
Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1909. évi X . 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. 
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Egyetemes bnsszóla-mfiszereket és erdei bnsszóláka t 
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NEUHÖFER és FI A 
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M A G Y A R F A K E R E S K E D O 
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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. (2. X X I V . 8.) 



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 el. Október 1-je után alkalmaztatást is elvállal-
Beszél és ir német és szláv nyelven, csekélyét magyarul is. Az aján
latokat a kiadóhivatal továbbítja „Szakember 2 1 " alatt. (8. III. 2) 

HAUPTXER-fele NYESÖ-OLLÓK 

Pályázat. 49797/1909. sz.—A boszniai és.herczegovinai 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-

m 

kiválóan alkalmas fiatal 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 

(3. X X . 8 . ) 
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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 alulirott 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 
(9. II. 2.) Bosznia és Herczegovina országos kormánya. 

Fenyő műhasáb- és dongafa-eladás. 5454 / I /B—1. F. M. 
2634/909 E. I. sz. — A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság 
tanácstermében 1909. évi június hó 14-én délelőtt 10 órakor nyil
vános írásbeli versenytárgyalás fog tartatni. 

Eladásra kerül a folyó év tavaszán az erdőkincstár által a 
zólyombreznói, chvatimechi, illetőleg a kisgarami gerebrakodókra 
leusztatandó lágy tűzifából czelluloze-gyártás vagy más ipari fel-



dolgozás czéljaira válogatott mintegy 10—12.000 m3 fenyő műhasáb-
és dorongfa. 

Az eladásra kerülő fa rakodónkénti pontos mennyisége folyó 
évi június hó első napjaiban fog fölvétetni és megállapittatni s a 
faanyag ezen időben megtekinthető. 

Kikiáltási ár ürm3-kmt 4 K 40 f. 
Bánatpénz 2400 korona. 
Árverési feltételek, ajánlati űrlap és boríték a földmivelésügyi 

minisztérium I/B. főosztályában és a beszterczebányai erdőigazgató
ságnál szerezhetők meg. 

Budapest, 1909. évi április hóban. 
(10) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

ORENSTEIN és K O P P E L 
Budapest, VI., Andrássy-ut 102. Pusztaszentlórinci nyaraló. 

Erdei vasutak eladása és bérbeadása hosszfa- és hasábfaszállításra. 
Nagy s ín - , vágány-, kocsi- és mozdonykészlet uj és hasznait álla
potban, vasutak nyomjelzése és építése. 
•>v~ M i n t a j e g y z é k i n g y e n é s b é r m e n t v e . "VO 

(4 . X I I . 5 . ) 

Pályázat i hirdetmény. 1275. sz. — A Veszprém vármegyé
ben állami kezelés alatt álló erdők őrizetére Nagyvázsony szék
helylyel évi 600 K bér, 120 K lakkér, 240 K utazási átalány és 
20 K irodai átalánynyal rendszeresitett járási erdőőri állás betöl
tésére ezennel pályázat nyittatik. 



Pályázók felhivatnak, hogy sajátkezüleg irt erkölcsi, szolgálati, 
orvosi és erdőőri szakvizsgálati bizonyitványnyal, valamint szüle
tési anyakönyvi kivonattal ellátott s szabályszerűen bélyegeit 
folyamodványaikat ez év május hó végéig a veszprémi m. kir. 
állami erdőhivatalhoz nyújtsák be. 

40 évnél idősebb egyének alkalmazást nem nyernek. 
Veszprém, 1909. évi április hó. 

(11) Kpller Sándor 
alispán, Veszprém vármegye közig. erd. 

bizottságának elnöke. 

DIETL ÁGOSTON C 
F Ő E R D É S Z Ymm 

Ivá l la l mindennemű 
erdészeti üzemberen-

F O E R D E S Z f 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. terv és revizionális mun-
' kalatok készítését, felme

réseket, erdővételt és eladást, erdőbirtokok felügyeletét és 
kezelését, vadászterületek, vadlelövések bérbeadását és vételét, 
azok szakszerű berendezését, fáczánosok létesítését. Erdőőrök, 
vadőrök részére állások díjtalanul közvetíttetnek. (5. xn. 6.) 

Árverési hirdetmény. 7/1909. sz. — Alulírott, mint a kis-
porubai volt úrbéresek közbirtokosságának elnöke, ezennel köz
hírré teszi, hogy a kisporubai volt úrbéresek tulajdonát képező 
és „Zraz-Uhliste" dűlőben fekvő tövön álló lucz-, vörös- és erdei
fenyőszálfa 1909. évi május hó 19. napjának d. e. 9 órakor a 
kisporubai úrbéri pénztárnok házánál Kisporubán megtartandó 
szó- és írásbeli ajánlatok mellett nyilvános árverés utján fog tövön 
eladatni. 

Az erdő fakészlete 70407 2 köbméter, becsár 61.550 korona 
44 fillér. Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

Részletes becslési munkálat, árverési és szerződési feltételek 
az alulírottnál Liptószentmiklóson és a m. kir. járási erdőgond
nokságnál Liptó-Szent-Ivánban megtekinthetők. 

Liptószentmiklóson 1909. évi május hó 2. napján. 
(12) Oallay Dániel 

közbirtokossági elnök. 



Tölgyfaárverési hirdetmény. Az ugocsakomlósi volturbéresek 
erdejének „A" üzemosztályában a gazd. üzemterv szerint esedékes 
vágástéren levő és törzsenként megjelölt 322 tölgyfatörzs, mely 
104-31 m% műfára és 32*2 ürm tűzifára becsültetett. 

Az „A" üzemosztály 3. sz. részletéből 6 0 3 kat. hold területről 
Ugocsa vármegye közig. erd. bizottságának 1379—1908. sz. vég
határozat alapján 1254 db. kijelölt és vékonyabb minőségű mű-
fának alkalmas tölgyfa kerül eladásra. A fatömeg 290 ms műfára 
és 125-4 ürm tűzifára becsültetett, Ugocsakomlóson a körjegyzői 
hivatalban 1909. évi május 25-én d. e. 10 órakor nyilvános szó-
és Írásbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár az első bekezdésben jelölt részre 1107 K 50 f-
A második bekezdésben jelzett részre pedig 4600 K-ban állapít
tatott meg, melyen alól eladatni nem fog. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Utóajánlatok semmiféle körülmények között el nem fogad

tatnak. 
Árverési és szerződési feltételek fentnevezett körjegyzői irodá

ban és Nagyszöllősön a m. kir. jár. erdőgondnokságnál a hivata
los órák alatt megtekinthetők. 

Ugocsakomlós, 1909 május 1. 
Paul Sándor (13) Sróth Mihály 

v. urb. közbirt. jegyző. v. urb. közbirt. elnök. 

Pagonyerdészi vagy füpészkezelöi ffifcgajjiS 
éves, nagy, erős, nős, németül és csehül beszélő egyén, ki a 
kezelés minden ágában jártas. (6. III. 3.) I 

Faeladási hirdetmény. 2883/1909. sz. — A pereszlői volt 
úrbéresek tulajdonát képező és mintegy 55 kat. holdnyi vágás
területen található 4921 m3 fenyőfa 44.550 korona becsérték mint 
kikiáltási ár mellett / . évi július hó 4-én d. e. 11 órakor a pereszlői 
községi biró házánál zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli 
nyilvános árverésen eladatik. 

Az írásbeli ajánlatok az árverés megkezdése előtt az árverés 
vezetőjének adandók át. 



Az árverésen résztvevők a kikiáltási ár lÓ°/o-át ; vagyis 4455 
koronát tartoznak készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban 
letenni. 

Az árverési és kihasználási feltételek az ökörmezői szolga
bírói hivatalban és az ottani m. kir. erdőgondnokság hivatalos 
helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Ökörmező, 1909 április 29. 
(14) Főszolgabíró. 

Erdő eladás. A biharmegyei Havas-Dombrovitza község hatá
rában fekvő s a „Zerzág" völgyre hajló mintegy 1026 kat. hold 
terjedelmű, a természetben is kijelölt tölgy- és bükk erdő összes 
fatömege, mely a nagyváradi latin szertartású székeskáptalan tulaj
donát képezi és Sólyom vasútállomástól körülbelül 15 kilométer
nyire fekszik, zárt ajánlatok utján leendő eladás alá kerül. 

Ezen erdő fatömege 23.115 köbméter tölgy- és 128.949 köb
méter bükkfából állónak becsültetett. 

A zárt ajánlatok legkésőbb az 1909 május hó 31. napjának 
d. u. 5. órájáig nyújtandók be nagyságos és főtisztelendő dr. Kará
csonyi János dékán-kanonok úrhoz Nagyváradon s bennük a 
megajánlott vételár betűvel és számmal pontosan kiírandó s 
negyvenezer korona bánatpénz készpénzben, vagy óvadékképes 
értékpapírokban mellékelendő, úgyszintén csatolandó az ajánlat
hoz az eladási feltételeknek ajánlattevő által tanuk előtt, elfogadó-
lag és kötelezően aláirt egy példánya. Ezen eladási feltételek az 
eladó uradalom erdőmesteri hivatalában Nagyváradon Sal Ferencz-
utcza 4. szám alatt beszerezhetők. 

Nagyváradon, 1909 május hó 3-án. 
Török László s. k. 
káptalani erdőmester. 

(15) (Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Árverési hirdetmény. 46426/VII. 3—1909. sz. A tótsóvári 
m. kir. erdőhivatalnak alárendelt diósgyőri uradalomhoz tartozó 
s alant részletezett vadászterületek bérbeadása érdekében a tót
sóvári (Sáros vármegye) m. kir. erdőhivatalnál folyó évi június 
hó 7-én d. e. 10 órakor írásbeli zárt ajánlati versenytárgyalás 
fog tartatni. 
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Ezen árverésen részt vehet minden önrendelkezési joggal 
biró magyar honpolgár, társulatok azonban, valamint kincstári és 
állami tisztviselők ki vannak zárva. 

Bővebb felvilágitások a főldmivelési minisztérium VII/3. ügy
osztályában, továbbá a tótsóvári erdőhivatalnál szerezhetők. 

Budapest, 1909. évi május hóban. 
(16) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faeladási hirdetmény. 602/1909. Sz. — Szeben vármegye 
Alsópián község eladja 1909. évi május 28-án d. u. 2 órakor a 
községi irodában a következő fatömegeket nyilvános szóbeli 
árverésen, u. m.: 

1. Az „E" üzemosztály 2-ik vágássorozat „Páran Senti" 20. sz. 
osztály 46-2 holdnyi rendes 5 évi vágásterületen található mintegy 
763 ms tölgy-haszonfát és 4277 m3 tölgy- és bükk-tüzifát. Kikiáltási 
ár 19.345 korona. 

2. Az „E" üzemosztály második vágássorozat „Valea mirisri" 
nevü régi vágásban létező tölgy- és bükkmakkfákból termelhető 



188 m3-re becsült tölgyhaszonfát és 2940 m3 tölgy- és bükk-tüzi-
fát. Kikiáltási ár 4820 korona. 

Fenti famennyiségek egyenkint vagy esetleg együtt adatnak el. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a. 
Utóajánlatok és becsáron aluli vételárak nem fogadtatnak el. 
írásbeli zárt ajánlatokhoz a bánatpénzen kivül ajánlattevőnek 

még azon nyilatkozata csatolandó, hogy az árverési feltételeknek 
magát aláveti. 

A becslés és eladási feltételek Alsópián község irodájában 
és a szászsebesi m. kir. jár. erdőgondnokságnál betekinthetők. 

Szászsebes, 1909 május 3-án. 
(17) Hauer s. k. 

j . főszolgabíró. 

Faárverési hirdetmény. Az Alsószépfalu községi v. urb. 
birtokosság és birtokossági csoport 1909. évi június hó 2-án d. e. 
11 órakor az elnök lakásán tartandó nyilvános Írásbeli árverésen 
eladja I. A volt úrbéres birtokosság tulajdonát képező erdő 
1907—1914. évi vágásaiban 12-1 kat. holdon tövön álló 2836 drb. 
lucz- és 841 drb. vörösfenyő együttesen 1964-13 tm3-re becsült 
haszonfatömeget, 215'06 tm3-re becsült tüzifatömeget, valamint 
214 '59 tm3-xt becsült luczfenyőkérget. II. A volt úrbéres birto
kossági csoport (Zatyura Sebészt István és társai) tulajdonát képező 
lucsionai határban fekvő vásárolt erdő- 436,447 450,454 khrsz. 
erdőrészleten tövön álló 2395 drb lucz-, 1648 drb. erdeifenyő 
együttesen 1387 tm3-re becsült haszonfatömeget és 150 - 00 tm3-rt 
becsült tüzifatömeget, valamint 114"24 tm3-re becsült luczfenyő
kérget. 

A két erdőre az ajánlat külön-külön adandó be. 
Becsár I. 18.741 K, II. 10.537 K. Kiszállítási határidő bezárólag 

1910. év márczius hó 31-ig. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdetmény
ben kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; b) ha tisztán kivehető szám
jegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva tartalmazzák a meg
ajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak boritéka 
kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szó-
szerint tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben foglaltatik; 



d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva adatnak 
be ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen 
aláveti; f) ha bánatpénzképen a megajánlott összegnek legalább 
10%-át készpénzben tartalmazzák; g) ha ugy vannak aláírva, hogy 
az aláírásból az ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó posta
állomás) világosan kiolvasható; és h) ha a boríték kivül „Ajánlat 
az alsószépfalvi 1909. évben értékesítendő fakészletre" felírással 
van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az 
árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, 
eladóra csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a lőcsei m. kir. 
áll. erdőhivatalnál, az annak alárendelt szepesszombati m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és a birtokosság elnökénél Alsószépfalun 
tekinthetők meg naponta 11—12 óra között. 

Szepesszombaton,-1909. évi május hó 6-án. 
(18) M. kir. járási erdőgondnokság. 

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. 2.) 

Termelt tüzifaeladási hirdetmény. 1756/1909. sz. — A lugosi 
m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében folyó évi június 
hó 2-án délelőtt 10 órakor, zárt Írásbeli ajánlatok utján tartandó 
versenytárgyaláson eladás alá bocsáttatnak az alább megnevezett 
vágásokban kitermelt állapotban levő és a termeléskor F30 mz 

magasan rakásolt tüzifaanyagok: 
1. A kossovai erdőgondnokság IV. v. s. 16. tagjában (kossovai 

erdőrész) 101 ms cser, bükk, gyertyán hasáb, 8 ms cser, bükk, 
gyertyán dorong tűzifa. 

Kikiáltási ár : 365 K 18 fillér. Bánatpénz: 73 korona. 



2. A kossovai erdőgondnokság V. v. s. 22. tagjában (Homosdia 
erdőrész 2346 m3 cser, bükk, gyertyán, 19 m3 tölgy hasáb tűzifa; 
továbbá 467 ms cser, bükk, gyertyán és 5 m3 tölgy dorong tűzifa. 

Kikiáltási ár : 8568 K 96 fillér. Bánatpénz: 1714 korona. 
3. A kossovai erdőgondnokság IV. v. s. 17., 18. tagjában 

(Nandrest erdőrész) 1649 m3 cser, bükk, gyertyán, 4 m3 tölgy 
hasáb tűzifa; továbbá 1165 m3 cser, bükk, gyertyán 68 ms tölgy, 
dorong tűzifa. 

Kikiáltási ár : 8323 K 59 fillér. Bánatpénz: 1665 korona. 
4. A kossovai erdőgondnokság IV. v. s. 16., 19. tagjában 

(Kossova erdőrész) 1389 m3 cser, bükk, gyertyán hasáb tűzifa és 
383 m3 cser, bükk, gyertyán dorong tűzifa. 

Kikiáltási ár: 5696 K 39 fillér. Bánatpénz: 1139 korona. 
5. A kossovai erdőgondnokság IV. v. s. 20. tagjában (Homos

dia erdőrész) 594 m3 cser, bükk, gyertyán hasáb tűzifa és 190 m% 

cser, bükk, gyertyán dorong tűzifa. 
Kikiáltási ár: 2314 K 52 fillér. Bánatpénz: 463 korona. 
6. A németgladnai erdőgondnokság I. v. s. 3. tagjában 

(Bukovecz erdőrész) 121 m3 cser, 15 m3 tölgy, 1687 m3 bükk és 
gyertyán hasáb tűzifa és 100 m3 vegyes dorong tűzifa. 

Kikiáltási ár: 6599 K 54 fillér. Bánatpénz: 1320 korona. 
7. A németgladnai erdőgondnokság III. v. s. 12. tagjában 

(Kisszurduk) 774 ürm. cser, 163 ürm. tölgy, 244 ürm. bükk- és 
gyertyánhasáb tűzifa és 459 ürm. vegyes dorong tűzifa. Kikiáltási 
á r : 5645 K 19 fillér. Bánatpénz: 1129 korona. 

Az ajánlatok minden vágás faanyagára külön, de egy ajánlati 
lapon tehetők. 

A szabályszerüleg kiállított és a fentiekben megállapított 
bánatpénzzel felszerelt zárt írásbeli ajánlatok, melyek ivenkint egy 
koronás bélyeggel látandók el, legkésőbb 1909. évi június hó 
2-án délelőtt 10 óráig nyújtandók be a lugosi m. kir. erdőigaz
gatósághoz és a zárt ajánlatokban kifejezetten kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azok
nak magát aláveti. Azonkívül az ajánlatokhan pontosan kitünte
tendő a vágás, melynek faanyagát ajánlattevő megvenni szándé
kozik és az azért megajánlott összeg nemcsak számjegyekben, 



hanem betűvel is kiírandó, és megnevezendő az ajánlatban ajánlat
tevő lakóhelye is. 

A részletes és szerződési feltételek a lugosi m. kir. erdőigaz
gatóságnál és a megnevezett erdőgondnokságoknál a hivatalos 
órák alatt betekinthetők. 

Lúgos, 1909. évi május hó 1-én. 
(19) M. kir. erdőigazgatóság. 

Faárverés i hirdetmény. 685/1909. sz.— Holczmány község 
(Szeben vármegye) 1909. évi június hó 12-én d. e. 10 órakor a 
községi irodában tartandó zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
árverésen eladja a „Knechtenwald" nevü erdejének az 1906. évi 
93504/1. A—2. sz. F . M. rendelettel kihasználásra engedélyezett 
303*1 kat. holdnyi rendkívüli vágásterületen tövön álló mintegy 
40.495 db tölgyfának 32.104 ms haszon- és 28.745 ms tűzifára 
becsült fatömegét. 

Kikiáltási ár 884.300 K, azaz nyolczszáznyolczvannégyezer-
háromszáz korona. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a . 
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
A bánatpénz az árverés előtt Holczmány községnek átadandó 

a majorsági pénztárba való letétbe helyezés végett. 
Az írásbeli zárt ajánlatok az árverés megkezdése előtt a járási 

főszolgabírónak átadandók. 
Az árverési feltételek alulírott hivatalában, valamint a nagy

szebeni erdőhivatalnál és az újegyházi m. kir. járási erdőgond
nokságnál megtekinthetők, nemkülönben érdeklődők megkeresé
sére Holczmány község által posta utján megküldetnek. 

Ujegyház, 1909 év május hó 6. 
(20. II. 1) Putkovszki s. k., 

főszolgabiró. 

Fenyő-, juhar- , bükk- és lágy lombfaeladás tövön. 
7538/1909. sz. — Az ungvári m. kir. főerdőhivatal tanácstermében 
az 1909. évi május hó 25-ik napján d. e. 10 órakor kezdődő írásbeli 
zárt ajánlati nyilvános versenytárgyaláson tövön való eladásra 
kerül a fenyvesvölgyi m. kir. erdőgondnokságnak a tihai határ
ban fekvő „A" gazdasági osztályába sorozott 23., 26., 29., 32., 35., 



6 5 0 — 7 0 0 — 8 0 0 holdas (1600 • -ö l l e l ) sikfekvésü, dombos, 
előhegységi vagy középhegységi, legalább átlag[0*6 záródású lehe
tőleg szabályos koru erdő kerestetik megvételre. Közvetítők 
kizárva. Czim a kiadóhivatalban. (22) 

Árverési hirdetmény. Az eredetileg öt Kalocsa, jelenleg Alsó-
és Felsőkalocsa osztatlan határu közigazgatási község volt úrbéres 
közönségének tulajdonát képező 5321*3 kat. holdat tevő ingat
lanokon gyakorolható vadászati jog 1909. évi augusztus hó 1-től 
1914. évi augusztus hó l-ig öt egymásután következő évekre az 
árverési feltételek szerint f. évi július hó 26-án délelőtt 10 órakor 
Alsókalocsa községházánál nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérő
nek bérbe fog adatni. 

Az árverési és használati feltételek alulírott birtokossági elnök
nél és az alsókalocsai körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt 
betekinthetők. 

Ökörmezőn, 1909. évi április hó 27-én. 
(23) Főszolgabíró, úrbéres elnök. 

36., 37., 40., 41., 42., 43., 45., 46., 47. és 48. számú erdőrészletei-
ben törzsenként kiszámozott és vevő által három év alatt kihasz
nálandó mindössze 12.920 db. fenyő-, 1596 db. juhar-, 14.498 db. 
bükk- és 477 db. lágy lombfa. 

Kikiáltási ár: 144.356 (egyszáznegyvennégyezerháromszáz
ötvenhat) korona 06 fillér. 

Bánatpénz: 8000 (nyoczezer) korona. 
Az árverési feltételek értelmében kiállított Írásbeli zárt aján

latok legkésőbben a versenytárgyalás megkezdésére kitűzött időig 
nyújthatók be az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz. 

Az ungvári m. kir. főerdőhivatal az eziránt hozzáforduló 
érdeklődőknek rendelkezésére bocsátja az árverési és szerződési 
feltételek egy példányát; és kívánatra az illetőknek engedélyt ad 
az eladásra bocsátott faanyagoknak a helyszínén való megtekin
tésére és illetve arra, hogy azokat a fák meghajkolása nélkül s a 
kincstári jelzésnek épségben hagyásával saját részükről felbecsül
hessék. 
(21) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Fenyő- és bükk-, mű- és tűzifa értékesítése tövön. 
7540/1909. I/B—1. sz. — A szusáki kir. erdőhivatalnak alárendelt 
ljeszkováci, skarei, brlogi, krasznói, karlobagoi és udbinai kir. 
erdőgondnokságok rendes évi vágásaiban kijelölt jegenye-, luc-
és erdeifenyő, valamint bükktörzseknek mintegy 175.109 rrfi fenyő-
és 62.553 m? bükk-, épület- és műfára, továbbá 146.594 m3 bükk-
tüzifára becsült és egészben véve 979.353 korona kikiáltási árral 
megállapított faanyagoknak 56 részletben tövön való eladása iránt 
a szusáki kir. erdőhivatalnál folyó évi május hó 24-én délelőtt 
10 órakor kizárólag zárt írásbeli ajánlatok utján történő verseny
tárgyalás fog tartatni. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 

Ajánlatok csakis részletenkint tehetők. 

Bővebb felvilágosítást a szusáki kir. erdőhivatal s a fent emii
tett kir. erdőgondnokságok nyújtanak. 

Budapest, 1909. évi május hó. 

(24) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Árverési hirdetmény. 444/1909. sz. A vajszlói vallás
alapitványi uradalom döngöröki 1909. évi vágásában termeltetett 
és ugyanott a vágás szélén az erdőben összerakásoltatott 

Osztály Akó Akó (Eimer) 
Tölgy (Eiche) I. (príma) oldaldonga (Dauben) 41864/o \  5723-944 

I. „ fenék „ (Bődén] 25373/e J 
» II. selejt, (skart) oldal „ (Daubén) 1042 1 1055-— 

II. „ fenék „ (Bődén) 13 / 
Kőris (Esche) I. (prima) oldal „ (Dauben) 593'556 

Összesen 8372'500 

(Külön részletes donga-kimutatást akóminőség és sorszám 
szerint mindenki kaphat az erdőgondnokságnál.) 

Kőris (fehér) keréktalp 2100 db. (58 X 10 X 8 cm átlag méretekkel) 
Tölgy(bélfa) „ küllő6400 „ ( 5 6 X 8 X 5 „ , 

Összesen: 8500 db. kerékgyártófa, 



mely fatömeg 1 km távolságban a pécs—vajszlói országúttól és 
az országúton 13 km távolságban fekszik Sellye vasúti állomástól. 

Ezen faanyag megvételére 1 K-ás bélyeggel ellátott zárt Írásbeli 
ajánlatok a m. kir. közalapítványi erdőgondnokság czimére Vajszló 
(Baranyamegye) legkésőbb 1909. évi május hó 24-én d. e. 11 óráig 
benyújtandók, vagy postán beküldendők, mely napon és órában 
a versenytárgyalás az erdőgondnoksági irodában lesz megtartva 
és az ajánlatok felbontatván, a nagym. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minisztériumhoz felterjesztve. Az ajánlatokhoz egyes részle
tek vétele esetén a beajánlott vételár 10%-a erejéig készpénzben 
vagy állami értékpapírokban bánatpénz csatolandó, megjegyezvén, 
hogy az összes dongára tett ajánlatokhoz elegendő 1000 K csatolása. 
Az ajánlatokban a vételár számmal és szóval kiírandó. Ajánlat a 
kádárfára és kerékgyártó fára vagy külön-külön, vagy csak az 
egyes fenti részletekre vagy az egészre tehető. Az anyag mennyisége 
és minősége előzetesen bármikor megtekinthető és az ajánlat 
ahhoz képest teendő, mert az ajánlat elfogadása után kifogás el 
nem fogadtatik. Az anyag az ajánlat elfogadása után azonnal át
veendő és kifizetendő, de a szállítás később is történhetik az erdő
gondnokság utasítása szerint. Az ajánlatok elfogadása vagy elutasí
tása tekintetében a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minisztérium részére szabad rendelkezési jog fenntartatik. 

Vajszló, 1909. évi május hó 3-án. 
(25) A vajszlói m. kir. közalapítványi erdőgondnokság. 

Árverési hirdetmény. 92/1909. sz. — A kőrösmezői volt 
úrbéres közbirtokosság 1909. évi június hó 8-án délelőtt 10 órakor 
Kőrösmező községházánál tartandó zárt Írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött szóbeli nyilvános árverésen eladja az 5985/1909. számú 
F. M. rendelettel kihasználásra engedélyezett, a szerződéshez 
fűzendő térképen feltüntetett s a természetben a rahói m. kir. 
járási erdőgondnokság bélyegzőjével lebélyegezett fákkal határolt, 
alábbi kimutatásban foglalt területeken tövön található fenyő és 
juharfa készletet. 
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A fakészlet eladása fenti erdőrészletenként külön-külön s 
együttesen is meg fog kiséreltetni s az eredményhez képest a leg
kedvezőbb fog elfogadtatni. 

Az árverési feltételek 6-ik pontja értelmében kiállított zárt 
írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdéséig nyújtandók be 
a közbirtokosság elnökéhez. 

Feltételes, távirati és utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Az árverési feltételek, valamint a részletes becslési munkálat 

alulírott közbirtokossági elnöknél és a rahói m. kir. árási erdő
gondnokságnál tekinthetők meg. 

Rahó, (Máramaros megye) 1909. évi május hó 8-án. 
(26. II. 1.) ifj. Tivadar  István 

a kőrösmezői vo l t úrbéresek elnöke. 

út út  út 
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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: 
Üt-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 1 6 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. (Ezen 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. iXVIII.) 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 fill., másoknak 1 K. 
Az 1906. és 1907. év' egyesitett füzet ára taeoknak 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 lözölt munkának.) Ára tagoknak 1 K. 60 fill. 
nem tagoknak 2 K 40 f; 55 f. postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető. 

A VADÁSZATI ISMERETÉK 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. 
Ő FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára tagoknak 7 K, nem 

tagoknak 8 K. Bérmentve küldeük. 
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- III. 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, Itt. 3 K. 
A SZÁLALO ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 1 K 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K, 

ill. 6 K. 

A szerzőknél rendelhetők meg: 

ERDŐM1VELÉSTAN. 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 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 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.) Ara 1 K. 

ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ára: 8 K és ERDEI ROVATOS NAPLÓ 
* Ara 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.) hévízi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjai 3 5 % árkedvezményben részesülnek. 


