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Az „Erdészeti Lapok" 1907. évi XVIII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az E R D É S Z E T I L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért 

a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczad-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolezvan (80) 
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen
kint negyven (40) fillér számíttatik. Legalább háromszori és ennél többszöri 
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételt 
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt. 

Táblázatok, nyomdai szabály szerint, kétszeres árral számittatnak. 
Kttlön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon-

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei busszólákat 

S Ü T opt ikai t á v o l s á g m é r é s s e l 
Ar 6 5 frttól felfelé. 

MérA-asBtaloltat n é a { r 6 s v o n a l x < i k t t a l , m*rA< saalagrokat, faatlalékat, raJxegKfcfizttfcet, t*rft-
l e i m é r A t t e t (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket koszit a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R é s FIA 
csáuz. és kir. udvari látszerész- és müszergyáros 

Bécs, (I., Kohlmarlet 8.) 
Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 

kitüntetve. 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. 

Valamennyi mérő műszerünk C a l d e r o n i és Tsa budapesti czégttfl Is 
beszerezhető. Minden műszer ozégünkkel van ellátva. (1. X I I . 9) 

Gyakorlat i erdész, középkorú, ki 26 évig nagy uradalmakban 
mint erdőmérnök működött, önálló erdészi, erdőgondnoki, erdő
mérnöki vagy ehhez hasonló állást keres; vadászatok kitűzésében 
és vezetésében jártas. Czim a kiadóhivatalban. (3. IV. 4.) 
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H O L F E L D erdöTanácsos-féle 
v a d t a k a r m á n y , illetőleg 

öz-nyalaiópor és öz-nyalalókö 
A téli etetéshez ajánljuk a gyakorlatban 2 6 éven 
át bevált s az aggancsképződésre, valamint a 
vad egészségére kedvezően ható is xv ISJ 

vadtakarmányt ill. őz-nyalatóport 
HOLFELD erdötanácsos örökösei 
E i c h w a l d , Tep l i t z mel le t t (Csehország) 

Pályázat. Gróf Pappenheim Siegfriedné Károlyi Erzsébet 
grófnő O főméltósága fényi (Szatmár megye) uradalmában egy 
kezelő erdészi áüás betöltendő. 

Javadalmazás: 1000 korona készpénz, 6 métermázsa buza, 
12 métermázsa rozs, 8 métermázsa tengeri, 200 liter fejtett újbor, 
3 kat. hold földilletmény, marhatartásra 6 kat. hold föld, 3 borjú 
és 10 db. süldőre nyári legelő, szabad tüzelő, Fény községben 
szabad lakás kerttel. Jövedelem száztóli. Egy évi próbaév után 
nyugdij-igény. 

Pályázóktól megkívántatik: 1., hogy az 1879. évi X X X I . t.-cz. 
3 6 . §-ában előirt minősítéssel bírjanak, 2. az erdészeti szolgálathoz 
megkívántató ép erős testalkat, jó látó, halló és beszélő képesség, 
járásorvosi bizonyitványnyal igazolandó. 

Kérvények Főméltóságu Grófnőre czimezve alulírott hivatal
hoz beküldendők. 

U. p. Buják (Nógrád megye.) (4) Urad. erdőhivatal. 

Faárverósi hirdetmény. A kistapolcsányi főherczegi uradalom 
alulírott hivatalos helyiségében, / . év október hó 6-án délelőtt 11 
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órakor megtartandó nyilvános irás- és szóbeli versenytárgyaláson 
eladja az uradalom fenyőkosztolányi erdőkerületében a f. évre 
letárolásra kijelölt erdőrészekben kitermelhető mintegy 500 m3 

bükk haszonfa, 15,000 m3 bükk hasáb és 5000 m3 bükk dorong 
tűzifát. 

Vevő a fát saját munkásaival és költségén köteles termelni és 
választékolni. 

Zárt Írásbeli ajánlatok, melyek 1 K bélyeggel látandók el 
s melyekben a beajánlott árak a haszonfánál m3, a tűzifánál pedig 
(hasáb és dorong együtt) ürm3 szerint teendők ki, az árverés 
napján a szóbeli árverés megkezdéséig (délelőtt 11 óra) alulírott
nál nyújtandók be. 

Bánatpénz 6000 K készpénzben az ajánlathoz melléklendő. 
Szóbeli árverésen csak az vehet részt, ki kellőleg felszerelt Írás
beli ajánlatot adott be. 

A kijelölt vágások az erdőhivatalnál, vagy a fenyőkosztolányi 
fővadász-laknál való előzetes jelentkezés után megtekinthetők. 

Részletes eladási feltételekkel kívánatra az erdőhivatal szívesen 
szolgál. 

A kistapolcsányi főherczegi uradalom erdőhivatala. 
Kistapolcsány, 1907. évi szeptember hó 3. 

(5) Borsiczky Ottó 
főherczegi főerdész. 

Árverési hirdetés. 327/197. sz. — Debreczen sz. kir. város 
tulajdonát képező Nagycsere erdőségben levő több mint 19,000 
darab magfának nyilvános árverésen eladása a városi Tanács által 
elrendeltetvén, ezen árverés megtartására 1907. évi október hó 4-dik 
napjának d. e. 10 órája a Városház nagy tanácstermében tűzetik 
ki s arra a venni szándékozók azon figyelmeztetéssel hivatnak 
meg, hogy az árverési feltételek e városi számvevőségnél hétköz
napokon 9 órától 12 óráig megtekinthetők. 

Debreczen, 1907. évi augusztus hó 22-én. 
(6) A városi Tanács. 

Hirdetmény. 3156/1907. sz. — Ezennel közhírré tétetik, hogy 
a berzovai m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó A. ü. o. II. vágás-
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sorozat 10, tag 241. részletén kitűzött mintegy 27T8 kataszteri hold 
kiterjedésű tisztázó vágásban mintegy 52 tnfi tölgy, 451 tniA bükk 
és gyertyán és 23 tm3 juhar stb. műfára továbbá 217 tm% tölgy, 
2862 tmz bükk, gyertyán és egyéb tűzifára becsült famennyiség 
eladása iránt a lippai m. kir. főerdőhivatal irodahelyiségében folyó 
évi október hó 7-én délelőtt 10 órakor kizárólag zárt Írásbeli 
ajánlatok tárgyalásán alapuló nyilvános versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Kikiáltási ár 12566 (tizenkettőezer-ötszázhatvanhat) korona, 
bánatpénz 1260 (egyezerkettőszázhatvan) korona. 

Mindazok, kik árverelni szándékoznak felhivatnak, hogy írás
beli ajánlataikat a lippai m. kir. főerdőhivatalnál, folyó évi október 
hó 7-én délelőtt 10 óra előtt az árverési feltételekben kitüntetett 
módon, bánatpénzzel együtt adják be, mivel később érkező, avagy 
távirati uton benyújtott ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni. 
Az árverési és szerződési feltételek akár a berzovai erdőgondnok
ságnál, akár az alulirt főerdőhivatalnál a hivatalos órákban meg
tekinthetők. 

Lippa, 1907. évi szeptember hóban. 
(7). M. kir. főerdőhivatal. 

Faeladási hirdetmény. 3173/1907. sz. — A beszterczei m. kir. 
erdőigazgatóság kerületében Besztercze-Naszód vármegyének az 
Aranyos-Besztercze folyóra hajló részén, Lajosfalva község határá
ban fekvő és a naszódvidéki'ösztöndij-alap tulajdonát képező u. n. 
Dosu Stenisozei nevü erdő. 
„A" ü. o. I. vágássorozatában (Ruszájavölgy) 301 "57 kat. hold 

II. „ (Oindakuluj) 240-29 n tt 
tt Í; tt III. „ (Diaka) 6 0 - 6 2 tt tt 

Összesen 602-48 kat. hold 
vágásterületen található és 1908. évi július 1-től számitott 7 (hét) 
év alatt kihasználandó 83,918 /re3-re becsült luczfenyő-haszonfa 
tömegnek tövön való eladására, Beszterczén a m. kir. erdőigaz
gatóság hivatalos helyiségében 1907. évi október hó 15-én d. e. 
11 órakor a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur jóvá
hagyásának fenntartása mellett zárt írásbeli ajánlatok utján nyilvános 
versenytárgyalás fog tartatni. 
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Az egész áruba bocsátott fatömeg kikiáltási ára 5 0 3 , 5 0 8 , azaz 
(ötszázháromezerötszáznyolcz) korona. 

A zárt Írásbeli, ivenkint 1 koronás bélyeggel elátott és 1 0 % 
bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben a fennebb részletezett 
összes területen levő fakészletért megajánlott vételár szóval és 
számjegyekkel is tisztán és olvashatóan kiirandó és amelyekben 
ajánlattevő által határozottan kijelentendő, h o g y az árverési és rész
letes szerződési feltételeket ismeri, azokat változatlanul elfogadja 
és azoknak magát aláveti 1 9 0 7 . évi október hó 15-én d. e. 11 óráig 
a beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be. 

Oly ajánlatok, melyek nem a felsorolt összes vágások fakész-
letére, hanem csak azok némelyikére tétetned, továbbá amelyek a 
kikötött feltételeknek nem felelnek meg, amelyek elkésve nyúj
tatnak be (utóajánlatok) vagy pedig a megállapított árverési és 
szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak magukban — 
figyelembevétetni n e m fognak. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur részére fenn-
tartatik a jog, hogy az ajánlatok közül szabadon választhassa el
fogadásra azt, amelyet, tekintet nélkül az ajánlat magasságára , saját 
belátása szerint legmegfelelőbbnek talál, vagy h o g y az összes 
ajánlatokat is visszautasíthassa. 

Egyenlő ajánlatok esetében előny adatik azon ajánlattevőnek, 
aki kötelezi magát arra, hogy az eladás tárgyát képező fakészleteket 
Lajosfalva községben dolgozza fel s e czélra a községben fürész
telepet rendez be. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóságnak és a szamosvölgyi felső m. kir. erdő
gondnokságnál Ó -Radnán a hivatalos órák alatt megtekinthetők, 
ahol az esetleg szükséges bővebb felvilágosítások is megadatnak. 

Beszterczén, 1907 . évi augusztus hó 2 5 - é n . 

(8) M. kir. erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. A bodai volt úrbéres birtokosság 1 9 0 7 . 
évi szeptember hó 29-én délután 3 órakor Bodán (Baranya m.) 
a községházánál tartandó nyilvános, zárt írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött árverésen a nagymél tóságú m. kir. földmivelésügyi 
miniszter urnák 4 7 . 8 2 8 / 1 9 0 7 . szám alatt adott engedélye alapján 
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eladja tövön a legelő-erdőben kijelölt 49/3 k.-hold nagyságú terü
leten található fakészletet, mely a hivatalos becslés szerint 1615 m3 

kocsánytalan tölgy, 538 m3 cser-tölgy és 2338 m3 gyertyán- és 
bükk bánya- és tűzifából áll. 

Kikiáltási ár mint hivatalos becsérték 24.227 K 20 fillér. 
Bánatpénz ennek 10%-a . 

A részletes árverési feltételek megtekinthetők az alant irt volt 
úrbéres birtokosság elnökénél és a siklósi m. kir. járási erdő
gondnokságnál (Pécs, Szczitovszky-tér 13. sz.) a hivatalos órák 
alatt. 

Boda, 1907. évi szeptember hó 5-én. 
(Baranya m., u. p. Szentlőrincz.) 

(9) A volt úrbéres birtokosság elnöksége. 

RIEDEL GUIDO és GÜSSLER EDE 
ékszerészek, J á g e r n d o r f (Osztr. Szilézia). 

Vadászati ékszerkiilönlegességek készítése szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb., arany- és ezüst

tel, legfinomabb kivitelben. M i n d e n n e m ű vadász-
trophaea feldolgozása d i s z - é s l u x u s t á r g y a k k á , , 
mint fényképkeretek, serlegek, szivarvágók, szipkák, fal-S 
diszek stb. — Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. —< 
Szarvas- és rókafogakat legmagasabb árakon veszünk.-r 

Van szerencsém b. tudomására hozni, hogy előjegyzéseket 
horvát-szlavón származású „vetó-tölgymakkra", őszi szállításra, már 
most elfogadok és legolcsóbb árakat, valamint kifogástalan kiszol
gálást előre is biztosithatok. Goldschmidt Lipót 
(12. II. 1.) Fiume (ezelőtt Sziszeken). 

Pályázat gazdasági gyakornoki esetleg erdészeti állásra. 
7271/eln. IV/1/1907. sz. — A m. kir. ménesbirtokok és a gödöllői 
koronauradalom tiszti létszámában 1000 K segélydijjal járó négy 
gazdasági gyakornoki állás pályázat utján töltetik be. 

Pályázhatnak oly magyar honos ifjak, kik gazdasági szak
tanulmányaikat sikerrel bevégezték és katonai kötelezettségüknek 
már eleget tettek, gazdasági akadémiát végzettek, valamint azok, 
akiknek erdészeti oklevelük is van, előnyben részesülnek. Az az 
okleveles gazda, akinek erdészeti oklevele is van, kineveztetés 
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esetén ideiglenes minőségű gazd. ellenőrré neveztetik ki, évi 
2000 K fizetéssel s a nyugdíjba be nem számitható 20 /re8 tűzifa 
járandósággal és 1 kat. hold illetményföld haszonélvezetével. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott pályázati kérvények folyó évi 
október hó 10-ig közvetlenül hozzám (Budapest, földmivelésügyi 
minisztérium, Országház-tér) nyújtandók be s eredetiben avagy 
hitelesített másolatban a következő okmányokkal szerelendők fel: 
születési bizonyitvány, végzett tanulmányokat (közép- és szak
iskola), valamint katonai kötelezettség teljesítését s az eddigi fog
lalkozást tanúsító bizonyítványok. 

A kinevezendő gyakornok tartozik állását azonnal elfoglalni, 
amikor esküt tesz és beválás esetében szolgálata az eskütétel nap
jától számit, azonban be nem válás esetében szolgálata két éven 
belül minden igény kizárásával felmondható. 

A gazdasági szakképzettségen kivül erdészeti oklevéllel is 
biró és ideiglenes minőségű gazdasági ellenőrré kinevezendő 
pályázó szintén tartozik állását azonnal elfoglalni, amikor esküt 
tesz. Az illető köteles leend az erdészeti államvizsgát egy év 
leforgása alatt letenni és csak ennek megtörténtével s az esetben 
fog állásában véglegesittetni, ha egyébként azon szolgálatra, amelyre 
alkalmaztatott, megfelelőnek bizonyult. 

Az erdészeti államvizsgának le nem tétele miatt egy év után f 

be nem válás esetén pedig két éven belül az ideiglenes kinevezés 
minden további eljárás nélkül és minden igény kizárásával vissza
vonható. 

Budapest, 1907. augusztus 27. 

(13) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Őszi szállításra keresünk 40—50.000 legalább két, esetleg 
több éves kocsánytalan tölgycsemetét. Ajánlatok a selmeczbányai 
városi erdőhivatalhoz kéretnek. (14) 

Erélyes, gyakorlattal biró, végzett akadémikus erdész keres
tetik nagy erdőuradalomhoz. Kívántatik német és horvát nyelv, 
teljes jártasság erdőmüveléshez. Arczképes ajánlatok „Életpálya" 
jeligével a kiadóhivatalba intézendők. (15) 
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E r d e i f a c s e m e t e - e l a d á s . 
1907. évi őszi vagy 1908. évi tavaszi ültetésre szállítandó : 

5 0 . 0 0 0 drb 5 éves átiskolázott luczfenyócsemete 
4 0 0 . 0 0 0 „ 3 „ luczfenyócsemete 

1,000 0 0 0 „ 2 ,, erdei fenyócsemete 9 0 0 . 0 0 0 „ 2 „ molyhos tölgy Quercus pubercens 2 , 0 0 0 . 0 0 0 „ I „ kocsányos tölgy Quercus pedunculata 
6 0 0 „ 3 „ juharcsemete Acer pseudoplatanus 

és átiskolázott 13.000 ,, 3 „ sz i l facsemete Ulmus campestr is át
iskolázott 

az összes csemeték elsőrendű minőségűek. 
Junghans E. erdögondnokságánál, 

xiv. i.) Lunkaszpr ie u. p. Dobrest (Bihar megye). 

Árverési hirdetmény. 5964/1907. sz. — Körmöczbánya szab. kir. 
r. t. főbányaváros tanácsa részéről a városi képviselőtestület 1907. 
évi augusztus hó 5-én 155. sz. a. hozott közgyűlési határozata 
alapján közhírré tétetik, miszerint a felsőbb hatósági jóváhagyás 
fenntartásával nyilvános írásbeli versenytárgyalás és kapcsolatos 
szóbeli árverés utján a kormányhatóságilag jóváhagyott üzemterv 
alapján, zólyomvölgyi A. üzemosztály 6. tag 6. osztagában 1908-ik 
évben kihasználás alá kerülő összesen mintegy 6 7 kat. hold kiter
jedésű erdőrészletben találtató 13.000 koronára becsült fának és 
pedig jegenyefenyő és luczfenyő fának tövön lehámozatlan álla
potban, azaz luczkérgestől az erdőben 1908. évi május hó 1-től, 
1909. évi márczius hó 31-ig való kihasználása eladatik. 

A nyilvános szóbeli árverés 1907. évi október hó 14-én reggeli 
10 órakor Körmöczbányán a városház üléstermében fog megtar
tatni; az irásbelt lepecsételt és 1300 kor. értékű bánatpénzzel ellátott 
ajánlatok pedig, melyekben a felajánlott vételár számokban és 
betűkkel külön írandó ki, és kiemelendő, hogy az ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és magát azonnak féltéi-
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lenül aláveti, legkésőbb folyó éyi október hó 13-ig déli 12 óráig 
a polgármesteri hivatalhoz múlhatatlanul beküldendők. 

Kikiáltási ár a fent kitett becsár, melyen alul való ajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

Az árverési és szerződési feltételek az alulírott tanácsnál, nem
különben a városi erdőhivatalnál megtekinthetők. 

Pót, feltételes, hiányosan kiállított vagy felszerelt és általában 
oly ajánlatok, melyek az árverési vagy szerződési feltételeknek 
meg nem felelnek, továbbá oly ajánlatok, melyek távirati utóm 
vagy melyek nem a kitűzött határidőre érkeztek be, vagy melyek
hez az előirt bánatpénz készpénzben vagy állami letétekre alkal
mas értékpapírokban nem csatoltatott, figyelembe nem vétetnek, 
el nem fogadhatók és visszavettetni fognak. 

Azon erdőrészlet határai, melyen az eladás tárgyát képező fa 
találtatik, városi szakközeg által szabályszerű határjárás mellett fog
nak a venni szándékozóknak a természetben is megmutattatni. 

Ezen határjárási eljárás 1907. évi október hó 7-én reggeli 8 óra
kor veszi kezdetét. 

A fentjelzett erdőrészlet természetbeni határai ezen határjárást 
megelőzőleg is fognak a városi erdészeti közeg által a jelentkező 
érdeklődőknek megmutattatni, azonban a vevő részéről a jogügylet 
megkötésénél és végrehajtásánál és bármely a jogügyletből fel
merülő kérdésekben kizárólag azon határokra történhetik hivat
kozás, melyek a folyó évi október hó 7-én eszközlendő határjárás 
alkalmával az erről felveendő jegyzőkönyv tanúsága szerint a 
természetben megmutattattak. 

Körmöczbánya, 1907. évi szeptember hó 5-én. 

(16) Palkovics, polgármester. 

Árverési hirdetmény. 2965/1907. sz. — Körmöczbánya szab. 
kir. r. t. város főbányaváros tanácsa részéről a városi képviselő
testület 1907. évi augusztus hó 5-én 156. szám alatt hozott köz
gyűlési határozata alapján közhírré tétetik, miszerint a felsőbb 
hatósági jóváhagyás fenntartásával nyilvános írásbeli verseny
tárgyalás és kapcsolatos szóbeli árverés utján a kormányhatóságilag 
jóváhagyott üzamterv alapján az alsóstubnyai erdőgondnokság 
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úgynevezett sikerdei 24. tag 11. osztagában 1907. évi vágásterületen 
döntött és lekérgezett állapotban levő lucz és jegenyefáját ugy, 
amint az döntve a vágásterületen találtatik, eladja. 

A fa 1931-818 /ra3-re és 20.000 koronára van becsülve. Bánat
pénz 2000 korona. 

A nyilvános szóbeli árverés 1907. évi október hó 14-én 
reggeli 10 órakor Körmöczbányán, a városház üléstermében fog 
megtartatni; az eladandó szálfára kiállított írásbeli lepecsételt és a 
fentjelzett értékű bánatpénzzel ellátott ajánlat pedig, melyben 
a felajánlott vételár számokban és betűkben külön írandó ki és 
kiemelendő, hogy az ajánlattevő az árverési és szerződési felté
teleket ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti, legkésőbb a 
szóbeli árverés megkezdése előtt a polgármesteri hivatalhoz mul-
hatlanul beküldendők. 

Kikiáltási ár a fent kitett becsár, melyen alul való ajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

Az árverési és szerződési feltételek az alulírott tanácsnál, 
nemkülönben a városi erdőhivatalnál és a stubnyai erdőgondnok
ságnál megtekinthetők. 

Pót, feltételes, hiányosan kiállított vagy felszerelt és általában 
oly ajánlatok, melyek az árverési vagy a szerződési feltételeknek 
meg nem felelnek, továbbá oly ajánlatok, melyek távirati uton, 
vagy melyek nem a kitűzött határidőre érkeztek be, vagy mely
ekhez az előirt bánatpénz készpénzben vagy állami letétekre 
alkalmas értékpapírokban nem csatoltatott, figyelembe nem vétet
nek, el nem fogadhatók és visszavettetni fognak. 

Azon erdőrészlet határai, melyen az eladás tárgyát képező fa 
találtatik, városi szakközeg által szabályszerű határjárás mellett 
fognak a venni szándékozóknak a természetben is megmutattatni. 

Ezen határjárási eljárás Sikerdőben 1907. évi október hó 7-én 
reggeli 8 órakor veszi kezdetét. 

A fentjelzett fa ezen határjárást megelőzőleg is fog a város 
szakközege által a jelentkező érdeklődőknek megmutattatni, azon
ban a vevő részéről a jogügylet megkötésénél és végrehajtásánál 
és bármely a jogügyletből felmerülő kérdésekben kizárólag azon 
határokra történhetik hivatkozás, melyek a folyó évi október hó 
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7-én eszközlendő határjárás alkalmával az erről felveendő jegyző
könyv tanúsága szerint a természetben megmutattattak. 

Körmöczbánya, 1907. évi szeptember hó 5-én. 
(17) Palkovics, polgármester. 

Versenytárgyalási hirdetés. 3493/1907. sz. — A beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóság Nagyfalu és Qledény községek képvise
letében közhirré teszi, hogy: 

1. Nagyfalu község tulajdonát képező Harina község határá
ban fekvő 27 - 29 k. hold területű 4 5 3 8 9 m3 cserkéreg termelésre 
alkalmas és 317 - 00 ürm3 másnemű tüzifaanyag 2653 korona 45 
fillér kikiáltási ár mellett; 

2. a Qledény község Qurdera nevü erdőrészében kihaszná
lásra engedélyezett 7'93 k. hold területen kijelölt 435 drb. összesen 
559 - 59 mz nagyobbrészt műszaki czélokra alkalmas tölgyfa 14.680 
korona 76 fillér kikiáltási ár mellett a beszterczei m. kir. erdő
igazgatóságnál 1907. év október hó 14-én d. e. 10 óráig benyúj
tandó zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyilvános verseny
tárgyaláson értékesíttetni fog. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt Írásbeli ajánlatoknak 
tartalmazni kell a megajánlott összeg nagyságát számmal és betű
vel kiírva s azon kivül azt, hogy a versenyző az árverési és szer
ződési föltételeket ismeri, azokat elfogadja s magát azoknak alá
veti; továbbá az ajánlathoz csatolandó a megajánlott vételár 10°/o-át 
kitevő bánatpénz készpénzben, vagy ovadékképes értékpapírokban. 

Ajánlat az 1. 2. pont alatt megnevezett faanyagokra együtte
sen nem tehető, hanem csak külön. 

A becslés adatai továbbá az árverési és szerződési föltételek 
a beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Beszterczén, 1907. évi szeptember hó 8-án. 
(18) M. kir. Erdőigazgatóság. 

Árverés visszavonása. Az Erdészeti Lapok XVII. számában 
hirdetett és f. é. szeptember 20-kára kitűzött, a matlárházi fa-
eladást illető árverés, más rendelkezés következtében megtartva 
nem lesz. 

Kelt Hunfalván, 1907. évi szeptember hó 11-én. 
(19) Néhai Loisch Mátyás örökösei. 
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ERDÉSZETI ÉPÍTÉSTAN. Irta: Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középitéstan 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem tagoknak 16 K. — I I . rész: 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. .Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta: Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ára tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 K. 

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

Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1893—94. (X I I I . és XIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K. 20 fill. nem tagoknak 

2 K. 40 fill. 
Az 1895. (XV.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K. 
Az 1897. (XVII . ) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1898. (XVII I . ) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fill. 
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K- 20 fill. 
Az 1901—1903. (XXI—XXI I I . ) évfolyam ára tagoknak 3 K., nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fillér, másoknak 1 korona. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

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

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

1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak I K. 60 fill. 
nem tagoknak 2 K 40 f; 55 f postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető 

A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy J., Szécsi Zs. és 
Illés N . ; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K-, kötve 13 K. 

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K. 40 fill., másoknak 2 K Bérmentesítésre 45 fill. küldendő. 

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

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K., másoknak 4 K. Bérmentesítésre 
45 fill. küldendő. 

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesitésre 45 f. küldendő. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K., másoknak 5 K. 
Ő FELSÉGE N A G Y FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ara tagoknak 7 K., nem 

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

egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenck, bérmentve küldhetők: 
A Z ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Ára 4 K. 

I I . f. Muhok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K. I I I . füzet. Magházas 
növények. Ara 3 K-
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő müvek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha az egyesületnél 
rendelik meg azokat, 25 százalék árengedményben részesülnek : 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Ara 12 K., ill. 9 K 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. I I . kiadás. Ára 6 K., ill. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉQSZÁMITÁSTAN. Ára 4 K., ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ara 1 K. 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. I I . kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ara 8 K., 

ill. 6 K. 
„AZ ERDŐ" kiadóhivatalában 

Budapest, IV. Egyetem-utcza, Franklin Társulatnál megrendelhető „AZ 
ERDŐ" cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, erdé
szeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Előfizetési ára egész évre 
4 K. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztő: Sugár Károly 

m. kir. erdőmester. 
A szerzőknél rendelhetők meg: 

ERDŐMIVELÉSTAN. Ir ta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K, 
nem tagoknak 10 K. 

A SELMECZBÁNYAI M. K. ERDŐAKADÉMIA TÖRTÉNETE ÉS ISMER. 
TETŐJE. Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K-, akadémiai 
hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán). 

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

Egyebütt megrendelhető magyar erdészeti müvek: 
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Magyar, német és franczia nyelven. 

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

AZ ERDŐHASZNÁLATTAN KÉZIKÖNYVE. Ir ta: Szécsi Zsigmond. I I . kiadás. 
Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

ÁLTALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta : Cséti Ottó. I I . kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ara 9 K. 

ERDŐVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 40 f. 
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta: Fekete Lajos. I I . kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. 
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA I— 

X X I V . ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott) Ára 1 K. 

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

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

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ES MÜVELÉSE. Ir ta: Vadas Jenő 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könvvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 

LEGELŐ ÉS HAVASGAZDÁLKODÁS. Irta: Berendi Béla. Ára 5 K. (Kap
ható Láhner Péter postamesternél, Rahó, Máramarosm.) 




