
Az „Erdészeti Lapok" 1917. évi XIX—XX. 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 milUméterenkint 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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••JJ A Kontinens legnagyobb és legjobb hirnévneK örvendő hasonnemü vál la lata »-

A szatmári róm. kath . püspökség" bükkzsérczi erdőbirtokán 
az erdőmérnöki állásra pályázat hirdettetik. A kinevezendő erdő
mérnök kezdő javadalmazása 1800 (ezernyolczszáz) korona, 20 hl 
buza, 20 hl kétszeres, 20 hl árpa, 20 hl szemestengeri, 24 hl rosta
alj, 50 kg só, 60 q takarmányrépa, 64 köbméter tűzifa, 2 fejős
tehéntartás, 3 kocza- és 6 süldőlegeltetés, 900 öl szántóföld. Ezen 
javadalmazás a használhatóság arányában egész 2760 korona kész
pénz, 30 hl buza, 25 hl kétszeres, 25 hl árpa, 25 hl szemestengeri, 
24 hl rostaalj, 100 kg só, 100 q takarmányrépa, 96 köbméter 



tűzifa, 3 fejőstehéntartás, 6 kocza- és 12 süldőlegeltetés és 1000 öl 
föld emelkedhetik. 

A pályázati kérvényhez csatolandók: 
1. Keresztlevél (csak róm. kath. valásu lehet.) 
2. Erdészeti államvizsgái bizonyítvány. 
3. Eddigi szolgálatról szóló okmányok. 
4. Erkölcsi bizonyítvány. 
5. Egészségi bizonyítvány. 
A kérvényben felemlitendők katonai szolgálatának viszonyai. 
Kinevezendő egy évi próbaszolgálat után fog állásában vég-

legesittetni, ezen év a nyugdíjba be lesz számítva. Csak 40 éven 
aluli pályázók vétetnek figyelembe. A bükkzsérczi erdőgazdaság 
kezelésén kivül az erdőmérnök kötelessége a tiszanánai uradalom 
füzeserdőinek kezelése is. 

Kérvények püspök ur őméltóságához czimzendők Szatmár-
Németi s a szatmári püspökség jószágfelügyelőségéhez Pusztahidvég, 
u. p. Poroszló (Heves megye) nyújtandók be. (2. III. 3.) 

Mindenféle lőtt vadat bármely mennyiségben a legmagasabb 
árban vásárolunk. Szállítóinknak korlátlan összegű óvadékot nyúj
tunk. Vadszállitó kosarainkat készséggel bocsátjuk rendelkezésre. 
Szerződéskötésre utazó tisztviselőnket odaküldjük. Kívánatra elő
vételi árajánlattal szolgálunk. A legsimább átvételt a beszállított 
vadak értékének azonnali kiutalását biztosítjuk. Állandó szerződéses 
szállítóinknak a lehetőségig és a beszállítandó vadak arányában 
töltényeket és lőszert bocsátunk rendelkezésre. Alaptőke 2,000.000 
korona. 

Szent István Tápszerművek R.-T. Vade'rtékesitő Osztálya, 
(3. VI. 3.) Budapest, X., Maglódi-ut 17. 

Meg-bizható erdész, aki jártas az erdőmanipuláczió minden 
ágában, gyümölcsös és szőlő vezetéséhez is ért, azonnal felvétetik. 
Ajánlatok bizonyitványmásolatokkal küldendők: Uradalom, Nagy-
récse, Zala megye czimre. (4. III. 2) 

Keresünk erdészetünk részére szaktudású energikus, hadmentes 
erdőkezelőt és több erdőőrt. Ajánlatok Uradalmi Jószágigazgatóság 
Pankota, intézendők. (5. III. 2.) 



Pontos, lelkiismeretes és feltétlen elismert kiszolgálás ! s 
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A harcztérról hazaérkezve, személyesen intézek el minden ügyet! 

A báró Wesselényi István féle erdőgazdaságban három vadőri, 
esetleg két vadőri és egy körvadász állás van üressedésben. 
Pályázatok és bizonyítványmásodlatok Fekete Ferencz főerdésznek 
Karika, Szilágy megye küldendők. (8. II. 2.) 

Erdőőri gyakornok 16—17 éves, aki az erdőőri szakiskolába 
készül, erdőőri szolgálatra alkalmas testalkattal bir és aki irodai 
munkák végzésében is segédkezni tud, a magyarszentkirályi 
(Veszprém m) erdőgondnoksághoz kerestetik. A jelentkezők saját-
kezüleg irt leveleikben képzettségüket és életviszonyaikat is ismer
tessék. Csak megfelelőknek látszó jelentkezők várhatnak azonnali 
választ (október vagy november 1-ső belépésre). (9) 

Tölgyfaeladási hirdetés. 924/1917. sz. — Brassó vármegyében 
Szászveresmart község 1917. évi október hó 29-én délelőtt 10 órakor 
a községi irodában nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli ajánlat utján 
eladja a községi erdő 2. vágássorozatának 12. számú osztagában 
1911—1918. évekre esedékes 48-6 kat. hold területén található 
kéreggel mért 28 czentiméter mellmagassági átmérőn felüli, műszaki 
ezélokra alkalmas tölgyfákat. 

A hivatalosan megállapított becsár kéreggel mért tömör
köbméterenként 19 K, azaz tizenkilencz korona, mely egyszersmind 
kikiáltási ár is. 

Bánatpénz 4000 K. 



Az erdőrész a Máv. szászveresmarti vasúti állomásától mintegy 
kilencz kilométerre fekszik. 

Az árverési és szerződési feltételek alulírott községi elöl
járóságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Szászveresmart, 1917. évi szeptember hó 11-én. 
(10) A községi elöljáróság. 

Hirdetmény. A faértékesitő hivatal a fa- és faszénkészletek
ben 1917. évi június hó 15-től 1917. évi szeptember hó 30-ig 
beállott változásoknak az 1851/1917. M. E. számú rendelet alapján 
való bejelentésére szolgáló „Jegyzék" nyomtatványokból és az 
1917. évi szeptember hó 30-án meglevő fa- és faszénkészletek 
részletes bejelentésére szükséges „Bejelentő-lap" nyomtatványok
ból a törvényhatósági joggal felruházott városok czimére, valamint 
a vármegyék alispánjai utján a járási főszolgabirák és a rendezett 
tanácsú városok polgármesterei czimére nagyobb készleteket külde
tett, oly czélból, hogy a szükséges nyomtatványpéldányokat az azokért 
illetékesen jelentkezőknek díjtalanul bocsássák rendelkezésre. 

Amennyiben ezen szétküldött nyomtatványmennyiség az eziránti 
szükségletet nem fedezné, a „Jegyzék" nyomtatvány a faértékesitő 
hivatalnál, a bejelentő nyomtatvány pedig a Pallas irodalmi és 
nyomdai r.-t.-nál (Budapest, V., Honvéd-utcza) beszerezhetők. 

Megjegyzi a hivatal, hogy ez a nyomtatvány nem azonos az 
1851/1917. M. E. számú rendelettel kiadott jegyzéknyomtatványnyal, 
amely csak a kicsinyben való árusításra vonatkozik. A kicsinyben 
való árusításra vonatkozó jegyzékek beterjesztését a faértékesitő 
hivatal ezúttal nem kívánja. 

Budapest, 1917. évi szeptember hó 16-án. 
(11) Faértékesitő hivatal. 

Termelt haszonfaeladás gőzfürészbérlettel. 7592/1917. sz. — 
A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság tanácstermében 1917. évi 
október hó 20-án délelőtt 10 órakor a sziklai m. kir. erdőgondnokság
ban az 1916/17. gazdasági évben a kir. kincstár részéről termelendő 
és a sziklai rakodókon átadandó mintegy 3—8000 m3 fenyő-, juhar-, 
kőris-, szil- és bükkhaszonfa eladása iránt zárt Írásbeli verseny
tárgyalás fog tartatni. 



Ezen eladás kapcsolatos a Szikla telepen levő gőzfürész a 
hozzá tartozó épületekkel, valamint a 8 kat. holdat meghaladó 
rakodó területeken kivül további 12 kat. hold 622 öl mezőföld 
bérletével. 

Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi október hó 19-én déli 12 óráig 
nyújtandók be Beszterczebányán a m. kir. erdőigazgatóságnál. 

A kikiáltási árakat, haszonbéreket és bánatpénzeket is kitüntető 
általános árverési, úgyszintén részletes szerződési feltételek, ajánlati 
űrlap és boríték a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóságnál 
megtekinthetők és átvehetők. 

Budapest, 1917. évi szeptember hóban. 
(13) M. kir"földmivelésügyi miniszter. 

Mindennemű ERDÉSZETI MAGVAKAT ÉS FACSEMETÉKET '0. 
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Erdészeti csemetetelepek ZALAEGERSZEG. 
ÁrjegyzéKKel, részletes árajánlattal szivesen szolgáloK ! Faárverési hirdetmény. 1931/1917. sz.— Kisszeben szab. kir. 

város részéről közhírré teszem, hogy a városi erdőben eladásra 
kijelölt és 36.730 m3.mű- és épüíetfára becsült 19.561 darab 
jegenyefenyőfatörzs eladása végett Kisszeben szab. kir. városházán 
a polgármesteri hivatalban 1917. évi október hó 23-ik napján 
d. e. 9 órakor zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szó
beli árverés fog tartatni. 

Kikiáltási ár 880.585 K, azaz nyolczszáznyolczvanezerötszáz-
nyolczvanöt korona. 

Bánatpénz 10% = 88.052 K. 
Távirati, utó-, valamint az árverési és részletes feltételektől 

eltérő kikötéseket tartalmazó vagy későn érkező és végül idegen 
nyelvű ajánlatok nem fogadtatnak el. 



Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt írásbeli ajánlatok a szó
beli árverés megkezdése előtt az árverési biztos kezeihez nyújtan
dók be. A felajánlott összeg számmal és betűvel tisztán és olvas
hatóan irandó ki. Az ajánlatban kijelentendő, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti. 

Az árverési és szerződési feltételek, valamint a becslési adatok 
a városi polgármesteri hivatalban és az eperjesfelsővidékí m. kir. 
erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Az erdő 
a kisszebeni vasúti állomástól 6 km-ny\rt fekszik. 

Kisszeben, 1917. évi szeptember hó 20-án. 

(14) Eiszelt Antal 
kir. tan., polgármester. 

Termelt luczkéregeladás (vasúti rakodón). 4879/1917. sz. — 
A körmöczbányai m. kir. erdőgondnokság által a folyó évben termelt 
és a felsőstubnyai vasútállomáson pajtában elraktározott, 379 #-ra 
becsült luczkéreg egyetlen eladási csoportban, zárt Írásbeli ajánlatok 
utján nyilvános versenytárgyaláson eladatik. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 1917. évi október hó 22-én d. u. 5 
óráig nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdőhivatalnál, ahol 
azok október hó 23-án d. e. 10 órakor fognak nyilvánosan fel
bontatni. 

Részletes adatok, árverési és egyúttal szerződési feltételek, 
ajánlati űrlap és boriték a zsarnóczai erdőhivatalnál szerezhetők be. 

Zsarnócza, 1917. évi szeptember hóban. 

(15) M. kir. erdó'hivatal. 

Termelt Ill-ad r a n g ú tölgy vasúti talpfa eladása. 3868/1917. 
szám. — A lippai m. kir. főerdőhivatal részéről 509 darab Ill-ad 
rangú Máv. szabványú tölgy vasúti talpfa, zárt írásbeli ajánlatok 
utján, nyilvános versenytárgyaláson fog eladatni. 

Az ajánlatok 1917. évi október hó 29-én déli 12 óráig nyúj
tandók be a lippai m. kir. főerdőhivatalnál, ahol azok október 
hó 30-án d. e. 9 órakor nyilvánosan bontatnak fel. 



A készletek csoportosítását, valamint a kikiáltási árakat és 
bánatpénzt feltüntető kimutatás, árverési, egyszersmind szerződési 
feltételek, ajánlati ürlap"; és boriték a m. kir. főerdőhivatalnál Lippa 
(Temes megye) díjtalanul szerezhetők be. 

Lippa, 1917. évi szeptember hóban. 
(16) M. kir. főerdőhivatal. 

Jegenyefenyőhaszonfa- és jegenyefenyőtüzifaeladási hir
detmény. 672/1917. sz. — Brassó vármegyében Keresztényfalva 
község 1917. évi október hó 20-án d. e. 9 órakor a községi irodá
ban nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli ajánlat utján elárverezi a 
község tulajdonát képező erdőrészen a brassói m. kir. járási erdő
gondnokság által „B" üzemosztály 23. tag Ű/27. tag a) és / ) osztagai
ban kijelölt mintegy 3902 tm3-\ kitevő jegenyefenyőhaszonfa, 
154-2 tm3 jegenyefenyődorong-, 210 -4 tm3 jegenyefenyőágfakészletét. 

Kikiáltási ár összesen 85.562 K, azaz nyolczvanötezerötszáz-
hatvankettő korona, melynek 10° o-a bánatpénzül az árverezést 
vezető kezéhez leteendő. 

Becsáron alul nem fog eladatni. Utó- vagy távirati ajánlatok 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Az erdőrész a keresztényfalvai vasútállomástól kedvező helyen 
mintegy 3 -0 km-re. fekszik. 

A részletes becslés, valamint az árverési és szerződési fel
tételek a község elöljáróságánál, valamint a brassói m. kir. járási 
erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Keresztényfalva, 1917. évi szeptember hó 15-én. 

Faárverési hirdetmény. Ung-vármegyében fekvő Jósza község 
volt úrbéres birtokossága 1917. évi november hó 20-án délelőtt 
10 órakor Jósza községházánál tartandó nyilvános szó- és Írásbeli 
zárt ajánlatokkal egybekötött árverésen eladja a tulajdonát képező 
erdő 61 -2 kat. holdján tövön álló 5701 darab bükk-, juhar-, szil-
és kőrisszálfát, melyek hivatalos becslés szerint 5832 m3 mű- és 
8763 m3 vegyes tűzifát fognak szolgáltatni. Kiszállítási határidő 

Porr János s. k. 
főbíró. 

Az elöljáróság: 
(17) Schmidt János s. k. 

községi jegyző. 



három év, bezárólag 1921. évi április hó 30-ig. Kikiáltási ár 
80.163 K, melyen alól a fa nem adatik. Bánatpénz 8020 K. 

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

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés 
eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, a birtokos
ságra nézve azonban csak a birtokossági gyűlés és az illetékes 
felsőbb hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek, melyek szerint a 
vevő köteles lesz a vételárat az ungvári m. kir. adóhivatalba be
fizetni, az ungvári m. kir. erdőhivatalnál Ungváron és Jósza község 
volt úrbéres binokosságának elnökénél tekinthetők meg naponta 
a hivatalos órák alatt. 

Az erdő a községtől 5 -2 kilométernyire, Nagymihály vasúti 
állomástól pedig 20'9 kilométernyire fekszik. Megjegyeztetik, hogy 
gróf Sztáray Sándor uradalmának közvetlenül az erdőtől Nagy-
mihályig vezető és üzemben levő erdei vasútja van. 

Jósza, 1917. évi szeptember hó 28-án. 
(18) Ochrány György 

úrbéri elnök. 

Erdészeti állás. Kerestetik a csáktornyai uradalomba ideiglenes 
erdészeti állásra egy egyén, ki az erdészeti teendőkben jártas. 
Közelebbi tájékoztatást nyújt az uradalmi tisztség Csáktornyán. 
(19. II. 1.) Kayser 

grófi titkár. 

Felhivás fakereskedőkhöz. Báró Kemény Kálmán ur ő nagy
méltóságának a palotailvai határon levő vágható erdőinek mintegy 
8000 (nyolezezer) kat. holdon levő vágható faállománya (luczfenyő 
és bükk) a legközelebbi tél folyamán versenytárgyalás utján értékesít
tetni fog. 

Felhivatnak az érdeklődők már most az erdők helyszínén 
való megtekintésére, mert a szemle esetleg korán bekövetkező tél 
idején a magas hóállás által lehetetlenné tétetik. 

Fent megjelölt erdőterület felmérése és faállományának becslése 
jelenleg van folyamatban. 



Közelebbi és részletes felvilágosítással szolgál báró Kemény 
Kálmán ur ő nagyméltóságának uradalmi jószágigazgatósága Maros-
vécsen, hol posta és távirda van. 

Marosvécs, 1917. évi október hó 1-én. 

(20. III. 1.) Uradalmi jószágigazgatóság. 

Hirdetmény. 7621/1917. sz. — Kötegelt fenyőfürészhulladék-
tüzifa, ugyanilyen, valamint ürköbméterekben kirakott hasábos és 
gömbölyű fenyőczellulózefa eladása vasúti kocsikba rakva. 

A Szászrégen vasúti állomása mellett fekvő herbusi fatelepen 
készletezett 8 kocsirakomány kötegelt fenyőfürészhulladéktüzifa, 
5 kocsirakomány kötegelt fenyőfürészhuiladékczellulózefa, 540 ürm& 

részben hasábos, részben gömbölyű 1 és 2 m hosszú fenyőczellulózefa 
egy-egy eladási csoportban zárt Írásbeli versenytárgyaláson eladatik. 

Az ajánlatok legkésőbben 1917. évi október hó 30-án délutáni 
1 óráig a kolozsvári m. kir. erdőigazgatósághoz benyújtandók, 
ahol azok másnap délelőtt 11 órakor nyilvánosan felbontatnak. 

Az árverési feltételek, a kikiáltási árakat és a leteendő bánat
pénzeket feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boriték alulirt erdő-
igazgatóságnál dijmentesen beszerezhetők. 

Kolozsvár, 1917. évi október hó 3-án. 
(21) M. kir. erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. 1619/1917. sz. — Zernest község 
(Fogaras vármegye) a m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 
1916. évi 102997/1/A/2. számú rendeletével nyert engedély alapján 
zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyilvános árverésen 
Zernest községházánál 1917. évi november 22-én délelőtt 10 órakor 
eladja a tulajdonát képező erdő „D" üzemosztály 1-ső vágássorozat 
2. tag 4., 5., 6. számú osztagok 157-84 kat. hold, „D" üzemosztály 
2-ik vágássorozat 1. tag 5/. számú, 2. tag 6., II., 8. számú osztagok 
226-56 kat. hold és „E" üzemosztály 1. tag 14—19. számú, 2. tag 
20—22., 23/. 24—26., 27/. számú osztagok 756-62 kat. hold, összesen 
1141-02 kat. hold területén található összes fatömeget tövön az 
erdőben. 



A hivatalos becslés szerint a megnevezett erdőrészekben van: 
aj 37.951 darab luczfenyő 28.482-6 tm* kéreg nélküli műfa, 
b) 70.335 darab jegenyefenyő 63.671-0 tm3 kéreg nélküli műfa, 
c) 143.066 darab bükk 26.860-1 tm3 műfa és 160.562-6 tm3 

hasábfa s az összes faanyag hivatalosan megállapított becsára: 
2,435.592 K 95 f, azaz kettőmilliónégyszázharminczötezerötszáz-

kilenczvenkettő korona 95 fillér, mely egyszersmind kikiáltási ár is. 
Bánatpénz a kikiáltási ár tiz százaléka. 
Az írásbeli ajánlatok, melyek csak a szóbeli árverés meg

kezdése előtt fogadtatnak el, ivenként 1 K-sf bélyeggel ellátva, zárt 
borítékban nyújtandók be. Megjegyeztetik azonban, hogy csak 
olyan Írásbeli ajánlatok lesznek figyelembe véve, melyek 

a) ugy az ajánlat szövegében, mint annak boritékán kivül 
Ajánlat a Zernest község által eladásra bocsátott faanyagra ki
fejezést tartalmazzák, 

b) amelyeknek szövegében ki van jelentve, hogy az ajánlat
tevő az árverezési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát 
aláveti, 

c) melyek ugy vannak aláírva, hogy az ajánlattevőnek s esetleg 
érdektársainak neve és lakhelye világosan kiolvasható, 

d) amelyek a megajánlott összeget számjegyekben és betűk
ben világosan kifejezezik s a kikiáltási ár tiz százalékát képező 
bánatpénz készpénzben vagy az államügyleteknél elfogadható érték
papírokban tartalmazzák. 

Becsáron alóli, távirati és utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Vevő a vételárrészleteket a szerződési feltételek szerint Zernest 

község javára közvetlenül a sárkányi m. kir. adóhivatalhoz köteles 
befizetni. 

A részletes becslés, árverési és szerződési feltételek a törcsvári 
m. kir. járási erdőgondnokságnál Zernesten és Zernest község 
elöljáróságánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Zernest, 1917. évi' október hóban. 

Ágoston Dezső' s. k. 
községi jegyző. 

A községi elöljáróság: 

(22) Metian Vidor s. k. 
községi biró. 



Pályázat. 743/1917. sz. — Alulirott uradalomban Varannó 
székhelylyel egy központi erdőmester-erdőrendezői állomásra, 
melylyel az állami alkalmazottakra, vonatkozó törvény szerinti 
nyugdíj élvezete és az összes erdészeti műszaki teendők végzése 
van egybekötve, pályázatot hirdetünk. 

1. Évi fizetés 2400 K, öt évenként 100 K korpótlékkal; 

Versenytárgyalási hirdetmény. (Erdei vasút építésére.) 
A szamosvölgyi vasút „Borgóbesztercze" nevü állomása mellől a 
Besztercze patak völgyében tervezett 14.249 m hosszú, 076 m 
nyomtávú, gőzüzemű erdei vasút építésével kapcsolatos munkálatok 
végrehajtásának vállalati uton való biztosítására ezennel nyilvános 
írásbeli versenytárgyalást hirdetek. 

Kiadásra kerülnek ezen erdei vasút építésével kapcsolatos 
következő munkálatok és szállítások: 

A műszaki munkák, az összes alépítményi munkák, a felépít
ményi anyagok szállítása, a felépítményi munkák és a pályabe
osztási munka. 

A kiírási művelet a „Magyar királyi erdőigazgatóságnál 
Beszterczén" (Alsókülváros-utcza 27. szám alatt) megtekinthető s 
ugyanott 10 (tiz) koronáért megszerezhető az Írásbeli ajánlat meg
tételéhez szükséges nyomtatványok, úgymint az ajánlati űrlap, az 
ajánlati költségvetés és az építési szerződés tervezete. 

Az ajánlatot egykoronás, a szerződést és az ajánlati költség
vetést pedig ivenként 30 filléres bélyegjegygyei kell ellátni. 

Az ajánlatot mellékleteivel együtt, kellően lezárt és lepecsételt 
borítékban a „Magyar kir. erdőigazgatóságnál Beszterczén", 1917. évi 
november hó 14-ig déli 12 óráig kell benyújtani, még pedig a 
borítékra vezetett következő felírással: 

„Ajánlat a beszterczevölgyi erdei vasút építésére." 
Az ajánlattevő tartozik az ajánlati összeg után annak 3%-át 

bánatpénz fejében a „Magyar kir. erdőigazgatóságnál Beszterczén", 
vagy bármely más állami pénztárnál készpénzben vagy kincstárilag 
elfogadhatónak jelzett értékpapírokban letenni és az erre vonat
kozó letéti nyugtát, vagy posta-feladóvevényt az ajánlalhoz csatolni. 

Budapest, 1917. évi szeptember hóban. 
(23) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



2. minimális évi jutalék készpénzben 600 K; ' 
3. szabadlakás, annak hiányában az évi fizetés 15%-a mint 

lakbér; 
4. 36 UrtrP kemény vegyes tűzifa házhoz szállítva; 
5. 2 kat. hold illetmény szántóföld, közel a községhez, meg

műveléssel ; 
6. 24 hektoliter tiszta buza; 
7. 8 hektoliter árpa; 
8. 12 hektoliter szemestengeri; 
9. 1 hektoliter főzelék (bab vagy borsó); 

10. 4 hektoliter fejtett uj bor; 
11. 2 darab öreg és 4 darab fiatal marha téli és nyári el

tartása szénával; 
12. 1 darab öreg és 2 darab fiatal sertés számára legelő és 

makkoltatás. 
A természetbeni illetményeket, a tűzifa és föld kivételével, a 

a birtokos évi 2190 K átalány ellenében egyelőre megválthatja. 
Hivatalos utazásoknál a háború tartama alatt 20 —, egyéb

ként 10 K ellátási és ezenkívül fuvar-, vasúton pedig II-od osz
tályú viteldíj. 

Véglegesítés egy évi megfelelő próbaszolgálat után, amely 
a nyugdíj megállapításánál be fog számíttatni. 

Kérvények gróf Hadik Barkóezy Endre őnagyméltóságához 
intézve, az összes eddigi szolgálati, képzettségi, születési, erkölcsi 
stb. bizonyítványokkal felszerelten, alulírott hivatalhoz legkésőbb 
f. évi november hó 10-ig nyújtandók be. 

Varannó, 1917, évi október hó 15-én. (24) 

A gróf Hadik-Barkóczy hitbizomány uradalmainak 
erdőfelügyelősége. 

Bükk- és hársfaeladási hirdetmény. 7633/1917. szám. — 
A pitomacsai kir. erdőgondnokságban tövön álló és 2054 m3-re 
becsült bükk-, hárs- é, néhány tölgy törzs nyilvános versenytárgya
láson el fog adatni. 

A zárt Írásbeli ajánlatok legkésőbb 1917. évi október hó 23-án 
déli 12 óráig nyújtandók be a zágrábi kir- erdőigazgatóságnál, 



ahol azok másnap, 1917. évi október hó 24-én d. e. 10 órakor 
nyilvánosan fel fognak bontatni. 

Az eladási feltételek, a fatömegre vonatkozó adatok, az aján
lati űrlap és boriték az alulirt igazgatóságnál beszerezhetők. 

Zagreb, 1917. évi október hó 3-án. 
(25) Kir. erdőigazgatóság. 

A Földhitelbank r.-t . főiskolai végzettségű hadmentes fiatal 
erdőtisztet keres. Bizonyitványmásolatokkal ellátott s a fizetési 
igényeket megjelölő folyamodványok a bank igazgatóságához 
(Budapest, V., Hold-utcza 1. sz.) intézendők. Közelebbi felvilágosítás
sal a kiadóhivatal szolgál. (26) 

Árverési hirdetmény. Az eperjesi gör. kath. püspökség, 
székeskáptalan és székesegyház a m. kir. földmivelésügyi minisz
ter ur 403/1917. számu engedélye alapján eladja a zemplén
vármegyei Kispereszlő és Végaszó községek határában fekvő 
erdejének 5., 8., 9., 11., 13. és 15. számu erdőrészleteinek összesen 
446 -5 kat. hold. területén található 11.167 mB bükkműfára és 
57.072 m 3 bükktüzifára becsült összes fatömegét. 

Az eladás zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen Sátoraljaújhelyben a m. kir. állami erdőhivatal 
hivatalos helyiségében (Kazinczi-utcza 64.) 

79/7. évi november hó 15-én d. e. 10 órakor fog megtörténni. 
Kikiáltási ár 209.187, azaz kettőszázkilenczezeregyszáznyolczvan-

hét korona, melyen alól a faanyag nem fog eladatni. 
Bánatpénz 21.000, azaz huszonegyezer korona, mely összeg 

készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban az árverező bizott
ság kezeihez teendő le. 

Ajánlatok akár az egész fatömegre, akár pedig a kispereszlői 
„Zalobina" dűlőben, a Kolodnik" dűlőben, vagy a vég
aszói „Osztra" dűlőben levő fatömegekre külön-külön is beadhatók. 

A vételárból 21.780, azaz huszonegyezerhétszáznyolczvan korona 
erdősítési alapra a sátoraljaújhelyi m. kir. állami erdőhivatalnál 
teendő le, a vételár többi része egy összegben az eperjesi gör. 
kath. székeskáptalan pénztárába fizetendő be. 



Nem magyar nyelvű, az árverési és szerződési feltételektől 
eltérő kikötéseket tartalmazó, utó-, vagy távirati ajánlatok nem 
fogadtatnak el. 

Az árverési és szerződési feltételek, valamint a becslési kimutatás 
dr. Turkinyák Aladár eperjesi ügyvéd székeskáptalani ügyésznél, 
továbbá a sátoraljaújhelyi m. kir. állami erdőhivatalnál és a szinnai 
m. kir. járási erdőgondnokságnál tekinthetők meg. 

Sátoraljaújhely, 1917. évi szeptember hóban. 

(27) M. kir. állami erdőhivatal. 

Az uradalmi erdőhivatalnál Prakfalván erdőtiszti állás be
töltendő. Ajánlatok bizonyitványmásolatokkal és fizetés iránti igények 
megjelölésével postán küldendők be. 

Prakfalu, 1917. évi október hó 6-án. 
(28. III. 1.) Farkas Pál 

uradalmi erdőn -ester. 

Faeladási hirdetés. Oróf Erdődy Gyula vasvörösvári uradalmá
hoz tartozó kőszegi járásban Rumpód község határában fekvő, 
természetben kijelölt 313 kat. holdnyi bükkerdejének 52.025 ms-re 
becsült fatömege zárt Írásbeli ajánlatok utján kerül eladásra. 

10% bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok f. évi október 30-áig 
nyújtandók be az uradalmi erdőhivatalhoz Vasvörösvárra. 

Szerződési feltételek a vasvörösvári uradalom erdőhivatalánál 
és Somogyi Oéza főerdőmérnöknél (lakik: Nagyvárad, Uri-u. 48.) 
megtekinthetők, illetve beszerezhetők. 
(29) Uradalmi erdőhivatal. 

Faeladási hirdetmény. 4282/1917. sz. — Az alulírott m. kir. 
erdőigazgatóság közhírré teszi, hogy az alant megnevezett m. kir. 
erdőgondnokságok kerületében keletkezett széldöntvények és szél
törések eladása iránt Beszterczén, 1917. évi október hó 23-án a 
m. kir. erdőigazgatóság hivatali helyiségében felsőbb jóváhagyás 
fentartásával versenytárgyalást tart. Az eladás tárgyát képező fa-
készletre vonatkozó főbb adatokat a következő táblázat tünteti fel; 
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A versenytárgyalás zárt írásbeli ajánlatok utján tartatik. 
Az ajánlatok benyújtásának határideje 1917. évi október hó 

23-án délelőtt 10 óra és azok egy vagy több csoportra, de külön-
'külön teendők meg. Az ajánlatban ki kell tüntetni, hogy az a fenti 
csoportok melyikébe sorozott erdőrészekre vonatkozik. 

Az ajánlattevő az ivenként egy koronás bélyeggel ellátott és 
megfelelő bánatpénzzel felszerelt írásbeli ajánlatában, melyben a 
megajánlott köbméterenkénti vételár szóval és számjegyekkel is 
tisztán kiírandó, határozottan kijelenteni tartozik, hogy az árverési 
és szerződési részletes feltételeket ismeri és azok rendelkezéseinek 
magát feltétlenül aláveti. Olyan ajánlatok, amelyek elkésve nyújtat
nak be, vagy az említett feltéreleknek meg nem felelnek és eladási 
feltételektől eltérő kikötéseket tartalmaznak, figyelembe nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési részletes feltételek a beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóságnál és az illetékes m. kir. erdőgondnokság
nál a hivatalos órák idején bármikor megtekinthetők. 

(30) M. kir. erdőigazgaióság. 

Hirdetmény. Bükkfafürészárueladás vasúti kocsikba rakva. 
7888/1917. szám. — A Szászrégen vasúti állomása mellett fekvő 
herbusi fürésztelepen 338 m3 részben gőzölt, részben gőzöletlen 
bükkfafürészáru, 7 (hét) eladási csoportban, zárt írásbeli verseny
tárgyaláson eladatik. 

Az ajánlatok legkésőbben 1917. évi november hó 2-án, dél
utáni 1 óráig a kolozsvári m. kir. erdőigazgatósághoz benyújtandók, 
ahol azok másnap délelőtt 10 órakor nyilvánosan felbontatnak. 

Az árverési feltételek, a részletes adatokat feltüntető kimutatás, 
ajánlati űrlap és boríték alulirt erdőigazgatóságnál díjmentesen 
beszerezhetők. 

Kolozsvár, 1917. évi október hó 4-én. 
(31) M. kir. erdőigazgatóság. 

Erdészeti és vadászati teendőkben jártas, nagy mintagazda
ságokban sokévi gyakorlatot szerzett, magyar államvizsga oklevéllel 
biró erdőtiszt állását változtatni óhajtja, ezért állást keres, melyet 
már január hóban elfoglalhat. 

Ajánlatokat a kiadóhivatal közvetít. (6. II. 2.) 



Sándor^ Imre erdészeti magkereskedő és csemetetermelő czég 
Székesfehérvárott értesiti a nb. erdészeti hivatalokat, hogy folyó 
év őszén árjegyzéket nem bocsát ki, ellenben mindennemű meg
engedett magvakat és csemetéket, elismert megbízható minőség
ben, feltétlen versenyképes, jutányos árak mellett szállít és kér 
levélbeli megbízásokat. (32) 

Fenyőfaeladás. A dragomérfalvi közbirtokosság az 1917. év 
november hó 6-án d. e. 10 órakor Dragomérfalva községházánál 
tartandó zárt Írásbeli ajánlati versenynyel egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen eladja az „A" üzemosztály II. vágássorozat 75176 
osztagaiban (Turkuseszk) a kitűzött 1400 kat. hold. vágásterületén 
álló 4041 drb. 8722 m3 műfára becsült fenyőfát, 346 drb. 171 m3 

műfára becsült juharfát, továbbá 1560 m3 műfára és 6680 m3 tűzi
fára becsült bükkfaállományt. 

A kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték, 72.000 
(hetvenkettőezer) korona. A bánatpénz ennek 10%-a, vagyis 7200 
korona. 

A fakészlet a becsértéken alul eladatni nem fog. 
Későn beadott, avagy a feltételektől eltérő és utóajánlatok 

figyelembe vétetni nem fognak, 
Az árverési és szerződési feltételek a dragomérfalvi közbir

tokosság elnökénél Dragomérfalván és az izavölgyi m. kir. járási 
erdőgondnokságnál Máramarosszigeten megtekinthetők. 

Dragomérfalva, 1917. évi október hó 6-án. 

Somogyi Rezső (33) Bálás Imre 
közb. jegyző. közb. elnök. 
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