján benyújtott] kérvények ivenkint 
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 bélyegilleték
nek nincsenek alávetve. 

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

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

Bosnyák bélyegek hiányában a kérvényhez a megfelelő pénz
összeg cstatolandó. 

Szarajevó, 1909. évi április hó 14-én 
(17. II. 1.) Bosznia és Herczegovina országos kormánya. 

Tölgy-, hárs-, szil-, j u h a r - és bükk-műfa és tüzifaeladás. 
96651. sz. 1908. I. B. 1. — Az orsovai m. kir. erdőhivatal irodá
jában folyó évi június hó 14-én d. e. 10 órakor az ogradinai m. 
kir. erdőgondnokság „A" gazdasági osztályának II. vágássorozata 
1291*2 holdas 1910—1916 évi vágásai faállományának holdankint 
452 korona kikiáltási ár alapul vételével való eladása iránt Írás
beli versenytárgyalás fog tartatni. 

Bánatpénz 10.000 korona. 
Az árverési és szerződési feltételek a m. kir. földmivelésügyi 

minisztérium erdészeti I/B. főosztályában (Budapest, V., Zoltán-u. 
16. III. 11.), továbbá az orsovai m. kir. erdőhivataltól és megneve
zett erdőgondnokságtól folyó évi április hó 21-től megszerezhetők. 

Az erdőhivatal ezenkívül ezen faeladásra vonatkozó egyéb 
kérdésekben is felvilágosítást ad. 

Budapest, 1909 márczius hóban. 
(18) A m. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pályázat. 66157. I. F. sz. — A boszniai és herczegovinai 
állami erdők becslése és az erdőrendezési munkálatok keresztül
vitele: azaz egy erdőkataszter létesítése czéljából szüksége van a 
boszniai és herczegovinai országos kormánynak két (2) erdészeti, 
műszaki egyénre, kik azonnal föl fognak vétetni. 

Az illetőktől megkívántatik a kellő szakképzettségen kivül 
hogy hosszabb ideig az erdőbecslésnél és erdőrendezési munká
latoknál már alkalmazva voltak; továbbá hogy jó rajzolók legye-



nek és hogy a fa kerüköltségeinek és egységárainak meghatáro
zásánál lehetőleg gyakorlati jártassággal bírjanak. 

Olyan pályázók, kik a szerb-horvát, vagy egy más szláv 
nyelvet birják, előnyben részesülnek. Ezen állás ideiglenes és 
csakis a szükség, azaz a fent emiitett munka idejére szól. 
Pályázók nem tarthatnak igényt a boszniai és herczegovinai 
állami szolgálatban való végleges alkalmazásra és kölcsönös egy 
havi felmondás mellett vétetnek fel. 

Ezen alkalmazottak évi fizetése 3600 K-val van megállapítva, 
melyhez a külső munkák tartamára havi 150 K pótlék jár. Ez 
utóbbi összegbe a szolgálat érdekében tett utazások költségei is 
belefoglalvák, miért is útiköltségek visszatéritésére semmiféle igény 
nem támasztható. 

Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy folyamodvá
nyaikat az alulírott kormányhoz czimezve legkésőbb folyó évi 
május hó végéig benyújtsák. 

A folyamodványhoz melléklendők: Curriculum vitae, kereszt
levél, erkölcsi bizonyítvány, bizonyítvány egészségi állapotuk és a 
magas hegységi szolgálatra való alkalmasságukról és egyéb bizo
nyítványok a végzett tanulmányuk és eddigi alkalmazásukról. 

Szarajevó, 1909. évi április hó 16-án, 
(20) Bosznia és Herczegovina országos kormánya. 

Faeladási hirdetmény. A beszterczei rri. kir. erdőigazgatóság 
kerületében a borgói alsó, szamosvölgyi alsó és szamosvölgyi 
felső m. kir. erdőgondnokság kezelése alá tartozó egyesítve kezelt 
volt naszódvidéki községi erdőkben az 1909. évi július 1-től 
számított 5 (öt) év alatt kihasználandó s az alábbi kimutatásban 
részletezett vágásterületek törzsenkínti kiszámlálással megbecsült 
fakészleteinek tövön való eladására a borgóbeszterczei, dombháti 
és valea-marei gőzfürészek bérbeadásával összekötve Beszterczén 
a m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 1909. évi május 
hó 25-én d. e. 11 órakor a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 
jóváhagyásának fenntartása mellett zárt Írásbeli ajánlatok utján 
nyilvános versenytárgyalás fog tartatni. 

A kimutatásban közölt lucz- és jegenyefenyő haszonfa a fel
vett törzseknek csupán műszaki czélokra alkalmas fatömegét — a 
kéreg, csucsfa és a termelési apadék leütésével — foglalja magában. 
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Ajánlatok az összes I—III. csoportra együtt, vagy pedig külön-
külön egyes csoportokra is tehetők. 

A benyújtandó ajánlatokban a csoport vagy a csoportok, 
amelyre vagy amelyekre az ajánlat tétetik, ugy amint a jelen 
árverési hirdetményben megjelölve van, erdőondokságok és gazda
sági tervi elnevezések szerint, pontosan megjelölendők. 

A zárt írásbeli, ivenkint 1 K bélyeggel ellátott és 5°/o bánat
pénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben az egyes csoportokra meg
ajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és melyekben 
ajánlattevő által határozottan kijelentendő, hogy az árverési és 
részletes szerződési feltételeket ismeri, azokat változatlanul elfogadja 
és azoknak magát aláveti, 1909. évi május hó 25-én d. e. 11 óráig 
a beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be. 

Oly ajánlatok, amelyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, 
amelyek elkésve nyújtatnak be, vagy pedig a megállapított árverési 
és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak magukban, 
figyelembe vétetni nem fognak. 

A földmivelésügyi m. kir. miniszter ur fenntartja magának 
azt a jogot, hogy az ajánlatok közül szabadon választhassa el
fogadásra azt, amelyet, tekintet nélkül az ajánlat magasságára, saját 
belátása szerint legmegfelelőbbnek talál vagy hogy az összes aján
latokat is visszautasíthassa. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóságnál, a borgói alsó m. kir. erdőgondnok
ságnál Borgóprundon, a szamosvölgyi alsó m. kir. erdőgondnok
ságnál Dombháton és a szamosvölgyi felső m. kir. erdőgondnok
ságnál Óradnán a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők 
és kívánatra minden egyes csoportra vonatkozó feltételek és a 
vágások térképei 30—00 K összeg előleges beküldése ellenében 
az érdeklődőknek a m. kir erdőigazgatóság által megküldetnek. 

Beszterczén, 1909. évi április hó 20-án. 
(19) M. kir. erdőigazgatóság. 

út út út 



Az „Erdészeti Lapok" 1909. évi IX. füzetének 

tar ta lma: 
Oldal 

Ambrózy Lajos báró: Az amerikai Egyesült Államokat fenyegető keményfa-
válság ás annak hatása a magyar erdőgazdaságra — 439 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. I. Pályázat az erdőgazdák részére szük
séges kereskedelmi ismereteket tárgyaló kézikönyvre. — II. Jegyző
könyv az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 
1909 márczius 29-én tartott üléséről ... 467 

KÜLÖNFÉLÉK. Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlése. — A 
kopár, futóhomokos és vízmosásos területeken teljesített erdősítések 
állami segélyezése. Rakásba összehordott galyak ellopása vétség. 
— A bécsi nemzetközi vadászati kiállításról. — Cserépben tartott 
havasi gyopár. (Barthos Gy.) — A tövistelen kaktusz. (Fűzi Z.) -
Halálozások. — A Gazda. — Biehn János árjegyzéke 504 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK az erdészeti szolgálat köréből ._ 508 
ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA I - V . 509 
HIRDETÉSEK I—XII. 

út út út 





ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K, nem tagoknak 4 K; 4 K 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küldetik. 

ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobójenő. I. rész. 1. és 2. kötet: Középitéstan. 
Egy-egy kötet ára tagoknak 1,1 K 20 fill., nem tagoknak 16 K. — II. rész: 
Ut-, vasút- és hidépitéstan, Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 16 K. 

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta: Tagányi Károly. 3 kötet. 1906. Ára tagoknak 20 K, nem tagoknak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 1880—1884. (I—IV.) és az 1885—89. (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (E/en évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892—5. és 1899. (XIX.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) 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 19 0. 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 (X\IV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., másoknak 1 K. 
Az 1906. és 1907. év ; egyesitett füzet ára tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K 50 f. 
Az 1908. évi XXVIII. évf. ára tagoknak 1 K, másoknak 2 K. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANGENS-TÁBLÁZATOK. Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem 

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

1895. évi I—V. füzetében közölt mun kának.) Ára tagoknak 1 K. 60 fill. 
nem tagoknak 2 K 40 f; 55f. postaköltség beküldéseesetén bérmentve küldhető. 

A VADÁSZATI ISMERETtK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy 1., 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. 
Ő FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára tagoknak 7 K, nem 

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

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

II. f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K- HL füzet. Magházas 
növények. Ára 3 K. 
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő művek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha az egyesületnél rendelik 
meg azokat, 25 százalék árengedményben részesülnek: 

ERDŐRENDEZÉSTAN. Ara 12 K, ill. 9 K. 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. II. kiadás. Ára 6 K, ill. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉQSZÁMITÁSTAN. Ára 4 K, ill. 3 K. 
A SZÁLALO ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 1 K 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDŐ BECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K, 

ill. 6 K. 

A szerzőknél rendelhetők meg: 

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 LEQELŐERDŐK 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 művek: 

A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 
LEÍRÁSA. Szerkesztette: dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Magyar, német és franczk nyelven. 

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

Az ERDŐHASZNÁLATTAN 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.) Ára 1 K. 

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

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

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ÉS MÜVELÉSE. Irta: Vadas Jenő. 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 

KEDVEZMÉNY. Dr. Farkas Márton vízgyógyintézetének (Budapest, 
V., Báthory-u. 3. sz.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjai 3 5 % árkedvezményben részesülnek. 


