
Az „ E r d é s z e t i Lapok", 1914. évi XI. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. 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 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 
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( 6 - 6 . ) 

Peremartoni NAG Y SÁNDO R 
Erdőértékesitési é s erdőmérnök i iroda , 

Budapest, VI . , L iszt-Ferencz-tér 13 . sz. 
T E L E F O N : 5 0 . T E L E F O S : 5 0 . 

Erdőbirtokok, faállományok, erdei termékek értékesítése megbízás 
alapján. Adás-vételi szerződések, üzleti kötlevelek felülbírálása. Erdő
becslések. Kihasználási tervek. Erdei és fürészüzemek szakellenőrzése. 
Házi kezelések berendezése, ellenőrzése. Fakereskedelmi szakvélemény 
peres és perenkivüli ügyekben. Usanceok ismertetése. Calculatiok. 

( 9 - 1 4 ) 



Az egyetlen hazai ilynemű vállalat, hol mindennemű erdészeti szerszámok 
jutányos árakon központosítva vannak. Nincsen zavar a beszerzésnél, 
gyors és pontos kiszolgálás, versenyárak. — Számos m. kir. állami erdö-
hlvatal, járási erdőgondnokságok, városi és uradalmi erdőhivatal állandó 

szállítója. Tömeges elismerölevél vevőktől. 
K é p e s á r j e g y z é k I n g y e n és b é r m e n t v e . ( 5 . XXIV. 11.) 

Akadémiai képesítés ű f oevdéiSK, nőtlen , 
több nyelve t beszél , az erdőgazdaság : és vadá -
szat, a  fa - é s fürészkezelésbe n jártas , legjob b 
ajánlatokkal, ak i kötelezettsége t válla l a z ura -
dalom jövedelmeine k emelésére , állás t ,kere s 
„Birtokkezelő vag y főerdész " alat t a  kiadóhiva -
talnál. (8. IV. 3.) 

Báró Springer Gusztáv őméltósága vágvölgyi uradalmában 
kerületi erdészállás betöltendő. Pályázhatnak oly magyar hon
polgárok, kik erdészeti iskolát végeztek, néhány évig gyakorlatilag 



már működtek s a magyar, német és tót nyelvet bírják. Bizonyit-
ványmásolatokkal ellátott ajánlatok Uradalmi Jószágigazgatósághoz 
Bucsány, Nyitra megye intézendők. (10. II. 2.) 

Az egykerekű kézikapáló és töltögető eke. Minden faiskolá
ban nélkülözhetetlen az egykerekű kézikapáló és töltögető eke. 

Súlya 8 kiló, sortávolság tetszés szerint állitható — súlypont 
kerékre esik —, igen nagy munkaeredményével tetemes kézierőt 

takaríthatunk meg. Könnyű és 
biztos kezelés tekintetében min
den más hasonló eszközt felülmúl, 
jó, gyors és szép munkát végez, 
maga után barázdát nem hagy, 
csemetesorokat földdel nem bo-

f ritja, a nagyobb gyomokat az 
ekevas elvágja, azok az eke előtt 

nem torlódnak össze, csemetesorokban károsítás úgyszólván elő 
nem fordulhat, kézzel gyomlálás csak a csemetesorokban szükséges. 
Ezen készülék olcsósága feltűnő, ára 16 korona, töltögetőféjjel 20 
korona. Stádel Károly örökösei gépgyára Győrött. (7. IV. 4.) 

Tölgyfaeladási hirdetmény. 373/1914. sz. — Illyefalva nagy
község alulírott elöljárósága közhírré teszi, hogy a község tulajdonát 
képező s határában fekvő erdeje „B" üzemosztály 13., 15., 16., 17., 20. 
és 24. számú osztagainak összesen 176-52 kat. hold területén levő 
összesen 10.714 szál 15—106 cm mellmagassági átmérővel bíró' 
tölgyfa anyagát, mely a hivatalos becslés szerint 9997-4 m3 kéreg
nélküli műfát, 1985-3 m3 hasáb tűzifát, 3074-1 m3 vegyes tűzifát 
(dorong- és ágfa), vagyis összesen 15056-8 m3 fatömegét teszen 
ki, a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 
15519/1914/1/A/2, számú engedélye alapján 1914. évi. június hó 15-én 
d. e. 10 órakor Illyefalva nagyközség házánál megtartandó, zárt 
írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladja. 

Kikiáltási ár 250.000 K, azaz kettőszázötvenezer korona. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 20%-a, vagyis 50.000 K, azaz ötven

ezer korona. 



Árverési és szerződési feltételektől eltérő, vagy későn érkező 
és utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

Szabályszerűen kiállított Írásbeli zárt ajánlatok, a szóbeli 
árverés kezdete előtt, az árverező bizottság elnökénél nyújtandók 
be. Az írásbeli zárt ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe, ha 
szabályszerűen vannak kiállítva és olvashatóan azon nyilatkozatot 
tartalmazzák, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri és azoknak magát aláveti. 

A részletes fabecslés, árverési és szerződési feltételek Illye
falva községházánál és a m. kir. erdőgondnokságnál Sepsiszent
györgyön a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Árverezni szándékozóknak szabadságukban áll, hogy az árverés 
tárgyát képező faanyagot a helyszínén előzőleg megtekintsék és 
esetleg saját közegeikkel megbecsüljék a községi elöljáróságnál 
való előzetes jelentkezés és engedélykérés kötelezettsége mellett. 

Az erdő a községtől 3*4, Uzon vasúti állomástól 9 -4 km 
távolságra van. A kiszállítás igen kényelmes. 

Illyefalva, 1914. évi május hó 4-én. 

Farkas Mihály (11. II. 2.) Velzer Ferencz 
községi biró. községi jegyző. 

Fenyőfaárverési hirdetmény. Havasrekettyei volt úrbéresek
nek 882/913. számú miniszteri rendelettel engedélyezett 50 kat. hol
don található 578 m3 luczfenyőépület- és fürészrönkfára becsült 
fakészlet 3547 (háromezerötszáznegyvenhét) K kikiáltási ár mellett, 
továbbá a 78142/913. sz. miniszteri rendelettel engedélyezett 515 
kat. holdon található 7324 m3 luczfenyőépület- és fürészrönkfára 
becsült fakészlet 32.910 (harminczkettőezerkilenczszáztiz) K kikiál
tási ár mellett f. évi június hó 8-án d. e. 11 órakor a község
házán, zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
el fog adatni. 

Bánatpénz az első összegnél 354 K, a másodiknál 3291 K. 
Eladás becsértéken alól nem fog megtörténni. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Ajánlat tehető külön-külön és a két összegre együttesen is. 



Árverési és szerződési feltételek és becslési adatok a bánffy-
hunyadi m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Havasrekettye (u. p. Meregyó, vasútállomás Nagykalota), 
1914. évi május hó 12-én. 

Anka Pál s. k. 
(12. II. 2.) Bálás Péter Oyorgyiki s. k. 

árveréssel megbízottak. 

Tölgyfaeladási hirdetés. 233/914. sz. — Brassó vármegyében 
Prázsmár község 1914. évi június hó 30-án délután 4 órakor a 
községi irodában nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli ajánlat utján elad 
3225 darab műszaki czélokra alkalmas tölgyfát, mely a hivatalos 
becslés szerint 3920*93 tömörköbméter kéregnélküli műfát, 213962 
ürköbméter hasábfát, 1505T4 ürköbméter dorongfát és 258691 
ürköbméter galyfát és forgácsot tartalmaz. 

A hivatalosan megállapított becsár 72.199 K 09 f, melynek 
10%-a bánatpénzül az árverezést vezető kezéhez leteendő. 

Az erdőrész a brassó-háromszéki helyiérdekű vasutak prázsmári 
állomásától mintegy 6 km-re fekszik. Utak, fuvar- és munkaviszony 
elég jók. 

A részletes becslés, valamint az árverezési és szerződési fel
tételek alulirott községi elöljáróságnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Prázsmár, 1914. évi május hó 1-én. 
(13) Az elöljáróság. 

Faeladási hirdetmény. 2223/1914. ügyszám. - Az alulirt 
m. kir. erdőigazgatóság közhírré teszi, hogy Besztercze-Naszód-
vármegyében a borgói alsó és szamosvölgyi alsó m. kir. erdő
gondnokságok kerületeiben a volt naszódvidéki községek egyesítve 
kezelt erdeiből 1914. évi július hó 1-től számított öt (5) év alatt 
kihasználandó s az alábbi kimutatásban kitüntetett fakészleteknek 
tövön való eladása iránt Beszterczén a m. kir. erdőigazgatóság 
hivatali helyiségében 1914. évi június hó 17-én, a m. kir. földmivelés
ügyi miniszter ur jóváhagyásának fentartása mellett, zárt Írásbeli 
ajánlatok utján versenytárgyalás fog tartatni. 
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Az ajánlatok benyújtásának határideje 1914. évi június hó 
17-én délelőtt 11 óra és azok egy vagy mindkét csoportra, de külön-
külön teendők meg. Az aján'atban ki kell tüntetni, hogy az a fenti 
csoportok melyikébe sorozott erdőrészletekre vonatkozik. 

Ajánlattevő az ivenként egy koronás bélyeggel ellátott és a 
megajánlott vételár öt (5) százalékát kitevő bánatpénzzel felszerelt 
Írásbeli ajánlatában, melyben a megajánlott vételár összege szóval 
és számjegyekkel is tisztán kiírandó, határozottan kijelenteni tartozik, 
hogy az árverési és szerződési részletes fellételeket ismeri és azok 
rendelkezéseinek magát feltétlenül aláveti. Olyan vételi ajánlatok, 
amelyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, elkésve nyújtatnak 
be, vagy pedig a megállapított eladási feltételektől eltérő kikötéseket 
tartalmaznak, figyelembe vétetni nem fognak. 

Az árverési és szerződési részletes feltételek a beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóságnál és a fenti kimutatásban irt erdőgondnok
ságoknál a hivatalos órák idejében bármikor megtekinthetők. 
Érdeklődőknek azokat az erdőigazgatóság 20 (husz) korona 
ellenében a vágások térképeivel együtt meg is küldi. 

Besztercze, 1914. évi május hó 9-én. 
(15) M. kir. erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. 2295/914. szám. — A kelecsényi volt 
úrbéresek tulajdonát képező és Kelecsény község határában „Miku-
sovó" nevü, 12.077 koronára becsült erdejük, mely 25 2 kat. holdnyi 
területet tesz ki, talajostól együttesen alulírott főszolgabíró vezetése 
mellett Kelecsényben a községi biró házánál f. évi június hó 
17-én d. e. IOV2 órakor tartandó zárt Írásbeli ajánlatok és szóbeli 
nyilvános árverésen fog eladatni. Kikiáltási ár a becsár, melyen 
alól az eladás meg nem történik; bánatpénz a becsár 10%-a, 
vagyis kereken 1210 korona. Zárt írásbeli ajánlatok a bánatpénzzel 
együtt legkésőbb az árverés megkezdése előtt adhatók be. 

Az árverési és szerződési feltételek, valamint a részletes becslés 
alulírott főszolgabíró hivatalos helyiségében a délelőtti hivatalos 
órákban megtekinthetők. 

Németlipcse, 1914. évi május hó 9-én. 
(14) A főszolgabíró. 



Faeladási hirdetmény. 11/1914. zárgond. szám. — Árapatak 
község (Háromszék vármegyében, Botfalu és Földvár vasúti állo
mások közelében) 10125/I/A/2? F. M. számú engedély alapján 
eladja 1914. évi június hó 27-én Árapatak községházánál d. e. 
9 órakor kezdődő nyilvános szó- és zárt Írásbeli árverésen a tulaj
donát képező Árapatak község határában fekvő 135-12 kat. hold 
kiterjedésű erdőnek hivatalosan 5224 ma kéregnélküli tölgyműfára, 
3173 m3 tölgy- s csekély részben egyéb hasábtüzifára és 1868 m3 

dorongfára becsült faanyagát. 
Kikiáltási ár 84.652 K. 
Bánatpénz 8465 K. 
Zárt irásbel ajánlatok csak a szóbeli árverés megkezdése 

előtt fogadtatnak el. Utó-, becsáron aluli, vagy kellően fel nem 
szerelt zárt Írásbeli ajánlatok el nem fogadtatnak. 

Részletes árverési és szerződési feltételek a sepsiszentgyörgyi 
m. kir. állami erdőhivatalnál, a baróti m. kir. járási erdőgondnok
ságnál és Árapatak községházánál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Az erdő a községtől átlagosan 3 -5 km-re, Földvár vasúti 
állomástól 11 km-re fekszik. 

Árapatak, 1914. évi május hó 11-én. 
(16) Demeter Gyula 

vm. másodfőjegyző, zárgondnok. 

Pályázati hirdetmény. Borsod vármegye közigazgatási erdészeti 
bizottságának 661/914. sz. határozata folytán a bánvölgyi m. kir. 
járási erdőgondnokság kerülethez tartozó dédesi erdőőri kerü
letében megüresedett járási erdőőri állásra Dédes székhelylyel 
pályázat nyittatik. 

Az erdőőr járandóságai: évi 700 K fizetés, 140 K lakbér, 
10 K irodaátalány, 50 K egyenruhaátalány és 200 K utazási 
átalány. 

A kinevezendő erdőőr egy évi próbaszolgálattal alkalmaztatik 
s állásában egy évi kifogástalan szolgálat után véglegesittetik. 

Pályázók felhivatnak, hogy szakvizsgálati, orvosi és szolgá
lati bizonyítványaikkal, továbbá születési anyakönyvi kivonattal, 
valamint családi állapotukat, katonakötelezettségüket és erkölcsi 
életüket igazoló okmányokkal felszerelt, sajátkezüleg irt kérvényei-



ket 1914. évi június hó 15-ig a rimaszombati m. kir. állami erdő
hivatalhoz nyújtsák be. 

Később érkező és szabályszerűen fel nem szerelt kérvények 
figyelembe nem vétetnek. 

A kinevezett erdőőr szolgálatát kinevezése után azonnal tar
tozik megkezdeni. 

Rimaszombat, 1914. évi május hó 10-én. 
( 1 7 ) M. kir. állami erdőhivalal. 

Fenyőfaeladás. 1288/1914. szám. — Máramaros vármegye Olód 
község határában fekvő és Glód község tulajdonát képező erdőből 
a vármegye közigazgatási erdészeti bizottságának 1910. évi 4905. 
számú határozata alapján a „Tajetar" nevü erdő 12. osztagában 
38'0 kat. hold megtakarított vágásterületen található 1010 drb. 
fenyőtörzs 1914. év július hó 14-én d. e. 11 órakor Olód község
házánál zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. 

A 38 -0 kat. hold vágásterületen 1010 drb. fenyőtörzs van 
476 m3 tiszta haszontartalommal. 

Kikiáltási ár 2400 korona. Bánatpénz 240 korona, mely az 
árverés megkezdése előtt leteendő. 

Zárt írásbeli ajánlatok az árverés megkezdésére kitűzött időig, 
illetve a szóbeli árverés megkezdéséig adandók be. Megkésett, 
távirati, feltételes vagy utóajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. 

A fakészlet a kikiáltási áron alul nem adatik el. Az eladási 
és szerződési feltételek Glód község elöljáróságánál és a rozáliai 
m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Dragomérfalva, 1914. év május hó 8-án. 
(18) Solcz Béla 

főszolgabíró. 

Termelt tűzifa- és kitermelt tölgy-, szil- és kőrisműfaeladás. 
2830/1914. szám. — A vinkovcei kir. főerdőhivatal irodájában 
1914. évi június 5-én 10 órakor délelőtt zárt írásbeli ajánlatokra 
nyílt versenytárgyalás utján eladásra kerül egy eladási csoportban : 

1. a morovicsi kir. erdőgondnokság „Blata" védkerületében 
kitermelt és a tőnél az erdőben rakásolt 7113 ürm különféle 
tűzifa ; 



2. Sztudva folyó partjára kifuvarozott 913 darab tölgy-, szil-
és kőrisműfa, összesen 255 -85 m1 23.362 K 03 f. 

Az írásbeli ajánlatok a fent jelzett napon délelőtt 10 óráig a 
vinkovcei kir. főerdőhivatal házipénztáránál benyújtandók. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a vinkovcei kir. 
főerdőhivatalnál beszerezhetők. 

Vinkovci, 1914. évi május hó 17-én. 
(19) Kir. főerdőhivatal. 

Termelt fenyőhaszonfaeladás. 19344/1914/I/B/l. sz. — A szász-
sebesi m. kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó sugági m. kir. erdő
gondnokság kerületében a kincstár által termelendő és vontató-
uthoz kihozandó mintegy 3000 ni", fenyőhaszonfa zárt Írásbeli 
ajánlatok utján fog eladatni. 

A írásbeli ajánlatok 1914. évi június hó 3-án déli 12 óráig 
nyújtandók be Szászsebesen a m. kir. erdőhivatalnál, ahol azok 
június hó 4-én délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

A kikiáltási árakra stb. vonatkozó részletes adatok, az eladási 
feltételek, ajánlati űrlap és boriték az erdőhivafalnál szerezhetők be. 

Budapest, 1914. évi május hóban. 
<(20) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Fenyő- és bükkfaeladás tövön. — Zárt írásbeli ajánlatok 
mellett nyilvános árverés utján eladatni fognak a jaszenáki kir. 
erdőgondnokság IV. vágássorozat 1914. évi vágásának összesen 
10.995 tm3-re és a ravnagorai kir. erdőgondnokság IV. vágássorozata 
1914. évi vágásának összesen 6980 tmiS-re becsült fatermései. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1914. évi június hó 24-én délután 
5 óráig nyújtandók be a zágrábi kir. erdőigazgatósághoz, ahol is 
azok a tanácsteremben a következő napon délelőtt 10 órakor 
nyilvánosan fognak felbontatni. 

A részletes becslés adatai, árverési és szerződési feltételek, 
valamint ajánlati űrlapok és borítékok az alulírott erdőigazgatóság
nál vagy az illető kir. erdőgondnokságnál szerezhetők be. 

Zágráb, 1914. évi május hó 15-én. 
i(21) Kir. erdőigazgatóság. 



Faeladási hirdetmény. 57/1914. szám. Csikszentmiklós 
róm. kath. egyházmegye eladja Csikszentmiklós községben az 
egyházmegye gyüléstermében 1914. évi június hó 8-án délelőtt 
9 órakor kezdődő árverésen a Csik vármegye Csikszentmiklós 
II. rész Gyimesbükk községe határában levő Sánczpatak nevü 
erdejének mintegy 29804 kat. hold területén 15861/1910. sz. F. M. 
rendelettel kihasználásra engedélyezett luez-, jegenye- és bükkfa
állományát. 

A vágás területe a gyimesi országúttól 6 5 km, a Máv gyimes-
bükki állomásától pedig 6 5 km távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány törzsenkénti bemérés 
szerint 48.460 m3 ép luczfenyo, 3212 m3 száraz luez, 8241 m3 ép 
jegenye, 648 m3 száraz jegenye, 3268 m3 bükkhasáb, 238 m3 bükk-
dorong, összesen: 64.067 ml fát tartalmaz. 

Kikiáltási ár 523.900 K, azaz: ötszázhuszonháromezerkilenczszáz 
korona. Bánatpénz a kikiáltási árnak 10°/o-a. Kihasználás idő
tartama 5 év. 

Az árverési és szerződési feltételek az erdőbirtokos alulirott 
képviselőjénél, továbbá a szépvizi m. kir. járási erdőgondnokságnál 
rendelkezésre állanak. Az erdőgondnokságnál megtekinthető a 
részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési és szerződési feltételektől 
eltérnek, vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, figyelembe nem 
vétetnek; utóajánlatok el nsm fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt az 
árverező bizottság elnökénél nyújtandók be. A megajánlott összeg 
számokkal és betűkkel is kiírandó s az ajánlatban kifejezendő az, 
hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Csikszentmiklós, 1914. évi május hó 19-én. 
Kovács Sándor (22) Kovács Mihály s. k. 

gondnok. plébános, ellenőr. 
Keserű András 

plébános, elnök. 

Faeladási hirdetmény. 375/914. sz. — A csikcsekefalvi 
közbirtokosság közhírré teszi, hogy a tulajdonát képező Csikszent-
márton II. határrészben a csikszentsimoni vasúti állomástól 



43 km-rt fekvő és a Csobányos patakra hajló mintegy 267'4 kat. 
hold elegyesen luczfenyővel és bükkel fedett területén törzsenkénti 
felvétellel becsült 20.848 m3 gömbölyű luczfenyő nettó haszonfa-
tömeg a Szebeni és Oroso csíkszeredai fakereskedő czég terhére 
folyó évi június hó 15-én délelőtt 10 órakor Csikcsekefalva község
házánál zárt Írásbeli ajánlati versenytárgyaláson el fog adatni. 

A szóban forgó terület faanyagának becsértéke 79.729 K, 
1911. évi október hó 9-én tartott árverésen elért eladási ára 
98.000 K volt. 

Bánatpénz a becsérték 10%-a. 
Utó- és távirati ajánlatok nem fogadtatnak el. Becsértéken, 

79.729 K-án alul eladás nem foganatosittatik. Az árverési és szer
ződési feltételek, valamint a becslésre vonatkozó részletes adatok 
a közbirtokosság elnökénél és a csikszentmártoni m. kir. járási 
erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Csikcsekefalva, 1914. évi május hó 16-án. 
Miklósi István (23) Kpncsag Lajos 
közbirt. jegyző. közbirt. elnök. 

Élethivatás. Magasabb erdőtisztviselő kerestetik egy nagyobb 
erdélyi bükkös kihasználásának vezetésére. Üzemi gyakorlottsággal 
biró, a magyar, román és német nyelvet beszélő fiatalabb urak 
(erdélyi szászok előnyben) jelentkezzenek R. Z. K. jelige alatt a 
kiadóhivatalban. (24. II. 1.) 

Pályázatot hirdetek gróf Andrássy Sándor őnagyméltósága 
borbátvizi erdőuradalmában erdőőri állásra. 

Fizetés évi 800 K készpénz, lakás, Va hold szántó, 2 darab 
marhatartás, tűzifa, téli-nyári egyenruha. 

A törvényes szakképzettséggel biró 24. életévüket betöltött, 
de 36 évnél nem idősebb egyének, szabályszerű okmányokkal fel
szerelt, sajátkeziileg irt kérvényeiket, melyben nyelvismeretük is 
feltüntetendő, június hó 15-ig alulirotthoz adják be. 

Az állás július hó 1-től, de előbb is elfoglalható. 
Borbátviz (Hunyad megye), 1914. évi május hó 20-án. 

(25) Wilde Kálmán 
uradalmi erdőmérnökjelölt. 



Faárverési hirdetmény. — Stósz nagyközség eladja az 
erdejében elszórtan, legalyazott és lekérgezett állapotban fekvő, 
lebélyegezett, mintegy 2040 darab és 855 m3 köbtartalommal 
biró fenyőszálfát és 237 darab fenyőrudat 1914. évi június hó 10-én 
delelőtt 11 ómkor Stósz községházánál tartandó zárt írásbeli aján
latokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen. 

Kikiáltási ár 4800 K. 
Bánatpénz 500 K. 
A fa kiszállítási határideje: 1914. évi deczember hó 31. 
Árverezni szándékozók felhivatnak, hogy az 500 K bánatpénzt 

az árverés megkezdése előtt, illetve az 1 K-ás bélyeggel ellátott 
és 500 K bánatpénzt tartalmazó, kellően lepecsételt, zárt Írásbeli 
ajánlataikat, melyekben a megajánlott vételár számokkal és betűk
kel tisztán kiírandó és amelyben határozottan kiteendő, hogy 
ajánlattevő a szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak fel
tétlenül aláveti, az árverés napjának délelőtti 11 órájáig az elöl
járóságnál nyújtsák be. 

Utóajánlatok vagy olyanok, melyek a kikötött feltételeknek 
meg nem felelnek, figyelembe nem vétetnek. 

A szerződési feltételek a szepsii m. kir. járási erdőgondnok
ságnál (Kassa, Sas-utca 15.) és Stószon a jegyző irodájában meg
tekinthetők. 

Stósz, 1914. évi május hó 21-én. 
(26) Elöljáróság. 

Csáky Albin gróf örökösei uradalmában Prakfalván (Szepes 
megye) oki. erdőmérnökjelölt előmenetelre való kilátással 1915. 
január 1-ei belépéssel alkalmazást nyerhet. Tót nyelv feltétel, 
írásbeli pályázatok okmánymásolatokkal és fizetési igények meg
jelölésével dr. Rpth Gáborhoz (Budapest, II., Margit-rakpart 43.) 
küldendők. (27. II. 1.) 

Termelt tölgyépületfa eladása. 1883/1914. sz. — A lippai 
főerdőhivatal kerületéhez tartozó milovai raktárban készletezett 
mintegy 493'5 mz tölgyépületfa zárt írásbeli versenytárgyalás utján 
fog eladatni. 

Az ajánlatok folyó évi június hó 18-án déli 12 óráig nyuj-



tandók be az alulirt m. kir. főerdőhivatalnál, hol azok június hó 
19-én d. e. 9 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

A versenytárgyalási, egyúttal szerződési feltételek, az eladandó 
faanyag vastagsági méreteit feltüntető kimutatások, ajánlati űrlap 
és boríték az alulirt m. kir. főerdőhivatalnál, valamint a mária-
radnai m. kir. erdőgondnokságnál díjmentesen szerezhetők be. 

Lippa, 1914. évi május hóban. 
(28) M. kir. jő erdőhivatal. 

T e r m e l t f e n y ő h a s z o n f a e l a d á s . (Erdei rakodón.) 
19137/1914/I/B/1. szám. — Az erdőbádonyi erdőgondnokságnál 
termelt 2326 drb. fenyőszőlőkaró, 3808 drb. fenyőgyümölcskaró, 
1305 drb. fenyő erdei lécz, 14.044 folyóméter fenyőrudfa és 
520-02 m3 fenyőhaszonfa, négy eladási csoportra megosztva, zárt 
Írásbeli ajánlatok utján fog eladatni. 

Ajánlatok 1914. évi június hó 15-én déli 12 óráig nyújtandók 
be Beszterczebányán a m. kir. erdőigazgatóságnál, ahol azok 
június hó 16-án déli 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

A faanyagok csoportositásának és a kikiáltási árak kimutatása, 
árverési feltételek, ajánlati űrlap és boríték a beszterczebányai 
erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Budapest, 1914. évi május hóban. 
(29) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Termelt tölgy-, szil-, cserhaszonfa- és tüzifaeladás a vágás
ban. 1788/1914. szám. — A doroszlói m. kir. erdőgondnokság 
bácsordasi felső erdővágásában 667 drb. 388.068 tömörköbméter 
haszonfa és 2028 ürköbméter különböző választékú kemény tűzifa 
folyó évi június hó 8-án és folytatólag a következő napokon kisebb 
részletekben a helyszínén nyilvános szóbeli árverés utján eladatik. 

A haszonfára darabonként, vagy az összes mennyiségre is 
tehető ajánlat. 

Az árverési és szerződési feltételek a doroszlói m. kir. erdő
gondnokságnál beszerezhetők. 

Apatin, 1914. évi május hóban. 
{30) M. kir. erdőhivatal. 



Árverési hirdetmény. 372/914. sz. — A sarkaiczai v. úrbéresek 
Sarkaicza község határában fekvő r. gazd terv szerint kezelt erdejé
nek 176 kat. holdján megtakarított 15 évi tartalékvágásában már 
kitermelt mintegy 2500 ölet tartalmazó és a jövőben mintegy 6000 ölig 
kiegészítendő bükkfaállományát a közig. erd. alb. 516/912., illetve 
810/914. sz. véghatározatai alapján ezennel szóbeli nyilvános ár
verésen Sarkaicza község hivatalos helyiségében f. évi június hó 
28-án d. e. 11 órakor fogja eladni. 

Ölenkénti kikiáltási ára vevő részéről történő kitermelés kikötése 
mellett 4 (négy) K. Bánatpénz 1000 (egyezer) K. 

A faanyag a kikiáltási áron alól el nem adatik és utóajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

A részletes árverési és szerződési feltételek alulírott úrbéresek 
elnökénél és a sárkányi m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos 
órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Sarkaicza, 1914. évi május hó 26-án. 
(31) Barbáth Ilár 

v. úrbéresek elnöke. 

Bükkfaeladási hirdetmény. A tarányosi volt úrbéres bir
tokosságnak 38882/1908. számú F. M. rendelettel engedélyezett 
114-43 kat. hold rendkívüli fahasználati területén található 8404 
tömörköbméter (irfi) bükktüzifára becsült fakészlet 11.565 korona 
kikiáltási ár mellett folyó évi július hó 10-én Kecskésen a Qrün-
baum Laum-féle vendéglő helyiségében délelőtt 11 és fél órakor 
zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
el fog adatni. 

Bánatpénz 1157 korona. 
Eladás becsértéken alul nem történik. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Árverési feltételek és becslési munkálatok a bánffyhunyadi 

m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Tarányos (u. p. Kalotaszentkirály, Kolozs megye), 1914. évi 
május hó 26-án. 

T j j x FLore László 
volt úrbéres birtokossági elnök. 

ó£ ó£ ú£ 



Termelt fenyőezellulóze- és tűzifa eladása. 3644/1914. sz. — 
A szomolnokhutai m. kir. erdőgondnokságban termelt, a szomolnok-
hutai és szomolnokhutai-fürészi vasúti állomás melletti rakodókon 
készletezett 604 ürm részben hasított, részben gömbölyű czellulózefa 
és 85 ürm fenyő vegyes tűzifa, négy eladási csoportra megosztva, 
zárt Írásbeli ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyalás utján el
adásra kerül. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 1914. évi június hó 12 én déli 12 óráig 
a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be és a következő 
napon délelőtt 10 órakor bontatnak fel. 

Az árverési és szerződési feltételek, kikiáltási árak, ajánlati 
űrlap és boríték a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál megszerezhetők. 

Tótsóvár, 1914. évi május hóban. 
(33) M. kir. erdőhivatal. 

Pályázat. 4603/1914. szám. — Rendszeresítés folytán a 
szászsebesi m. kir. erdőhivatal és a vinkovcei királyi főerdő
hivatal mellé rendelt számvevőségnél, esetleg áthelyezés folytán 
más erdészeti számvevőségnél egyezer (1000) korona segélydijjal 
javadalmazott két (2) erdőszámgyakornoki állás töltendő be. 

A selmeczbányai erdészeti főiskolát, esetleg a zagrebi erdé
szeti akadémiát végzett pályázók felhivatnak, hogy szabályszerűen 
felszerelt kérvényeiket elöljáróságuk utján f. évi június hó 15-ig 
hozzám terjeszszék fel. 

Pályázni kívánók kérvényeikben hiteles okmányokkal kimutatni 
tartoznak: 

1. Családi és utónevüket, honosságukat, életkorukat, családi 
állapotukat. 

2 . Előéletüket megszakítás nélkül. 
3. Nyelv- és szakismereteiket. 
4. Erkölcsi magaviseletüket. 
5. Egészségi állapotukat és hadkötelezettségi viszonyukat. 
6. Az 1883. évi I. t.-czikk 17. §-a szerint a főgimnáziumi, 

vagy főreáltanodai tanulmányaikat, az érettségi vizsgának letételét 
és a selmeczbányai erdészeti főiskolának, esetleg a zagrebi erdé
szeti akadémiának elvégzését. 



Azok a pályázók, akik erdészeti oklevéllel birnak — ha erdő
számtiszti állásra kineveztetnek —, a rendszeresitett illetményeken 
felül nyugdíjba beszámítandó évi 400 korona szaktanul mányi pót
lékban részesülnek. 

Azok a kérvények, melyekhez az erdészeti főiskola, illetőleg 
akadémia végzését igazoló bizonyítvány nincs csatolva, tárgyalás 
nélkül visszaküldetnek. 

Budapest, 1914-ik évi május hó 28-án. 
(34) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



RENDSZERES NÖVÉNYTAN. Irta: dr. Tuzson János. I. Általános rész és a 
virágtalan növények. Ára egyesületi taeoknak 8 K. Bolti ára 10 K. 

A FENYŐFÉLÉK FÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÖVETTANA. Irta: 
dr. Hollendonner Ferencz. Ára tagoknak 16 K, másoknak 25 K. 

A TÖLGY ES TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ara tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K, másoknak 6 K. 

AZ ÁKÁCZFA MONOGRÁFIÁJA. Irta: Vadas Jenő. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 6 K, másoknak 8 K. 

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

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta: Tagányi Károly. 3 kötet. 1906. Ára tagoknak 20 K, nem tagok
nak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 1880—1889. (I—IX.) évfolyam teljesen el
fogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron visszaváltja.) Elfogyott 
továbbá az 1890. (X.), 1892—5., 1899. (XIX.) 1901—3.: (XXI—XXIII.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) 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 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Áz 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 1908. évi XXVIII. évf. ára tagoknak 1 K, másoknak 2 K. 
Az 1909. évi XXIX. évf. ára tagoknak 1 K, másoknak 2 K. 
Az 1910. és 1911. évi (XXX. és XXXI.) évf. ára tagoknak 2 K, másoknak 4 K. 
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 BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta: 

Márton Sándor. Ára tagoknak 4 K 80 fill., másoknak 6 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. Bérmentesítésre 
45 fill. küldendő. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ara 4 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára 1 K 20 fill., 

ill. 90 fill. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K, másoknak 5 K. 
FÁBÓL KÉSZÍTETT CZUKOR ÉS ALKOHOL. Irta: dr. Zemplén Géza. Ára 

tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K- Bérmentesítésre 45 f küldendő be. Kapható 
az Éggenberger-féle könyvkereskedésben is. (Budapest, IV., Kecskeméti-u. 3.) 

NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Elfogyott 
II. füz. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K- III. füzet. Magházas 
növények. Ára 3 K. Irta Fekete Lajos. 



Az Országos Erdészeti Egyesületnél továbbá megrendelhetők a következő 
művek, melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők 25 százalék árenged
ményben részesülnek: 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Irta: Fekete Lajos. Ára 12 K, ill. 9 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMITÁSTAN. Irta: Fekete Lajos. Ara 4 K, ill. 3 K. 

A szerzőknél rendelhetők m e g : 
ERDŐBECSLÉSTAN. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8, ill. 6 K. Kapható 

Fekete Lajos min. tanácsosnál Selmeczbányán. 
ERDŐMIVELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K, 

nem tagoknak 10 K. 
A SELMECZBÁNYAI M. K. ERDOAKADEMIA TÖRTENETE ÉS ISMER

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

ERDŐRENDEZÉSÜNK FEJLESZTÉSÉRŐL. Irta Muzsnay Géza, Zsarnócza 
(Bars m.). Ára 5 K, bérmentesítve 5 K 45 f. 

ERDŐRENDEZÉSTAN. Irta: Muzsnay Géza, Zsarnócza (Bars m.). Ára 10 K 
bérmentesítve, ajánlva 10 K 55 f. 

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 ERDŐ, ANNAK MŰVELÉSE, HASZNAI, VÉDELME ÉS RENDEZÉSE. 
28 ábrával. Irta: Földes János. 1911. Megrendelhető a „Pátria" irod. váll. 
és nyomdai r.-t.-nál, Budapest, IX., Üllői-út 25. Ára 1 K. 

AZ ERDŐHASZNÁLATTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: Szécsi Zsigmond. II. kiadás. 
Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiainál 
Selmeczbánya). 

ÁLTALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta: Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ára o. K. 

ERDŐVEDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K 40 f. 
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta: Fekete Lajos. II. kiadás. 1891.(Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. 
GRAFOSZTATIKA ES VASSZERKEZETEK. Ira: Kövesi Antal. Ára tagoknak 

8 K, másoknak 10 K. (Kapható ugyanott.) 
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 erdőrendező
sége. (Jolsva, Gömör m.) Ára 2 K. , , 

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE Es MÜVELESE. Irta: Vadas Jenő. 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 

ÚTMUTATÁS ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSERE ÉS AZ AZOKKAL VALÓ 
BÁNÁSRA. Irta: Béky Albert. Kapható díjtalanul a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium könyvtárától levelező lapon kifejezett kívánatra. 

A MAGYAR BIRODALOM FONTOSABB FÁSNÖVENYEINEK MAG- ES 
TERMÉSHATÁROZÓJA. Irta: Petricsek Adolf. Selmeczbánya, 1909. Joer
ges Á. özv. és fia kiadása. Ára 1 K 60 f. 

»A VADÁSZ-VIZSLA." Gyakorlati útmutató a vizslanevelés, tanitás, használat 
és gyógykezeléshez. Irta: Stark Dezső főerdész. III. kiadás. Ára 2 K. Meg
rendelhető a „Pátria" irodalmi vállalatnál, Budapest, Üllői-ut 25. 

KEDVEZMÉNY. A dr. Herezel-féle fasor-szanatorium (Budapest, 
VII., Városligeti-fasor 9. sz.) vizgyógyintézetében az Országos Erdészeti 
Egyesület tagja i 2 5 % kedvezményben részesülnek. Kedvezményes 
j egyre szóló utalvány az egyesület t i tkár i hivatala utján kapható. 


