
Az „Erdészeti Lapok" 1915. évi IX—X. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért 
a lap Irányával nem el lenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ínnéi nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milHméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnat. 
ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Az egyke rekű kézikapáló és tö l töge tő eke . Minden faiskolá
ban nélkülözhetetlen az egykerekű kézikapáló és töltögető eke. 

Súlya 8 kiló, sortávolság tetszés szerint állitható — súlypont 
kerékre esik —, igen nagy munkaeredményével tetemes kézierőt 

takaríthatunk meg. Könnyű és 
biztos kezelés tekintetében min
den más hasonló eszközt felülmúl, 
jó, gyors és szép munkát végez, 
maga után barázdát nem hagy, 
csemetesorokat földdel nem bo
rítja, a nagyobb gyomokat az 
ekevas elvágja, azok az eke előtt 

nem torlódnak össze, csemetesorokban károsítás úgyszólván elő 
nem fordulhat, kézzel gyomlálás csak a csemetesorokban szükséges. 
Ezen készülék olcsósága feltűnő, ára 16 korona, töltögetőfejjel 20 
korona. Síddel Károly örökösei gépgyára Győrött. (1. IV. 

Tölgy- és bükkmüfae l adás . Az erdélyi róm. kath. státus 
kisküküllőmegyei alsóbajotni (u. p. Bázna) uradalmához tartozó 
„Nagyerdő" vágásaiban eladás alá kerül: 

4542 darab 25—50 cm mellmagasságu átmérőjű tölgy-, 
. 1251 30—50 cm „ „ bükkfából 

kikerülő és összesen 32.131 korona 96 fillérre becsült műfa. 



Ezek eladására vonatkozólag a nyilvános szó- és Írásbeli árverés 
1915. évi június hó 10-én d. e. 11 órakor lesz az erdélyi róm. kath. 
státus igazgatótanácsának irodahelyiségében (Kolozsvár, Szentegy-
ház-utcza 5.) megtartva. Árverés előtt 10% bánatpénz leteendő. 

Az eladási feltételek az alantirt hivatalnál (Egyetem-utcza 7.) 
betekinthetők. 
(3) Az erdélyi róm. kath. státus erdőhivatala. 
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STAINER GYULA 
cs. és Kir. udvari szállító. 

K ö r m e n d (Vas m.) 

Már 50 év óta szállít elismert megbízható minőségben 

m i n d e n n e m ű : 

Kül- és belföldi fenyő-, lomb- és 
gyümölcsmagvaKat, tű- és lomb
levelű facsemetéKet, diszfenyőKet, 
sorfáKat, élősövény eKet, gyümölcs-
vadonczoKat és minden eszaKmába 

vágó má> magvaKat. 

Saját erdészeti csemetetelepek Zalaegerszegen! 

goru lelK
iism

eretes K
iszolgál 

A K o n t i n e n s l e g n a g y o b b és l e g j o b b hírnévnek örvendő hasonnemű vál la lata 

Erdész szakvizsgával és kitűnő bizonyítványokkal, 48 éves, 
róm. kath. vallású, ki hosszabb ideig mágnási uradalmakban vezetői 
állást töltött be és most is állásban van, állását változtatni óhajtja. 

Az erdészet és vadtenyésztés összes ágaiban jártas, erdősítésért 
a földmivelésügyi miniszter által jutalomdijjal lett kitüntetve; beszél 
magyarul, németül és tótul. 

„Szorgalmas" jelige alatt megkeresést kér a kiadóhivatalba. (4) 

Termelt fenyőhaszonfaeladás. (Erdei rakodón). 2112/1915. 
szám. — A jósikafalvai m. kir. erdőgondnokságnak a Bélesvölgyére 
hajló erdőrészekben — egyes favevők által — termelt és az úsztató 
patakig leusztatott, de ki nem fizetett mintegy 1270 m* fenyőrönkfa 
zárt írásbeli ajánlatok utján el fog adatni. 

Az ajánlatok legkésőbb 1915. évi május hó 21-ik napján 
délután 2 óráig nyújtandók be Kolozsvárt a m. kir. erdőigazgató-



ságnál, ahol és azok május hó 22-én délelőtt 10 órakor fognak 
az erdőigazgatóság főnöki irodájában nyilvánosan felbontatni. 

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

Kolozsvár, 1915. évi április hó 15-én. 
(5) M. kir. erdőigazgatóság. 

Pályázati hirdetmény. 1861/1915. szám. — A vinkovcei kir. 
főerdőhivatal pályázatot hirdet 4 főerdőőri, előléptetés esetén 5 fő-
erdőőri állásra. 

A pályázati kérvények 1915. évi május hó 31-ig az alulirott 
kir. főerdőhivatalhoz nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kaphatók. 
Vinkovci, 1915. évi április hó 9-én. 

{6) Kir. főerdőhivatal. 

Hirdetés. Középkorú, hadmentes, jó bizonyítványokkal rendel
kező erdész magánuradalomban állandó erdészi állást keres. Meg
kereséseket a lap kiadóhivatala továbbit. Jelige: „Hadmentes". (7) 

Pályázati hirdetmény. A tótsóvári m. kir. erdőhivatal pályázatot 
hirdet 3 főerdőőri, előléptetés esetén 3 erdőőri, 3 elsőosztályu és 
1 másodosztályú erdőlegényi állásra. 

Ezen állások erdőgazdasági szolgálat ellátása czéljából vannak 
rendszeresítve. 

A pályázati kérvények 1915. évi május hó 31-ig az alulirott 
m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul haphatók. 
Tótsóvár, 1915. évi áprlilis hó 22.-én. 

(8) M. kir. erdőhivatal. 

Termelt fenyőhaszonfaeladás. (Garamvölgyi rakodókon.) 
25089/1915/I/B/l. szám. — Agaramszentandrási erdőgondnokság
ban termelt 27776 m% fenyőhaszonfa, két eladási csoportra meg
osztva, zárt írásbeli ajánlatok utján fog eladatni. 



Ajánlatok legkésőbb 1915. évi május hó 20-án déli 12 óráig 
nyújtandók be Beszterczebányán az erdőigazgatóságnál, ahol azok 
május hó 21-én délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Árverési feltételek, a faanyag csoportosítását, a kikiáltási árakat 
és a bánatpénzt feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boríték a. 
beszterczebányai erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Budapest, 1915. évi április hóban. 

(9) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pályázat i h i rde tmény . 2430/1915. szám. — A besztercze
bányai m. kir. erdőigazgatóság kerületében nyugdíjazás, elhalálozás 
és ujabb szervezés folytán négy (4) főerdőőri, kettő (2) erdőőri 
állás ellátatlan, előléptetés esetén hat (6) erdőőri, illetve hat (6) 
elsőosztályu, illetve hat (6) másodosztályú erdőlegényi állás üresedik 
meg. Ezen állásokra az alábbi állományszerü illetmények élvezeté
vel pályázat nyittatik. 

A pályázatra kiirt állások közül egy főerdőőri állás az épít
kezési műszaki segédszolgálat ellátására szervezett lévén, ezen 
állásra pályázók felhivatnak, hogy az erdőőri szolgálathoz meg
kívánt, alább felsorolt kellékeken kivül az államerdők, vagy az: 
állami kezelésbe vett egyéb valamely igazgatási hivatalának 
bizonyítványával igazolni tudják, hogy kisebb tervek és költség
vetések, építmények és azok helyszínrajzának felvételében és ugyan
ezek helyszíni kitűzésében, utaklejtmérezésében, a lejtmérezési adatok 
megrajzolásában, utak és vasutak keresztszelvényeinek felvételében 
és megszerkesztésében, az útépítési munkák végrehajtásában, végül 
vízi és magasépítési munkáknál felmerülő kisebb műszaki teendők
ben kellő gyakorlati ismeretekkel birnak; hogy az építkezési mű
szaki szolgálatnál legalább két évig teljesítettek gyakorlati szolgálatot. 
Ezen utóbbi feltétel a m. kir. erdőőri szakiskolák továbbképző 
tanfolyamát jó sikerrel végzett egyéneknél egy évi gyakorlati 
szolgálat igazolása is elégséges. 

Megjegyeztetik, hogy a fent megszabott kellékekkel biró, az: 
építkezési műszaki szolgálatra alkalmasnak talált erdőőr, aki 
igazolja, hogy: 

1. a műszaki segédszolgálatnál kifogástalanul 6 évet töltött el;. 



2. ezenkivül a kőműves és ácsmesteri vizsgát is letette és 
erről oklevelet mutat be, íőerdőőrré fog kineveztetni. 

Tájékozásul közöltetik még, hogy azon altiszt, aki a műszaki 
segédszolgálatnál 6 évet kifogástalanul töltölt be, az igazgatási' 
hivatal altiszti állományában történő első üresedés alkalmával, 
íőerdőőrré előléptetendő. 

A pályázatra kiirt főerdőőri, erdőőri stb. állásra pályázók fel
hivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t.-cz. 37. §.-ban körülirt szak
képzetséget, a m. kir. kincstári erdészeti szolgálatba újonnan belépni 
kívánók ezenfelül még ép, erős testalkatukat, különösen jó látó-,, 
beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, vármegyei 
főorvos, vagy honvédtörzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, vala
mint életkorukról, illetőségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelv
ismereteikről, katonakötelezettségükről szóló bizonyítványokkal fel
szerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket 1915. évi május hó 31-ig 
alulirt erdőigazgatóságnál nyújtsák be. 

A főerdőőri állásokkal 800 K fizetés és 200 K személyi pótlék,, 
az erdőőri állásokkal 600 K fizetés és 100 K személyi pótlék, 
továbbá természetbeni lakás, vagy ennek hiányában a törvényszerű 
lakbér és egyéb rendszeresített illetmények; az erdőlegényi állá
sokkal 700, illetve 600 K évi szegődménybér, természetbeni lakás 
vagy törvényszerű lakbér és egyéb rendszeresített illetmények 
élvezete van egybekötve. 

Beszterczebánya, 1915. évi április hóban. 
(10) M. kir. erdőigazgatóság. 

Árverési h i rde tmény . A puhói volt úrbéresek az 1915. évi 
május hó 27-én délután 3 órakor Puhó községházán megtartandó 
nyilvános szó- és írásbeli árverésen eladják a tulajdonukat képező 
erdőben kijelölt és az 1914. évi 86335/I/A/5. számú F. M. rende
lettel rendkívüli kihasználásra engedélyezett 10*8 kat. hold kiter
jedésű tölgyes erdőrészletben tövön álló 1706 ms vegyestölgy
haszonfát, 21 mA erdeifenyőhaszonfát és 126 bükktüzifát. Becsár 
22.214 K. Kiszállítási határidő bezárólag 1917. évi április hó l - ig . 

Utó-, valamint becsáron alóli ajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, 



eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik 
kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek az illavai m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és alulírottnál tekinthetők meg. 

Puhó, 1915. évi április hó 26-án. 
(11) Krómmer Sándor 

úrbéri elnök. 

Pályázati hirdetmény. 1377/1915. szám. — A szászsebesi 
m. kir. erdőhivatal pályázatot hirdet egy (1) főerdőőri, három (3) 
erdőőri és egy (1) erdőlegényi, előléptetés esetén négy (4) erdőőri, 
öt (5) erdőlegényi, illetve segéderdőőri állásra. 

A pályázati kérvények 1915. évi június hó 15-ig az alulirt 
m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kaphatók. 
Szászsebes, 1915. évi április hó 26-án. 

(12) M. kir. erdőhivatal. 

Fenyőrudfaeladás. 25721/1915/I/B/1. szám. — A máramaros-
szigeti m. kir erdőigazgatóság bocskó-lonkai rakhelyeire letutajozott 
és ott felmáglyázott mintegy 8573 darab csáklyarud, mintegy 
3244 darab komlórud, mintegy 1437 darab dohányszáritórud, 
2 (kettő) csoportra osztva, zárt Írásbeli ajánlatok alapján el fog adatni. 

A zárt Írásbeli ajánlatok az 1915. évi május hó 25-én délután 
4 óráig nyújtandók be a máramarosszigeti erdőigazgatósághoz, 
ahol azok 1915. évi május hó 26-án délelőtt 10 órakor nyilvánosan 
fel fognak bontatni. 

Az árverési és szerződési feltételek, ajánlati lap és boríték, 
valamint a kikiáltási árakat, a faanyag méreteit és darabszámát 
feltüntető részletezés a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóságnál, 
a vaséri és a mezőháti erdőgondnokságnál megszerezhetők. 

Budapest, 1915. évi április hóban. 
(13) M. kir. Jöldmivelésügyi miniszter. 

Pályázati hirdetmény. 2342/1915. szám. — A kolozsvári 
m. kir. erdőigazgatóság pályázatot hirdet 6 főerdőőri, előléptetés 
esetén 9 erdőőri, 16 erdőlegényi vagy segéderdőőri állásra. 



Ezen állások közül 1 főerdőőri, illetve 1 erdőőri állás az 
építkezési s erdőrendezőségi műszaki segédszolgálat ellátása czéljából 
van rendszeresítve. 

A pályázati kérvények 1915. évi május hó 25-ig a kolozsvári 
m. kir. erdőigazgatósághoz nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kaphatók. 
Kolozsvár, 1915. évi április hó 26-án. 

(14) M. kir. erdőigazgatóság. 

Pályázati hirdetmény. 773/1915. szám. — Az ungvári m. kir. 
főerdőhivatal pályázatot hirdet 1 (egy) főerdőőri, 4 (négy), előléptetés 
esetén 5 (öt) erdőőri, 4 (négy) I. oszt. és 4 (négy) II. oszt. erdő-
legényi, 1 (egy) II. oszt. illetve előléptetés esetén 6 (hat) II. oszt. 
segéderdőőri állásra. 

Ezen állások gazdasági üzem ellátása czéljából vannak rend
szeresítve. 

A pályázati kérvények az 1915. évi májós hó 25-ig az alulirt 
főerdőhivatalnál nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kaphatók. 
Ungvár, 1915. évi április hó 24-én. 

(15) M. kir. főerdőhivatal. 

Pályázati hirdetmény. 1510/1915. szám. — Az orsovai m. kir. 
erdőhivatal (ezidőszerinti székhelye Herkulesfürdő) pályázatot hirdet 
5 főerdőőri előléptetés esetén 5 erdőőri, illetve 5 erdőlegényi vagy 
segéderdőőri állásra. 

Ezen állások közül 1 főerdőőri, illetve 1 erdőőri az építkezési 
és 1 erdőőri állás az erdőrendezőségi műszaki segédszolgálat el
látása czéljából van rendszeresítve. 

A pályázati kérvények 1915. évi június hó l-ig az alulirt 
m. kir. erdőhivatalhoz nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kaphatók. 
Herkulesfürdő, 1915. évi április hó 27-én. 

(16) M. kir. erdőhivatal. 

Pályázati hirdetmény. Kolozsvár város területén felállított 
faraktár részére raktárkezelői állásra pályázatot hirdetek. Felhívom 
az érdeklődőket, hogy szabályszerűen felszerelt kérvényüket 1915. 
évi május hó 20-ig alulírottnál nyújtsák be. Az állás június hó 1-én 
elfoglalandó. 



A faraktárkezelő javadalmazása évi 1000 K készpénzfizetés, 
természetbeni lakás (1 szoba, 1 konyha, pincze stb.) és 2 kat. hold 
szántóföld használata. 

Kolozsvár, 1915. évi május hó 3-án. 
(17) Bizony Ferencz 

erdőmérnök. 

Pályázati hirdetmény. 1015/1915. szám. — Alulírott m. kir. 
erdőhivatal pályázatot hirdet 3 főerdőőri, 5 erdőőri és 1 erdő
legényi, előléptetés esetén 8 erdőőri, illetve 9 erdőlegényi vagy 
segéderdőőri állásra. 

Ezen állások közül 1 főerdőőri, illetve 1 erdőőri állás a 
műszaki segédszolgálat ellátása czéljából van rendszeresítve. 

A pályázati kérvények 1915. évi június hó 10-ig az alulirt 
m. kir. erdőhivatalhoz nyújtandók be. 

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kaphatók. 
Gödöllő, 1915. évi május hó 1-én. 

'(18) M. kir. erdőhivatal. 

Tölgy- és cserdong-a-, tölgyküllő-, iparvasuti talpfa-, fara
got t kerítésoszlop- és tölgypadlóeladás. 1943/1915. szám. — 
A lugosi m. kir. erdőigazgatóság faraktáraiban készletezett, elől meg
nevezett fagyártmányok 20 csoportban, zárt Írásbeli ajánlatok mellett 
nyilvános versenytárgyaláson eladatnak. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1915. évi május hó 27-én délután 
2 óráig a lugosi erdőigazgatóságnál nyújtandók be, hol azok a 
következő napon nyilvánosan bontatnak fel. 

A részletes árverési és szerződési feltételek és az eladandó 
anyag kimutatása stb., továbbá az ajánlati űrlap és boríték a lugosi 
m. kir. erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Lúgos, 1915. évi április hó 26-án. 
(19) M. kir. erdőigazgatóság. 

Fenyvesek közelében, csendes vidéken lakó erdészeti hivatal
noknál, főúri családnál elvállalna szerény igényű, abszolút had
mentes, törekvő joghallgató nevelői, oktatói alkalmazást, esetleg 
erdőhivatalban való alkalmazást. Leveleket megegyezés czéljából: 
„Túrák Gyula joghallgató, Nyitra, Ferencz-József-tér 3. szám" 

>czimre kérek. (20) 
e l * ú£ 3$ 
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