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Schiffel Adalbert: Form und Inkáit der Weissföhre. (Az erdei fenyő alakja 
és köbtartalma.) Mittheilungen aus dem forstl. Verzuchswesen Österreichs 
X X X I I . füzet. Wien, 1907. W. Frick-nél. 4°, (J0 old. Ára 4 K. 

Felber Tivadar: Natúr und Kunst im Walde. (Természet és művészet az 
erdőben.) Frauenfeld, 1906. Huber és Társa kiadása. 8°, 135 old. 36 kép. 
Ára 3 K 84 f. 

Dr. Falke Frigyes: Die Dauerweiden. (Az állandó legelők.) Hannover, 1907. 
Schaper M. és H. kiadása. 8l>, 288 old. Át a 6 K 60 f. 

Kereskedelmünk és iparunk az 1906. évben. Kiadja a budapesti kereskedelmi 
és iparkamara. Budapest, 1907. Nagysága 8°. 

Wagner Miksa : Pflanzenphysiologische Studien im Walde. (Növényélettani 
tanulmányok az erdőben.) Berlin, 1907. Parey Pál kiadása. 8°, 178 old. 6 táb
lázat, 2 kép. Ára 5 K 40 f. 

Dr. Qrundner és Dr. Schwappach: Massentafeln zur Bestimmung des 
Holzgehaltes stehender Waldbáume und Waldbestánde. (Alló fák és faállo
mányok fatartalmának meghatározására szolgáló tömegtáblák.) I I I . bőv. kiadás. 
Berlin, 1907. Parey Pál kiadása. 8°, 124 old. Ára 3 K. 

Engel Sándor: Österreichs Holzindusirie und Holzhandel. (Ausztria faipara 
és fakcreskedelme.) Wien, 1907. Frich Vilmos kiadása. 8°, I. kötet 374 old., I I . köte* 
402 oldal, számos képpel. Ára 15 K. 

Wendt Ulrich: Kultur und fagd. I. Mittelalter. (Művelődés és vadászat, 
I. kötet, a középkor.) Berlin, 1907. Reiner György kiadása. 8°, 340 old. Ára 9 K 60 f. 

Dr. Hausrath János: Der deuische Wald. (Németország erdei.) Leipzig, 
1907. Teubner B. G. kiadása. Kis 8°, 130 old. 15 képpel és 2 térképpel. Ára 1 K 20 f. 

Dr. Fürst Hermann: Die Pflanzenzucht im Walde. (Az erdei csemete
nevelés.) IV. bőv. kiadás. Berlin, 1907. Springer Gyula kiadása. 8°, 384 old. 
66 kép. Ára 8 K 40 f. 

Reuss Hermann: Die forstliche Bestandesbegründung. (Az erdőtelepítés.) 
Berlin, 1907. Springer Gyula kiadása. 8°, 390 old. 64 kép. Ára 9 K 60 f. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
I. 

HIRDETMÉNY 

az őszi erdészeti államvizsgáról. 

A folyó évi őszi erdészeti államvizsgálat október hó 28-án 
s az erre következő napokon fog a fennálló szabályzat értelmében 
Budapesten megtartatni. 

Kelt Budapesten, 1907. évi október hó 2-án. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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II. 

HIRDETMÉNY 

állami (erdei) facsemeték adományozása tárgyában. 

83419/I /A—1/1907. sz. — Az állam által fenntartott erdei 
facsemetekertekből az 1908. évi tavaszi és őszi erdősítésekhez 
szükséges csemetekészletek a földmivelésügyi miniszter által a 
következő feltételek szerint fognak az ez iránt folyamodó birtokosok
nak kiosztatni. 

I. feltétel. A kopár és vízmosásos területek beerdősitésére 
kért csemeték, amennyiben az állami csemetekertek készleteiből 
kiszolgáltathatók az 1879. évi X X X I . t.-cz. 177-ik §-ának b) pontja 
értelmében ingyen, vagyis a termelési költségek elengedésével 
bocsáttatnak a birtokosok rendelkezésére; a csemeték kiszedésével, 
csomagolásával s vasúthoz való szállításával járó, ezer darab 
csemete után 1 koronával számított és utánvétellel beszedendő 
költségeket azonban, továbbá a vasúti szállítási költségeket rend
szerint a birtokosnak kell viselni. 

II. feltétel. Kivételesen kisbirtokosok részére, amennyiben az 
illetékes kir. erdőfelügyelő igazolja, hogy a folyamodót a fent 
emiitett költségek anyagi erejéhez képest aránytalanul megterhelnék, 
a csemeték a folyamodóhoz legközelebb fekvő, utolsó vasúti 
állomásra teljesen díjtalanul fognak elszállíttatni. 

III. feltétel. Az I. és II. pontban említett erdősítések czéljaira 
szükséges csemeték kiszolgáltatása után esetleg még fennmaradó 
készletből még másféle erdősítések czéljaira (rendes erdei vágások 
és tisztások beerdősitésére) is adatnak ki csemeték, azonban csak 
az alább feltüntetett átlagos termelési költségeknek és ezeken 
felül a csemeték kiszedésével, csomagolásával s vasúthoz való 
szállításával járó, ezrenként egy koronával számított, költségek 
megtérítése mellett, melyek utánvétellel szedetnek be. A vasúti 
szállítás költségeit szintén a folyamodó birtokos viseli. 

Az átlagos termelési költségek fejében — fanemek szerint — 
a következő összegek számittatnak fel: 
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C s e m e t e f a j 
1000 darabonkint 

C s e m e t e f a j 1 évesért 2 évesért 3 évesért C s e m e t e f a j 
K f K f K f 

Luczfenyő — — . . . — 60 1 — 1 40 
Jegenyefenyő . ... 1 — 1 60 2 20 
Erdei fenyő — 80 l 40 2 — 
Fekete fenyő ... — — 1 — l 60 2 20 
Vörös fenyő 1 20 2 — 2 80 
Tölgy ... .- — 3 — 4 — — — 
Kőris, juhar, ákácz és szil . . . 2 50 3 80 — — 
Dió... ' 10 — 16 — — — 
Szelíd gesztenye ... ._. 8 — 12 — — — 

IV. feltétel. Kisbirtokosoknak kivételes esetekben, midőn a 
kir. erdőfelügyelőség igazolja, hogy az előbbi pontban emiitett 
czélra szükségelt csemetemennyiséget saját költségükön nem 
képesek előállitani s aránytalan megterheltetésük nélkül a teljes 
termelési költségeket sem viselhetik, a termelési költségek 5%-a 
elengedhető. 

A csemeték kiosztásánál először is azok a birtokosok fognak 
figyelembe vétetni, kiknek kopár s vízmosásos területei a törvény 
alajjján befásitásra hatóságilag ki vannak jelölve. 

Az I. és II. feltételek szerint ingyen kiosztott csemetékkel 
beerdősitett területek jövőre az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2-ik s 
illetve 4-ik szakaszának rendelkezései szerint kezelendő erdőknek 
fognak tekintetni. 

Azok a birtokosok, akik az I—IV. alatt felsorolt feltételek 
valamelyike szerint csemetékben részesülni kivannak, 1 koronás 
bélyeggel ellátott folyamodványaikat legkésőbb 1907. évi decz. hó 
15-ig terjeszszék be, még pedig közvetlenül az illetékes kir. erdő
felügyelőséghez, mert az elkésve beérkezett vagy nem az illetékes 
kir. erdőfelügyelőséghez, hanem más hatóságokhoz beterjesztett 
kérelmek csak akkor vétetnek figyelembe, ha a kir. erdőfelügyelő
séghez kellő időben beterjesztett kérelmeknek teljesitése után 
esetleg még megfelelő csemetekészlet rendelkezésre fog állani. 

A folyamodványokban a birtokosoknak határozottan meg kell 
jelölniök a beerdősitendő terület helyét (község, dülő), minőségét 
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(kopár, vízmosásos, futóhomokterület vagy vágás, tisztás stb.) és 
kiterjedését (kat. hold), továbbá a szükséges csemeték faját, korát 
és mennyiségét, az elültetés idejét (tavasz vagy ősz), a folyamodó 
vagy megbízottjának pontos czimét (lakóhely, utolsó posta és 
vasúti állomás) és végül azt, hogy a fentebb közölt feltételek 
közül melyik szerint kérik a csemeték kiszolgáltatását. 

Végül figyelmeztetnek az érdekelt birtokosok, hogy ezen 
hirdetmény alapján csakis erdősítésre alkalmas s a fent elősorolt 
fajú, egy-két éves, kivételesen három éves csemeték kerülnek 
kiosztásra, amelyek tehát utak, tagok szegélyezésére és parkozási 
czélokra nem alkalmasak, továbbá, hogy az olyan folyamodók, 
kik a kért s utalványozott csemetéket annak idején ok nélkül 
visszautasítják, a jövőre az állami csemetékben való részeltetés 
kedvezményétől elesnek. 

Az 1898. évi X I X . t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők 
és kopár területek birtokosai részére szükséges csemeték kiutal-
ványozása iránt a szükséges lépéseket a m. kir. állami erdő
hivatalok teszik meg, ezeknek a birtokosoknak tehát szükségleteiket 
az illetékes m. kir. állami erdőhivatalnál kell bejelenteni. 

Budapest, 1907. évi szeptember hóban. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

FAKERESKEDELEM. 
Faeladások eredményei 1907. nyarán. 

(A zárójelbe foglalt számok a kikiáltási árat jelzik.) 

Fenyő. 
Vámos 3814 m3 lucz- és jegenyefenyő, 127 m3 bükk műfa és 2600 /re3 

tűzifa 45.000 K (42.000 K). 
Proszék 4500 rrfi lf. 63.360 (Rózsahegyi papírgyár). 
Oölniczbánya 27 cm-en felül 9"62 K, alul 7 K. 
Benesházai és vacoki m. kir. erdőgondnokságok 27.614 K-ra becsült gyéri-

tési anyaga 30.374 K. 
Likaukai volt urb. 18.219 jf„ 1845 lf., 125 vf., 10.075 m3, 125.000 K, 

(97.479 K). 
Karczfalvai közbirt. 624'8 k. h. 92.549 m3 556.220 K (555.300 K). 
Újbánya 4673 k. h. 31.120 K (24.350 K). 
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Lassupataki volt urb. (Szepes m.) jf. ///3-kint 10 K 05 f. 
Szepesremete 1946 ms jf. 27.252 K (19.460 K) m3-kint 14 K. 
Vf. távirdaoszlop ab Kassa 6-5, 8 és 10 m hosszban 3*5, 4-5 és 6-7 K.*) 
Jf. deszka ab Ruttka 34-47 K, lf. deszka 45-55 K.*) 
Jf. gerendák (b. in. h.) 38-45 K, 8 m. h. 40—47 K, 16—20 cm szélesség 

mellett.*) 
Zsindely 21 K ab Ruttka.*) 
Erdeif. deszka 46 K, vf. deszka 86 K, ab Szombathely.*) 
Otocac. jf. tőár 6-40 K (5'20 K).*) 

Tölgy. 
Nagybánya 251 m> rönkfa 5000 K. (Becsérték 3631 K). 
Drágabártfalva 5924 db, 16.454 nfi mű- és 6116 ürm* tűzifa, 541.000 K, 

(452.786 K). 
Krasznahorkaváralja 720 m3 műfa á 26 K (24 K 30 f). 
Keresztényfalu 51.000 K (28.830 K). 
Ördögvágás 4646 tölgy 64.800 K (41.556 K). 
Gáti v. urb. 4075 t. 392.560 K (383.743 K). 
Gr. Hadik Barkóczay sárosmezei erdejében 2780 törzs 36.570 K (14.129 K). 
Tölgydeszka 105 K, palló 4 //z-ig 116 K, azonfelül 130 K. *) 
Faragott tölgyfa 75—165 knfi-Vhú, gömbölyű kerítésoszlop 28—35 K, 

faragott 70 K.*) 
Gömbölyű tölgyfa 56 K.*) 

Bükk. 
Szatmárnémeti város 3621-5 k. holdon található bükkfatömeget holdankint 

408-90 K-ért adott el. 
Bükkfakoczka, telítetlen, m3-kint 56 K (ajánlat). 
Bükkfa szegélylécz 60 K, hézaglécz 112 K //z3-kint. 
Nagyváradi görög katholikus püspökség belényesi uradalma 15.097 k. h., 

2,544.176 m3 b. (3—4°/o tölgy) 3,270.000 K. 
Jerszeg, közalapítványi erdő tűzifa ára'-je 5*30 K (4-27 K). 
Bükkpalló 60 1-. 
Bükkfaszén, erdei szenitésből, 10.000 kg. Budapesten 550 K. 
Válogatott darabos szén 680 K. 

Vegyes. 
Gróf Andrássy Dénes Krasznahorkaváralja 69'2 k. h. fenyő és bükk 

127.700 K (102.000 K). 
Nagyváradi g. k. püspökség belényesi urad. 2Va millió m3 b. és 50.000 nfi 

b. 3,270.000 K. 
Csikmegyei magánjavak 3203 k. h., 470.000 m3 f., 250.000 m3 b. 5,397,653 K, 

(veresvizi és urvölgyi erdők). 

*) A Máv.-nak tett ajánlatokból. 
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U. a. csobányosi erdőrész 394 k. h , 41.888 m3 lf., 24.134 m3 b. 226.700 K 
(221.507 K). 

U. a. Bogársarok erdőrész, 47-25 k. h. 39.246 K (37.069 K). 
Hársfapalló 86 K, juharpalló 85—95 K, dió 144—195 K, kövis 95—109 K. 
A pilisszentkereszti m. kir. közalap erdőgondnokság területén 1907. évben 

termelt 6 faraktárban felrakásolt és távolabbi vidéknek szánt tűzifa eladása czél-
jából f. hó 22-én megtartott zárt ajánlati versenynyel egybekötött nyilvános szó
beli árverésen az alábbi árak érettek el. 

I. számú faraktár: visegrádi Dunaparttól 6 km, a szentendrei Dunaparttól 
12 km távol : 

502 ürm3 tölgy- és cserhasáb 
22 „ bükkhasáb 

131 „ tölgy és cser I. oszt. dorong 
50 „ bükk I. oszt. dorong 

összesen 705 üntfi 5 K 37 f ürköbméterenkénti árral szemben 6 K 36 f. 
I I . számú faraktár: fekvés mint I. sz. faraktár: 

186 ürm3 tölgy és cser 
30 bükkhasáb 

összesen 216 ürm3 5 K 64 f árral szemben 7 K 10 f. 
I I I . sz. faraktár: visegrádi Dunaparttól 5 km-re: 

44 ürm3 tölgy- és cserhasáb 
247 „ bükkhasáb. 

9 „ tölgy és cser I. oszt. dorong 
201 ürm3 bükk I. oszt. dorong 
501 ürm3 4 K 92 f árral szemben 6 K 12 f. 

IV. sz. faraktár : visegrádi Dunaparttól 5 km-rt: 
86 ürm3 tölgy- és cserhasáb 

979 „ bükkhasáb 
22 „ tölgy és cser I . oszt. dorong 

393 „ bükk I. oszt. dorong 
összesen 1485 üim? 5 K 05 f árral szemben 5 K 92 f. 

V. sz. faraktár: visegrádi Dunaparttól 5 km-re: 
6 ürm3 tölgy- és cserhasáb 

73 „ bükkhasáb 
6 „ tölgy és cser I. oszt. dorong 

78 bükk I. oszt. dorong 
összesen 163 ürm3 4 K 81 f szemben 5 K 31 f. 

V I . sz. faraktár: Pilisvörösvár vasúti állomástól 10 km-re: 
1000 ürm3 bükkhasáb 6 K ürköbméterenkénti árral szemben 8 K 40 f. 




