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NAPIKÉRDÉSEK. 
(Adójavaslatok. — A román békekötés erdőgazdasági vonatkozásai. — Erdészeti 
középiskola? — A leszerelési anyagok áruba bocsátása. — Irányárak? — Az 

államvasutak ujabb tarifaemelése.) 

A térhiány ismét arra kényszerit, hogy a mai mozgalmas 
időben felvetődött számos kérdéssel fenti gyűjtőnév alatt nagyon 
tömören és röviden foglalkozzunk. 

I. 

A fenforgó rendkívüli viszonyok arra kényszeri tették a kor
mányt, hogy ujabb adójavaslatokkal lépjen a törvényhozás elé. 
Ezek természetesen az erdőgazdaságra is ujabb terhet rónak, ame
lyekről részletesebben csak legközelebbi füzetünkben fogunk meg
emlékezhetni, mert a törvény szövege, amelyen számos módosítás 
történt, ma még nem áll rendelkezésünkre. 

A javaslaton eszközölt egyik lényeges és az erdőgazdaság 
szempontjából örvendetes módosítást azonban mégis már ezen a 
helyen szóvátesszük, mint bizonyságát annak, hogy az igazság, ha 
lassan is, de utat tör magának. 



Az Országos Erdészeti Egyesület már 1908-ban felszólalt 
azon felfogás ellen, hogy több évi vágásterületnek egyszerre 
történő értékesítése esetén az ekként befolyó összeg jövedelem
adó alapja lehetne, mert a múltban felhalmozódott vagy a távo
labbi jövő rovására előlegezett vágásterületek fakészletéből befolyó 
összeg csak kis részben jövedelem, túlnyomóan azonban az erdő
ben rejlő tőke (fakészlet) folyósítása. 

Akkorában ezt, a külföldi törvényhozások által elismert, elvileg 
meg nem támadható álláspontot, nem sikerült érvényesíteni s 
mivel az emiitett, bár kifogásolható adóalapot csak normális adó
tételek sújtották, abba bele kellett és lehetett nyugodni, annál is 
inkább, mert az elvileg helyes eljárás bizonyos prémiumot jelent 
az egyszerre való nagy faeladások részére. 

Más helyzet állott elő : amidőn az 1916. évtől kezdve nem
csak a normális jövedelemadó tételeiről, hanem a jövedelemtöbb
letek után kirótt súlyos, u. n. hadinyereségadóról volt szó. Már 
akkor hangsúlyozta az Országos Erdészeti Egyesület, kogy tulajdon
képpen összefoglalt használatok esetén is csak az egy évi vágás
terület utáni jövedelemtöbblet után jogos a hadinyereségadó ki
vetése, ez a szigorúan elvi álláspont azonban nem érvényesült a 
törvényben, hanem az ügy tudvalevően oly közbeeső megoldást 
nyert, amely a jövedelemtöbblet megadóztatásán tul a fakészletek 
folyósításával kapcsolatosan a tőkének, illetőleg vagyonnak hadi
nyereségadó általi sujtását ugyan lényegesen enyhítette, de mégsem 
küszöbölte ki. 

S most ime ennek a helyzetnek igazságtalanságát belátták 
azok a tényezők is, akik az adótörvényeket szerkesztették. Maga 
Teleszky János, volt pénzügyminiszter szólalt fel f. é. május hó 
13-án a képviselőházban ebben az értelemben: 

Szükségesnek tartom, hogy a törvényjavaslaton általában még némely kisebb 
módosítás eszközöltessék. Elsősorban, hogy orvosoltassék a mai törvénybe be
csúszott az az igazságtalanság, hogy valaki, nem helytelen gazdálkodás, nem is 
talán üzérkedés folytán, hanem azért, mert a dolog természete igy hozza magával, 
erdejének egész faállományát eladta, akár a háború előtt, ugy, hogy a háború 
alatt fizetendő, akár pedig a háború alatt, (Igaz ! Ugy van! jobbfelől.) miután 
az erdő faállományának eladása jövedelemnek számit a jövedelmi adóról szóló 
törvényben, ez az egész befolyt összeggel szemben hadinyereségadót tartozik 
fizetni; holott nyilvánvalóan itten nem jövedelemről, hanem vagyoncseréről van 



szó, ami a legjobban látszik abból, hogyha ő ugyanazt a fát a talajjal együtt 
adta volna el, akkor nem esett volna jövedelem- és hadinyereségadó alá, miután 
azonban a talajt megtartotta, olyan nagy adó alá esik esetleg, ami jóval felül
múlja a talaj értékét, ugy hogy jobban járt volna, ha ezt előre tudva, a talajt 
ajándékba adja. (Igaz! Úgy van! jobbfelől.) Ez egy Iapszus, ami becsúszott 
törvényünkbe s aminek korrigálását az igazság érdekében okvetlenül szükséges
nek tartom és pedig ugy, hogy ez a múltra nézve is orvoslást nyerjen. (Helyeslés 
jobbfelől.) 

A jelenlegi kormány is méltányolta ezt az álláspontot, miért is 
Popovics Sándor pénzügyminiszter az adónovella 13. §-ának 5. pontja 
után a következő uj bekezdést hozta javaslatba, amelyet a Ház el 
is fogadott: 

„6. Ha a hadiévek valamelyikében a fakihasználás bár okszerű, de oly 
mérvű, hogy a szóban forgó erdő faállományának ily mérvű értékesítéséből befolyt 
összeg már nem jövedelemnek, hanem a vagyon értékesítésének tekintendő, az 
igy befolyt összegnek a törvényszerű levonások után mutatkozó maradványából 
csak az a rész vehető a hadinyereségadó megállapításának alapjául, mely a rendé-; 
vágásterületre eső jövedelemnek felel meg s amely a befolyt és a törvényszerű 
levonások után mutatkozó összeg 10°/o-ánál kisebb nem lehet. 

Rendes évi vágásterületnek szálerdőben az erdőbirtok 1 íoo-ad, sarj- és közép
erdőben V3o-ad része tekintendő. 

Ha kétely merül fel a tekintetben, hogy a fenti rendelkezések alkalmazásának 
van-e helye, erre nézve az Országos Erdészeti Egyesület, illetve Horvát-Szlavon-
országokban a pénzügyminiszter által a bánnal egyetértőleg kijelölt szakközeg 
szakvéleménye kérendő ki. 

Azok a felek, akiknek az 1914—1916. években volt a fentieknek megfelelő 
fakihasználása, a terhükre az 1914—1916. évekre kivetett hadinyereségadónak a 
jelen rendelkezések alapján való megfelelő helyesbítését kérhetik. A helyesbítés 
iránti kérelem legkésőbb 1918. év végéig nyújtandó be annál a pénzügyigazgató
ságnál, amelynek területén a kivetett hadinyereségadó elő lett irva." 

Ez nyilyánvalóan nagymérvű közdedés az elvileg helyes 
állásponthoz s csak a 10%-os minimum jelent némi korlátozást a 
kincstár érdekében. Teljesen azonban a rendelkezés hordereje csak 
a végrehajtási utasítás ismerete után lesz megítélhető. 

Különös méltánylást érdemel az, hogy ezt a szakaszt a törvény
hozás visszaható erővel ruházta fel. 

II. 

Oroszország és Ukraina után Romániával is békét kötöttünk. 
A békeokmánynak erdőgazdasági tekintetben több jelentős pontja var. 



Ezek közül elsősorban azt a rendelkezést emiitjük fel, hogy 
Romániától bizonyos határszéli területek Magyarországhoz csatol
tatnak. 

A Romániától átcsatolandó területek túlnyomó része erdő, 
havasi legelő és magashegységi terméketlen, utóbbi főként a 
fogarasi havasok, a Királykő és a Bucsecs déli lejtőin. Gazdasági 
értéküket leszállítja az a körülmény, hogy túlnyomóan a román 
sikság felé hajló, „kifüggő" területekről van szó, amelyek alsó 
határának kijelölésénél gazdasági mérlegelések — úgy látszfk — 
alárendelt szerepet játszottak. így sok olyan magasan fekvő erdő
terület jutott hazánknak, amelynek termékeit, különösen Magyar
ország felé, csak igen nehezen és költséges szállítási berendezések 
révén lehet kiszállítani, sőt sok helyen valószínűleg a Románia 
felé való szállítást is megnehezíti az, hogy a hegyoldalak alsó 
része már román terület s a fa csak ezen keresztül juthat a köz
forgalmi eszközökhöz. 

Az átszakadt területek fában való bőségére nézve sem szabad 
magunkat hiu reményeknek odaadni. A román erdőségek s különösen 
a fenyőerdők már régóta nagymérvű kihasználás tárgyai. Leginkább 
még a Csik vármegyéhez csatolandó részeken várhatunk értékesebb, 
vágható korú részletekkel is biró fenyőerdőket, míg délebbre 
már csak inkább vágásterületek és fiatalosok, a bodzái szoros táján 
és a Vulkán hegység déli lejtjén bükkösök terülnek el. A Lotru 
vizkörnyéke legnagyobb részt már ki van használva, a fogarasi 
havasok déli lejtjén pedig a térképből következtetve csak igen 
magasan fekvő, havasalji erdők jutnak birtokunkba. 

A Magyarországhoz csatolandó részek mintegy 5000 knf-
területéből körülbelül 6 0 % = 300.000 hektár lehet az erdőterület, 
amelynek az ecsetelt viszonyok s a nagy területeken hiányos fa
készlet miatt korántsem tulajdonithatunk akkora értéket, mintha 
legalább is jó, a hasznosítást nem akadályozó határai lennének. 
Lehet, hogy a részletes határmegállapitás ezen még valamit javit, 
teljesen azonban alig lehet már az ezen a téren elkövetett hibákat 
kiküszöbölni. 

A háború alatt sokat szenvedett határszéli erdeinkre és faipari 
telepeinkre nagyfontosságú a békeszerződés azon rendelkezése, 
hogy Románia tartozik a bármelyik hadviselő fél által okozott 



károkat megtéríteni, továbbá a területén lévő erdőkre vonatkozó 
azon fakitermelési szerződéseket, amelyekben oly társaságok érde
keltek, amelyek tőkéjének több mint fele része osztrák vagy magyar 
kézben van, négy évre meghosszabbítani. 

Románia nyers és fürészelt fáért nem szabhat más és nagyobb 
kiviteli vámot, mint amilyen 1914. év augusztus hó 1-én érvény
ben volt, a vizén (Aranyos Besztercze, Olt, Duna) érkezett árukért 
különleges illetéket nem szedhet és vasúti tarifáit az általunk ki
vitt vagy behozott árukra vonatkozóan 1930. év végéig nem emel
heti azon a mértéken tul, amely 1916. év július hó 1-én fennállt. 

III. 

Erdészeti szakoktatásunk terén a főiskola áthelyezésének vajúdó 
kérdésén kivül az alsó szakoktatásnak fejlesztésével is foglalkoz
nak a földmivelésügyi minisztériumban. Szükségét látják egy közép
fokú intézet létesítésének, amely elsősorban a kisebb magánbirto
kot láthatná el kellően képzett erdőtisztekkel. Elvileg egy ily 
iskolának a felállítása tulajdonképen már akkor el volt döntve, 
amikor a vadászerdei erdőőri szakiskolán 1907-ben továbbképző 
tanfolyamot állítottak fel, amelynek a szabályzatban kifejezett 
rendeltetése az volt, hogy az ott végző növendékek kisebb magán
birtokon ugyanazt a hivatást töltsék be, amelynek betöltésére a 
kötött birtokon és a nagyobb magánbirtokon a főiskolai képzett
ségű erdőtisztek vannak hivatva. Előrelátható volt, hogy az az állapot, 
mely szerint a szakiskolán három évet töltött növendékek is csak 
erdőőri szakvizsgabizonyitványt kaptak, hosszú ideig fenn nem 
állhat, mert sem a magánerdők tulajdonosait, sem magukat az igy 
végzett egyéneket nem elégíti ki. 

Emlékezetesek azok az érvek, amelyek miatt annak idején az 
Országos Erdészeti Egyesület idegenkedett a középfokú erdészeti 
oktatástól. Ezekkel szemben nem lehet tagadni, hogy nagymérvű 
szükséglet áll fenn ily középképzettségű személyzet iránt, amely
nek kielégítéséről eddig kellően gondoskodva nem volt, minek 
következtében többnyire ausztriai elemek foglalták el a magán- • 
birtok erdőtiszti állásait. 

Ha azonban a kormány tényleg arra az elhatározásra jut, 
hogy középfokú erdészeti tanintézetet állit fel, amivel kapcsolatosan 



az erdőőri szakiskola tanfolyama egy évre szorulna vissza, akkor 
tartsa szem előtt, hogy ez az iskola elsősorban és főképen a 
magánerdőbirtok igényeihez mért személyzetet neveljen, tehát az 
elméleti oktatás ehhez alkalmazkodjék és a gyakorlati oktatás czéljait 
szolgáló iskolaerdő kezelése, szolgálati berendezése, ügy- és könyv
vitele a jó magánerdőgazdaságok mintájára szerveztessék. 

IV. 

A keleti front leszerelése következtében tömérdek oly hadi
anyag szabadul fel, amely mező- és erdőgazdaságunkban czél-
szerüen felhasználható, sőt gazdaságunk szükséges emelésének első
rendű eszköze lehet. 

Ezeknek az anyagoknak (kisvasutak, kocsik, gépek stb.) érté
kesítését a kormány a mező- és erdőgazdasági hadianyagot érté
kesítő részvénytársaság néven most alakult kereskedelmi szervre bízta, 
melynek részvénytöbbsége a kormány kezében van. A részvény
társaság czélja nyilván az, hogy az egész ügyforgalom az állami 
bürokratizmus elkerülésével és mégis állami felügyelet alatt bonyo-
littassék le. 

A f. hó 5-én megalakult részvénytársaság elnöke Koós Mihály 
miniszteri tanácsos, alelnökei báró Papp Géza és báró Korányi 
Frigyes. Az erdőgazdaságot, illetőleg az Országos Erdészeti Egye
sületet az igazgatóságban Bund Károly képviseli. 

Mihelyt a részvénytársaság érdemleges működését megkezdi, 
erről olvasóinkat tájékoztatni fogjuk. 

V. 

Az államvasutak ujabb tarifaemelést készitenek elő, amely 
lényegesen megdrágítja a fának szállítását is. 

Az emelés az egységtételek és a kezelési dij megfelelő emelése 
és — a fát illetően — a szál- és rönkfa, valamint a cellulosefának a 
2. külön díjszabásból a B. díjszabásba való átsorozásával terveztetik. 

A fa drágulásának tehát egy ujabb tényezője merült fel, köz
gazdasági életünknek bizonyára nem nagy hasznára. 

VI. 
A kereskedelemügyi miniszter a Gyáriparosok Országos 

Szövetségét és a Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesületét 



felhívta, hogy a fára nézve maximális árakat hozzon javaslatba. 
Az Országos Erdészeti Egyesület meghallgatását ugy látszik nem 
tartotta szükségesnek, holott talán némi szava ennek is lehetne 
ebben a kérdésben. 

Az emiitett két szerv egyébiránt ellenzi az árak maximálását, 
hanem leginkább még oly magasan megállapított irányárakat 
tartana életbeléptethetőknek, hogy a termelés visszaesésétől nem 
kell tartani. Ezeket fenyő-, rönk- és szálfára vonatkozóan átlag 
90 K-ban, fenyőfürészárura 260—280 K-ban hozza javaslatba. 

Az irányárakkal szerzett ausztriai tapasztalatok éppenséggel 
nem biztatók arra nézve, hogy mi is erre az útra lépjünk. Ott ez 
az ármegszabás a fatermelést és faforgalmat megbénította. Igaz, 
hogy a mai termelési viszonyokhoz mérten feltűnően alacsony 
:árat szabtak meg. 

ó£ ó£ 

FAKERESKEDELEM. 

Faárverések eredményei. 

Alábbiakban az eladás tárgyának (terület, választék, fanem, méretegység
megjelölésén kivül az elfogadott, rendszerint legmagasabb árajánlatot közöljük, 
amely után zárjelben azt a százalékot jelezzük, amelylyel az elért ár a kikiáltási 
árat meghaladja. A kikiáltási árat a közölt adatokból e képlet segítségével számit-

hatjuk ki: K}— ^. , mely képletben /Ca kikiáltási ár, E az elért legmagasabb 

ajánlat. 
/. Tövön. 

Németlipcsei m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 4 . ) : 
A németlipcsei közbirt. 138'0 k. h. 19.181 m3 lucz- és jegenyefenyőhaszonfa 
4 részletben 70Ő.260 K ( + 29—41%). Elért tőár: 33.68—39-28 K, átlag 
36-88 K /w3-ként. 

Kassai m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 11.): 
Jászó község 8 -7 k. h. 1588 m3 tölgybánya- és talpfa /re3-ként 109-50 K 
( + 82 -5°/o). Vasúttól 3'6 km, bányatelep közvetlen szomszédságában. 

Szepsiszentgyörgyi m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 16.): 
Szemerjai áll. iskola 8-9 k. h. 205 m3 tölgyhaszonfa, 331 ürm3 hasáb- és 
587 ürm3 dorong (tölgy- és bükk-) tűzifa 29.000 K ( + 59-fjo/o). Elért főár: 
haszonfánál 30 cm-en alul 33 20 K, 30 cm-en felül 84-26 K, tűzifánál hasábf« 
17-55—22-34 K, dorongfa 11-17—17-55 K m'-ként, illetve «>m3-ként. 
Vasúttól 6 km. 



Régeni alsó m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 18.): 
Görgényszentimrei ref. egyház 3 -35 k. h. 478 m3 tölgyhaszonfa és 142 nfi 
tölgygalytüzifa 34.050 K ( + 5-56°/o). Elért tőár: haszonfánál 69'67 K, 
tűzifánál 5'28 K m3-ként. Vasút helyben. 

Régeni felső m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápr. 3 ) : 
Palotailvai v. urb. 62*3 k. h. 9808 m3 lucz- és jegenyefenyőhaszonfa és 
500 m3 bükktüzifa 353.780-51 K ( + 1 1 9 ° o ) . Vasuttól 2 km. 

Ugyanott: (1918. május 14.): 
Nikoleszku Sándor, a gödemesterházai v. urb. jogutódja 62 -5 k. h. 10.094 m3 

lucz-és jegenyefenyő épületfa és 211S m3 bükktüzifa 296.501 K (4-44*97° o). 
Vasuttól 8-5 km. Becsült tőár: fenyőnél 20 K, blikknél P25 K ffz3-ként. 

Ungvári m. kir. állami erdőhivatal (1918. márcz. 19.): 
Unggesztenyési v. urb. 48-51 k. h. 5202 m3 tölgy-, 396 m3 bükk-, 142 m3 

nyárfa 100.200 K (-(- 7" o). Elért tőár : 16—24 cm vastag tölgyműfánál 
26-75 K, 26—40 cm 32-10 K, 42—52 cm 37-45 K, bükkhasábfánál 6-42 K f 

tölgy- és bükkdorongfánál 4-28 K, vegyes nyártüzifánál 2-14 K m3-ként. 
Kat. h. 2044-94 K. Távolság a vasuttól 22 km. 

Földvárvidéki m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 5.): 
Szászmagyaros község 1733 k. h. 22646 nfi bükk-és nyártüzifa 95.000 K 
(+58-6°'o). Elért tőár: bükkhasábfánál 4'55 K, bükkdorong 2-11 K, 
nyárhasáb 2-11 K m3-ként. Vasuttól 8 km. 

Ugyanott (1918. márcz. 21.) : 
Földvár község 457 k. h. 4846 m3 tölgyhaszonfa és 4914 m3 tölgytüzifa 
270.000 K ( + 22-65'Vo). Elért tőár: rönknél 57-80 K, egyéb haszonfánál 
41-70 K, hasáb 13-07 K, dorong 6'54K, galyfa 6-13 K w3-ként. Vasuttól \Qkm. 

Zsolnai felső m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápril 3.) : 
Kiszuczaujhelyi v. urb. 6-82 k. h. 612 m3 lucz- és jegenyefenyő, 298 nfi 
erdeifenyőépület fa, 124 q luczfenyőkéreg, 81 drb. szarufa 54.680 K 
(-f-15'2°o). Elért tőár: luczfenyőhaszonfa 62-52 K, erdeifenyőhaszonfa 
50-78 K m3-ként, szarufa 2 K drb.-ként, luczfenyőkéreg 10 K 17 -ként. 
Vasuttól P4 km. 

Ungvári áll. erdőhivatal (191S. április 4 . ) : 
Köblér községi 13 erdőbirtokos 110.635 m3 bükk 1,650.000 K 0'02»/o). 
Becsérték: haszonfa 22 K, hasábfa 12 K, dorongfa 6 K /w3-ként. 

Szepesolaszi m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápr. 5.) : 
Szepesolaszi város 23 -44 k. h. 3339 m3 lucz-, jegenye-, erdei- és vörösfenyő-
haszonfa 180.000 K ( + 76-3%>). Elért tőár: 52-90 K m3-ként. 

Rózsahegyi m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápril. 6.) : 
Luzsnai-soltészi v. urb. 3'3 k. h 434 m3 lucz- és jegenyefenyő
haszonfa 10.000 K ( + 10-1%). Elért tőár 3030 K holdanként. 

Ugyanott (1918. máj. 6.): 
Luzsnai v. urb. bírt. 3'8 k. h. 535 m3 luczfenyőhaszonfa, 42 m3 tűzifa 
és 56 m3 kéreg 35.400 K ( + 122-3%). Átlagos tőár 55-92 K /rc3-ként. 



Liptóujvári m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápr. 8.): 
Hybbei v. urb. 33 k. h. 4971 m3 luczfenyőhaszonfa 207.070 K ( + ()-5°/o). 
Liptóujvártól 12 km. 

Kecskeméti m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 12.): 
Dunapataj község 5 8 k. h. tölgy és kőris 6 m3 szerszámra, 52 m3 tűzifa 
és 12 m3 galyfa 5793 K ( + 258%). Eladási ár szerszámfánál 143-20 K, 
tűzifánál 89-50 K, galyfánál 35-80 K, átlag 82-75 K m3-ként. Községtől 
7—10 km távol. Faanyag silány. 

Beszterczei m. kir. erdőigazgatóság (1918. ápril. 4.)-. 
Mittye község 56 -9 k. holdon található vargafa, dorongfa és rőzse és 
pedig vargafa 21 -72 K, dorongfa 11-20 K //rabként, rőzse 50 fillér kévénként. 

Ugyanott (1918. máj. 10.). 
Egyesítve kezelt erdők 271-8 k. h. 56.827 m3 lucz- és jegenyefenyő-
haszonfa 3,310.000 K ( + 9 4 ' 1 % ) . Elért tőár fürésztől 4-0—7-0 km 
58-25 K «z3-ként. 

Gölniczbányai m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápril. 8.): 
Szomolnokhuta nagyközség 10-0 k. h. jegenyefenyő, szórtan luczfenyő 
m3ként 43'60 K ( + 45%). 

Nagymezei m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápril. 11.): 
Ágostonlaki v. urb. 21-6 k. h. 2300 m3 lucz- és jeg.-fenyő 131-033 K 
( + 9 2 % ) , m3-ként 56-97 K. 

Brassói m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 9.) : 
Keresztény falva község 2É0 k. h. jegenyefenyőhaszonfa 204 m3, dorong-
tűzifa 14-5 /re3, ágfa 6-5 m3, galy- és rőzsefa 55-4 m3 9251 K ( + 109%). 
Elért tőár: haszonfa 45-22 K, dorongfa 6-00 K, ágfa 3-00 K, galy- és 
rőzsefa 1-00 K. 

Rimaszombati m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápril. 18.): 
Kecsői v. urb. birt. 28-8 k. h. 772 m3 tölgyépületi és bányafa, valamint 
1647 ürm3 tölgytüzifa 19.050 K ( + 12%). Elért tőár haszonfánál /re3-ként 
17-43 K, tűzifánál «wz3-ként 3"40 K- Vasúttól 13-6 km. 

Ugyanott (1918. ápril. 21.) : 
Perjései v. urb. birt. 19-4 k. h. 580 ürm3 tölgyvargafa a rajta levő 
460 q cserkéreggel ürm3-ként 13-20 K ( + 32%), továbbá 250 ürm3 gyer
tyán-, cser- és nyirdorongtüzifa ürm3-ként 6-20 K ( + 5 5 % ) , Vasúttól 22 km. 

Zólyomi m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápril. 22.): 
Hajniki v. urb. birt. 50-7 k. h. 3612 ms jegenye- és kevés luczfenyő 
252.257 K ( + 52%). Elért tőár //i3-ként 69-84 K, vasúttól 5 km. 

Trencséni m. kir, állami erdőhivatal (1918. ápril. 21.): 
Alsóosztorányi v. urb. birt. 87 -2 k. h. mintegy 4490 m3 lucz- és jegenye-
fenyőépületfa 229.000 K ( + 2°/o). Vasúttól 5 km. 

Turdosini m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápril. 23.) : 
A volt urb. birtokosságok 20 erdőbirtokán 82-0 k. h. 22.611 m3 lucz-
és jeg.-fenyőhaszonfa, 3225 m3 lucz-, és jeg.-fenyőtüzifa és 6275 q lucz-
fenyőkéreg 1,098.928 K ( + 61—246%). Elért főárak haszonfánál 29'43— 



63-41 K, tűzifánál 1—4 K /w3-ként, kéregnél 12—20 K y-ként. Vasuttól 
1—13 km távol. 

Petrozsényi m\ kir. jár. erdőgondn. (1918. máj. 7- 8.): 
a) Petrillai v. urb. birt. 685-6 k. h. 40.729 ms luczfenyő, bánya- és rönkfa, 
20.022 ürm3 bükktüzifa 680.500 K (-f- 5-3%). 
b) Zsilkorojesdi g. kath. egyház és iskola 33'6 k. h. 4338 ürm? bükk
tüzifa 33.400 K ( + 0-3°/o). 

Sepsiszentgyörgyi állami erdöhivatal (1918. máj. 13.): • 
Botfalu község 21-5 k. h. 563 ürm3 tölgyvargafa, 452 q tölgykéreg és 
229 ürm3 nyirtüzifa 27.777 K ( + 61-7°/o). Elért tőár tölgyvargafa 25'87 K, 
nyirtüzifa 19-41 K üra3-ként, tölgykéreg 19-40 K y-ként. Vasuttól 10-6 km. 

Gyergyószentmiklósi m. kir. jár. erdőgondn. (1918. máj. 14.): 
Tekerőpataki közbirt. mintegy 7—9000 m3 lucz- és jeg.-fenyőhaszonfa 
m3-ként 20'35 K ( + 103-5%) (1915/1916. évi széldöntés). Vasuttól \&km. 

II. Kitermelt állapotban. 

a) Haszonfa. 

Nagyrőczei m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 6.) : 
Koháryházai v. urb. birt. mintegy 3 -0 k. h. 470 mB lucz- és jegenyefenyő-
haszonfa 20.680 K ( + 72»/o). Eladási ár: 44 K, elért tőár 40 K m3-ként. 

Ugyanott (1918. ápril. 30 . ) : 
Vernári v. urb. birt. 14-8 k.h. 1263 m3 lucz-, veres- és erdeifenyőhaszonfa 
döntve az erdőn 41.700 K (-|- 0-4%). Eladási ár: 33 K, elért tőár 29 K 
m3-ként. 

Ugyanott (1918. mái. 10.): 
Nagyrőcze r. t. város az erdőn döntve 7S m3 tölgyhaszonfa 5270 K 
( + 13%). Eladási ár: 67-56 K, elért tőár 62-56 K m3-ként. 

Zágrábi kir. erdőigazgatóság (1918. febr. 27 . ) : 
Az ogulini kir. erdőgondnokságban vasúti, illetve erdei rakodón készletezett 
259"5 m3 fenyőszálfa, 40b fm fenyőrud, 5-5'm3 juharrönkő és 6 ürm3 juhar-
műhasáb 24.695-17 K ( + 30—80%). Elért tőár: fenyőrudfa 100//n-ként 
72-20 K (eladási ár 97-20 K), fenyőszálfa 12—20 cm 30-50-56-00 K 
(eladási ár 45-50-81 "00 K), 2 1 - 2 5 cm 43-50-74-00 K (elad. ár 58-50-99-00 K). 
26 cm-ren felül 56-50-92-00 K (eladási ár 71-50—117-00 K), juharrönkő 
64-50—94-00 K (eladási ár 84-50—119-00 K). juharhasáb 224-80 K (eladási 
ár 244-80 K) w3-ként, illetve ürmeként. 

Ugyanott (1918. márcz. 27.) : 
700 drb. bükkiapát 4760 K ( + 7 0 % ) . Eladási ár: drb.-ként 6 8 0 K. 
Levezetett tőár : /«3-ként 193-56 K. 

Ugyanott (1918. ápril. 18.): 
Vasuttól 22 km, tő mellett kitermelve 439 ms bükkrönkő 11.533-99 K 
( + 5 % ) . Eladási ár: 26-25 K, elért tőár-23-25 K m3-ként. 



Kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság (1918. márcz. 25.) : 
Vasútállomás melletti rakodón 310-5 m? tölgyrönkő és haszonfa 45Í537-14 K 
( + 21%). Elért tőár «3-ként 107 — K. Vágás vasúttól 27 km. 

Ugyanott (1918. ápr. 15.): 
Bélespataki rakodón vasúttól 20 km, 170 m3 fenyőrönk 10.449 K ( + 5 1 % ) . 
Eladási ár 60-40 K, elért tőár 48-20 K. 

Ugyanolt (1918. ápr. 22.): 
Mintegy 15.000 m3 fenyőrönkő erdei rakodón vasúttól 60—80 km m3-ként 
40 K ( + 0%). Elért tőár 28 K m3-ként. 

Tótsávári m. kir. erdőhivatal (1917. decz. 22 . ) : 
a) Erdei rakodón vasúttól 13 km 522-9 m3 tölgyhaszonfa 52056-50 K 
( + 9 1 - 0 % ) . 
b) Vasúti rakodón 125-9 m* tölgyhaszonfa 18866-39 K ( + 7 9 % ) . 
c) Közúti rakodón vasúttól 10-7 km 421 m3 tölgyhaszonfa 52693-20 K 
( + 640/o). 
d) Közúti rakodón vasúttól 10-7 km 32'5 ni3 selejtes tölgyhaszonfa 2298'55 K 
( + 600/0). 
Eladási ár haszonfánál: 21—30 cm 76-60—114-56 K (tőár 69-50-98-15) ; 
31—40 cm 95-50—139-62 K (tőár 88-40—123-21 K ) ; 41—50 cm 123— 
164-68 K (tőár 106-85—148-27); 5 1 - 6 0 cm 139-40—189-74 K (tőár 123 -25 -
173-33 K) ; selejthaszonfánál: 21— 30 cm 48-75 K (tőár 26-65 K ) ; 31 — 
40 cm 57-50 K (tőár 35-40 K ) ; 41—50 cm 66-25 K (tőár 44-15 K) ; 51 — 
60 cm 75-00 K (tőár 52-90 K); 60 cm-en felül 83-75 K (tőár 61-65 K). 

Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság (1918. márcz. 5.) : 
Zólyomi erdőgondn. vasúti rakodón 181*1 m3 tölgyhaszonfa 26709-27 K 
(+39°/o). Eladási ár: 15—30 cm 125-10 K (tőár 109-32—113-21 K ) ; 31 — 
50 cm 166-80 K (tőár 151-02 K). 

Ugyanott (1918. márcz. 12.) : 
a) Ohegyi m. kir. erdőgondn. erdei rakodón 110 m3 lucz-és jegenyefenyő
haszon fa 7150-74 K (+6°/o). Eladási ár: 12—20 cm 61-48 K, 21—25 cm 
6360 K, 25 cm-en felül 67-84 K. Tőár: 51-35 K, 53-47 K és 5771 K. 
b) A zólyomi és erdőbádonyi erdőgondn. vasúti rakodón 130-3 m3 bükk
haszonfa 14380-70 K ( + 8 4 % ) . Eladási ár: 110-40 K, levezetett tőár 
89-58-92-50 K /w3-ként. 

Ugyanott (1918. márcz. 18.): 
Dobrócsi erdőgondn. a kisgarami Máv. állomásra szállítva 3519 ürm3 

czellulózefa 170-038-08 K ( + 5 1 % ) . Eladási ár: 48-32 ürw3-ként elért tőár 
39-12—40-82 K /7z3-ként. 

Ugyanott (1918. márcz. 30.): 
a) Erdőbádonyi erdőgondn. 2\0 m3 bükkhaszonfa erdei rakodón 10301-76 K 
( + 400,0). Eladási ár 49 K, elért tőár 40-78 K m3-Un\. , 
b) Luczatői erdőgondn. 137 m3 bükkhaszonfa vasúti rakodón 12324-60 K 
( + 50%). Eladási ár 90 K, elért tőár 56-31 K m3-ként. 



Szászsebesi m. kir. erdőhivatal (1918. ápril. 2 . ) : 
Vasút melletti és erdei rakodón készletezett 210'5 m3 tölgyhaszonfa 
20.243-03 K (+21—38o/o). Eladási ár 48-40—145-20 K, elért tőár 
32*40—139'20 K maként. A minimum selejtre, a maximum I. oszt. 
tölgyrönkre vonatkozik. 

Orsovai m. kir. erdöhivatal (1918. ápril. 13.): 
A bisztra-cseresi állomás melletti faraktárban készletezett I0"5 m3 bükk-
fürészáru 2027-47 K ( + 75°/o). Eladási ár 192-50 K, elért tőár 58-10 K 
köbméterenként. 

Ugyanott (1918. ápril. 20.): 
Községtől 23—33 km távol az erdőn a tő mellett termelve 38 m3 jeg.-
fenyőhaszonfa 1123-64 K (+4°/o). Eladási ár vastagsági osztályok szerint 
25-20—33-60 K, elért tőár 22-20—30-60 K ffz3-ként. 

Ugyonott (1918. máj. 17.): 
Bisztracseresi vasútállomás melletti raktárban 15\5 m3 bükkfürészáru 
2903-10 K ( + 7 0 % ) , Eladási ár 187 K, elért tőár 55-20 K A//3-ként. 

Bustyaházai m. kit. erdöhivatal (1918. márcz. 13.): 
Ökörmezői felső erdőben erdei rakodón 1500 m3 lucz- és jegenyefenyő-
haszonfa 75.360 K ( + 32-2%). Eladási ár 50-40 K, elért tőár 30-40 K 
köbméterenként. 

Zsarnóczai m. kir. erdöhivatal (1918. máj. 3.): 
Vasúti állomás melletti rakodókon 1065 m3 bükk- és 22 m3 nyárhaszonfa 
126.268-24 K ( + 10*0—112*20/o). Eladási ár 21 cm és több felső átmérőjű 
bükknél 85-80—127*32 K; 20 cm és több felső átmérőjű nyárnél 49-50 K 
köbméterenként. Elért tőár bükknél 63-00—106-35 K, nyárfánál 27-00 K 
köbméterenként. 

Máramarosszigetí m. kir. erdőigazgatóság (1918. ápr. 30.) : 
4880 drb. gyümölcsfakaró, 6490 drb. süritőlécz 105.000 drb. szőlőkaró 
és 1000 drb. paradicsomkaró 28568*80 K (+200—330°/o). Eladási ár: 
gyümölcsfakaró 600—736 K (tőár 55*33—75 K), süritőlécz 135 K (tőár 
50 K), szőlőkaró 180—266-60 K (tőár 59-24—85-90 K), paradicsomkaró 
105 K (tőár 105 K) 1000 drb.-ként. 

Régeni felső m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápr. 30. és máj. 8.): 
Palotailvai v. urb. birt. 517 nfi lucz. és jegenyefenyőépületi- és bányafa 
33968*75 K ( + 7*7-25°/o). Eladási ár: 5920—75-84 K w3-ként. Állomás 
mellett, illetve állomástól 2—5 km. 

Liptóujvári m. kir. főerdőhivatal (1918. ápril. 30.) : 
5039-6 m3 lucz- és jeg.-fenyőszálfa és 138 m3 rönkő 483.854-52 ( + 10-5— 
31-50/0). Eladási ár 50-83—86-79 K, elért tőár 33-55—71-72 K/« 3-ként 

Apatini m. kir. erdöhivatal (1918. máj. 4 . ) : 
2103 m3 tölgyhaszonfa 216.193-31 K ( + 2 0 — 5 0 % ) . Eladási ár 88-48— 
119-11 K OTc-ként. 



Beszterczei m. kir. erdőigazgatóság (1918. máj. 7.): 
591 rrfi fenyőhaszonfa vasúti állomástól 20 km távol fekvő rakodón 
30.000 K ( + l-5°/o). Eladási ár 50-77 K, elért tőár 26-06 K m3-ként. 

Lugosi m. kir. erdőigazgatóság (1918. máj. 8.) : 
Vasutmenti raktárakban levő 163-7 m3 gyertyán, 341-53 m3 bükkrönkő. 
15-95 ms tölgy és 47-60 m3 ákácz kérgezetlen oszlop, 54-27 m3 tölgyfa
padló és 5714 darab tölgy kerékküllő 83.118-70 K ( + 8-8—76-2%). Eladási 
ár: gyertyánrönkő 131-75—138-12 K, bükkrönkő 125-10 K, kérgezetlen 
oszlop tölgy 92-40 K, ákácz 77-22 K, tölgypadló 163-24 K *>z3-ként, tölgy
kerékküllő 76-16 fillér darabonként. Levezetett főárak (az előbbi sorrendben) 
109-75—123-13 K, '103-10-110-10 K, 80-40 K, 67-22 K, 98-04 K és 
152-17 K m3-ként. 

b) Tűzifa. 

Gyergyószentmiklósi m. kir. jár. erdőgondn. (1919. márcz. 4 . ) : 
Tekerőpatak község Vasláb állomástól 3 km távolságban levő telepén a 
fenyőhaszonfa hibás részeiből és hulladékából termelt 70 ürm3 hasáb-
tűzifa 2160 K ( + 2 - 9 % ) . ümfi-Úntx eladási ár 30-85 K. 

Vinkovcii kir. főerdőhivatal (1918. márcz. 4 . ) : 
714 ürm3 tölgytüzifa rönkökben a folyó partján kiszállítva 28.845-60 K 
( + 1020/0). Eladási ár ürm3-ként 40-40 K, elért tőár 35-90 K. 

c) Egyéb te rmékek . 

Máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatőság (1918. febr. 28 . ) : 
5000 q luczfenyőkéreg a felsővisói raktárban készletezve 90.900 K ( + 1 0 2 % ) . 
Eladási ár 18-18 K, elért tőár 2-18 K ?-ként. 
300 q tölgykéreg Szentkirálykörtvélyesen raktározva 5130 K ( + 90%). 
Eladási ár 17-10 K, elért tőár 4-35 K ?-ként. 

Kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság (1918. márcz. 8.) : 
15C0 q 1916. évi termelésű luczfenyőkéreg Szászrégenben vagonba rakva 
29.325 K ( + 15%). Eladási ár 19-55 K, elért tőár 6 K q-ként. 

Lugosi m. kir. erdőigazgatóság (1918. márcz. 27 . ) : 
Vevő által 3747-8 k. holdon termelendő kefegyökér q-ként 180 K ( + 80%) . 

Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság (1918. ápr. 3 . ) : 
Raktározott luczfenyőkéreg 2579 q három eladási csoportban 33.389-80 K 
(+35—550/0). Eladási ár 10-80—15-50 K, tőár 5-50—11-06 K q-ként. 

ó£ ú% 



HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

1. 
FELHÍVÁS 

az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alapból az 
1918—1919. tanévben kiosztható segélyek ügyében. 

40000/1918. szám. — A m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati 
ügyköréhez tartozó államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alapból az 1918—1919. tanévre szóló segélyek az 1915. évi 104197. szám alatt 
jóváhagyott szabályzat VIII. szakaszának 4. pontja értelmében folyó évi augusztus 
havában kerülnek kiosztásra. 

Az idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek az állami erdészetnél 
(kincstári erdőknél, állami kezelésbe vett községi stb. erdőknél, erdőfelügyelő
ségeknél, a selmeczbányai erdészeti főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál és 
erdészeti kísérleti állomásoknál) alkalmazott tényleges szolgálatban álló, nyug
díjazott és elhalt összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti tanai oknak, 
erdészeti mérnököknek, kincstári erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi tiszt
viselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli gyermekei, illetőleg árvái, ha az 
alább felsorolt belföldi intézetek valamelyikének rendes tanulói közé az 1918—1919. 
tanévre felvétetnek, továbbá, amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak 
volna, ha a tanulmányi előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kitüntetett összes 
osztályzatoknak legalább fele kitűnő, jeles, igen jó vagy jó. 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tantárgyakból nyert 

osztályzat az igényjogosultság megállapításánál nem jön számításba. 
A kérvényhez a folyamodás időpontját közvetlenül megelőző tanévről szóló 

végbizonyítványt kell csatolni, kivéve azt az esetet, ha a gyermek erről a tan
évről ily bizonyítványt a saját hibáján kívül nem kaphatott, amely esetben kellő 
megokolással a megelőző évi végbizonyítványt kell csatolni. 

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói a szabályzat 21. §-a szerint 
segélyben részesíthetők, a következők: 

A) Fiúgyermekek részére: 
1. az erdészeti főiskola; 2. gimnáziumok; 3. reáliskolák; 4. a fe'ső keres

kedelmi iskolák; 5. tanitóképzők; 6. felső ipariskolák és 7. polgári iskolák. 

B) Leánygyermekek részére: 
1. leánygimnáziumok; 2. országos magyar iparművészeti iskola ; 3. tanítónő-, 

óvónő- és nevelőnőképzők; 4. női kereskedelmi tanfolyamok; 5. felső női 
ipariskolák; 6. felső leányiskolák; 7. polgári leányiskolák. 

C) Mindkét nembeli gyermekek részére: 
1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy a fiúgyermekek és az I—IV. 

osztályba járó leánygyermekek segélyben csak akkor részesülhetnek, ha meg-



felelő helybeli tanintézet hiányában másutt kénytelenek tanulni. Atyátlan-anyátlar 
árvák minden esetben szülői házon kivül tanulóknak tekintetnek; 

2. siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógypedagógiai intézetek és 
pedig tekintet nélkül a gyermekek életkorára és előképzettségére. 

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt tanintézetek rendkívüli 
vendég- és magántanulói, nemkülönben a különböző időszaki (téli, esti stb.) 
tanfolyamok hallgatói segélyben nem részesíthetők. 

A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetve árva vagyoni 
viszonyainak számbavételével történik. Egyenlő igényjogosultság mellett előnyben 
részesülnek az árvák s azok a tisztviselők, kiknek több ellátatlan gyermekük van, 
vagy akiknek hivatali székhelyén megfelelő tanintézet nincs. 

A tisztviselő rendesen csak 1 gyermek nevelésére nyerhet segélyt, 2 gyermek 
vagy rendkívüli esetben 3 gyermek után csak akkor, ha az illetőknek első esetben 
legalább 4, vagy a második esetben legalább 5, még szülői ellátást igénylő 
gyermeke van. 

A segély a szabályzat értelmében mindenkor csak egy-egy tanévre szól. 
A segélyben részesülő a következő tanévben is részesülhet segélyben, de csak 
uj kérvény alapján. 

Az alap a segélyeket minden év szeptember havától kezdve tiz egyenlő 
havi részletben szolgáltatja ki, de csak abban az esetben, ha a gyermek tényleg 
a fent elősorolt tanintézetek valamelyikében tanul, illetőleg az első részletet már 
akkor, ha a gyermek felvétele az illető tanintézetbe beigazolást nyer. 

A segélyezés iránt benyújtott kérvényekben ki kell tüntetni a folyamodó 
összes ellátatlan gyermekeinek számát és korát, a tanintézetet, amelyet látogatnak, 
az esetleg élvezett ösztöndíj vagy más ilynemű állandó segély összegét s a 
kérvényhez az összes gyermekek legutolsó iskolai bizonyítványait, nemkülönben 
a szülők vagyoni állásáról szóló hatósági bizonyítványt, illetve atyátlán-anyáílan 
árváknál az árvaszék igazolványát kell csatolni. Az özvegyek, illetve árvák 
kérvényeikben azonfelül azt is ki kell tüntetni, hogy az özvegyi ellátás, illetve 
a nevelési járulék az uj vagy még a régi nyugdíjtörvény alapján lett-e és mily 
összegben megállapítva ? Valamint fel kell említeni azt is, hogy a szülő melyik 
gyermeke részére folyamodott segélyért egyidejűleg az állami alkalmazottak 
gyermekeinek nevelését előmozdító segítségeket kiosztó bizottsághoz. 

Felhívom az érdekelt szülőket, illetőleg gyámokat, hogy az alapból nyerhető 
segélyek iránti kérvényüket szabályszerű bélyeggel ellátva legkésőbb folyó évi 
július hó 8-áig „Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alap intéző bizottságához" (Budapest, V., Zoltán-utcza 16. szám) beküldjék. 
Az ezen határidőn tul beérkező vagy kellően fel nem szerelt kérvények nem 
lesznek figyelembe vehetők. 

Budapest, 1918. évi április hó 13-án. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



II. 
HIRDETMÉNY 

az állami erdei facsemeték adományozása tárgyában. 
122403/Í/A/5. szám. — Az állam által fentartott erdei facsemetekertekből 

az 1918. év őszén és az 1919. év tavaszán az állami szükségleteken felül meg
maradó facsemetefeleslegek a következő feltételek mellett fognak az eziránt 
folyamodó birtokosoknak kiosztatni: 

/. Feltétel. (Csemeték adományozása szegény sorsú kisbirtokosok hatóságilag 
kijelölt kopár, vízmosásos és futóhomokos területeire.) 

Szegénysorsu kisbirtokosoknak kopár és vízmosásos, vagy futóhomokos 
területeik befásitására a facsemeték a beerdősitendő területhez legközelebb fekvő 
vasúti állomásra teljesen díjtalanul (bérmentesen) szállíttatnak el, abban az eset
ben, ha ez a kedvezmény az illető kopár stb. területre vonatkozó kopárjavitási 
tervjavaslat jóváhagyásakorafásitásra kötelezett kisbirtokosnakkilátásba helyeztetett. 

//. Feltétel. (Csemeték adományozása hatóságilag kijelölt egyéb kopár, víz
mosásos vagy futóhomokos területek befásitására.) 

Az állami kezelés alatt álló kopár, vízmosásos vagy futóhomokos területek, 
valamint az állami kezelés alatt nem álló, magántulajdont képező, hatóságilag 
kijelölt kopár, vízmosásos vagy futóhomokos területek befásitására a facsemeték 
— amennyiben azok az állami facsemelekertek készleteiből kiszolgáltathatók — 
az 1879: XXXI. t.-cz. 177. §-ának b) pontja értelmében ingyen szolgáltattatnak ki, 
még pedig, ha azok a csemetekertekben vétetnek át, teljesen díjtalanul, ha pedig 
a csemeték vasúton szállitandók el, becsomagolva és a felvevő vasúti állomásra 
szállítva ingyen adatnak ki, a vasúti szállítás költségeit azonban az érdekelt 
bit tokos köteles viselni. 

III. Feltétel. (Csemeték adományozása hatóságilag ki nem jelölt, de köz
gazdasági érdekből befásitandó területekre és az állami kezelés alatt álló erdők 
vágásainak és tisztításainak beerdösitéséhez.) 

A hatóságilag még ki nem jelölt kopár, vízmosásos vagy futóhomokos 
területek befásitásához, továbbá olyan mezőgazdasági művelés alatt álló területek 
beerdősitésére, amelyek ezidőszerint kifejezetten nem kopár területek ugyan, 
azonban mezőgazdaságilag haszonnal nem kezelhetők s ennélfogva beerdősitésük 
közgazdasági érdeket is képez, végül az állami kezelés alatt álló erdők vágásai
nak és tisztításainak beerdösitéséhez szükséges facsemeték, ha azok a csemete
kertekben veiéinek át, a földből kiszedve, csomagolás nélkül ingyen adatnak ki, 
ha azonban vasúton való szállításuk kívántatik, a csemeték — a VI. pont alatt 
részletezett csomagolási és szállítási költségek előzetes beküldése mellett — bér
mentetlenül szállíttatnak el. 

IV. Feltétel. (Csemeték adományozása a termelési költségek megtérítése 
ellenében.) 

Az I—III. pontban említett erdősítések czéljaira szükséges facsemeték ki
szolgáltatása után esetleg még fenmaradó csemetekészletből az állami kezelés 
alatt nem álló erdők vágásainak és tisztásainak beerdősitésére és egyéb fásítási 



czélokra is adatnak ki csemeték. Ezekért a csemetékért az érdekelt birtokosok, 
hogyha a csemetekertben csomagolás nélkül veszik át azokat, a csemetéknek az 
V. pont alatti táblázatban feltüntetett termelési költségeit, vasúti szállítás esetén 
pedig ezenfelül még a csemeték csomagolásáért s a felvevő vasúti állomáshoz 
való szállításáért járó — a VI. pontban részletezett — költségeket is megtéríteni 
tartoznak, amely összeg tőlük előzetesen szedetik be, a csemeteszállitmány pedig 
bérmentetlenül adatik fel. 

V. Termelési költségek fejében fanemek szerint a következő összegek számit
tatnak fel: 

1000 d a r a b 
C s e m e t e f a j 1 éves 2 éves 3—4 éves 

K f K f K f 

Luczfenyő __. ______ __. ___ — — 6 .— 10 — 

Jegenyefenyő __. __ __ ___ .__ ___ — — 10 — 12 — 

Erdeifenyő __. ___ ___ ___ .._ 4 — 7 — 10 — 

Feketefenyő __. ... ___ ___ ___ 4 — 7 — 10 — 
Vörösfenyő és bjnksfenyő... — _ 5 — 10 — 15 — 
Tölgy és hárs __. .__ __. . . . . . . . _._ ... 15 — 20 — — — 
Ákácz és gleditschia ... . _ .:_ ... . __ 8 — 12 — — — 
Kőris, juhar és szil ___ . . _ _ . . . ___ ___ ___ 8 — 12 — — — 
Nyir ... _ _ . . . ._ ___ 10 — 15 — — 

Neme; dió . . ... __. . . . . . . . 30 — 40 — — 

Szeiidgesztenye és amerikai dió ... — — 20 — 30 — — — 

Nyár- és füzdugvány gyökeres füz ... . . . 5 — — — — — 

Mindenféle külföldi és diszfacsemete . . . 30 — 40 — 50 — 

VI. A csemeték csomagolása és a felvevő vasúti állomáshoz való szállítási 
költségei fejében rendszerint a ténylegesen felmerült költségek számittatnak fel. 

Hogyha azonban ezek a költségek 1000 darabonként 2 K 50 fillért meg
haladnak, akkor a csomagolási és a vasúthoz való szállítási költségek fejében 
1000 darabonként csupán csak 2 K 50 fillér számíttatik. Különleges czélokra 
fentartott idősebb lombfasuhángok és fenyőcsemeték csomagolási és vasúthoz 
való szállítási költségei fejében mindig a tényleges költségek számittatnak fel. 

A facsemeték adományozását 1 koronás bélyeggel ellátott és az őszi erdő
sítésekhez kért csemetéket illetőleg legkésőbb 1918. évi július hó 31-ig, az 1919. évi 
tavaszi ültetéshez kérteket illetőleg pedig legkésőbb 1918. évi november hó 14-ig 
közvetlenül az ültetés helyére illetékes kir. erdőfelügyelőséghez benyújtandó folya
modványban kell kérni. 



A folyamodványokban a birtokosoknak határozottan meg kell jelölniök a 
beerdősitendő terület helyét (község, dülő), minőségét (kopár, vízmosásos, futó
homokos terület, vagy vágás, tisztás stb.) és kiterjedését (kat. hold), továbbá a 
szükséges csemeték faját, korát és mennyiségét, az elültetés idejét (1918. év ősz, 
vagy 1919. év tavasz), a folyamodónak vagy megbízottjának pontos czimet 
(lakóhely, utolsó posta), azt, hogy hová küldessenek a csemeték (vasúti állomás) 
és végül azt, hogy a csemeték kiszolgáltatását a fentebb közölt (I—IV.) feltélelek 
közül melyik szerint kérik. 

Figyelmeztetnek az érdekelt bittokosok, hogy az elkésve beadott, valamint 
a földmivelésügyi minisztériumhoz közvetlenül benyújtott vagy más hatóságokhoz 
beterjesztett kérelmek nem fognak figyelembe vétetni. 

Figyelmeztetnek a birtokosok arra is, hogy ezen hirdetmény alapján csakis 
erdősítésre alkalmas 1—2 éves lombfa és 1—4 éves fenyőfacsemeték kerülnek 
kiosztásra, amelyek tehát utak, tájok szegélyezésére és parkolási ezélokra nem 
alkalmasak; továbbá, hogy azok a folyamodók, akik a kért és kiutalványozott 
csemetéket ok nélkül visszautasítják, a jövőben az állami csemetékben való 
részeltetés kedvezményétől elesnek. 

Az 1898-XIX. t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők és kopár területek 
birtokosai részére szükséges facsemeték kiutalványozása iránt a szükséges lépéseket 
a m. kir. állami erdőhivatalok ezentúl is hivatalból teszik meg. 

A csemeték szétküldése tavaszszal márczius hóban, őszszel pedig október 
és november hónapokban fog megtörténni. 

Budapest, 1918. évi április hóban. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter.. 

ú£ ó£ ó£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Halálozások. Nopcsa Elek báró, főrend, földbirtokos, Rad

vánszky Géza báró, v. b. t. t., földbirtokos és Székely György, az 
Urikány-Zsilvölgyi Kőszénbánya R.-T. nyug. erdőmérnöke, mind
három az Országos Erdészeti Egyesület alapító tagja, elhunytak. 

Vozárík Ferencz m. kir. erdőszámtanácsos, az Országos Erdé
szeti Egyesület rendes tagja, elhunyt. 

Béke hamvaikra! 
Személyi h i rek . A király Schelle Róbert főbányatanácsos, fő

iskolai tanárnak saját kérelmére történt nyugalmaztatása alkalmá
val, sok évi hű szolgálata, valamint a bányászati szakoktatás terén 
szerzett érdemei elismeréséül a miniszteri tanácsosi czimet ado
mányozta. 

Comaniciu János m. kir. erdőmérnök, tartalékos honvédhuszár-
kapitánynyá neveztetett ki. 



Gyógykezelési kedvezmény Pöstényben. Dr. Weltmann M., 
a köszvény-, csuz- és neurálgiásbántalmak szakorvosa (Pöstyén, 
Királysor 8.) egyesületünk tagjainak orvosi gyógykezelésénél 
30%-os kedvezményt ajánlott fel, miről tagtársainkat értesitjük. 

A margi tsziget i hadifciállitás május hó folyamán két szerbiai 
pavilonnal bővült, amelyek tömör alakban illusztrálják azt a kul
turális munkát, amelyet ottani kormányzóságunk végez. Bennünket 
érdeklőén a mező- és erdőgazdasági csarnokban a Miklau Bálint 
erdőtanácsos vezetése mellett működő erdőigazgatóság által kiállított 
változatos termeivények, fényképek, modellek és iparczikkek kötik 
le figyelmünket. Egy festmény a g. Kayser Sándor m. kir. erdő
tanácsos, sz. k. v. százados műszaki vezetése mellett épült Sokolja-
völgyi erdei vasút egyik sziklás szakaszát tünteti fel, amely élénken 
feltünteti a leküzdött nagy terepnehézségeket. 

POSTYEN 
C S U Z , K Ö S Z V É N Y , ISCHIA S É S I Z Z A D M Á N Y O K 

á páratlan 
Lakások nagy választékban 
a legnagyobb kényelemtől a 
legszerényebb igényekig :: :: 

Ellátás biztosítva, felvilágosis 
tás , prospektus : 

F Ü R D Ő I G A Z G A T Ó S Á G , 

P Ö S T Y É N . 

Egyesületünk tagjai az 
eddigi kedvezmények* 
ben most is részesülnek. 



Fenyőlomb mint állati takarmány. Arenander E. O. svéd 
professzor a kísérletek egész sorát tette közzé, amelyek arra irá
nyultak, hogy fenyőlombból állati takarmányt állítson elő. Ez a 
takarmány különösen alkalmas volna lovak, marhák, juhok és kecskék 
táplálására. Az elkészítés legjobb módjának a következő bizonyult: 

Először az ágakat szétvagdossák, azután a tűleveleket és a 
kis ágakat fújtatóval különválasztják, majd egy czentrifugális mal
mon, vagy egy úgynevezett desintegrator-on megőrlik, mialatt a 
nagyobb ágak visszamaradnak és tüzelőanyagnak használtatnak fel. 
A darát tartályokban vízgőznek teszik ki, miközben terpentin és 
éterikus olajok szabadulnak fel, amiket kondenzálnak és össze
gyűjtenek. Ha a tűlevéldarát azonnal használatba akarjuk venni, 
hordókba vagy hasonló tartályokba rakják és erjesztésféle eljárás
nak vetik alá, amely alatt 50 kilogramm darához mintegy lVa 
kilogramm kovászt kevernek az erjesztés czéljából, amire az 
egészet 30—40 fokos hőmérsék mellett 48 óra hosszat állani 
hagyják. Erre igazi darát és pogácsát kevernek hozzá az etetés 
alkalmával és ezzel a takarmány készen van. 

A fenyőlombból előállított takarmány mindenféle tápanyagot 
tartalmaz, ami az állatok eltartásához szükséges. Az ilyen takar
mánynyal etetett tehenek több tejet adnak és tejük bőségesebb 
zsírtartalmú, mintha egyéb takarmányt esznek. 

Megváltozott erdőgondnoksági székhely. A földmivelésügyi 
miniszter a vojnici kir. erdőgondnokság székhelyét Vojnicról 
Karlovacra helyezte át. 

Kurzusok katonák részére az erdészeti főiskolán. F. évi 
június havában a téli félév anyagát felölelő kurzus tartatik. 

A nyári félévi kurzusra a beiratkozás és leczkekönyvaláirás 
július 15—16-án lesz. Július 17-én kezdődnek az összevont elő
adások és gyakorlatok, s tartanak augusztus 14-éig, augusztus 16-tól 
augusztus hó 24-ig a rendes vizsgák lesznek. Jelentkezésnél a meg-
szakitásnélküli katonai szolgálatot kell igazolni s egyúttal a katonai 
szabadságlevél is bemutatandó, az első évesek azonkívül az eredeti 
gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítványt tartoznak be
szolgáltatni. 

A vizsgálatok letevése és kurzus hallgatása végett a katona
ságtól szabadságolt főiskolai hallgatók és végzett középiskolai tanulók 



kötelesek ugy megérkezésük, mint távozásuk alkalmával a fő
iskolai rektor vagy helyettesénél személyesen jelentkezni, mely 
alkalommal a főiskola részéről igazolványt, illetőleg bizonyítványt 
fognak kapni arról, hogy beiratkozásra itt jelentkeztek s hogy a 
főiskolán szabadságuk egész tartama alatt tényleg tanulmányaikat 
folytatták vagy vizsgákat tettek. Ezen okmány előljáró parancsnok
ságuknak bemutatandó. 

Seetor fadöntőgép. Az Erdő- és Mezőgazdasági Műszaki R.-T. 
(Budapest, VII., Kertész-uteza 50. sz.) a Sector nevű fadöntőgépet 
f. hó 3-án mutatta be a székesfőváros egyik rákosi erdőrészletében. 
A gép, amely trapéz alakú aczélkeretben mozgó lánczfürészből áll, 
amelyet egy hordozható benzinmotor hajt, erős nyár- és ákácz-
törzseket könnyedséggel szelt át és a dőlés irányának megszabása 
végett nem nélkülözhető hajk készítésére is alkalmas. 

Különösen sik vagy csak kevéssé lejtő területen álló, nem 
túlságosan vastag törzsek döntésére és rönkökre való felszelésére 
látszik alkalmasnak s erdészeti kísérleti állomásunknak lehetne 
feladata, hogy használhatóságát kipróbálja és az üzem gazdaságos 
voltát is bizonyító adatokkal támogassa. 

A fenyőeser t í rmelés fokozása. Tekintettel a fokozott cserző-
anyagszükségletre, a Bőripari Központ körlevélben értesítette az 
érdekelteket, hogy a rendelet értelmében a központnak felajánlandó 
összes fenyőcserkészleteket az idei hántásra megállapított maximális 
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árak alapján (csöves fenyőcser 31 K, zúzott fenyőcser 38 K és 
őrölt fenyőcser 40 K 100 kg-kéni) átveszi. Minthogy a termelés 
fokozása fontos hadiérdeket képez és az árak a tavalyi áraknál 
jóval magasabbak, a Bőripari Központ elvárja, hogy a csertermelők 
mindent el fognak követni arra, hogy termelésüket a bőripar el
látása szempontjából kívánatos mennyiségre fokozzák. 

Adományok. Folyó évi május hóban befolyt 
1. Az I. Ferencz-József-alapra: Bártfa vidéki járási erdő

gondnokság tapolytarnói v. urb. nevében 82 K, Magyar Amerikai 
Faipar R.-T. 1572 K 80 f, Rimaszombati járási erdőgondnokság 
perjései v. urb. nevében 30 K, Krausz Dávid és Fia 263 K 99 f, 
Ugocsakomlósi v. urb. 66 K 69 f, Mermelitei v. urb. 97 K 58 f, 
Szepesbéla város 11.286 K 74 f, Hátmegi v. urb. 79 K 91 f, 
Kelemenfalvi v. urb. 10 K 10 f, Vernári v ^ r b . 210 K, Korach 
Hermann és Társa 397 K, Viski közbirtokosság 241 K, Zólyom 
város 397 K 37 f, Zólyombucsi v. urb. 317 K 41 f, Nagyábránkai 
v. urb. 17 K 71 f. 

Apatini m. kir. erdőgondnokság gyűjtése 60 K (ehhez hozzá
járultak: Terray Qyula 10 K, Fischer János 10 K, Fischer Kristóf 
10 K, Fischer József 10 K, Weiszgerber Mihály 10 K, Haás 
Miklós 10 K). 

Beregszőllősi körjegyző 31 K 12 f, Szurdákfalvi v. urb. 14 K 
34 f, Dovallói v. urb. 200 K, Farkas Smil dragomérfalvi köz
birtokosság faeladásából 363 K, Árvái közb. uradalom 1000 K, 
Gelenczei v. urb. 101 K 55 f, Koháryházai v. urb. 140 K, Német
lipcsei járási erdőgondnokság a németlipcsei közbirtokosság nevé
ben 1412 K 52 f, gróf Zichy Béla 200 K, Panhényi János 10 K, 
Zbinyovszky Lajos 20 K, Szarkássy János 20 K, gróf Dessewffy 
Miklós urad. 200 K, Gyulafehérvári püsp. urad. 200 K. 

A gyűjtés kezdete óta befolyt 266.612 K 35 f. 

2. A Wagner-Károly-alap javára: Faértékesitő hivatal Haasz 
Frigyes, Kronberger Zsigmond, Ehrlich Emil, Schantzer Ignácz, 
Luftschitz István, Gáspár Fülöp, Sillbermann Aladár, Jánosi Engel 
Gyula, Rényi Oszkár, Wünscher Frigyes, Telts Adolf urak nevé
ben (1 K bélyegjegy levonásával) összesen 499 K. 

Fogadják a nemesszivü adakozók az Országos Erdészeti 
Egyesület őszinte köszönetét! 



A jegenyefenyő tühullásáról. Ismeretes, hogy a jegenye
fenyők tűhullását egy meglehetősen elterjedt élősködő gomba 
{Lophodermium macrosporum) idézi elő. E. Mer kimutatta, hogy 
a jegenyefenyő tűinek a fertőzése és a fának a táplálkozási viszonyai 
között annyiban van összefüggés, hogy a tűlevelek bőséges kemé-
nyitőtartalma a fertőzéseket gátolja, mig ellenben a keményitő-
mentes vagy gyérkeményitőjü tűlevelek a gombát szaporodásra 
indítják, valamint, hogy közepes keményitőtartalom bőséges 
spóraképződést idéz elő. Legújabban E. Mer a Lophodermium 
nervisequum-ra. vonatkozólag azt tapasztalta, hogy ezen a gombán 
is hasonló viszonyok állanak fenn a gazdanövény tekintetében; a 
szóban torgó gombafaj a fiatal és erőteljes növekedésben levő tű-
levelekben nem képes megélni. A gyenge növekedésű tűlevelek-
ben csak lassan tenyészik és nem képez spórákat, vagy csupán 
kevés apró spórát fejleszt. Csakis a középerős növekedésű tűleve-
lekben következik be határozott és gyors fertőzés teljes spóra
képződéssel. Másik sajátszerű megfigyelés az, hogy a gomba 
hiányos életviszonyok között képes a fejlődését néhány hónapig 
megszakítani és azt a beálló kedvező körülmények után ismét 
folytatja. Különösen terjedelmesek a gombától való károsítások 
a természetes felujulásokban és az olyan csemetekertekben, ame
lyeknek a talaja sovány, azt nem éri elegendő napfény, vagy 
pedig ahol a csemeték kelleténél sürübb állásban tenyésznek. 

S. K 
A fenyőfák vörösredvesedéséről . A fenyőfák vörösredve-

sedésének az okozója tudvalevőleg a Trametes radiciperda nevü 
élősködő gomba, amely által előidézett bomlási jelenségek az 
erdőkben a vízszállításban többé nem tevékeny fakeményére 
szorítkoznak; csupán vizszegénység esetében terjed át a vörös-
redvesedés a háncsra. A betegség első időszakaiban hiányzik minden 
külső támaszpont a beteg törzsek felismerésére, ezért nincsen 
módunkban idejekorán való kivágást eszközölni. Dr. R. Hartig 
azon a nézeten van, hogy a fa elhal, amint a gyökerek összességét 
a redvesedés megtámadta; ilyen elhalást azonban Fr. Sauer 
sohase látott, mivel a törzseket már előbb, élő állapotukban 
dönti el a szél. Az erdei fenyőnél csakis a tuskók kiásása 
tközben győződnek meg arról, hogy a gyökerek fertőzöttek, a fák 



látszólagos ok nélkül halnak el. A vörösredvesedés gombája a 
fertőzés góczpontjától kiindulva czentrifugális irányban terjed 
tovább és a fertőzési képessége jelentékeny foku. fi. Boden azt 
hiszi, hogy a vörösredvesedés megjelenésének a bőséges nitrogén
tartalom az oka; ezért fenyőerdőkben nem szabadna istállótrágyát 
és nitrogéngyüjtő baktériumokat megtűrni. A gomba az ő tapasz
talása szerint völgykatlanokban, nyirkos talajokon, mohás hegy
oldalakon nem fordul elő. Éppen az ellenkezőjét látta azon
ban Ft. Saiier; a gyökerek a humuszban (televény) bővelkedő 
talajokban mélyebbre hatolnak lefelé és a redvesedésre sokkal 
hajlamosabbak. Némelyek állítása szerint a szántóföldön való első 
telepitvény fái nagyon szenvednek a vörösredvesedéstől. Annyi 
azonban bizonyos, hogy a vörösredvesedés aránylag csekély fok
ban jelentkezik a tenyészőhely talajbeli körülményeinek bizonyos 
optimuma esetében. Az egyes fenyőfanemek hajlamossági viszonyai 
még nincsenek kellőképen megállapítva. A leglényegesebb óvó
intézkedés az, hogy a gyökérzet sérülései kerültessenek és a lucz-
fenyőt iparkodjunk kevert állásban telepíteni. S. K 

Tájékoztató hivatal . A cs. és kir. hadügyminisztérium többször 
nyilvánított óhajnak eleget teendő, szállítási ügyekben való fel-
világositásadás végett Budapesten tájékoztató hivatalt szervezett, 
amely már a legközelebbi napokban megkezdi tevékenységét. A ki
rendeltség czélja az érdeklődő szállítóknak a hadügyminisztérium
mal való közvetlen érintkezését megkönnyíteni. Felvilágosítást ad 
a feleknek mely hatóságokhoz kell fordulni szállítási ajánlataikkal, 
van-e kereslet az egyes czikkekben, a szükséges nyomtatványokat 
rendelkezésükre bocsátja stb. A tájékoztató hivatal a m. kir. keres
kedelmi múzeum helyiségeiben V., Akadémia-u. 3. sz. alatt van. 



VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

{Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelezö-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

Petényi Keresztély m. kir. erdőtanácsos boszn.-hercz. főerdőtanácsossá, 
továbbá Mac/i Rudolf, Frttz Károly és Karop Károly boszn.-hercz. erdőtanácsosok 
•szintén főerdőtanácsossá, Peschant Wratislaw boszn.-hercz. erdőgyakornok erdő
gondnokká neveztetett ki. 

* 

A m, kir. földmivelésügyi miniszter Orosz Antal in. kir. főerdőtanácsost, 
a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal főnökét — sok éven át teljesített hű és hasznos 
-szolgálatainak elismerése mellett — saját kérelmére végleges nyugalomba helyezte. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Szabó Benedek segéderdőmérnököt 
kinevezte az államerdészeti tisztviselők összesített közös rangsorozati létszámába 
m. kir. erdőmérnökké Csíkszeredára és szolgálattételre beosztotta a csíkszeredai 
m. kir. állam erdőhivatalhoz. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Szilágyi Bertalan m. kir. erdőtanácsost, 
sok éven át teljesített hű és hasznos szolgálatainak elismerése mellett, saját 
kérelmére végleges nyugalomba helyezte. 

A m..kir. földmivelésügyi miniszter Kincses József m. kir. erdőtanácsost, 
•sok éven át teljesített hű és hasznos szolgálatainak elismerése mellett, saját 
kérelmére ideiglenes nyugalomba helyezte. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Deák Qerő ni. kir. segéderdőmérnök
nek állami szolgálatáról történt lemondását tudomásul vette. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Stojanovic Illés kir. erdő
mérnököt Skaréról Otocacra, Jellmann Béla kir. erdömérnököt Otoéacról Fuzinére, 
Bella János kir. segéderdőmérnököt pedig Fuzinéről Skarera erdőgondnoknak. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Gösswein Lajos kir. erdő
mérnököt Ogulinból, Stiopu János kir. segéderdőmérnököt pedig Zagrebből 
Vinkovcire. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Braxatoris Zoltán m. kir. 
<erdőmérnököt Máramarosszigetről Palánkára (erdőgondnoknak). 



A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Csányi Aladár m. kir. erdő
mérnökgyakornokot a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság kerületéből: 
Feketebalogról a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületébe Máramaros-
szigetre. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Barsi Árpád m. kir. erdő
mérnököt Ungvárról a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság kerületébe Kolozsvárra 
s megbízta az építésvezetési teendők ellátásával. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a szolgálat érdekében áthelyezte Köllő 

Pál m. kir. főerdőmérnököt Beszterczéről Budapestre [a földmivelésügyi minisz
térium erdészeti (I/A) főosztályába], Györké Ernő m. kir. segéderdőmérnököt 
pedig az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágazatához való át
sorozás mellett Vadászerdőről Sepsiszentgyörgyre (a sepsiszentgyörgyi m. kir. 
állami erdőhivatalhoz). 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyző alap 
intéző bizottságának 1918. évi márczius hó 13-án tartott rendes évnegyedes ülésén. 

Jelen voltak: Kaán Károly miniszteri tanácsos, h. elnök; Ratkovszky Károly 
m. kir. főerdőtanácsos, előadó; Rochlitz Dezső, Arató Gyula miniszteri tanácsosok ; 
Ulreich Gyula kir. főerdőtanácsos, Kovács Aladár m. kir. főerdőtanácsos, 
Kacsanovszky József kir. főerdőtanácsos, Martian Livius, Szokolóczy József m. kir. 
főerdőtanácsosok; Dezsényi Jenő kir. erdőfelügyelő; Mentler Sándor m. kir. 
főerdőszámtanácsos, bizottsági tagok ; Geyer H. Viktor m. kir. erdőszámvizsgáló, 
az alap számvivője és Spettmann János m. kir. erdőtanácsos, az alap jegyzője. 

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést megnyitja. 
1. Jegyző felolvassa az alapnak az elmúlt évnegyed, vagyis az 1917. évi 

deczember hó 31-én mutatkozó pénzálladékára vonatkozó jelentést (kimutatást 
lásd a 241. oldalon). 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi. 
2. Jegyző jelenti, hogy a m. kir. földmivelésügyi miniszteri számvevőség 

erdészeti csoportja az alap számadását az 1918. évi február hó 23-án váratlanul 
megrovancsolta és azt teljesen rendben találta. 

A bizottság a váratlan rovancsolás megtörténtét és azt, hogy a számadások 
rendben találtattak, tudomásul veszi. 

3. Bodnár Richárd m. kir. főerdőtanácsos előterjesztésében jelenti, hogy 
az alapból 200 K-val segélyezett Mariska nevü leányát az 1917/18. tanévben a 
hátszegi kereskedelmi iskolába nem Írathatta be s ezért a segélyről lemond. 



Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alap vagyonának ál ladéka 1917/18. év II. negyedének végén. 

D
sz

ám
 

M e g n e v e z é s 

M . kir. 
posta
takarék

pénztárnál 

A m. földhitelintézetek 
orsz. szövetségénél 
(Altrulista banknál) 

Jegyzet 
j>> 
o 

M e g n e v e z é s 
készpénzben értékpapír 

Jegyzet 

u_ K f K ! t K f 

1. Álladék a  mult negyed végén 

Bevétel a folyó évnegyedben : 

17467 77 40179 34 425000 

2. 
3. 
4. 

Járulékok, adományoké ... 
Gyümölcsöző tőkék kama'jai... 
Különféle bevételek... . __ 

24867 22 
8365 

— 
— 

— 

5. 
6. 
7. 
8. 

Átuta lások( a P° s / f t a k ;P é , n z t - - [ ! o z 

\az Altruista bankhoz 
Értékpapírok eladásából ... 
Átfutó bevételek .. . . . . . . . 
Vásárolt értékpapírok ... ... 

— 
— 

10000 
— 

— 

1. kiad. 5. t. 

Összesen ... 42334 99 58544 34 425000 — 

Kiadás a folyó évnegyedben : 
1. 
2. 

Kifizetett segélydijak .. . . . . . . . 
Kezelési kiadások _. . 

21800 
54 53 

3. Különféle kiadások . 
' 4. 
5. 
6. 
7. 

Átutalások l a P ° f t

a t a k ; P ™ z - ; * ° | l az Altruista banktol 
Értékpapírok vásárlása.- _ 
Átfutó kiadások... ... . . . . . . . . . 
Eladott értékpapírok ... . . . 

10000 

— — — 
— 

I. bev. 8. t. 

Összesen .__ 31854 53 — — — -Levon/a a bevételből a kiadást, 
mutatkozik tiszta vagyon... . . . 10480 46 58544 34 425000 — 

Együtt ... ... — — 494024 SO - — 

Ebből az összegből esik: 
1. alaptőkére . . . . . . 364720 

22284 
107019 

450 

52700 

53869 

60 
51 
69 

2. tartaléktőkére ... ... 
3. folyó kezelésre . . . ... 

A folyó kezelésnél kimutatott 
összegből esik : 
a) 1916,1917. évre engedélye

zett segélyekre ... . . . . . . 
b) 1917/1918. évre engedélye

zett segélyekre . . . . . . 
c) 1917/1918. évi tiszta jöve-

* delem ... . . . . . . . . . . . . . 

— 

364720 
22284 

107019 

450 

52700 

53869 

60 
51 
69 

Budapest, 1918. évi január hó 2-án. 
Geyer H. Viktor s. k. 

m. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvevője. 



A bizottság a bejelentést tudomásul veszi, a 200 K segélyösszegnek be
szüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

4. Bartha Qábor m. kir. erdőtanácsos előterjesztett beadványában jelenti, 
hogy az alapból 200 K-val segélyezett Ilona leányát ebben a tanévben nem 
iskoláztathatja, mert Máramarosszigeten megfelelő helyen elhelyezni nem tudta 
s ennélfogva a segélyről köszönettel lemond. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi, a 200 K segélyt beszünteti és 
ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

5. Jegyző bemutatja" Rejtő Adolf m. kir. erdőtanácsos bejelentését arról, 
hogy az alapból 200 K-val segélyezett Oszkár nevü fiát az 1917/18. tanévre a 
m. kir. honvéd Ludovika akadémia I. évfolyamába felvették s ezért a segélyt 
nem veheti igénybe. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a 200 K segélynek beszüntetését 
és ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

6. Orencsák Károly m. kir. erdőszámtanácsos előterjesztésében jelenti, hogy 
az alapból 200 K-val segélyezett Valéria leánya az 1917/18. tanévben magánúton 
tanul s ezért a segélyről köszönettel lemond. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a 200 K segélynek beszüntetését 
és ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

7. Demeczky Jenő m. kir. főerdőszámtanácsos előterjesztett beadványában 
jelenti, hogy az alapból 200 K-val segélyezett Paulin nevü leánya tanulmányait 
az 1917/18. tanévben orvosi vélemény alap án nem folytathatja s ezért a segélyt 
rendelkezésre bocsátja. 

A bizottság a bejelentés figyelembevételével a 200 K segélynek beszüntetését 
és ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

8. Jegyző előadja, hogy Furherr János m. kir. erdőtanácsosnak az alapból 
200 K-val segélyezeti Olga nevü leánya az utalványozás végett bemutatott első 
nyugtával kapcsolatosan előterjesztett iskolai bizonyítvány szerint a gödöllői fő
gimnázium VII. osztályában nem rendes tanuló, hanem csak az órákra rendesen 
bejáró tanuló; kiadható-e ennek daczára a segély ? 

Minthogy az alap szabályzatának 21. § utolsó pontjában foglaltak szerint 
a rendkívüli vendég- és magántanulók a segélyezésből kizáratnak, ennélfogva a 
bizottság a bemutatott iskolai bizonyítvány alapján a segélyt nem folyósítja, 
hanem a 200 K segélyösszeget beszünteti s egész összegével ujabb segélyezésre 
való fordítását határozza el. 

9. Jegyző bemutatja özv. Batta Ferenczné bejelentését, mely szerint nevezett 
özvegynek István nevü fia egészségi okokból az 1917/18. tanévet nem fejezheti 
be; kéri egyúttal, hogy az István fiának időközben adományozott 100 K segély
felemelés a szintén 300 K-val segélyezett Rózsika nevü leányára átruháztassék. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a folyamodó István nevü fiának 
eredetileg adományozott 300 K segélyből a hátralevő négy havi 120 K-t kitevő 
részleteinek a beszüntetését s a szabályzat 16. §-ának 2. pontja értelmében a 
tartaléktőkéhez való csatolását határozza el. 



A bizottság a szabályzat 27. §-a értelmében egyúttal folyamodó ama 
kérelmének teljesítését határozta el, hogy a 100 K segélyfelemelésnek a hátralevő 
hónapokra eső s 40 K-t kitevő része a folyamodó Rózsika nevü leányára át
ruház tassék. 

10. Barsi Árpád m. kir. erdőmérnök jelenti, hogy az alapból 200 K-val 
segélyezett Ilonka nevü leánya az ungvári „Máriaház" nevü leánynevelőintézet
ben ingyenes alapítványi helyet nyert, kéri, hogy a segélyt ennek daczára meg
tarthassa. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi és mivel a gyermek neveltetése 
és taníttatása az elnyert kedvezményt mellett is jelentékeny pénzáldozatba kerül, 
a segélyösszegnek meghagyását határozza el. 

11. Kriszta Gyula in. kir. erdőtanácsos benyújtott kérvényében jelenti, hogy 
az alapból 200 K-val segélyezett Irén nevü leánya az „Angol kisasszonyok" 
eperjesi leánynevelőintézetében ingyenes alapítványi helyet nyert, de egyúttal 
kéri a segélynek meghagyását. 

A bizottság a bejelentés tudomásul vétele mellett a 10. pont alatti indoko
lással a segélyösszegnek meghagyását határozza el. 

12. Jegyző bemutatja Bodor Gyula m. kir. főerdőtanácsos kérelmét, mely 
szerint nevezett a Géza nevü fiának adományozott 200 K segélyt az eperjesi felső 
leányiskola V. osztályában tanuló Gizella nevü leányára átruházni kéri. 

Minthogy Gizellának az elmúlt tanévi bizonyítványa, valamint az a tan
intézet, melyet a jelen tanévben látogat, az alapszabályzat követelményeinek 
teljesen megfelel, a bizottság a szabályzat 27. §-a értelmében a kérelem teljesítését 
határozza el. 

13. Özv. Schlachta László kérvényében az intéző bizottságnak az 1917. évi 
deczember hó 11-én tartott ülésén 10. pont alatt hozott határozatával kapcsolat
ban, mely szerint az alapból 500 K-val segélyezett Erzsébet nevü leányának 
segélye beszünlettetett, most jelenti, hogy leánya nem magánúton tanul, mint azt 
annak idején bejelentette, hanem a máramarosszigeti felső leányiskola V. osztályá
nak rendes tanulója s kéri, hogy a bizottság a segélyt visszaadni kegyeskedjék. 

Minthogy a folyamodónak Erzsébet nevü leánya a bemutatott iskolai 
bizonyítvány szerint a szabályzat rendelkezéseinek megfelelő tanintézetben rendes 
tanuló, a bizottság az időközben felszabadult segélyösszegekből a folyamodó 
gyermeke részére 400 K segélynek adományozását hozza javaslatba, mert az 
eredeti 500 K-ból 100 K annak idején folyamodónak György nevü fiára át
ruháztatott. 

14. Ladányi Frigyes m, kir. főerdőmérnök előterjesztésében jelenti, hogy 
az alapból 200 K-val segélyezett Jenő nevü fia, aki a selmeczbányai erdészeti 
főiskola I. éves hallgatója, az 1918. évi márczius hó 15-én katonai szolgálatra 
bevonul s kéri a segélynek az egész tanévre való meghagyását. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi és minthogy folyamodó fia a 
bejelentés szerint a II. félévre már beiratkozott, egyúttal elhatározza a bizottság, 
hogy az egész tanévi segélyt kiadja abban az esetben, ha folyamodó igazolja, 
hogy a II. félévi vizsgákat is letette. 
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15. Jegyző jelenti, hogy az apatini in. kir. erdőhivatal értesítése szerint 
özv. Florek Jánosnéval a pályázati felhívás annak idején tévedésből nem közöltetett. 

A bizottság erre való tekintettel az 1917. évi deczember havi ülésén a 
18. pont alatt hozott határozatának alkalmazásával a folyamodó Jolán nevü leányá
nak az időközben felszabadult segélyösszegekből 300 K segélynek adományozását 
hozza javaslatba. 

16. Jegyző bemutatja Fangh József ny. m. kir. erdőszámellenőrnek be
jelentését arról, hogy nevezett az 1917. évi június havától hat heti katonai ki
küldetésben volt a fronton és emiatt késett el kérvényével a kiszabott határidőig. 

A bizottság a bejelentett körülménynek méltánylásával s az 1917. évi 
deczember havi ülésen a 19. pont alatt hozott határozatának megfelelően a 
folyamodó Valéria nevü leánya részére az időközben felszabadult segélyösszegből 
200 K segélynek adományozását hozza javaslatba. 

17. Jegyző javaslatba hozza, hogy 3—8. pont alatti határozatokkal be
szüntetett és a szabályzat 28. §-ának rendelkezése szerint ujabb segélyezésekre 
fordítandó 1200 K-nak az a része, mely a 13., 15. és 16. számok alatt tárgyalt 
900 K segélyadományozás után még megmarad, az évi segélyek eredeti ki
osztásánál megállapított sorrendben folytatólagosan három gyermek segélyének 
100 K-val való felemelésére fordíttassák. 

A bizottság a javaslat elfogadásával elhatározza annak javaslatba hozatalát, 
hogy: 

1. Boór Károly Piroska leányának, 
2. özv. Friebeisz Oyuláné Lenke leányának és 
3. özv. Lakner Lajosné Erzsébet leányának segélye 100—100 K-val fel

emeltessék. 

18. Jegyző bemutatja a Hadsegélyző Hivatalnak aziránt benyújtott kérelmét, 
hogy a bizottság az alapnak a m. kir. postatakarékpénztárnál kezelt törzsbetét 
után az 1917. évre eső kamatát hadsegélyezési ezélokra engedje át. 

A bizottság, minthogy a hatáskörébe utalt alapnak is segélyezés a rendel
tetése, a kérelmet figyelembe nem vehette s teljesíthetőnek nem találja. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 

K. m. f. 

Kaán Károly s. k. Ratkovszky Károly s. k. 
miniszteri tanácsos, h. elnök. m. kir. főerdőtanácsos, előadó, 

Spettmann János s. k. 
ni. kir. erdőtanácsos, jegyző. 



A m. kir. minisztériumnak 2095 . M. E. számú rendelete 

a fenyő- és tölgykéregért (cserért) követelhető legmagasabb árak 
megállapításáról. 

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intéz
kedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket 
rendeli: 

1. §• 
A fenyő- és tölgykéregért (cserért) követelhető legmagasabb 

árak az alábbiak szerint állapittatnak meg. 

A) Fenyőkéreg : 

egészséges, száraz, legfeljebb 3 5 % pikkelyes kérget tartalmazó áru 
100 kilogrammonként: 

a) csöves (szálas) állapotban 31 K, 
b) törve vagy aprítva 38 K, 
c) őrölve 40 K. 
Ha az áru 35%-nál több pikkelyes kérget tartalmaz, az ár a 

pikkelyes kéreg minden további 1%-a után 100 kilogrammonként 
15 fillérrel alacsonyabb. Az áruban levő romlott cser értéktelennek 
veendő. 

A) Tölgy kéreg: 

egészséges, száraz, legalább 5 0 % elsőrendű és legfeljebb 5 0 % 
másodrendű kérget tartalmazó áru 100 kilogrammonként: 

a) kötegben 35 K, 
b) vágva 38 K, 
c) őrölve 40 K. 
Rosszabb minőségű áruért csak megfelelően alacsonyabb ár 

követelhető. Ezen ár kiszámításánál az áruban található elsőrendű, 
tölgykéreg 100 kilogrammonként: 

kötegelt árunál 42*50 K-val, 
vágott árunál 45-50 K-val; 

másodrendű tölgykéreg 100 kilogrammonként: 
kötegelt árunál 27*50 K-val, 
vágott árunál 30*50 K-val; 



harmadrendű tölgykéreg 100 kilogrammonként: 
kötegelt árunál 17 - 50 K-val, 
vágott árunál 2 0 5 0 K-val veendő a legmagasabb ár kiszámításá

nak alapjául. 
Az áruban levő romlott cser értéktelennek veendő. 
Az A) és B) alatt meghatározott legmagasabb árakba a rakodó

állomáshoz való szállítás és a vasúti kocsikba (hajókba) való be
rakás költsége is be van számítva. 

A vételár hitelezése esetében a megállapított legmagasabb áron 
felül követelhető kamat kamatlába legfeljebb 2°/o-kal haladhatja 
meg az Osztrák-Magyar Banknak az ügylet megkötésekor érvény
ben volt váltóleszámitolási kamatlábát. 

Ha az eladó az árut a vevő kívánságára későbbi szállításra 
beraktározta, a legmagasabb áron felül megegyezés alapján a 
szokásos raktárdíj és egyéb költség megtérítését is követelheti. 

2- §• 

Vámkülföldről való beszerzésekre a jelen rendelettel meg
állapított legmagasabb árak nem terjednek ki. 

3. §. 

A jelen rendeletben foglalt rendelkezések alkalmazást nyernek 
a jelen rendelet életbelépése előtt vállalt szállítási kötelezettségekre 
is annyiban, amennyiben azok a jelen rendelet életbelépésének 
napján még nem voltak teljesitve, a netalán kikötött magasabb árak 
helyett e szállításoknál is csak a jelen rendelettel megállapított leg
magasabb árakat lehet követelni. 

4. §• 

Indokolt esetben a kereskedelemügyi miniszter a jelen rendelet 
rendelkezései alól kérelemre kivételt engedhet. 

5. §. 

A jelen rendelet hatályának ideje alatt tilos tölgy- és fenyőkérget (csert) a 
jelen rendele! ellenére a megállapított legmagasabb árnál drágábban árusítani 
vagy vásárolni. 

Aki a tilalmat megszegi, vagy megszegésénél bármilyen módon közreműködik, 
kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással és kétezer koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendő. 



A büntetés kiszabásánál súlyosbító körülményként kell figyelembe venni 
azt, ha a terhelt a rendelet rendelkezéseit bármely módon megkerülésükkel 
törekedett kijátszani, különösen, ha e rendelkezések kijátszását különleges meg
térítések követelésével aránytalan költség felszámításával vagy azzal kísérelte meg, 
hogy az ár tekintetében korlátozás alá eső áru eladásával kapcsolatban olyan 
árunak a piaci árát nyilvánvalóan meghaladó áron való megvételét, vagy a piaci 
áron nyilvánvalóan alul maradó szállítását követelte, amely árura nézve a követel
hető legmagasabb ár hatóságilag megállapítva nincsen. 

A jelen §-ba ütköző kihágás miatt nem büntethető az, aki a követelt árt 
a jelen rendelet ellenére megígérte vagy megfizette, ha a kihágást a hatóságnál 
feljelenti. 

Azon készlet tekintetében, amelyre nézve a kihágást elkövették, a büntető 
eljárás során a törvény értelmében elkobzásnak van helye. Az elkobzott készlet 
értékének egyötöde a feljelentőt, többi része a felmerüli költség levonásával a 
Hadirokkantak Segélyalapját illeti. 

E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető
bíróságnak, az államrendőrség működési területén pedig a m. kir. államrendőrség
nek hatáskörébe tartozik. 

Horvát-Szlavonországokban e kihágás miatt az ott érvényes jogszabályok 
szerint hivatott hatóságok járnak el. 

6. §. 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe. Hatálya a magyar 
szent korona országainak egész területére kiterjed. 

A jelen rendelet életbelépésével a m. kir. minisztérium 
1353/1917. számú (a Budapesti Közlönynek 1917. évi április hó 18. 
napján megjelent 89. számában kihirdetett) rendeletének tölgy- és 
fenyőkéregre vonatkozó része hatályát veszti, de az idézett rendelet 
hatálya alatt keletkezett jogviszonyokra és elkövetett kihágásokra 
ezentúl is alkalmazást nyer. 

Budapest, 1918. évi május hó 10. napján. 

Dr. Wekerle Sándor s. k. 
m. kir. miniszterelnök. 
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1918. évi május hóban. 

A rövidítések m a g y a r á z a t a : 

Az ikáczfa monográfiája = Am. 
Alapítványi kamat . = ak. 
Alapítványi tőketörlesztés _ = att. 
Alapítványi tökekiegészités — attkg. 
Altiszti segélyalap = Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Báró Bánffy D . alapítvány = B B a . 
Bed* Albert alapítvány = BAa. 
Bükktüzifa romlása stb = Bír . 
Egyéb bevétel . . . = Egy. 
Erdei facsemeték nevelése = Ecs. 
Erdészeti Oéptan = Egt. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei = EL. 
Erdészeti Növénytan II. rész = Nvt. II. 
Erdészeti rendeletek tára . . . = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár = Npt. 
ErdŐ" czimü lap = Eld. 

Erdőőr — ... = Eő. 
Erdőrendezéstan (Bel.) = Rz. 
Erdőrendezéstan (Fekete) . . . = Rzf. 
Erzsébet királyné alapítvány = E. a. 
Értékpapírok kamatai = Ék. 
ftr*ekezések az erdörendezés köréből = Ee. 
A fenyőfélék fájának összehasonlító 

szövettana — — = Fősz. 
Fából készült czukor és alkohol _ = Fcza 
Fatömegtáblák = Ftb. 
[. Ferencz József-alapitvány = I . F . J . a. 

Hazánk házi faipara (Oaul Károly) = H. F . 
Hirdetési dij az E . L . - b a n _ . . . _ = hd. 
Hirdetési dij az ,Erdő"-ben = Ehd. 
Hirsch Istvánné, szül. Kraft Ar.na 

segélyalapítvány — H. I. a. 
Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Kedvezményes lapdij = kid. 
Készpénzalapitvány = k. a. 
Külföldi fanemek tenyésztése = Kft. 
Lakbér = lb. 
Lapdij (Erd. Lapok) = ld. 
Legelő-erdők berendezése . . . — — — M. L. 
Magyar Erdészeti Oklevéltár __ . . . = EOT. 
Népszerű növénytan — N. Nvt. 
Nyugdijalap = Ny. a. 
Perköltség = Prk. 
Postaköltség = pk. 
Rendkívüli bevétel = rb. 
Rendszeres növénytan I. R. — — — Rnt. 1 
Szantner Gyula-alap = Sza. 
Szálaló Erdők Berendezése = Szeb. 
Székesfehérvári ism. alap = Sz. i. a. 
Tagsági dí j . . . = td. 
Tangens-táblázatok = Tt. 
Qr. Tisza Lajos-alapítvány = T L a . 
Tölgy és Tenyésztése = Töt . 
Wagner Károly alapítvány— = WK> 

Apatini erdőhiv. hd. 2460, I. F. J . a. 60-—. Ambrus Lajos td. 10-—. 
Argyelán György Eő. 6-—, pk. —-62. Andor Károly Eő. 6'—, pk. — -62. Árvái 
közbirt. I. F. J . a. 1000'—. Arz Károly td. 20-—. Binder József td. 20-—. Bund 
Károly üb. 2-50. dr. Bedő Albert lb. 175-—, üb. 3-50. Bártfai erdőgond. I. F. J . a. 
82*—. Bélkirálymezői v. urb. hd. 32-05. Benedek Albert td. 20-—. Berecz János 
td. 20'—, Belházy Géza td. 20'—. Babos József attkg. 80-—. Bogyó István Eld. 
6 -—. Burdáts János ak. 16 -—. Boitner Gyula td. 20"—. Beregszőllősi körjegy. 
I. F. J. a. 21-12. Budovszky János td. 20-—. Boros Marczell td. 20-—. Benkő 
Gyula Eő. 12 -—. Bartha Béla td. 20-—. Békés község hd. 18 -10. Beszterczebányai 
püsp. hd. 15-60. Bácsi Ferencz áb. 3-—. Czillinger János lb. 450 -—, üb. 1*—, 
td. 20-—. Comaniciu János ak. 32-—, npt. 4'—, pk. —-50. Csetneki közb. ld. 
20-—. Dujié Brankó ld. 20-—. Drágán Gyula td. 20-—. Dovallói v. urb. I. F J . a 
200-—. gr. Dessewffy Miklós urad. I. F. J . a. 100-—. Érczhegyi Géza lb. 312-50, 
üb. L50. Erős Gyula td. 20'—. Erdészeti mag. és esem. term. r.-t. hd. 54-60. 
Erdélyi r. kath. status attkg. 100-—. Egri főkápt. attkg. 100-—. Az „Erdő" cz.. lapra 
839-13. dr. Fekete György lb. 180-—, üb. 1-—. Friedmann József td. 20-—. Fait 
János Eő. 6-—. Ferster Ede td. 36-—. Faértékesítő hiv. WKa. 300 — és 199-— 
Földhitelintézet ék. 3303-—. Ferenczi Sándor td. 20-—. Farkas Emil I. F. J . a. 

-363-—. Ferenczi Lajos td. 32-—. Fatermelő r.-t. hd. 39 10. Gaal Károly lb. 150-—, 



üb. 1-50. Gerstbrein Károly Rz. 6'—, Ftb. 4*50, pk. —"75. n. Ghyczy Emil jog
utódja dr. Ghyczy Kálmán attkg. 100'—. Gruber Gyula td. 10*—. Geyer H. 
Viktor td. 20-—. Gasparec Lajos td. 20-—. Gödöllői erdőhiv. attkg. 8 0 — . 
Gelenczei v. urb. I. F. J . a. 101 -55. Gyulafehérvári püsp. urad. I. F. J . a. 200*—. 
Hauser Margit lb. 200*—, üb. 1*—. Héjas Kálmán td. 4*—. Herédy Kálmán td. 
20*—, npt. 4*—. dabasi Halász Géza attkg. 80*—. Halmi Károly td. 10*—. 
Hátmegi v. urb. I. F. J . a. 76*91. Homaga Bertalan 31*68. Hammerstein Lipót 
Eő 6*—, pk. —•62. Igló város attkg. 100*—. Ittu Mihály td. 20*—. Irinyi Aurél td. 
4*—. Juhász László Eő. 6*—, pk. —*50. Junghaus E. erdőg. hd. 189*—. Koppány 
Lajos td. 20*—. Korcsmáros és társa lb. 225*—, pk. —*50. Képviselőház ld. 20*— 
Koller János attkg. 20.—. Kálmán Béla ld. 10*—. Krausz Dávid és fia I. F. J . a. 
263 99. Kelemenfalvi v. urb. I. F. J . a. 10*10. Kilián Frigyes ld. 18*—. Klaus
berger József td. 20*—. Kónyi József td. 12*—. Kirinyi Béla attkg. 80*—. Kessler 
Ödön td. 20*—. Kertész László npt. 5*—, Eő. 6*—, pk. 1*25. Kolozsvár város 
kid. 10*—. Károlyi Árpád npt. 4*—. Kovács Antal td. 10*—. Koháryházai v. urb. 
I. F. J . a. 140*—. Kolossy Imre td. 20*—. Koredkó Ede Eő. 6*—, pk. —*85. 
Klein Sándor hd. 124*60. Kirkovits István npt. pót. 2*50, pk. —*72. Lippai fő
erdőhiv. hd. 24*60. Lehoczky János lb. 60*—, üb. 1*—. dr. Lázár Nándor ld. 
20*—. Liptóujvári főerdőhiv. attkg. 80*—. Lábas Elek Ftb. 4*50. Lőcse város 
attkg. 200*—. Magyar-amerikai faipar r.-t. I. F. J . a. 1572*80. Molcsányi Gábor td. 
10*—. Mannert Ferencz td. 10*—. Mikes János att. 50*—. Mach Alajos td. 20*—. 
Magyar faker. és faip. orsz. egy. ld. 20*—. Matusovits Károly td. 20*—. Mermclstein 
Mór I. F. J . a. 97*58. Molnár Ignácz Eő. 6*—, pk. —*62. Miskolczi ker. és gazd. 
bank r.-t. I. F. J . a. 397*—. Mihályi Péter örök. hd. 46*—. ifj. Maár Lajos Eő. 6*—, 
pk. —*62. Metzli Kamill td. 20*—, npt. 4*—. Milcsevics János Eő. 6*—, pk. —*60. Maier 
Béla áb. 10*—, Ecs. 3*—, Gtn. 4*—, pk. —*75. Markocsány István Eő. 24*—, pk. 
2*—. Murányi Károly td. 20*—. Molnár Joachim Eő. 6*—, pk. —*62. Nyiri Dénes 
td.20*—. Nagyábránkai v. urb. I. F. J . a 17*71. Nándorhegyi főszolg. hd. 42*60. 
Neuschloss Dezső Eő. 6'—, npt. 4*—, pk. 1*55. Nyári József Eő. 6*—, pk. —*60. 
Némellipcsei v. urb. I. F. J . a. 1412*52. Nagy György attkg. 80*—. Orsovai erdőhiv. hd. 
24-60. Persián Iván lb. 160*—, üb. fi*—. Pötyő Péter Eő. 6*—. Pinthoffer Károly 
Ftb. 9'—, pk. —*75. Przihoda Pál td. 20*—. Palotailvai v. urb. hd. 302*60. Pátria 
npt. 60*—. Plech József td. 20*—. Pirkner Ernő kid. 10*—. Pátria Enyt. 3*—. 
dr. Reitzer László lb. 440*—, üb, 1*—. Ráduly János td. 20*—. Rimaszombati 
jár. erdőg. I. F. J . a. 30*—. Rudnay Egyed td. 20*—. Rakonczai József Eő. 6*—, 
pk. —'62. Rozáry Árpád td. 20*—. Schroff Antal pk. 268. özv. Székács Ferenczné 
lb. 517*50, üb. 2*—. Szászmagyarós község hd. 52*10. Szőllősi Rezső td. 4*—. 
Szupp2k József td. 10*—. Szlimák János td. 20*—. Szakács György Eő. 6*—, pk. 
—*62. Schmidt Dániel Eő. 6*—, pk. —*60. Szauer Antal td. 20*—. Sugár Károly 
npt. 4'—. Szepesbéla város I. F. J . a. 11286*74. Schnell Lajos npt. 4*—, pk. —*85. 
Selmecz város attkg. 80*—. Szundákfalvi v. urb. I. F. J . a. 14*34. Szentistván 
tápszerművek r.-t. hd. 300*—. Szarkássy János I. F. J . a. 20*—. Térfi Béla td. 
20'—. Temesvár város attkg. 100*—. Tóth István td. 20*—. Tumidalszky István 
Egy. 72*50. Tanádi Emil td. 20*—. Táltos könyvker. Eő. 12*—. Terray Gyula 
attkg. 30'—. Tolnay Ferencz Eő. 6*—, pk. —*80. Tavy Gusztáv lb. 400'—, üb. 



1-50. Tótsóvári erdőhiv. hd. 75'—. Ujfalussy Mihály td. 20"—. Ugocsakomlósi 
v. urb. I. F. J . a. 65-69. Vernári v. urb. I. F. J . a. 210-—. Viski közbirt. I. F. J. a. 
241-—. Váczi jár. erdőg. Eő. 6 —, pk. —-60. Vető Gyula td. 52-—. Vaitzik Emil 
td. 20-—. Varga Károly td. 20*—. Vasjobbágyi v. urb. hd. 36-10. Várjon Géza 
td. 20-—. Veszprém város attkg. 200-—. Wáchter Gyula kl. 28-—. Wilde Ferencz 
td. 20-—. Wetzek M. hd. 5-—. Zalatnai v. urb. hd. 38-10. Zólyom város I.. F J. a. 
397-37. Zólyombucsi v. urb. I. F. J . a. 317-41. Zalatna k. e. hd. 45-60. Zbinyovszky 
Lajos I. F. J . a. 230-—. 

ú£ ú£ ó£ 



Az „Erdészeti Lapok" 1918. évi XI—XII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az E R D É S Z E T I L A P O K mel le t t m é r s é k e l t közlés i dijért 

a lap i r á n y á v a l n e m e l l enkező h i r d e t é s e k k iadatnak . 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 50 fillér, állás
keresleti hirdetéseknél 25 fillér. Táblázatos és garmond betűnél kisebb betü-
ffljtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. Ismételt meg
jelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 100 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

I I V D E l V M K t t l t T E R D É S Z E T I 
t ű leve lű - é s l o m b f a m a g v a k a t , 
e r d e i f a c s e m e t é k e t , 
é lősövényeke t , a z o k m a g v a i t , 
g y ü m ö l c s f á t , v a d o n c z o t , 
m i n d e n egyé b f a i s k o l a t e r m é k e t 

a j á n l , legjobb minőséget biztosítva, E r d é s z e t i M a g -
és C s e m e t e t e r m e l ő T á r s a s á g , Z a l a e g e r s z e g . 
Telefon: 134. Táviratczim: Magtermelők Zalaegerszeg 

(1. X I I . 6.) 
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STAINER GYULA 
c s . é s Kir . u d v a r i szá l l í tó . 

Z A L A E G E R S Z E G 

Már 53 év úta szállít elismert megbízható minőségben 

m i n d e n n e m ű : 

Kül- é s bel földi f enyő- , l o m b - é s 
g y ű m ö l c s m a g v a K a t , t ű - é s l o m b 
l eve lű f a c s e m e t é K e t , d i sz fenyőKet , 
s o r f á K a t , é l ő s ö v é n y eKet , g y ű m ö l c s -
v a d o n c z o K a t és m i n d e n e s z a K m á b a 

v á g ó m á s m a g v a K a t . 

Saját erdészeti csemetetelepek Zalaegerszegen 1 

g
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ru

 lelK
iism

eretes 
K

iszolgál 

A kontinens legnagyobb és legjobb hirnévneK örvendő hasonnemü vállalata ». 
(A 



Tölgy-, kőris- , hárs- , szil- , bükk-, dió-, 
gyertyánrönköket megvételr e keresek . 

KLE IM SÁIVDO R 
BUDAPEST, V. , Személynök-utcz a 19 . 

(3. VI I I . 2.) 

Hirdetmény. 7346/1918. szám. — Kassa szab. kir. város 
tanácsa 15—20 ezer ürméter 1917—1918. téli termelésű egészsé
ges bükkhasáb és bükkdorong, tölgyhasáb, tölgydorong és hántott 
cserfa szállítására ajánlati tárgyalást hirdet. 

Az egyes választékok elkülönítve szállitandók. 
Az ajánlatok ab berakó vasúti állomás teendők s határozottan 

kijelentendő, hogy a vasúti szállítás költségein kivül minden más 
költség, tehát a berakás és fuvarlevél költsége is eladót terhelik. 
A berakó állomás megnevezendő. 

A leszállítás 1918. évi október hó 1-én kezdendő és 1919. évi 
április hó végéig befejezendő és pedig akként, hogy a november-
deczember-január hónapokra a leszállítandó fának mintegy két
harmada essék. 

A vételár kifizetése tetszés szerinti részletekben eladó által 
kiállítandó számla alapján történik, amelyhez a fuvarlevélmásolatok 
csatolandók. 

A vásárló és ajánlattevő közötti jogügylet csak a város tanácsá
nak és faértékesitő hivatalnak jóváhagyása után válik jogerőssé. 

Az ajánlatok Kassa szab. kir. város tanácsához intézendők s 
legkésőbb 1918. évi augusztus hó l-ig terjesztendők be és a be
érkezés sorrendjében s legfeljebb 4 hét alatt elintézést nyernek. 

Ajánlattevők azt, hogy termelők, erdőbirtokosok vagy fa-
kereskedők, akik a háborús rendelkezések alapján tüzifaeladásra 
jogosultak s hogy saját fájukat értékesitik, vagy viszonteladók, 
községi bizonyitványnyal igazolni tartoznak, egyúttal pontosan 
megjelölni tartoznak a helyet is, ahol a felajánlott fájuk az erdő
ben vagy vasúti állomáson fekszik. 

Kassa, 1918. évi április hó 20-án. 
(4. III. 2) Dr. Blanár Béla s. k. 

polgármester. 



Bükk- és cserkeréktalpfa- és s ikárfűgyökéreladás . 1439/1918. 
szám. — A galgamácsai m. kir. erdőgondnokság szőllősarki fa-
rakodóján készletezett 10.000 darab cserkeréktalpfa, 2000—2000 
darabot tartalmazó öt eladási csoportban, a visegrádi m. kir. erdő
gondnokság suszterréti farakodóján készletezett 2000 darab bükk-
keréktalpfa, 500—500 darabot tartalmazó négy eladási csoportban, 
az isaszegi m. kir. erdőgondnokság isaszegi faraktárában készle
tezett mintegy 6 q sikárfűgyökér egy eladási csoportban, zárt Írásbeli 
ajánlatok mellett, nyilvános versenytárgyaláson eladatik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1918. évi június hó 19-én déli 12 óráig 
a gödöllői m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be, ahol az ajánlatok 
1918. évi június hó 20-án d. e. 10 órakor nyilvánosan fel
bontatnak. 

Az eladási csoportokról, kikiáltási árakról és leteendő bánat
pénzekről szóló kimutatás, továbbá árverési és szerződési feltételek, 
valamint ajánlati űrlapok és borítékok a gödöllői m. kir. erdő
hivatalnál és a galgamácsai, visegrádi és isaszegi m. kir. erdő-
gondnokságoknál szerezhetők be. 

Gödöllő, 1918. évi május hó 16-án. 
(7) M. kir. erdőhivatal. 

Faeladási hirdetmény. A hilibi közbirtokosság (Háromszék 
megye) közhírré teszi, hogy az erdejére jóváhagyott r. gazd. üzem
tervben tárgyalt „B" ü.-oszt. 7 F 0 k. holdján tövön az erdőben 
található s hivatalosan 991 m3 mű- és 379 m3 tűzifára becsült 
lucz- és jegenyefenyő faanyagát 1918. évi július hó 22-én Hilib 

Elvetet t szarvasagancsot, gyógyfüveket és mindennemű erdei 
termékeket minden mennyiségben vesz és ajánlatot kér Sándor 
Imre, Székesfehérvár. (5. II. 2) 

Erőtel jes ifjú, a reichstadti felsőbb erdészeti tanintézet I. év
folyamának végzett tanulója a szünidő (jun. 1—szept. vége) tartamára 
megfelelő állást keres csak Magyarországon vagy Qalicziában. 
Az illető a fafelvételben és gépírásban járatos. Ajánlatok „H. Fr. 
Brzezina, Forsteleve i. Reichstadt i. Böhmen" czimén kéretnek. (6) 



községházánál d. e. 10 órakor megtartandó szó- és írásbeli nyilt 
árverésen eladja. 

Vonatkozó eladási feltételek a kovásznai m. kir. járási erdő
gondnokságnál megtekinthetők. 

Hilib, 1918. évi május hó 22-én. 
<8) Szalay András 

közbirt. elnök. 

Fenyőfaeladás tövön. A tarfalui községi közös iskolaalap 
Tarfalu (Máramaros m.) a községházán 1918. év június hó 25-én 
d. e. 10 órakor tartandó zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen eladja a »Kleva" dűlőben a nagyméltó
ságú m. kir. földmivelésügyi minisztériumnak 87698/910. számú 
rendeletével eladásra engedélyezett 7 8 2 k. holdnyi területen tövön 
található fenyőfakészletét. 

A fakészlet a hivatalos becslés szerint 1080 darab szálfa- és 
275 darab rudasanyag 1062 ni3 műfatartalommal; kikiáltási ár, mint 
hivatalosan megállapított becsérték, 20.000 K, a bánatpénz 2000 K. 

A feltételektől eltérő, avagy távirati és utóajánlatok figyelembe 
nem vétetnek; a fakészlet becsértéken alul nem adatik el. 

A részletes árverési és szerződési feltételek megtudhatók az 
ökörmezői m. kir. jár. erdőgondnokságnál Huszton és az ökörmezői 
járási főszolgabírónál. 

Ökörmező, 1918. évi május hó 14-én. 
{9) Zombory Emil 

főszolgabíró. 

Pályázati hirdetmény. 2118/1918. sz. — A liptóujvári m. kir. 
főerdőhivatal ezúttal nyolcz erdőőri állásra pályázatot hirdet. 

Ezen állások az erdőgazdasági üzemi szolgálat ellátása czéljából 
vannak rendszeresítve. 

A pályázati kérvények 1918. évi június hó 30-ig az alulirt 
m. kir. főerdőhivatalhoz nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kaphatók. 
Liptóujvár, 1918. évi május hóban. 

(10) M. kir. főerdőhivatal. 



Fenyőfaeladás. 460/1918. sz .— Izaszacsal község az 1918. évi 
június hó 27-én, d. e. 10 órakor Izaszacsal községházánál tartandó, 
zárt írásbeli ajánlati versenynyel egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen eladja a „Fozset szkericse" nevü erdőrész 11 osztagában 
11-19 k. hold. erdőterületen kijelölt, megbélyegzett és folyószámmal 
ellátott 411 darab fenyőfatörzset, amelyek a hivatalos becslés szerint 
347 m3 műfát tartalmaznak. 

Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték, 5600 K, 
azaz ötezerhatszáz korona. 

Bánatpénz ennek 10°/o-a, vagyis 560 korona. Megkésett, avagy 
a feltételektől eltérő és utójánlatok figyelembe vétetni nem fognak. 

Az árverési és szerződési feltételek az izavölgyi m. kir. járási 
erdőgondnokságnál Máramarosszigeten és a községi elöljáróságnál 
Izaszacsalon megtekinthetők. 

Izaszacsal (Máramaros megye), 1918. évi május hó 12-én. 

Mandula Sándor (11) Bizó Nyika 
jegyző és néviró. biró. 

Faárverés i h i rdetmény. 1887/1918. sz. — A gömör-kishont-
vármegyei Tiszolcz nagyközség elöljárósága közhírré teszi, hogy 
1918. évi július hó 25-én, d. e. 12 órakor a Tiszolcz községházánál 
tartandó nyilvános szó- és írásbeli árverésen eladja a község 
tulajdonát képező erdő Sajba nevü dűlőjének mintegy 9 6 5 kat. 
holdján található fatömeget. Hivatalos becslés szerint a kihasznál
ható fatömeg mintegy 5576 m3 vörösfenyő, 273 m3 lucz- és jegenye
fenyő, 189 m3 juhar-, kőris- és szilműfa és 2954 m3 vegyes tűzifa. 

Kikiáltási ár 341.000 K. Kiszállítási határidő: bezárólag 1921. évi 
április hó 1-éig. 

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a nyustyavidéki 
m. kir. járási erdőgondnokságánál és Tiszolcz nagyközség elöl
járóságánál tekinthetők meg naponta d. e. 11—12 óra között. 

Nyustya, 1918. évi május hó 24-én. 

(12) Mariássy 
főszolgabíró. 



Gróf Károlyi László ur ő nagyméltósága füzérradvány hitb. 
uradalma két okleveles segéderdőmérnöki állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés megállapodás szerint. Az állások azonnal elfoglalhatok. 
Véglegesítés egy évi próbaszolgálathoz van kötve, mely után 
kinevezett a próbaév beszámításával az uradalmi nyugdíjintéz
ménybe felvétetik. 

Kérvények, bizonyítványok csatolásával, gróf ur ő nagyméltó
ságához czimzendők és az uradalmi erdőhivatalhoz — Füzér, u. p. 
Füzérkomlós — nyújtandók be. 
(13. II. 1.) Uradalmi erdőhivatal. 
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S Z E N T ISTVÁ N T Á P S Z E R M Ű V E K R É S Z V . - T Á R S . 
V A D É R T É K E S Í T Ő O S Z T Á L Y A 

BUDAPEST, X., MAGLÓDi-UT 17. SZ. 
T e l e f o n s z á m : J ó z s e f 5 9 — 4 3 . S ü r g ű n y c z i m : „ I s t v á n v a d B u d a p e s t " . 

ür Alaptőke 2,000.000 korona, -wa 

Üz le t fe le ink l ő s z e r s z ü k -
ség le te i t f e d e z z ü k . 

Raktáron tartunk v ö l l e r s d o r f i 
tö l tényeke t . 

H i r t e n b e r g i és p r á g ai tö l té -
nyeke t . 

Kívánatra beszerzünk r o thwe i l i 
tö l tényeke t i s . 

V a d s z á l l i t ó k o s a r a k a t kí -
v á n a t r a k ü l d ü n k . 

M i n d e n f é l e lőt t v a d a t kor
látlan mennyiségben a beszállítás
kor érvényben lévő maximális 
árban v á s á r o l u n k . 

Á l l a n d ó s z á l l í t ó i n k n a k 
ó v a d é k o t nyú j tunk . 

A legsimább átvétel. A leszállított vad értékét azonnal folyósítjuk. 

Versenytárgyalás i hirdetmény keskenyvágányu vasút 
nyomjelzésére. Az alulírott m. kir. erdőigazgatóság Nyárádvölgyé-
ben tervezett magánhasználatú keskenyvágányu vasút nyomjel
zésére nyilvános versenytárgyalást hirdet. 

Az általános vonalvezetést feltüntető térkép az alulírott m. kir. 
erdőigazgatóságnál Kolozsvárott megtekinthető. Az írásbeli ajánlat 
megtételéhez szükséges ajánlati űrlap és nyomjelzés feltételeit 



Pályázati hirdetmény. Alulirt erdőhivatalnál üresedésbe jött 
tizenhárom erdőőri állás betöltésére ezennel pályázat nyittatik. 

Pályázati határidő 1918. évi június hó 20-iká. 
Folyamodni szándékozók életkorukat, szakképzettségüket, katonai 

kötelezettségüket, feddhetlen előéletüket és egészségi állapotukat 
feltüntető okmányokkal felszerelt kérvényüket a fenti határidőig 
alulirt erdőhivatalhoz tartoznak benyújtani. 

Bustyaháza, 1918. évi május havában. 
(15) Magyar királyi erdőhivatal. 

Faárverési hirdetmény. Alulírott erdészeti hivatal zárt írás
beli ajánlatok utján versenytárgyalást hirdet az alább felsorolt 
erdőrészletek tövön álló fatömegére: 

I. Vágmogyoród II. vs. 2 tag, 28. és 29. részlet, 12 kat. hold 
12.655 törzs, 535 m3 lucz-, 2593 m3 erdei-, 45 m3 vörösfenyő-
haszonfa és 498 m3 vegyes tűzifa. Távolság Máriatölgyes vasúti 
állomástól mintegy 4 km. Kikiáltási ár 140.000 K. 

II. Bereta III. vs. 1 tag, 1—12. részlet, 3 1 5 kat. hold, 20.719 
törzs, 1101 m3 tölgy-, 8 m3 bükk-, 4 m3 juhar-, 201 m3 lucz-, 
2949 m3 erdei-, 3 m3 vörösfenyőhaszonfa és 1858 m3 vegyes tűzifa. 
Máriatölgyes vagy Illava vasúti állomástól mintegy 6 km. Ki
kiáltási ár 202.000 K. 

tartalmazó szerződés tervezete ugyanott 10 (tiz) koronáért meg
szerezhető. 

Az ajánlat mellékleteivel együtt, kellően lezárt és lepecsételt 
borítékban, a „M. kir. erdőigazgatóság Kolozsvár" 1918. évi június 
hó 30-ik napjának déli 12 órájáig kell benyújtani, a borítékra 
vezetett következő felírással: 

„Ajánlat a nyárádvölgyi vasút nyomjelzésére". 
Ajánlattevő tartozik bánatpénz fejében a „M. kir. erdőigaz

gatóságnál Kolozsvárott" vagy bármely más állami pénztárnál 
1000 (egyezer) koronát készpénzben, vagy kincstárilag elfogadható 
értékpapírokban letenni és az erre vonatkozó letéti nyugtát, vagy 
postai feladóvevényt az ajánlathoz csatolni. 

Kolozsvár, 1918. évi május hóban. 
(16) M. kir. erdőigazgatóság. 



III. Bellus V. vs. 2 tag, 22., 2 4 , 25. részlet, 2-5 kat. hold, 
2874 törzs, 671 m3 lucz- és 22 m3 vörösfenyőhaszonfa. Bellus 
állomástól mintegy 7 km. Kikiáltási ár 28.000 K. 

A részletes árverési és eladási feltételeket alulírott hivatal 
megkeresésre megküldi. 

Az írásbeli ajánlatok Poroszkán alulírott hivatalnál folyó 
évi június hó 28-án d. u. 5 óráig nyújtandók be, a kikiáltási ár 
10%-ának megfelelő bánatpénzzel együtt. 

Az ajánlatok folyó évi június hó 29-én d. e. 11 órakor nyil
vánosan bontatnak fel. 

Porozska (Trencsén megye), 1918. évi május hóban. 
(17) Uradalmi erdészeti hivataL 

Termelt fenyőhaszonfaeladás. (Erdei rakodón.) 3246/918. sz. 
A lukói m. kir. erdőgondnokság kavicsosi, velcsepataki és 
livcsutai erdei rakodóin készletezett 301*40 m3 fenyőhaszonfa, 
amiből 100-07 m3 12—25 cm és 2 0 1 2 3 m3 26 és több cm 
középátmérőjü, 5 eladási csoportban, zárt írásbeli ajánlatok mellett 
nyilvános versenytárgyaláson eladatik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1918. évi június hó 26-án d. u. 6 óráig 
a lukói m. kir. erdőgondnokságnál nyújtandók be és 1918. évi 
június hó 27-én reggeli 8 órakor a lukói m. kir. erdőgondnok
ság irodájában nyilvánosan bontatnak fel. 

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint aján
lati űrlapok és borítékok a lukói m. kir. erdőgondnokságnál, a 
tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál beszerezhetők. 

Tótsóvár, 1918. évi május hóban. 
(18) M. kir. erdőhivatal. 

Termelt tö lgy- és kőr is rönk eladása. 2079/1918. szám. — 
A csálai m. kir. erdőgondnokság 1917/18. évi vágásában termelt 
és a Csálatelephizlalda Acsev vasúti állomás melletti rakodón kész
letezett mintegy 3 0 6 9 5 m3 I. oszt. és 787'64 m3 II. oszt. tölgyrönk, 
továbbá mintegy 3 3 3 m3 I. oszt. és 5 - 63 m3 II. oszt. kőrisrönk, 
12 eladási csoportra felosztva, zárt Írásbeli ajánlat utján nyilvános 
versenytárgyaláson fog eladatni. 



Az ajánlatok 1918. évi június hó 25-én déli 12 óráig nyúj
tandók be a lippai m. kir. főerdőhivatalhoz, ahol azok, a követ
kező napon délelőtt 9 órakor nyilvánosan bontatnak fel. 

A részletek csoportosítását, valamint a kikiáltási árakat és a 
leteendő bánatpénzt feltüntető kimutatás, árverési, egyszersmind 
szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték a m. kir. főerdőhivatal-
nál Lippa (Temes megye) díjtalanul szerezhetők be. 

Lippa, 1918. évi május hóban. 
Í10) M. kir. főerdőhivatal. 

Versenytárgyalás i h i rdetmény (erdei vasút nyomjel-résére). 
Az alulírott m. kir. erdőigazgatóság a Máv. Körösmező állomásából 
kiinduló és a Feketetisza folyó, valamint a Dozsino patak völgyébe 
vezető, összesen mintegy 28 km hosszú erdei vasút és ezzel kapcsolatos 
normál iparvágány nyomjelzésére és közigazgatási bejárási tervei
nek elkészítésére nyilvános versenytárgyalást hirdet. 

Az általános vonalvezetést feltüntető térkép a máramarosszigeti 
m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségeiben megtekinthető és 
ugyanott 10 (tiz) koronáén megszerezhető az Írásbeli ajánlat meg
tételéhez szükséges ajánlati űrlap és a nyomjelzés feltételeit tartal
mazó szerződés tervezete. 

Az ajánlatot mellékleteivel együtt kellően lezárt és lepecsételt 
borítékban am. kir. erdőigazgatóságnál „Máiamarossziget" 1918. év 
június hó 28-ik napjának déli 12 óráig kell benyújtani, még pedig 
& borítékra vezetett következő felírással: 

wAjánlat a tiszavölgyi erdei vasút nyomjelzésére." Ajánlattevő 
tartozik bánatpénz fejében a m. kir. erdőigazgatóság Máramaros-
szigei, avagy bármely más állami pénztárnál 2000 (kettőezer) koronát 
készpénzben vagy kizárólag elfogadható értékpapírokban letenni 
és az erre vonatkozó letéti nyugtát vagy postai feladóvevényt az 
ajánlathoz csatolni. 

Máramarossziget, 1918. évi május hó 27-én. 
Í201 M. kir. erdőigazgatóság. 

Pályázati hirdetmény. 2611/1918. sz. - Az orsovai m. kir. 
erdőhivatal pályázatot hirdet 12 erdőőri állásra. 



A pályázati kérvények 1918. évi július hó 10-éig alulírott 
m. kir. erdőhivatalhoz nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kaphatók. 
Orsova, 1918. évi május hóban. 

(21) M. kir. erdőhivatal. 

Pályázati hirdetmény. 4937 1918. sz. — A kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatóság pályázatot hirdet 14 erdőőri állásra. 

A pályázati kérvények 1918. évi július hó 1-éig az alulirt 
m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kaphatók. 
Kolozsvár, 1918. évi május hó 29 én. 

(22) M. kir. erdőigazgatóság. 

Pályázati hirdetmény. 11140/1918. szám. — A Gyula rend. 
tan. városnál megüresedett szak-erdőőri állásra pályázatot hirdetek. 

Az erdőőr javadalmazása: 480 K készpénzfizetés, két szoba, 
konyhából álló természetbeni lakás, 120 K ruhaátalány és 6600 
négyzetöl föld haszonélve? ete. 

Ezen javadalmazás kiegészítéséül szolgál még az állam által 
átmenetileg engedélyezendő háborús segély, amely a folyó évben 
600 K tesz ki. 

Felhívom azokat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 
1879. évi X X X I . t.-ez. 37. §-ában előirt kellékek igazolásával fel
szerelt kérvényüket hozzám folyó évi július hó 15-éig terjesszék 
be, mert a később érkező kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 

Gyula, 1918. május hó 29-én. 
(23) Dr. Lovich Ödön 

polgármester. 

Pályázati hirdetmény. 1545/1918. sz. — A gödöllői m. kir. 
erdőhivatal pályázatot hirdet 4 erdőőri állásra, melyek közül egy 
az építkezési műszaki segédszolgálat ellátása czéljából van rend
szeresítve. 

A pályázati kérvények 1918. évi június hó 30-áig az alulírott 
m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kaphatók. 
Gödöllő, 1918. évi június 1-én. 

(24) M. kir. erdőhivatal. 



K e r e s t e t i k 30—35 éves erdész, gőzfürészszel kapcsolatos 
nagyobb erdőbirtokhoz. Szakiskolát végzett, intelligens, igen erélyes, 
irodai munkában jártas egyének pályázhatnak, lehet hadi rokkant 
is, ha különben egészséges szervezetű és lovagolni képes. Tót nyelv 
kívánatos. Fizetés megállapodás szerint. Kérvények rimakokovai 
Knöpfler Károly úrhoz Rimakokova, Gömör m. intézendők. (25) 

Faeladási hirdetmény. A fogarasvármegyei Dragus község 
elöljárósága 1918. évi július hó 28-ik napján a községi irodán 
d. u. 5 órakor kezdődő, zárt Írásbeli ajánlatokkal e gybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen eladja a községi iskola tulajdonát 
képező erdő mintegy 15 kat. hold vágásának területén tövön álló 
695 darab luczfenyő-, 371 darab bükkfát, 203 darab jegenyefenyő-
és 4260 darab nyírfát. 

Kikiáltási ár 3056-00 K, melyen alól a fák el nem adatnak 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10°,o-a. 
Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. 
Kiszállítási határidő bezárólag egy év. 
A becslési iratok és az eladási feltételek az alsóárpási m. kir. 

járási erdőgondnokságnál Fogarason és az elöljáróságnál naponta 
d. e. 11—12 óra között megtekinthetők. 

Dragus, 1918. évi május hó 16-án. 
(26) Községi elöljáróság. 

Faeladási hirdetmény. A fogarasvármegyei Felsőszombat-
falva község elöljárósága 1918. évi augusztus hó 20-ik napján 
d. u. 3 órakor a községi irodában zárt írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános szóbeli árverésen eladja a község tulajdonát 
képező erdő 1905—14. évi 100 kat. hold vágásának területén 
1-től 25.714-ig megszámozott, tövön álló 22.798 darab fenyő- és 
2916 darab bükkfát, vagyis 10.744 m3 luczfenyő- és 3059 m3 

bükkfát. 
Kikiáltási ár 159.838 K, melyen alul a fák el nem adatnak. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%>-a. 
Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el. 
Kiszállítási határidő négy év. 



A becslési iratok és az eladási feltételek az alsóárpási m. kir. 
járási erdőgondnokságnál Fogarason és az elöljáróságnál naponta 
d. e. 11—12 óra között megtekinthetők. 

Felsőszombatfalva, 1918. évi május hó 16-án. 

(27) Községi elöljáróság. 

Termelt lucz- és erdeifenyőhaszonfaeladás (erdei rakodón). 
1670/1918. sz. — Az ujhutai m. kir. erdőgondnokság kerületében 
termelt 79'89 m'A fenyőhaszonfa öt eladási csoportban zárt írásbeli 
ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyaláson el fog adatni. 

A zárt irásbeü ajánlatok 1918. évi július hó 2-án déli 12 óráig 
a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be és 1918. évi 
július hó 3-án d. e. 10 órakor az erdőhivatal helyiségében nyil
vánosan bontatnak fel. 

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

Tótsóvár, 1918. évi május hóban. 
(28) M. kir. erdőhivatal. 

Oki. erdőmérnök, rokkant tiszt, sok évi gyakorlattal s bő 
tapasztalattal, az erdészet s vadászat minden ágában teljesen jártas, 
kitűnő bizonyítványok birtokában állást keres. Elvállal erdőmérést, 
erdőrendezést, üzemfelülvizsgálást, erdőbecslést stb. 

Ajánlatokat kér Mezőkövesdre: Enders-Haller Frigyes oki. 
erdőmérnök. Í20I 

Versenytárgyalási hirdetmény erdei vasút nyomjelzésére. 
2143/1918. szám. — Az alulírott m. kir. erdőhivatal a nyerésháza-
dombói mintegy 15 km hosszú tábori vasút közigazgatási bejárásához 
szükséges tervművelet elkészítésére és a Taracz folyó völgyében 
20 - 0 km hosszban tervezett erdei vasút nyomjelzésére nyilvános 
tárgyalást hirdet. 

Az írásbeli ajánlat megtételéhez szükséges ajánlati űrlap és a 
munkafeltételeket tartalmazó szerződés tervezete a m. kir. erdő
hivatalnál Bustyaházán megtekinthető és ugyanott 10 (tiz) koronáért 
megszerezhető. 



X I I l 

Az ajánlatot, mellékleteivel együtt, külön lezárt és lepecsételt 
borítékban, a m. kir. erdőhivatalnál Bustyaházán 1918. évi június 
hó 26-ik napjának déli 12 óráig kell benyújtani, még pedig a 
borítékra vezetett következő felírással: 

„Ajánlat a Taraczvölgyi erdei vasút nyomjelzésére". 
Ajánlattevő tartozik bánatpénz fejében a m. kir. erdőhivatalnál 

Bustyaházán vagy bármely más állami pénztárnál 2000 (kettőezer) 
koronát készpénzben vagy kincstárilag elfogadható értékpapírokban 
letenni és az erre vonatkozó letéti nyugtát vagy postai feladó
vevényt az ajánlathoz csatolni. 
(30^ M. kir. erdőhivatal. 

Gőzfürészbérbeadás. 125237/1918. szám. - A bustyaházai 
m. kir. erdőhivatal kezelése alatt a máramarosmegyei Bustyaháza 
községben levő gőzfürész összes tartozékaival együtt az 1918. évi 
július hó 1-től kezdődő egy (1) évi időtartamra zárt Írásbeli 
ajánlatok alapján megtartandó nyilvános versenytárgyaláson kerül 
bérbeadásra. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1918. évt június hó 20-án délután 
4 négy óráig nyújtandók be a bustyaházai m. kir. erdőhivatalhoz, ahol 
azok a következő napon délelőtt 10 órakor nyilvánosan fognak 
felbontatni. 

Árverési és szerződési feltételek, valamint ajánlati űrlapok és 
borítékok a bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál szerezhetők be. 

Budapest, 1918. évi június hóban. 
(31) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pályázati hirdetmény. 2458/1918. sz. — Az alulírott m. kir. 
erdőigazgatóság segédhivatalánál üresedésben levő évi 600 korona 
segélydijjal javadalmazott kezelési gyakornoki állásra pályázat 
nyittatik. 

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy szabályszerűen felszerelt 
s az 1883. évi I. törvényczikkben előirt képzettségüket, életkorukat, 
előéletüket, egészségi állapotukat, valamint katonai kötelezettségük
nek miként történt teljesítését igazoló okmányokkal felszerelt és 
sajátkezüleg irt pályázati kérvényüket jelen pályázatnak a „Föld-



mivelési Értesítő "-ben történt közzétételétől számított 14 nap alatt 
az alulirt m. kir. erdőigazgatósághoz, még pedig az állami szol
gálatban állók felettes hatóságuk, mások pedig az illetékes köz
igazgatási hatóság utján nyújtsák be. 

Az állás betöltésénél az 1873. évi II. t.-cz. alapján a köz
szolgálatban való alkalmazásra igénynyel biró altisztek, továbbá 
azok, akik a jelenlegi háború alatt megsebesültek vagy megrokkantak, 
ha egyébként irodai teendők végzésére képesek, elsősorban vétet
nek figyelembe. 

(32) M. kir. erdőigazgatóság, Besztercze. 

Pályázati hirdetmény. 2292/1918. szám. — A szászsebesi 
m. kir. erdőhivatal pályázatot hirdet nyolcz (8) erdőőri állásra. 

A pályázati kérvények 1918. évi július hó 31-ig az alulírott 
m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kaphatók. 
Szászsebes, 1918. évi június hóban. 

(33) M. kir. erdőhivatal. 

Pályázati hirdetmény. 2003/1918 szám. — Az apatini m. kir. 
erdőhivatal pályázatot hirdet kilencz erdőőri állásra. 

A pályázati kérvények 1918. évi július hó 31-ig nyújtandók be 
az alulírott m. kir. erdőhivatalhoz. Részletes pályázati feltételek 
ugyanott díjtalanul kaphatók. 

Apatin, 1918. évi június hó 8-án. 
(34) M. kir. erdőhivatal. 

Faeladási hirdetmény. A gróf Zichy család divényi seniorátusj 
uradalmához tartozó divényi, etrefalvai, nagylibercsei és alsó-
esztergályi erdészeti kerületek alább felsorolt erdőrészletei és 
vágásaiban már kitermelt kész faanyagok és még tövön levő, 
eladásra kijelölt faállomány folyó évi június hó 26-án, délelőtt 
9 órakor Divényben az uradalmi erdőigazgatóságnál zárt Írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött nyilványos versenytárgyalás utján el 
fognak adatni. 



Divényi erdészeti kerületben. 

I. Kitermelt tűzifa (bükk, tölgy, gyertyán stb.). 

ürm3 hasáb ürm3 dorong ürm3 II. oszt. fa 

1. Divényi vágásban 2260 135 200 
2. Kotmányi vágásban 900 70 480 
3. Vámosfalvai vágásban 580 575 720 
4. Fürészi vágásban 580 140 130 
5. Felsőbzovai vágásban 3800 620 1200 

Összesen 8120 1540 2730 

32 korona átlagárban. 

//. 1918119. évben termelendő' tűzifa (bükk, kevés fenyő). 

ürm3 hasáb ürm3 dorong ürm3 II. oszt. fa 

6. Felsőbzovai vágásban 2000 250 400 
32 korona átlagárban. 

///. Kitermelt jegenye- és luczfenyő gömbfa és faragott fenyő-
épületfa. 

7. Felsőbzovai vágásban 4000 tömköbméter fenyőgömbfa 
60 korona egységáron, 

8. Felsőbzovai vágásban 2000 köbláb faragott fenyőépületfa 
500 korona egységáron. 

IV. 1918/19. évben termelendő jegenye- és luczfenyő gömbfa és 
faragott fenyőépületfa. 

9. Felsőbzovai vágásban 5000 tömköbméter fenyőgömbfa 
60 korona egységáron. 

10. Felsőbzovai vágásban 3500 köbláb faragott fenyőépületfa 
5 00 korona egységáron. 

V. 1918/19. évi vágásban termelendő bükk-, kőris- juhargömbfa. 
11. Felsőbzovai vágásban 200 tömköbméter bükkgömbfa 

45 korona egységáron. 
12. Felsőbzovai vágásban 25 tömköbméter kőris-, juharfa 

85 korona egységáron. 
Ezen vágások a budapest-ruttkai vonalon levő lónyabányai 

vasúti állomástól 8—16 km távolságra vannak, jó közlekedési 
utak mentén. 



VI. Kitermelt tölgy-, gömb- és tölgyműhasábfa. 

13. Lónyabánya állomáson 270 tömköbméter tölgyrönkfa 
150 korona egységáron. 

14. Lónyabánya állomáson 12 tiztonnás vagon tölgyműhasáb 
1300 korona egységáron. 

Etrefalvai erdészeti kerületben. 

1. Látkai erdőben kitermelt 66.300 köbláb faragott fenyő-
épületfa 4 5 0 korona egységáron. 

2. Látka községben raktározott 1917. évi termelésű 400 méter
mázsa luczfenyőkéreg 22 korona egységáron. 

Látka község és az erdő 30—35 km távolságra van a budapest-
ruttkai vonal kriványgyetvai állomásától. 

Libercsei erdészeti kerületben. 

I. Kitermelt tűzifa (tölgy, bükk, cser). 

ürm9 hasáb ürm3 dorong ürm3 II.oszt. tűzifa 

1. Velicskai vágásban 361 363 — 
2. Középhegy vágásban 740 1040 130 
3. Babóhegy vágásban 368 
4. Érujfalu vágásban 52 300 

Összesen 1153 2071 130 
25 korona egységáron. 

//. Kitermelt vasúti talpfa. 

1-50 m. li. 2-20 m. h. 2'70 ni. h. 

5. Velicskai vágásban 1100 drb. — drb. — drb. 
6. Középhegy vágásban 600 „ 3000 „ 2000 „ 
7. Babóhegy vágásban 1000 „ 3000 „ 1300 „ 

Összesen 2700 drb. 6000 drb. 3300 drb. 

1-50 m. h. 5 K, 2-20 m. h. 7 K, 2-70 m. h. 11 K egységáron. 

///. Kitermelt tölgydongafa. 

8. Középhegy vágásban 520 akó dongafa 20 K egységáron. 
IV. Tövön levő tölgy-, bükk-, cserfaállomány 385'83 kat. holdon. 



Tölgyműfa. 
tömköbméterre 
becsült fatömeg 

9. 25.298 drb. mellmagasságban 2 1 — 3 0 cm vastag 9.462 
10. 12.625 n « 3 1 — 4 0 „ , 9.303 
11. 2.977 „ „ 4 1 — 5 0 , , 3.246 
12. 1.141 „ ,L 51 „ felül 1.051 
Össz. 42.041 drb. 23.062 . 

A 21—30 cm vastag 35 K, a 3 1 — 4 0 cm vastag 45 K, a 
41—50 cm vastag 60 K, az 50 cm-en felüli 75 K tömörköb
méterenkénti egységárral. 

Bükkműfa. 

13. 31—60 cm vastag 9773 tömörköbméterre becsült fatömeg-
gel, tömörköbméterenként 35 K egységárral. 

Tűzifa tövön. 

14. Tölgytüzifa... . . . 9.998 tömörköbméterre becsült fatömeggel 
15. Bükktüzifa 20.154 
16. Csertüzifa 4.923 „ » „ 

Összesen... . . . 35.075 tömörköbméterre becsült fatömeggel 

25 K egységárral. 
A nagylibercsei erdészeti kerülethez tartozó erdőrészletek 

8—15 km távolságra vannak a gácsi vasúti állomástól. 

Alsóesztergályi erdészeti kerületben. 

I. Kitermelt tűzifa (bükk, cser, tölgy és gyertyán). 

1. Alsóesztergályi vágásban 40 ürm3 hasáb 120 ürm3 dorongfa 
2. Kapronczai » 200 „ » 60 „ „ 
3. Felsőesztergályi » 100 250 ff W 
4. Nagykürtösi » 100 400 M  ff 
5. Fehérkuti . 380 „ „ 460 „ 
6. Csáb-bikki „ 600 „ „ 260 » 
7. Oalgagutai „ 80 » W  W  M 

Összesen... . . . 1500 ürm3 hasáb 1150 ürm3 dorongfa 

26 K egységárral. 



Mind a négy erdészeti kerületben kitüntetett összes egység
árak mint kikiáltási árak tekintendők. 

Az összes faanyagok és a tövön vett faállományért esedékes 
pénzösszegek után az uradalmi tiszti nyugdijalapra 2°/o fizetendő 
a vételáron felül. 

Ugy a kitermelt állapotban lévő faanyagok, mint a tövön 
lévő faállomány a kikiáltási árat is képező becsáron alul eladatni 
nem fognak. 

Az eladó uradalom a tövön lévő faállománynak becsült fa-
tömegéért szavatosságot nem vállal, sem a kitüntetett mű- és 
tűzifa mennyiségeért. 

Ajánlatok külön-külön adandók be a divényi, etrefalvi és 
alsóesztergályi erdészeti kerületnek faanyagjaira és külön a nagy-
libercsei kész anyagok és tövön lévő faállományra. 

A zárt írásbeli ajánlatok foly évi június hó 25-én d. e. 12 
óráig adandók be Divényben az uradalom erdőigazgatóságához, 
az ajánlati borítékon a következő jelzésekkel: „Ajánlat a divényt 
erd. kerület faanyagjaira. — Ajánlat az etrefalvi erd. kerület látkai 
faanyagjaira. — Ajánlat a nagylibercsei erd. kerület kész faanyagjai 
és az ott tövön lévő faállományra. — Ajánlat az esztergályi erd. 
kerület tűzifájára." Az ajánlathoz a megajánlott összegnek 10%-a 
készpénzben vagy óvadékképes papírokban bánatpénzül melléklendő. 

A zárt írásbeli ajánlatok a megtartandó szóbeli árverés után 
fognak felbontatni. A megajánlott vételárak számjegyekkel és szó
val tisztán, olvashatóan kiirandók. Az ajánlatokban határozottan ki
fejezendő, hogy az ajánlattevő az eladásra kiirt faanyagokat és 
tövön lévő faállományokat a helyszínén személyesen, vagy meg
bízottja által megtekintette, azoknak minősége és fekvéséről magá
nak meggyőződést szerzett, továbbá az árverési és szerződési fel
tételeket ismeri, magát azoknak mindenben feltétlenül aláveti. 
Olyan ajánlatok, melyek ezen feltételeknek meg nem felelnek, 
vagy elkésve adatnak be, figyelembe nem vétetnek. 

Az eladó uradalom fentartja magának a jogot, hogy az aján
latok közül elfogadásra szabadon választhassa azt, melyet az aján
lott összegre való tekintet nélkül magára nézve legmegfelelőbbnek 
és legelőnyösebbnek tart és hogy esetleg az összes ajánlatokat 
vissza is utasíthassa. 



Ha az ajánlattevő, kinek ajánlata elfogadtatott, ajánlatát meg
bánná s ettől visszalépne, szerződésszegőnek tekintetik s mint 
ilyen bánatpénzét elveszti. Ezzel egyszersmind feljogosítjaazuradalmat 
arra, hogy a bánatpénzt a maga javára lefoglalhassa és az eladás 
tárgyát képező faanyagokat és faállományt a szerződésszegő ajánlat
tevő terhére és veszélyére akár szabadon, akár versenytárgyalás 
utján bárkinek eladhassa. 

A szerződési feltételek mind a négy erdészeti kerületre nézve 
a Divényben székelő uradalmi erdőigazgatóságnál betekinthetők 
cs kívánatra meg is küldetnek. 

Divényi seniorátusi uradalom erdő igazgatósága 
(35) Divény, (Nógrád megye). 

Faárverés i hirdetmény. A beregvármegyei Beregkisfalud 
község volt úrbéres elnöke 1918. évi július hó 3-án délután 
2 órakor a beregkisfaludi állami iskola tantermében tartandó, zárt 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladja a volt 
úrbéres birtokosság tulajdonát képező Iloncza község határában, 
a Gyilhegységben fekvő 38 - 6 kat. holdnyi erdőnek 446 tm3 mű-
és 12.381 ürm3 tűzifára becsült bükkfaállományát. Az erdő mintegy 
15 kilométernyire fekszik a legközelebbi ilosvai vasúti állomástól. 

Kikiáltási ár 26.603 K. Bánatpénz 2660 K. Kiszállítási határidő 
három év. 

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek az ilosvai m. kir. 

járási erdőgondnokságnál és a beregkisfaludi volt úrbéresek elnöké
nél tekinthetők meg naponta délelőtt 11—12 óra között. 

Beregkisfalud, 1918. évi június hó 7-én. 
(36) Stiglicz Lajos 

úrbéri jegyző. 

Szaktanár b. czime kéretik, aki levél utján gyakorlattal biró 
erdőőrt illő tiszteletdíj ellen a számadás s egyébként vizsgára 
sikeresen előkészít. 

Schmidt, Kiskágya, Fodorház, u. p. Székelyhíd, Bihar megye. 
38) 



Faeladási hirdetmény. 2463/1918. szám. - A huszti járás 
főszolgabirája Visk község határában a sajáni fürdőben folyó évi 
július hó 3-án, d. e. 10 órakor tartandó zárt Írásbeli ajánlati 
versenynyel egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladja a községi 
iskolaalap erdejében kijelölt 25 kat. hold vágásterületen, tövön1 

található bükk stb. fakészletet, amely a hivatalos becslés szerint 
mintegy 4875 ürköbmétert tesz ki. 

Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték, 7500 K, 
bánatpénz ennek tizszászaléka, vagyis 750 K. 

Ezen vágásterület Visktől 7 km-re, a Tisza partjától 4 km-re 
fekszik. 

A részletes árverési és szerződési feltételek megtekinthetők a 
m. kir. járási erdőgondnokságnál Huszton és a huszti járás főszolga
bírójánál szintén Huszton. 

Huszt, 1918. évi június hó 7-én. 
(39) Mokcsay 

főszolgabiió. 
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