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

(1. x i i . 11) 

Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei bnsszólákat 

• • " o p t i k a i t á v o l s á g m é r é s s e l . " T H 
Á r 6 5 í r t t ó l f e l f e l é . 

M t f r f t - a s s t a l o f e a t n é B g * « s v o n a l a ó k k a l , x n « r o 
a s a l a g o b a t , f a a t l a l é k a t , r a j z e s z k ö z ö k e t , t * r Ö 
l e t i m P r ö U t í l (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel birto&iláu ávai 

NEUHÖFER és FIA 
i 'aataB. ós kir. udvari látszerész- és múszergyaiot 

Wien: raktár: 1., Kohlmarkt 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 mftszerböl készletet tart. 

T i s z t a kocsányos tö lgymakko t , Quercus pedunculata, minden 
mennyiségben szállít Nóvák József Jama, u. p. Krainburg, Krain, 
8 5 % csiraképesség, 100 kg-on felül 12 K métermázsánkint. 
Vagonrakomány ab Krainburg 1 K-val olcsóbb. Kívánatra 
próbaküldemény. (6. III. 3.) 



Sziavon eredetű kocsányos és kocsánytalan ve tö - t ö l gymakko t 
legmagasabb csiraképességü kitűnő minőségben ajánl Mikolasch 
Félix, Zágráb. (5- HL 3.) 

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" nevű erdejének az 1908. évi 68284/1. 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 ujegyházi 

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

(8. II. 2.) A járási főszolgabíró. 

I Szlavóniai vetőmakkot, kocsányos tölgy-
I makkot, Querc. pedunculata, kocsánytalan töigy-
I makkot Querc. sessiliílora csiraképességükért jótállással 
I az ősaei és tavaszi idényre a legjobb minőségben 
| legelőnyösebben szállit Reich V i l m o s S z i s z e k , H o r v á t o r s z á g . 

Fae ladás i h i rde tmény . Közhírré teszszük, hogy Bogács község 
(Kisküküllő vármegye) utolsó posta: Balázstelke, vasúti rakodó
állomás: Abos-Oálfalva (Kis-Küküllő völgyi h. é. vasút) vagy 
Medgyes (M. Á. V.) tulajdonát képező s a község határában fekvő 
erdőben az 1908. és 1909. évi vágásterületeken, összesen mintegy 
40 kat. holdon talált 524 drb. átlagosan 58 cm mellmagassági 
átmérővel biró tölgyfa, melyből műfa 1271 m3, tűzifa 657 m\ 
Bogács község irodájában 1908. évi november hó 20-án d. e. 10 
órakor tartandó Írásbeli zárt ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen el fog adatni. 



Szabályszerűen kiállított zárt Írásbeli ajánlatok az árverés 
napjának délelőtt tiz órájáig fogadtatnak el s a szóbeli árverés 
befejezte után fognak felbontatni. 

Az ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatok
ban az ajánlott összegnek számmal és betűvel kell bejegyezve 
lennie s a zárt ajánlat azzal a záradékkal látandó el, hogy a 
versenyző az árverési és szerződési föltételeket ismeri s magára 
nézve kötelezőknek elfogadja s magát azoknak föltétlenül aláveti. 

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

Kikiáltási ár: 34536 korona. 
A szóbeli árverésen versenyzők a kikiáltási ár 10 ü/o-át tartoznak 

bánatpénzben vagy óvadékképes állampapírokban az árverező 
bizottság elnökének kezéhez letenni. 

Az árverési és szerződési föltételek Bogács község irodájában 
ugyanezen feltételek, valamint a becslési munkálatok is a dicső-
szentmártoni m. kir. járási erdőgondnokság irodájában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

A képviselőtestületnekfolyó évi október hó 30-án tartott üléséből. 
Bogács, 1908. évi október hó 31. 

(9) A községi elöljáróság. 

Faeladás i h i rde tmény. 1694/1908. sz. — Erzsébetváros szab. 
kir. város tanácsa a város tulajdonát képező Szászujfalu község 
(Nagyküküllő megye) határán levő, üzemterv szerint 6 év alatt 
a város által kihasználható erdőrészek 6 évre leendő haszon
bérbeadása végett 1908. évi deczember hó 3-án d. e. 10 órakor 
a tanácsház üléstermében szóbeli árveréssel kapcsolatos zárt 
Írásbeli versenytárgyalást tart. 

Kikiáltási ár: 5093 korona évi haszonbér. 
Árverezők kötelesek a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzül az 

árverező bizottság előtt befizetni. 
A zárt ajánlatok folyó évi deczember hó 3-án d. e. 10 óráig 

nyújtandók be a városi tanácshoz, azokban világosan kifejezendő, 
hogy ajánlattevő a feltételeket ismeri s magára nézve kötelezőknek 
tekinti. 



A részletes feltételek a városi főjegyzői irodában/a becslési mun
kálatok pedig az erzsébetvárosi erdőgondnokságnál megtekinthetők 

Erzsébetváros szab. kir. város tanácsa, 1908. évi nov. hó 3-án. 
/ J Q \ Trajánovits János. 

polgármester. 

SZLAVÓNIAI KOCSÁNYOS és 
KOCSÁNYTALAN TÖLGYMAKKOT 
ÖSZI és T A V A S Z I VETÉSRE 
kitünö minőségben, 90, illetve 70"A> csirázóképesség 
szavatolása mellett a legkisebb mennyiségben is 

UTÁNVÉT NÉLKÜL S Z Á L L Í T 
VESSÉL GYÖRGY SZISZEKEN. (Horvátország.) 

Faeladás i h i rde tmény . 2725/1908. sz. — Erzsébetváros szab. 
kir. város tanácsa a város tulajdonát képező és Szászujfalu község 
(Nagyküküllő megye) határán levő Belgeria nevü erdőrész bükk 
és gyertyán tüzifaanyagának és az ölfatermelés után visszamaradó 
összes ág és galyfának tövön az erdőben leendő eladása végett 
1908. évi december hó 2-án d. e. 10 órakor Erzsébetvároson a 
tanácsház üléstermében szóbeli árveréssel kapcsolatos zárt írásbeli 
versenytárgyalást tart. 

A kérdéses erdő területe 61 A katasztrális hold. 
Kikiáltási ár: 12917 korona 20 fillér. 
Versenyezni óhajtók kötelesek a kikiáltási ár 10° n-át bánat

pénzül az árverező bizottság előtt befizetni. 
A zárt ajánlatok folyó évi december hó 2-án d. e. 10 óráig 

nyújtandók be a városi tanácshoz, azokban világosan kifejezendő, 
hogy ajánlattevő a feltételeket ismeri s magára nézve kötelezőknek 
tekinti. 



A részletes feltételek a városi főjegyzői irodában, a becslési 
munkálatok pedig az erzsébetvárosi erdőgondnokságnál meg
tekinthetők. 

Erzsébetváros szab. kir. város tanácsa, 1908. évi nov. hó 3-án. 
(11) Trajánovits János 

polgármester. 

M i n d e n f é l e vadászfegyvert 
a legolcsóbbtól a legkiválóbb kivi
telig, úgymint a világszerte híres és 
minden müveit államban szabadalm. 

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

lést és patronokat ajánl és szállít 

FÜ 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. 4. VII. 4.) 

Pá lyáza t i h i rde tmény. 121915/1908. Miniszt számhoz. 
Alulírott erdőgondnokságnál, az őcsényi hegyi erdő őrizetére 
rendszeresített Il-od osztályú erdőlegényi állás kinevezés folytán 
megüresedvén, ennek betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. 

Ezen állással járó illetmények a következők: 500 K évi sze-
gődménydij, 100 K lakbér, 12 ürm I. oszt. kemény dorong 
tűzifa. A pályázók felhivatnak, hogy szakvizsgái bizonyítvány, 
életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonat, eddigi 
szolgálatukról szóló bizonyítvány, a magyar nyelvnek szóban és 
írásban birását igazoló okmánynyal felszerelt, a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz Budapest czimzett, saját
kezüleg irt kérvényeiket, 1908. évi deczember hó 5-én déli 12 óráig 
alulírott gondnokságnál nyújtsák be. 

Az állami szolgálatba újonnan belépni kívánók ezenkívül ép 
és erős testalkatukat, különösen jó látó és halló képességüket 
megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyit
ványnyal tartoznak igazolni. 

Az állás 1909. január elsőtől lesz elfoglalandó. 
Szekszárd, 1908. évi november hó 3-án. 

(12) A közalap, m. kir. erdőgondnokság. 



Fae ladás i h i rde tmény . 2000/908. sz. — Közhírré teszszük, 
hogy Alsóvenicze község tulajdonát képező és a község határá
ban (sárkányi vasúti állomástól 20 km-re) fekvő erdő azon részein 
levő fatömeg, mely az 1891. évi 13197. szám alatt jóváhagyott 
rendszeres gazdasági üzemtervben a , ,B" üzemosztály I. tag 14. 
és II. tag 15. osztagát képezi s amely 1907—1929-ig terjedő 
fordaszaki kihasználásra Íratott elő, 262-05 kat. hold kiterjedésű, 
a nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák 1906. évi 
93982/1, A/2, számú magas rendeletében foglalt engedély alapján 
egyszerre leendő kihasználás végett Alsóvenicze község irodájá
ban 1908. évi deczember hó 7-ik napján délelőtti 9 órakor tar
tandó s írásbeli zárt ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli árve
résen el fog adatni. 

Szabályszerűen kiállított zárt írásbeli ajánlatok az árverés 
napjának délelőtti V2IO óráig 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 szabályosan 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 föltétlenül 
aláveti. 

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

Az eladás alá kerülő erdőrész fatömege: 
49185-54 tms bükk hasábfa, 
12568-53 tms bükk dorongfa, 

3 8 3 0 4 5 tm3 galyfa, 
Összesen: 65584-52 tm% tűzifára becsültetett. 

A kikiáltási ár 78400 K-ban állapíttatott meg, amelyen alul 
a faanyag eladatni nem fog. 

A szóbeli árverésen versenyzők a kikiáltási ár 10ü/o-át, vagyis 
7840 K-át tartoznak bánatpénzül készpénzben vagy óvadékképes 
állampapírokban az árverelő bizottság elnökének kezéhez letenni. 

A becslés, továbbá az árverési és szerződési feltételek Alsó
venicze község irodájában, továbbá a sárkányi m. kir. járási erdő-



gondnokság irodájában Sárkányban a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Alsóveniczén, 1908. évi november hó 4-én. 

Pá lyáza t erdöt iszt i á l lásra . Az esztergomi főkáptalan egyik 
erdőgondnoksága vezetéséhez erdőtisztet keres, aki az 1879. évi 
X X X I . t.-cz. követelményeinek megfelelő erdészeti államvizsgával 
s e törvényben kifejezett egyéb feltételekkel rendelkezik. 

Ezen állásra számítók kérvényeiket lehetőleg folyó hó 20-ig, 
de legkésőbb deczember hó l-ig erkölcsi és szolgálati bizonyít
ványaik, továbbá keresztlevelük kíséretében az esztergomi főkáp
talan erdőhivatalába küldjék be. 

Pályázók kérvényeikben méltányos fizetési igényeiket is 
felhozhatják. (14) 

Ősz i és t avasz i i dényre kocsányos és kocsánytalan 

tölgyuetőmakkoi 
ajánl leg ju tányosabb á ron Wimmer Ignátz, Nagyatád 

Faeladás i h i rde tmény. 230 1908. sz. A fehértemplom-uj
moldovai m. kir. jár. erdőgondnokság irodájában Fehértemplom
ban f. é. deczember hó 28-án d. e. 10 órakor zárt Írásbeli aján
latokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverés utján eladásra 
kerül a volt 14. számú szerb bánáti határőrezredből alakult 
vagyonközség tulajdonát képező erdejének Ó-Moldova B üzem
osztály II. vgs. 5. tag Jábucse 1. osztagából: 480 tm 26 cm 
középátmérőn felüli nyár épületfa tövön á 5 korona kikiáltási 
árral. 

Zárt Írásbeli ajánlatok, a szóbeli árverés megkezdéséig nyúj
tandók be, később beérkező s a feltételeknek meg nem felelő 
írásbeli ajánlatok, valamiut utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

(13) A községi elöljáróság. 

( S o m o g y megye) . (7. VI. 3.) 



Az egykoronás bélyeggel ellátott és a szóbeli árverésre ki
tűzött óráig a fehértemplom-ujmoldovai m. kir. jár. erdőgond
nokságnál benyújtandó zárt Írásbeli ajánlatokban számokkal és 
betűkkel kiírandó, a felajánlott egységár, azonfelül az ajánlatban 
kiteendő, hogy ajánlattevő a részletes árverési és szerződési felté
teleket ismeri s magát azoknak aláveti. 

A zárt Írásbeli ajánlatokhoz a kikiáltási ár 10° u-ának meg
felelő bánatpénz csatolandó készpénzben vagy óvadékképes érték
papírokban ugyanannyi fizetendő le a szóbeli árverésen is. 

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

Fehértemplom-Ujmoldova, 1908. évi október hóban. 
(15) M. kir. jár. erdő gondnokság. 

Á r v e r é s i h i rde tmény. 95/1908. sz. — Alulírott községi elöl
járóság közhírré teszi, hogy Nagygércze (Ugocsam.) község erde
jének 1—5. sz. 73'10 kat. hold kiterjedésű osztagában — mint 
esedékes vágásban — található fatömegét, mely 974'6 m3 tölgy 
haszonfa, 2071 ürni* tölgy és bükk tűzifa, 1096 q cserkéregből áll. 

1908. év november hó 26. napján d. e. 11 órakor Nagygérczén 
a községházánál megtartandó és zárt írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános árverésen, a legjobb ajánlattevőnek el fogja adni. 

Kikiáltási becsár 14984 korona. 
Bánatpénz 1500 korona. 
A szabályszerűen kiállított és bánatpézzel felszerelt zárt aján

latok a szóbeli árverés megkezdése előtt nyújtandók be az árverelő 
bizottsághoz. 

Utó, távirati és becsáron aluli ajánlatok nem vétetnek figyelembe. 
A részletes árverési és szerződési feltételek a beregszászi 

állami erdőhivatalnál, nagyszőllősi m. kir. járási erdőgondnok
ságnál és alulirt községi elöljáróságnál megtekinthetők. 

Nagygércze (u. p.) Turcz, 1908. november 7. 
(16) Az elöljáróság. 

Faeladás i h i rde tmény . 1748/908. sz. — A repedei és dubroviczai 
úrbéres közönségek eladják az 1907. évi 23897. számú föld
mivelésügyi miniszteri rendelettel erdejüknek kihasználásra enge-



elélvezett 17Ó28 ürm3 bükk és 73 ürm3 nyir tűzifa tömegét. Repedén 
(Beregm.) a községházánál, f. évi deczember 15-én d. e. 9 órakor 
megtartandó Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyilvános 
árverésen. 

Kikiáltási ár 41367 K 60 f. 
Bánatpénz 1 0 % . Az erdő a vasúti állomástól l 1 /* kilométer. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Az árverési és szerződési 

feltételek Repedén, az úrbéres elnöknél megtudhatók. 
Repede, 1908. november 6-án. 

(17) Az úrbéres elnök. 

Faeladás i h i rde tmény . 512 1908. sz. — Vacsárcsi község 
„Csorgó" nevü erdejében törzsenkénti bemérés utján 14.340 köb
méterre becsült luczfenyő haszonfa-tömeg értékesítése czéljából 
folyó évi deczember hó 7-én délután 2 órakor Vacsárcsi község
házánál nyilvános szó és zárt írásbeli versenytárgyalás fog tartatni. 

Kikiáltási ár: 86.500 kor., azaz nyolezvanhatezerötszáz korona. 
Bánatpénz: 8650 korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az értékesítendő erdőrész minden befektetés nélkül, télen

nyáron kitermelhető. Jókarban lévő mezei ut vezet az erdőtől a 
csikszentmihályi állomásig, melytől mintegy 10 km távolságra 
fekszik. 

Az árverési és szerződési feltétek és a becslési kimutatás 
megtekinthetők a csikrákosi körjegyzői irodában. 

Vacsárcsi, 1908. november 7. 
(18) Az elöljáróság. 

Faeladás i h i rdetmény. Alulírott közhírré teszem, hogy a nagy
méltóságú m. kir. földmiv. miniszter ur 1908. évi 25224/I /A—2. sz. 
magas rendeletével az antalfalvi volt úrbéresek, Somogy vármegye, 
csurgói járás, Antalfalu község határában fekvő legelőerdő 4/b. 
és 3/g. osztag, összesen 1 9 6 kat. holdon található 146 drb. 
kocsányos tölgy és 27 drb. csertölgy kihasználása engedélyeztetett. 

A fakészlet áll 3 1 2 4 m3 kocsányos tölgy műfából és 690 ms 

csertölgy tűzifából, melynek értéke 9880 K 
Ezen fatömeg 9880 K becsérték, mint kikiáltási ár kettő évi 



kihasználási időtartam mellett Antalfalu község községházán 1908. 
évi november hó 30-án délelőtt 10 órakor zárt Írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverés utján el fog adatni. 

Bánatpénz 980 K. 
A favágatás csak akkor kezdhető meg, ha az árverés ered

ményét, illetőleg a megkötött faeladási szerződést Somogy vár
megye közig, erdészeti bizottsága jóváhagyta. 

Zárt Írásbeli ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe, ha 
azok a szóbeli árverés megkezdése előtt jutottak az árverést vezető 
volt úrbéri elnök kezéhez, továbbá ha azok lepecsételve és ivenkint 
1 K-ás bélyeggel ellátva tisztán kivehető számjegyekkel és betűvel 
tartalmazzák a megajánlott összeget, valamint azt a nyilatkozatot, 
hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri, azoknak 
magát teljesen aláveti, ezek mellett, ha azoknak ugy szövege, mint 
borítéka kivül az értékesítendő fahasználat pontos megjelölését 
tartalmazza, ugy vannak aláírva, hogy abból az ajánlattevő neve 
és lakhelye (utolsó posta) világosan kiolvasható és végül ha a 
bánatpénzzel fel vannak szerelve. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a nagyatádi m. 
kir. járási erdőgondnokságoknál (Kaposvár) a hivatalos órák alatt, 
az antalfalvi volt úrbéresek erdőelnökénél pedig bármikor meg
tekinthetők. Emiitett erdőgondnokság a részletes árverési és szerző
dési feltételek másolatát írásbeli megkeresésre — 2 K másolási 
dij beküldése ellenében — kiadja. 

Antalfalu, 1908. évi november hó 5-én. 
(19) Németh János 

volt úrbéres elnök. 

Faeladás i h i rde tmény . Az Arad vármegyében fekvő Zimbró 
községbeli volt urb. közös birtokosok tulajdonát képező erdő
birtoknak a természetben szembetűnően ki- és megjelölt részén 
található, 26.472 mz-rt becsült nagyrészben bükk-, kisrészben 
cser-, éger- és nyírfából álló 47.005 K becsértékü fakészlet, a 
m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 66.373/1908. számú engedélye 
alapján, az 1908. évi november hó 30-án délelőtt 10 órakor 

Jószáshely községházának tanácstermében tartandó írásbeli 
zárt ajánlatok benyujthatásával egybekötött nyilvános árverésen 
eladatni fog. 



Kikiáltási ár a hivatalosan 47.005 K-ban megállapított becsár; 
bánatpénz 4700 K. 

A kellő bánatpénzzel (készpénz vagy óvadékképes, névérték
ben számított magyar értékpapír) ellátott zárt ajánlatok a szóbeli 
árverést megelőzőleg nyújtandók be az árverelő bizottság elnöké
nél; postán megküldhetők előzetesen „ Körjegyző, Jószáshely, up. 
Ourahoncz" czimen. 

Utó, kellően fel nem szerelt, az árverési és szerződési feltéte
lektől eltérő ajánlatok nem lesznek figyelembe véve. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a zimbrói volt 
úrbéres elnöknél, az aradi m. kir. állami erdőhivatalnál, a boros-
sebesi m. kir. jár. erdőgondnokságnál és a jószáshelyi körjegyző
nél tekinthetők meg; ez utóbbi által kívánatra postán megküldetnek. 

Zimbró, 1908. november 8. 
(20) Úrbéres elnök. 

Faeladás i h i rdetmény. 1720/1908. sz. — Felsőpián község 
(Szeben vármegye) eladja 1908. évi deczember 18-án d. u. 1 órakor 
Felsőpián község irodájában nyilvános szóbeli árverésen a leg
többet ígérőnek a következő bükkfamennyiséget. 

1. A „Magura" nevü havasi erdejének (D. ü. oszt.) 188-7 kat. 
holdján található mintegy 37869 ma-re becsült és 

2. a „Dealu luugu" nevü havasi erdejének (D2. ü. oszt.) 
3531 kat. holdján található mintegy 55920 ms-re becsült bükkfát 
tövön az erdőben. 

Kikiáltási ár az egész fatömegre nézve 93789 korona. Bánat
pénz a becsárnak 10%-ka. 

A bánatpénzzel és bélyeggel ellátott zárt írásbeli ajánlatok 
szóbeli árverés megkezdéséig elfogadtatnak. 

Elkésve beadott vagy szabálytalanul kiállított ajánlatok tekin
tetbe nem vétetnek. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Becsáron alul a fa nem 
adatik el. 

Az árverési feltételek és becslési jegyzék a szászsebesi jár. 
főszolgabíró és m. k. jár. erdőgondnokság irodájában a hivatalos 
órák alatt betekinthetők. 

Szászsebes, 1908. november 9-én. 
(21) A j. főszolgabíró. 



Az egri főkáptalan erdőhivatalánál egy erdő-segédtiszti állás 
betöltendő. Évi fizetés 900 K, élelmezés, egyszobás lakás, fűtés. 
Pályázati kérvények a méltóságos és főtisztelendő egri főkáptalan-
nak czimezve, fentirt erdőhivatalhoz intézendők (Sajóvárkony, 
Borsod vármegye). Keresztlevél és index egyszerű másolata csato
landó. (22) 
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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 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. 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.(1—IV.) és az 1885—89. (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá1 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 19i!0. 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 (XX.IV.) 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 beküldéseesetén 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 Antai. 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, ül. 9 K. 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. II. kiadás. Ára 6 K, ül. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMITÁSTAN. Ára 4 K, ül. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 1 K 20 fill., ül. 90 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K, 

ül. 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 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 utódánál. Budapest, Váczi-űtcza. 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. Farkas Márton vízgyógyintézetének (Budapest, 

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


