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Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1910. évi XV. 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-
kint 25 koronával magasabb árért meilékeltetnek. 

BÓRA-rendszeríi szab, asztallapos és 
hosszfa-szállitó kocsi és csoportfék 

rendszere. 
Gyakorlati tények alapján bebi

zonyult, hogy azon iparvasuti alvázas 
kocsi-rendszerek, melyeknél az ütközők 
és fékező-állványok az alvázakra van
nak szerelve, a legéletveszélyesebb és 
legdrágább üzemet nyújtják. Az ily 
kocsikkal lebonyolított üzemnél, a fele
lőssé tett üzemtulajdonos, vagy üzem

vezető sohasem tudhatja, mely pillanatban fordulhat elő halálos kimenetelű 
baleset, amiért a törvény a rossz kocsirendszer helyett, őt teszi felelőssé. 

Iparvasutaknál eddig a különféle üzemigények folytán, ezen elavult, 
torzrendszerü kocsikat nem tudták elkerülni. Mig most már a Bóra-féle 
Európaszerte ismert és alkalmazásban lévő, mindenütt kitűnően bevált alvázas 
kocsi- és fékrendszerekkel, azok az összes üzemágaknál kiküszöbölhetők. 

Minden üzemtulajdonos érdeke azt kívánja, hogy a már meglévő régi 
és rosszrendszerü kocsijait Bóra-rendszerre alakittassa át. Uj kocsik beszer
zésénél pedig a régi rendszerűt még ingyen se fogadja el, mert azok drága 
üzemük folytán, úgyis többszörösen megfizettetnék magukat. 

A régi rendszerüeknek Bóra-rendszerüvé való átalakítási költsége 1 év 
alatt, a teljesen uj kocsik beszerzési ára pedig 3—4 év alatt — az üzemnél 
elért megtakarításokból — amortizálódik. 

Aki a régi rendszerek hátrányait kikerülni s a Bóra-rendszerek előnyeit 
üzeménél kihasználni akarja, olvassa el ismertető leírásomat, melyet kívá
natra megküldök, hogy megismerhessék azon körülményeket, melyektől 
személyzetük életbiztonsága és üzemük anyagi eredménye függ. 

(1. X X I V . 6.) BÓRA ELEMÉR, Gnrahonez, Arad megye. 



llí fnlflflirri * 5 szabadalom. Legmagasabb ki-
UJ lUIUIUIUi tiintelések. Gyorsan, könnyen és 
megbízhatóan dolgozik. Földmunkálatokra, fúrá
sokra, talajvizsgálatokra, ültetísre, rudak és osz
lopok állítására és sok más czélra. Fúrók 60—400 
*V, átm. Nagy mtinkamegtakaritás. Olcsó árak. 

S K S T E. Jasmin, Hamburg 30. el. Lehmweg 30. Deutschland. 

Faeladási hirdetmény. 529/1910. 
szám. — Ouráró község (Szeben vár
megye) eladja a tulajdonát képező 
Foltea nevü erdőrészben a nagyméltó
ságú földmivelésügyi m. kir. minisz
ter urnák 1908. évi 26358/I/A 2. és 
66800 /I /A/2. számú rendeleteivel enge
délyezett 285-89 kat. hold területen 
található, mintegy 23.425-2 m3 lucz-
fenyő és 3777 - 5 m3 jegenyefenyő kéreg
nélküli műfára, valamint 23.338 -2 m3 

bükk- és 365 m3 nyir- és nyártüzifára 
becsült fatömeget folyó évi augusztus 

hó 10-én d. u. 3 órakor Ouráró községházánál, zárt írásbeli ajánla
tokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen. 

Kikiáltási ár 155.497 K 60 f. 
Bánatpénz 15.550 K. 
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek, 
írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csatolandó. 
Az általános árverési és szerződési feltételek Guráró község 

elöljáróságánál és a szelistyei m. kir. járási erdőgondnokságnál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Megjegyeztetik, hogy az eladásra kerülő erdő, az usztatásra 
alkalmas és arra berendezett Kis- és Nagyczibin patakok mellett 
fekszik, melyeken az erdőbirtokos község usztatási joggal bir. 

Guráró, 1910. évi június hó 12-én. 
(5. III. 3.) A községi elöljáróság. 

Pályázati hirdetmény. A kir. közalap, erdőtisztek személy
zeti létszámában egy, a X . fizetési osztályba sorozott s évi 1600 K 
fizetéssel, az 1904. évi I. t.-cz. alapján járó személyi pótlékkal s a 
törvényszerű lakpénzzel, továbbá 40 ürm. vegyes kemény tűzifával és 
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6 kat. hold földilletménynyel javadalmazott erdészi és két évi 1200 K 
segélydij, évi 240 K lakpénz és évi 10 ürm. vegyes kemény hasáb-
tüzifával javadalmazott erdőgyakornoki állásra pályázatot hirdetek. 

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy érettségi bizonyitványnyal, 
a selmeczbányai erdészeti főiskolán előirt tanulmányok bevégzését 
igazoló főiskolai leczkekönyvvel, az erdészeti államvizsgának bel
földön történt letételét igazoló erdészeti oklevéllel, illetve erdő
gyakornokok csak a főiskolai tanulmányok bevégzését igazoló 
leczkekönyvvel, továbbá ép és erős testalkatukat, különösen jól 
látó-, halló- és beszélőképességüket igazoló s kincstári erdészeti 
orvos, vármegyei főorvos, vagy honvédtörzsorvos által kiállított 
bizonyitványnyal, valamint életkorukról és illetőségükről tanúskodó 
anyakönyvi kivonattal, a hivatalos magyar nyelvnek szóban és 
írásban való tökéletes bírását, katonai kötelezettségi viszonyukat, 
feddhetetlen előéletüket s a már alkalmazásban állók eddigi alkal
maztatásukat is igazoló okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt 
kérvényeiket f. é. augusztus hó 15-ig és pedig az állami szolgá
latban levők felettes hatóságuk utján, az állami szolgálatban nem 
állók pedig a székhelyükre nézve illetékes főispán, vagy a selmecz
bányai főiskola rektori hivatal utján nyújtsák be. 

Budapest, 1910. évi június hó 21-én. 
(6. II. 2.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium. 

Sktí\S jó brünni posztót 
legjutányosabb gyári árakon szállít 

ETZLER ÉS DOSTAL BRÜNN 
S e l t w e d e n g a s s e íi.yi.s.) 

Számos magyar erdőhivatal egyenruhaszövet szállítói. 
A gyárból való közvetlen bevásárlás n a g y e l ő n y n y e l jár. 
6SW Dus mintagyüjtemény megtekintésre bérmentve. 

Kincstári vadászterület bérbeadása. 36989/VII/A/2. sz. — 
A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó bródi erdő
gondnokság kezelése alatt álló Madarasalja 6292 kat. holdas vadász
terület vadászati jogának az 1910. év szeptember 1-től 1921. év 
márczius 31-ig terjedő 10 év és 7 hónapra leendő bérbeadása iránt 



a zsarnóczai m. kir. erdőhivatal helyiségében 1910. évi augusztus 
10-én d. e. 10 órakor zárt írásbeli versenytárgyalás fog tartatni. 

Vadállomány: őz, vaddisznó, apróvad. 
Kikiáltási ár évi 1000 korona haszonbér. 
Bánatpénz: 100 korona. 
Az árverésen részt vehet minden önrendelkezési joggal biró 

magyar honpolgár, társulatok azonban, valamint állami tisztviselők 
ki vannak zárva. 

Bővebb felvilágosítás a földmivelésügyi minisztérium vadászati 
(VI1/A/2.) osztályában, továbbá a zsarnóczai erdőhivatalnál szerezhető. 

Budapest, 1910. évi július hó 7-én. 
(7) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Hirdetmény a Klestevieza nevü kincstári puszta bérletéről. 
3559 1910. sz. — A martinczi adóközség területén lévő Klestevieza 
nevü puszta és gazdasági épületek 1910. év október hó 1-től 1920 
szeptember hó végéig terjedő 10 évi mezőgazdasági bérlete tárgyá
ban a vinkovezei kir. főerdőhivatalnál 1910. év augusztus hó ló-án 
délelőtt 10 órakor nyilvános Írásbeli ajánlati versenytárgyalás fog 
megtartatni. 

A puszta területe 621 kat. hold és 675 D 0 . 
Koronás bélyeggel ellátott Írásbeli ajánlatokat az árverés meg

kezdésére kitűzött óra előtt kell a főerdőhivatalnál átadni, melyek
ben ajánlattevő határozottan kinyilatkoztatni tartozik, hogy az 
általános árverési feltételeket s az ezzel kapcsolatos szerződési fel
tételeket ismeri, s hogy azokat feltétlenül elfogadja. 

Az írásbeli ajánlatok jól lepecsételt, 7550 korona készpénz 
vagy biztosítékul elfogadható értékpapírokból álló bánatpénzzel 
ellátva nyújtandók be. 

Az évi bér mint kikiáltási ár 15.100 koronában állapittatik meg. 
A közelebbi árverési és szerződési feltételek alulírott főerdő

hivatalnál megtekinthetők. 
Vinkovczi, 1910. évi július hó 14-én. 

(8) Kir. főerdőhivatal. 

Tölgyfaeladás. 289/1908. sz. — A huszti koronavárosi köz
birtokosság 1910. évi szeptember hó 12-én d. e. 9 órakor a huszti 
városháza tanácstermében tartandó, zárt írásbeli ajánlatok tárgyalá-
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sával egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladja — részletenként 
vagy egészben — a Dubrova nevü, sikfekvésü, a huszti vasúti állo
mástól 2—7 km-re eső erdejében mintegy 1127 kat. hold hét 
részletre osztott, legelővé átalakítandó területen tövön kibélyegzett, 
és a máramarosszigeti m. kir. állami erdőhivatal által törzsenkénti 
felvétellel felbecsült, alább részletezett 81.131 darab tölgyfát. 

I. erdőrészlet, mintegy 160 kat. hold 8520 törzs, 14.308 m3 

fatömeggel, amelyből 9976 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
ára 324.030 korona. 

II. erdőrészlet, mintegy 245 kat. hold 14.811 törzs, 31.324 m3 

fatömeggel, amelyből 21.656 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
ára 723.606 korona. 

III. erdőrészlet, mintegy 280 kat. hold 5073 törzs, 6890 m3 

fatömeggel, amelyből 4592 ms kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
ára 171.605 korona. 

IV. erdőrészlet, mintegy 225 kat. hold 21.165 törzs, 12.683 m3 

fatömeggel, amelyből 8839 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
ára 268.215 korona. 

V. erdőrészlet, mintegy 100 kat. hold 13.175 törzs, 7698 m% 

fatömeggel, amelyből 5737 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
ára 150.397 korona. 

VI. erdőrészlet, mintegy 35 kat. hold 6419 törzs, 4285 m3 fatömeg
gel, amelyből 3259 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási ára 81.755 
korona. 

VII. erdőrészlet, mintegy 82 kat. hold 11.968 törzs, 6839 m3 

fatömeggel, amelyből 5195 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
ára 131.406 korona. 

Egészben összesen 1127 kat. hold 81.131 törzs, 84.027 ms 

fatömeggel, amelyből 59.254 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
ára 1,851.014 korona. 

4 Bánatpénz a kikiáltási ár 10 (tiz) százaléka. 
A részletes fatömeg- és értékbecslési munkálat, továbbá az~ 

eladási és szerződési feltételek betekinthetők a máramarosszigeti 
m. kir. állami erdőhivatalnál, valamennyi máramarosmegyei m. 
kir. járási erdőgondnokságnál és alulírott közbirtokossági elnöknél, 
akinél ezen munkálatokból minden érdeklődő kaphat — amig a 
készlet tart — egy-egy nyomtatott példányt is. 



Az érdeklődők helyszíni megszemlélés végett forduljanak a 
közbirtokosság elnökéhez vagy a huszti m. kir. járási erdőgond
noksághoz. 

Huszt (Máramaros megye), 1910. évi július hó 7-én. 

Tűzifa- és faszéneladási hirdetmény. 17946/910/1 B l . s z . -
A nagybányai m. kir. főerdőhivatal helyiségében 1910-ik évi 
augusztus hó 17-én d. e. 10 órakor zárt Írásbeli ajánlatok benyúj
tásával nyilvános versenytárgyaláson eladásra kerül: 

1. A laposbányai m. kir. erdőgondnokságban a kincstár által 
már kitermelt s illetve három éven át még termelendő és a buság-
misztótfalvi vasúti állomásra beszállítva átadandó és mintegy 8000 
ürm3 bükkhasábfa. 

2. A láposbányai m. kir. erdőgondnokságban az erdőkincstár 
által három éven át termelendő és a buság-misztótfalvi vasúti 
állomáson kocsikba rakva átadandó évi mintegy 6000 métermázsa 
bükkfaszén. 

Kikiáltási ára a tűzifának ürméterenként négy (4) korona, a 
faszénnek q-ként 3 (három) korona 50 fillér. Ajánlatok a tűzifára 
és a faszénre külön-külön teendők. 

Az árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték 
a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál és a láposbányai m. kir. 
erdőgondnokságnál díjmentesen megszerezhetők. 

Budapest, 1910. évi július hóban. 

Betöltendő főerdészi ál lás. Alulírott uradalmi főbérnökség-
nél főerdészi állás betöltendő 1910. év október hó elsején. 

Az 1879. évi X X X I . törvényczikkben előirt képesítéssel biró 
államvizsgázott erdészek, bizonyitvánmásolátokkal felszerelt pályázati 
kérvényeiket Uradalmi Főbérnökség Alsólendva czimre terjeszszék 
be, hol az állással járó javadalmazás és egyéb feltételek is meg
tudhatók. (11) 

(9. II. 1.) Dán Lajos 
közbirtokossági elnök. 

(10) A m. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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Árverési hirdetmény. 1929/1910. közig. sz. — Fogaras vár
megye fogarasi járásában fekvő Marginen község a tulajdonát 
képező erdő „Ocsu" nevü erdőrészében, az „A" üzemosztály I. tag 
1—5. számú osztagaiban 155*63 kat. holdon lévő fenyő- és bükkfa
termést, a közigazgatási erdészeti albizottság 2678/1905. és a vár
megye törvényhatósági bizottságának 1910. évi 34. alispáni szám 
alatt kelt véghatározatával nyert engedély alapján 1910. évi augusztus 
hó 25-ik napján délelőtt 9 órakor Marginen község irodájában 
nyilvános árverésen eladja. 

Az erdőrész törzsönkénti kiszámlálással becsültetett be és 13.600 
darab luczfenyőtörzs találtatott, 10.518 m3 fatömeggel, azonkivül 
34.383 m3 bükkhasáb- és 11.344 m3 bükkdorongfa, amely meny-
nyiség egy tömegben, egyszerre fog eladatni. 

Kikiáltási ár 84.271 korona; a faanyag a kikiáltási áron alul 
is eladatik. 

Árverezők kötelesek az árverezés megkezdése előtt 10°/o bánat
pénzt készpénzben, avagy hazai állampapírokban az árverező 
bizottság elnökének kezeihez letenni. A 10°/o bánatpénzzel ellátott 
zárt írásbeli ajánlatok is ugyancsak aznap d. e. 9 óráig adandók 
be. Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

Az árverezési és szerződési feltételek alulírott járási főszolga
bíró és a fogarasi m. kir. járási erdőgondnokság irodájában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Fogaras, 1910. évi július hó 17-én. 
(12) Blsztray József 

főszolgabíró. 

Pályázat. 622/1910. sz. — A fehértemplomi m. kir. jár. erdő
gondnokság kezelése alatt álló fehértemplomi vagyonközségi erdők
nél megüresedett egy Il-od osztályú erdőőri állásra pályázat nyittatik. 

Az állományszerü illetmények a következők: 
600 korona évi bér, 
120 lakpénz, 

60 W II ruhaátalány, 
irodaátalány és 

12 ürm3 bükkhasáb illetmény tűzifa. 
Az állás nyugdijképes. 



Az ezen állomásra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
X X X I . t. cz. 37. §-ában előirt szakképzettséget, ép és erős test
alkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket hatósági 
orvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkorukról és 
illetőségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelvismereteikről, katonai 
kötelezettségükről szóló bizonyítványokkal felszerelt és Krassó-
Szörény vármegye tek. közig. erd. bizottságához czimzett, saját-
kezüleg irt kérvényeiket 1910. évi augusztus hó 25-ig alulirt 
m. kir. jár. erdőgondnokságnál nyújtsák be. 

Fehértemplom, 1910. évi július hó 19-én. 
{13) M. kir. jár, erdőgondnokság. 

Faeladási hirdetmény. 913 1910. főszolg. sz. — Resinár 
község 267 kat. holdnyi nagyságú Sasa nevü erdejéből kéreg nélkül 
18.484 m3 műfára és 43.130 m3 tűzifára becsült bükkfaállomány 
5 évi kihasználási időtartam mellett 1910. évi augusztus hó 23-án 
délután 3 órakor Resinár községházánál nyilvános árverésen, 
illetve nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
árverésen fog eladatni. Kikiáltási ár 97.600 korona, melynek 10°/o-
mint bánatpénz leteendő. Az árverési feltételek a nagydisznódi 
járási főszolgabíró irodájában és a nagydisznódi járási m. kir. 
erdőgondnokságnál megtekinthetők. Utóajánlatok tekintetbe nem 
vétetnek. Ezen erdő jó állapotban levő ut és a Czód patak mel
lett fekszik. Resinár községnek usztatási joga van. Az erdő széléig 
magániparvasut vezet. A legközelebbi vasúti állomás Nagytalmács 
25 km, azaz huszonöt km távolságban. 

Nagydisznód, 1910. évi július hó 15-én. 
(14. II. 1.) Dr. Schuster s. k. 

főszolgabíró. 

Fenyőhasáb- és dorongfaeladás. 19709/1910 I / B / l . sz. — 
A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó benesházai, 
vaczoki és mihályteleki erdőgondnokságnál 1910. évben termelt 
6926 ürm3 lágy hasáb- és dorongfa, valamint az ugyanezen erdő
gondnokságoknál 1911. és 1912. gazdasági években termelendő 
és közlekedési utak mentén átadandó mintegy 4000—8000 ürm3 

lágy hasáb- és dorongfa zárt Írásbeli ajánlatok utján fog eladatni. 



Kikiáltási ár ürméterenként 4 korona 25 fillér. Bánatpénz 
2500 korona. 

Az ajánlatok, amelyek legkésőbb 1910. évi augusztus hó 10-én 
délután 5 óráig nyújtandók be az erdőigazgatóságnál augusztus 
hó 11-én délelőtt 10 órakor Beszterczebányán, az erdőigazgatóság 
tanácstermében fognak nyilvánosan felbontatni. 

Az eddig termelt tüzifaanyagok kimutatása, általános és rész
letes szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték a m. kir. erdő
igazgatóságnál szerezhetők meg. 

Budapest, 1910. évi július hóban. 
{15) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Fenyőhasáb- és dorongfaeladás. 80347/1910,1/B/ l . sz. — 
A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság által a zólyombrezói 
és károlytelepi gerebrakodókra leusztatott 9000 ürm3 lágy hasáb
os dorongtüzifa, valamint az ezenkívül czellulóze, vagy más ipari 
feldolgozás czéljaira kiválogatott 9253 ürm3 fenyőműhasáb és 
dorongfa zárt írásbeli ajánlatok utján el fog adatni. 

Mindkét választék együttesen, vagy külön is megvásárolható. 
A lágy tűzifa kikiáltási ára ürméterenként 3 korona 60 fillér, 

a fenyőműhasáb- és dorongfáé 4 korona 40 fillér. 
Bánatpénz az előbbi választékhoz 3300 korona, az utóbbihoz 

4100 korona. 
Az ajánlatok, melyek legkésőbben 1910. évi augusztus hó 10-én 

délután 5 óráig nyújtandók be Beszterczebányán a m. kir. erdő
igazgatóságnál, folyó évi augusztus hó 11-én d. e. 10 órakor 
fognak az erdőigazgatóság tanácstermében nyilvánosan felbontatni. 

Árverési feltételek, ajánlati űrlap és boríték a beszterczebányai 
m. kir. erdőigazgatóságnál szerezhetők meg. 

Budapest, 1910. évi július hóban. 
{16) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faeladási hirdetmény. 1198/910. sz. — Oelencze község 
(Háromszék vm.) elöljárósága közhírré teszi, hogy a nagyméltóságú 
m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 1909. évi 116248/I /A/l . sz. 
rendeletével rendkívüli használatra engedélyezett »Rádulyputna" 
nevű erdőrész 1293-6 kat. holdján található — az apadék és selejt 



leszámításával — alább kitüntetett kéreg- és csucsnélküli lucz- és 
jegenyefenyőhaszonfa tömegét 1910. évi október hó 31-én d. e. 
9 órakor a községházánál tartandó zárt Írásbeli ajánlattal egybe
kötött nyilvános szóbeli árverésen eladja. 

Vastagsági 
osztály 

A k 
Átmérője 1*3 m 

magasságban 
cin 

h a s z n a 
száma 

a n d ó t ö r z s e k 
Köbtartalma 

haszonfa tűzifa 
rn:< «* 

I . . . . . . . 10— 19 21886 2 3 1 9 9 11380 
II. ___ . . . 2 0 — 29 84737 21249-3 3216-0 

m. . . . . . . 30— 39 35493 35847-9 2342-0 
IV. . . . . . . 4 0 — 49 25162 43409-5 2284-7 
V. . . . . . . 5 0 — 59 17485 44932-1 2364-8 

VI. . . . . . . 6 0 — 69 10125 35922-2 6339-2 
IIV. . . . . . . 70—130 9075 56953-3 11390-6 

167973 240634-2 34600-3 

Kikiáltási ár: 1,374.737 (egymillióháromszázhetvennégyezer-
hétszázharminczhét) korona. Kihasználási határidő: 10 év. Bánat
pénz: 10°/o, azaz 137.473 korona. Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

Szabályszerűen kiállított Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdése előtt az árverező bizottság elnökénél nyújtandók be. 

A részletes fabecslés, árverési és szerződési feltételek Gelencze 
községházánál, a sepsiszentgyörgyi m. kir. állami erdőhivatalnál 
és a kovásznai m. kir. erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Az erdő a községtől 18 kilométer távolságra fekszik és a 
község Kézdivásárhely vasúti állomásától 10 kilométerre van. 

Gelencze, 1910. évi június hó 14-én. 

Bartha Imre (17) László Imre 
közs. jegyző. közs. biró. 

Fenyőfaeladás. 116/1910. urb. sz. — A körösmezői volt 
úrbéres közbirtokosság 1910. évi augusztus hó 18-án d. u. 3 óra
kor Körösmező községházánál tartandó zárt írásbeli ajánlati ver
senynyel egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladja a köz
birtokossági erdő II—IV. vágássorozatában a mult télen a szél 
által kidöntött, lekérgezett, a rahói m. kir. járási erdőgondnokság 
által lebélyegezett, folyószámozott és felvett 2254 darab fenyőszálfáí 



1052 -1 m'A tisztán kihozható műfatartalommal és 702 darab rudat, 
amelyből: 

a II. vágássorozatban (Bahenszki és Debercsuk) 183 darab 
szálfa van 112-4 m3 köbtartalommal és 29 darab rud; 

a III. vágássorozatban (Repegő és Szedorinka) 699 darab szálfa 
van 344 - 6 m3 köbtartalommal és 203 darab rud; 

a IV. vágássorozatban (Lopusánka és Pletováti) 1372 darab 
szálfa van 596-1 m3 köbtartalommal és 470 darab rud. 

A kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték, 6950 K, 
amelyen alul nem adatik el. 

Az árverési feltételek 5. pontja értelmében kiállított írásbeli 
ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt adandók be a volt 
úrbéresek alulírott elnökéhez, vagy az árverés vezetőjének kezéhez. 

Feltételes, távirati és utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Az árverési feltételek, valamint a részletes becslési munkálat 

a volt úrbéresek alulírott elnökénél Rahón és a rahói m. kir. 
járási erdőgondnokságnál tekinthetők meg. 

Rahón (Máramaros m.), 1910. évi július hó 17-én. 
(18) Tivadar István 

a v. úrbéresek elnöke. 

Faárverési hirdetmény. A be reg vármegyei Romocsafalva 
község 1910. évi szeptember hó 20-án d. e. 10 órakor a feleke
zeti iskola helyiségében tartandó nyilvános szó- és írásbeli árveré
sen, a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 1908. évi 114068/I/A/2. sz. 
engedélye alapján eladja a tulajdonát képező erdő 237 - 4 kat. holdnyi 
rendkívüli vágásterületén tövön álló 2031 drb. tölgyfának 8149 tm3-re 
becsült haszonfa és 2238 iirm3-re becsült tűzifa tömegét. Kikiáltási ár 
149.031 korona. Kiszállítási határidő: bezárólag 1913. évi január 
hó l-ig. Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hir
detményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; b) ha tisztán kivehető 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését 
szószerint tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben foglaltatik; 
d) ha lepecsételve és ivenként 1 koronás bélyeggel ellátva adatnak 
be ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az 



árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen 
aláveti; f) ha bánatpénzképen 15.000 koronát tartalmaznak; g) ha 
ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve és 
lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható; és h) ha a 
boríték kivül „Ajánlat a Romocsafalva község erdeje 1910. évi rend
kívüli vágásából eladandó tölgyfakészletre" felírással van ellátva. 
Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés ered
ménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azonban 
csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé. A rész
letes árverési és szerződési feltételek a beregszászi m. kir. erdő
hivatalnál, az annak alárendelt munkácsi m. kir. járási erdőgond
nokságnál, a kisalmási körjegyzőségnél és a község birájánál 
tekinthetők meg naponta 11—12 óra között. 

Beregszász, 1910. évi július hó 24-én. 
Í191 M. kir. állami erdőhivatal. 

Árverési hirdetmény. 2417,1910. sz. — Holczmány községe 
1910. év augusztus hó 22-én d. e. 9 órakor a községi irodában 
tartandó zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen eladja 
a »Knechtenwald" erdejének vágásterületén tövön álló mintegy 
40.495 tölgyfának 32.104-0 m'- haszon- és 28.745-0 m* tűzifára 
becsült tömegét. 

Kikiáltási ár 884.300 korona, azaz nyolczszáznyolczvannégy
ezerháromszáz korona. Bánatpénz 1 0 % . 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési feltételek alulírott hivatalában, a helyi m. kir. 

erdőgondnokságnál és Holczmány községnél betekinthetők. 
Ujegyház, 1910. évi július hó 24-én. 

(20) Putkovszkl s. k. 
j . főszolgabíró. 

c l ? . 4 * 



Árverési hirdetmény. 37000/1910. sz. — A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó 
s alant részletezett vadászteriileteknek bérbeadása érdekében folyó évi augusztus hó 10-én délelőtt 
10 órakor Beszterczebányán a m. kir. erdőigazgatóság tanácstermében Írásbeli zárt ajánlati verseny
tárgyalás fog tartatni. 

1 

Erdő-
gondnok

ság 

A v a d á s z t e r ü l e t 

Bánat
pénz 

korona 
Haszonbértartam J e g y z e t 

1 

Erdő-
gondnok

ság 

törzs-
' könyvi 
száma 

kiterje
dése 

k. hold 
v a d á l l o m á n y a 

évi ha
szonbére 
mint ki
kiáltási ár 

korona 

Bánat
pénz 

korona 
Haszonbértartam J e g y z e t 

Erdő-
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telek XXI. 3119/b Őz, vaddisznó, apró

vad 500 50 1910. VII. 1—1920. VI. 30. 

Az árverésen résztvehet minden önrendelkezési joggal biró magyar honpolgár, külföldiek és az 
állami tisztviselők azonban ki vannak zárva. Amennyiben egyes bérbevenni szándékozók nemcsak 
egy, de több vadászterületet óhajtanának bérbevenni, szabályszerűen felszerelendő Írásbeli zárt aján
latok minden egyes vadászterületre külön-külön adandók be. Bővebb felvilágosítás a m. kir. föld
mivelésügyi minisztérium VII/A/2. (vadászati) osztályában s a beszterczebányai m. kir. erdőigazgató
ságnál kapható. 

Budapest, 1910. évi július hó 21-én, 
(21) M, kir. földmivelésügyi miniszter. 



Tölgyfaeladás. A Técső koronavárosi közbirtokosság 1910. 
évi augusztus hó 24-én d. e. 11 órakor a técsői városháza tanács
termében tartandó zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen eladja egészben a „Fajdos" nevü sikfekvésü, a 
técsői állomástól 2—3 km távolságra fekvő erdejében 200 kat. hold 
területen tövön, kibélyegzett, a máramarosszigeti m. kir. erdőhivatal 
által 1925 m3 kéregnélküli műfára és 1246 m3 tűzifára becsült 
2926 darab tölgyfatörzset. 

Kikiáltási ár. mint hivatalosan megállapított becsérték, 51.118 K. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%>-a. 
A részletes fatömeg és értékbecslési munkálat, továbbá az 

árverési és szerződési feltételek betekinthetők a máramarosszigeti 
m. kir. állami erdőhivatalnál, a técsői városházán és alulírott köz
birtokossági elnöknél. Feltételes, távirati vagy utóajánlatok nem 
fognak figyelembe vétetni. Az érdeklődők a helyszíni megszemlélés 
végett forduljanak a közbirtokosság elnökéhez. 

Técső (Máramaros m.), 1910. évi február 1-én. 
(22) Baló Bálint 

elnök. 
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