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

(1 . X I I . 6) 

Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei bnsszólákat 

• V opt ika i t á v o l s á g m é r é s s e l . " ^ ! 
Á r 6 5 í r t t ó l fe l fe lé . 

HtipA-aastalottat ntiSKttavonalsólibal, iu#rC-
•malagrofcat, faatlal*taat, r a j B e s z K Ö B O h e t , torit-
letmerofcet (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R é s FIA 
(:•&»!. es kir. udvari látszerész- és múszergyaros 

Wien: raktár:  1., Kohlmarkt 8., 
gyár é*  iroda: V„  Hartmanngasse 5. 

Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 
kitüntetve. 

Kimt-ritS i l la87trál t árjegyzék ingyen és bérmentve. 
jatvitid.itiMi leggyorsabban e» IrgpnntoNabbnn teljesit. Minden
fele mítvrHrbói tieNrlelPt turi 

I M A G Y A R F A K E R E S K E D Ő I 
=H=3udapest, V., Nagykorona-utcza 32/b.=B:== 

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 . 10.) 



HAUPTHTESR-féle NYESÖ-OLLÓK 
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 

G E I T T N E R é s R A U S C H czégnél ' & 
(3. X X . 10.) 

O R E N S T E I N és K O P P E L 
Budapest, VI., Andrássy-ut 102. Pusztaszentlőrinci nyaraló. 

Erdei vasutak e la lása es bérbeadása hosszfa- és hasábfaszállításra, 
Nagy s í n - , vágány-, kocsi- és mozdonykészlet uj és hasznait álla
potban, * » * * * * * Vasutak nyomjelzése és építése, 
•>*~ 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 . 

(4. X I I . 6.) 

Faárverés i hi rdetmény. 1520—1909 . sz. - Ujegyház község 
1909. évi június hó 21-én d. e. 10 órakor a községi irodában 
tartandó zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen eladja 
az „Oberwald" nevü erdejének az 1908. évi 40.058 számú F. M. 



líí 

rendelettel kihasználásra engedélyezett 138"8 kat. holdnyi rend
kívüli vágásterületén tövön álló 4127 db. tölgyfából álló 2230 ms 

haszon- és 7906 m? tűzifára becsült fatömegét. 
Kikiáltási ár 60.109 K, azaz hatvanezeregyszázkilencz korona. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az Írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csatolandó. 
Az árverési feltételek alulirt hivatalában, valamint az ujegyházi 

m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 
Ujegyház, 1909. év május hó 30. 

Putkovski Guidó 
(7. II. 2.) főszolgabíró. 

DIETL ÁGOSTON f 
•F Ö T>.  R Ti  É S 7. 

I vállal mindennemű 
m erdészeti üzemberen-

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

BUDAPEST. V., Z0LTAN-U. 7. t e r v é s revizionális mun
kálatok készítését, felmé

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

ROBOZ ODO N E S TÁRS A 
Vesznek mindennemű kemenyíát és pedig tölgy- , 
kőris- , j ávor - , hárs - , szil-, gyertyán- , bükk-, éger- , 

kemenyfakivitel cseresznye-, körtefát s tb . gömbölyű és metszett 
Budapest, V . , Vá,czl-körut 82a. állapotban. (6 . X I I . 2 .) 

Tölgy- és bükkfaeladási hirdetmény. 9141/1909.1. A/4, sz.-hoz. 
— Több beregvármegyei község által a gróf Schönborn-féle 
hitbizományi uradalomtól megvásárolt úgynevezett „Háthegység" 
kihasználható és alábbi I—VI. csoportokban kitüntetett tölgy- és 
bükkhaszonfa és tűzifa anyaga 1909. évi július hó 5. napján 
Budapesten a földmivelésügyi minisztériumban (V., Országház-tér) 
zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyilvános árverésen 
eladás alá bocsáttatik. 
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Az egyes csoportok megjelölése 
a szerződési feltételek mellékletét 
képező átnézeti térkép beosztása 

szerint 

Terület 

T ö l g y f a Bükk
fa 

C
so

po
rt

 

Az egyes csoportok megjelölése 
a szerződési feltételek mellékletét 
képező átnézeti térkép beosztása 

szerint 

Terület 

da
ra

bs
zá

m
 

m
in

te
gy

 

ha
sz

on
fa

 

tű
zi

fa
 

ha
sz

on
-

és
 

tű
zi

fa
 

C
so

po
rt

 

Az egyes csoportok megjelölése 
a szerződési feltételek mellékletét 
képező átnézeti térkép beosztása 

szerint 
kat. hold da

ra
bs

zá
m

 
m

in
te

gy
 

m3 m3 

I. I. Vágásrovat 1., 2., 4., 5., 6., 
7., 9., 10., 13/1. osztagok és a 12. 
osztagban szálalva kiszedendő 
tölgyek, továbbá I. vágásrovat 17., 
21. és 24. osztaga (kutkafalvi 
bükkös) mintegy . . . 252-5 14.348 9.804 7.356 29.591 

II. Az I. vágásrovat 29., 30., 33.és35. 
számú osztagokban egyenkint ki
jelölt és számozott mellmagasság
ban 40 cm-nél  vastagabb tölgy
fák, melyek szálalás utján lesznek 
kihasználandók mintegy 106-7 2.713 3.217 2.566 

III. II. vágásrovat 13., 14., 15., 16., 
17/2., 29., 30., 34., 3/1., 4. és 5/1. 
osztagok egész faanyaga és 12., 
17/1. és 18., 23., 24., 26., 27. és 
28. osztagokban kijelölt és bélye
gezett tölgyfák, melyek szála
lás utján lesznek kiszedendők. 
Továbbá a II. vágássorozat 11., 
40/1., 41. és 38/1. osztagok (kam-
jonkai bükkös) mintegy — — 410-7 16.339 10.474 7.992 49.770 

IV. III. vágásrovat 5., 33., 42., 44., 
21., 22., 25., 46., 47., 49. 58. és 
59. számú osztagok, mintegy — 311-06 8.661 5.911 6.384 39.628 

V. IV. vágássorozat 21., 23., 25., 28., 
32., 33., 35., 36., 38., 40., oszta
gok, V. vágássorozat 2., 3., 4., 
6., 7., 8., 12., 15., 17., 19., 20., 
21., 24. osztagok összes faanyaga, 
a IV. vágássorozat 39. osztagá
ban számozott 14 drb. és az V. 
vágássorozat 23. osztagának déli 
szélén származott 83 drb. tölgyfa 

567-9 23.174 16.895 10.452 93.564 

VI. Az V. vágássorozat 34/1., 35. és 
38. számú osztagokban foltonkint 
kijelölt és tarra vágandó terüle
tek és a Hát tetején levő idős 
tölgyes, mintegy 47-9 3.058 1.999 1.065 2.354 

Összesen ._ — 1.696-76 68.293| 48.300| 35.815 214.907 



Venni szándékozók tetszésszerinti értékkel tehetik ajánlataikat 
és pedig: 

1. Az egyes csoportok faanyagára külön-külön. 
2. Az I—VI. csoportoknak kihasználására kijelölt összeg 

faanyagára együttvéve. 
Ajánlattevők a felajánlott összeg 5%-át bánatpénz fejében 

kötelesek letenni, mely összeg valamely közpénztárban (adó
hivatalban) vagy Budapesten a m. kir. állampénztárban (IX. ker. 
Vámház) letétbe helyezendő s az Írásbeli ajánlatokhoz csupán a 
bánatpénz letételét igazoló nyugta csatolandó. 

A felajánlott vételár Vs része az árverés eredményének el
fogadása után 30 nap múlva, a többi pedig két egyenlő részlet
ben 12—12 havi időközökben lesz fizetendő. 

Venni szándékozók azonban esetleg más fizetési módozatok 
mellett is tehetnek ajánlatot, mely esetre azonban megjegyeztetik, 
hogy azok az ajánlatok lesznek figyelembe véve, melyek az erdő
birtokos községek szempontjából legelőnyösebbnek találtatnak. 

A szabályszerű bélyeggel ellátott és lepecsételt Írásbeli aján
latok, ha az egyes csoportok faanyagára vonatkoznak, akkor 
„Ajánlat a Háthegység . . . számú csoportjának faanyagára; ha 
az összes csoportokéra, akkor „Ajánlat a Háthegység I—VI. sz. 
csoportjának egész eladás alá kerülő faanyagára" felirattal látan
dók el és legkésőbben 1909. évi július hó 5-ének délelőtti 11 órájáig 
Budapesten a m. kir. földmivelési minisztériumban (V. Országház
tér) a segédhivatali főigazgatónál (I. emelet 53. számú ajtó, adan
dók be. 

Az ajánlatok a m. kir. földmivelésügyi minisztérium tanács
termében (I. emelet 46. számú ajtó) ugyanaznap déli 12 órakor 
nyilvánosan fognak felbontatni. Utóajánlatok figyelembe vétetni 
nem fognak. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a m. kir. föld
mivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályában (V. Zollán-utcza 
16. szám II. emelet 6. ajtószám), az ungvári m. kir. főerdőhivatalnál, 
a hegyvidéki miniszteri kirendeltségnél Munkácson és a m. kir. 
állami erdőhivatalnál Beregszászban a hivatalos órák alatt bár
mikor megtekinthetők, hol az érdeklődő fakereskedők az eladás 
alá kerülő területek átnézeti térképének és a tölgyfák valószínű 



mennyiségét és mellmagassági vastagságát feltüntető kimutatásnak 
egy-egy példányát díjmentesen megkapják. 

Az erdő a munkácsi vasúti állomástól 1 7 - 3 1 kilométernyi 
távolságra a borzsavölgyi vasúttól 3—22 kilométerre fekszik s 
ez utóbbival iparvasuttal czélszerüen összeköthető. i .. 

Budapest, 1909. évi május hó 28-án. 
(8) M. kir földmivelésügyi miniszter.' 

Egy nagyobb erdőkitermelő és faértékesitő vállalat széles 
látkörü, tapasztalt főtisztet, illetve üzemvezetőt keres. Bizonyítvá
nyokkal felszerelt ajánlatok az igények megjelölése mellett a kiadó
hivatalba kéretnek. (9. III. 1.) 

Pályázat erdőgyakornoki állásra. Főméltóságu Pappen-' 
heim Sigfried gróf és grófné uradalmaiban Buják székhelylyel 
egy erdőgyakornoki állás töltendő be f. é. július hó 1-ével. 

Évi javadalmazás 600 K készpénz, 12 ürm? I. oszt. kemény 
hasábfa, bútorozott szoba kiszolgálással és természetbeni élel
mezés a főerdésznél. Szolgálatban szükség szerint urad. hátasló. 

Pályázók felhivatnak, miszerint selmeczi főiskola sikeres el
végzését igazoló okmánynyal és keresztlevéllel felszerelt kérvényei
ket július hó l-ig terjeszszék be. 

Előnyben részesülnek, kik katonai kötelezettségüknek már 
eleget tettek és a német nyelvet Írásban és szóban birják. 

Buják (Nógrád vm.). 
Pappenheim Sigfried gróf és grófné 

(10) főerdészi hivatala. 

Pályázati hirdetés. 8751 sz. I. A—3. — (A vadászerdei 
m. kir. erdőőri szakiskolánál nyitandó egyéves továbbképző tan
folyam tanulóinak felvétele ügyében). 1. Azok számára, akik 
az erdőőri szakiskola kétéves tanfolyamának elvégzése és az erdő
őri szakvizsga sikeres letétele után az erdészeti műszaki segéd
szolgálat terén kiterjedtebb ismereteket, teljesebb gyakorlatot és 
olyan fokú önállóságot kivannak szerezni, hogy amennyiben 
magánbirtokosok (az 1879 : X X X I . t.-cz. 17. §-ában nem emiitett 
birtokosok) csekélyebb terjedelmű erdőbirtokának kezelésével 
bízatnak meg, az erdészeti műszaki segédszolgálat körébe tartozó 



teendőkön kivül a birtokosnak vagy megbízottjának irányítása és 
ellenőrzése mellett az erdőgazdaság olyan teendőit is képesek 
legyenek teljesíteni, amelyek nagyobb gazdaságokban szakképzett 
erdőtiszteknek képezik a feladatát, illetőleg amelyeknek teljesíté
sével az 1879 : X X X I . t.-cz. 17. §-ában felsorolt erdőbirtokosok 
erdeinek kezelésénél kizárólag csak a törvény 36. §-ában meg
határozott minősítéssel biró erdőtisztek bízhatók meg: a vadász
erdei m. kir. erdőőri szakiskolánál a folyó évi szeptember hó 1-én 
egyéves továbbképző tanfolyam nyílik meg. 

2. Erre a továbbképző tanfolyamra csak azok jelentkezhetnek, 
akik valamelyik m. kir. erdőőri szakiskolán a kétéves tanfolyamot 
jó sikerrel elvégezték; az erdőőri szakvizsgálatot letették és azon 
legalább „jól alkalmas11 osztályzatot nyertek. 

3. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényt 
folyó évi július hó 15-éig a vadászerdei m. kir. erdőőri szakisko
lához (Vadászerdő, u. p. Temesvár, gyárváros) kell beküldeni. 

4. A pályázati határidőn tul beküldött, vagy megfelelően fel 
nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 

' 5. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a pályázó 
ellátását a szakiskolában saját költségére vagy az állam költségére 
kivánja-e és hogy kérvényére a válasz milyen czim alatt s hová 
(vármegye, utolsó postaállomás) küldessék. 

6. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a pályá
zónak igazolnia kell a következőket: 

a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a folyó naptári évben 
a 30 évet még el nem éri; 

b) az illető m. kir. erdőőri szakiskola végbizonyítványával 
azt, hogy ott a szakiskolai kétéves tanfolyamot jó sikerrel el
végezte ; 

c) erdőőri szakvizsga-bizonyitványnyal azt, hogy az erdőőri 
szakvizsgálatot letette s azon legalább „jól alkalmas" osztályza
tot nyert; 

d) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy az 
erdőőri szakvizsga letétele óta kérvényének benyújtásáig eltelt 
időt mivel töltötte s ez alatt milyen magaviseletet tanúsított; 

e) hatóság által kiállított bizonyitványnyal vagy más irattal 
azt, hogy katonai kötelezettségben áll-e vagy nem; 



f) aki valamely alkalmazásban áll, gazdájának vagy gazdája 
megbízottjának bizonyítványával az alkalmazás időtartamát és fog
lalkozásának munkakörét; 

g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal azt, hogy ha szülei 
látják el, milyen a vagyoni helyzete szüleinek; ha pedig szülőtlen 
árva, illetőleg ha fenntartásáról saját magának kell gondoskodnia, 
milyen a vagyoni helyzete önmagának: 

h) aki saját költségén való ellátásra kivan felvétetni, királyi 
közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó 
ellátási költséget — évi 330 (háromszázharmincz) koronát — arra 
az időre, melyet a szakiskolánál tölt, szülője gyámja vagy más 
hozzátartozója, avagy maga a szakiskola igazgatójának félévi elő
leges részletekben a kitűzött időre pontosan lefizeti; 

i) aki állami költségen való ellátásra kivan fölvétetni, kir. köz
jegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy amennyiben a szakisko
lából a tanfolyam befejezte előtt önként kilépne, vagy saját hibájából 
elbocsáttatnék, abban az esetben érte a szakiskolában töltött időre 
eső ellátási költséget szülője, gyámja, vagy más hozzátartozója a 
szakiskola igazgatójának felszólítása után hat héten belül megtéríti. 

7. A tanfolyamra felvett minden tanuló a szakiskolába való 
belépés alkalmával köteles uj állapotban magával hozni: 6 inget, 
6 alsónadrágot, 6 zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát, 
1 pár erdőjárásra alkalmas erős bagariacsizmát. A tanulók egyéb 
ruházatáról, valamint a szükséges tankönyvekről, tanszerekről 
és eszközökről, nemkülönben a tanulóknak lakással és élelmezés
sel való ellátásáról, a szakiskolában töltött idő alatt a tanulókért 
fizetett ellátási költség fejében, iiletőleg az erre szolgáló állam
költségvetési hitel terhére, a szakiskola gondoskodik; de viszont 
a szakiskola helyiségeinek bererendezésének és felszerelésének 
rendbentartása és tisztogatása a tanulók kötelességét képezi. 

8. A tanfolyamra fölvett tanulókat jelentkezésük alkalmával 
a szakiskola igazgatója orvosi vizsgálat alá veti. Akit a szakiskola 
orvosa valamely ragályos, vagy a szakiskolai foglalkoztatás mellett 
könnyen nem gyógyítható betegségben szenvedőnek vagy hiányos 
szervezetünek talál: az a szakiskolába nem fogadtatik be. 

Budapest, 1909. évi május hó. 
(11) M, kir. földmivelésügyi miniszter. 



Pályázati hirdetés. 8614/I/A/3/1909. szám. (Az erdőőri szak
iskolák tanulóinak felvétele ügyében). — A görgényszentimrei, király
halmi, liptóujvári és vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolákba a 
folyó év szeptember havában kezdődő uj, kétéves tanfolyamra 
— részint állami ellátás mellett, részint saját költségen — több 
tanuló fog felvétetni a következő szabályok szerint: 

1. A tanulók felvétele a szakiskolákba pályázat utján történik. 
2. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényt 

folyó évi július hó 5-ig ahhoz a szakiskolához kell beküldeni, 
melybe a pályázó felvétetni kivan; azt azonban, hogy a kijelöltek 
melyik szakiskolánál jelentkezhetnek felvételre: a pályázók számá
hoz és az egyes szakiskolák tanulóinak megállapított létszámához 
képest, a pályázók kívánságának lehető figyelembevételével a 
szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata alapján a m. kir. föld
mivelésügyi miniszter határozza meg. 

(Az egyes m. kir. erdőőri szakiskolákhoz a kérvényeket a 
következő helyekre kell czimezni és pedig: 1. a görgényszentimrei-
hez: Görgényszentimrére; 2. a királyhalmihoz: Királyhalmára 
(u. p. Szabadka); 3. a líptóujvárihoz: Liptóujvárra, 4. a vadászerdei
hez: Vadászerdőre (u. p. Temesvár, gyárváros). 

3. A pályázati határidőn tul beküldött vagy megfelelően fel 
nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 

4. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a pályázó 
melyik szakiskolánál kivan felvétetni és hogy ellátását a szakisko
lában saját költségére vagy az állam költségére kivánja-e és végül 
hogy a kérvényére a válasz milyen czim alatt s hová (vármegye, 
utolsó postaállomás) küldessék. 

5. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a 
pályázónak igazolnia kell a következőket, nevezetesen: 

a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a pályázat naptári 
évében a 17 évet meghaladja, de a 25 évet még el nem éri 
(kivétetnek a „Tanúsítvány"-nyal ellátott továbbszolgáló katonai 
altisztek, akik 28 éves korig folyamodhatnak felvételért); 

b) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy legalább az elemi nép
iskola hatodik (illetőleg valamely középiskola második) osztályát 
sikeresen elvégezte; 

c) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által kiállított 



bizonyitványnyal azt, hogy ép, erős, egészséges, munkához és az idő 
viszontagságaihoz szokott, edzett testalkattal s különösen jól látó, 
halló és beszélő képességgef bir; 

d) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy 
kérvényének benyújtásáig kifogástalan magaviseletet tanúsított; 

e) hatóság által kiállított bizonyitványnyal vagy más irattal 
azt, hogy katonai képzettségben áll-e vagy nem; 

f) aki valamely alkalmazásban áll, gazdájának vagy gazdája 
megbízottjának bizonyítványával azt, hogy az alkalmazás mióta 
tart, mennyi időre s mire terjed; 

g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal azt, hogy szülei 
milyen állandó foglalkozást űznek vagy űztek, továbbá hogy ha 
szülei látják el, milyen a vagyoni helyzete szüleinek, ha pedig 
szülőtlen árva, illetőleg ha fenntartásáról saját magának kell gon
doskodnia, milyen a vagyoni helyzete ömagának; 

h) aki saját költségén való ellátásra kíván felvétetni, királyi 
közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó 
ellátási költséget, éven kint 330 (háromszázharmincz) koronát arra az 
időre, melyet a szakiskolánál tölt, szülője, gyámja vagy más hozzá
tartozója, avagy maga a szakiskola igazgatójának kezéhez félévi 
előleges részletekben a kitűzött időre pontosan lefizeti. 

6. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek fölvételre: 
a szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata alapján a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter állapítja meg. 

7. A fölvételre való kijelölésnél és illetőleg a fölvételre való 
alkalmasság és érdemesség sorrendjének megállapításánál a kér
vényhez csatolt okmányokban foglalt adatokhoz képest elsőbbség
ben részesülnek: 

a) elsősorban azok, akiknek iskolai előképzettsége nagyobb; 
b) másodsorban azok, akik már is valamely erdőgazdaságnál 

gyakorlati alkalmazásban vannak vagy voltak; 
c) harmadsorban azok, akik erdőgazdaságnál alkalmazottak

nak vagy földmiveseknek, erdő- vagy mezőgazdasági munkások
nak gyermekei vagy árvái. 

Azok közül, akiknek fölvételre való alkalmassága és érde
messége a jelzett szempontokból véve egyenlő, elsőbbségben az 
részesül, aki saját költségén való ellátásra kíván felvétetni. 



8. A felvételre kijelöltek kötelesek annál a szakiskolánál, 
melyhez beosztattak, a szakiskola által velük közölt időben fel-
véleli vizsgálatra jelentkezni. 

9. A felvételre jelentkezőket a szakiskola igazgatója elsősor
ban orvosi vizsgálat alá veti. 

Akit a szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy a szakiskolai 
foglalkoztatás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szen
vedőnek vagy hiányos testi szervezetünek talál: az felvételi vizs
gára nem bocsátható. 

10. A felvételi vizsgát a szakiskola igazgatója a tanszemély
zettel együtt tartja meg. 

A felvételi vizsga annak szigorú megállapítására szolgál, hogy 
a jelentkező tényleg birtokában van-e legalább azoknak az isme
reteknek, amelyek az elemi népiskola VI., illetőleg a középisko
lák II. osztályára megállapított követelményeknek megfelelnek. 

Aki a felvételi vizsgát ki nem állja, felvételét az iskolába 
csak ujabb pályázat alkalmával kérheti. 

11. Azokat, akik a fölvételi vizsgát sikeresen leteszik s a 
szabályzat egyéb föltételeinek is megfelelnek, az igazgató a szak
iskolába befogadja s a szakiskolai tanulók törzskönyvébe be
vezetteti. 

12. A szakiskolába való belépés alkalmával minden tanuló 
köteles uj állapotban magával hozni: 6 inget, 6 alsónadrágot, 
6 zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát, 1 pár — erdőjárásra 
alkalmas — erős bagaria-csizmát. 

A tanulók egyéb ruházatról, valamint a szükséges tanköny
vekről, tanszerekről és eszközökről, nemkülönben a tanulóknak 
lakással és élelmezéssel való ellátásáról, a szakiskolában töltött 
idő alatt a tanulókért fizetett ellátási költség fejében, illetőleg az 
erre szolgáló államköltségvetési hitel terhére, a szakiskola gon
doskodik; de viszont a szakiskola helyiségeinek, berendezésének 
és fölszerelésének rendbentartása és tisztogatása a tanulók köte
lességét képezi. 

13. Az állami ellátás ahhoz a feltételhez van kötve, hogy az abban 
részesülő tanuló a szakiskola tanfolyamát tényleg sikeresen végezze. 

Ehhez képest a szakiskolába állami ellátás mellett felvett 
tanuló — végleges befogadását megelőzőleg — királyi közjegyző 



előtt kiállított nyilatkozattal biztosítani tartozik azt, hogy amennyi
ben a szakiskolából a két évi tanfolyam bevégzése előtt önként 
kilépne, vagy saját hibájából elbocsáttatnék, abban az esetben 
érte a szakiskolában töltött időre eső ellátási költséget szülője, 
gyámja vagy más hozzátartozója a szakiskola igazgatójának felszólí
tása után hat héten belül megtéríti. 

Ez alól a kötelezettség alól csak azok menthetők fel, akik 
hitelesen, igazolják, hogy az ellátási költség megtérítéséről egy
általán nem gondoskodhatnak. 

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

A veszprémi székeskáptalan birtokain egy erdészi állás 
üresedett meg. Ezen állással természetben való lakással együtt 
mintegy 4100 K évi jövedelem jár, fokozatos előléptetés, fizetés-
javítás és nyugdíjjogosultság. 

Feltételek: a selmeczi erdészeti akadémiának jeles sikerrel 
való bevégzése, államvizsga, több évi gyakorlat és 30—40 év 
közti életkor, mik okmányokkal igazolandók. 

Személyes megjelenés nem szükséges, de a kiválasztott tartozik 
magát a kinevezés előtt bemutatni. 

Az állás október 1-én foglalandó el egy évi próbaszolgálat 
kikötéssel. 

Pályázók kérvényeiket a ftdö veszprémi székeskáptalanhoz 
czimezve, az uradalmi erdőmesteri hivatalnak küldjék Veszprémbe, 
legkésőbb június 30-ig. 

Veszprém, 1909 június 5-én. 
(13) Patzl Jenő 

urad. erdőmester. 

Egy nagyobb erdőbirtok kerestetik megvétel czéljából. Öreg, 
vágható állományok, jó vadászat (szarvas, vaddisznó, esetleg medve), 
kevés mezőgazdaság. A vételár körülbelül 2lk millió korona, 
azonnali fizetés 750.000 korona. Előnyben részesül: Magyarország, 
Galiczia és Bukovina. 

Részletes ajánlatok mielőbb kéretnek direkte a birtok tulaj
donosaitól az „Erdészeti Lapok" szerkesztőségének czimére. „Jó 
erdőbirtok" czim alatt. (14) 



Alulírott uradalmi főbérnökségnél főerdészi állás betöltendő 
folyó év július hó elsején. 

Az 1879. évi X X X . t.-czikkben előirt képesítéssel biró állam
vizsgázott erdészek, bizonyitványmásolatokkal felszerelt pályázati 
kérvényeiket uradalmi főbérnökség, Alsólendva czimre terjeszszék 
be, hol az állással járó javadalmazás és egyéb feltételek is meg
tudhatók. (15) 

Faeladási hirdetmény. Kerkáskápolna község volt úrbéresei 
erdejében levő 267'65 m%-i kitevő 59 darab tölgy-, mű- és tűzifa, 
az 1909. évi 2908. sz. földmivelésügyi miniszteri engedély alap
ján 1909. év július hó 5-én d. e. IOV2 órakor Kerkáskápolna 
községházánál nyilvános szó- és Írásbeli árverésen, 3149 K 09 f 
becsárban el fog adatni. 

Bánatpénz: 315 K. 
Az árverési föltételek a volt úrbéresek elnökénél és a szent

gotthárdi m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 
Kalmár Péter (16) Németh József 

v. urb. bírt. jegyző. v. urb. birt. elnök. 
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Az „Erdészeti Lapok" 1909. évi XII. füzetének 

t a r t a l m a : 
Oldal 

Az erdőtiszt tartására vonatkozó kötelezettség kijátszása ... ... 627 
Téglás Gábor:  Római erdőigazgatási emlék Pannoniából... 629 
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK: I. Felhivás a magyar erdőbirtokosok

hoz és erdőtisztekhez. II. Pályázat erdészeti ösztöndijakra._ 640 
IRODALOM. Könyvismertetések. Kodolányi  Antal:  A  mezőgazdasági 

munkák és teendők 642 
Monostori Károly:  Ebtenyésztés 642 
Charbula Frigyes:  Az  osztrák kincstári erdészet reformjához 643 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK : Felhivás az államerdészeti tisztviselők 
gyermekeinek neveHsét segélyező alapból az 1909/1910. tanévben 
kiosztható segélyek ügyében .. . 643 

KÜLÖNFÉLÉK. Faeladási eredmények. — Schaumburg-Lippe hg. szla
vóniai uradalma. — Vadászaltiszti szakoktatásunkról. — Halálozás 646 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK az erdészeti szolgálat köréből . . . 648 
KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI DÖNTVÉNYEK és elvi jelentőségű hatá

rozatok .__ ... ... 649 
Az ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET pénztáránál teljesített be

fizetések ... ... _. 653 
HIRDETÉSEK „ ... ._ I—XIII 



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 TÁRA. 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 I< 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 fill., másoknak 1 K. 
Az 1906. és 1907. évi 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 munkának.) Ára tagoknak 1 K. 60 fill. 
nem tagoknak 2 K 40 f; 55f. postaköltség beküldéseesetén 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. Bérmentesitésre 45 fill. küldendő. 

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

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K, másoknak 4 K. Bérmentesitésre 
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- 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. Ára 12 K, ill. 9 K. 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. II. kiadás. Ára 6 K, ill. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMÍTÁST AN. Ára 4 K, ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ 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 m e g : 

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 LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta: 
Márton Sándor (Nagykároly). Ára tagoknak 4 K 80 fill., másoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti m ü v e k : 
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. , 
BETUSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA 

I—XXIV. ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott.) Ára 1 K. 

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

TERMESI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége. 
(Jolsva, Gömör m.) 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. F a r k a s Márton vízgyógylntózetének (Budapest, 
V., Báthory-u . 3 . sz.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagja i 3 5 % árkedvezményben részesülnek. — 
A dr. Herezel-féle fasor-szanatorium (Budapest, VII., Városligeti-fasor 
9. sz.) vizgyógyintézetében az Országos Erdészeti Egyesület tagja i 25°/o 
kedvezményben részesülnek Kedvezményes j egyre szóló utalvány az 
egyesület t i tkár i h ivata la utján kapható . 


