
Az „E r d é s z e t i L a p o k" 1915. évi III—IV. 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 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 me l l ék le tek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Faeladási hirdetmény. 1336/1914 szám. — Szecsel község 
(Szeben vármegye) eladja a tulajdonát képező Bercii Rosu" nevű 
erdőrészben, a m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 1914. évi 
129953/1913/I/A/2. számú rendeletével engedélyezett, 1955 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 m3 kéregnélküli haszonfára, 
valamint 438 m3 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-in. 
(1. III. 3.) A járási főszolgabíró 



EEDEI FACSEMETE 
—•— 1915. év i t a v a s z i s z á l l í t á s r a . = 

900.000 drb kétéves luczfenyő, Picea excelza, magoncz 
10.000 „ hároméves II II II II 

1,300.000 ,i kétéves feketefenyő, Pinus austriaca „ 
150.000 11 II erdeifenyő, „ sylvestris „ igen erős 
70.000 „ n banksfenyő, » banksiana „ 
75.000 vörösfenyő, Larix europaea » 
2.000 a hároméves 11 11 Leptolepis, átiskolázva 

1,000.000 n egyéves kocsánytalan tölgy, Quercus sessiliflora, magoncz 
500.000 „ kétéves 11 tl II II II 
500.000 ti egyéves kocsányos a a pedunculata „ 
300.000 „ kétéves 
100.000 „ egyéves kőris, Fraxinus americana alba, magoncz 
400.000 „ kétéves ti tt ti n u 

13.000 ,t egyéves excelsior 
3.500 „ kétéves ii n ornus a 
2.000 O ii juhar, Acer pseudoplatanus, magoncz 

30.000 „ egyéves éger, Alnus glutinosa 
12.000 „ kétéves 
28.000 „ egyéves „ „ incana 
45.000 „ kétéves gledicsia, Qleditschia triacanthos, magoncz 

650.000 „ egyéves ákácz, Robinia pseudoacatia „ 
3.300 „ hároméves feketedió, Juglans 
1.300 „ hatéves 11 11 11 suháng 

10.000 „ egyéves nyárfa, Populus canadensis, dugvány 
10.000 „ kétéves fűzfa, Salix viminalis, dugvány. 

A c s e m e t é k m i n ő s é g e e l s ő r e n d ű . 
Ár jegyzéke t k í vána t ra kü ld : 

J u n g h a n s E. e r d ő g o n d n o k s á g a , 
Lankás (Lunkasprie), posta Bihardobrosd (Dobrest) 
B i h a r m e g y e . (4. III. i.) 

Pályázati hirdetmény. 13062/1914. szám. — Zalaegerszeg 
r. t. város tanácsa a lemondás folytán megüresedő városerdőőri 
állásra pályázatot hirdet. Felhívja az érdeklődőket, hogy szabály
szerűen felszerelt kérvényüket 1915. évi márczius hó 1. napjának 
12 órájáig a polgármesteri iktatóba nyújtsák be. 



A városi e rdőőr javadalmazása készpénzben 360 (háromszáz
hatvan) korona, mely a város pénztárából havonként előleges 
részletekben fizettetik; természetbeni lakás, mely egy szobából, 
egy konyhából , egy kamarából és egy istálóból á l l ; két öl tűzifa; 
egy hold irtásföldnek használati joga, ennek esetleges váltsága 
25 K; egy lánczalja rét marhatartás czimén, esetleges váltságdija 
40 korona ; a lakás körüli kert használata; két anyadisznó legel
tetési j o g a ; há rom darab szarvasmarha legeltetése; az erdei át
vágások fűtermésének használhatása, ha a város a vágásokat nem 
használná; az eladásra kerülő vastag törzsű műfának alkalmas 
szálfák minden darabja után a vevőtől 20 fillér törzsökpánz. 

Az állás 1915. évi április hó 1. napján foglalandó el. 
Zalaegerszeg r. t. város tanácsának 1915. január hó 9-én 

tartott ülésében. 

(2) Dr. Kprbai Károly s. k. 
polgármester. 

T ö l g y f a e l a d á s i h i r d e t m é n y . Háromszék vármegyében fekvő 
Szotyor község közbirtokossága közhírré teszi, hogy a közig, 
erdészeti bizottság 1913. évi 1113. számú határozata alapján 
engedélyezett rendkívüli tölgyfahasználat, mely a Sepsiszentkirály 
község határában fekvő erdejük II—V. fordaszaki 101-6 kat. hold 
területén szétszórtan álló 300 darab tölgytörzsből áll, mely a 
hivatalos becslés szerint 96 - 9 ms kéregnélküli becsült műfát és 
68 ni' tűzifát képez, 1915. évi február hó 21-én délelőtt 9 órakor 
Szotyor községházánál zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötöt t nyil
vános szóbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 2087 korona 10 fillér. 

Kihasználási határ idő egy év. 

Utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

Bánatpénz 10°/o, vagyis 209 korona. 
Szabályszerűen kiállított Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés 

megkezdése előtt az árverező bizottság elnökénél nyújtandók be. 
Az Írásbeli zárt ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe, ha 
szabályszerűen vannak kiállítva. 

A részletes fabecslés, árverési és szerződési feltételek Szotyor 



községházánál és a m. kir. járási erdőgondnokság irodájában 
Sepsiszentgyörgyön a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az erdő Sepsiszentgyörgy vasúti álomástól 7 km-re van. 
A kihozatal kényelmes. 
Szotyor, 1915. évi január hó 14-én. 

(3) Imreh Oyörgy 
birtokossági elnök. 

Zichy Ödön gróf biharmegyei révi, szabad rendelkezésű 
uradalmában 2 pagonykezelői erdészi (pagonykezelő erdővédi) 
állás töltendő be. Pályázhatnak 35 évet még be nem töltött, hegy
vidéki szolgálatra jól alkalmas, megfelelő erdészeti gyakorlattal 
(szakvizsgával) biró, magyarul (románul) beszélő, fővad (szarvas) 
vadászatában s tenyésztésében, valamint vadászatok rendezésében 
jártas egyének. Kérvényhez eddigi alkalmaztatásról való bizo-
nyitványmásolatok melléklendők és a kérvényben fizetési igény is 
megjelölendő. Kérvények f. évi márczius végéig nyújtandók be az 
alanti czimre: 
(5) Uradalmi felügyelőség, Rév. 

Verseny t á rgya l á s i h i rde tmény . 339 1915. sz. — A besztercze
bányai erdőigazgatósági székház építésével kapcsolatosan szükséges 
kocsi- és gyalogjáró utak építési munkálataira az erdőigazgatóság 
ezennel nyilvános zárt írásbeli versenytárgyalást hirdet. 

A végzendő munkálatok a következők: 

1. 2144 m2 bazalt fejkőkoczka átlós utczaburkolat folyami 
kavicsalapon az alatta levő feltöltési anyag egyengetésével. 

2. 1437 m2 öntött és 166 m2 tömöritett aszfaltburkolat vag
dalt bazalt szegélykövekkel, portlandczementbetonalapon, az alatta 
levő feltöltési anyag egyengetésével. 

Az ajánlat a fenti két munkacsoportra együttesen teendő meg. 
Az ajánlat alapjául szolgáló általános és részletes feltételek, 

továbbá a szerződés tervezete, a használandó ajánlatminta, valamint 
az ajánlati költségvetés mintája és a helyszíni és metszetrajzok az 
erdőigazgatóság építésvezetőségének irodájában (Beszterczebánya, 
Mátyáskirály-tér 17.) a hivatalos órák alatt megtekinthetők, illető-



leg a szerződés tervezete az ajánlatminta, ajánlati költségvetés 
ugyanott együttesen 2 -0 K-ért megszerezhetők. 

Az ivenként egy koronás bélyeggel ellátott és az általános 
vállalati feltételekben körülirt módon kiállított írásbeli ajánlatok a 
beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóságnál 1915. évi február hó 
22-én déli 12 óráig nyújtandók be. 

Az összes munkálatok legkésőbb 1915. évi július hó 30-ig 
befejezendők és rendeltetésüknek átadandók. 

Ajánlattevő tartozik az ajánlati összeg 5%-át készpénzben 
vagy elfogadható értékpapírokban bánatpénz fejében letenni és 
az erre vonatkozó letéti nyugtát vagy postai feladóvevényt aján
latához csatolni. 

Beszterczebánya, 1915. évi január hó 20-án. 
(6) A m. kir. erdőigazgatóság. 

T e r m e l t f e n y ő h a s z o n f a e l a d á s . (Fővölgyi rakodókon.) 
21156/ 1915/í/B/l. szám. — A zólyomlipcsei és luczatői erdőgondnok
ságban termelt 19993*23 fenyőhaszonfa, husz eladási csoportra 
megosztva, zárt Írásbeli ajánlatok utján fog eladatni. 

Ajánlatok legkésőbb 1915. évi február hó 22-én déli 12 óráig 
nyújtandók be Beszterczebányán az erdőigazgatóságnál, ahol azok 
1915. évi február hó 23-án délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan 
felbontatni. 

Árverési feltételek, a faanyag csoportosítását és kikiáltási árait 
feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boriték a beszterczebányai 
erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Budapest, 1915. évi január hó 25-én. 
(8) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faeladási hirdetmény. A tartolczi gör. kath. egyház eladja 
a Tartolcz község határában a bikszádi uj iparvasut közvetlen 
közelében fekvő „Fraszinás" nevü erdejében levő összes fa
anyagokat. 

Az eladás versenytárgyalás utján, Írásbeli zárt ajánlatokkal 
történik. 

A fatömeg 457 -2 m3 I. osztályú tölgyműfára, 55*1 tnz II. 
osztályú tölgyműfára és 4653 bükktüzifára becsültetett és 



becsértéke 21.934 koronában állapíttatott meg, amelyen alól a 
fatömeg eladatni nem fog. 

A zárt ajánlatokhoz mellékelni kell 2200 korona bánatpénzt. 
Az ajánlatban félreérthetlenül kell kiirni a megígért összeget és 
ki kell jelenteni, hogy a versenyzőnek az eladás tárgyára nézve 
semmiféle kételye nincs s azt ismeri, az árverési és szerződési 
részletes feltételeket szintén ismeri s azokat magára nézve köte
lezőnek elismeri. 

Ajánlatok a versenytárgyalás vezetőjének kezeihez 1915. évi 
február hó 23-ik napján d. e. 9 óráig nyújthatók be s azok fel
bontása ugyanazon a napon d. e. V2IO órakor Tartolczon a fele
kezeti gör. kath. iskola helyiségében fog eszközöltetni. 

Távirati, elkésett vagy utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Tartolcz (Szatmár megye), 1915. évi január hó 22-én. 

Dredeán Jenő s. k. (7) Jónás János 
helybeli lelkész. egyházgondnok. 

Tüzifaeladás. (Vágásban a tő mellett.) 306/1915. szám. — 
A pécskai m. kir. erdőgondnokság remeteági vágásában termelt, 
összesen 975 ürm különböző választékú kemény- és 2307 ürm 
lágytüzifa, három eladási csoportban, zárt Írásbeli versenytárgyalás 
utján fog eladatni. 

Az ajánlatok 1915. évi február hó 25-én déli 12 óráig nyúj
tandók be az alulirt m. kir. főerdőhivatalnál, hol azok február hó 
26-án d. e. 9 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok és borítékok a m. kir. főerdőhivatalnál Lippa 
(Temes megye) és a m. kir. erdőgondnokságnál Ópécska (Arad 
megye) díjmentesen szerezhetők be. 

Lippa, 1915. évi január hóban. 
(9) M. kir. főerdőhivatal. 

Hirdetmény. 782/1914. szám. — Az érdekeltek tájékoztatására 
és biztosabb értesítése végett ezúton ezennel közhírré teszem, 
hogy a m. kir. pénzügyminiszter ur őnagyméltósága 1914. évi 
130.001. szám alatt kiadott magas leiratával a selmeczbányai m. 
kir. bányászati és erdészeti főiskolán azokkal a főiskolai hallga-



t o k k a l szemben, akik a háborús viszonyok következtében tanú _ 
mányaik szabályszerű folytatásában akadályozva voltak vagy vannak, 
a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügy; minisztériummal egyet-
értőleg a következő kivételes intézkedések alkalmazását méltóz
tatott elrendelni: 

A) Az a főiskolai hallgató, aki önhibáján kívül, a háborúval 
kapcsolatos valamely oknál fogva (tényleges szolgálatra behívás 
vagy önkéntes belépés, sebesülés, betegség, hadifogság, közlekedési 
akadályok stb.) bekövetkezett távollétét, illetőleg megkésését hitelt
érdemlő módon igazolja, - a főiskolai tanács engedélye és ellen
őrzése mellett a főiskolába — a tanulmányrend és rendszabályok 
7. §-ában megszabott határidőn tul — utólagosan fölvehető, a tanév 
megfelelő félévére beírható és az általa elvállalt tantárgyakból — 
a rendszabályok 16. § 2. b) pontjában foglalt rendelkezésektől 
eltérően — vizsgára is bocsátható a következő módozatok és fel
tételek szerint: 

a) ha a főiskolai hallgató a téli félévben legalább 3 (három) 
héttel a vizsgák megkezdése előtt jelentkezik felvétel végett, a téli 
félévre beírható s az utólagosan beirt hallgató felveheti a megfelelő 
évfolyam téli félévére előirt tantárgyakat (vagy más évfolyam téli 
félévének olyan tantárgyait, amelyek rendes körülmények között 
óraösszeesés nélkül hallgathatók le); 

b) ha a főiskolai hallgató a nyári félévben olyankor jelent
kezik felvétel végett, amikor a szorgalmi időből még 5 (öt) hétnél 
kevesebb idő telt el, a nyári félévre beírható s az így utólagosan 
beirt hallgató fölveheti a megfelelő évfolyam összes nyári félévi 
(vagy rendes körülmények között óraösszeesés nélkül lehallgatható 
más évfolyamba eső) tantárgyak mellett azoknak a tantárgyaknak 
í. részeit is, amelyeknek II. része az illető nyári félévre esik: fel
veheti pedig még abban az esetben is, ha ily módon a heti elő
adási órák száma a 26-ot meghaladja; 

c) ha a főiskolai hallgató a nyári félévben több mint 5 (öt) 
hét elmulasztása után, de legalább 3 (három) héttel a vizsgák 
megkezdése előtt jelentkezik felvételre, a nyári félévre beírható s 
az utólagosan beirt hallgató felveheti a megfelelő évfolyam nyári 
félévére előirt féléves tantárgyakat (vagy más évfolyam nyári fél
évének olyan féléves tantárgyait, melyek rendes körülmények között 



óraösszeesés nélkül hallgathatók), önként éríetvén, hogy olyan tan
tárgyakat, amelyeknek I. része a téli félévre esik, csak abban az 
esetben vehet fel, ha az illető tantárgynak I. részéből már vizsga
e redménye van, vagy azt legalább hal lgat ta; 

d) az a hallgató, aki a nyári félévben több mint 5 (öt) hét 
elmulasztása után, de legalább 3 (három) héttel a vizsgák meg
kezdése előtt vétetett a főiskola kötelékébe és valamely egész éves 
tantárgy II. részét amiatt nem vehette fel, mert annak I. részét 
m é g nem hallgatta, — további időveszteség elkerülése végett — 
a következő téli félévben . kivételesen felveheti az ilyen tantárgy 
I. része mellett annak II. részét, m é g abban az esetben is, ha ily 
m ó d o n a heti előadási órák száma a 26-ot meghaladja. 

Az A) a)—d) pon t alattiak szerint utólagosan beiratkozott hall
gatók az általuk elvállalt tantárgyakból vizsgára is bocsáthatók abban 
az esetben, ha a főiskolai tanárok (szükség esetén a tanárok útmuta
tásai alapján a tanársegédek) által utólagosan beiratkozott hallgatók 
részére a tanrendszerü tanítási időn kivül tar tandó összefoglaló 
encziklopédikus előadásokon kellő szorgalommal résztvesznek s igy 
a szorgalmi osztályzatot kiérdemlik és a főiskolai tanulmányrend 
és rendszabályok rendelkezéseinek egyéb tekintetben is meg
felelnek. 

B) Annak a főiskolai hallgatónak, aki önhibáján kivül a hábo
rúval kapcsolatos valamely ok következtében pótvizsgára szabály
szerű időben m e g nem jelenhetik, jelzett akadályoztatása megszűn
tével, illetőleg a főiskolára való visszatérése után a főiskolai tanács 
engedélyt adhat, hogy a tanács által megállapított időben pót
vizsgát tehessen. 

C) Az a főiskolai hallgató, aki önhibáján kivül a háborúval 
kapcsolatos valamely ok következtében tanulmányai t egy vagy két 
félévvel későbben fejezheti b e : az államvizsga letételéhez kikötött 
szabályszerű 2 év helyett annyi félévvel kevesebb gyakorlati időt 
tartozik megfelelően igazolni, amennyi félévet a fentebb megjelölt 
akadályozó körülmények folytán elvesztett. A gyakorlati szol
gálati idő azonban egy évnél kevesebb időre nem szállítható le. 

Mindezek után megjegyezni kívánom, hogy ha netalán a 
fentebbiekben nem szabályozott valamely különleges eset merülne 



fel, e tekintetben az illetékes miniszterek elhatározása végett esetről
esetre külön indokolt előterjesztés lesz téve. 

Selmeczbánya, 1915. évi január hó 26-án. 
(10) Krippel Móricz, 

a főiskola ezidőszerinti rektora. 

Termelt fenyőtüzifaeladás. 397/1915. sz. — A garamrévi 
m. kir. erdőgondnokság kerületében kitermelt és erdei rakodókon 
szolgáltatandó mintegy 3516 ürm fenyőtüzifa, továbbá a geletnek-
szklenófürdői vasúti állomási rakodón lévő 101 ürm ipari czélokra 
alkalmas fenyőhasábfa négy eladási csoportban, zárt Írásbeli aján
latok utján el fog adatni. 

Az ajánlatok legkésőbb 1915. évi február hó 22-én d. u. 
5-óráig nyújtandók be Zsarnóczán m. kir. erdőhivatalnál, ahol 
azok 1915. évi február hó 23-án délelőtt 10 órakor fognak nyilvá
nosan felbontatni. 

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

Zsarnócza, 1915. évi február hóban. 
(11) M. kir. erdőhivatal. 

Gyertyán- ,bükk- és égerműfaeladás . 21579/1915/I/B/l. sz. — 
Kaptafa, sámfa és hasonló egyéb ipari feldolgozásra alkalmas 
gyertyán-, éger- és bükkműfa vasúti faraktárokba szállítva három 
csoportban zárt írásbeli ajánlatok utján eladás alá bocsáttatik. 

Ajánlatok 1915. évi február hó 24-én d. u. 2 óráig nyújtan
dók be a lugosi m. kir. erdőigazgatósághoz, hol azok 1915. évi 
február hó 25-én délelőtt 10 órakor nyilvánosan felbontatnak. 

A faanyagok méreteit, mennyiségét és a megnevezését feltün
tető egybeállítás, a részletes árverési és szerződési feltételek, ajánlati 
űrlap és boriték a lugosi m. kir. erdőigazgatóságnál kaphatók. 

Budapest, 1915. évi február hó 5-én. 
(12) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faárverési h i rdetmény. 160/10/1915. szám. — A Szepes-
olaszi r. t. város 1915. évi február hó 26-án délelőtt 11 órakor 
a városházán tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja 



a tulajdonát képező erdő „A" üzemosztály I. és II. vágássoroza
tában az 1915. és részben az 1914. évre esedékes és kijelölt vágás
téren, körülbelül 2 6 7 0 kat. holdon tövön álló és mintegy 
1753"096 tm3 lucz és jegenye, mintegy 1555*408 tm3 erdei és 
mintegy 23048 tm3 vörösfenyő, összesen 3331-552 tm3 haszonfa-
készletet és mintegy 144 tm3 luczfenyőkérget. 

Becsár 28.614 K. Kiszállítási határidő bezárólag 1917. év 
márczius hó 31-ig. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdetmény
ben kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; b) ha tisztán kivehető szám
jegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a meg
ajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak boritéka 
kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szó-
szerint 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 a megajánlott összegnek legalább 10%-át 
készpénzben tartalmazzák; g) ha ugy vannak aláírva, hogy az alá
írásból az ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) 
világosan kiolvasható és h) ha a boriték kivül „Ajánlat a Szepes-
olaszi rendezett tanácsú városi fakészletre" 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 részletes árverési és szerződési feltételek a lőcsei m. kir. 
állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt szepesolaszii m. kir. járási 
erdőgondnokságnál és Szepesolaszi r. t. város polgármesteri hiva
talában tekinthetők meg naponta 11—12 óra között. 

Szepesolaszi, 1915. évi január hó 25-én. 
Hunfalvi Sándor (13) Varhol Ágoston 

főjegyző. polgármester. 
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