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

Az E R D É S Z E T I L A P O K mel le t t m é r s é k e l t közlés i d i jért 
a l a p 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 i a d a t n a k . 

Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 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 szátnittatnak. 
Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon

kin t 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

ORENSTEIN és K O P P E L 
Budapest , 41., Andrássy-ut 102, Pusztaszentlörinci nyaraló. 

Erdei vasutak eladása és bérbeadása hossz fa - , hasábfa- és deszka 
szál l í tásra. * * Nagy s í n - , v á g á n y - , kocs i - és mozdonykészlet 
uj és hasznait állapotban. » ? Vasutak tracirozása és építése. 
• w Mintajegyzék ingyen és bérmentve. 

(1. VI. 3.) 



Kereste t ik nagyobb erdőbirtokba hegyes vidékre szorgalmas, 
megbízható erdővéd az erdőkerülők ellenőrzésére és felügyeletére. 
Román nyelv birása megkívántatik. Ajánlatok „Ligeti Ödön erdő-
kezelősége Csúcsa" czim alá küldendők. (2. III. 3.) 

Árverési hirdetmény. A Nagytarajos községi volt úrbéres erdő
birtokosság az 1908. évi szeptember hó 7-én, délelőtt 10 órakor 
Nagytarajos községben Hasak János urb. elnök házánál megtar
tandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja a tulajdonát 
képező erdőben az 1908. évi 67.896. ' számú földmiv. min. rende
lettel engedélyezett 92 - 83 kat. holdnyi rendkívüli vágásterületen 
található fatömeget, még pedig 8346-1 töm. köbm. tölgyhaszonfát, 
1757-2 töm. köbm. tölgydorongfát, 885'9 töm. köbm. bükkhaszonfát, 
245-5 töm. köbm. bükkdorongfát, 9807 db tölgy- és 2350 db 
bükkpóznát. 

Becsár 163.510 K 60 f. Kiszállítási határidő bezárólag 1911. 
évi márczius hó 1-éig. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; b) ha tisztán kivehető 
számjegyekkel és egyszersmind betűkkel is kiírva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelö
lését szó szerint tartalmazza, úgy amint az a hirdetményben fog
laltatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva 
adatnak be ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát 
teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképpen a megajánlott összegnek 
legalább 10° o-át készpénzben tartalmazzák; g) ha úgy vannak 
aláírva, hogy az aláírásból ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó 
postaállomás világosan kiolvasható; h) ha a boríték ki VÜl 2L a Ajánlat 
a nagytarajosi fatömegre" felirattal van ellátva. 

Utó-, valamint becsáron aluli ajánlatok nem fogadtat
nak el. Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtó
jára azonnal, eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóváha
gyása után válik kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a trencséni m. kir. 



állami erdőhivatalnál, a trencséni m. kir. járási erdőgondnokságnál 
és alólirottnál tekinthetők meg naponta 11 és 12 óra között. 

Kelt Nagytarajos községben, 1908. évi augusztus hó 9-én. 
(3. II. 2.) Hasak János 

úrbéres elnök. 

Nagyobb faipari 0 6 ( l n V p | e S m é n i t O l * . ki vasúti 
vállalatnál ( r - t . ) m u r n U B j nyomjel
zési és építkezési munkálatokban is j á r t a s , esetleg ázom al á l l a n d ó á l 
l á s t n y e r h e t . írásbeli ajánlatok „ B ü k k e r d ő 1 6 8 9 7 " szám alatt 
Schwarz József hirdetési irodájába, Andrássy-út 7. Intézendök. <4. III. 2.) 

Pá lyáza t i h i rde tmény . 3529 908. sz. — A liptó-ujvári magy. 
kir. főerdőhivatal kerületében két erdőlegényi állás 400 K szegőd-
ménydíj és 100 K lakpénzzel betöltendő. 

Az ezen állásra pályázók felhivatnak, hogy szakképzettségü
ket az államszolgálatba újonnan belépni kívánók pedig ezenfelül: 
ép, erős testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és hallóképes
ségüket kincstári erdészeti orvos, illetve vármegyei főorvos vagy 
honvédtörzsorvos által kiállított bizonyitványnyal és a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes birását igazoló 
okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényüket elöljárójuk, 
illetve illetékes közigazgatási hatóságuk utján legkésőbb folyó évi 
szeptember hó 15-éig a liptó-ujvári magy. kir. főerdőhivatalnál 
nyújtsák be. 

Liptó-Ujvárott, 1908. évi augusztus hó 8-án. 
(5) M. kir. főerdőhivatal. 

Pá lyáza t i h i rde tmény. 8469,908. sz. '— Brassó rend. tanácsú 
szabad kir. városnál üresedésben levő segéderdészi állásra az 
alább felsorolt feltételek mellett pályázatot hirdetek s felhívom 
pályázni szándékozókat, hogy az 1879. évi X X X I . t.-cz. 36. §-ában 
előirt képesítésüket, életkorukat, eddigi alkalmaztatásukat, nyelv
ismereteiket, valamint egészségi állapotukat igazoló okmányaikkal 
felszerelt kérvényüket legkésőbb 1908. évi szeptember hó 15-éig 
hozzám nyújtsák be. 

Később beérkezett pályázatokat nem fogok figyelembe venni. 



A segéderdészi állás javadalmazása: 1800 korona évi fizetés, 
igényjogosultság a szabályszerű ötödéves korpótlékokra, 500 ko
rona lakáspénz és 800 korona utiátalány. 

Brassó, 1908. évi augusztus hó 13-án. 
(6) Az alispáni hivatal. 

Legjobb szlavón kocsá- JL " g _ _ _ _ _ — 1 _ — JL 
nyos és kocsánytalan » 0 • l | j f • • • « 1 * I I U l 
magas csiraképességű tűlevelű, lombfa és gyümölcsmagvakat, valamint 
(rdősítési czélra több millió erőteljes dúsgyökérzetíí tölgy, kőris, 
lucz, erdeifenyő, feketefenyő, jegenyefenyő, akácz stb. csemetéket, 

V T O A A | t%& A o i * / a vadgeszenyét és csicsókát (wag-
V d U v l v I V H I S5 gonrakományokban is) ajánl 

B T * j a tr% tat ^% ^% n r i J B cs. és kir. udv. szállító 

• H U r l U U D E L L H Z a l a e g e r s z e g e n . 

D r Á r j e g y z é k i n g y e n é s b é r m e n t v e . - W B (7. IV. 1.) 

Tö lgy fae ladás i h i r d e t m é n y . 3397 1908. sz. — A beszterczei 
in. kir. erdőigazgatóság Qledény és Monor községek képviseleté
ben közhírré teszi, hogy: 

1. Besztercze-Naszódvármegye Gledény község I-ső határ
részében fekvő Gudera nevű erdőrészben 7'93 k. hold területen 
kijelölt, tövön álló 435 db 559"59 tölgyfa 9655 K 47 fillér 
kikiáltási ár mellett; 

2. és Monor község I-ső határrészében a Gudera nevü erdő
részben kihasználandó 7 - 90 k. hold területen kijelölt és tövön 
álló 537 db 662'87 m? t. kitevő tölgyfa 15947 K 71 fillér kikiál
tási ár mellett a m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 
1908. év szeptember hó 15-én d. e. 11 órakor zárt Írásbeli aján
latok utján megtartandó nyilvános árverésen értékesítés alá 
bocsáttatik. 

Az árverés tárgyát képező tölgyfák legnagyobb részt műszaki 
czélokra alkalmasok. 

Az egy (1) koronás bélyegjegygyei ellátott, az ajánlati össze-



get számmal és betűvel s a kikiáltási ár 10%-át kitevő bánat
pénzt tartalmazó zárt írásbeli ajánlatok, az árverés napjának d. e. 
11 órájáig fogadtatnak el. 

Ajánlat az árverés tárgyát képező fakészletekre egy ajánlat
ban is tehető, de az ajánlati összeg külön-külön megjelölendő a 
használati területek szerint. 

Az ajánlatban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri, azokat magára nézve kötelezőknek 
elfogadja. 

Az árverési és szerződési feltételek és becslési adatok az 
erdőigazgatóságnál tekinthetők meg. 

Besztercze, 1908. augusztus hó 18-án. 
(8) M. kir. erdőigazgatóság 

Á r v e r é s i h i rdetmény. 215/1908. A nagyméltóságú m. kir. 
földmivelésügyi minisztériumnak 1908. évi július hó 8-án kelt 
66210. számú magas engedélye alapján az ungmegyei alsó-
hunkóczi volt úrbéresek tulajdonát képező és a jóváhagyott rend
szeres gazdasági tervben tárgyalt 1-ső osztagnak kék krétával és 
a m. kir. járási erdőgondnokság fabélyegzőjével körülhatárolt, 
mintegy 28'46 kat. holdat kitevő területen található, körülbelül 
6874 drb tölgyfaállományának épület-, mű- és tűzifának alkalmas 
törzse, összes galy és hulladékfával együtt, 1908. évi szeptember 
hó 10-ik napjának d. e. 11 órájakor Alsóhunkócz községházánál 
megtartandó szó- és írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvá
nos árverésen el fog adtatni. 

Kikiáltási ár 43900 korona. 
Bánatpénz 4400 korona. 
Szabálytalanul felszerelt írásbeli ajánlatok vagy utóajánlatok 

egyáltalában tekintetbe nem vétetnek. 
A részletes árverés és szerződési feltételek, valamint a becs

jegyzék ugy az alsóhunkóczi községi úrbéresek elnökénél, mint 
az ungvári m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Kelt Ungvárt, 1908. évi augusztus hó 17-én. 
(9) Úrbéres elnök. 



T ü z i f a e l a d á s i h i rde tmény . 3865,908. sz. — A lugosi m. kir. 
erdőigazgatóság hivatalos helyiségében folyó évi szeptember hó 
9-én délelőtt 10 órakor, zárt írásbeli ajánlatok utján tartandó 
versenytárgyaláson eladás alá boesátatnak az alább felsorolt vágá
sokban kitermelt állapotban levő és l - 3 0 m magasan rakásolt 
tűzifa-anyagok: 

1. A kossovai magy. királyi erdőgondnokság IV. vágás sor 
17, 18. tagjában (Nandrest erdőrész) 122 ürm3 cser, bükk, gyer
tyán-, 4 ürm3 tölgy-, 117 ürm3 nyár hasáb- és 370 ürm3 cser, 
bükk, gyertyán- és 19 iirm3 nyár dorongfa. 

Kikiáltási ár: 2550 K 04 f. Bánatpénz: 510 K. 
2. A kossovai erdőgondnokság IV. vágás sor 16. tagjában 

(kossovai erdőrész) 151 ürm3 cser, bükk, gyertyán hasáb-, 46 iirm3 

cser, bükk, gyertyán dorongfa. 
Kikiáltási á r : 1082 K 80 f. Bánatpénz: 2 i ó K. 
3. A kossovai erdőgondnokság II. vágás sor 7. tagjában (kosteji 

erdőrész) 172 ürm3 cser, bükk, gyertyán hasáb-, 233 ürm1 cser, 
bükk, gyertyán dorongfa. 

Kikiáltási ár : 1803 K 10 f. Bánatpénz: 360 K. 
4. A kossovai erdőgondnokság IV. vágás sor 22. tagjában 

(Homosdia erdőrész) 2412 ürm* cser, bükk, gyertyán-, 32 ürm1 

tölgy hasáb-, 491 iirm3 cser, bükk, gyertyán- és 5 iirm3 tölgy 
dorongfa. 

Kikiáltási ár: 12.917 K 60 f. Bánatpénz: 2583 K. 
5. A kossovai erdőgondnokság IV. vágás sor 17, 18. tagjában 

(Nándrest erdőrész) 1527 ürm% cser, bükk, gyertyán-, 25 iirm3 

nyár hasábfa, 787 ürm3 cser, bükk, gyertyán-, 68 iirm3 tölgy-, 
és 46 iirm3 nyár dorongfa. 

Kikiáltási á r : 11469 K 45 f. Bánatpénz 2294 K. 
6. A kossovai erdőgondnokság IV. vágás sor 16, 19 tagjában 

(Kossova erdőrész) 1389 ürm3 cser, bükk, gyertyán hasáb-, 391 ür/if' 
cser, bükk, gyertyán dorongfa. 

Kikiáltási á r : 9797 K 90 f. Bánatpénz: 1960 K. 
7. A kossovai erdőgondnokság IV. vágás sor 20. tagjában 

594 ürm3 cser, bükk, gyertyán hasáb- 190 ürm3 cser, bükk gyer
tyán dorongfa. 

Kikiáltási ár: 3367 K 24 f. Bánatpénz 673 K. 



8. A német-gladnai erdőgondnokság I. vágássor 3. tagjában 
(Bukovecz erdőrész) 121 iirm cser-, 15 iirm tölgy-, 1747 ürm 
bükk, gyertyán-, 2 iirm nyár, éger hasáb-, 2 ürm nyár, éger-
1 ürm cser-, 2 ürm tölgy-, 113 ürm bükk, gyertyán, dorong. 

Kikiáltási ár: 9066 K 60 f. Bánatpénz: 1013 korona. 
9. A német-gladnai erdőgondnokság IV. v. s. 16 tagjában 

(Furdia erdőrész.) 410 ürm cser-, 39 ürm tölgy-, 241 ürm bükk 
hasáb, 30 ürm cser, bükk dorongfa. 

Kikiáltási ár: 3257 K 19 f. Bánatpénz: 651-korona. 
10. A német-gladnai erdőgondnokság III. v. s. 12 tagjában 

(kis-szurduk erdőrész) 849 ürm cser-, 166 iirm tölgy-, 246 ürm 
bükk-, 129 ürm gyertyán hasáb, és 677 ürm vegyes dorong. 

Kikiáltási ár: 9770 K 36 f. Bánatpénz: 1954 korona. 
Az ajánlatok minden vágás faanyagára külön, de egy aján

lati lapon tehetők. 
A szabályszerűleg kiállított és a fentiekben megállapított bánat

pénzzel felszerelt zárt írásbeli ajánlatok, melyek ivenkint egy-
koronás bélyeggel látandók el, legkésőbb 1908. évi szeptember 
hó 9-én délelőtt 10 óráig nyújtandók be a lugosi m. kir. erdő
igazgatósághoz, és a zárt ajánlatokban kifejezetten kijelentendő, 
hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és 
azoknak magát aláveti. Azonkívül az ajánlatokban pontosan kitün
tetendő a vágás, melynek faanyagát ajánlattevő megvenni szándé
kozik és az azért megajánlott összeg nemcsak számjegyekben 
hanem betűvel is kiírandó és megnevezendő az ajánlatban aján
lattevő lakóhelye is. 

Utó-, távirati- és szabálytalanul kiállított ajánlatok visszautasit-
tatnak. 

A részletes- és szerződési feltételek a lugosi m. kir. erdőigaz
gatóságnál és a megnevezett erdőgondnokságnál a hivatalos órák 
alatt betekinthetők. 

Lúgos, 1908. évi augusztus hó 8-án. 
(10) M. kir. erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. 4211 1908. sz. — A vinkovczei főerdő-
hivatalnál az 1938. évi október hó 6-án délelőtt 9 órakor nyil-



vános írásbeli versenytárgyalás fog megtartatni az alább részletezett 
vágások, tölgy-, kőris-, szil- és egyéb faanyagának tövön való 
eladása iránt. 
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Becsérték 

ü. kat. hold d a i a b korona 

1. (asenovac Trstika 6. 102-10 412 40 1510 882 225499 

2. 

3. Lipovljani 

Cardaeinska 
greda 8. 
Savieki 

gjol 12. 

9 0 - 9 2 

105-25 

1148 

327 

98 

5714 

80 

10 

4 

110 

289214 

123273 

4. 

5. 
Raic 

Javiöka 
greda 19 

Suse 20 B . 
4 2 - 3 0 

125-57 
856 
334 

4 
15498 

2 
1952 

145839 
130730 

6. 

7. 
Új—Nova 
Gradiska 

Medjustru-
gove 2 2 B — 1 . 

Medjustru-
gove 22 B — 2 . 

177-12 

105-81 

538 

59 

6417 

2751 

10 132 

86 

225294 

39075 

8. Niemci Oradina 4 5 - 7 8 1008 33 36 33 254328 

9. 
10. 
11. 

Jamina 
Vraticna I. 

Vraticna III . 
Smogva 

7 6 - 1 8 
8 6 - 5 8 
5 2 - 1 8 

853 
1827 
1235 

164 
247 

896 
895 

1880 
1181 

292387 
506986 
302431 

Összesen . . . .__ 1 0 0 9 - 7 9 8597 30966 3439 6260 2535056 

Az ajánlatok a megajánlott vételár öt százalékának (5° o) meg
felelő bánatpénzzel látandók el. 

A versenytárgyalási és szerződési feltételek a vinkovczei kir. 
főerdőhivatalnál tekinthetők meg s kívánatra a nevezett főerdő
hivatal által meg is küldetnek. 

Budapest, 1908 augusztus hó 4-én. 
( U ) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Á r v e r é s i h i rde tmény . 3030/908.* sz. — Kőszeg szab. királyi 
város aug. 6-án 3030. szám alatt hozott közgyűlési határozata 
értelmében ezennel közhírré teszem, miszerint a város tulajdonát 
képező, úgynevezett „Felsőerdő" A. üzemosztály I. vágássorozat 
3 2 - 3 2 / c és 36. osztagjainak 1067-115 m3 tölgyműfára, 403-228 ms 



bükkműfára, 4129 m3 bükktűzifára és 1023 m3 tölgytűzifára becsült 
fatömege 40.549 K 53 fillér kikiáltási árban 1908. évi október 
12-én, d. e. 9 órakor hivatalomban megtartandó zárt Írásbeli aján
lattal egybekötött nyilvános árverésen egészben, esetleg három 
részben a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 

Árverezők az árverést vezető bizottság elnökének kezéhez 
még az árverés megkezdése előtt a kikiáltási ár 10° o-át bánat
pénzben kötelesek letenni. A legkésőbb, az árverés megkezdéséig 
ugyanoda benyújtandó írásbeli zárt ajánlatok, a megajánlott összeg 
10°/o-ának megfelelő készpénz vagy óvadékképes értékpapírral 
látandók el. 

Az ajánlatban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri, azoknak magát aláveti. 

A fa becsáron alul el nem adatik. Utóajánlatok el nem 
fogadtatnak. 

Az árverési és szerződési feltételek, valamint a becslésre 
vonatkozó közelebbi adatok hivatalos helyiségemben a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Kőszeg, 1908 augusztus 16. 
(12) A polgármester. 

Á r v e r é s i h i rde tmény . Alsórákos község v. úrbéres közbirto
kossága 1908. év november hó 5-én d. e. 9 órakor Alsórákoson 
a községházánál írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen eladja a Mátéfalva község határán fekvő és a 
földmivelésügyi m. kir. miniszter ur 1907. évi 23416 l/a—2 sz. 
rendeletével kihasználásra engedélyezett 1644 k. hold erdő terü
letén levő bükkfatömeget a legtöbbet Ígérőnek. 

Az 1644 k. hold erdőterületen szakértői becslés alapján 
összesen mintegy 395588 tm3 bükkfa találtatott. Az összes fatömeg-
ből 30665 tm3 műfa, 364923 tm3 tűzifa. 

A kikiáltási ár 380.000 koronában lett megállapítva, melyen 
alul a fatömeg eladatni nem fog. Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

Az árverési feltételek Alsórákos község hivatalos helyiségé
ben a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az árverés kezdete előtt a kikiáltási ár 10%-a készpénzben 
vagy ovadékképes papírban bánatpénz gyanánt az árverést vezető 



elnök kezéhez teendők le. Az árverést megelőző nap, vagyis 
1908. november hó 4-én d. u. 6 óráig a megfelelő bánatpénzzel 
ellátott Írásbeli zárt ajánlatok is elfogadtatnak, melyeknek a meg
ajánlott összegen kivül azon kijelentést is tartalmaznia kell, hogy 
ajánlattevő az árverési feltételeket ismeri s magát azoknak aláveti. 

Alsórákos 1908. évi augusztus hó 16-án. 
(13. V. 1) Huszár András, 

birtokossági elnök. 

Pá lyáza t i h i rde tmény . 847/1908. sz. — Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegyében a gödöllői szolgabírói járás területén fekvő, állami 
kezelésbe vett községi stb. erdőkre kiterjedő járási erdőőri állás 
haláleset folytán megüresedvén, arra a vármegye közigazgatási 
erdészeti bizottságának folyó évi 4776. számú határozatával nyert 
felhatalmazás alapján pályázatot hirdetek. 

A kinevezendő járási erdőőr évi összes javadalma 850 korona, 
mely a gödöllői m. kir. adóhivatalnál lesz előleges havi részletek
ben folyósítva. 

Pályázhatnak oly magyar honpolgárok, kik a magyar nyelvet 
szóban és Írásban tökéletesen bírják és egyúttal az 1879. évi 
X X X I . törvényczikk 37. §-ában előirt kellékeknek megfelelnek. 

A pályázati kérvények sajátkezüleg irva és a fenti kellékeket, 
valamint a pályázók eddigi alkalmazását igazoló okmányokkal 
felszerelve a m. kir. járási erdőgondnoksághoz Váczon legkésőbb 
folyó évi szeptember hó 20-ig nyújtandók be. 

A kitűzött határidőn tul beérkező, valamint a kellően fel nem 
szerelt kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 

Budapesten, 1908. évi augusztus hó 19-én. 
í 141 M. kir. állami erdőhlvatal. 

F a á r v e r é s i I v rde tmény . 6009/1908 sz. — A pereszlői volt 
úrbéresek tulajdonát képező és mintegy 55 holdnyi vágásterületen 
található 4921 ms fenyőfa 44550 K becsérték mint kikiáltás ár 
mellett folyó évi szeptember hó 20-án délelőtt 11 órakor a 
pereszlői gk. felekezeti iskolában zárt írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött szóbeli nyilvános árverésen eladatik majd. 

Az írásbeli ajánlatok az árverés megkezdése előtt az árverés 
vezetőjének adandók át. 



Az árverésen résztvevők a kikiáltási ár 10"/o-át vagyis 4455 K-t 
tartoznak készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban letenni. 

Az árverési és kihasználási feltételek az ökörmezői szolga
bírói hivatalban és az ottani m. kir. erdőgondnokság hivatalos 
helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Ökörmező, 1908. augusztus 21. 
(15) A főszolgabíró. 

Szlavóniai vetőmakkot, kocsányos tölgy-
makkot, Querc. pedunculata, kocsánytalan tölgy
makkot Querc. sessiliflora csiraképességükért jótállással 
az őszi és tavaszi idényre a legjobb minőségben 
legelőnyösebben szállít Reich V i l m o s Sz i szek , H o r v á t o r s z á g . 
(16. V I . I . ) 

Határ idő meghosszabbí tás pályázati kérvények benyújtására. 
3384/1908. sz. — Az alulírott m. kir. erdőhivatal kerületében 
üresedésben levő és folyó évi 2939. szám alatt folyó évi július 
hónapban pályázat alá bocsátott erdőaltiszti állások elnyerésére a 
pályázati kérvények benyújtásának határideje folyó évi október 
hó l-ig meghosszabbittatik. 

Bustyaháza, 1908. évi augusztus hó. 
(17) Magyar királyi erdőhivatal. 

Pá lyáza t i h i rde tmény . 245/1908. Sz. — Bácsbodrog vármegye 
területén lévő, bácsszentiváni volt úrbéresek állami kezelés alatt 
álló erdejénél elhalálozás folytán megüresedett II. oszt. erdőőri 
állásra pályázat nyittatik. 

Illetmények: évi bér 700 K, lakáspénz 60 K, (az erdőterületen 
levő nyári lakás ingyeni használata). 

Szabályszerűen felszerelt kérvények 1908. évi október hó 20-ig 
alulírott m. kir. állami erdőhivatalba nyújtandók be. 

Elkésett, vagy hiányosan felszerelt kérvények figyelembe nem 
vétetnek. 

Újvidék, 1908. évi augusztus hó 24-én. 
(18) M. kir. állami erdőhivatal. 



Faeladás i h i rde tmény . Gróf Batthyány Iván ur tulajdonát 
képező szalafői és őriszentpéteri (vasvármegyei) erdei tagbirtokok
ból, a következő erdőrészek fatömege, magánárverés utján eladó 
és pedig: 

1. Az úgynevezett szalafői erdei tagbirtokból 858 m hold, 
azaz nyolczszázötvennyolcz magyar hold erdőrészeken létező és 
körülbelül 110.682 köbméter, azaz egyszáztizezerhatszáznyolczvankét 
köbméter erdei fenyőfa, melyből körülbelül 65"/o haszonfa (épületfa), 
35%> pedig tűzifa. 

2. az úgynevezett őriszentpéteri erdei tagbirtokból, 588 m 
hold, azaz ötszáznyolczvannyolcz magyar hold erdőrészeken létező 
—fc és körülbelül 58.800 köbméter, ötvennyolezezernyolczszáz 
erdei fenyőfa, melyből körülbelül 6 0 % haszonfa (épületfa), 40°/o 
pedig tűzifa. 

Azon erdőrészek, melyeknek faállománya eladás tárgyát képezi, 
az árveréskor felmutatandó és a szerződés mellé csatolandó tér
képen kék színnel vannak megjelölve, a helyszínén pedig a 
visszamaradó fiatalos erdőrészektől részint természetes határ
vonalakkal, részint pedig megjelölt határfákkal s egyéb határ
jelekkel vannak elkülönítve. 

A szalafői erdőnél a legközelebbi vasúti állomás a Körmend— 
muraszombati vasút Vas-Hodosi állomása 5—8 kilométer távol
ságban, — az őriszentpéteri erdőnél pedig a Dávidházai és Vas-
Hodosi állomások 3—5 kilométer távolságban. 

Az árverést 1908. október 1-én délelőtt 9 órakor megkezdve 
a vascsákányi uradalmi irodában tartandó magán-árverés utján 
történik. Ugyanezen napon az árvezés megkezdése előtt írásbeli 
ajánlatok is elfogadtatnak. 

Első sorban a szalafői erdei tagbirtok megjelölt részein levő, 
másodsorban pedig az őriszentpéteri erdei tagbirtok megjelölt 
részein levő faállomány bocsáttatik árverés alá. 

Az árverezők és írásbeli ajánlatot tevők kötelesek és pedig 
a szalafői erdőrészek árverésénél 30.000 K, azaz harminczezer K, 
az őriszentpéteri erdőrészek árverésénél pedig 20.000 K, azaz 
húszezer K óvadékot a megbízott árverező kezeihez letenni, mely 
egyúttal bánatpénzül is szolgál, 



Az óvadék az árverés megkezdése előtt készpénzben vagy 
állampapírokban az árverést vezető kezeihez leteendő. 

Az árverés, illetőleg eladás részletes feltételei Eredics Ferencz 
kir. tanácsos, ügyvéd, szombathelyi lakosnál és Fritscher Miklós 
uradalmi erdésznél, nagy-csákányi lakosnál, megtekinthetők. 

Az árverések és Írásbeli ajánlatok eredménye csak akkor bir 
joghatálylyal, ha ezt a tulajdonos gróf ur jóváhagyja. 

Nagy-Csákány (Vasvármegye), 1908. augusztus hó 27. 
(19. II. 1.) Gróf Batthyány Iván úr 

nagy-csákányi erd. hivatala. 

Pá lyáza t i h i rde tmény . 1583/1908. sz. — Alulírott birtokkeze-
lőség kerületében megüresedett és ujabban rendszeresített három 
(3) napidíjas erdőőri állásra pályázat hirdettetik. 

Javadalmazás kettő (2) K napidíj és évi háromszáz (300) K 
lótartási átalány. 

Pályázati határidő 1908. évi szeptember 25. 
Az állásokat elnyerni óhajtóknak az erdőőri szakiskola sikeres 

elvégzését, ép, egészséges és erőteljes testalkatukat, valamint jó 
magaviseletüket hiteles bizonyítványokkal kell igazolniok. 

Erdőőri szakvizsgát is tett egyének előnyben részesülnek, 
teljesen megfelelő magaviseletet és kellő szorgalom mellett vég
leges kineveztetésre számithatnak. 

Kérvények a megjelölt határidőig alulirt birtokkezelőséghez 
nyújtandók be. 

Deliblát, 1908. augusztus hó 15-én. 
(20) M. kir. kincstári birtokkezelőség. 
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ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középitéstan 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem tagoknak 16 K. — II. részi 
Ut-, vasút- é,s hidépitéstan. Ara tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVELTÁR. 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. 

(XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
-94. (XIII. és XIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K. 20 fill. nem tagoknak 

Az 1891 
Az 1893 

2 K. 40 fill 2 K. 40 tui. 
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. (XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fiit 
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 K50f, másoknak 2 K50f . 
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 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. 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. 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. 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 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. Ara 3 K. 
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos uriiil 
(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. 
ERDÖÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. 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. t 

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. 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 SELMECZBÁNYAI M. K. ERDOAKADEMIA TÖRTENETE ES ISMER

TETŐJE. Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K , akadémiai 
hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél (Sejmeczbányán). 

A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELESE ES 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. 

ERDŐ VÉD ELEMTAN. 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. 

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

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ÉS MŰVELÉSE. Irta: Vadas fenő 
Ára 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.) hóvizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagja i 3 5 % árkedvezményben részesülnek. 


