
Az „Erdészeti Lapok" 1915. évi XV—XVI. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

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

D í j s z a b á s . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagj 
jnnél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milMméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
Idsebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak, 
ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mel lék le tek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammoti-
tént 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Erdészi vagy intézői állást keres mielőbbi belépésre 36 éves, 
keresztény, teljesen hadmentes, kiscsaládu, kauezióképes, Magyar-
óvárt végzett intéző, ki 15 éven át nagy uradalom mezőjét és erdejét 
önállóan kezelte, van erdészeti szakvizsgája is. Kitűnő becslő és 
mérnök, a fáczán és nagyvad tenyésztését érti, azonkivül a fürész-
és malomkezelésben is elsőrendű szakerő. Szives ajánlatokat a 
kiadóhivatal „Szatmári" jelige alatt továbbit. (1) 

Termelt tölgy- és szilhaszonfaeladás. 2359/1915. szám. — 
Az apatini m. kir. erdőhivatalhoz tartozó apatini m. kir. erdő
gondnokság Gájspitz nevű vágásában 552 ms tölgy- és 16 m% 

szilhaszonfa az 1915. évi augusztus hó 24-én délelőtt 9 órakor a 
helyszínén megtartandó nyilvános szóbeli árverésen egy eladási 
csoportban eladatik. 

Az árverési és szerződési feltételek az apatini erdőgondnok
ságnál betekinthetők. 

Apatin, 1915. évi július hóban. 
(2) M. kir. erdőhivatal. 

Faárverési hirdetmény. 1120/1915. sz. — Alulirt községi 
elöljáróság közhírré teszi, miszerint Barczarozsnyó község az 
alább megnevezendő „Burggrund"-ban fekvő fatömeget 1915. év 
augusztus hó 24-én d. e. ÍIV2 órakor Barczarozsnyó községi 



irodájában zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli árverésen 
el fogja árverezni. Az árverés tárgyát képezi 1382Vs öl bükktüzifa 
és 315 3/4 bükkgalyfa. 

Kikiáltási ár 24.646 korona, mely összegnek 10°/o-a az árverezés 
megkezdése előtt készpénzben avagy óvadékképes értékpapírban 
leteendő. 

Becsáron alul nem fog eladatni. Utóajánlatok nem fognak 
figyelembe vétetni. A részletes becslés adatai alulirt elöljáróságnál 
megtekinthetők. 

Barczarozsnyó, 1915. évi július hó 21-én. 

Erdő- és fürésztulajdonosok f igyelmébe! Bel- és külföldi 
tőkeerős előfizetőink következő kész anyagban, esetleg kedvező 
fekvésű döntött vagy dönthető erdőre ajánlatot kérnek: Diófa, 
kőrisfa, szilfa, tölgy-, jávor-, hárs-, gyertyán-, topoly-, lucz- és 
jegenyefenyőgömbfára és fürészelt árura, bányafára, talpfára, 
cserkéregre, faszénre és tűzifára a hely, mennyiség, ár, méretek 
és fizetési feltételek megjelölésével „A Fakereskedelem" kiadó
hivatalához Budapest, V, Visegrádi- utcza 4. (4) 

Erdészi állást keres mielőbbi belépésre középiskolát végzett, 
teljesen hadmentes, kiscsaládu 37 éves erdész, nagy uradalomban 
16 évi praxissal, kitűnő mérnök. Szives ajánlatokat a kiadóhivatal 
„Tiszai" jelige alatt továbbit. (5) 

Pályázat. 5605/1915. szám. — Körmöczbánya m. kir. r. t. 
főbányavárosnál nyugdíjazás folytán üresedésbe jutott „városi 
erdőügyi tanácsnok"-i, nemkülönben ennek betöltése folytán esetleg 
megüresedhető egy „városi erdőmester"-i, végül az újonnan szer
vezett I. osztályú erdőtiszti állásra pályázatot hirdetek. 

I. A városi erdőügyi tanácsnoki (a városi erdőhivatal főnöke) 
állással a következő javadalmazás jár: 

a) évi 3600 K kezdőfizetés; 
b) évi 650 K lakáspénz (esetleg természetbeni lakás); 
c) évi 48 ürköbméter keménytüzifailletmény lakásához fuvarozva; 

Bosch János s. k. 
b i ró . 

Krummel Reinhardt s. k. 
jegyző. 



d) 15 kat. hold földilletmény, mely azon esetben, ha az erdő
ügyi tanácsnok arra természetben igényt nem tart, vagy ha a város 
nincsen abban a helyzetben, hogy azt neki természetben adja, kat. 
holdanként 20 K-val számítva a városi házipénztár terhére meg
válthatja. 

II. A városi erdőmesteri állással a következő javadalmazás van 
összekötve: 

a) évi 2600 K kezdőfizetés; 
b) évi 500 K lakáspénz, illetve ugy az alsóstubnyai, mint felső-

turcseki erdőmesteri állással természetbeni lakás. 
c) mindkét erdőmesteri állással évi 48 ürköbméter kemény 

tűzifa lakásukhoz fuvarozva; 
d) az alsóstubnyai erdőmesteri állással évi 1200 K lóátalány 

és az ezen állomással összekötött földilletmény haszonélvezete; a 
felsőturcseki erdőmesteri állással évi 800 K utiátalány és az ezen 
állomással összekötött földilletmény haszonélvezete. 

III. A városi I. osztályú erdőtiszti állással a következő javadal
mazás jár: 

a) évi 2000 K kezdőfizetés; 
b) évi 450 K lakáspénz; 
c) évi 40ürköbméterkemény tüzifailletmény lakásához fuvarozva; 
d) évi 600 K utiátalány; 
e) 10 kat. hold földilletmény, mely azon esetben, ha az I. osztályú 

erdőtiszt arra természetben igényt nem tart, vagy a város nincsen 
abban a helyzetben, hogy azt neki természetben adja, kat. holdan
ként 20 K-val számítva a városi pénztár terhére megválthatja. 

A városi tisztviselők az egyes fizetési osztályok magasabb 
fizetési fokozataiban általában 4—4 évenként lépnek elő és a városi 
tisztviselők és alkalmazottak illetményeiről és egyéb szervezeti 
módosításokról szóló szabályrendelet 6. §-ában körvonal ózott alapon 
és módozatok mellett mindannyinak nyugdíjigénybe beszámítandó 
bizonyos szolgálati pótlékra és ugyanezen szabályrendelet 9. §-a 
értelmében az 1912. évi XXXV. t.-cz.-ben az állami tisztviselők stb. 
részére megállapított családi pótlékra van igénye. 

Megjegyzem továbbá, hogy Körmöczbánya sz. kir. r. t. főbánya-
város alkalmazottainak, valamint özvegyeinek és árváinak ellátásáról 
szóló szabályrendelet 31. §-a intézkedései szerint, közvetlenül ezen 



város szolgálatába lépés előtt ugy az államnál, mint különböző 
kötelékekben az államéval egyenlőnek tekintendő szolgálatokban, 
vármegyei és városi törvényhatóságoknál, rendezett tanácsú városok
nál eltöltött mindazon szolgálatot, amely az állami alkalmazottak 
szolgálati idejének megállapításánál az államnál beszámítás tárgyát 
képezné, az ezen város kötelékében eltöltött szolgálati idővel teljesen 
egyenlőnek kell tekinteni, az 1912. évi LVIII. t.-cz. 19. §-a értelmé
ben azonban csak azon alkalmazottakra nézve, akiknek ezen város 
szolgálatába való átlépése a városi nyugdíjintézet létesítése után 
történt s a rendezett tanácsú városokból átlépettekre nézve csak 
abban az esetben, ha azon város, amelynek kötelékéből az átlépés 
történt, az átlépés időpontjában az 1912. évi LVIII. t.-cz. 19. §-ában 
megkívánt feltételeket már teljesítette s a viszonosságot kimondotta. 

Az 1919. évben bekövetkezendő általános tisztújításig terjedő 
megbízatással betöltendő állásokkal kapcsolatos hatáskör, valamint 
a megkívánt minősítés tekintetében a városi szervezési szabály
rendelet, továbbá az 1886. évi XXII. t.-cz. 69., 73., 74. és 75. §-ai, 
továbbá az 1912. évi LVIII. t.-cz. 22. és 27. §-ai, nemkülönben az 
1883. évi I. t.-cz. 12. és az 1879. évi XXXI. t.-cz. 36. §-a az 
irányadó. 

Körmöczbánya város szolgálatában nem álló pályázók egész
ségi állapotukat és testi épségüket hatósági orvosi bizonyitványnyal 
igazolni tartoznak. 

Felhívom ennélfogva mindazokat, kik a szóban levő állások 
egyikét elnyerni óhajtják, hogy kellően felszerelt kérvényeiket 
Körmöczbánya sz. kir. r. t. főbányaváros polgármesterénél 1915. évi 
augusztus hó 31-ikének déli 12 órájáig annál inkább adják be, 
mert a későbben érkező kérvényeket figyelembe venni nem fogom. 

A választás határnapjának kitűzése iránt a pályázati határidő
nek letelte után fogok intézkedni. 

Aranyosmarót, 1915. évi július hó 22-én. 
(6) Mailáth 

alispán. 

Faárverés i h i rde tmény. — A Felsőbánya tulajdonát képező 
erdő „C" üzemosztályban kijelölt 2280 kat. holdnyi tiz évi 
vágásterületén lévő s a becslés szerint 7296 /rc3-nyi bükkmű- és 



41.268 m3-nyi bükktüzifa fatömegére nyilvános Írásbeli árverés 
íog tartatni. 

Az ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott, zárt Írásbeli aján
latok legkésőbb 1915. évi augusztus hó 25-nek délelőtt 10 órájáig 
Felsőbánya polgármesteri hivatalánál nyújtandók be. A benyújtott 
ajánlatok a jelzett időpontban az árverést vezető kiküldött által a 
városháza tanácstermében nyilvánosan felbontatnak. 

Kikiáltási ár, melyen alól a fatömeg nem adatik el, 75.000 K. 
Bánatpénz 7500 K. Távirati és utóajánlatok, valamint a bánat
pénzt és azon nyilatkozatot, hogy ajánlattévő az árverési és szer
ződési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti, nem tartal
mazó ajánlatok nem fogadtatnak el. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a nagybányni 
m. kir. járási erdőgondnokságnál és a polgármesteri hivatalnál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Felsőbánya, 1915. évi július hó 28-án. 
(7) Farkas Jenő 

polgármester. 

Faeladási hirdetmény. A vulcsesdi (Hunyad vármegye, dév;;i 
szolgabírói járás) gör. kel. egyház tulajdonát képező erdő mintegy 
8 5 kat. hold területén található és 277 tömörköbméterre becsült tölgy-, 
vegyesen bánya-, vékonyabb épületi, szerszám- és mezőgazdasági 
czélokra alkalmas fa, valamint 553 ürköbméterre becsült vegyes 
vastagságú tölgy- és bükkdorongtüzifa felsőbb engedély folytán 
1915. évi szeptember hó 6-án reggel 8 órakor Vulcsesden a gör. 
kel. lelkészi hivatalnál nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli ajánlat 
utján legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 

Kikiáltási ára 3322 K 
Bánatpénz 330 K 
Az erdő állami uton Branyicska vasúti állomástól 3 -5, Déva 

városától pedig 12-0 kilométer távolságra fekszik. 
A részletes árverési és szerződési feltételek a dévai m. kir. 

járási erdőgondnokságnál és Vulcsesden a gör. kel. lelkészi hivatal
nál megtekinthetők. 

Vulcsesd, 1915. évi augusztus hó 3-án. 
(8) Egyházgondnokság. 



Termelt luczkéregeladás. (Vasúti rakodón.) 4191/1915. 
szám. — A laposnyai m. kir. erdőgondnokság által termelt és 
a görgényvölgyi erdei vasút herbusi állomására leszállítandó 
mintegy 850 q luezkéreg zárt Írásbeli ajánlatok utján eladatni fog. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1915. évi augusztus hó 23-án déli 
12 óráig a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be 
és 1915. évi augusztus hó 24-én délelőtt 10 órakor az erdőigaz
gatóság helyiségében nyilvánosan bontatnak fel. 

Az árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és borítékok 
a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Kolozsvár, 1915. évi augusztus hó 3-án. 
(9) M. kir. erdőigazgatóság. 

Gesztenye-, éger - és cseresznyetörzsek e ladása tövön. 
104838/1915/I/B/3. szám. — A vranovinai kir. erdőgondnokság 
Vl-ik vágássorozatában ezidei használatra kijelölt, mintegy 2870 m3 

gesztenye és 28 m3 éger és cseresznye faanyagok, zárt írásbeli 
ajánlatok utján fognak eladatni. 

Az ajánlatok 1915. évi augusztus hó 22-én délelőtt 11 óráig 
nyújtandók be a zágrábi kir. erdőigazgatóságnál, ahol azok a 
következő napon délelőtt 10 órakor a tanácsteremben nyilvánosan 
felbontatni fognak. 

A becsült faanyagok részletezése, az árverési és szerződési 
feltételek, ajánlati űrlapok, borítékok a zágrábi kir. erdőigazgató
ságnál vagy a vranovinai kir. erdőgondnokságnál, u. p. Topusko 
szerezhetők be. 
(10) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Termelt tö lgy- és szilhaszonfa, va lamin t cser- és tölgy-
tüzifaeladás. 2585/1915. sz. — Az apatini m. kir. erdőhivatalhoz 
tartozó apatini m. kir. erdőgondnokság Gájspitz nevü vágásában 
készletben lévő 3T7 tm3 tölgy- és 4 -55 tm3 szilhaszonfa, továbbá 
570 ürm cserhasáb, 200 ürm tölgyhasáb, 41 ürm kemény I. oszt. 
dorong, 178 ürm kemény II. oszt. dorong, 17 ürm kemény selejtes
és 503 ürm kemény tuskófa a helyszínén 1915. évi szeptember 



hó 6-án és következő napjain megtartandó nyilvános szóbeli ár
verésen kisebb részletekben kerül eladásra. 

Az árverési és szerződési feltételek az apatini m. kir. erdő
gondnokságnál megtudhatók. 

Apatin, 1915. évi augusztus hóban. 
(11) M. kir. erdőhivatal. 
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