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Erdészeti Lapok kéthetenkénti szétküldése a háborús 
viszonyok következtében nehézségbe ütközvén, a 
folyóirat további intézkedésig minden hó 15*én kettős 
füzetekben fog megjelenni. 

Budapest, 1915. évi január hó 10=én. 

Az Erdészeti Lapok 
szerkesztősége. 



Az uralkodó család ráczkevei uradalma. 
Irta: Pirkner Ernő, nyűg. m. kir. főerdőtanácsos. 

"^M^usztria és Magyarország birtokállományában jelentékeny 
J-\ kiterjedésű területeket foglalnak el a császári és királyi 

család tulajdonát képező magán- és alapítványi uradalmak, 
melyek mintaszerű kezelés alatt állanak. 

Az egészben mintegy 200.000 hektárnyi birtok 21 uradalomból 
áll, melyek közül: Smiric, Bezno, Bistrau, Kronporicen, Kácov, 
Tachloviő, Bustehrad, Sovlenoves, Ploschkovitz és Reichstadt Cseh
országban, Göding Morvaországban, Pöggstau, Rohregg, Ort és 
Mannersdorf Alsó-Ausztriában, Mattighofen Felső-Ausztriában, 
Blühnbach Salzburgban, Eisenerz Steierországban, végre Holics, 
Sasvár és Ráczkeve Magyarországon fekszenek. 

Minden uradalom élén egy főtiszt áll, mely vezető állás 
aszerint, amint az erdészeti vagy a mezőgazdasági terület van túl
súlyban, az erdészeti vagy a mezőgazdasági ágazathoz tartozó első 
tisztviselőt illeti meg. 

Az uradalmak vezetését a bécsi és prágai igazgatóság irányítja. 
A bécsi igazgatóság alá tartoznak a Morvaországban, Alsó- és Felső-
Ausztriában, Salzburgban, Steierországban és Magyarországon fekvő 
uradalmak; a prágai igazgatóság alá a csehországi 10 uradalom. 
A két igazgatóság fölött áll a Bécsben székelő főigazgatóság 
{k. u. k. Generaldirektion der Allerhöchsten Privát und Familien 
Fonde). 

A legújabb személyzeti szervezés 1911. évi január hó elsején 
lépett érvénybe, mely a 21 uradalomnak VII., VIII., IX., X. és XI. 
rangosztályokba tartozó 205 tisztviselőjét együttes közös létszámba 
sorozza. 60 állás esik az erdészeti ágazatra, még pedig: 2 erdő

id tanácsos, 4 erdőmester, 26 erdőgondnok, 13 főerdész, 10 erdő
mérnökjelölt és 5 erdőmérnökgyakornok. 

A két igazgatóság és a főigazgatóság tisztviselői, segéd- és 
kezelő személyzete a fenti létszámban nincs beleértve. 

Az erdővédelmi szolgálatra alkalmazott személyzet ujabb 
szervezése ugyancsak az 1911. évben történt: 35 erdészi (főerdőőri), 
83 erdőőri és 25 segéderdőőri, összesen tehát 143 állás van szer
vezve. 



Ugy a tisztviselők, mint az erdőőrök fizetése és illetményei 
külön-külön szabályzatban vannak megállapítva, az osztrák állami 
alkalmazottak javadalmazásának mértéke szerint. A személyi pótlék 
az egyes fizetési osztályokban 7 évenként emelkedik. 

A megüresedő állásokat nem bocsátják pályázat alá azon 
humánus elvnek érvényben tartása folytán, hogy elsősorban az 
érdemdús tisztviselők gyermekei nyerjenek elhelyezést. Ezek nevel
tetését és az erdészeti vagy gazdasági pályára való kiképeztetését a 
főigazgatóság kiváló bőkezűséggel segélyezi. 

Az alapítványi uradalmak kezelését irányító alapelv a tarta
mosság és a jövedelmezőség. 

A magyarországi birtokok közül a holicsi uradalom Nyitra 
vármegye éjszaknyugati részében fekszik és lenyúlik a Morva nevü 
határszéli folyóhoz, melyen tul a gödingi uradalom képezi az 
alapítványi ingatlanok folytatását. 

Területe 10.000 hektár. 
A sasvári uradalom szintén Nyitra vármegyében, annak déli 

részében fekszik, területének nagyobb részét, bár fensik, erdő 
borítja. 

Területe 6000 hektár. 
A magyarországi birtokok harmadika a Pest vármegyében, 

Budapest közelében fekvő ráczkevei uradalom. 
Az irattárban megőrzött okmányok szerint a ráczkevei birtokot 

a XVII-dik században Savoyai Jenő királyi herczeg vétel utján 
szerezte meg. 

Akkoriban az egész sziget és az azon tul lévő részek óriási 
kiterjedésű összefüggő erdőt képeztek, s a zentai győző ide tért 
mindenkor pihenni diadalmas hadjáratai után és itt hódolt vadász
szenvedélyének. 

Ugyancsak a XVII-dik század elején épült a herczegi vadász
kastély, amely a mai napig is eredeti alakjában van fentartva 
és ékes bizonyságát szolgáltatja az egykoron ott lefolyt nagyarányú 
életnek. 

Az erdő egyik irtványán, közel a herczegi kastélyhoz, épült 
a mostani Ráczkeve község. 

Savoyai Jenő herczeg halála után a birtok Mária Terézia 
tulajdonába ment át, ki azt később Christina leányának Albert 



szász-tescheni herczeghez történt férjhezmenetele alkalmával hozo
mányul adományozta vejének azzal a kikötéssel, hogy abban az 
esetben, ha házasságuk gyermektelen maradna, a birtok a család-
alapitványi uradalmak vagyonához csatolandó, ami Christina fő-
herczegnőnek 1822. évben történt elhalálozásával be is következett. 

A birtokot terhelő szolgálmányok az úrbéri viszony 1862-ben 
végbement megszüntetésével megváltattak és ez időtől kezdve 
a birtok felszabadult a legeltetési — faizási — és minden egyéb 
néven nevezendő terhes kötelezettségek alól. A birtok összes 
területe: 25.000 hektár. Ebből az erdészet kezelésében 4180-04 
hektár van, és pedig: 404540 hektár erdő, 16-83 hektár mezőgazda
sági föld és 117 -81 hektár terméketlen terület. A birtok fele része 
a Csepelszigeten : Ráczkeve, Makád, Újfalu, Tököl—Csép, Csepel, 
Szigetszentmiklós és Szigetszentmárton községek határában, — 
másik fele 2180-64 hektár a kis Duna-ágon tul: Peszér-Adacs 
községek határában fekszik, mely utóbbi terület a mezőgazdaságilag 
értéktelenné vált pusztaságból hasittatott ki és adatott át az erdé
szetnek erdőtelepítés czéljából. 

A ráczkevei birtok jelentékenyebb része tehát a mezőgazdasági 
ágazatokhoz tartozik, s azt részben házilag művelik, részben pedig 
bérbeadás utján értékesitik. 

Az erdőbirtok itt is, mint az összes családalapitványi uradal
makon kizárólag házi kezelés alatt áll és a legbelterjesebben 
kezeltetik. 

Az erdészetnek a gazdasági főtiszt alá való rendeltsége csupán 
a személyi ügyekre és az ellenőrzésre vonatkozik, mert a kezelés 
körüli eljárást a gazdasági üzemterv és a mindenre kiterjedő 
szolgálati utasítások és rendeletek szabályozzák, bevételei és ki
adásai pedig külön könyvelés tárgyát képezik. 

Az üzemterveket, valamint a tíz évenként esedékes üzemát-
vizsgálási munkálatokat az igazgatósági központból kiszálló erdő
rendezőség végzi. Ez készítette a ráczkevei erdőbirtokra vonatkozó 
üzemtervet is 1909-től 1918. évig terjedő érvényességgel. 

Az évi jövedelem lehetőleg egyenlővé tétele érdekében az 
évi hozamterület kiszámítása akként történt, hogy a területek a 
teljes sűrűségre átszámított kiterjedéssel vétettek számításba. Az „A" 
üzemosztály területe 3534-50 hektár 30 éves vágásfordulóval. 



A „B" üzemosztály valóságos területe 510'90 hektár, 35 éves vágás 
fordulóval. 

A csepelszigeti erdők főleg a nagy és kis dunamenti részen 
terülnek el és ott az áradmányos talajban bámulatos növekvésről 
tanúskodnak. Fogalmat nyújthat e tekintetben az erdőrendezőségnek 
a vágási eredményekről a helyszínen végzett felvétele, mely szerint 
feldolgoztatott egy hektár 30 éves ákáczerdőben: 

Műfa 57-60 m3 

Tűzifa 211-02 „ 
Ágfa - 26-02 „ 

Összesen 294-64 m3 

Ezen faválasztékok eladásából befolyt: bruttó 3849 korona 
nettó 3498 „ 

Egy másik helyen egy hektár 30 éves nyár- és sziifaerdő 
fatömege volt: 

Műfa 7-12 m3 

Tűzifa 159-20 „ 
Ágfa 32-20 „ 

Összesen . . . . . . 19852 m 3 

Ezen mennyiség eladásából befolyt: bruttó 2057-72 korona 
nettó 1851-20 

A vágások feldolgozása házilag történik s csak kivételesen 
szabad egyes vevőnek különleges szükségletének fedezésére a meg
felelő faegyedeket kiválasztani. Egyébként a vágásban található 
összes műfát F50, 3 -00 és 400 méter hosszú darabokban ür
méterekbe rakják s igy szolgáltatják a vevő közönség által kivánt 
és megszokott méreteket, melyekből összes igényeit kielégítheti 
és kerítésoszlopot, szőlőkarót, bognárfát, igáskocsirészeket stb. 
egyaránt készíthet. A tűzifát kellő választékolással termelik, az 
ágfát pedig nyalábokba kötözik. 

A vágásban kitermelt műszerfát és tűzifát a helyszínen raká
sonként külön-külön bocsátják nyilvános árverés alá, hogy ezáltal 
a mutatkozó nagy keresletnél minél több félnek igénye kielégítést 
nyerjen. Ezen eljárás ugyan nagyon fárasztó és sok időt vesz 
igénybe, de meghozza a legnagyobb pénzbeli eredményt. 



A jelenben árverés utján a vágásokban eladott anyagokért 
elért átlagos árak a következők: kemény épületi és műszerfa 8—20 
cm átmérővel /7z3-ként 26 korona. 

Erős méretű tölgyhaszon fa kéreggel mérve /ra3-ként 30—40 
korona. 

Kemény műszerfa 1*50 és 3*00 méteres hosszban 8-—10 cm 
átmérővel ürmz-ktx\t 18 korona. 

Kemény hasáb tűzifáért «/7«8-ként ... 9-20 K 
Kemény selejtes „ „ 9'00 .. 
Kemény dorong „ » 800 » 
Lágy hasáb „ » . . . 6 -50 „ 
Lágy selejtes » „ ... ... 5*80 ,, 
Lágy dorong „ „ ... ... 5'20 „ 

A Ráczkeve községben fentartott uradalmi raktárban 

1 ürméter kemény hasábfa ára ___ . . . . . . 10*60 K 
1 » lágy „ » 6'60 

ahol az eladás azonban csak korlátolt mennyiségben történik. 
A vágások feldolgozása és a termelt faanyagok értékesítése 

után azon területek, melyeken a visszamaradt fatuskóktól már 
nem várható kielégítő sarjadzás és megfelelő záródású fiatalosok 
keletkezése, parczellázva nyilvános árverésen mezőgazdasági köztes
használatra adatnak bérbe oly kötelezettséggel, hogy bérlő a vissza
maradt fatuskókat és gyökereket kiirtani, a talajt jól megmunkálni, 
a harmadik évben foganatosított ültetést vagy magvetést még 
további két, esetleg három éven át a sorok közé ültetett gazdasági 
növényekkel együtt gondozni és ápolni tartozik. 

Ily bérletekre óriási a verseny és rendszerint a több tuskóval 
biró parczellákért tesznek legnagyobb ajánlatot. 

Az erdészet által szolgáltatott évi tiszta jövedelem eléri a 
70.000 K-át, melyhez a vadászat és halászat mintegy 3000 K-val 
járul és igy az átlagos évi jövedelem hektáronként 167 K. Ha 
azonban a jelenleg mit sem szolgáltató peszér-adacsi birtokrészietet 
figyelmen kivül hagyjuk s a 4180 -04 ha-r\y\ összterületből annak 
2189 -64 /?a-nyi területét levonjuk, akkor a hozadékképes 1990*40 Aa-ra 
vonatkoztatva a hektáronkénti tiszta jövedelem 35 K. 



Az uradalmi erdészetre nézve nagyon is kedvezőnek mondható 
áralakulás a Csepelszigeten uralkodó, s immár fedezetet alig találó 
faszükségletben s az évről-évre fokozódó keresletben leli magya
rázatát. E körülményt az utóbbi időben véghez vitt mértéktelen 
erdőirtások idézték elő, melyek következtében az erdő állománya 
jelentékenyen megapadt. 

Az uradalom érdekeit szem előtt tartó vezetőség a fejlődő 
viszonyokat kellő figyelemmel kiséri és a kínálkozó előnyöket 
tétovázás nélkül saját javára iparkodik fordítani. Igy a mező
gazdaságilag kevésbbé produktív területeket, melyeknek átlag 
jövedelme a fent kimutatott erdőnyujtotta jövedelem mögött 
maradnak, az erdőtelepítés czéljaira engedi át. Ezen elvnek köve
tése és végrehajtása pénzügyi szempontból is helyes eljárás, mert 
meghozza a tőke biztos kamatját; de várható az erdőtől egyéb 
fontos, a vidékre, a helyi klímára és a lakosságra kiható, áldást 
hozó befolyás is. 

Kiváló figyelmet fordítanak az erdőművelési munkálatokra, 
melyeket nagy körültekintéssel és szakértelemmel foganatosítanak. 
Erre vonatkozólag nagyon érdekes útmutatások foglaltatnak a 
gazdasági üzemtervben. 

Mielőtt ezeket felsorolnám, szükségesnek tartom, hogy a 
szóban forgó birtok fekvéséről, éghajlatáról és talajáról néhány 
tájékoztató adatot közöljek. 

A birtok átlagos tengerszinfeletti magassága 112 m. Az éghaj
lati viszonyok kedvezőtlenek, forró száraz nyarak, nagyon hideg 
telekkel váltakoznak. 

A talaj minősége nagyon is változó. A Duna ligeteiben és 
áradmányos területein kavicsos altalajon található a fatenyészetre 
legkedvezőbb televénydus mély rétegű föld. Csepel, Peszér és 
Adacs községek határában kizárólag futóhomok van sok helyütt 
homokkőrétegekkel terméketlenné téve. A szélfuvások által kelet
kezett mélyedésekben lelhető némi sekély szikes agyagréteg. 

A nagyon is különböző talajminőségek természetszerűleg meg
követelik az egyes fanemek helyes megválasztását, melynél a liget
erdőkben a talajvíz állása is tekintetbe veendő. 

A Duna mentén a mélyebben fekvő erdőrészekben a lomb
fák közül előnyben részesül a fekete- és ezüstnyár, a fűznek több 



faja, valamint a szilfa; a magasabban fekvő erdőrészekben ped ig 
mint á l lományt képző fanem a kőris- és a tölgy szerepel . 

A régebb i gazdálkodás nem fordított e lég g o n d o t a hiányos 
záródású á l lományok magról nevelt csemetékkel való kipótlására, 
h a n e m a tarvágások alkalmazása mellett ezen területek felujulását 
kizárólag a tuskók sarjadzási képességére bízta. 

Már 1862-ben az úrbéri szolgalmányok megváltása utáni évek
ben néhai bárenthal i Praxa Béla, az akkori u rada lmi erdőmester 
ajánlotta, h o g y a hiányosan felújult vágások tuskóirtással kapcsola
tosan használtassanak ki és az erdőtelepítés mezőgazdasági köztes
használattal foganatosittassék. 

Eleinte ákáczcsemeték ültetésével tör téntek az erdősítések, de 
csak korlátolt mér tékben és minden következetesség nélkül. 

U t ó b b azonban s különösen az 1900. évtől kezdve a leg
n a g y o b b figyelem fordíttatott az e rdőművelésre . Azóta gyorsabb 
kihasználás alá kerülnek a sarjadzás utján keletkezett, azonban a 
tőkék hiányossága és fogyatékossága folytán csekélyebb értékkel 
b i ró vágások, amelyeknek szakszerű felújítása csemeteültetéssel 
történik és kellő figyelemmel választják m e g a talajváltozatoknak 
legjobban megfelelő fanemeket és p e d i g : tölgyet, kőrist, amerikai 
diót, ákáczot, nyárfát és fűzfát, a fu tóhomokos területeken ped ig 
a feketefenyőt és az ákáczot. 

A vágásfordulónak 30 évben történt megállapításánál figye
lembe vétetett, h o g y a nyár- és füzfajok, valamint az ákácz már 
30 éves korában eléri az á t lagnövedék max imumá t s h o g y e kor
ban már a vevők által megkívánt vastagsági mére tű műfát szolgáltat. 

A „B" üzemosztályban a 35 éves vágásforduló csak számítási 
tényezőnek tekintendő, melyben kifejezést nyer azon körü lmény, 
h o g y ezen üzemosztály vágásaiban a szépen fejlődő tölgy, kőris, 
feketedió, helyenként az ákácz is — csopor tonként a második 
esetleg a ha rmad ik vágásforduló végéig is fentartatnak n a g y o b b 
értékű haszonfák nevelése czéljából. 

Ezen üzemosztálynál a 35 évre felemelt vágásfordulóval 
csakis az évi hozamterület k isebbedése czéloztatott, hogy a fen-
tartott műfacsoportok a megtakarí tot t vágásterületben fedezetet 
leljenek. 



A fentartandó műfacsoportok már a telepítés alkalmával 
szemeltetnek ki és különös figyelemben és ápolásban részesülnek. 

1. kép. Ráczkevei uradalom: 15 éves tölgyfarészlet. 

A talaj megmunkáltatását és lazítását a teljes záródás beálltáig 
végzik. Ezután kezdődik az elszáradó ágaknak fürészszel való el
távolítása, ágmentes törzsek nevelése czéljából. 



2." kép. Ráczkevei uradalom : 16 éves kőrisfarészlet. 

Kiválóan tanulságos képet nyújtanak a peszér-adacsi futó
homokon történt erdősítéseket feltüntető fényképfelvételek (5. és 
őJábra), hol az erdősítési, illetve homokkötési munkálatokkal szép 

Az igy nevelt tölgy-, kőris-, feketedió- és ákáczcsoportokat 
tüntetik fel az itt bemutatott fényképfelvételek. (1—4. á b r a . ) 



eredményeket érnek el. Az eredmények teljes mértékben igazolják 
a jelenlegi erdőgondnok, Praxa János által felállított irányelveket, 
melyek az alábbi pontokba vannak foglalva; 

3. kép. Ráczkevei uradalom: 18 éves ákáczos. 

1. Minden ültetési munkálatot alapos talajvizsgálatnak kell 
megelőznie, hogy a homok minősége és az esetleges kőréteg 
mélysége és kiterjedése megállapittassék. 



2. Minden ültetési munkálatot már őszszel 40 czentiméter 
mélységig menő talaj forgatásnak kell megelőznie. A talajt ásóval 

4. kép. Ráczkevei uradalom: 15 éves feketediófarészlet. 

2—2 méter széles pasztákban forgatják fel akként, hogy a fel
forgatott pászták között egy-egy 2 méter széles paszta érintetlen 



marad, mely egyúttal szélfogó gyanánt is szolgál, s a melynek 
betelepülése későbbi években a paszta közepének felszántásával 
megsértett és átmetszett ákáczgyökerek hajtásaitól várható.*) 

3. Az ültetési munkála toknak kora tavaszszal, márczius hóban 
kell tör ténniök, h o g y a talajba hatolt téli nedvesség a csemeték 
megfogamzását elősegítse. 

4. Ültető anyagnak v e e n d ő : az ál landóan nedves talajon a 
füz-, nyár-, nyir- és égerfa; a mélyen fekvő, televényben gazdag 

5. kép. Ráczkevei uradalom : Ákácztelepités pásztás talajműveléssel. 

(fekete homok) talajon a t ö lgy ; a száraz és sivár talajon az akácz 
és feketefenyő(^Főfanemnek mindenkor az ákácz tekintendő, mely 
a csemeteker tben egyéves korban átiskolázva, mint kétéves csemete 
sértetlen gyökerekkel használandó fel az elültetésre. 

*) A talaj teljes megművelése az ákácz igényeinek természetesen még 
inkább megfelelne, s a továbbiakból következtetve idővel ezeken a most az erdő
gazdaság részére lefoglalt területeken tényleg az alaposabb talajmegművelés 
van tervbe véve. Szerk. 



5. A pótlások egyelőre mellőzendők. Azok későbben végzendő 
alapos talajmegmunkáltatással kapcsolatosan foganatositandók. 

A peszér-adacsl birtokon 1900. évben megkezdett és azóta 
rendszeresen foganatosított erdősítésekkel igen szép eredményeket 
értek el, s a magyar Alföldnek ezen eddigelé oly szomorú képet 
nyújtott tája ma már az erdőgazdaság részére meghóditottnak 
tekinthető. Dicséret és elismerés illeti meg ezért az intéző uradalmi 
tiszteket, kik fáradságot nem kíméltek feladatuk megoldásánál. 

CA nagyszabású erdősítéssel kapcsolatosan megoldandó volt a 
mozgékony és helyét folyton változtató homok költözésének 
megakadályozása, ami az uralkodó szél irányára merőlegesen 
alkalmazott sövények felállításával éretett el. Megjegyzem, hogy a 
száraz galyak, kukoriczaszár, szalmakötegek bedugdosásával készített 

rí sövények egymáshoz oly közelségben állíttattak fel, amint azt a szél 
erejének megtörése kívánatossá tette. A homok felületének gályákkal 
vagy szalmával való betakarását mellőzték. Ehelyett inkább a 
sövényeket állították fel sűrűbben. 

6. kép. Ráczkevei uradalom: Ákácztelepités szélfogókkal. 



Az igy keletkezett szélvédett pasztákat erőteljes ákáczcseme-
tékkel ültették be. Itt-ott gyökeres nyárfadugványokat alkalmaztak 
és ezen eljárással immár beerdősitettnek mondható a 218°/64 hek
tárnyi területnek fele része és helyenként már idősebb ákácz, nyár-
és feketefenyőrészletek láthatók/) 

Az egykoron terméketlen homokpusztának az erdőgazdaság 
részére való meghódítása a nemzetre váró kultur munkálatok 
egyik megoldott feladatát képezi. 

Az erdősítéseknél alkalmazandó fanemek megválasztásáról a 
már előrebocsátottakat kiegészítik még a következők: 

1. A fekete nyár, mint csekély értékű haszon- és tűzifát szol
gáltató fanem helyett az ezüst, a szürke és a kanadai nyár alkal
mazandó. 

( 2 . A Duna-ligetekben fentartani szándékolt tölgy-, kőris-, juhar-
és feketediócsoportok nagysága 5—20 ár közt váltakozhatik; a 
csoportok körül bekövetkező tarolás és igy a szabad állás okozta 
hátrányok ellensúlyozása czéljából a csoportok ákáczból alkotott 
övvel veendők körül. 

A műfacsoport létesítését czélzó erdősítés az idős erdő tarolását 
megelőzőleg 5 évvel foganatositandó megfelelő nagyságban irtott 
területen,*) vagy pedig: előbb megejtendő a tarvágás és annak 
megtörténte után történik a létesítendő csoporiok számára meg
kívánt tuskóirtás. 

Midőn a műfacsoportok ritkulni kezdenek, akkor megfelelő 
alátelepitésről kell gondoskodni. E czélra alkalmazandó a tölgy és 
kőris, nedves helyeken az éger; ákácz alá a csertölgy választandó. 
Feketediónál alátelepités nem szükséges, mert a talajt dús 1 ombo-
zatával eléggé takarja és különben is csak a legjobb talajjal biró 
helyeken eszköziendő annak telepítése, hol talajvédelemre nincsen 
szükség. 

3. Az ákáczfiatalosok jobb talajú részein azonnal, száraz homokos 
részeken pedig 10 év múlva pasztánként csertölgy telepítendő vetés 
vagy ültetés utján, hogy az ákácz letárolása után csertölgygyei 
vegyes állomány képződjék. 

*) V. ö. Erdészeti Lapok 1914. évi 23. füzetének 1031. oldalát. Szerk. 



4. Az edd ig előnyben részesített kőrisfatelepités jövőben 
korlátozandó a kőrisbogár károsításai miatt, különben is azt a 
feketedió, mely előnyösebb pénzbeli hasznot nyújt, pótolja. 

5. A kifejezetten csakis lágyfanemeknek való áradmányos, 
valamint kifejezetten a tölgy és feketediónak való termőhelyektől 
eltekintve, a többi területek erdősítésénél mindenkor és kizárólag 
az ákácznak adandó az e lsőbbség és főfanemként tekintendő mind
addig, mig a pajzstetü tu lnagy károsításokat nem okoz, mert 
ezen fanem, tekintve a talaj minőségéhez fűzött csekély igényeit, 
mindenekfölött a legértékesebb. 

A magam részéről ajánlom a Dunaár té r i ' szigeterdők fel
újításánál a most felsorolt lombfákon kivül kisebb csoportokban 
való elegyítésre a Chamaecipar is fajokat, melyek az üde talajt és 
páradús levegőt egyaránt kedvelik. Ezen tulajdonságuknál fogva 
mint kiválóan e termőhelyre való fanemet ajánlom őket ugy saját 
tapasztalataim, valamint Róth Gyulának az Erdészeti Lapok 
1913. évi XXIV. füzetében irt czikke alapján. 

Európában legelterjedtebb a Chamaecipar is Lawsoniana. Meg
telepítését különösen ajánlatossá teszi gyors növekvése, gyönyörű 
alaki képződése, fájának ki tűnő minősége és ennélfogva értékes 
vol ta ; széppé és érdekessé varázsolja azt az erdőrészt, melyben 
ezen fenyő-féle meghonosodot t . 

Az erdősítések és a fiatal á l lományok a legfigyelmesebb gon
dozásban részesülnek. 

A körvonalazott elvek szerint kezelt, és sik fekvése daczára 
igen változatos erdőbir tok jelenlegi intéző erdőtisztjét, Praxa Jánost 
méltán illeti teljes elismerésünk, de kegyeletesen kell megemlékeznünk 
Orassl H u g ó kir. tanácsos, gazdasági főtisztről is, aki mind ig 
teljes megértéssel és jóindulattal támogatta az erdészet működését 
a mult évben bekövetkezett, nagyon is időelőtti elhunytáig. 

c > ? c > t c > S 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
FELHÍVÁS. 

Az Országos Erdészeti Egyesület által kiosztandó rendkívüli segélyek 
ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület részben erre a czélra rendel
kezésére bocsátott összegekből, részben pedig az Erdő czimü lap
kiadvány 1914. évi bevételi feleslegéből 1915. február hóban rend
kívüli segélyeket oszt ki, még pedig: 

a) hadbavonult és főként hősi halált halt erdőtisztek hátra
maradottjainak és az ellenséges betörés folytán jelentékeny kárt 
szenvedett, vagy a háború folytán keresetképtelenné vált erdőtisztek
nek egyszer s mindenkorra adományozott 100—250 K összegben; 
összesen erre a czélra mintegy 2500 K áll rendelkezésre; 

b) oly erdészeti altiszteknek, illetőleg azok hátramaradottjainak, 
kik az Erdő czimü lap 1914. évi évfolyamára előfizettek, ha hadba
vonultak, hősi halált haltak, az ellenséges betörés következtében 
jelentékeny kárt szenvedtek, vagy a háború folytán harczképtelenné 
váltak, egyszer s mindenkorra adományozott 50—125 K összegben; 
erre a czélra mintegy 1500 K áll rendelkezésre. 

Felhívjuk a pályázni szándékozókat, hogy bélyegtelen kérvé
nyeiket 1915. évi j a n u á r h ó 25-ig adják be az Országos Erdészeti 
Egyesülethez: Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz. 

A kérvényben a kérelem alapját képező egyéb körülményeken 
kivül ki kell tüntetni a kérvényező, illetőleg a férjének vagy atyjának 
polgári állását, katonai rendfokát és csapattestét, állandó lakhelyét, 
szolgálatadójának nevét és lakhelyét, kérvényező polgári járandó
ságait, s hogy azok mily mértékben vannak beszüntetve, kérvé
nyező családi állapotát, a gyermekek számát, korát és nemét, 
részesül-e kérvényező vagy gyermekei állami vagy egyéb segélyben 
vagy ösztöndíjban ? Le kell továbbá írni a szenvedett kárt, annak 
pénzbeli értékét, az esetleges menekülés körülményeit stb. s mindezt 
lehetőleg hatósági bizonyitványnyal igazolni is kell. 

Budapest, 1914. évi deczember hó 19-én. 
Az Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége. 

ú% ú% 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Df. Bedő Albe r t üdvöz lése . Az Országos Erdészeti Egyesület 
első alelnöke, dr. Bedő Albert ny. m. k. államtitkár, m. hó 31-én 
75. életévét töltötte be. Ebből az alkalomból, valamint az évforduló 
alkalmából az egyesületnek Budapesten lakó választmányi tagjai 
nála tisztelegvén, nevükben Téglás Károly miniszteri tanácsos 
fejezte ki átérzett, meleg szavakkal az igazgatóválasztmány és az 
egyesület tagjainak igaz szeretetből és tiszteletből fakadó ragasz
kodását és szerencsekivánságait, amelyekért az ünnepelt meleg 
köszönetet mondott . 

f H e r m á n Ot tó . A magyar tudományt súlyos veszteség érte. 
Tudományos életünk egyik typikus alakja, a természetkutatás és 
népismeretek leghivatottabb művelője, tiermann Ottó, a Magyar 
Orni thológiai Központ igazgatója, volt országgyűlési képviselő 
m. hó 27-én Budapesten életének 80-ik évében jobblétre szenderült. 
Hozzánk erdészekhez ő különösen közel állott. Puritán, tiszteletet 
gerjesztő alakját nem csupán hazafiasságáért, a néplélek felismeré
sére páratlan hivatottsággal végzett kutatásaiért öveztük szeretettel, 
hanem azért is, mert a természetkutatás s az alkalmazott természet
tudományok terén gyakran találkoztunk vele, s pl. az államerdészeti 
tisztikar az ornithológiai megfigyelések terén szerencsés volt, 
buzgó segítőtársa lenni. Emlékét kegyelettel fogjuk őrizni! 

Ha lá lozások . Cserei Árpád m. kir. erdőszámtiszt (Orsova), 
mint a cs. és kir. 43. gyalogezred póttartalékosa, az északi harcz-

5 0 0 év óta gyógyítanak csuzt , köszvényt , ischiast s tb . 

radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azért 
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. Uj 
szállodák. Uj iszapjürdők. Házikurához: Kénes iszap- és vizszétküldés. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai és azok hozzátartozói a június 15-től 
szeptember l-ig terjedő idő kivételével napi 8 koronáért szobát, ellátást, fürdő
vagy iszapkezelést kapnak. Aki ezt a kedvezményt nem veszi igénybe, de a 
fürdőigazgatóság házaiban lakik, a lakásnál és fürdőknél 50% kedvezményt 
élvez. Iszapszétküldésnél 10%. 



téren szerzett súlyos betegsége következtében 25 éves korában 
Miskolczon elhunyt. 

Mairovitz Mór tekintélyes máriaradnai fakereskedő, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja, m. hó 23-án 72 éves korában 
elhunyt. 

Rdkossy Márton urad. e rdőmérnök, cs. és kir. tart. had
apródőrmester, az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja 
— magánértesülés szerint — 1914. évi november hó 20-án az 
északi harcztéren hősi halált halt. A megboldogul t ezüst vitézségi 
éremmel is ki lett tüntetve, miről hozzátartozói már csak a harcz-
térről visszaküldött értéktárgyai átvétele által vettek szomorú 
tudomást. 

Béke hamvaikra ! 
Bognárfakészletek. A mostani vi lágháborúban igen sok jármű 

pusztult el a csatatereken és igen sok a háború végén haszna
vehetetlen lesz. Ezért különösen azon vidékeken, ahonnét a had
sereg szekereket és kocsikat rekvirál, igen nagy gondo t kell fordí
tani arra, hogy a téli vágásokban található s bognárfának alkalmas 
törzsek nagy mennyiségben termeltessenek, hogy a háború be
fejeztével a kocsikészitő bognárok megtalálhassák a kellő mennyi
ségű szárazfát a kocsigyártáshoz. Különösen ajánlatos nagymennyi 
ségű küllő és talpfa előállítása. 

Küllőnek leginkább keresett az ákáczfa és másodsorban a 
kőrisfa, talpfának a kőrist, bükköt és tölgyet keresik. 

Oldaloknak, nyújtóknak a 4—5 m hosszú sima kőris-, szil-
és nyirfa a legkeresettebb. 

Agynak igen kedvelt a szil- és kőrisfa. 
Azért tehát azok az erdőgazdák, kiknek az évi termésében 

ilyen választékok vannak, igen helyesen teszik, ha pénzügyi szem
pontból is minél több ilyen készletet termelnek, de másrészt ez 
hazafias kötelesség is. A termelt bognárfát czélszerü lehetőleg 
száraz helyen raktározni. Lenhárd A. 

Újévi üdvözlések megváltása. A földmivelésügyi minisz
térium erdészeti tisztikarának alább felsorolt tagjai a szokásos 
újévi üdvözléseket pénzben megváltották, miért is ezen az u ton 
mondanak köszönetet a szaktársaink részéről küldött újévi 
jókívánságokért: 



Ambrus Lajos, Arató Gyula, Balogh Ernő, Barsy Richárd) 
Biloveszky Béla, Czillinger János, Dezsényi Jenő, Fröhlich Bruno ; 

Gruber Gyula, Gurányi István, Inczédy Géza, Héjas Kálmán, 
Kacsanovszky József, Korzenszky Antal, Kovács Aladár, Kovács 
Gábor, Lipcsey László, Lőfi Jenő, Martián Livius, Petényi Keresztély, 
Pfeiffer Gyula, Rappensberger Andor, Ratkovszky Károly, Ráduly 
János, Sándor Jenő, Spettmann János, Szokolóczy József, Térfi 
Béla, Tomassek Miklós, Vidos Miklós. 

A megváltási összeget — a mely 101 koronát tett ki a had-
segélyző hivatalhoz küldték be a háborúban elesettek özvegyeinek 
és árváinak felsegitésére. 

A magunk részéről örömmel üdvözöljük ezt az észszerű, 
s amellett nemesszivü eljárást s kívánjuk, hogy az a jövőben 
állandósuljon, illetve vidéki szaktársaink körében is meghonosul-
jon, mert hogy egyebet ne említsünk, a jövőben minden ilyen 
alkalmat fel kellene használunk pl. az özvegyeket segélyező Wagner-

PGSTYEN 
A ma már kettős fogalom 

1. Hires iszapforrásai csuz-, kösz-
vényeseteiben az egész világon el
ismert páratlan gyógyhatásuak. 

2. Kitűnően felszerelt hideggyógy
intézetében neuraszténiák, szívbajok 
p o m p á s eredménynyel kezelhetők. 
1912-ben 18.000 fürdővendég. Télen
nyáron nyitva. Felvilágosítást nyújt a 

FUrdő igazga tóság . 

Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
:: kedvezményben részesülnek. :: 

Bővebbet az elnökségnél. 



Károly-alapitvány növelésére, amely m é g manapság is csak a mini
mális segélynyújtásra ad módot . 

Műszaki N a p t á r 1915. Ennek a zsebkönyvnek ma már a 
19-ik évfolyama jelent m e g az 1915-ik évre. Az uj szerkesztő 
Mihályfi József ebben a kiadásban is, ugy mint a mult éviben, 
több módosítást, bővitést foganatosított. A 26 ívnyi tömör szedésü, 
sok ábrával is bővelkedő zsebkönyv az építészek és a mérnökök 
minden szükségletét kielégíteni iparkodik. Ára vászonkötésben 4 K. 
Kapható minden könyvkereskedésben, valamint a kiadónál, a 
„Pátria" részvénytársaságnál, Budapest, IX., Üllői-út 25. sz. 

Köztelek Z s e b n a p t á r 1915. Szerkesztik és kiadják: Rubinek 
Oyula, az O M G E . igazgatója és Szilassy Zoltán, a GEOSz . titkára. 
Ára 4 K- A „Kőztelek Zsebnaptár" 1915. évi huszonegyedik 
évfolyama a mai súlyos viszonyok mellett is megjelent, noha a 
jelenlegi helyzet egyáltalában nem kedvez az irodalmi vállalkozá
soknak. A „Köztelek Zsebnaptár" elmaradását azonban sok ezer 
gazda sajnálná, akik megszokták a használatát. A „Köztelek Zseb
naptár" 4 K-ért kapható minden könyvkereskedésben, vagy a 
kiadóhivatalban, a „Pátria" könyvkereskedésében, Budapest, IX., 
Üllői-ut 25. sz. 

ú£ ú£ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

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

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Visnjic Milán kir. erdőmérnököt 
Rujevácról a zagrebi kir. erdőigazgatóság központi szolgálatához Zagrebbe. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Sébor János m. kir. erdő
mérnökgyakornokot Orsováról Lúgosra az ottani m. kir. erdőigazgatósághoz. 

c3£ ú$ 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1914. évi deczember hóban. 

A röv id í t é sek m a g y a r á z a t a : 
Az ákáczfa monográfiája . . . = Am. A fenyőfélék fájának összehasonlító 
Alapítványi kamat = ak. szövettana . . . = Fösz. 
Alapítványi tőketörlesztés _ == art. Hazánk házi faipara (Qaul Károly) = H. F. 
Altiszti segélyalap = Asa. Hirdetési dij az E. L. _ = hd. 
Átfutó bevétel . = áb. Hirdetési dij az ,Erdő"-ben = Ehd. 
Báró Bánffy D . alapítvány = BBa. Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Bedő Albert alapitvány = BAa. Kedvezményes lapdij = kid. 
Bükktüzifa romlása stb.. . . _ ... — = Btr. Készpénzalapitvány = k. a 
Egyéb bevétel . . . = Egy. Külföldi fanemek tenyésztése = Kft. 
Erdei facsemeték nevelése = Ecs. Lakbér = lb. 
Erdészeti Géptan = Egt. Lapdij (Erd. Lapok) = ld. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei = EL. Legelő-erdők berendezése = M. L. 
Erdészeti Növénytan II. rész = Nvt. II. Magyar Erdészeti Oklevéltár = EOT. 
Erdészeti rendeletek tára . . . = Ert. Népszerű növénytan = N. Nvt. 
Erdészeti zsebnaptár... = Npt. Perköltség = Prk. 
.Erdő" czimü lap = Eld. Postaköltség = pk. 
Erdőbecslés tan 11. kiadás = Ebt. Rendkívüli bevétel = rb. 
Erdőőr ... = Eő. Rendszeres növénytan I. R. . = Rnt. I. 
Erdőrendezéstan (Bel.) . . . _ = Rz. Szálaló Erdők Berendezése = Szeb. 
Erdőrend^zéstan (Fekete) . . . = Rzf. Tagsági díj __ = td. 
Erzsébet királyné alapitvány = E. a. Tangens-táblázatok = Tt. 
értékpapírok kamatai = Ek. Gr. Tisza Lajos-alapitvány = TLa. 
Értekezések az erdőrendezés köréből = Ee. Titkári nyugdijalap = t. ny. a. 
Fából készült czukor és alkohol _ = Fcza. Tölgy és Tenyésztése ..- = Töt. 

Wagner Károly alapítvány — ... — = WKa. 

Albrecht János npt. 2*—, pk. —"45. Antal Miklós td. 16-—. Aradi erdőhiv. 
npt. 8-—, pk. —-72. Bisch Gyula npt. 2-—, Eb. 2-—. Boda Dénes td. 16-—. 
Briestyánszky Endre npt. 2-—, pk. —"45. özv. Benkő Rezsőné td. 16'—. 
özv. Boksay Gusztávné att. 20"—. özv. Baltay Jánosné att. 20'—, ak. I -—. 
Balogh György npt. 2-—, pk. —-45. Biró Lajos td. 28 -—. Beszterczebányai püsp. 
urad. td. 16-—. Barthos Gyula npt. 2-—, pk. —"45. Budapest főváros ak. 12'—. 
Brassói g. n. egyház hd. 26-35. Bund Károly td. 16-—. Bock László Ttny. 
4'—, Am. 6-—, Rz. 6-—. Idősb. Belházy Gyula td. 16-—. Comaniciu János 
npt. 6'—, pk. 1-35. Cséti Viktor npt. 3-—, pk. —-12. Czájlik N. Egy. 8-—. 
Csapody Sándor npthd. 30-—. Dianovszky Pál ak. 16-—. Doleschall Aladár td. 
ló -—. D.-Szentmártoni erdőhiv. npt. 6'—, pk. 12*—. Dévai erdőhiv. npt. 26-—, 
pk. —"12. Ozv. Domokos Sándorné att. 20-—. Dán V. Btr. 1"—. Doroszlai 
Gábor td. 16-—. Dick Márton Eő. 6"—. Dési erdőhiv. npt. 4"—, pk. —'12. 
Dobsina város td. 16-—. Gróf Degenfeld Pál att. 100-—, ak. 15-—. Eleöd 
Simon áb. 120-—. Az Erdő cz. lapra 50-93. Földhitelintézet ék. 799-—. 
Földmiv. min. lb. 800—, hd. 20*—. Ferenczfy József td. 16-—, upt. 2 —, pk. 
— •45. Faukal Henrik npt. 3'—, pk. — -45. Fehértemplomi erdőgond. npt. 26-—, 
pk. —'12. Firbas Adolf td. 16-—. Főherczeglaki főh. jószágig, ld. 16-—. Gödöllői 
erdőhiv. npt. 8-—, pk. —-12. Gruber Károly td. 16*—. Günther Frigyes td. 
16*—• Herbst János npt. 2-—, pk. —-45. Herczegh Fer. npt. 2*—, pk. —-45. 
özv. Huszár Józsefné att. 20-—, ak. 12-—. özv. Hajdú Józsefné att. 20-—, ak. 3 — . 
Hors János td. 16—. Hudák Lajos att. 22-—. Hell Miklós td. 6-—. Hinfner 
György td. 16-—, npt. -2%~, pk. —-45. Hölbling János npt 2—, pk. —*45. 
Halliarsky Samu td 16-—. Havas József kid. 6-—. Hacker Rudolf npthd. 20 -—. 



Heim Károly td. 16—. Ipach Ede lb. 80-—, +20-—. Ilosvay Dezső td. 16-—. 
Özv. Jenőffy Jenőné att. 20-—, ak. 1-—. Kolozsvári erdőig, npt. 34 •—. Keczer-
pekléni erdőgond. npt. 2'—, pk. —-45. Királyhalmi erdőőri szakiskola Eő. 71-68, 
npt. 54-—, pk. —-12. Kőrispataki unit. egyház hd. 24-—. Kövessi Antal td. 16"—. 
Krippel Móritz npt. 2-—, pk. —-45. Özv. Kern Györgyné att. 20'—, ak. 13-—. 
Özv. Krausz Gézáné att. 20-—, ak. 6-—. Özv. Koschatzky Rezsőné td. 16-—. 
Özv. Kremnitzky Aladárné att. 20-—, pk. — 9. Koreny Gyula td. 16 —. Özv. Kádár 
Istvánná áb. 50-—. Kovordány Tamás npt. 2-—, pk. —-45. Kovács Aladár att. 
5*—. Kolozs József td. 16-—. Körmöcz város npt. 6-—, pk. —-12. Kocze János 
npt. 2-—, pk. —-35. Kócsy János td. 16-—, npt. 2'—, pk. —-40. Kardoss Kálmán 
npt. 2-—, pk. —-45. Lehoczky János lb. 60'—, -4-60"—. Lippai főerdőhiv. hd. 
19-80, + 19-90. Lenhard Antal npt. 2 - - , pk. —-45. Lányi Aladár npt. 2-—, 
pk. —-45. Létz Lajos td. 16-—. Liptóujvári szakiskola npt. 38*—, pk. L38. Lollok 
József npt. 2-—, pk. — 45. Liptóujvári főerdőhiv. hd. 19-90. Lengyel Viktor td. 
16-—. Libohorszky József áb. 9-—. Müller József td. 18-—. M.-Vásárhelyi erdőhiv. 
npt. 12-—, pk. —-12. Mihályfy Mihály npt. 2 -—, pk. —-45. Medriczky János 
npt. 2-—, pk. —-45, Marsovszky Ede td. 16-—. Machay Sylvester td. 20-—. 
Magyar Leszámítoló ék. 392-20. Mayer Gyula td. 16-—, npt. 2-—, pk. —-45. 
Nagyszebeni erdőhiv. npt. 12-—, pk. —-12. Nagykapornoki apáts. korm. ld. 
16-—. Neuberger testvérek npt. 2"—. Nagy György npt. 5"—. pk. —*45. 
Neumayr Tsa. npt. 2 -—, pk. —-45. Oláh József td. 16-—. Persián Iván lb. 53-—, 
-f 54-—. Plachy Teofil td. 10"—. Pálka Gyula Egy. 18-—. Pánczél Ottó npt. 2-—, 
pk. —-45. Pomárius Alfréd npt. 2 -—, pk. —-45. Pudleiner Gyula npt. 2 -—, 
pk. 45-—, áb. 3-05. Pfalz Károly npt. 4-—, pk. —-90. Özv. Pruzsinszky K.-né 
att. —-20, ak. 4 - - . Özv. Pászfohy Ernőné att. 20-—, ak. 15-—. Prónay Béla 
npt. 2-—, pk. —-45. Rényi K. np. 6-—, +-6'—. Rácz Imre td. 16-—. Ráth Mór 
Eő. 6-—. Ress Mihály npt. 2-—, pk. —-45. Rónay György td. 18"—. Ruttkai 
Cellulosegyár npt. 3-—, pk. —-12. Szigeti Rezső td. 16-—. Szombathelyi erdőhiv. 
npt. 4-—, pk. —-30. Szászlekencze község hd. 20-65 Susáki erdőhiv. npt. 8-—, 
pk. —-78. Sébor János npt. 4-—, pk. —-55. Stefancsik Bertalan npt. 3-—, pk. 
—•45. Özv. Szmik Gáborné td. 16-—. Sziklay Lajos att. 20-—, ak. 15-—. Süteő 
Oszkár td. 16-—. Soltész Gyula td. 16-—. Szászlekencze k. e. áb. 20-65. Spielhaupter 
György td. 16-—. Szadeczki Miklós td. 16-—. Szálai Ernő td. 16'—, npt. 2-—, 
Am. 6-—. Szeöts Béla att. 20.—, ak. 12-—. Steiner Gyula npthd. 70-—. 
Tomcsányi Gytda npt. 2-—. Dr. Tuzson János WK a. 4*—. Teszár Szilárd 
npt. 2-—, pk. —"46. Urikányi rt. npt. 6-—. Vadászerdei szakiskola Eő. 179-24. 
Vigh József td. 16-—. Özv. Vranay Jánosné áb. 50-—. Vinkovcei főerdőhiv. 
hd. 19-80. Vajda Gyula npt. 2-—, pk, —-45. Winter Gusztáv npt. 2-—, pk. 
—•45. Wancsik Mátyás npt. 2-—, pk. —-45. Zilahi erdőhiv. npt. 6-—, pk. —-72. 
Zselezsnyák Péter Eő. 6-—, pk, —*55. 
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Faárverések eredményei. 
Alábbiakban az eladás tárgyának (választék, fanem, méretegység) meg

jelölésén kivül az elfogadott, rendszerint legmagasabb árajánlatot közöljük, amely 
után zárjelben azt a százalékot jelezzük, amelylyel az elért ár a kikiáltási árat 
meghaladja. Ez utóbbit tehát ugy számithatjuk ki, ha a közölt árat ezzel a 
százalékkal csökkentjük. 

/. Tövön. 

Zágrábi kir. erdőigazgatóság (1914. nov. 19.): 
A pitomaei kir. erdőgondnokság I. vágássorozatában 59*08 kat. holdon 
659 m3 bükkműfa, á 5 K ( + 17°/o), 6655 m3 bükktüzifa á 2'02 K 
(+l-0°/'o), 59 ffí8 hárs- és nyártüzifa á 1-10 K (+0-0"/o), 2-6 m3 szilműfa 
á 4-40 K (-f O-Oo/o), 105 «« sziltüzifa á 161 K ( + 0-0<>/o). 
A sokolovaci kir. erdőgondnokság II. vágássorozatában 17:0 kat. holdon 
893 m3 bükkműfa á 7 0 K, 2084 m3 bükktüzifa a 3-16 K, 11 m3 tölgy-
műfa á 25 K, 42 m3 tölgytüzifa á 2 -0 K (áremelkedés valamennyi 
választéknál + 15%). 

Zágrábi kir. erdőigazgatóság (1914. nov. 19.): 
A jasenaki kir. erdőgondnokság IV. vágássorozatában 39-63 kat. holdon 
2289 m3 fenyőműfa á 603 K, 3212 m» fenyőtüzifa á 012 K, 1362 m3 

bükkműfa á 3 -60 K, 4132 in3 bükktüzifa á 0 -60 K (áremelkedés valamennyi 
választéknál -f- 0"9°/o). 
A fuzsinei kir. erdőgondnokság V. vágássorozatában 11-32 kat. holdon 
109 m3 I. o. fenyőműfa á 12-11 K, 33 m 3 II. o. fenyőműfa á 4-40 K, 
51 m3 fenyőtüzifa á 110 K, 240 m3 bükkműfa á 6*40 K, 1835 m3 bükk
tüzifa á 2 0 K (áremelkedés valamennyi választéknál - j - l,4°/o). 
A fuzsinei kir. erdőgondnokság VI. vágássorozatában 13-72 kat. holdon 
217 m3 I. o. fenyőműfa á 1046 K, 75 m3 II. o. fenyőműfa á 4-08 K, 
82 m3 fenyőtüzifa á 090 K, 248 m3 bükkműfa á 5-44 K, 1864 m3 bükk
tüzifa á 2-00 K (áremelkedés az összes választékoknál -f- 0-4°/o). 
A mrkopalji kir. erdőgondnokság I. vágássorozatában 9-70 kat. holdon 
923 m3 I. o. fenyőműfa á 14-84 K, 288 tn* II: o. fenyőműfa á 5'56 K, 
333 m3 fenyőtüzifa á 0-90 K, 87 m3 bükkműfa á 920 K, 508 m3 bükk
tüzifa á 2 -20 K (áremelkedés az összes választékoknál -f- 17-6°/o). 
A mrkopalji kir. erdőgondnokság II. vágássorozatában 29'04 kat. holdon 
1423 m3 I. o. fenyőműfa á 832 K, 601 m3 II. o. fenyőműfa á 3*40 K, 
1216 m3 fenyőtüzifa á 0-12 K, 429 m3 bükkműfa á 4-66 K, 3481 m3 

bükktüzifa á 0 -90 K (áremelkedés az összes választékoknál -f- 3-0°/o). 
Zágrábi kir. erdő igazgatóság (1914. nov. 20.): 

A pitomaei kir. erdőgondnokság IV. vágássorozatában 19-51 kat. holdon 
90 m3 bükkműfa á 5-55 K, 2947 m3 bükktüzifa á 2'48 K (áremelkedés 
az összes választékoknál -f- 9-0°/o). 



A szokolovaci kir. erdőgondnokság II. vágássorozatában 17-0 kat. holdon 
172 m3 bükkműfa á 6-80 K, 829 m3 bükktüzifa á 2 8 4 K (áremelkedés 
az összes választékoknál -f- 4'C°/o). 

Kecskeméti m. kir. járási erdőgondnokság (1914. nov. 26.): 
Kocsér község erdejében esedékes évi vágásterület ákáczfaállománya 
(185 részletben szóbeli árverésen értékesítve) 190 m3 ákácz (30°/o-a mező
gazdasági szerszámfa, 70°/o-a tűzifa) á 1715 K ( + 16*4°/o). 

//. Kitermelt állapotban. 

a) Műfa. 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1914. nov. 28.): 
A pécskai m. kir. erdőgondnokság „A" g. osztályában gyéritő vágásban 
házilag kitermelt s tő mellett készlete/ett 20 m315—20 cm vastag tölgy épületi 
fa á 7-70 I< ( + l-3°/o), tőár 7-10 K, 56 m3 21—30 cm vastag tölgy épületi fa 
á 11-20 K (+0-9°/o), tőár 10-60 K, 2 m3 31—40 cm vastag tölgy épületi fa 
á 13-30 K ( + O-70/o), tőár 12-70 K, 191 drb. egyes kőrislőcsfa á 0"42 K 
( + 5-6%), tőár 0-40 (drb -ként) (/«3-ként 25-20 K), 24 drb. kettős kőris
lőcsfa á 0-82 K (+3-0«/o), tőár drb.-ként 0'79 K, /rc3-ként 2472 K. 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1914. decz. 3.): 
A dorgosi m. kir. erdőgondnokság kendéiében házilag kitermelt és a 
marosaszói és maroseperjesi (Maros folyó partján) rakodókon készle'.ezett 
dongák öt eladási csoportban : 
535 akó tölgydonga á 3 05 K ( + 24-5°/o), tőár akónként 291 K, ra3-ként 
3428 K. 
610 akó tölgydonga á 2-60 K (0°/o), tőár akónként 2-30 K, m8-kértt 19 50 K. 
550 akó tölgydonga á 3-05 K ( + 17-3°/o), tőár akónként 2*70 K, /«3-ként 
2287 K. 
350 akó tölgydonga á 2 93 K (+12-7°/o), tőár akónként 2'59 K, /n3-ként 
2198 K. 
246 akó tölgydonga á 2-88 K ( + 1 0 7'Vo), tőár akónként 255 K, m3-kénf 
21-59 K 

Körmöczbánya sz. kir. város (1914. decz. 3.): 
1759 m3 lucz-, jegenye- és erdeifenyőhaszonfa á 9-30 K, tőár 7 7 4 K. 

b) Tűzifa. 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1914. okt. 19.): 
A tótváradi ni. kir. erdőgondnokság kerületében házilagosan termeli s a 
soborsini farakodón készletezett tűzifa öt eladási csoportra osztva: 
(I—IV. csoportban) 647 ürm gyertyánhasáb á 6-76 K, tőár 1'93 K; 
1515 ürm cserhasáb á 6-39 K, tőár T58 K, 212 ürm szilhasáb á 5*30 K, 
tőár 072 K, 160 ürm tölgyhasáb á 6 01 K, tőár 1-05 K, 184 ürm tölgy
dorong á 4-37 K, tőár 0-52 K, 454 ürm gyertyándorong á 5-26 K, tőár 



1 20 K, 34S ürm cserdorong á 5-26 K, tőár 120 K, 34 ürm bükkdorong 
á 5-17 K, tőár 125 K (áremelkedés átlagosan -4-4*4%). (az V. csoportban): 
286 ürm tölgyh?.sáb á 5-S4 K, tőár 2'41 K, 379 ürm gyertyánhasáb 
á 6-10 K, tőár 2-47 K, 106 ürm szilhasáb á 5-25 K, tőár 1-72 K, 434 ürm 
tölgydorong á 4-41 K, tőár 110 K 454 ürm bükkdorong á 476 K, tőár 
1"50 K, 226 ürm gyertyándorong á 4-92 K, tőár 160 K. (A soborsini 
faraktár a soborsini vasúti állomástól 0-5 km távolságra van, ahová a fa
anyag ipatvasuttal szállítható.) 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1914. nov. 24.): 
A marosborsai farakodón készletezett 1084 ürm cserhasáb á 6*89 K, tőár 
4-07 K, 504 ürm tölgyhasáb á 5-94 K, tőár 314 K, 173 ürm gyertyán
dorong á 5-94 K, tőár 317 K, 112 ürm cserdorong á 5"94 K, tőár 3"17 K\ 
162 ürm bükkdorong á 557 K, tőár 291 K, 512 ürm tölgydorong á 4'90 K, 
tőár 231 K (áremelkedés valamennyi választéknál -j-4*8°,''o; a maros
borsai farakodó a Máv. budapest-tövhi fővonalán* lévő Marosborsa vasúti 
állomástól 0'5 km távolságra van, ahová a tűzifa iparvasuttal szállítható ki). 

Tótsóvári m. kir. erdőhivatal (1914. nov. 26.): 
A mocsolyástelepi m. kir. erdőgondnokság „D" g. osztályában az erdőben 
kitermelt 666 ürm tölgy vegyestüzifa á 3"c8 K ( + 2-31°/o), tőár (ürm) 256 K, 
847 ürm tölgy vegyestüzifa á 3-53 K ( + l'03°/o) tőár (ürm) 253 K. 
A parasznyai m. kir. erdőgondnokság „A" g. osztályában kitermelt tűzifa 
tő mellett 257 ürm3 tölgydorong á 275 K ( + 10-ll<>/o), tőár (ürm) 1.53 K. 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1914. nov. 2S.): 
A pécskai ni. kir. erdőgondnokság „A" g. osztályában gyéritővágásban 
tő mellett kitermelt 162 ürm3 szilhasáb á 549 K (+7-0°/o) tőár 4'59 K, 
646 ürm3 tölgyhasáb á 4 98 K ( + 8-0°/o), tőár 4-08 K, 30 ürm nyárhasáb 
á 3-88 K ( + 7-00/o), tőár 298 K, 980 ürm3 vegyes ken.ény dorong á 4-09 K 
( + 10-0°/o), tőár 3-19 K, 4 ürm3 nyárdorong á 3-10 K ( + iO-0°/o), tőár 2-30 K> 
753 kétfogatú szekér vegyes rőzsefa á 1-02 K ( + 7-0°/o), tőár 0 7 2 K, 
49 kétfogatú szekér (kévékbe kötött) rőzsefa á 1'80 K ( + 2-0 7o), tőár 070 K. 

Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság (1914. decz. 5.): 
A zólyomi erdőgondnokságban tő mellett termelve 157 ürm bükkhasáb 
á 3 K (+0'0 u/o), tőár 137 K, 36 ürm3 bükkdorong á 2-10 K (+0-0%), 
tőár 0 7 3 K, 108 ürm tölgydorong á 1-90 (+0-0%), tőár 0'60 K 
(10-3 km távolságra Zólyom vasúti állomástól). 

Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság (1914. decz. 10.): 
A zólyomlipcsei erdőgondnokságban erdei rakodóra szállítva 1002 ürm 
fenyőhasáb és dorong á 3-10 K (0-0%), tőár 1-65 K (Zólyomlipcsétől 
11-3 km távolságra, ebből 5 km kevésbbé jó erdei ut, a többi viczinális 
és törvényhatósági ut). 



///. Eredménytelen faárverések. 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1914. nov. 24.) : 
A marosborsai farakodón készletezett 83 ürm cserhasáb, 239 ürm tölgy
hasáb, 662 ürm gyertyándorong, 47 ürm cserdorong, 697 ürm bükkdorong, 
391 ürm tölgydorong. 

Liptóujvári m. kir. főerdőhivatal (1914. nov. 14.): 
A maluzsinai m. kir. erdőgondnokságban házilag kitermelt 900 ürm lucz-
és jegenyefenyőhasáb és dorong, 715 ürm hántott hasáb, 166 m3 selejt-
rönkő (2—3-9 m h., 12—25 cm k. átm.), 1463 m3 selejtrönkő (2—3-9 m h., 
26 cm felüli k. átm.), 29 m3 selejtrönkő (4 m h. és feljebb, 12—25 cm k. átm.), 
255 m3 selejtrönkő (4 m h. és feljebb, 26 cm és feljebb k. átm.). 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1914. decz. 3.): 
A dorgosi m. kir. erdőgondnokság kerületében házilagosan kitermelt s a 
marosaszói és maroseperjesi (Maros folyó partján) rakodóban készletezett 
fagyártmányok: 418 akó cserdonga, 8800 drb. tölgyküllő, 101 akó cser
donga, 3295 drb. tölgyküllő. 

Beszterczebányai m. kir. erdő igazgató sás; (1914. decz. 5.): 
A zólyomi erdőgondnokságban tő mellett kitermelt 370 ürm bükkhasáb, 
324 ürm bükkhasáb és dorong, 142 ürm dorong, 38 ürm nyirhasáb és 
dorong; 79 ürm bükkhasáb, 5 ürm bükkdorong, 19 ürm tölgyhasáb és 
dorong, 13 ürm tölgydorong; erdei rakodón: 163 ürm bükk- és cserhasáb, 
142 ürm bükk-, cserhasáb és dorong, 121 bükk- és cserdorong, 233 tölgy
hasáb és dorong. 222 ürm3 tölgydorong, 5 ürm3 nyirhasáb és dorong. 

c J * c J Í e l * 
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Az „ E r d é s z e t i Lapok" 1915. évi II. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

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

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

K ü l ö n m e l l é k l e t e k 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Faeladási h i rde tmény. 1336/1914 szám. — Szecsel község 
(Szeben vármegye) eladja a tulajdonát képező „Bercu Rosu" nevű 
erdőrészben, a m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 1914. évi 
129953/1913/I/A/2. számú rendeletével engedélyezett, 19-55 kat. 
hold területen törzsenként kiszámlált, mintegy 4435 darab 14—27 cm, 
1580 darab 18—37 cm és 258 darab 38—64 cm mellmagasságban 
mért átmérőjű és összesen 2126 m3 kéregnélküli haszonfára, 
valamint 438 m3 tűzifára becsült tölgytörzset 1915. évi február 
hó 24-én d. u. 1 órakor, Szecsel községházánál megtartandó, 
: árt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen. 

Kikiáltási á r : 24.266 K 50 f. 
Bánatpénz: 2427 K. 
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. írásbeli ajánlatokhoz 

a kiirt bánatpénz csatolandó. 
Az általános árverési és szerződési feltételek Szecsel község 

elöljáróságánál és a szelistyevidéki m. kir. járási erdőgondnok
ságnál Nagyszebenben (Só-utcza 7. szám) a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Megjegyeztetik, hogy az eladásra kerülő erdőrész közvetlenül 
a törvényhatósági ut mellett fekszik és attól Orlát vasúti állomás 
5*2 km Szelistye vasúti állomás 6 0 km távolságra van. 

Szelistye, 1914. évi október hó 25-ín. 
(1. III. 2.) A járási főszolgabíró* 



Termelt haszonfa és tűzifa eladása. (A tő mellett saran-
golva.) 6709/1914. szám. — A rájicsi kir. erdőgondnokság 21/1. sz. 
Babingjol védkerületének 3. és 4. tagjában mintegy 34 kat. holdon 
kitermelt 19113 /?z3 tölgy-, 2975 m3 szil- és 370 m3 kőrishaszonfa, 
valamint 2825 ürm különböző fanemü tűzifa 11.147 K 84 f ki
kiáltási ár mellett az 1915. évi január hó 18-án délelőtt 10 órakor 
a vinkovczei kir. főerdőhivatalnál, zárt Írásbeli ajánlati verseny
tárgyalás utján, egy csoportban eladásra bocsáttatik. 

Az írásbeli ajánlatok 1915. évi január hó 18-án délelőtt 10 óráig 
nyújtandók be a vinkovczei kir. főerdőhivatalnál, hol a részletes 
árverési és szerződési feltételek is beszerezhetők. 

Vinkovczi, 1914. évi deczember hó 27-én. 
(2) Kir. főerdőhivatal. 

Tüzifaeladás. (Vágásban a tő mellett.) 4475/1914. sz. — 
A pécskai m. kir. erdőgondnokság remeteági vágásában termelt, 
összesen 975 ürm különböző választékú kemény és 2307 ürm lágy 
tűzifa, három eladási csoportban, zárt Írásbeli versenytárgyalás utján 
fog eladatni. 

Az ajánlatok 1915. évi január hó 28-án déli 12 óráig nyúj
tandók be az alulirt m. kir. főerdőhivatalnál, hol azok január hó 
29-én d. e. 9 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok és borítékok a m. kir. főerdőhivatalnál Lippa 
(Temes megye) és a m. kir. erdőgondnokságnál Őpécska (Arad 
megye) díjmentesen szerezhetők be. 

Lippa, 1914. évi deczember hóban. 
(3) M. kir. főerdőhivatal. 

Fenyőhasáb-,dorongműfa-éstüzifaeladás.l33538/1914/I/B/l. 
szám. — A Feketegaram völgyében és a mihályteleki erdőgond
nokságban termelt 82 ürm3 fenyőbodnárfa, 600 ürm3 fenyőzsindelyfa 
és 22.324 ürm fenyőhasáb- és dorongműfa és tűzifa, tizenkilencz 
eladási csoportra megosztva, zárt írásbeli ajánlatok utján fog eladatni. 

Az ajánlatok legkésőbb 1915. évi január hó 25-én déli 12 óráig 
nyújtandók be Beszterczebányán a m. kir. erdőigazgatóságnál és 



január hó 26-án délelőtt 10 órakor fognak az erdőigazgatóság 
tanácstermében nyilvánosan felbontatni. 

Árverési feltételek, ajánlati űrlap és boriték, valamint a fa
anyagok részletezését, raktározási helyét és kikiáltási árát feltüntető 
kimutatás a beszterczebányai erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Budapest, 1914. évi deczember hóban. 
(5) A m. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Kisebb mezőgazdasággal kapcsolatos síkvölgyi 6600 holdas 
erdőbirtokunk részére J& JZ? J& 

o k l e v e l e s f ő e r d é s z t 
keresünk, lehetőleg azonnali belépésre. Csakis a törvényszerű 
minősítéssel és mezőgzadasági gyakorlattal is biró egyének 
jönnek figyelembe. Beválás esetén nyugdíjjogosultság. Aján
latok oklevélmásolatokkal, az eddigi működés részletes le
írásával, fizetési igény megjelölésével a M a g y a r Á l t a 
l á n o s K ő s z é n b á n y a R é s z v é n y t á r s u l a t K ö z 
p o n t i i g a z g a t ó s á g á h o z B u d a p e s t , V . K e r . , 
(4) Z o l t á n - u t c a 2 . küldendők. 

Árverési hirdetmény. Breznóbánya szab. kir. város taná
csának folyó évi 84. és 85. szám alatt hozott határozata folytán 
ezennel közhírré teszem, hogy a városi garam-rohoznai és vámos-
jarabói erdőkerületekben 1915—1919. évek folyamán rendszeres 
gazdasági üzemterv szerint kihasználandó haszonfa és luczfenyő-
kéreg 1915. évi február hó 10-én d. e. 10 órakor Breznóbányán a 
városi tanácsteremben megtartandó nyilvános árverésen fog eladatni. 

Az ajánlatok külön, a garam-rohoznai külön a vámos-jarabói 
fára és külön a luczfenyőkéregre teendők. 

Kikiáltási árak tm3-ként: 
1. A garam-rohoznai erdőkerületben: 
a) jegenye- és luczfenyőfáknál tizenöt (15) cm-nyi középső 

átmérőig öt K 50 f (5 K 50 f), 
b) jegenye- és luczfenyőfáknál tizenhat (16) cm középátmérőtől 

felfelé tizenkettő K 50 f (12 K 50 f), 
c) juhar-, kőris- és szilfáknál vastagságra nézve különbség 

nélkül tiz (10) K, 



d) bükkfánál vastagságra nézve különbség nélkül öt (5) K; 
2. a vámos-jarabói erdőkerületben : 
a) jegenye- és luczfenyőfáknál tizenöt (15) cm-wyx középső 

átmérőig négy K 50 f (4 K 50 f), 
b) jegenye- és luczfenyőfáknál tizenhat (16) cm-x\y\ középső 

átmérőtől felfelé hét K 30 f (7 K 30 f), 
c) juhar-, kőris- és szilfáknál vastagságra nézve különbség 

nélkül öt K 40 f (5 K 40 f), 
d) bükkfáknál vastagságra nézve különbség nélkül kettő 

(2) K 80 f. 
garam-rohoznai és vámos-jarabói vágásokban nyerendő lucz-

fenyőkéreg kikiáltási ára évi egyezerötszáz (1500) K. 
Bánatpénz a garam-rohoznai haszonfa vételére tízezer (10.000 K, 

a vámos-jarabói haszonfa vételére háromezer (3000) K és a lucz-
fenyőkéregre egyszázötven (150) K. 

írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, ha fenti bánatpénzzel 
ellátva a szóbeli árverésnek megkezdése előtt az árverelő küldöttség 
elnökénél átadatnak. Később beérkezett, vagy utóajánlatok, valamint 
az árverési feltételektől eltérő ajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

Árverési és szerződési feltételek a városi nagyirodában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Ajánlati űrlapok a városi erdőhivatalnál kaphatók. 
Breznóbánya, 1915. évi január hó 8-án. 

Polgármester helyett: 
(6) Kuhn 

főjegyző. 
Termelt luozkéregeladás. 4820/1914. sz. — A szvarini és 

fenyőházai m. kir. erdőgondnokságokban az 1915. évben terme
lendő luczkéreg 1915. évi február 4-én délelőtt 10 órakor Liptó-
ujvárott a főerdőhivatal hivatalos helyiségében zárt Írásbeli aján
latok utján két csoporban eladásra kerül. 

Az ajánlatok legkésőbben 1915. évi február hó 3-ik napján 
déli 12 óráig nyújtandók be Liptóujváron a m. kir. főerdőhivatalnál. 

A részletes becslésre, továbbá a csoportok beosztására vonat
kozó adatok, az árverési és szerződési feltételek, valamint az aján
lati űrlap és boriték a liptóujvári főerdőhivatalnál beszerezhetők. 

Liptóujvár, 1915. évi január hóban. (7) 



Pályázati h i rdetmény. 1109/1915. szám. — A magyar királyi 
állami vasgyárak központi igazgatósága alá tartozó vajdahunyadi 
magyar királyi vasgyár erdőbirtokainak és szeneléseinek szakszerű 
vezetésére egy erdősegédmérnöki állás kerül betöltésre. 

A pályázóknak ki kell mutatniok: 
1. anyakönyvi kivonatukkal életkorukat; 
2. hogy magyar állampolgárok; 
3 hogy erkölcsi és politikai tekintetben kifogás alá nem esnek; 
4. hogy a selmeczbányai magyar királyi erdészeti főiskolát 

szabályszerűen elvégezték, illetve államvizsgát tettek; 
5. hogy az erdőkezelés és fatarolással és lehetőleg a szenitéssel 

járó munkálatok összes ágaiban gyakorlottsággal bírnak; 
6. hogy hegyvidéki szolgálatra testileg alkalmasak, azaz, hogy 

ép és egészséges testalkattal, különösen pedig jó látó-, halló- és 
beszélőképességgel birnak (hatósági orvosi bizonyítvány); 

7. elfogadható bizonyítványokkal nyelvismereteiket, eddigi 
alkalmaztatásukat s azt, hogy katonai szolgálati kötelezettségüknek 
mikor feleltek meg. 

Az ily módon felszerelt és sajátkezüleg irt pályázati kérvények, 
a fizetési igények tüzetes megjelölése mellett, legkésőbb folyó évi 
február hó 15-ig az alulirt igazgatósághoz (Budapest, X. kerület, 
Kőbányai-ut 21. szám) nyújtandók be. 

Budapest, 1915. évi január hó 11-én. 
(8) Magyar királyi állami vasgyárak központi igazgatósága. 
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