
Az „Erdészeti Lapok" 1915. évi XI—XII. 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 miliiméterenkint 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. 

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
rítja, 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. (1. IV. 3.) 

Pályázati hirdetmény. Alulírott erdőhivatalnál üresedésbe 
jött öt erdőőri, esetleg öt erdőlegényi állás betöltésére ezennel 
pályázat nyittatik. 

A pályázati határidő 1915. évi június hó 30-ika. 
Folyamodni szándékozók életkorukat, szakképzettségüket, ka

tonai kötelezettségüket, feddhetlen előéletüket és egészségi állapotú-



kat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket a fenti határidőig 
alulirott erdőhivatalhoz tartoznak benyújtani. 

Bustyaháza, 1915. évi május hó 14-én. 
(2) M. kir. erdőhivatal. 

Pályázati hirdetmény. 1508/1915. sz. — A zsarnóczai m. kir. 
erdőhivatal pályázatot hirdet 4 főerdőőri, előléptetés esetén 4 erdő
őri, illetve 4 erdőlegényi vagy segéderdőőri állásra. 

Ezen állások közül 1 főerdőőri, illetve 1 erdőőri állásra az 
erdőrendezőségi műszaki segégszolgálat ellátása czéljából van 
rendszeresítve. 

A pályázati kérvények 1915. évi június hó 25-ig az alulirott 
m. kir. erdőhivatalhoz nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kaphatók. 
Zsarnócza, 1915. évi május hóban. 

(3) M. kir. erdőhivatal. 

Pályázati hirdetmény. 2300 1915. sz. — A lugosi m. kir. 
erdőigazgatóság pályázatot hirdet 4 főerdőőri, előléptetés esetén 
7 erdőőri és 2 másod osztályú erdőlegényi állásra. 

Ezen állások mind az erdőgazdaság üzemi és védelmi szol
gálat ellátása czéljából vannak rendszeresítve. 

A pályázati kérvények 1915. évi július hó l-ig az alulirott 
erdőigazgatóságnál nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kaphatók. 
Lúgos, 1915. évi május hó 21-én. 

(4) M. kir. erdőigazgatóság. 

Termelt tölgyhaszonfaeladás. (Erdei rakodókon.) 27584/1 B/l. 
szám. — A zólyomi és erdőbádonyi erdőgondnokságokban kéreg
ben termelt, de kéreg nélkül mért 31947 m3 tölgyhaszonfa, négy 
eladási csoportra osztva, zárt Írásbeli ajánlatok utján fog eladatni. 

Ajánlatok folyó évi június hó 29-én déli 12 óráig nyújtandók 
be Beszterczebányán az erdőigazgatóságnál, ahol azok június hó 
30-ikán délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 



Eladási feltételek, a faanyag csoportosítását és a kikiáltási 
árakat feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boriték a besztercze 
bányai erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Budapest, 1915. évi május hóban. 
(5) M kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pályázati hirdetmény. 1279/915. sz. — A liptóujvári m. kir. 
főerdőhivatal pályázatot hirdet 3 főerdőőri, 1 erdőőri, 3 első-
osztályu erdőlegényi, előléptetés esetén 4 erdőőri, 5 első- és 5-
második osztályú erdőlegényi és 3 első- és 4 második osztályú 
segéderdőőri állásra. 

Mindezen állások az erdőgazdasági üzemi szolgálat ellátása 
czéljából vannak rendszeresítve. 

A pályázati kérvények 1915. évi június hó 30-ikáig az alulirt 
m. kir. főerdőhivatalhoz nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul haphatók. 
Liptóujvár, 1915. évi május hó 25-én. 

(6) M. kir. főerdőhivatal. 

Pályázati hirdetmény. 1059/1915. sz. — A lippai m. kir. 
főerdőhivatal pályázatot hirdet 8 főerdőőri, 1 erdőőri, 1 I-ső osz
tályú segéderdőőri, illetve előléptetés esetén 9 erdőőri, 10 I-ső 
osztályú erdőlegényi vagy segéderdőőri s ugyanannyi Il-od osz
tályú erdőlegényi vagy segéderdőőri állásra. 

Ezen állások közül 1 főerdőőri állás az erdőrendezőségi mű
szaki segédszolgálat ellátása czéljából van rendszeresítve. 

A pályázati kérvények 1915. évi július hó 10-ig az alulírott 
m. kir. főerdőhivatalhoz nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kaphatók. 
Lippa, 1915. évi május hó 27-én. 

(7) M. kir. főerdőhivatal. 

Termelt fenyőhaszonfaeladás. (Erdei rakodókon.) 1961/1915. 
szám. — A szélaknai erdőgondnokságban termelt és a selmecz-
bánya-báti állami ut mentén lévő rakodókon elhelyezett 11564 /7z a 

fenyőhaszonfa, 5542 folyóméter fenyőrud és 2293 drb. fenyő-
erdeilécz két eladási csoportra megosztva, zárt írásbeli ajánlatok 
utján fog eladatni. 



Ajánlatok legkésőbb 1515. évi június hó 21-én d. u. 5 óráig 
nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdőhivatalnál, ahol azok 
június hó 22-én délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Részletes adatok, árverési és egyúttal szerződési feltételek, 
ajánlati űrlap és boriték a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalnál szerez
hetők be. 

Zsarnócza, 1915. évi május hóban. 
(8) M. kir. erdó'hivatal. 

Faeladási h i rde tmény. 1905/1915. szám. — Körmöczbánya 
város eladja a tulajdonát képező és Alsóstubnya erdőgondnokságá
hoz tartozó „B" gazdasági osztály 5 tag 14. sz. erdőrészletében 
1915. évben kitermelt és a vágásterületen fekvő 347 drb. = 387.727 ms 

luczfenyőhaszonfatömeget Körmöczbányán a városháza tanács
termében 1915. évi június hó 30-án d. e. 10 órakor megtartandó 
zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli árverésen. 

Kikiáltási ár négyezerhétszáz (4700) K. Bánatpénz ötszáz 500 K 
készpénz, vagy egyezer (1000) K névértékű 4%-os magyar korona
járadék, avagy 6%-os hadikölcsönkötvény-értékpapir. Utó- vagy 
távirati, valamint a feltételektől eltérő és a fentjelzett időpont után 
beterjesztett ajánlatok nem fogadtatnak el. A szabályszerű bánat
pénzzel, bélyeggel ellátott Írásbeli ajánlatok ezen czim alatt: 
„Ajánlat az alsóstubnyai «B" üzemosztályban kitermelt fenyőfára" 
a fentjelzett időpontig a város polgármesteri hivatalánál nyújtan
dók be. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a város alsóstub
nyai és felsőturcseki erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Körmöczbánya, 1915. évi június hó 2-án. 
(9) Szmettanovits 

polgármester. 

Termelt fenyőhaszonfaanyagok eladása. 1645/1915. sz. — 
A liptóujvári főerdőhivatal likavai, fenyőházai, oszadai és vichodnai 
erdőgondnokságaiban, valamint a liptóujvári faraktárban készletezett 
750 ürm3 hántatlan és 2270 ürm3 hántott fenyőműhasábfa, továbbá 
1620"4 m3 selejtes lucz- és jegenyefenyő szál- és rönkőfa hat (6) 
eladási csoportra megosztva, zárt Írásbeli ajánlatok utján kerül 
eladásra. 



Az ajánlatok, melyek legkésőbben 1915. évi június hó 25-én 
délután 5 óráig nyújtandók be Liptóujváron a m. kir. főerdőhiva
talnál, június hó 26-án délelőtt 10 órakor fognak a főerdőhivatal 
helyiségében nyilvánosan felbontatni. 

Az eladásra bocsátott faanyagok részletezését, a kikiáltási 
árakat feltüntető egybeállítás, az árverési feltételek, valamint az 
ajánlati űrlap és boríték a liptóujvári főerdőhivatalnál beszerezhetők. 

Liptóujvár, 1915. évi május hóban. 
(10) A m. kir. főerdőhivatal. 

Hirdetmény. 3565/1915. sz. — Beszterczebánya szab. kir. város 
tanácsa közhírré teszi, hogy a városi erdőbirtok „A" üzemosztályába 
sorozott II—VII. vágássorozataiban a hivatalos fahasználati tervek 
értelmében, az 1916—1920. években, vagyis öt egymásután követ
kező éven át, házikezelés utján, illetve a városi erdőhivatal által 
kitermelendő és az erdei rakodókon átadandó évi mintegy 8000 ms 

fenyőhaszonfa, nemkülönben a szél és törésekből, valamint a szú 
és más rovarirtásokból termelendő lucz-, jegenye- és erdeifenyő 
és szerszámfa, 1915. évi július hó 15. napján (csütörtökön) d. e. 
10 órakor a városház tanácstermében, zárt Írásbeli versenytárgyalás 
utján fog eladatni. 

A kikiáltási árak a következők: 
Fenyőhaszonfa (lucz-, jegenye- és erdeifenyő): 

1. 12—19 cm középátmérőig /7z3-ként 10 K 50 f 
2. 20—28 cm középátmérőig //z3-ként 14 K — f 
3. 29 cm középátmérőtől vastagabb z^-ként 16 K 50 f 

Bánatpénzképen leteendő 9000 (kilenczezer) K készpénzben, 
vagy pedig óvadékképes értékpapírokban. 

Az ajánlatok, a versenytárgyalás megkezdése előtt, a polgár
mester kezeihez benyújthatók. 

A városi tanács kijelenti, hogy az eladásra kerülő fatömeg a 
kikiáltási áron alul nem fog eladatni. 

Az ajánlatban kiteendő, hogy az ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri és azokat magára nézve kötelezőknek 
elfogadja. 



Kellően fel nem szerelt, valamint távirati és utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

Végül megjegyeztetik, hogy az árverési és a szerződési fel
tételek a városi erdőhivatalnál megtekinthetők, ahol egyúttal az 
ajánlati űrlapok is beszerezhetők. 

Beszterczebánya, 1915. évi június hó 3-án. 
(11) Csesznák Gyula s. k. 

kir. tanácsos, polgármester. 

Tölgyrönkők 2—7 méter hosszu, mintegy 242-7 ms 31 cm-től 
felfelé és 174 m% 21—30 cm vastagság közölt eladó. Vasútállomás 
Rédics (Zala megye). Az anyagot: Herczegi erdőgondnokság 
Zsitkócz, u. p. Lendvavásárhely kívánatra helyszínén bemutatja. 

Ajánlatok f. évi július hó 25-ig herczegi központi igazgatóság 
Kismarton küldendők, honnét az esetleg még szükséges felvilágosí
tás is adatik. 
(12) Herczegi központi igazgatóság. 

Malomkőbánya-bérbeadás i h i rde tmény . 27589/1915/I/B/l. 
szám. — A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kerületében, Geletnek 
község határában fekvő kincstári trachyt-kőbányák kihasználási 
joga az 1915. évi július hó 1-től 1918. évi június hó 30-ig terjedő 
három évre, az erdőhivatal tanácstermében 1915. évi június hó 
24. napján délelőtt 10 órakor nyilvános versenytárgyaláson bérbe 
fog adatni. 

Az Írásbeli ajánlatok folyó évi június havának 23. napján 
délután 4 óráig nyújtandók be a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalnál. 

A kikiáltási egységárak jegyzéke, a részletes árverési és szerző
dést feltételek, ajánlati űrlap és boriték a zsarnóczai m. kir. erdő
hivatalnál megszerezhetők. 

Budapest, 1915. 
(13) Földmivelésügyi miniszter. 

Tölgydongaeladás . 1597/1915. szám. — Az aradi kincstári 
erdőgondnokság „Vöröskereszt" nevü rakodóján készletezett mint
egy 4015 akó tölgydonga hét (7) eladási csoportban, zárt Írásbeli 
versenytárgyalás utján fog eladatni. 



Az ajánlatok 1915. évi július hó 1-én déli 12 óráig nyújtan
dók be az alulirt m. kir. főerdőhivatalnál, hol azok július hó 2-án 
délelőtt 9 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlap és boríték a m. kir. főerdőhivatalnál Lippa (Temes 
megye) és a kincstári erdőgondnokságnál Arad (Vécsey-utcza 11.) 
díjmentesen szerezhetők be. 

Lippa, 1915. évi június hóban. 
(14) M. kir. főerdőhivatal. 

Erdészi vagy pagonyerdészi állást keres egy középkorú, kis 
családu, erőteljes, energikus erdész. Erdészeti és vadászati teendők
ben nagy gyakorlattal bir. Négy nyelvet beszél. A háború tartamára 
esetleg helyettesi állást is elfogad. Czim a kiadóhivatalban. (15) 
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