
Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1915. évi I. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

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

D í j s z a b á s . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagj 
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. 

K ü l ö n m e l l é k l e t e k 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon-
rént 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

T e r m e l t f e n y ő h a s z o n f a a n y a g o k e l a d á s a . 4354 1914. sz. — 
A liptóujvári főerdőhivatal maluzsinai, likavai és fenyőházai e r d ő 
gondnoksága iban , valamint a liptóujvári faraktárban készletezett 
2840 iirms fenyőtüzifa, 1Ö12 iirm* hántat lan és 2881 ürms hántott 
fenyőműhasáb 53"65 tm lucz- és jegenyefenyőszálfa és végül 
3297*59 tm3 selejtes lucz- és jegenyefenyőszál- és rönkőfa hét (7) 
eladási csoportra megosztva, zárt írásbeli ajánlatok utján kerül 
eladásra. 

Az ajánlatok, melyek legkésőbben 1915. évi január hó 11-éig 
déli 12 órá ig nyúj tandók be Liptóujváron a m.kir . főerdőhivatalnál , 
január hó 12-én délelőtt 10 órakor fognak a főerdőhivatal helyi
ségében nyilvánosan felbontatni. 

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

Liptóujvár, 1914. évi deczember hóban . 
(1) A m. kir. főerdőhivatal. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 3251/1914/VIII. sz. — Szászsebes város 
hétfőn 1915. évi január hó 4-én délelőtt 10 órakor a városi 
kisülésteremben a város közelében levő szálerdőnek 1914—1915. 
évekre eső vágásait eladja. 

Eladásra kerül 1936 d rb . tölgyfa, melyek becslés szerint 
1816 köbméte r haszon- és 1243 köbméter tűzifát tartalmaznak. 
A becslési és kikiáltási ár 35.000 K; bánatpénz 3500 K. 



írásbeli, a kellő bánatpénzzel ellátott ajánlatok az árverés meg
kezdéséig fogadtatnak el. Az árverési és szerződési feltételek a 
városi tanácsnál, vagy a m. kir. járási erdő^ondnokságnál betekint-
hetők. 

Szászsebes, 1914. évi deczember hó 16-án. 
(2) A városi tanács. 

Faeladási h i rdetmény. 1336/1914 szám. — Szecsel község 
(Szeben vármegye) eladja a tulajdonát képező >,Bercu Rosu" nevű 
erdőrészben, a m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 1914. évi 
129953 1913/I/A/2. számú rendeletével engedélyezett, 19-55 kat. 
hold területen törzsenként kiszámlált, mintegy 4435 darab 14—27 cm, 
1580 darab 18—37 cm és 258 darab 38—64 cm mellmagasságban 
mért átmérőjű és összesen 2126 ms kéregnélküli haszonfára, 
valamint 438 m 3 tűzifára becsült tölgytörzset 1915. évi február 
hó 24-én d. u. 1 órakor, Szecsel községházánál megtartandó, 
>árt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen. 

Kikiáltási ár : 24.266 K 50 f. 
Bánatpénz: 2427 K. 
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. írásbeli ajánlatokhoz 

a kiirt bánatpénz csatolandó. 
Az általános árverési és szerződési feltételek Szecsel község 

elöljáróságánál és a szelistyevidéki m. kir. járási erdőgondnok
ságnál Nagyszebenben (Só-utcza 7. szám) a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Megjegyeztetik, hogy az eladásra kerülő erdőrész közvetlenül 
a törvényhatósági ut mellett fekszik és attól Orlát vasúti állomás 
5*2 km Szelistye vasúti állomás 6 -0 km távolságra van. 

Szelistye, 1914. évi október hó 25-én. 
(3. III. 1.) A járási főszolgabíró. 

Faárverés i hirdetmény. Az égerszögi ref. egyház a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter ur 19854/1914/I/A/2. számú engedélye 
alapján 1915. évi január hó 28-án d. e. 10 órakor az égerszögi 
ref. lelkész hivatalos helyiségében tartandó, zárt Írásbeli aján
latokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladja az egyház 
erdejének I. tag 2. sz. és II. tag 6. számú erdőrészletében kijelölt 



4353 drb. 590 tm-rt becsült kocsánytalan tölgyszerszám- és műfa 
és 268 tm tölgy,- juhar- és gyergyántüzifakészletét. 

Kikiáltási ár : 6736 korona melyen alul a fa el nem adható. 
Bánatpénz 674 korona. Kitermelési idő 2 év. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, 

eladóra azonban csak Abauj-Torna vármegye közig, gazdasági 
albizottságának jóváhagyása után válik kötelezővé. A részletes 
árverési és szerződési feltételek a szepsii m. kir. járási erdő
gondnokságnál (Kassa Mészáros-utcza 17. I. emelet) és az égerszögi 
ref. lelkész hivatalos helyiségében Égerszögön megtekinthetők. 

Kassa, 1914. évi deczember hó 20. szám. 
(4) A szepsii m. kir. jár. erdőgondnokság. 

Fűz- és nyápfaeladás tövön. 4357/1914. sz. - - Az apatini 
m. kir. erdőhivatalhoz tartozó apatini, bezdáni, doroszlói és palánkai 
m. kir. erdőgondnokságok kerületében l.vő vágásterületeken álló 
fűz- és nyárfaanyag 6 csoportra megosztva, zárt Írásbeli ajánlatok 
utján kerül eladásra. 

Az Írásbeli ajánlatok legkésőbben 1915. évi január hó 20-án 
d. u. 4 óráig nyújtandók be az apatini m. kir. erdőhivatalhoz, ahol 
azok a következő napon d. e. 10 órakor nyilvánosan felbontatni 
fognak. 

Az eladási feltételek, az eladási csoportok megosztása és ki
kiáltási árak, ajánlati űrlap és boríték az apatini m. kir, erdő
hivatalnál szerezhetők meg. 

Apatin, 1914. évi deczember hóban. 
(5) M. kir. erdőhivatal. 

Tüzifaeladás. 6410/1914. szám. — Alulírott erdőigazgatóság 
vasúti faraktáraiban összesen 5784 iirm3 cserhasáb, cser- és 
gyertyándorong zárt írásbeli ajánlatok mellett nyilvános verseny
tárgyaláson eladatik. 

írásbeli ajánlatok 1915. évi január hó 7-én d. u. 2 óráig 
nyújtandók be alulírott erdőigazgatósághoz, hol azok a következő 
napon nyilvánosan fognak felbontatni. 



A részletes árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és 
bori ték alulírott erdőigazgatóságnál megszerezhetők. 

Lúgos , 1914. évi deczember hó 18-án. 
(6) M. kir. erdőigazgatóság. 

Erdészeti főiskolát Németországban végzett, 24 éves, katona
mentes, magyar honosságú, az erdészet, valamint a vadászat terén 
kellő gyakorlati és elméleti képességgel , a magyar , német tót nyelvet 
szóban és Írásban birja, e lsőrangú referencziákkal, jelenleg egy nagy 
u rada lomban felmondatlan állásban egy 6000 holdas pagony önál ló 
kezelésével megbízva, mint ilyen megfelelő állást keres. 

Szives megkereséseket e lap kiadóhivatala „Szerény" jelige 
alatt továbbit . (7) 

Tüzifaeladás. 6410/1914. szám. — Alulírott erdőigazgatóság 
vasúti faraktáraiban összesen 5784 ürms cserhasáb, cser- és gyer
tyándorong , zárt írásbeli ajánlatok mellett nyi lvános verseny
tárgyaláson eladatik. 

írásbeli ajánlatok 1915. évi január hó 7-én d. u. 2 órá ig 
nyúj tandók be alulirott erdőigazgatósághoz, hol azok a következő 
napon nyilvánosan fognak felbontatni. 

A részletes árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és 
boriték alulirott erdőigazgatóságnál megszerezhetők. 

Lúgos, 1914. évi deczember hó 18-án. 
(8) M. kir. erdőgondnokság. 

Uradalmi erdészetek ; melyek bányafát, vagy bányafa 
czélokra való erdőket óhajtanak eladásra bocsájtani, forduljanak 
kérdezősködéseikkel „Gyors értékesítés11 jelige alatt jelen lap 
kiadóhivatalához. (9. III. 3.) 

Prunus serotinamag eladása. 3588/1914. sz. - A gödöllői 
erdészeti kísérleti telepen gyűjtött idei termésű kiváló csirázó-
képességü 100 kg P runus serot inamag kg-ként (2) kettő korona 
áron eladó. Megrendelések az erdőhivatalhoz intézendők. Leg
kisebb rendelhe tő mennyiség 5 kg. 

Gödöl lő , 1914. évi december hó 24-én. 
(10) M. kir. erdőhivatal. 
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