
Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1908. évi XV. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az E R D É S Z E T I L A P O K mel le t t m é r s é k e l t köz lés i díjért 
a l ap i rányáva l n e m e l l e n k e z ő h i r d e t é s e k k iadatnak . 

Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal lő K, negyedoldal 8 K, nyolczad-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan (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. 
Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontnl 25 grammon-

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

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

Erdei vasutak eladása és bérbeadása h o s s z f a - , hasábfa- és deszka -
szál l í tásra, * * Nagy s í n - , vágány- , kocs i - és mozdonykészlet 
uj és hasznait állapotban, * » Vasutak trapirozása és építése, 
b w Mintajegyzék ingyen és bérmentve. 

(1. VI. 2.) 



Szá l fae ladás . Nagyméltóságú gróf Esterházy Miklós Móric 
ur „Csákvár-Oesztesi" hitbizományi uradalmában 1908/09 vágatási 
évben a csákvári hitbizományi uradalmi erdőhivatalhoz beadandó 
Írásbeli ajánlatok utján. 

2874 db 3589 m3-ve becsült tölgy szálfa. 
516 db 187 m3-rt becsült gyertyán szálfa. 
874 db 1159 m3-rt becsült kőris szálfa. 
287 db 322 m3-ve becsült bükk szálfa. 
32 db 26 m3-rt becsült hárs szálfa. 
1 db 1 m:l-re becsült juhar szálfa fog eladatni. 
A becslésért az uradalom semminemű szavatosságot nem 

vállal. 
Az eladási ár a döntés után tényleg talált köbméter után 

fizetendő. 
Az eladásra kerülő szálfák 1908. év július 15-től augusztus 

15-ig megtekinthetők. 
Ajánlatok 1908. év szeptember 10-ig a hitbizományi uradalmi 

erdőhivatalhoz, Csákvár Fejérmegye, beküldendők s a beigért 
szálfaértéknek megfelelő 10 ü/o-os bánatpénz pedig az uradalmi 
számtartóságnál, Csákvár készpénzben leteendő 

Az ajánlatba kiteendő, hogy ajánlattevő az árverési és eladási 
feltételeket ismeri s azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja. 

Később érkezett vagy bánatpénz nélküli ajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek. 

Az árverési s eladási feltételek a hitbizományi uradalmi erdő
hivatalnál Csákváron megtudhatók. 

Csákvár, 1908. július 3-án. 
(2. III. 2.) Qróf Esterházy hitb. erdőhivatala. 

Pá l yáza t i h i rde tmény . A báró Bánffy uradalomnál betöltendő 
két erdőgyakornoki állásra pályázat hirdettetik. 

Az 1440 (egyezernégyszáznegyven) K évi fizetéssel, termé
szetbeni lakás, tüzifajárandósággal és nyári külső munkálatok 
tartamára 60 (hatvan) K havi pótlékkal javadalmazott állásokra 
pályázni kívánok, az erdészeti főiskola sikeres elvégzését, eddigi 
netáni alkalmaztatásukat igazoló bizonyítványaikkal felszerelt bé-



lyegtelen pályázati kérésüket, folyó évi szeptember hó 15. napjáig 
bezárólag, alól irt cimre küldjék be. 

Kinevezettek kötelesek állomáshelyüket folyó évi október hó 
15. napjáig elfoglalni. 

Azok, kik önkéntesi katonai kötelezettségöknek eleget tettek 
és az oláh nyelvet szóban birják, előnyben részesülnek. 

Szászrégen, 1908. évi július 3-án. 
(3. III. 2.) A báró Bánffy uradalom erdőhivatala. 

P á l y á z a t nyittatik az alulírott erdőgondnokságnál megüre
sedett erdőlegényi állásra. 

Az újonnan kinevezendő II. oszt. erdőlegény javadalmazása: 
évi 400 K szegődménydij, évi 80 K lakbér és évi 9 mm3 I. oszt. 
dorong, vegyes kemény tűzifa házhoz szállítva. 

Pályázótól megkívántatik a magyar állami polgárság, feddhet-
len előélet, 35 évnél nem magasabb életkor, ép szellemi és testi 
erő, a magyar nyelvnek szó és Írásban tökéletes bírása, valamint 
az erdőőri szakvizsga sikeres letétele, mely adatok hiteles okmá
nyokkal igazolandók. 

Szakiskolát végzett s katonai kötelezettségüknek altiszti minő
sítéssel eleget tett és szép írású egyének előnyben részesülnek. 

Pályázók az ez állás elnyerése iránti, sajátkezüleg irt és 1 K-ás 
bélyeggel ellátott kérvényeiket a nagyméltóságú vallás- és köz
oktatási m. kir. minisztériumra czimezve, az alulírott erdőgond
nokságnál f. évi augusztus 15-ig nyújtsák be. 

Kelt Nagy-Köveres, 1908. évi július 6-án. 
(4) M. kir. közalap, erdőgondnokság. 

116.249/1.—F. sz. A boszniai és herczegovinai országos kor
mány erdészeti szakosztályában egy ép i tó -mérnök i ál lás lesz 
betöltendő. 

Ezen állásra pályázóktól megkívántatik a műegyetemi tanul
mányok rendszeres elvégzése, mérnöki oklevél, esetleg felső ipar
iskola rendszeres elvégzése az előirt végbizonyítványokkal, valamint 
több évi gyakorlat különösen nyomjelzési vasút- és útépítési stb. 
teendőkben. 



Ezen állás 3 havi kölcsönös felmondás mellett ideiglenes és 
csakis a szükség idejére tart. 

A pályázó nem tarhat igényt az államszolgálatba való fel
vételre. 

Ezen állással évi 3600 K fizetés van egybekötve, melyhez a 
külső munkák tartamára még havi 100 K pótlék jár. 

A tényleges utazási költségek Sarajevóból a munkahelyre és 
vissza, szintén megtéríttetnek. 

A külső munkálatok időtartama évenként körülbelül 6 vagy 
3 hónap. 

Az ezen állásra pályázók felhivatnak, hogy folyamodványaikat 
az alulírott kormányhoz czimezve legkésőbb folyó év augusztus 
15-éig nyújtsák be. 

A folyamodványokhoz melléklendők: 
Okmányok és bizonyítványok a végzett tanulmányokról és 

gyakorlati alkalmaztatásról, curriculum vitae, születési bizonyítvány, 
erkölcsi és orvosi bizonyítvány. 

Szarajevó, 1908. évi július hó 3-án. 

(5. II. 2.) Bosznia és Herczegovina országos kormánya. 

F a á r v e r é s i h i rde tmény. 2116—1908. sz. — Holczmány község 
(Szeben vármegye) 1908. évi augusztus hó 31-én d: e. 10 órakor 
a községi irodában tartandó zárt ajánlatokkal egybekötött nyil
vános árverésen eladja a „Knechtenwald" nevü erdejének az 
1906. évi 93504/1./A—2. sz. F. M. rendelettel kihasználásra enge
délyezett 3 0 3 4 kat. holdnyi rendkívüli vágásterületen tövön álló, 
mintegy 40495 db tölgyfának 32104-0 m3 haszon és 28745 m3 

tűzifára becsült fatömegét. 

Kikiáltási ár 884.300 K, azaz nyolczszáznyolczvannégyezer-
háromszáz K. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a . 
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csatolandó. 
Az árverési feltételek alólirt hivatalában, valamint a nagy-



Faeladás i h i rde tmény . A földmivelésügyi m. kir. minisztérium 
83237/907. számú engedélyével a nagylucskai úrbéres közönség
nek mezőterebes-gorondi vasúti állomástól mintegy 2 km távol
ságban fekvő erdőbirtokán kijelölt és 2896 ms mű-, valamint 
831 rn3 tűzifára becsült 836 db tötgytörzs, valamint a földmivelés
ügyi m. kir minisztérium 109770/1907. számú engedélyével ugyan
csak a nagylucskai úrbéres közönségnek „Kaponyameg" és 
„Kulin" nevü s Kisbégány község határában a beregsomi vasúti 
állomástól 3 km távolságban fekvő legelő területén kijelölt és 
11486 m3 műfára és 3130 ürm3 tűzifára becsült 17229 db tölgy
törzs folyó évi augusztus hó 27-én délelőtt 9 és 10 órakor Nagy
lucska községházánál megtartandó szó- és írásbeli zárt ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár a nagylucskai erdőn lévő fákra 174174 K, azaz 
Egyszázhetvennégyezeregyszázhetvennégy korona; 

a Kaponyameg- és Kulin-féle legelőn lévő fákra 306000 K, 
azaz Háromszázhatezer korona. 

Bánatpénz a nagylucskai erdőn lévő fákra 17417 K, a Kaponya
meg- és Kulin-féle legelőn lévő fákra 30600 K. 

Szabályszerüleg kiállított és 10° o óvadékkal felszerelt zárt 
Írásbeli ajánlatok, melyek ivenkint egykoronás bélyeggel látandók 
el, legkésőbb 1908. évi augusztus hó 27-én délelőtt 8—9 óra 
között az árverést vezető bizottsághoz nyújtandók be ; a zárt 
ajánlatokban kifejezetten kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti, valamint 
a megajánlott összeg nemcsak számjegyekben, hanem betűvel is 
kiírandó. 

Utó-, távirati és szabálytalanul kiállított ajánlatok visszauta-
sittatnak. 

A részletes árverési és szerződési feltételek ugy Nagylucska 
község volt úrbéres birtokosság elnökénél, valamint a beregszászi 

szebeni kir. áll. erdőhivatalnál és az ujegyházi m. kir. járási erdő
gondnokságnál megtekinthetők: 

Ujegyház, 1908. évi július hó 11. 
(6. II. 1.) Főszolgabíró. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 



m. kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt betekint-
hetők. 

Fent hirdetett fatömegek az esetben, ha a szó- és Írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött árverés eredményre nem vezetne, ugyan
ezen nap délelőtt 11 órakor alku tárgyaláson fognak értékesíttetni, 
amely esetben becsáron alul is ajánlatok elfogadtatnak s a fölött 
még az nap megtartandó úrbéres birtokossági közgyűlés fog 
— felsőbb jóváhagyással — határozni. 

Nagylucska, 1908. évi július hó 15-én. 
(7) Nagylucska község 

v. urb. birtokossági elnöke. 

Kereste t ik nagyobb erdőbirtokba hegyes vidékre szorgalmas, 
megbízható erdővéd az erdőkerülők ellenőrzésére és felügyeletére. 
Román nyelv bírása megkívántatik. Ajánlatok „Ligeti Ödön erdő-
kezelősége Csúcsa" czim alá küldendők. (8. III. 1.) 

Hi rde tmény . 43465/VII /3 sz. — Bárczaváltás mellett értékesí
tendő szarvasbikákról. A bárczaváltás mellett értékesítendő vadról 
folyó évi 42913. számú intézkedéssel kibocsájtott hirdetményben 
említett vadakon kivül a máramarosszigetl erdőigazgatóság kerü
letében kilencz (9) darab szarvasbikára bárczák válthatók. 

Budapest, 1908. évi július hó 2-án. 
(9) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pá lyáza t i h i rde tmény. 632/1908. A vajszlói vallásalapitványi 
uradalomhoz tartozó bükkháti II. osztályú erdőlegényi állásra évi 
400 K készpénzfizetés szegődménydij, szabad lakás, egy hold 
kertföld és 9 ürm. kemény dorong tűzifa illetménynyel pályázat 
hirdettetik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában 
követelt szakképzettségüket, közalapítványi szolgálatba újonnan 
belépők pedig ezenkívül ép és erős testalkatukat, különösen jó 
látó-, beszélő- és hallóképességüket megyei főorvos vagy honvéd 
törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkorukról, 
illetőségükről és családi állapotukról tanúskodó anyakönyvi ki
vonatokkal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és 



Írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt és 
sajátkezüleg irt kérvényeket f. évi augusztus hó 10-ig alulírott 
erdőgondnokságnál nyújtsák be. 

Szakiskolát végzett s katonai kötelezettségüknek altiszti minő
sítéssel eleget tett egyének előnyben részesülnek. 

Vajszlón, 1908. évi július hó 7-én. 
(10) A vajszlói közalapítványi m. kir. erdőgondnokság. 

Pá lyáza t , Főméltóságu herczeg Esterházy Miklós ur hitbizo
mányi uradalmaiban az erdőtanácsosi állás, mely 5000 korona 
törzsfizetéssel, a természetbeni járandóságok megváltása czimén 
élvezett 1400 korona pótlékkal, szabad lakás és 50 köbméter 
tüzifajáradósággal van javadalmazva, f. évi október hó l-re be
töltendő. 

Pályázhatnak mindazok az okleveles erdészek, kik okmányok
kal igazolni tudják, hogy ezen állás betöltéséhez szükséges sok
oldalú gyakorlatot nagyobb uradalmakban megszerezték és ezen
kívül a magyar és német nyelvet Írásban és szóban bírják. 

A sajátkezüleg irt és a Főméltóságu herczeg úrhoz intézendő 
kérvények az összes okmányokkal felszerelve, ez évi augusztus hó 
31-ig az Esterházy hitbizományi javak kormányzósága czimére 
Eszterházára küldendők. 

Elkésve érkezett vagy pedig kellőleg nem okmányolt kérvé
nyek figyelembe vétetni nem fognak. 

(11) 

Pá lyáza t i h i rde tmény . 3653/1908. sz. — Alulírott m.kir. erdő
igazgatóság kerületében egy I. osztályú erdőaltiszt (főerdőőri), 
továbbá egy, kinevezés esetén két Il-od osztályú erdőaltiszti 
(erdőőri), egy Il-od oszt. erdőlegényi és kinevezés esetén kettő 
l-ső osztályú, illetve három Il-od osztályú erdőlegényi állásra 
pályázat nyittatik. 

Az I. oszt. altiszti állással 800 K fizetés és 200 K személyi 
pótlék, a N-od oszt. altiszti állással 600 K évi fizetés és 100 K 
személyi pótlék, mindkettőre nézve természetbeni lakás, vagy 
annak hiányában törvényszerű lakbér és egyéb rendszeresített 



illetmények, az erdőlegényi állással 500, illetve 400 K évi szegőd-
ménydij, természetbeni lakás, vagy annak hiányában törvényszerű 
lakbér és egyéb rendszeresített illetmények vannak összekötve. 

Az altiszti (főerdőőri és erdőőri) állásra pályázók felhivatnak, 
hogy az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában követelt szakképzett
ségüket, az állami erdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók 
ezenfelül ép és erős testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő-
és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos 
vagy honvéd-törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, továbbá 
életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, végül 
eddigi szolgálatukat és annak eredményét, nemkülönben a hiva
talos magyar nyelvnek szóban és Írásban való teljes birását 
igazoló okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényüket 
előljáró hatóságuk, esetleg az illetékes politikai hatóság utján 
folyó évi augusztus hó végéig alulírott erdőigazgatósághoz 
nyújtsák be. 

Lúgos, 1908. évi július hó 21-én. 

(12) M. kir. erdóigazgatóság. 

Pá l yáza t i h i rde tmény . 3210 1908. sz. — Az alulírott m. kir. 
erdőhivatal kerületében megüresedett egy famesteri állomásra 
pályázat nyittatik. 

Ezen állomással a következő javadalmazás van egybekötve: 
900 K fizetés, 100 K személyi pótlék, 100 K lakbér, 60 K lakbér
pótlék, 50 K egyenruhaátalány, 36 iirm3 kemény bükkhasáb tűzifa, 
4 kat. hold föld, avagy az utóbbinak megváltása. 

Ezen állomásra pályázók okmányilag igazolni tartoznak az 
építészet körül szerzett gyakorlati jártasságukat, valamint a raj
zolás és költségvetés szerkesztése körüli képzettségüket. 

Ezeken kivül az állami szolgálatba újonnan belépni kívánók 
ép, erős testalkatukat, különösen jól látó-, halló- és beszélő
képességüket kincstári erdészeti orvos vagy vármegyei tisztiorvos, 
avagy honvéd-törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, élet
korukat és illetőségüket anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és Írásban való birását beigazolni tartoznak. 



Az igy felszerelt sajátkezüleg irt kérvények f. évi augusztus hó 
20-ig alulírott m. kir. erdőhivatalhoz nyújtandók be. 

Tótsóvár, 1908. évi július hó 18-án. 
(13) M. kir. erdőhivatal. 

Faeladás i h i rde tmény . 2490/1908. kig. sz. — Ezennel köz
hírré tétetik, miszerint Szászváros r. t. szab. kir. V 3 X O S n Lipovicza 
és Vei" nevü erdei vágásaiban (a helybeli vasúti állomástól 9 km 
távolságra) lévő 530 drb, 243 mB köbtartalommal biró, 3 — 6 m 
hosszú, átlag 40 cm vastag, ledöntött tölgyfarönk / . évi augusztus 
hó 25-én d. e. 9 órakor, a városi tanácsháznál nyilvános szóbeli 
és zárt Írásbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 4069 korona 50 fillér, minek 10° o-a bánatpénzül 
leteendő. Az árverési feltételek hivatalos órák alatt a tanácsi iktató 
hivatalban megtekinthetők. 

Utóajánlatok nem vétetnek figyelembe. 
A városi tanácstól 

Kelt Szászvároson 1908. évi július hó 22-én. 
Andrae József s. k. 

polgármester. 
(14) (Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Pá lyáza t i h i rde tmény. 2271/1908. szám. — Nyitra vármegyé
ben Alsóvesztenicz székhelylyel egy kerületi erdőőri állás meg
üresedvén, arra pályázatot hirdetek. 

javadalmazás: bérfizetés 400 K, lakbér 80 K, lótartási átalány 
80 K, tüzifailletmény 40 K, összesen 600 K, mely összeg a beosz
tott erdőbirtokosok által megfelelő előleges havi részletekben 
szolgáltatik ki. 

Pályázhatnak oly magyar honpolgárok, akik a magyar nyel
vet szóban és Írásban tökéletesen birják, ezenkívül a tót nyelv
ben is jártasak s egyúttal az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában 
előirt kellékekkel birnak. 

A kellően felszerelt s sajátkezüleg irt pályázati kérvények 
folyó évi november hó 15-ig a privigyei m. kir. erdőgondnok
ságnál nyújtandók be. 

A kitűzött határidőn tul beérkezett pályázatok figyelembe 
vétetni nem fognak. 



A választás határidejét folyó évi deczember hó 10-ére Alsó-
vesztenicz községházára tűzöm ki. 

A megválasztott erdőőr állását 1909. évi január 1-én elfog
lalni köteles. 

Nyitrazsámbokréth, 1908. július hó 24-én. 
C\?>) Főszolgabíró. 

Á r v e r é s i h i rde tmény . 96/1908. K. sz. — 1. Dobsina r.-t. város 
ajánlati versenytárgyalás utján eladja a város tulajdonát képező 
gőzfürészen az 1908. évi július 1-től, 1911. évi április 30-ig terme
lendő s évenként mintegy 5000—6000 m--\g terjedő osztályzatlan 
lucz és jegenyfenyü fürészáruját, továbbá mintegy 1500 m2 épület
fát a vasút melletti rakodón, kikiáltási ár 12 K m2. Bánatpénz 
150 K. Óvadék 1500 K. Végül mintegy 4—5 waggon luccsert, 
kikiáltási ár 4 K q-ként dobsinai vasúti állomáson, waggonba 
rakva. Bánatpénz 200 K. Óvadék 600 K. 

2. A fürészanyagra nézve városi erdőmesteri hivatal által 
milliméterek szerint termelendő, tömbköbméterenként elszámolandó 
és a gőzfürésztelepen 14 napon vagy hónaponként átveendő és 
bizottságilag átadandó fürészárunak egységárai az ajánlatban: 
külön a lucz és külön a jegenyefenyü deszka- és pallóárura 
tüntetendők ki és pedig a luczfenyü deszka- és pallóárunál 127 mm 
szélességtől 210 mm szélességig és külön 211 mm szélességtől 
felfelé, a jegenyefenyü deszka- és pallóárunál külön 127 mm-tő\ 
210 mm szélességig és külön 211 mm-től fölfelé. 

A lécz- és lépcsőfaárunál a lucz- és jegenyefenyüre együttesen 
tüntetendő ki az ár 42 mm-tő\ 103 mm szélességig. 

A 18 milliméter vékony fürészáru a lucz- és jegenyfenyünél 
az egész termelés 10%-át tul nem haladhatja s ezen áruért a 
vevő a megállapított árnál 10%-kal többet fizet. 

Beszáradásra deszka- és pallóárunál vastagságban 2 mm, 
szélességben 5 mm, lécz- és lépcsőfaárunál szélességben és vastag
ságban csupán 2 mm felméret adatik. 

A 4000 K bánatpénzzel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok 1908. 
évi augusztus 19-én délelőtti 10 órájáig alulírott polgármesteri 
hivatalnál nyújtandók be, ahol az ajánlatok azonnal fognak fel
bontatni. 
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Az ajánlatok vagy 1 évi termelésre vagy pedig az 1911. évi 
ápril. 30-ig terjedő 2 év és 10 hónapi termelésre szólhatnak. 
A városi képviselőtestület fenntartja magának a jogot az ajánlatok 
között szabadon választhatni. 

Mindhárom rendbeli erdőterményre nézve a részletes árverési 
feltételek a városházán az erdészeti hivatalnál tekinthetők meg. 
Ezektől eltérő vagy elkésve beérkezett ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek. 

Dobsina, 1908. évi július hó 16-án. 
(16) A polgármester. 

Felvétetik egy magyarországi hitbizományi uradalomra egy 
erdészet i e l lenőr. Kezdő járandóság 1400 K fizetés, 3 k. hold 
föld, 5 db marha tartása, 60 ürméter tűzifa, természetbeni lakás 
és egyenruha. 

A felvétel ideiglenesen történik, megfelelő képességnél vég-
legesittetik. 

Folyamodványok életleirással és bizonyítvány-másolatokkal, 
melyek nem küldetnek vissza, ezen lap kiadóhivatalához inté-
zendők. 

Előnyben részesülnek pályázók, kik az erdőrendezési mun
kálatokban jártasok, magyar állampolgárok és kik a magyar főis
kolát végezték. (17) 



Az „Erdészeti Lapok" 1908. évi XV. füzetének 
tarta lma: 

Oldal 

Statusrendezés — statusegyesités ... ... .... ... . . . 781 
Az erdőőri szakoktatás reformja ._ . . . . . . ... — — ... — — ... . . . 788 
Lonkay Antal: A máramarosi körkaliba ... ... ... ... ... 791 
IRODALOM. Könyvismertetés: Cieslar A. dr.: Egy más a fény szere

péről az erdőben (Ism. Polgárdi Béla) 795 
KÜLÖNFÉLÉK : Az alsóbb rendű vasutakról szóló törvény. — A Nagy

szeben melletti királytölgy (Binder József). — Faárak a porosz 
állami erdőkben (Fr. L.). — Fatermelés az Ural hegységben (Fr. L.). 
— A japán faiparról (Fr. L.). — Az erdőtől az ujságpapirosig ... 799 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. Pályázati hirdetmény méhészeti tanfolyam 
tárgyában ... ... 802 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK az erdészeti szolgálat köréből . . . 803 
ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. Rendelet az erdélyrészi birtokren

dezési törvények módosításáról szóló 1908. évi VII. t.-cz. életbe
léptetése tárgyában .. . . . . ... — — — 805 

HIRDETÉSEK I—XI 



ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középitéstar. 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem tagoknak 16 K .— II. rész: 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

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

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 1880—1884, (I—IV.) és az 1 8 8 5 - 8 9 (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. (XIII. 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 fül., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1898. (XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fill 
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K- 20 fill. 
Az 1901—1903. (XXI—XXIII.) évfolyam ára tagoknak 3 K-, nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára" tagoknak 50 fillér, másoknak 1 korona. 
Az 1906. és 1907. évi egyesitett füzet ára tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K 50 f. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANQENS-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. füzetébén közölt munkának.) Ára tagoknak 1 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. Érd. E. tagjainak fűzve 9 K., kötve 13 K. 

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

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

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

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. 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. 
Ö FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára tagoknak 7 K., nem 

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

egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők: 
AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Elfogyott. 

II. f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K. III. füzet. Magházas 
növények. Ára 3 K. 
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



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

ill. 6 K. 
„AZ ERDŐ" kiadóhivatalában 

Budagest, 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. Szerkesztik: Sugár Károly 

és Balogh Ernő m. kir. erdőmesterek. 

A szerzőknél rendelhetők meg: 
ERDŐMIVELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K. 

nem tagoknak 10 K. 
A SELMECZBÁNYA! M. K. ERDŐAKADÉMIA TÖRTENETE ES 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 m a g y a r 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 János 
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K. 

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

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

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

Ára 5 K 
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TARA I -

XXIV. ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott) Ara 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 MÜVELESE. Irta: Vadas Jenő 
Ara 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 
KEDVEZMÉNY. Dr. F a r k a s Márton vízgyógyintézetének (Budapest, 

V., Báthory-u. 3. sz.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjai 35°/o árkedvezményben részesülne-k. 


