
Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1908. évi X X . 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 lap 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-
ktnt 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, azontúl 25 grammon-
kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

i1. X I I . 10, 

Egyetemes bnsszóla-müszereket 
és erdei busszólákat 

I V o p t i k a i t á v o l s á g m é r é s s e l . T K 
A r 6 5 í r t t ó l fe l fe lé . 

S 9 $ p & - a s i E t a l o h a t n ^ s s ^ H v o n a i s ó k h a l , mérő-
s z a l a g o k a t , r a f t t l a l é k a t , r a j z e & z f e o z o f c e t , tertf 
l e t m é r ó b e t (planimetei), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R é s F I A 
esáuz. és kir. udvari látszerész- és műszergyaros 

Wien: raktár: 1., Kohlmarfet 8., 
gyár és iroda; V„ Hartmanngasse 5. 

Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 
kitüntetve. 

Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. 

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 I/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 tm* bükkfa találtatott. Az összes fatömeg-
ből 30665 tm* műfa, 364923 tm* 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. 
(2. V. 4.) Huszár András, 

birtokossági elnök. 

SZLAVÓNIAI KOCSÁNYOS es 
KOCSÁNYTALAN TÖLGYMAKK0T 
ŐSZI és TAVASZI VETÉSRE 
kitünö minőségben, 90, illetve 70% csirázóképesség 
szavatolása mellett a legkisebb mennyiségben is 

UTÁNVÉT NÉLKÜL SZÁLLÍT 
Í VESSÉL GYÖRGY SZISZEKEN. (Horvátország.) 



Szlavóniai vetőmakkot, kocaányos tölgy
makkot, Querc. pedunculata, kocsánytalan tölgy-
makkot Querc. sessiliflora csiraképességükérf jótállással 
az ö*zi és tavaszi idényre a legjobb minőségben 
legelőnyösebben szálat Reich V i lmos Sz i szek . H o r v á t o r s z á g . 
(3. V I . 4.) 

Kiváló minőségű szlavóniai kocsányos és kocsánytalan makkot, 
csiraképességért jótállás, a legjobb kiszolgálás mellett ajánl, több 
mint 30 éve fennálló makk-kiviteli czég. 
(8. II. 2.) Planer Károly, 

Sziszek (Szlavónia). 

Erde i facsemete-e ladás 1908. évi őszi, illetőleg 1909. évi 
tavaszi szállításra. 

36000 db 5 éves átiskolázott luczfenyő csemete Picea excelsa, 
» jegenyefenyő „ Abies pectin., 

molyhostölgy csemete Quercus pubescens, 
kocsánytalan tölgycsemete Quercus sessiliflora, 
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kocsányos tölgycsemete pedunculata, 

luczfenyő magoncz Picea excelsa, 
erdeifenyő „ Pinus silvestris, 

i) a n » 

ákácz csemete Robinia pseudoacacia, 
szilfa „ Ulmus campestris, 
hársfa „ Tilia grandifolia, 

a ,i Tilia parvifolia, 
kőris „ Fraxinus atnericana. 

A csemeték mind elsőrendű minőségűek. 

Junghans E. erdőgondnoksága Lunkassprie, u. p. Dobrest, 
Bihar megye. (4. III. 3.) 

Á r v e r é s i h i rde tmény . 4073 1908. közig sz. — Fogaras vár
megye fogarasi járásba kebelezett, Marginén község tulajdonát 



képező erdő „Ocsa" nevű erdőrészben az „A" üzemosztály I. tagP 

1—5. számú osztagaiban 155 - 63 k. holdon lévő, 1897—1906. évekre 
eső vágások megtakarított fatömege, a közigazgatási erdészeti 
bizottság 2678—1905. számú engedélye alapján 1908. évi október 
hő 24-ik napján délelőtt 9 órakor Marginén község irodájában 
nyilvános árverésen el fog adatni. Az erdőrész törzsenkénti kiszám-
lálással 13600 db luczfenyő törzset 10518 m3 faanyaggal és 
34383 m3 bükk hasáb és 11344 m3 bükk dorongfára becsültetett 
be, amely egy tömegben fog eladatni. A 13600 db luczfenyőfa 
becsértéke 42072 K, a 34383 m3 bükkhasáb és 11344 m3 bükk-
dorongfa becsértéke 52673 K és igy a kikiáltási ár 94745 K, 
amelyen alul a faanyag eladatni nem fog. 

Versenyzők kötelesek az árverés megkezdése előtt 1 0 % bánat
pénzt készpénzben vagy hazai állampapírokban letenni. A 1 0 % 
bánatpénzzel ellátott és szabályszerűen kiállított zárt írásbeli aján
latok, amelyek az árverező bizottság elnökének kezéhez teendők le? 
csakis az árverés megkezdéséig, délelőtti 9 óráig fogadtatnak cl. 
Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek a fogarasi m. kir. járási 
erdőgondnokság és a fogarasi járás főszolgabirájának irodájában 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az erdő a fogarasi állomástól 23"80 km távolságra fekszik 
s jó úttal bir. 

Fogaras, 1908 évi szeptember hó 15-én. 
(9. II. 2.) Bisztray József járási főszolgabíró. 

M i n d e n f é l e vadászfegyver t 
a legolcsóbbtól a legkiválóbb kivi
telig, úgymint a világszerte hires és 
minden miiveit államban szabadalm. 

korona - fegyvert, 
ismé'Iő fegyvereket és pisztolyokat, 
revolvereket, flobert-puskákat és pisz
tolyokat, minden vadászati felszere

lést és patro iokat ajánl és szállít 

F Ü K E R T G U S Z T Á V 
f e r j y v e r g y á r a , 

W e i p e r t É r c z h e g y s é g , 
csász. és kir. udvari szállító 

Árjegyzék ingyen. 0. VII. 2.) 



2 évestől 7 évesig tölgyfacsemetéket kat. holdanként eladok. 
(Czim a kiadóhivatalban.) (10) 

Pá lyáza t i h i rde tmény . 720/1908. sz.—Alulírott kir. közalapít
ványi erdőgondnokságnál megüresedett kir. közalap, erdőgyakor
noki állomásra évi 1000 korona segélydij, évi 100 korona lakbér 
avagy természetbeni lakás és 10 ürm* vegyes kemény hasábtüzifa, 
kiküldetéseknél a szabályszerű napidíjjal pályázat nyittatik. 

Ezen állásra pályázók felhivatnak, hogy a selmeczbányai 
erdészeti főiskola sikeres végzését, továbbá ép és erős testa'katu-
kat, jó látó, halló és beszélő képességüket vármegyei főorvos 
által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkorukról és illetősé
gükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal felszerelt, sajátkezüleg irt 
és a nagyméltóságú vallás- és közoktatási minisztériumra czimzett 
kérvényeiket az 1908. évi október hó 28-ig ezen kir. közalapít
ványi erdőgondnoksághoz nyújtsák be. 

Znióváralja (Turócz vármegye), 1908 szeptember 28-án. 
(11) A kir. közalap, erdó'gondnokság. 

Ősz i és t avasz i i dény re kocsányos és kocsánytalan 

t ö l g y v e t ő m a k k o t 
ajánl leg ju tányosabb á ron Wimmer Ignátz, Nagyatád 
( S o m o g y megye) . (21. vi. 1.) 

Faeladási h i rdetés. 1384/908. sz .— A repedei és dubroviczai 
úrbéres közönségek eladják az 1907. évi 23897. sz. földmivelés
ügyi miniszteri rendelettel erdejüknek kihasználására engedélyezett 
17628 iirm* bükk- és 73 ürm* nyir tüzifa-tömeget Repedén 
(Bereg m.), a községházánál, folyó 1908. évi november hó 3-án 
d. e. 9 órakor megtartandó, Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
szóbeli nyilvános árverésen. 

Kikiáltási ár 41.367 K 60 fill. 
Az erdő a vasúti állomástól l*Va kilométerre. 



Bánatpénz 1 0 % . 
Ütóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési és szerződési feltételek Repedén, az úrbéres elnök

nél megtudhatók. 
Repede, 1908 szeptember hó 26-án. 

(12) Úrbéri elnökség. 

I 
1 
1 
I 

Legjobb minőségű szlavón k o c s á n y o s és kocsányta lan 

T Ö L G Y M A K K O T , 
kitűnő csiraképességü j egenye fenyőmago t , vevőim által 
általánosan elismert jó minőségű l o m b - és g y ü m ö l c s 
magvaka t , valamint erdősitési czélokra több millió 
kitűnően fejlődött lomb- és tű levelű csemetéket , d ísz
fákat , so r fáka t , párosításhoz iskolázot t g y ü m ö i c s -
vadonczoka t ajánl ( 7 , l v . 4.) 

F A R A G Ó B É L A 
c s á s z . és k i r . u d v a r i szá l l í t ó 

Z A L A E G E R S Z E G E N . 

I 

I 
Faeladás i h i rde tmény . 445—908. sz. — A csikszentkirályi köz

birtokosság nevében alulírottak ezennel közhírré teszik, hogy a 
birtokosság tulajdonát képező „Sugófeje" nevü erdőrészekben 
üzemterv szerint esedékes megtakarított 42"53 kat. hold területű, 
becslés szerint 7798 m3 gömbölyű lucz haszonfenyőfát, 851 m* 
luczfenyőkérget, 908 m3 fenyő tűzifát tartalmazó fakészletét 505C0 
K, azaz ötvenezerötszáz korona kikiáltási árban 1908. évi deczem-
ber hó 14-én délelőtt 10 órakor a községházánál megtartandó, zárt 
Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek el fogja adni. 

Árverezők az árveréstvezető elnök kezéhez még az árverés meg-



kezdése előtt a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzképpen kötelesek 
letenni. Az 1 koronás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok a 
megajánlott összeg 10%-ának megfelelő összeggel vagy óvadék
képes értékpapírral látandók el és abban kijelentendő, hogy aján
lattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri, azoknak magát 
aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az erdő fatömege becsértéken alul eladatni nem fog. 
Az árverési és szerződési feltételek, valamint a becslésre vonat

kozó közelebbi adatok a községi elöljáróságnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Csikszentkirály, 1908. évi szeptember hó 26-án. 
(13. II. 1.) A birtokossági elnök. 

Sziavon eredetű kocsányos és kocsánytalan vető tölgy makkot 
legmagasabb csiraképességü kitűnő minőségben ajánl Mikolasch 
Félix, Zágráb. (14. III. 1.) 

V e r s e n y t á r g y a l á s i h i rde tmény. 4140 1908. sz. — A földmivelés
ügyi m. kir. miniszter ur folyó évi 37301 /X- l . számú magas 
rendelete folytán alulírott erdőhivatal a kir. kincstár tulajdonát 
képező Viskvárhegyi fürdőtelep eladása végett folyó évi október 
hó 22-én d. e. 10 órakor a bustyaházai m. kir. erdőhivatal hiva
talos helyiségében Írásbeli zárt ajánlatok tárgyalásával kapcsolatos 
nyilvános szóbeli versenytárgyalást hirdet. írásbeli ajánlatot tevők 
az árverési feltételeket szintén aláirni tartoznak. 

Kikiáltási ár 56228 (ötvenhatezerkettőszázhuszonnyolcz) K. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Az árverési és szerződési feltételek alulírott erdőhivatalnál 

bármikor megtudhatók s illetve Írásban díjmentesen megszerez
hetők. 

Elkésett, valamint utóajánlatok és táviratok figyelembe nem 
vétetnek. 

Bustyaháza, 1908. évi szeptember hó. 
(15) M. kir. erdőhivatal. 

T ö l g y f a e l a d á s i h i rdetmény. 69478 1908. I . /B. 1. sz. — A tót
sóvári m. kir. erdőhivatal hivatalos helyiségében 1908. évi novem-



ber hó 9-én d. e. 10 órakor nyilvános Írásbeli versenytárgyalás 
utján eladás alá kerül a delnekakasfalvi m. kir. erdőgondnokság 
„A" üzemosztályába sorozott VI. vágássorozat, 27 tag, 1. 2. osztag-
beli, 92'51 holdas, 1909. évi vágásterületén egyenként kijelölt 
6666 - 7 köbméter tölgyhaszonfára és 3481 ürköbméter vegyes tűzi
fára becsült 10949 db álló törzs faanyaga: 

Kikiáltási ár: 109117 K (egyszázkilenczezerszáztizenhét korona) 

20 fillér. 
Bánatpénz: 5500 (ötezerötszáz) korona. 
Az árverési és szerződési feltételek a földmivelésügyi minisz

térium I. B. erdészeti főosztájában, a tótsóvári m. kir. erdőhiva
talnál és a delnekakasfalvi m. kir. erdőgondnokság irodájában a 
hivatalos órák alatt átvehetők, utóbbi helyeken a részletes becslési 
adatok is megtekinthetők. 
(16) A m. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Tiszta kocsányos tölgymakkot, Quercus pedunculata, minden 
mennyiségben szállít Nóvák József Jama, u. p. Krainburg, Krain, 
85°/o csiraképesség, 100 kg-on felül 12 K métermázsánkint. 
Vagonrakomány ab Krainburg 1 K-val olcsóbb. Kívánatra 
próbaküldemény. (17—1) 

Faeladási hirdetmény. Alulírott egyházgondnokság közhírré 
teszi, hogy az almásmezői gör. kel. egyház tulajdonát képező s 
Almásmező község határában fekvő „Hoapek" erdőrészből enge
dély alapján 302 (háromszázkettő) db kocsánytalan tölgyfát 508 m3 

fatömeggel, 114 db bükkfát 57 m3 fatömeggel és 25 db nyírfát 
6 m3 fatömeggel a f. évi október hó 30-án d. e. 10 órakor 
Almásmező községházában az egyházgondnoksági elnök elnöklete 
alatt megtartandó és írásbeli zárt ajánlattal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen el fogja adni. 

Szabályszerűen kiállított zárt írásbeli ajánlatok az árverés 
napja d. e. 10 órájáig fogadtatnak el s a szóbeli árverés befejezte 
után fognak felbontatni. 

Az ivenként 1 K bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatokban 
az ajánlott összegnek számmal és betűvel szabatosan kell kifejezve 
lennie s a zárt ajánlat azzal a záradékkal látandó el, hogy a versenyző 



az árverési és szerződési feltételeket ismeri és magára nézve 
kötelezőnek elfogadja s magát azoknak feltétlenül aláveti. Végül 
minden zárt ajánlatnak tartalmaznia kell a meghatározott bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban. 

Kikiáltási ár 5890 K, azaz ötezernyolczszázkilenczven korona. 
Bánatpénz 590 K. 
A becslés, valamint az árverési és szerződési feltételek a törcs-

vári m. kir. jár. erdőgondnokság irodájában, valamint almásmezői 
gör. kel. lelkészi hivatal irodájában a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Almásmező, 1908. évi szeptember hó 7-én. 
(18) Egyházi gondnokság. 

Vadász te rü le t bérbeadása . 7257/VI. 1908. sz. — Besztercze-
bánya sz. kir. város erdőgazdasági tanácsa közhírré teszi, hogy a 
város tulajdonát képező Zólyom vármegye hermándi, olmányfalvi, 
óhegyi, récskei, kordéházi, pallósi és beszterczebányai határban 
fekvő 12679'33 kat. holdnyi vadászterületnek az 1909. év január 
hó 1-ső napjától számítandó 12 (tizenkettő) egymásután következő 
évre leendő bérbeadása érdekében Beszterczebánya sz. kir. város 
tanácstermében f. é. október hó 30-án, d. e. 10 órakor írásbeli 
zárt ajánlati versenytárgyalás fog megtartatni. 

Az ajánlat csak írásbeli lehet. 
A zárt írásbeli ajánlat kellően lepecsételt borítékban Besztercze

bánya sz. kir. város polgármesterének nyújtandó be. 
Szóbeli, távirati és utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Kikiáltási ár 1000 K évi haszonbér, melynek 20°/o-a az árverésen 

résztvevők által bánatpénzképpen leteendő. 
Ezen árverésen résztvehet minden önrendelkezési joggal bíró 

egyén és aki törvény szerint szerződéskötésre jogosítva van; társu
latok ki vannak zárva. 

Bővebb felvilágitások Beszterczebánya sz. kir. város erdő
hivatalánál szerezhetők. 
(19) Beszterczebánya sz. kir. város erdőgazdasági tanácsa. 

Á r v e r é s i h i r de tmény . 2510/1908. sz. — Körmöczbánya szab. 
kir. r. t. főbányaváros tanácsa részéről a városi képviselőtestület 
1908. évi szeptember hó 28-án 247. szám alatt hozott köz-



gyűlési határozata alapján közhírré tétetik, miszerint a felsőbb 
hatósági jóváhagyás fenntartásával nyilvános írásbeli versenytárgya
lás és kapcsolatos szóbeli árverés utján a kormányhatóságilag 
jóváhagyott üzemterv alapján az alsóstubnyai erdőgondnokság 
úgynevezett sikerdei 24. tag 11. osztagában 1908. évi vágásterületen 
döntött és lekérgezett állapotban levő lucz- és jegenyefáját ugy, 
amint az döntve a vágásterületen találtatik, eladja. 

A fa 2597-423 m3-re és 25.974 koronára van becsülve. 
Bánatpénz 2600 kor. 

A nyilvános szóbeli árverés 1908. évi október hó 26-án 
reggeli 10 órakor Körmöczbányán, a városház üléstermében fog 
megtartatni; az eladandó szálfára kiállított írásbeli lepecsételt és a 
fennjelzett értékű bánatpénzzel ellátott ajánlat pedig, melyben a 
felajánlott vételár számokban és betűkkel külön irandó ki és ki
emelendő, hogy az ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti, legkésőbb a szóbeli 
árverés megkezdése előtt 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, 
nemkülönben a városi erdőhivatalnál és a stubnyai erdőgondnok
ságnál megtekinthetők. 

Pót, feltételes, hiányosan kiálitott vagy felszerelt és általában 
oly ajánlatok, melyek az árverési vagy szerződési feltételeknek 
meg nem felelnek, továbbá oly ajánlatok, melyek távirati uton, 
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 
fognak a venni szándékozóknak a természetben is megmutattatni. 

Ezen határjárási eljárás Sikerdőben 1908. évi október 20-án 
reggeli 8 órakor veszi kezdetét. 

A fentjelzett fa ezen határjárást megelőzőleg is fog a város 
szakközege által a jelentkező érdeklődőknek megmutattatni, azon-



3. Monostorszegi Sziga I. sz. 37-19 holdas vágás 15590 K 
4. » a II. n 37-81 tt tt 13205 K 
5. III. a 32-91 tt tt 8083 K 
6. Bácsordasi Kamaristye 30-19 I! tt 15290 K 
7. Palonai lágy erdő II. a 23-63 11 11 5352 K 
8. III. a 22-82 1) if 4022 K 
9. n a a V. a 22-54 11 „ 4774 K 

10. a a n VI. a 21*87 tt It 6594 K 
11. Sajkáslaki Locskaada 29'03 n tt 3462 K 
12. Monostorszegi Langsziget I. a 11*71 1! 11 5997 K 
13. II. n 13-99 tf t) 3385 K 
14. Apatini Városrét 25*62 tt n 15142 K 
15. Apatini Hollósziget 27*50 )> tt 9720 K 
16. Szondi Bakula 39*25 tf tt 20223 K 
17. Szondi Mainsziget 46*64 11 tt 21906 K 

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 
20-án eszközlendő határjárás alkalmával az erről felveendő 
jegyzőkönyv tanúsága szerint a természetben megmutattattak. 

Körmöczbánya, 1908. évi szeptember hó 28-án. 
(20) A polgármester. 

Faeladási h i rde tmény. 3274/1908. sz. — Az apatini m. kir. erdő
hivatal hivatalos helyiségében 1908. évi október hó 27-én délelőtt 
9 1 / 2 órakor a bezdáni, apatini, doroszlói és palánkai m. kir. erdő
gondnokság kerületében levő, alább felsorolt vágásterületeken álló 
fatömeg készletek eladása iránt zárt Írásbeli ajánlatok tárgyalásával 
kapcsolatos nyilvános szóbeli versenytárgyalás fog tartatni és pedig: 

A) Kemény és lágy erdők. 
Tuskóirtási kötelezettséggel. 

1. Bezdáni Réverdő 17"20 holdas vágás kikiáltási ára 6644 K 
2. Apatini Tiefgraben 34 '38 . „ „ „ 10981 K 

B) Lágy erdők. 
Tuskóirtási kötelezettség nélkül, a vágásterületeken álló tölgy- és 

szilfatörzsek visszahagyásával: 

kikiáltási ára 



A 4—6., a 8—11. és 12—13. tétel alatti vágásokra együttes 
ajánlatok is tehetők. Az árverési és szerződési feltételek az apatini 
m. kir. erdőhivatal és a bezdáni, apatini, doroszlói és palánkai 
m. kir. erdőgondnokságoknál a hivatalos órák alatt megtekint
hetők, ahol az eladásra kerülő vágások becslési adataira is fel
világosítás nyerhető és ahol ajánlati űrlapok és borítékok díjmen
tesen megszerezhetők. 

Apatinban, 1908 szeptember hóban. 
M. kir. erdőhivatal. 

T e r m e l t t i u i fae ladás . 95022/1908. sz. — A beszterczebányai m. 
kir. erdőigazgatóság erdőbádonyi erdőgondnoksága vágásaiban 
termelten, a tőnél sarangolt 7381 ürm3 bükk, 987 ürm3 cser, 2944 ürm3 

tölgy és 256 ürm3 fenyő tűzifa, 11 csoportra megosztva, Besztercze-
bányán, folyó évi október hó 26-án, az erdőigazgatóság tanács
termében megtartandó nyilvános árverésen, zárt írásbeli ajánlatok 
utján el fog adatni. 

Az eladási csoportok szerinti megosztás, a faválasztékokra 
vonatkozó adatokkal, valamint az árverési feltételek s az ajánlati 
űrlapok és borítékok az erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Felvilágosítások a földmivelésügyi minisztérium I. B. erdé
szeti főosztályában is nyerhetők. 

Budapest, 1908. évi október hóban. 
(23) A m. kir, földmivelésügyi miniszter. 

Faeladás i h i rde tmény . 75/908. jegyzői sz. — Alulírott községi 
elöljáróság közhírré teszi, hogy a Simon község (Fogaras megye) 
tulajdonát képező és Felsőmoccs község határában fekvő „Pleasa" 
nevü erdejében 64'9 kat. holdon tövön található és törzsenként 
megbecsült, összesen 11100, azaz tizenegyezerszáz m3 luczfenyő 
épületi és czellulose faanyagot a folyó évi november hó 14-ik 
napján d. u. 2 órakor a községi irodában s a törcsvári főszolgabíró 
elnöklete alatt tartandó zárt írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fogja adni. 

Kikiáltási ár, melyen alul a faanyag nem fog eladatni, 66600, 
azaz hatvanhatezerhatszáz korona. 

Bánatpénz 6660 azaz hatezerhatszázhatvan korona. 



Szabályszerűen kiállító tt zárt írásbeli ajánlatok az árverés 
napja d. e. 10 órájáig fogadtatnak el s a szóbeli árverés befejezte 
után fognak felbontatni. 

Az ivenként 1 K-ás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok
ban az ajánlott összegnek számmal és betűvel szabatosan kell 
kifejezve lenni s a zárt ajánlat azzal a záradékkal látandó el, hogy 
versenyző az árverési és szerződési feltételeket ismeri és magára 
nézve kötelezőnek elfogadja s magát azoknak feltétlenül aláveti. 

Végül minden zárt ajánlatnak tartalmaznia kell a meghatá
rozott bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban. 

Az árverési és szerződési feltételek a törcsvári m. kir. erdő
gondnokságnál és felsőtörcsvári körjegyzői irodában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. A fatömegbecslési adatok ugyancsak a 
törcsvári m. kir. erdőgondnokságnál a hivatalos órak alatt betekint
hetek. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy az eladás alá kerülő erdő
rész a törcsvári állami közúttól 11 km távolságra, az ótoháni 
vasúti állomástól pedig 23 km távolságra fekszik. Megjegyeztetik 
továbbá, hogy az eladandó erdőrésztől a törcsvári állami közutig 
egy — fuvarozásra teljesen alkalmas — községi közút áll rendel
kezésre. 

Simon, 1908 október hó 5-én. 
(24) A községi elöljáróság. 

Tö lgy fae ladás i h i rde tmény. Vizakna város tanácsa eladja a 
város Nagyerdő" nevü erdejében a vízaknai vasúti állomástól 
mintegy 9 kilométernyire 30 kat. hold területen szétszórtan fekvő 
612 szál mult téli döntésű, legalyazott, kérgében mérve 976 / n 3 r e 
becsült tölgy haszonfáját folyó évi november hó 12-én délelőtt 
10 órakor a városháza tanácstermében tartandó szó- és zárt Írás
beli árverésen. 

Kikiáltási ár 19520 korona, melyen alóli és utóajánlatok nem 
fogadtatnak el. 

Árverezni szándékozók kötelesek az árverés megkezdése előtt 
a kikiáltási ár 10°/o-át készpénz, vagy óvadékképes értékpapírok
ban az árverező bizottság kezéhez letenni. 



írásbeli ajánlatok az árverés megkezdése előtt adand>j03q 
az árverező bizottság kezeihez. 

Ezen ajánlatok csak ugy érvényesek, ha egykoronás bélyeg
gel el vannak látva; 

ha az igért összeg számokkal és betűkkel is tisztán ki van írva; 
ha tartalmazza azon nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési 

és szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti; 
ha az ajánlattevő neve és lakhelye tisztán és olvashatóan ki 

van irva és végül, ha kívül az ajánlat tárgya kellőképpen meg 
van jelölve. 

Árverezés tárgyát képező törzsek 3—12 méter hosszúságúak, 
nagyobb részük azonban6 méternél hosszabb, vastagságra nézve van: 

Részletes árverési és szerződési feltételek a városi tanácsnál 
a hivatalos órák alatt tekinthetők meg. 

Vízakna, 1908. évi október hó 7-én. 

Pá lyáza t i h i rde tmény . 6794/1908. alisp. sz. — Besztercze szab. 
kir. városnál betöltendő városi erdőmesteri állásra ezennel pályá
zatot hirdetek és felhívom mindazokat, kik ezen állásra pályázni 
óhajtanak, miszerint az 1883. évi I. t.-czikkben, illetve az 1886. évi 
XXII . t.-czikkben irt minősítésüket, életkorukat, erkölcsi magavise
letüket, eddigi szolgálatukat, katonai viszonyukat, nyelvismeretüket 
stb. igazoló okmányokkal felszerelt pályázati kérésüket folyó évi 
október hó 31-ig alulirthoz annál is inkább adják be, mivel ezen 
határidőn tul beérkező kérvényeket tekintetbe nem fogom venni. 
A városi erdőmesteri állással 3000 korona évi fizetés, 600 korona 
lakbér és fajárandóság és a nyugdíjba is beszámítandó s a törzs
fizetés 10%-át kitevő ötödéves pótlék van összekötve. 

A német nyelv Írásban és szóban való tökéletes ismerete 
követeltelik. 

Besztercze, 1908 október hó 1-én. 
(26) Láni Godofréd, 

47 darab 30—40 cm 
41—50 cm 
51—60 cm 
61—70 cm 

176 „ 
257 „ 
132 „ 

(25) A városi tanács 

alispán. 



Á r v e r é s i h i r de tmény . Hunyad vármegye Petrozsény város 
határában fekvő, alulírott tulajdonát képező, „Bretanu cu Bou" 
nevü, 269 - 203 katasztrális hold kiterjedésű erdőnek mintegy 
7200 m3 fenyőfa- és 30520 m3-rt becsült bükkfakészlete zárt 
Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilt szóbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár együttesen 80000 K. 
A kikiáltási ár 10%-a az árverés napján bánatpénzül alul

írottnál lefizetendő. 
Az árverés folyó évi november hó 7-én délután 3 órakor 

fog Beszterczén (Besztercze-Naszód vármegye), Kórház-u. 12. sz. a. 
megtartatni. 

Az árverési és szerződési feltételek kívánatra megküldetnek. 
Helyi megbízott Tinka Péter, lakása Petrilla községben (Pet

rozsény mellett). 
Besztercze, 1908. évi október hó 11-én. 

(27) Simán Béla. 

Faeladás i h i rde tmény . Az Arad vármegyében fekvő Talács 
községbeli volt urb. közös birtokosok tulajdonában levő erdőbir
toknak a természetben kellően ki- és megjelölt részén található^ 
15514 m-re becsült bükkfakészlet a m. kir. földmivelésügyi minisz
ter ur 68231/1908. számú engedélye folytán az 1908. évi október 
hó 28-án délelőtt 10 órakor Pleskucza községháza tanácstermében 
tartandó, írásbeli zárt ajánlatok benyujthatásával egybekötött nyilvá
nos árverésen eladatni fog. 

Kikiáltási ára 12348, azaz tizenkétezerháromszáznegyvennyolcz 
koronában hivatalosan megállapított becsár. Bánatpénz 1235 K. 

A kellő bánatpénzzel (készpénzben vagy óvadékképes névér
tékben számított magyar értékpapír) ellátott, kellően kiállított, 
borítékban elhelyezett és leragasztott zárt ajánlatok a szóbeli 
árverést megelőzőleg nyújtandók be az árverelő bizottság elnöké
nél, postán megküldhetők a pleskuczai körjegyzőhöz, u. p. 
Acsucza. 

Utó- vagy kellően fel nem szerelt, az árverési és szerződési 
feltételektől eltérő ajánlatok nem lesznek figyelembe véve. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a talácsi volt urb. 
elnöknél, az aradi m. kir. állami erdőhivatalnál, a borossebesi 



m. kir. jár. erdőgondnokságnál és a pleskuczai körjegyzői irodá
ban tekinthetők meg, az utóbbi által kívánatra megküldetnek. 

Talács, 1908 október 10-én. (28) Úrbéri elnök. 

T ö l g y - , j e g e n y e f e n y ő - , hárs - , cse r - és bükkhaszon fa és tüz i fa -
eladás, terü le t sze r i n t a tövön . 94654. I/B. 1. sz. — Az orsovai 
m. kir erdőhivatal irodájában folyó évi november hó 24-én dél
előtt 10 órakor, zárt írásbeli ajánlatok alkalmazása mellett nyilvá
nos versenytárgyalás utján eladásra kerül: 

1. A berzászkai erdőgondnokság „A" gazdasági osztálya 
V. vágássorozata 1228 -7 holdas 1909—1916. évi vágásai tölgy-, 
bükk-, cser- és hársfanemű állománya. Kikiáltási ár holdanként 
370 K 74 fillér. Bánatpénz 25000 K. 

2. A herkulesfürdői erdőgondnokság „C" gazdasági osztálya 
1128-1 holdas 1909 —1915. évi vágási tölgy-, jegenyefenyő-, hárs-, 
cser- és bükkfanemü állománya. Kikiáltási ár holdankint 239 K 
10 fillér. Bánatpénz 15000 K. 

Az árverési és szerződési feltételek a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti I /B. főosztályától (Budapest, V., Zoltán-
utcza 16. III.), továbbá az orsovai m. kir. erdőhivataltól és a 
fennebb megnevezett erdőgondnokságoktól folyó évi október 31-étől 
kezdve megszerezhetők. 

Budapest, 1908. évi október hóban. 
(29) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faeladás i h i rde tmény . 2420/908. sz. — Nagydisznód község
nek „Grosser Schusselseifen" nevü és Nagydisznód vasúti állo
másától 4 kilométernyire fekvő erdejéből 1743 drb 40 cm mell
magasságban mért átlagos átmérővel biró és kéreg nélkül 1384-4 m3 

műfára és 811 "2 m3 tűzifára becsült tölgyfa 1908. évi október hó 
31-én d. e. 10 órakor Nagydisznód községházánál nyilvános szó
beli és zárt írásbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 33010 K 80 f, minek 10%-a a bánatpénz. Az 
árverési feltételek Nagydisznód község irodájában és a nagy-
disznódi m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Utóajánlatok nem vétetnek tekintetbe. 
Nagydisznód, 1908 október 9-én. 

(30) A községi elöljáróság. 



Pá lyáza t i k i í rás a cs. kir. szab. kassá—oderbergi vasútnál az 
1909. évben szükséges anyagszerekre. 

Pályázat. 

Az 1909. évben szükséges és alább csoportonként felsorolt 
különféle műhely- és pályafenntartási fákra, továbbá különféle, alább 
megnevezett anyagok szállítására ezennel pályázatot hirdetünk. 

/. Műhelyfák. 

Tölgy munkafa és szurkosfenyő pallódeszka. 

//. Pályafenntartási fák. 

Ácsolt építési fa szurkos fenyőből és pallódeszka. 

///. Különféle anyagok. 

VIII. csoport kötélgyártó-áruk, 
XV. . „ kefekötő seprő-áruk, 
XVI. olaj- és zsirnemüek, 
X X I . » mozdony- és kocsialkatrészek vasból és aczélból, 
XXII . vas- és aczélczikkek. 

Az egyes czikkből szükséges mennyiség az ország valamennyi 
kereskedelmi és iparkamarájánál letett kimutatásunkból, valamint 
az ajánlati űrlapból vehető ki. 

Az ajánlati űrlapon kitett mennyiségek azonban a megrendelő 
vasút által a szükséghez képest 25%-kal felemelhetők, vagy ugyan
annyival leszállíthatok. 

A megrendelés a szükséghez képest esetről-esetre fog eszkö
zöltetni. 

Ezen anyagokra vonatkozó ajánlatok 1 koronás bélyeggel 
ellátva, lepecsételve és a borítékon ezen felirattal: „Ajánlat 
59744/908. számhoz" legkésőbb folyó évi november hó 15-én 
déli 12 óráig titkárságunknál (Budapest, V., Rudolf-rakpart 6. sz.) 
bérmentve benyújtandók. 

Az ajánlat a különféle anyagokra vagy egy egész csoport 
szállítására, vagy pedig a csoport egyes anyagaira, esetleg további 
kétévi szükségletre is tehető. 



A benyújtott ajánlatban az egységár számokban és szóban, 
egyenként (ms kilogrammonkint és darabonként), csomagolással, 
bérmentesen állomásaink bármelyikére, vagy a magyar kir. állam
vasutak valamely állomására értve és a legrövidebb szállítási 
határidő teendő ki. 

Az ajánlattevőnek azon nyilatkozatot is kell tenni, hogy 
ajánlatával 1908. évi deczember 31-ig lekötve marad. 

Az esetre, ha a kikötött szállítási határidő be nem tartatnék, 
az igazgatóságnak jogában álland az egész megrendelt mennyi
séget, vagy ha a szállító részmennyiséggel lenne még hátralék
ban, a hátralékos részmennyiséget a szállító költségére és veszé
lyére más czégnél megrendelni. 

Az ajánlattal egyidejűleg budapesti főpénztárunknál bánat
pénz gyanánt az ajánlott mennyiség értékének megfelelő 5 % 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban, melyek azonban 
10°/o-al a napi ár keleten alul számitandók, legkésőbb folyó évi 
november hó 15-ig leteendő. 

A bánatpénz nem csatolandó az ajánlathoz, hanem külön 
küldendő be. 

Olyan pályázók, kik jelenleg velünk szerződési viszonyban 
állanak és óvadékuk van, bánatpénzt újból letenni nem tartoznak. 

Elkésve beérkezett ajánlatok, vagy pedig olyanok, melyek 
bánatpénz nélkül küldetnek be, vagy ahol a beszállítási állomás 
nincsen megnevezve, tekintetbe nem vétetnek. 

A benyújtott ajánlatok nyilvános felbontása ugyanez évi 
november hó 18-án d. e. 11 órakor a kassá—oderbergi vasút 
tanácstermében (Rudolf-rakpart 6. sz., I. em.) fog megtörténni, 
mely alkalommal az ajánlattevők jelen lehetnek. 

A kassá—oderbergi vasút igazgatósága határozottan fenntartja 
magának azt a jogot, hogy az ajánlók között, minden tekintet 
nélkül az ajánlott árra és feltételekre, szabadon választhasson s 
az egyes czikkek szállítását esetleg több szállító között is meg
oszthassa. 

Minden ajánlattevőtől végül megkívántatik, hogy a szállítandó 
anyagok eredetét, gyártási vagy termelési helyét hiteles okmá
nyokkal igazolja. Minden egyes olajminta vegyi vizsgálatainak 
költségeire 10 koronát főpénztárunknál letétbe helyez. A szállítók 



tartoznak a szállitmánynyal együtt egy részletezett sulyjegyzéket 
és a számlát egy példányban azon szertárnak megküldeni, ahová 
a szállítmány czimezve van. 

Megjegyezzük még, hogy azon ajánlkozók, kik jelenleg is 
szállítanak, mintát nem tartoznak küldeni, kivéve, ha a szállítandó 
anyag alakra vagy minőségre megváltozott. 

Ha a szállítandó műhely- és pályafenntartási fa átvétele nem 
a kassá—oderbergi vasút állomásán történik, akkor az átvevő köze
gek napidijait és fuvarköltségeit szállító a kassá—oderbergi vasút
nak megtéríteni tartozik. 

Kijelentjük továbbá, hogy á szállítandó talpfák szabványai, 
valamint a pályaferintartási és műhelyfák méreteiből, melyek a 
kimutatásban részletezve kitüntetve vannak, eltérés meg nem 
engedtetik. 

A műhelyfák, nemkülönben pályafenntartási fák egész mennyi
sége 1909. évi június hó l-ig lesz beszállítandó és csakis azok 
az ajánlkozók vétetnek figyelembe, kik kötelezik magukat, hogy 
a szállítást a fenti kitett határidőben teljesitik. Minták vissza nem 
küldetnek. 

Mindegyik szállító tartozik az érdembe hozott számadásnak 
összegéből egytized százalékkal, vagyis minden 100, azaz egyszáz 
korona után 10 fillérrel a kassá—oderbergi vasút segélyző intéze
téhez hozzájárulni, mely összeg a kifizetés alkalmával számadásá
ból levonatik. 

Az általános, valamint különleges szállítási feltételek és az 
ajánlati űrlapok anyagbeszerzési osztályunknál (Budapest, V., 
Rudolf-rakpart ö. szám) példányonként és csoportonként 80 f-ért 
megszerezhetők. 

Budapest, 1908. évi október hó 10. 
(31) Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

c 3 * c 3 * J * 



Az „Erdészeti Lapok" 1908. évi X X . fűzetének 
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AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET pénztáránál teljesített befize
tések (1908 szept. hó) - - - — - 1042 
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ERDÉSZETI ÉPÍTÉST AN. Irta: Sobó Jenő. I. rész. 1. és 2. kötet: Középitéstan. 
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 1906. 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. (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 fii!., 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 fill. 
Az 19110. 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 fill., másoknak 1 K. 
Az 1906. és 1907. év; 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. 
TANOENS-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. , Szécst 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. 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 Antaí. Ára tagoknak 4 K, másoknak 5 K. 
Ő FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára tagoknak 7 K, nem 

tagoknak 8 K- Bérmentve küldetik. 
Népszerű nyelven irt művek, 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 művek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha as 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 NYERESÉGSZÁMITÁSTAN. Ára 4 K, ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 1 K 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta: Sóltz Oyula és Fekete Lajos. Ára 8 K, 

ill. 6 K. 
„AZ ERDO" 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: 

ERDŐM1VELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K, 
nem tagoknak 10 K. 

A SELMECZBÁNYAI M. K. ERDÓAKADEMIA 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 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 János. 
Kapható Kilián Frigyes utódánáj. Budapest, Várzi-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 FÖLDMERESTAN. Irta : Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ára 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. Összeállitotta Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott.) Ára 1 K. 

ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ára: 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 MÜVELÉSE. Irta: Vadas Jenő, 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 
KEDVEZMÉNY. Dr. Farkas Márton vízgyógyintézetének (Budapest, 

V., Báthory-u. 3. sz.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjai 3 5 % árkedvezményben részesülnek. 


