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

ORENSTEIN és K O P P E L 
Budapest , VI., Andrássy-ut 102. 

Pusztaszentlörinoi nyaraló. 
Erdei vasutak eladása és bérbeadása h o s s z í a - , hasábfa- és deszka 
szál l í tásra, * «• Nagy s í n - , v á g á n y - , k o c s i - és mozdonykészlet 
uj és hasznait állapotban, * ~ Vasutak tracirozása és építése, 

Mintajegyzék ingyen és bérmentve. 
(1 . VI. 5.) 



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 tm3 bükkfa találtatott. Az összes fatömeg-
ből 30665 ím3 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%i-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. 5.) Huszár András, 

birtokossági elnök. 

I Szlavóniai vetőmakkot, kocsányos tölgy-
I makkot, Querc. peduncutata, kocsánytalan tölgy-
I makkot Querc. sessiliflora csiraképességükért jótállással 
I az ő»zi és tavaszi idényre a legjobb minőségben 
I legelőnyösebben szállít Reich V i lmos S z i s z e k , H o r v á t o r s z á g . 

M (3. VI. 5.) 

Fae ladás i h i rde tmény . 445—908. sz. — A csikszentkirályi köz
birtokosság nevében alulírottak ezennel közhírré teszik, hogy a 
birtokosság tulajdonát képező „Sugófeje" nevű erdőrészekben 
üzemterv szerint esedékes megtakarított 42 - 53 kat. hold területű, 



becslés szerint 7798 m3 gömbölyű lucz haszonfenyőfát, 851 rn3 

luczfenyőkérget, 908 m3 fenyő tűzifát tartalmazó fakészletét 50500 
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 
leienni. 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. 
(6. II. 2.) A birtokossági elnök. 

SZLAVÓNIAI KOCSÁNYOS és 
KOCSÁNYTALAN TÖLGYIMAKK0T 
ŐSZI és TAVASZI VETÉSRE 
kitünö minőségben, 90, illetve 70% csirázóképesség 
szavatolása mellett a legkisebb mennyiségben is 

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



Sziavon eredetű kocsányos és kocsánytalan vetö-tölgymakkot 
legmagasabb csiraképességü kitűnő minőségben ajánl Mikolasch 
Félix, Zágráb. (7_ \\\ 2 . ) 

T i s z t a kocsányos tö lgymakkot , Quercus pedunculata, minden 
mennyiségben szállit Nóvák József járna, u. p. Krainburg, Krain, 
S5°/o csiraképcsség. 100 kg-on felül 12 K métermázsánkint. 
Vagonrakomány ab Krainburg 1 K-val olcsóbb. Kívánatra 
próbaküldemény. (g. \\\ 2.) 

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

korona - fegyvert, 
ismétlő fegyvereket és pisztolyokat, 
revolvereket, flobert-puskákat és pisz
tolyokat, minden vadászati felszere

lést és patronokat ajánl és szállit 

F Ü K E R T G U S Z T Á V 
f e g 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. 5. VII. 

Pá lyáza t i h i rde tmény . 3000/1908. sz. — Az alulírott m. kir. 
erdőigazgatóság kerületében öt (5) erdőőri (II. oszt. altiszti) és 
kinevezés eselén hét (7) másodosztályú m. kir. erdőlegényi állo
másra évi hatszáz (600) K törzsfizetés és egyszáz (100) K személyi 
pótlékkal illetve négyszáz (400) K évi szegődménybérrel és egyéb 
állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

Az erdőőri állásra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
X X X I . t.-cz. 37. §-ában követelt erdőőri szakvizsga letételét, 
az államerdészeti szolgálatba belépni kívánók pedig ezenfelül ép 
és erős testalkatukat, különösen jó látó és halló képességüket 
kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos, vagy honvéd törzs
orvos által kiállított bizonyitványnyal, továbbá életkorukról és 
illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal és végül tanul
mányaikat, nemkülönben a hivatalos magyar nyelvnek szóban és 
írásban való bírását igazoló okmányokkal felszerelt és sajátkeztileg 
irt kérvényüket előljáró hatóságaik, esetleg az illető járás politikai 



hatósága utján 1908. évi november hó 30-ig ezen m. kir. erdő
igazgatóságnál nyújtsák be. 

Az erdőlegényi állásokért pályázók nőtlenségi állapotukat is 
kimutatni tartoznak. 

Kolozsvár, 1908. évi október hó 12-én. 
(10) M. kir. erdőgondnokság. 

Ösz i és t avasz i i dényre 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 ) . (9. vi. 2.) 

70 ezer drb 1 éves kocsányos tölgycsemete eladó. Ára csoma
golva és a zalaegerszegi vasúti állomáshoz szállítva ezrenkint 8 K. 

Zalaegerszeg, 1908. okt. 15. 
/ J J V Monspart 
• m. k. erdész. 

P á l y á z a t . Az 1909., esetleg 1910. és 1911. években szükséges 
felépítményi tölgytalpfák szállításának biztosítása czéljából ezennel 
pályázatot hirdetünk. 

Az erre vonatkozó lepecsételt és egykoronás bélyeggel ellátott 
ajánlatok a borítékon e felirattal: 

Ajánlat 61705. számhoz legkésőbb f. évi november hó 15-én 
déli 12 óráig titkárságunknál (Budapest, V., Rudolf-rakpart 6. 
bérmentve benyújtandók. 

A benyújtandó ajánlatban a talpfákra az egységár darabonként^ 
a váltótalpfára pedig köbméterenként bérmentesen állomásaink 
bármelyikére értve teendő ki. 

Az ajánlatnak továbbá azon kijelentést is tartamaznia kell, 
hogy az ajánlattevő ajánlatával f. évi deczember hó 31-éig szóban 
marad. 

Az ajánlattal egyidejűleg budapesti főpénztárunknál bánatpénz 



gyanánt az ajánlott mennyiség értékének 5° o-a készpénzben, vagy 
óvadékképes értékpapírokban, melyek azonban 10%-kal a napi 
árkeleten alul számitandók, legkésőbb f. évi november hó 14-éig 
leteendő. A bánatpénz nem csatolandó az ajánlathoz, hanem külön 
küldendő be. 

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

Elkésve vagy bánatpénz nélkül beérkezett ajánlatok, nemkülön
ben olyanok, melyek hiányosan vannak kiállítva, tekintetbe nem 
vétetnek. 

Ha a szállítandó fa átvétele nem a kassa-oderbergi vasút 
valamelyik állomáson történik, akkor az átvevő közegek napidijait 
és fuvarköltségeit szállító a kassa-oderbergi vasútnak megtéríteni 
tartozik. 

Egyszersmind értesítjük a t. cz. ajánlattevőket, hogy a be
nyújtott ajánlatok nyilvános felbontása f. évi november hó 18-án 
délelőtti 11 órakor a kassa-oderbergi vasút üléstermében (V., Rudolf
rakpart 6) fog megtörténni, mely alkalommal az ajánlattevők jelen 
lehetnek. 

A kassa-oderbergi vasút igazgatósága fentartja magának a jogot, 
hogy az ajánlók között minden tekintet nélkül az árra és föltéte
lekre szabadon választhasson. 

Az általános és különleges szállítási föltételek, továbbá az 
ajánlattételhez felhasználandó ajánlati űrlap, budapesti anyagbeszerző 
osztályunknál 80 fillér lefizetése mellett megszerezhetők. 

Végül megjegyezzük, hogy a szállító tartozik az érdembe hozott 
számadásának összegéből egytized százalékkal, vagyis minden száz 
korona után 10 fillérrel a kassa-oderbergi vasút segélyzési intéze
téhez hozzájárulni, mely összeg a kifizetés alkalmával számadásá
ból levonatik. 

Budapest, 1908. október hó 14-én. 
(12) Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

T e r m e l t f e n y ó h a s z o n f a e ladás. 94310 I / B — 1 . sz. — A liptó-
ujvári m. kir. főerdőhivatal kerületébe tartozó fenyőházai, malu-
zsinai és oszadai erdőgondnokságban az 1908—1912. évek alatt 



a kir. kincstár részéről termelendő és a rakodókra szállítandó, 
a maluzsinai és likavai erdőgondnokság bizonyos részeiben pedig 
a folyó évben termelt s a rakodókra szállítandó fenyő haszonfa
anyag Liptóujvárt 1908. évi november hó 30-án a főerdőhivatal 
hivatalos helyiségében délelőtt 10 órakor a következő méretszerü 
megosztással és csoportositás mellett fog nyilvános versenytár
gyalás utján eladatni m. p. 

A) Szóbeli árverésen. 
I. Csoport. A maluzsinai erdőgondnokságban 5 év alatt ter

melendő a rakparton szállítva átadandó mintegy 22.000 ürm 
vegyes méretű haszonfa. 

Kikiáltási ár : a 25 cm és azon aluli középátm. fánál rez3-ként 
1 2 8 0 K, a 26 cm és azon felüli középátm. fánál /re3-ként 16 -60 K. 
Bánatpénz 7000 K. 

B) írásbeli verseny útján. 
II. Csoport. A maluzsinai erdőgondnokságban a f. évben 

termelt és az erdei rakparton átadandó mintegy 4000 /re3 26 cm 
és ennél vastagabb méretű haszonfa. 

Kikiáltási ár köbméterenként 16-40 K. Bánatpénz 7000 K. 
III. Csoport. A maluzsinai erdőgondnokságban a f. évben 

termelt és az erdei rakhelyen átadandó mintegy 1500 /re3 25 cm 
és ennél vékonyabb méretű haszonfa. 

Kikiáltási ár köbméterenként 1 2 9 0 K. Bánatpénz 2000 K 
IV. Csoport. A fenyőházai villamos fürész, villamos áram és 

iparvasut használatának bérletével a fenyőházai erdőgondnokság
ban 5 év alatt termelendő s a rakodókra szállítandó mintegy 
54000 /re3 26 cm és ezen felüli középvastagságu fenyőhaszonfa. 

Kikiáltási ár köbméterenként 17-20 K Bánatpénz 20000 K. 
V. Csoport. A fenyőházai erdőgondnokságban 5 év alatt 

termelendő s a rakodókra szállítandó mintegy 17000 /re3 25 cm 
és ezen aluli középvastagságu fenyőhaszonfa. 

Kikiáltási ár köbméterenként 14-50 K Bánatpénz. 5000 K 
VI. csoport. Az oszadai fürész használatával az oszadai erdő

gondnokságban 5 év alatt a kincstár által kitermelendő és az erdei 
rakpartokra leszállítva átadandó mintegy 31000 /re3 26 cm és azon 
felüli középvastagságu fenyőhaszonfa. 

Kikiáltási ár köbméterenként 16.50 K. Bánatpénz 10000 K. 



VII. csoport. Az oszadai erdőgondnokságban 5 év alatt ter
melendő és az erdei rakpartokon leszállítva átadandó mintegy 
21000 m3 25 cm és azon aluli középvastagságu fenyőhaszonfa. 

Kikiáltási ár köbméterenként 14-30 K. Bánatpénz 6000 K 
VIII. Csoport. A likavai erdőgondnokságban a f. évben 

termelt és a Vág partján átadandó mintegy 3000 m3 vegyes 
méretű haszonfa. 

Kikiáltási ár: a 25 cm és azon aluli k. vastagságú fánál 
#z3-ként 14-50 K, a 26 cm és azon felüli k. vastags. fánál 
//z3-ként 17-20 K Bánatpénz 5000 K. 

Bővebb felvilágosítással a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal 
szolgál, ahol az általános árverési és szerződési feltételek is meg
tekinthetők. Ezek a feltételek ugy a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti főosztályában (Budapest, V., Zoltán-u. 16.), 
valamint a liptóujvári m. kir. föerdőhivatalban legkésőbb 1908. évi 
november hó 2-ik napjától kezdve átvehetők. 

Kelt Budapest, 1908. évi szeptember hó 24-én. 
(13) M. kir. földmivelésügyi minisztérium. 

Amerikai utimozflonyaival erdő-, mezi-, tanya- és oyártennélek 
nagyban v a l ó fuvarozáséi 
vállalja szakavatott erdőmérnök. Részletes ajánlatok „Göz-
u t i m o z d o n y " jelige alatt B lockner J . hirdető irodájába. Buda
pest, IV., Sütő-utcza 6. kéretnek. ( 1 4 ) 

Faeladás i h i rde tmény. 626/1908. kj. sz. — Homoród-Darócz 
község nyilvános szó és zárt írásbeli árverésen eladja Udvar
helyvármegyében Hom.-Darócz község határán fekvő „Héviz'' 
nevü erdejének 1906—1908. évi 5-Q5 k. hold területű vágás terü
letén található szakértőileg felbecsült 599 drb 28 — 60 cm mell
magassági átmérőjű s kiváló jóminőségü tölgy fáját, melynek fa-
tömege 126'8 m3 I. osztályú, 357"2 m3 II. osztályú, 252-3 m3 III. 
osztályú műfában és 3 1 9 4 m3 tűzifában állapíttatott meg. 

Az eladandó erdőterület a kaczai vasútállomástól 10 -9 km 



távolra fekszik, melylyel 7 km jó törvényhatósági és 3 9 km elég 
jó mezei és erdei ut köti össze. 

Kikiáltási ár 17556 korona, melynek 10 0 o-a bánatpénzképen 
az árverés kezdetén leteendő. 

Az árverés folyó évi november hó 16-án d. e. 9 órakor 
Homoród-Darócz község házánál lesz megtartva. 

Az árverési és szerződési feltételek eladó község elöljárósá
gánál és a sz.-udvarhelyi m. kir. járási erdőgondnokságnál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Homoród-Daróczon, 1908. évi október hó 19-én. 
Bárra Sándor, (15) Márkus János, 

községi jegyző. községi biró. 

t r a i n i H i t 
Legjobb minőségű szlavón k o c s á n y o s és kocsány ta lan 

T Ö L G Y M A K K O T , 
kitűnő csiraképességü j egenye fenyömago t , vevőim által 
általánosan elismert jó minőségű l o m b - és g y ü m ö l c s 
magvaka t , valamint erdősítési czélokra több millió 
kitűnően fejlődött lomb- és tű levelű csemetéket , d ísz
fákat, so r fáka t , párosításhoz iskolázott gyümö lcs -
v a d o n c z o k a t ajánl ( 7 i 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 
1 
1 
I 

I 
I 
1 
I 

Faeladás i h i rdetmény. 3421/1908. sz. — Kürpöd község 
1908. évi november hó 26-án d. e. 10 órakor a községi irodában 
tartandó, zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen eladja 
„Grosswald" nevü erdejének az 1908. évi 68284 I. A 2. számú 
F. M. rendelettel kihasználásra engedélyezett 1 5 0 kat. holdnyi 



vágásterületén tövön álló 948 db tölgyfának 515 -0 m3 haszon -
és 835"0 m3 tűzifára becsült fatömegét. 

Kikiáltási ár 7530 K, azaz hétezerötszázharmincz korona. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a . 
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az árverési feltételek alulírott hivatalában, valmint az ujegyházt 

m. kir. erdőgondnokságnál megtekinthetők. 
Ujegyház, 1908. év október hó 20. 

(17. II. 1.) A járási főszolgabíró. 

Faeladás i h i rde tmény . 68.065/1. B — 3 . ex 1908. sz. — Az ume-
ticsi kir. erdőgondnokság V. és VI. vágássorozataiban, összesen 
mintegy 981 - 61 kat. hold területen előforduló, 129"635 tömör 
m3-re becsült s 1908-tól 1912-ig terjedő öt (5) év alatt kihaszná
landó bükk, illetőleg a tölgy kivételével minden egyéb faanyag
nak eladása iránt 1908. évi november hó 23-án délelőtt 11 órakor 
a zágrábi kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében kizárólag 
zárt írásbeli ajánlatok alapján versenytárgyalás fog tartatni. 

Kikiáltási ár 190.965 K. 
A részletes árverési és szerződési feltételek a zágrábi kir. 

erdőigazgatóságnál, valamint a kir. erdőgondnokságnál Rujeváczon 
megtekinthetők és kívánatra posta utján is meg fognak küldetni. 
(22) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faeladás i h i rde tmény . 880/1908. sz. — A m. kir. földmive
lésügyi miniszter urnák 1908. évi 29688. I/A—3. szám alatt kelt 
engedélye alapján a fehértemplom-ujmoldovai m. kir. járási erdő
gondnokság irodájában Fehértemplomban, folyó évi deczember 
hó 1-én d. e. 10 órakor nyilvános írásbeli versenytárgyalás utján 
eladásra kerülnek — tövön az erdőben — a volt 14. sz. szerb
bánáti magyar határőrezredből alakult vagyonközség tulajdonát 
képező erdőkben a jóváhagyott üzemterv szerint az 1908/9., 1909/10., 
1910/1., 1911/2., 1912,3. években kihasználásra előirt, következő 
becslésszerinti faanyagok: 

1. A. ü. o. II. vs. Najdás, „Radimska reka" 7. tag, 3. oszt. 
130-0 kat. holdon: 



tölgy haszonfa 30 cm-ig ___ . . . 4_, 704 tm? 
tölgy haszonfa 30 cm-en felül 2045 tm? 
elegy tölgy tűzifa 4015 ürm? 
elegy bükk tűzifa 1286 ürm3 

41515 K 50 f kikiáltási árral. 
2. B. ü. o. I. vs. Szerb-Pozsezsena „Valea mica" 5. tag, 9. oszt, 

továbbá a Rom-Pozsezsena „Valea mica" 6. tag, 7. oszt. és 6. 
tag, 8. oszt., összesen 245-6 kat. holdon: 

tölgy haszonfa 30 cm-ig 4489 tm? 
tölgy haszonfa 30 cm-en felül 3667 tm3 

elegy tölgy tűzifa 11862 ürm3 

elegy bükk tűzifa 4520 ürm3 

118573 K 95 f kikiáltási árral. 
3. B. ü. o. II. vs. Rom-Pozsezsena „Valea Anei" 2. tag, l. ; 

2., 14., 15. oszt. és Macsevics „Srednik" 4. tag, I. oszt., összesen 
199-8 kat. holdon: 

tölgy haszonfa 30 cm-ig 2038 tm3 

tölgy haszonfa 30 cm-en felül 2972 tm? 
elegy tölgy tűzifa 6358 ürm? 
elegy bükk tűzifa 8979 ürm? 

87454 K 96 f kikiáltási árral. 
4. D. ü. o. Szikevicza „Gramenska" 6. tag, 7., 8., 9. és 

10. oszt., összesen 412-9 kat. holdon az egész tövön álló fatömeg 
s a „Gramenska" 6. tag, 6. oszt. 83-5 kat. holdon az elszórtan 
levő, kijegyzett 144 db tölgy és 3628 db bükktörzs, mindössze-. 

tölgy haszonfa 30 cm-ig . . . . . . 8213 tm? 
tölgy haszonfa 30 cm-en felül ___ 4791 tm3 

elegy tölgy tűzifa 11137 ürm3 

elegy bükk tűzifa 35234 ürm3 

155478 K 85 f kikiáltási árral. 
5. F. ü. o. Berzaszka „Kozla" 7. tag, 19. oszt. és Szvinicza 

„Juc" 1. tag, 8. oszt, összesen 265 - 6 kat. holdon: 
tölgy haszonfa 30 cm-ig 4276 tm3 

tölgy haszonfa 30 cm-en felül 2160 -tm3 

elegy tölgy tűzifa , 11317 ürm3 

elegy bükk tűzifa 2992 ürm3 

52895 K 87 f kikiáltási árral. 



Xll 

A zárt Írásbeli ajánlatok legkésőbben a tárgyalás megkez
déséig, vagyis 1908. év deczember hó 1-én d. e. 10 óráig adandók 
be a fehértemplom-ujmoldovai m. kir. járási erdőgondnokságnál, 
később beérkező és a feltételeknek meg nem felelő, valamint táv
irati avagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

Az 1 K-ás bélyeggel ellátott zárt írásbeli ajánlatokban 
— melyek a jelen hirdetmény minden egyes tételére külön-külön 
teendők — a felajánlott vételár számokban és betűkkel világosan 
kiírandó, azonfelül az ajánlatokban kiteendő, hogy ajánlattevő a 
részletes árverési és szerződési feltételeket ismeri s magát azoknak 
feltétlenül aláveti. 

A zárt írásbeli ajánlatokhoz a kikiáltási ár 10%-ának meg
felelő bánatpénz csatolandó készpénzben vagy óvadékképes érték
papírokban. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a fehértemplom-
ujmoldovai m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák 
alatt bármikor megtekinthetők. 

1908. évi szeptember hóban. 
Fehértemplom-ujmoldo vai 

(19) m. kir. járási erdőgondnokság. 

Faeladás i h i r de tmény . A beszterczei m. kir. erdőigazgatóság 
kerületében a borgói alsó, szamosvölgyi alsó és szamosvölgy} 
felső m. kir. erdőgondnokságok kezelése alá tartozó, egyesítve kezelt, 
volt naszódvidéki községi erdőkben az 1909. évi július 1-től szá
mított 5 (öt) év alatt kihasználandó s az alábbi kimutatásban rész
letezett vágásterületek törzsenkinti kiszámlálással megbecsült 
fakészleteinek tövön való eladására, a borgóbeszterczei, domb
háti és valea-marei gőzfürészek bérbeadásával összekötve, Besz-
terczén, a m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 1908. 
évi deczember hó 7-én d. e. 11 órakor, a m. kir. földmivelésügyi 
miniszter ur jóváhagyásának fenntartása mellett, zárt írásbeli aján
latok utján nyilvános versenytárgyalás fog tartatni. 

A kimutatásban közölt lucz- és jegenyefenyő-haszonfa a fel
vett törzseknek csupán műszaki czélokra alkalmas fatömegét — 
a kéreg, csucsfa és a termelési apadék leütésével — foglalja 
magában. 
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II. Szamosvölgyi 
alsó JA. III. 3—8. 13. 315-21 27.814 34.623 8.054 18.732 11.974 492.169 — : Dombhát 6.000 

III Szamosvölgyi 
felső C III. 29a. 

48—61. 543-77 50.643 95.213 12.701 28.385 1.729 1,114.111 — Válea-
máre 8.000 



Ajánlatok az összes I—III. csoportra együtt, vagy pedig 
külön-külön egyes csoportokra is tehetők. 

A benyújtandó ajánlatokban a csoport vagy a csoportok, 
amelyre vagy amelyekre az ajánlat tétetik, ugy, amint a jelen 
árverési hirdetményben megjelölve van, erdőgondnokságok és 
gazdasági tervi elnevezések szerint pontosan megjelölendők. 

A zárt írásbeli, ivenkint 1 korona bélyeggel ellátott és 
5°/o bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben az egyes csopor
tokra megajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és 
melyekben ajánlattevő által határozottan kijelentendő, hogy az 
árverési és részletes szerződési feltételeket ismeri, azokat válto
zatlanul elfogadja és azoknak magát aláveti, 1908. évi deczember 
hó 7-én d. e. 11 óráig a beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnál 
nyújtandók be. 

Oly ajánlatok, amelyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, 
amelyek elkésve nyújtatnak be, vagy pedig a megállapított árverési 
és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak magukban, 
figyelembe vétetni nem fognak. 

A földmivelésügyi m. kir. miniszter ur fenntartja magának azt 
a jogot, hogy az ajánlatok közül szabadon választhassa elfogadásra 
azt, amelyet, tekintet nélkül az ajánlat magasságára, saját belátása 
szerint legmegfelelőbbnek talál, vagy hogy az összes ajánlatokat 
is visszautasíthassa. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóságnál, a borgói alsó m. kir. erdőgondnok
ságnál Borgóprundon, a szamosvölgyi alsó m. kir. erdőgondnok
ságnál Dombháton és a szamosvölgyi felső m. kir. erdőgondnok
ságnál Óradnán a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők 
és kívánatra minden egyes csoportra vonatkozó feltételek és a 
vágások térképei 3 0 — 3 0 korona összeg előleges beküldése ellené
ben az érdeklődőknek a m. kir. erdőigazgatóság által meg
küldetnek. 

Beszterczén, 1908. évi október hó 13-án. 
(23) M. kir. erdőigazgatóság. 

Faeladás i h i rde tmény . 809/1908. sz. —• Szászkézd község elad 
erdejének B. U. O. Bucholz nevü részletében 1593 db 2 0 - 124 cwi 



mellmagassági átmérővel biró tölgyfát, mely 1593 db tölgyfának 
köbtartalma 7331 tm3 és ebből műfára esik 2381 tm3. Becsérték 
és kikiáltási ár 45661 korona. írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános árverés a község irodájában 1908. évi november hó 
9-én d. e. 9 órakor fog megtartani. 

Bánatpénz az egész fatömegre 10%, azaz 4566 K. Árverési 
feltételek és becslési jegyzékek a község jegyzői irodájában 
betekinthetők. 

Szászkézd, 1908. évi október 21-én. 

Lutsch Mihály, Kasper Endre, 
biró. jegyző. 

(20) 

Az Erdészeti Lapok X X . füzetének hirdetési mellékletén 
27. sz. a. közölt árverés napja november hó 7-éről 1908. év i 
n o v e m b e r hó 9-ére helyeztetik át. 
(21) Simén Béla. 

Döntöt t , lekérgezet t , meghosz to l t , tőnél f ekvő jegeny° fenyö fa 
eladása. 68529.1 /B—1/1908. sz. Az orsovai m. kir. erdőhivatal 
irodájában f. évi november hó 21-én délelőtti 10 órakor, zárt 
írásbeli ajánlatok alkalmazása mellett nyilvános versenytárgyalás 
utján eladásra kerül: 

A dalboseczi erdőgondnokság B. g. o. 1-ső és 2-dik tagjában 
levő, a szú rovar irtása czéljából 1908. év tavaszán ledöntött, 
legalyazott és lekérgezett 6787 drb, 2573 m3-re becsült, tőnél 
fekvő jegenyefenyőszálfa és 290 ürm3 vegyes tűzifa egészben 
11647 K 75 fillérnyi kikiáltási áron. 

Bánatpénz: 1245 korona. 
Az árverési és szerződési feltételek az orsovai m. kir. erdő

hivatalnál megtekinthetők. 
Budapest, 1908 október hóban. 

(24) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

T e r m e l t tüz i fae ladás. 6189/1908. sz. — A beszterczebányai 
m. kir. erdőigazgatóság Zólyom erdőgondnoksága vágásaiban ter-
melten a tőnél sarangolt 8985 ürköbméter bükk, 2614 ürköbméter 



tölgy, 15 cser és 6 ürköbméter nyir tűzifa 6 csoportra megosztva, 
Beszterczebányán folyó évi november hó 23-án az erdőigazgatóság 
tanácstermében megtartandó nyilvános árverésen, zárt Írásbeli aján
latok utján el fog adatni. 

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

Felvilágosítások a földmivelésügyi minisztérium \IB. erdé
szeti főosztályában is nyerhetők. 

Beszterczebánya, 1908. évi október hó. 
Í251 M. kir. erdő igazgatóság. 

Á r v e r é s i h i rde tmény . 2880/908 sz. — Szeben vármegye. Keresz
ténysziget község tulajdonát képező „Krástelborn" nevű erdőrész
ben a földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák 1908. évi 68.883. sz. 
rendeletével engedélyezett, mintegy 30 kat. hold területen levő 
41 cm mellmagasságban mért átmérőjű, mintegy 5468 drb haszon-
és tűzifának alkalmas tölgytörzs f. é. november hó 18-án d. e. 
9 órakor Kereszténysziget községházánál zárt ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános árverésen fog eladatni. 

Kikiálltási ár 68.819 korona. 
Bánatpénz 6880 korona. 
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csatolandó. Az 

általános árverési és szerződési feltételek a keresztényszigeti köz
ségi elöljáróságnál és a nagyszebeni m. kir. járási erdőgondnok
ságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Nagyszeben, 1908. október 27. 
(261 A jár. főszolgabíró. 

T ö l g y h a s z o n f a - és tüz i fae ladás a t ö v ö n . 94813/1. B—1/1908 . sz. -
A nagybányai m. kir. főerdőhivatal láposbányai m. kir. erdő
gondnokságának Gyökeres erdő nevű részében (C. gazdasági 
osztály III. vágássorozat 13. tag 2. sz. erdőrészlet) 1 9 2 kat. holdon 
álló és mintegy 1244-9 m3 haszonfát és 987 ürm tűzifát tartal
mazó 833 db tölgyfapéldány folyó évi november hó 20-án délelőtt 



10 órakor a nagybányai főerdőhivatal hivatalos helyiségében zárt 
írásbeli ajánlatok utján nyilvános versenytárgyalás mellett eladatik. 

Kikiáltási ár 31649 K 85 f. 
Bánatpénz 1600 K. 
A távirati- és utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Az árverési általános és részletes feltételek a nagybányai 

m. kir. főerdőhivatalnál és a földmivelésügyi minisztérium I /B. 
főosztályánál megszerezhetők. 

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

Á r v e r é s i h i rde tmény. 147/1908. tan. sz. — Rózsahegy rendezett 
tanácsú város az 1909—1913. évekre esedékes és az 1909, 1910, 
1911, 1912, 1913. években a rendsz. gazdasági üzemterv szerint 
megállapított évi részletekben tarolandó, összesen 334 - 9 kat. hold 
kiterjedésű erdővágásokban kiszámlált mintegy 79607 db fenyő
szálfát kéreggel együtt, mintegy 64442 m3 fatömeggel, nyilvános 
írásbeli árverésen terület szerint tövön az erdőn eladja. 

Fanemenkint a fatömeg következőleg oszlik meg: 
Luczfenyő mintegy 36160 db szálfa mintegy 26021 m3 

fatömeggel. 
Jegenyefenyő mintegy 33816 db szálfa mintegy 37553 m3 

fatömeggel. 
Erdeifenyő mintegy 2306 db szálfa mintegy 860 m3 fatömeggel. 
Vörösfenyő mintegy 22 db szálfa mintegy 8 m3 fatömeggel. 
Erdeilécz 10—12 cm 7303 db. 
Összesen mintegy 79607 db szálfa mintegy 64442 m3 fatömeggel. 
Katasztrális holdanként hivatalosan megállapított becsár, mint 

kikiáltási ár 1246 K. Bánatpénz, mely az 5 évi szerződéses idő
tartamra biztosítéki összeg gyanánt visszatartatik 40000 K, mely 
összeg a szerződéskötés alkalmával a vételár 10%-ára kiegészítendő. 

A nyilvános Írásbeli árverés 1908. évi november hó 24. napján 
a városháza tanácstermében délelőtt 10 órakor veszi kezdetét 
amely időpontig az 5 év alatt kihasználandó összes 334 - 9 kat. 
holdra katasztrális holdanként megtett zárt ajánlatok az árverést 
vezető kezéhez a bánatpénznek készpénzben vagy ovadékképes 



XVIÍÍ 

értékpapírokban való csatolása mellett és határozott kijelentésével 
annak, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri 
s azoknak magát feltétlenül aláveti, benyújtandók. 

Vevő köteles a városi kétkeretes vizifürészt 4000 K évibérért 
1909. évi október hó 1-étől, 1914. évi október hó 1-éig szóló 
5 évi időtartamra bérbe venni és fürészművezetőről gondoskodni. 

Az árverési és szerződési részletes feltételek Rózsahegy rendezett-
tanácsú városnál és a rózsahegyi m. kir. járási erdőgondnokságnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Vágáskiolvasást, illetve fel
vételt árverelni szándékozók csakis a rózsahegyi m. kir. járási 
erdőgondnokság előzetes Írásbeli engedélye alapján és utasításai 
szerint eszközölhetnek. 

Rózsahegy, 1908. évi október 21-én. 
(28) Városi tanács. 

Utánnyomás nem dijaztatik. 

L u c z f e n y ö cserkéreg eladás. 3938—1908. sz. — A máramaros-
szigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületében az 1909—1912. évek 
alatt kihasználás alá kerülő rendes fenyőfavágásokban termelhető 
luczcserkéreg az erdőigazgatóságnál 1908. évi deczember hó 3-án 
d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatik. 

A vágások erdőgondnokságok szerint a következő 3 csoportba 
soroltattak és bocsájtatnak árverés alá: 

I. A körösmezői 3 erdőgondnokságban 4 év alatt termelhető 
49891 métermázsára becsült cserkéreg 31930 K 24 fillér kikiál
tási árral; 

II. a tiszabogdányi 3 erdőgondnokságban 61817 méter
mázsára becsült cserkéreg 40429 K 42 fillérrel; 

III. a rahói erdőgondnokságban 10700 métermázsára becsült 
cserkéreg 8346 K kikiáltási árral. 

Árverési és szerződési feltételek a földmivelésügyi minisztérium 
erdészeti főosztályában, az erdőigazgatóságnál és az illető erdő
gondnokságoknál megtekinthetők s kívánatra a versenyzőknek 
megküldetnek. 
(29) M. kir. erdőigazgatóság. 

ú£ ú£ ú& 
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ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K, nem tagoknak 4 K; 4 K 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küldetik. 

ERDÉSZETI ÉPÍTÉST AN. Irta: Sobójenő. I. rész. 1. és 2. kötet: Középitéstan. 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K 20 fill., nem tagoknak lő K. — II. rész: 
Üt-, 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.(1—IV.) és az 1.885—89. (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá: az 1890. (X.), 1892. (XII.) 1893—94. és 
1899. (XIX.) évfolyam. 

Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1895. (XV.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K. 
Az 1897. (XVII.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1898. (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 fill., másoknak 1 K. 
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. 
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; 55f. 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 T 3 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 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 Erdészeit Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő művek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha az egyesületnél rendelik 
meg azokat, 25 százalék árengedményben részesülnek: 

ERDŐRENDEZÉSTAN. Ára 12 K, ifi. 9 K. 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. II. kiadás. Ára 6 K, ill. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMÍTÁSTAN. Ára 4 K, ill- 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 1 K 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K, 

ill. 6 K. 

A szerzőknél rendelhetők meg: 

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

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

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

Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti művek: 

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.) 
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 TÁRA I -

XXIV. ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította 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. F a r k a s Márton vízgyógyintézetének (Budapest, 
V., Báthory-u. 3. sz.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagja i 35°/o árkedvezményben részesülnek. 


