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L a p o k " 1910. évi X .

füzetének

HIRDETÉSEI.
Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak.
D í j s z a b á s . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral
számittatnak.
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény.
Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammonkint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek.
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Szilműfaeladás. Gróf Széchényi
Bertalanná
Horvátországban
fekvő
galdovói uradalmához tartozó „Brezovica" nevezetű erdejéből — mely
Sziszek délivasuti állomástól kitűnő
karban tartott országúton 15 km távolra
fekszik — 187 darab beszámozott és
mintegy 300 tömköbméter technikai
czélokra alkalmas fatömegre becsült és
tövön álló szilfa 1910. év május hó
25-én Felsősegesden (Somogy megye)
zárt Írásbeli ajánlatok utján el fog
adatni.
Becsár 4000, szóval négyezer
korona, bánatpénz 600 korona. A
fenmaradó
tűzifa eladó
tulajdonát

műfa kitermelése után
képezi.
A zárt írásbeli ajánlatok gróf Széchényi Bertalanné czimére
Felsősegesd 1910. év május hó 25-én déli 11 óráig nyújtandók be.
Eladási feltételek kívánatra érdeklődőknek megküldetnek.
Érdeklődők szóbeli vagy írásbeli felvilágosítást G.
Bayer
Oberförster in Penzión Sziszek vagy alulírottnál nyerhetnek.
(3. II. 2.)
Szarkásy
János,
főerdész.

Fenyőfaeladási hirdetmény. A borsai közbirtokosság választ
mánya 1910. évi május hó 31-én d. e. 10 órakor Borsán (Máramaros
megye) a községháza tanácstermében tartandó zárt Írásbeli ajánla
tokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladja tövön a
Borsa község tulajdonába kerülő „Styol" erdőből az 1908. évi
115924/1A/4, sz. magas F. M. r.-rel engedélyezett 869-05 kat.
holdas rendkívüli vágásterület fakészletét.
Ezen fakészlet a törzsenkénti felvétel utján foganatosított hiva
talos becslés szerint 142.609 darab lucz- és részben jegenyefenyő
tutajfából és 67.700 darab ugyanily fanemü rudfából áll. Összes
(kéreg nélküli és apadékmentes) köbtartalma 90.369 m .
Becsérték és kikiáltási ár 700.000 (hétszázezer) korona.
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Bánatpénz 35.000 korona.
Az árverésen kellő időben beadott és szabályszerűen felszerelt
zárt írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak.
Feltételes utó- és távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A faanyag a megállapitott hivatalos becsértéken alul el nem
adatik.
A részletes árverési és kihasználási feltételek Borsa község
elöljáróságánál, dr. Mihályi Flórent közbirt. elnöknél M.-Szigeten,
a m.-szigeti m. kir. állami erdőhivatalnál és a felsővisói m. kir. járási
erdőgondnokságnál tekinthetők meg; utóbbinál részletes felvilá
gosítás nyerhető a becslési adatokról és egyéb viszonyokról is.
Máramarossziget, 1910. évi április hó 20-án.
Dr. Mihályi
Flórent
(5. II. 2.)

közbirt. elnök.

Pályázat. Pozsony szab. kir. város törvényhatóságánál szer
vezett egy III. oszt. erdőőri állásra ezennel pályázatot hirdetek.
Ezen állás javadalmazása 900 korona alapfizetés 4, egyenként
100 koronás, négyévenként esedékes korpótlék, 12 köbméter bükkgalyfából álló, természetben kiszolgáltatandó évi fajárandóság, ter
mészetbeni lakás és ruhailletmény.
Ezen állást Pozsony szab. kir. város polgármestere kinevezés
utján véglegesen és életfogytiglan tölti be és a kinevezettnek
szabályszerű nyugdíjra igénye van.
Amidőn külön hangsúlyozva is felemlítem, hogy ezen betöl
tendő III. oszt. erdőőri állásra csakis nőtlen egyén nevezhető ki,
felhívom a pályázni szándékozókat, hogy minősítésüket, eddigi
alkalmaztatásukat, kifogástalan erkölcsi magaviseletüket, nyelvismere
teiket, nőtlen állapotukat és egészségi állapotukat igazoló okmányok
kal felszerelt, szabályszerűen felbélyegzett folyamodványaikat 1910.
évi május hó 25-ig Pozsony szab. kir. város polgármesterénél
nyújtsák be.
Megjegyzem, hogy a magyar nyelvnek szóban és Írásban való
ismeretén kivül, a német és tót nyelv szóban való ismerete is
szükséges.
Pozsony, 1910. évi április hó 30 án.
(6)
A
polgármester.

Bükk- és gyertyántüzifa értékesítése tövön. 1972/1910. s z . A lunkányi m. kir. erdőgondnokság A" gazdasági osztályának
I. vágássorozata 7. erdőrészletéből 138*82 kat. holdnyi területen
1911—1915. években, vagyis 5 (öt) év alatt vevő által saját költ
ségén kihasználandó és mintegy 29.682 ürméter hasáb és 8261
ürméter dorong bükk- és gyertyán tűzifára becsült faanyagnak tövön
az erdőben való eladása iránt a lugosi m. kir. erdőigazgatóság
irodájában 1910. évi június hó 30-án zárt írásbeli versenytárgyalás
fog tartatni.
W

Kikiáltási ár 72.245 korona és 40 fillér.
Bánatpénz 4000 korona.
Az általános árverési és a szerződési feltételek, továbbá az
ajánlati űrlap és az ehhez tartozó boríték a lugosi m. kir. erdő
igazgatóságnál a hivatalos órák alatt szerezhetők be.
Lúgos, 1910. évi május hó 2-án.
(7)
M. kir.
erdőigazgatóság.
Faeladási hirdetmény. A beregvármegyei Beregsziklás köz
ségi volt urb. birt. elnöke 1910. évi május hó 31-ik napján d. e.
10 órakor Beregszikláson a felekezeti iskola tantermében tartandó
nyilvános szóbeli és Írásbeli árverésen eladja a birtokosság tulaj
donát képező erdő 1906/1920. évi vágásának területén tövön álló
1321 drb jegenye- és luczfenyőfának 2620 tm?-re becsült haszonfatömegét.
Kikiáltási ár 12.576 K, melyen alul a fatömeg el nem adatik.
Bánatpénz 1300 K. Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el.
Kiszállítási határidő bezárólag 1912. évi május hó 31-ig.
A becslési iratok és az eladási feltételek a beregszászi m. kir.
állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt munkácsi m. kir. járási
erdőgondnokságnál és az urb. elnöknél naponta d. e. 11—12 óra
között megtekinthetők.
(8)
A beregsziklási
volt úrbéresek
elnöke.
Pályázat. 2323/1910. ügyszám. — A tótsóvári m. kir. kincstári
erdőhivatal kerületében egy I. oszt. m. kir. erdőaltiszti (főerdőőri)
és egy, illetve előléptetés esetén kettő Il-od oszt. m. kir. erdő
altiszti (erdőőri) továbbá kettő I. oszt. m. kir. erdőlegényi, illetve
segéderdőőri és előléptetés esetén kettő II. oszt. m. kir. erdő-

legényi, illetve segéderdőőri állomásra az állományszerü illetmé
nyekkel pályázat nyittatik.
Az ezen állomásokra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi
X X X I . t.-cz. 37. §-ában követelt szakképzettségüket, — az állam
erdészeti szolgálatba újonnan belépők ezenfelül még ép és erős
testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket
kincstári erdészeti orvos, vagy megyei főorvos, vagy pedig m. kir.
honvédtörzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint élet
korukról és illetőségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelvismere
tükről, katonai kötelezettségükről szóló bizonyítványokkal felszerelt
és sajátkezüleg irt kérvényükét előljáró hatóságuk, — eddig állami
szolgálatban még nem állók pedig az illetékes politikai hatóságuk
utján folyó évi június hó 15-éig a tótsóvári m. kir. erdőhivatalhoz
nyújtsák be.
Tótsóvár, 1910. évi május hó 3-án.
(9)

M. kir. kincstári

erdőhivatal.

Faeladási hirdetmény. A nagyméltóságú m. kir. földmivelés
ügyi miniszter urnák 1907. évi 55428. sz. magas rendeletével
jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemterv előírásai értelmében
közzéteszem, hogy a Kazanesd községi volt úrbéresek (Hunyad
vármegye, körösbányai járás) erdejének „A" üzemosztály II. vágás
sorozat (Ponor erdőrész) esedékes vágásterületein összesen 55 68
kat. holdon található összes famennyiség 1910. évi június hó 15-én
d. u. 2 órakor Alváczán a körjegyzőségi hivatalos helyiségben
megtartandó nyilvános szóbeli és írásbeli zárt ajánlattal egybekötött
árverésen el fog adatni.
Kikiáltási ár 42.392 korona.
Bánatpénz 4300 korona.
Megjegyeztetik, hogy az eladandó erdőterületen a részletes
felvétel alkalmával 2868 drb 16—105 cm vastag tölgyfa, mintegy
2578 m? és 4190 drb 18—79 cm vastag bükk- és gyertyánfa,
mintegy 2004 m fatömeggel találtatott.
Az eladás tárgyát képező erdőterületen keresztül erdei vasút
vezet, melyen a szóban levő erdőrészben termelt faanyagok waggonja (10.000 kg) 24 korona fuvarbérért szállíttatik le Alvácza
(A. Cs. E. V.) vasútállomásra.
-

s

A részletes árverési és szerződési feltételek a m. kir. állatni
erdőhivatalnál Déván, a m. kir. erdőgondnokságnál Brádon, vala
mint alulírottnál betekinthetők.
Kazanesd, 1909. évi október hó 14-én.

(10)

A volt úrbéresek elnöke.

Fenyőfaeladás. 17/1910. szám. — Az aknarahói v. úrbéres
birtokosság 1910. évi június hó 2-án d. u. 2 órakor Rahó község
házánál tartandó zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli
árverésen eladja a Szilszki dűlőben a 7 6 9 8 7 — I — A — 2 — 1 9 0 9 . sz.
F. M. rendelettel kihasználásra engedélyezett s a szerződéshez
fűzendő térképen feltüntetett s a természetben a rahói m. kir.
járási erdőgondnokság bélyegzőjével lebélyegzett fákkal határolt
42'0 kat. hold területen tövön található fenyő- és juharfakészletet.
A fakészlet áll:
3

7095 drb fenyőszálfa 9730 m
tartalomból.
287 drb aszott fenyőszálfa
műfatartalomból.
3

257 drb juharfatörzs 93 m
lomból.

kéregnélküli kihozható műfa3

163 tn

kéregnélküli

kihozható

kéregnélküli kihozható műfatarta

177 drb fenyőevezőrudból.
A kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított
89.350 korona, melyen alul nem adatik el.

becsérték

Bánatpénz 8935 korona.
Az árverési feltételek 5-ik pontja értelmében kiállított zárt
írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdéséig nyújtandók be
a közbirtokosság elnökéhez.
Feltételes távirati és utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési feltételek, valamint a részletes becslési munkálat
alulírott birtokossági elnöknél és a rahói m. kir. járási erdőgond
nokságnál tekinthetők meg.
Rahó (Máramaros megye), 1910. évi május hó 7-én.

(11)

Lyachovics Ákos,
a volt úrbéresek elnöke.

Faeladási hirdetmény. 1048/1910. jkvi sz. — A beregvármegyei
Oroszvég község volt úrbéres birtokosság elnöke 1910. évi május
hó 31-ik napján d. e. 9 órakor kezdődőleg a helyszínén tartandó
nyilvános szóbeli árverésen szálanként, illetve csoportonként eladja
a birtokosság tulajdonát képező erdő 1904—1908. évi vágásainak
területén 114 drb széldöntött és 115 drb fennálló, összesen 219 drb
tölgyfát.
Kikiáltási ár a becsár, melyen alól a fák el nem adatnak.
Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el.
Kiszállítási határidő bezárólag 1910 deczember 20.
A becslési iratok és az eladási feltételek a beregszászi m. kir.
állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt munkácsi m. kir. járási
erdőgondnokságnál és az úrbéres elnöknél naponta d. e. 11—12
óra között megtekinthetők.
Oroszvég, 1910. évi május hó 8-án.
(12)

Doctor

Sándor

urb. jegyző.

Keménytüzifa, valamint tölgy- és más fanemü műfa
eladása termelt állapotban. 17241/1910. sz. — A lippai m. kir.
főerdőhivatal kerületéhez tartozó alsódombrói és dorgosi m. kir.
erdőgondnokságok 1909. és 1910. évi vágásaiban házilag kitermelt
különböző fanemü keménytüzifának, valamint tölgy- és más fanemü
műfának alább megnevezett csoportokban való eladása iránt a
lippai m. kir. főerdőhivatalnál 1910. évi május hó 30-án délelőtt
10 órakor zárt Írásbeli versenytárgyalás fog megtartatni.
Eladás alá kerül:
1. Az alsódombrói m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó govosdiai
1909. és 1910. évi vágások területén
2889 ürméter cserhasábtüzifa,
695
„
tölgyhasábtüzifa,
503
„
bükkhasábtüzifa,
392
»
gyertyánhasábtüzifa,
1488
„
vegyes keménydorongtüzifa és
61'02 tömörköbméter tölgyépület- és műszerfa.
Kikiáltási ára 20.434 korona 01 fillér.
Bánatpénz 2044 korona.

2. A dorgosi m. kir. erdőgondnokságban fekvő magurai vágásIciületén
3

2613 ürm vegyes keményhasáb- és dorongtüzifa és
3 74 m juhar- és cseresznyeműfa.
Kikiáltási ára 6690 korona 65 fillér.
Bánatpénz 670 korona.
-
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3. A dorgosi m. kir. erdőgondnokság mészdorgosi vágásában
982 ürm vegyes keményhasáb- és dorongtüzifa.
Kikiáltási ára 2631 korona 76 fillér.
Bánatpénz 264 korona.
3

Ajánlatok a fent megnevezett csoportokra csakis külön-külön
tehetők és fogadtatnak el.
A vonatkozó általános árverési és részletes szerződési feltételek
a lippai m. kir. főerdőhivatalnál, az alsódombrói és dorgosi
m. kir. erdőgondnokságnál betekinthetők s ugy azok, valamint az
ajánlati űrlapok és borítékok érdeklődők kívánságára díjtalanul
meg is fognak küldetni.
Budapest, 1910. évi április hó 6-án.

(13)

M. kir. földmivelésügyi miniszter.

Fenyőfaeladási hirdetmény. 1700 1910. sz. — A kalotajzentkirályi volt úrbéresek és kisbirtokosok erdejében 73341/1909. sz.
miniszteri rendelettel engedélyezett 109"9 k. hold rendkívüli fahasz
nálati területen található és 6200 m jegenyefenyőrönk és épület
3

fára becsült fakészlet 1910. évi június hó 14-én d. e. 10 órakor
hivatalos helyiségemben nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni.
Becsérték, illetve kikiáltási ár 40.000 (negyvenezer) korona.
Bánatpénz 4000 korona
Eladás becsértéken alól nem történik.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Árverési feltételek alólirott
i s a bánffyhunyadi m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos
órák alatt megtekinthetők.
Bánffyhunyad, 1910. évi május hó 9-én.

(14)

A járási főszolgabíró,

Kezelő erdőőri állás. Intelligens, okleveles, kezelő erdőőr,
ki a tót nyelvet birja, folyó évi november 1., esetleg október l-re
kerestetik. Csak nős egyének pályázzanak. Fizetés: 8 0 0 korona
készpénz, nyugdíjbiztosítással, rét, legeltetés, kert és 2 hold föld
használata, ruha, lakás, tüzelő. Esetleg megegyezés szerint. Czim a
kiadóhivatalban
tudandó meg. Bemutatandó bizonyitványmásolatok
nem küldetnek vissza.
(15. II. 1.)
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