
Az „Erdészeti Lapok" 1915. évi XIII-XIV. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

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

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagj 
tnnél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milMméterenkint 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. 

Az egykerekű kézikapáló és töl tögető 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 

nem torlódnak össze, csemetesorokban károsítás úgyszólván elő 
nem fordulhat, kézzel gyomlálás csak a csemetesorokban szükséges. 
Ezen készülék olcsósága feltűnő, ára 16 korona, töltögetőféjjel 20 
korona. Stddel Károly örökösei gépgyára Győrött. (1. IV. 4.) 

Termelt fenyőhaszonfaeladás. 28743/1915/I/B/1. szám. — 
A kolozsvári m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó gyalui m. kir. 
erdőgondnokság hidegszamosi rakodóján készletezett 6382 -02 m3 

fenyőrönkfa és 363 -28 ni1 négyélüre bárdolt fenyőfa, két eladási 
csoportra megosztva, zárt írásbeli ajánlatok utján fog eladatni. 

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 



A zárt írásbeli ajánlatok 1915. évi július hó 19-én déli 
12 óráig adandók be a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságnál, 
ahol azok július hó 20-án délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan 
felbontatni. 

Az árverési feltételek, a faanyag méreteit és kikiáltási árát 
feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boríték a kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatóságnál beszerezhetők. 

Budapest, 1915. évi június hóban. 
(2) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Termeltfenyőhaszonfaeladás,(Rakodókon).28757/1915 I B 1. 
szám. — A mihályteleki erdőgondnokságban termelt 9430 -94 ml 

fenyőhaszonfa, tizennégy eladási csoportra megosztva, zárt Írásbeli 
ajánlatok utján fog eladatni. 

Ajánlatok 1915. évi július hó 19-én déli 12 óráig nyújtandók 
be Beszterczebányán, a m. kir. erdőigazgatóságnál és július hó 
20-án délelőtt 10 órakor fognak az erdőigazgatóság tanácstermében 
nyilvánosan felbontatni. 

A faanyag csoportosításának, a kikiáltási áraknak és a bánat
pénzeknek kimutatása, árverési feltételek, ajánlati űrlap és boríték 
a beszterczebányai erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Budapest, 1915. évi június hóban. 
(3) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pályázat i h i rde tmény . 26681/1915. szám. - - Temesvár szab. 
kir. város tanácsa ezzel pályázatot hirdet a Krassó-Szörény vár
megye területén fekvő tinkovai és zsidenvári erdőnek gazdasági 
felügyeletével megbízott városi erdőgazdai állásra. 

A pályázati kérvények, lehetőlegszemélyes bemutatkozás mellett, 
f. évi július hó 31-ig juttatandók a városi polgármesterhez. Az állás 
betöltése polgármesteri kinevezés utján történik. 

A megkívántató elméleti képzettség: valamely középiskola 
négy osztályának sikeres elvégzése és az erdőőri szakvizsga. (Eset
leg ezzel egyértékü más képzettség.) 

Az állás javadalmazása: 
1. évi 1600 K fizetés, mely ötévenkénti 10%-os nyugdíjba 

beszámító, korpótlékkal négy ízben emelkedik; 



2. évi 300 K lótartási átalány és 36 K irószerátalány; 
3. természetbeni járandóság: lakás, négy hold illetményföld, 

korlátolt számú marhatartás, 36 m3 hasábtüzifa és az irodafütésre 
6 m3 dorongtüzifa; 

5. igénye van családi pótlékra is. 
Temesvár, 1915. évi június hó 21. napján. 

(4) Temesvár szab. kir. város tanácsa. 

Tüzifaeladás. 1858/1915. sz. — Az aradi kincstári erdő
gondnokság kerületében a hajóvontató utak mentén termelt és a 
tő mellett készletezett 1203 ürm kemény hasábfa, 1031 ürm lágy 
hasábfa és 332 ürm kemény és lágy dorongfa, két eladási csoportban, 
zárt Írásbeli versenytárgyalás utján fog eladatni. 

Az ajánlatok 1915. évi augusztus hó 2-án déli 12 óráig 
nyújtandók be az alulirt m. kir. főerdőhivatalnál, hol azok augusztus 
hó 3-án délelőtt 9 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boriték, valamint 
részletes adatok a m. kir. főerdőhivatalnál Lippa (Temes megye) 
és a kincstári erdőgondnokságnál Arad (Vécsey-utca 11. szám) 
díjmentesen szerezhetők be. 

Lippa, 1915. évi június hóban. 
(6) M. kir. főerdőhivatal. 

A hadse reg kötelékéből végleg elbocsátott, 28 éves családos 
földmérő folyó évi augusztus 1-étől kezdve foglalkozást keres. 
Theodollittal, mérőasztalai, busszolával mér, háromszögelésben, tago
sításban, parczellázásban, alagcsövezésben, vasútépítésben gyakor
lattal bir. Czim: Dezső Rezső földmérő, Józsefszanatorium (Békés
gyula mellett). (7) 

Fenyőtuta j fae ladás . (1000 és 500 m3-es részletekben.) 
29325/1915/I/B/l. szám. — A máramarosszigeti m. kir. erdőigaz
gatóság és a bustyaházai m. kir. erdőhivatal erdőgondnokságaiból 
az 1915. évben részben letutajozandó mintegy 41.500 m3 1913. évi 
és 18.000 m3 1914. évi termelésű lucz, és jegenyefenyőhaszonfa 
Máramarosszigeten az erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 1915. 
évi július hó 26-án (huszonhatodikán) délelőtt 10 órakor zárt Írás
beli ajánlatok utján eladásra kerül. 



Az ajánlatokat az árverést megelőző napon délután 4 óráig 
kell a máramarosszigeti erdőigazgatóság, illetve a bustyaházai 
erdőhivatalnál benyújtani. Az ajánlatok az erdőigazgatóságnál a 
fentebb megjelölt napon délelőtt 10 órakor nyilvánosan felbontatnak. 

A csoportok beosztását és kikiáltási árait feltüntető kimutatások, 
valamint a részletes versenytárgyalási feltételek, ajánlati űrlapok 
és borítékok a nevezett erdőigazgatóság, illetve erdőhivatalnál 
beszerezhetők s ugyanezek az illető kerületbeli erdő- és faraktár-
gondnokságoknál megtekinthetők. 

Budapest, 1915. évi június hóban. 
(8) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Termelt tölgyhaszonfa eladása. 29361/1915/I/B/l. szám. — 
A szomolnoki m. kir. erdőgondnokság kerületében 1914. évben 
termelt 1635'02 m3 kéregben mért tölgyhaszonfa zárt Írásbeli 
ajánlatok utján fog eladatni. 

Az írásbeli zárt ajánlatok legkésőbb 1915. évi július hó 29-én déli 
12 óráig nyújtandók be a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál, ahol azok 
július hó 30-án délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Az árverési és egyúttal szerződési feltételek, a faanyagok 
részletezése, ajánlati űrlap és boríték a tótsóvári m. kir. erdőhivata'-
nál megszerezhetők. 

Budapest, 1915. évi július hóban. 
(9) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Termelt fenyőhaszonfaanyagok eladása. 2224/1915. sz. — 
A liptóujvári főerdőhivatal liptóujvári faraktárban készletezett 
880 tm3 lucz- és jegenyefenyő szál- és rönkfa, továbbá 6 ürm3 

hántott fenyőműhasábfa kettő (2) eladási csoportban zárt -írásbeli 
ajánlatok utján kerül eladásra. 

Az ajánlatok, melyek legkésőbben 1915. évi augusztus hó 2-án 
délután 5 óráig nyújtandók be Liptóujváron a m. kir. főerdő
hivatalnál, augusztus hó 3-án délelőtt 10 órakor fognak a főerdő
hivatal helyiségében nyilvánosan felbontatni. 

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

Liplóujvár, 1915. évi július hóban. 
(10) A m. kir. főerdőhivatal. 



Az „Erdészeti Lapok" 1915. évi XIII-XIV. füzetének 
tartalma: 

Oldal 

Értesítés az Erdészeti Lapoknak kettős füzetekben való megjelenése 
tárgyában ... 331 

Lonkay Antal: Csemetekertek műtrágyázása.. _ ... 332 
Földadó-elengedés a hadi állapot következtében __. ... ... ... . . . 339 
FAKERESKEDELEM. Faárverési eredmények. — A cserkéregüzlet 347 
IRODALOM. Lapszemle. A sziléziai és az alpesi eredetű vörösfenyő. 

— Erdészeti kisérletek 1915. évi 1. és 2. füzete 352 
KÜLÖNFÉLÉK. Halálozások. — f Dezséri Bobok Tivadar. — f Bokor 

Róbert. — Egyéb hirek hadbavonult erdőtisztekről. — A delibláti 
homokpuszta sorsa. — A háború és a vadászati tilalmak. — Az erdők 
Lengyelországban. — A madarak és fák napjáról szóló iskolai 
jelentések V. évkönyve ... ... . . . ... ._ _. ... ... 361 

Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat köréből __ — 367 
ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. A m. kir. állami erdők igazgatási 

hivatalainak hatásköre értékesítési ügyekben ... 367 
Az Országos Erdészeti Egyesületnél teljesitett befizetések ... 370 
HIRDETÉSEK - I—IV. 

c £ ? ú£ c2t 




