
Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1 9 1 0 . a v i X V I . 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 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 mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon-
kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

A r a n y é r e m , pár is i 

v i lágkiá l l í tás 1900. 
Egyetemes busszóla-műszereket 

és erdei-busszólákat 
optikai távolságmérővel C 100, 

mérőasztalol tat és távcsöves vona lzó
kat , valamint mindennemű mérőeszközt 
készít a legjobb kivitel és legpontosabb rekti-

flkáczió biztosítása mellett 

N E U H Ö F E R É S F I A 
cs. és k i r . udva r i műszerészek 

W I F N r a k t á r : L » Kohlmarkt 8. 
ff ILII gyár:V.,Hartmanngasse5. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. Minden 
közhasználatú műszer állandóan készletben van. 
Javítások és átalakítások — akkor is, ha a mű
szerek nem a mi gyárunkból 
származnak — legjobban óa leg
gyorsabban eszközöltetnek. — 
Szállítás kívánatra magyar czó-
gekutján is lehetséges. (1. XII. í 

jó b r ü n n i posztói Uri ruhák ké
szítéséhez való 

legjutányosabb gyári árakon szállít 

ETZLER ÉS DÓSTUL BRÜNN 
S c h w e d e n g a s s e £» me* p.vi.e.) 

Számos magyar erdőhivatal egyenruhaszövet szállítói. 
A gyárból való közvetlen bevásárlás n a g y e l ő n y n y e l jár. 
i r Dus mintagyüjtemény megtekintésre bérmentve. 



L-AÍIGFELDÉRVl Tölgyfaeladás. 289/1Q08. sz. — 
A huszti koronavárosi közbirtokosság 
1910. évi szeptember hó 12-én d. e. 
9 órakor a huszti városháza tanács
termében tartandó, zárt Írásbeli ajánlatok 
tárgyalásával egybekötött nyilvános szó
beli árverésen eladja — részletenként 
vagy egészben — a Dubrova nevü, 
sikfekvésü, a huszti vasúti állomástól 
2—7 km-re eső erdejében mintegy 
1127 kat. hold hét részletre osztott, 
legelővé átalakítandó területen tövön 
kibélycgzett, és a máramarosszigeti 
m. kir. állami erdőhivatal által tör-

FAMEGMUNKÁLQQÉPEK 
TELJES FÜRÉSZTELEP 

BERENDEZÉSEK. 

KERETFÜRÉSZEK 

(2. IX. 5 ) 

zsenkénti felvétellel felbecsült, alább részletezett 81.131 darab 
tölgyfát. 

I. erdőrészlet, mintegy 160 kat. hold 8520 törzs, 14.308 m3 

fatömeggel, amelyből 9976 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
ára 324.030 korona. 

II. erdőrészlet, mintegy 245 kat. hold 14.811 törzs, 31.324 m3 

fatömeggel, amelyből 21.656 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
ára 723.606 korona. 

III. erdőrészlet, mintegy 280 kat. hold 5073 törzs, 6890 m3 

fatömeggel, amelyből 4592 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
ára 171.605 korona. 

IV. erdőrészlet, mintegy 225 kat. hold 21.165 törzs, 12.683 m3 

fatömeggel, amelyből 8839 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
ára 268.215 korona. 

V. erdőrészlet, mintegy 100 kat. hold 13.175 törzs, 7698 m3 

fatömeggel, amelyből 5737 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
ára 150.397 korona. 

VI. erdőrészlet, mintegy 35 kat. hold 6419 törzs, 4285 m3 fatömeg
gel, amelyből 3259 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási ára 81.755 
korona. 

VII. erdőrészlet, mintegy 82 kat. hold 11.968 törzs, 6839 m3 

fatömeggel, amelyből 5195 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
ára 131.406 korona. 



Egészben összesen ; 1127 kat. hold 81.131 törzs, 84.027 m3 

ífatömeggel, amelyből 59.254 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
.ára 1,851.014 korona. 

Bánatpénz á kikiáltási ár 10 (tíz) százaléka. 
A részletes fatömeg- és értékbecslési munkálat, továbbá az 

eladási és szerződési feltételek betekinthetek a máramarosszigeti 
m. r kir. állami erdőhivatalnál, valamennyi máramarosmegyei m. 
kin járási erdőgondnokságnál és alulírott közbirtokossági elnöknél, 
akinél ezen munkálatokból minden érdeklődő kaphat — amíg a 
készlet tart — egy-egy nyomtatott példányt is. 

Az érdeklődők helyszíni megszemlélés végett forduljanak a 
közbirtokosság elnökéhez vagy a huszti m. kir. járási erdőgond-
noksághoz. 

Huszt (Máramaros megye), 1910. évi július hó 7-én. 
<(4. II. 2.) Dán Lajos 

közbirtokossági elnök. 

Faeladási hirdetmény. 913 1910. főszolg. sz. — Resinár 
község 267 kat. holdnyi nagyságú Sasa nevü erdejéből kéreg nélkül 
18.484 m3 műfára és 43.130 m3 tűzifára becsült bükkfaállomány 
5 évi kihasználási időtartam mellett 1910. évi augusztus hó 23-án 
délután 3 órakor Resinár községházánál nyilvános árverésen, 
illetve nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
árverésen fog eladatni. Kikiáltási ár 97.600 korona, melynek 10°/o-
mint bánatpénz leteendő. Az árverési feltételek a nagydisznódi 
járási főszolgabíró irodájában és a nagydisznódi járási m. kir. 
erdőgondnokságnál megtekinthetők. Utóajánlatok tekintetbe nem 
vétetnek. Ezen erdő jó állapotban levő ut és a Czód patak mel

lett fekszik. Resinár községnek usztatási joga van. Az erdő széléig 
magániparvasut vezet. A legközelebbi vasúti állomás Nagytalmács 
25 km, azaz huszonöt km távolságban. 

Nagydisznód, 1910. évi július hó 15-én. 
*(5. II. 2.) Dr. Schuster s. k. 

főszolgabíró. 

Árverési hirdetmény. A somfalusi (Szilágy vármegye) volt 
úrbéresek 121 - 8 kat. holdnyi erdejének 8495 köbméterre becsült 
ts 46029 K értékű fatömege, melyből a becslés szerint 3939 köb-



méter tölgyműfa, 1910. évi augusztus hó 24-ik napján délelőtt 
10 órakor Somfalu községházánál tartandó nyilvános szó- és írás
beli árverésen el fog adatni. 

Az árverési feltételek a bikáczai körjegyzőnél, zilahi m. kir-
járási erdőgondnokságnál és alulírottnál megtekinthetők. 

Somfalu, 1910. évi július hó 27-én. 
(6) Pap Mihály s. k. 

a somfalusi volt urb. elnök. 

Pályázati hirdetmény. Károlyi László gróf; ur ő méltósága 
uradalmában megüresedett erdészi, illetve főerdészi állásnak betöl
tésére ezennel pályázatot hirdetünk és felkérjük azokat, akik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy az 1879. évi X X X I t.-cz. 36. §-ában 
előirt módon felszerelt és az urad. erdőhivatalhoz intézett kérvé
nyeiket f. évi augusztus hó 31-ig adják be. 

Az állás azonnal elfoglalható. 
Füzér, u. p. Füzérkomlós, 1910. évi július hó 27-én. 

(7) Oróf Károlyi Lászlá 
hitb. urad. erdőhivatala. 

Pályázat. 3219/1910. sz. — A lugosi m. kir. erdőigazgatóság 
kerületében szervezett, illetve megüresedett egy famesteri és egy 
főerdőőri (I. oszt. altiszt), továbbá három, kinevezés esetén négy 
erdőőri (II. oszt. altiszt), továbbá kinevezés esetén három I. és egy 
II. oszt. erdőlegényi állásra az állományszerü illetményekkel pályá
zat nyittatik. 

A famesteri és az I. oszt. altiszti állással 800 korona fizetés, 
és 200 korona személyi pótlék, a II. oszt. altiszti állással 600 korona 
évi fizetés és 100 korona személyi pótlék, továbbá természetbeni 
lakás, vagy annak hiányában törvényszerű lakbér és egyéb rend
szeresített illetmények, az erdőlegényi állással 700, illetve 600' 
korona évi szegődménydij, természetbeni lakás, vagy ennek hiányá
ban törvényszerű lakbér és egyéb rendszeresített mellékilletmények 
(fa-, ruhaátalány stb.) vannak összekötve. 

A famesteri állásra pályázók a kőmivesi- és ácspallér-vizsga 
letételét, a vizi és polgári építkezésekben, illetve az ezekre vonat
kozó tervek és költségvetések készítésében való jártasságukat,, 
valamint az építkezéseknek a megállapított tervek és költségveté-



sek szerinti vezetésére való gyakorlati képességüket hiteles okmá
nyokkal ; a főerdőőri, erdőőri és erdőlegényi állásokra folyamodók 
pedig az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában követelt szakképzettsé
güket, az állami erdészeti szolgálatba újonnan belépni kivánó összes 
pályázók ezen felül még ép és erős testalkatukat, különösen jó 
látó-, beszélő- és hallóképességüket, kincstári erdészeti orvos, megyei 
főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyítványokkal, 
életkorukat anyakönyvi kivonattal, illetékességüket községi bizonyit
ványnyal eddigi alkalmaztatásukat, nyelvismereteiket és katonai 
kötelezettségüket megfelelő bizonyítványokkal igazolni tartoznak. 

Az ily módon felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeket a 
lugosi m. kir. erdőigazgatósághoz folyó évi szeptember hó 15-ig 
és pedig az állami szolgálatban állók felettes hatóságuk, magánosok 
pedig az illetékes közigazgatási hatóság utján nyújtandók be. 

Lúgos, 1910. évi július hó 28-án. 

(8) M. kir. erdőigazgatóság. 

Fenyőhaszonfa eladás öt évre . 18327/910. sz. — (Terület 
szerint tövön és házilag termelten a rakodókon.) 

A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó alább 
megnevezett erdőgondnokságok kerületében 1911. évtől kezdve 
5 év alatt értékesítésre kerülő haszonfatermés az alábbi csopor
tosítás szerint zárt írásbeli ajánlatok mellett versenytárgyalás utján 
el fog adatni és ugyanakkor szintén 5 évre bérbeadatnak az alább 
megjelölendő kincstári fürészmüvek. 

Az ajánlatok folyó évi szeptember hó 12-ike délután 5 óráig 
nyújtandók be a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóságnál, ahol 
szeptember hó 13-án délelőtti 10 órakor az erdőigazgatóság 
tanácstermében nyilvánosan fognak felbontatni. 

Eladásra kerül: 
A 

I. a luczatői és garamszentandrási erdőgondnokságok 317'54 kat. 
hold 5 évi vágásterületén álló fenyőhaszonfa tövön, az erdőben 
terület szerint és ugyané két erdőgondnokságban 5 év alatt házilag 
termelendő és rakodókon átadandó mintegy 6—8000 m3, 26 cm 
és ennél vastagabb középátmérőjü fenyőhaszonfa a besztercze
bányai kincstári gőzfürész bérlete mellett; 



II. a luczatői és garamszentandrási erdőgondnokságokbare 
5 év alatt házilag termelendő és rakodókon átadandó mintegy 
1 5 0 0 - - 2 5 0 0 m 3 25 cm és ennél kisebb átmérőjű fenyőhaszonfa. 

III. a jeczenyi és garampéterii erdőgondnokságok 34906 k a t 
hold 5 évi vágásterületén álló fenyőhaszonfa tövön, az erdőben 
terület szerint és ugyané két erdőgondnokságban 5 év alatt házilag 
termelendő s a rakodókon átadandó mintegy 15 —20,000 m3 26 cm 
és ennél vastagabb középátmérőjü fenyőhaszonfa a garampéterii-
gőzfürész bérletével, vagy anélkül; 

IV. a jeczenyei és garampéterii erdőgondnokságokban 5 év 
alatt házilag termelendő és a rakodókon átadandó mintegy 
3—5000 m3, 25 cm és ennél kisebb középátmérőjü fenyőhaszonfa;: 

V. a rezsőparti, kisgarami és cserpataki erdőgondnokságok 
492 - 47 kat. hold 5 évi vágásterületén álló fenyőhaszonfa tövön, az 
erdőben területszerint és ugyanezen erdőgondnokságokban 5 év 
alatt házilag termelendő és a rakodókon átadandó mintegy 
8—12,000 m3 haszonfa, a rezsőparti gőzfürész bérlete mellett;. 

VI. a benesházai és vaczoki erdőgondnokságokban 5 év alatt 
házilag termelendő és a rakodókra kihozva átadandó mintegy 
90—115,000 m3, 26 cm és ennél vastagabb középátmérőjü fenyő
haszonfa a gáspárdi fürész használatával; 

VII. a benesházai és vaczoki erdőgondnokságokban 5 év alatt 
házilag termelendő és a rakodókra kihozva átadandó mintegy 
10—20,000 m3, 25 cm középátmérőjü és ennél vékonyabb fenyő
haszonfa ; 

VIII. az óhegyi erdőgondnokságban és a beszterczebányai: 
erdőgondnokság urvölgyi védkerületében 5 év alatt házilag ter
melendő és fürészrakodókra kihozva átadandó 15—20,000 m3, 
26 cm középátmérőjü és ennél vastagaab fenyőhaszonfa az óhegyi 
vizifürész bérletével; 

IX. az óhegyi erdőgondnokságban és a beszterczebányai 
erdőgondnokság urvölgyi védkerületében 5 év alatt házilag ter
melendő és az erdei rakodókra kihozandó 20—30,000 m3 25 cm 
és ennél vékonyabb átmérőjű fenyőhaszonfa és mintegy 4—10,000 m3-
kemény és lágy tűzifa; 

X . az óhegyi erdőgondnokságban és a beszterczebányai erdő
gondnokság urvölgyi védkerületében 5 év alatt házilag termelendő 



és az erdei rakodókra kihozva átadandó mintegy 35—50,000 m3 

haszonfa és mintegy 4—10,000 ürméter kemény és lágy tűzifa, 
az óhegyi vizifürész bérlete mellett. 

Az árverési általános és a részletes szerződési feltételek, az 
eladási csoportokat, kikiáltási árakat és bánatpénzeket tárgyaló 
kimutatás, ajánlati űrlap és boríték 1910. évi augusztus hó 15-től 
a földmivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályánál és a besz
terczebányai erdőigazgatóságnál szerezhetők be ; a terület szerint 
tövön értékesítendő vágások becslési adatai azonban már a jelen 
hirdetmény közzététele után megszerezhetők a beszterczebányai 
erdőigazgatóságnál. 

Budapest, 1910. évi július hóban. 
(9) M. kir. földmivelésügyi Miniszter. 

Vasúti bükktalpfa termelés után visszamaradt álló- és 
fekvőfából vevő által termelendő tűzifa eladása. 2801 1910. sz. 
— Az ungvári m. kir. főerdőhivatal tanácstermében az 1910. évi 
augusztus hó 22-ik napján délelőtti 10 órakor kezdődő írásbeli 
zárt ajánlati nyilvános versenytárgyaláson eladásra kerül a fenyves
völgyi m. kir. erdőgondnokság C) gazdasági osztályának II. vágás
sorozat 21. és 22. erdőrészlet számokkal jelölt „Voronovecz" nevü 
vágásában vasúti bükktalpfa termelés után visszamaradt s mintegy 
5300 (ötezerháromszáz) ürm3 mennyiségre becsült álló-, csup- és 
hulladékfaanyagból vevő által sajátköltségén termelendő tűzifa. 

Kikiáltási ár ürm3-ként osztálykülönbség nélkül 56 azaz ötven
hat fillér. 

Bánatpénz 300 azaz háromszáz korona. 
Az árverési feltételek értelmében kiállított írásbeli zárt aján

latok legkésőbben a versenytárgyalás megkezdésére kitűzött időig 
nyújthatók be az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz. 

Az árverési és szerződési feltételek az alulírott m. kir. főerdő
hivatalnál megtudhatók s illetőleg megszerezhetők. 

Ungvár, 1910. évi július hó 29-én. 
(10) M. kir. főerdőhivatal. 

Pályázati hirdetmény. 3323/1910. sz. — A lippai m. kir. 
főerdőhivatal kerületében megüresedett egy (1) II. osztályú m. kir. 
erdészeti altiszti állásra, vagy előléptetés esetén egy I. osztályú erdő-



legényi, vagy segéderdőőri, esetleg egy II. osztályú erdőlegényi, vagy 
segéderdőőri állásra, az állományszerü illetményekkel pályázat 
nyittatik. 

Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
X X X I . törvényczikk 37. §-ában követelt szakképzettségüket — az 
államerdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók ezenfelül ép 
és erős testalkatukat, különösen jó látó- és hallóképességüket — 
kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos, vagy honvéd törzs
orvos által kiállított bizonyitványnyal, továbbá életkorukról és ille
tékességükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, végül pedig eddigi 
szolgálatukat és annak eredményét, nemkülönben a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és Írásban való teljes bírását igazoló okmá
nyokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényüket előljáró hatósá
gaik, esetleg az illető járás politikai hatósága utján f. évi szeptember 
hó 3-ig alulírott m. kir. főerdőhivatalnál nyújtsák be. 

Az erdőlegényi és segéderdőőri állásokért pályázók nőtlenségi 
állapotukat is kimutatni tartoznak. 

Lippa, 1910. évi augusztus hó 2-án. 

(12) M. kir. főerdőhivatal. 

Faeladási hirdetmény. 3439/1910. sz. — A beszterczei m. kir. 
^rdőigazgatóság kerületében a szamosvölgyi alsó és szálvavölgyi 
m. kir. erdőgondnokságok kezelése alá tartozó egyesítve kezelt 
volt naszódvidéki községi erdőkben kihasználandó s az alábbi 
kimutatásban részletezett vágásterületek törzsenkinti kiszámlálással 
megbecsült fakészleteinek tövön való eladására a dombháti gőz
fürész bérbeadásával összekötve Beszterczén, a m. kir. erdőigaz
gatóság hivatalos helyiségében 1910. évi augusztus hó 23-án d. e. 
11 órakor a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur jóváhagyásának 
fentartása mellett zárt Írásbeli ajánlatok utján nyilvános verseny
tárgyalás fog tartatni. 

A kimutatásban közölt lucz- és jegenyefenyőhaszonfa a föl
vett törzseknek csupán műszaki czélokra alkalmas fatömegét — 
a kéreg,, csucsfa és a termelési apadék leütésével — foglalja 
magában. 
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A. III. 3 -8 -13 311-21 

1910 július 1-től 
1914 június 30-ig 

27814 34623 8054 18732 11974 412136 50 4000 

1. 2. 4 - 1 6 . 
18—21. 23. 

II. 
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völgyi 

A. 
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ád
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y 2 6 - 3 0 . 
3 3 - 3 4 . 
3 6 - 3 8 . 
4 0 - 4 3 . 
4 5 - 5 9 . 

1402-52 
1910 július 1-től 
1920 június 30-ig 

19471 29956 39887 140114 153000 687100 j 



Ajánlatok az összes, I—II. csoportra együtt, vagy pedig külön-
külön egyes csoportokra is tehetők. 

A benyújtandó ajánlatokban a csoport vagy a csoportok, 
amelyre, vagy amelyekre az ajánlat tétetik, ugy, amint a jelen 
árverési hirdetményben megjelölve van, erdőgondnokságok és 
gazdasági tervi elnevezések szerint, pontosan megjelölendők. 

A zárt Írásbeli, ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott és a 
megajánlott vételár 5°/o-át kitevő bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, 
melyekben az egyes csoportokra megajánlott vételár szóval és 
számjegyekkel is kiírandó és melyekben ajánlattevő által határo
zottan kijelentendő, hogy az árverési és részletes szerződési fel
tételeket ismeri, azokat változatlanul elfogadja és azoknak magát 
aláveti, 1910. évi augusztus hó 23-án d. e. 11 óráig a beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be. 

Oly ajánlatok, amelyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, 
amelyek elkésve nyújtatnak be, vagy pedig a megállapított árverési 
és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak magukban, 
figyelembe vétetni nem fognak. 

A földmivelésügyi m. kir. miniszter ur fentartja magának azt 
a jogot, hogy az ajánlatok közül szabadon választhassa elfoga
dásra azt, amelyet, tekintet nélkül az ajánlat magasságára, saját 
belátása szerint legmegfelelőbbnek talál, vagy hogy az összes 
ajánlatokat is visszautasíthassa. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóságnál, a szamosvölgyi alsó m. kir. erdő
gondnokságnál Dombháton és a szálvavölgyi m. kir. erdőgond
nokságnál Naszódon a hivatalos órák alatt bármikor megtekint
hetők és kívánatra minden egyes csoportra vonatkozó feltételek 
és a vágások térképei 30—30 korona összeg előleges beküldése 
ellenében az érdeklődőknek a m. kir. erdőigazgatóság által meg
küldetnek. 

Besztercze, 1910. évi július hő 24-én. 

(13) M. kir. erdőigazgatóság. 

Árverési hirdetmény. 5652M/1910 . sz. — Selmecz- és Béla
bánya sz. kir. bányaváros tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy az 
1911. évtől 1914. évig 4 éven keresztül kihasználandó s évenként 



körülbelül 10.000 ma-t kitevő fenyő-, épület- és műfaját, és évenként 
1000 m3-t kitevő tölgy-, szil-, kőris-, juhar- és bükkhaszonfáját. 

1910. évi október hó 3-án délelőtt 10 órakor a városház 
tanácstermében zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverés utján eladja. Bánatpénz a fenyőhaszonfára 10.000 
korona, a lombfanemüekre 2000 korona. 

Zárt írásbeli ajánlatok 1910. évi október hó 3-ának délelőtt 
10 órájáig fogadtatnak el és ajánlat csak az összes íenyőfaválasz-
tékokra, vagy az összes lombfanemekre tehető. 

A részletes árverési és szerződési feltételek, valamint a kihasz
nálandó erdőrészletek fatömegének kimutatása és a közgyűlés által 
megállapított kikiáltási árak a városi erdőhivatalnál beszerezhetők. 

A feltételektől eltérő, későn beérkezett, avagy távirati, valamint 
a kikiáltási árakon alóli vagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

Selmeczbánya, 1910. évi július hó 25-én. 
(11) Árthold Oe'za 

h. polgármester. 

Fag-yártmányok eladása. 81607/1910. sz. - - A lugosi m. 
kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében folyó évi augusztus 
hó 17-én d. e. 10 órakor zárt írásbeli ajánlatok utján árverés 
alá bocsájtatik: 

A) A lugosi faraktárban : 

1. Tölgydonga. 
7a akós 26" 1 akó, 1 akós 186-8 akó, 2 akós 660-8 akó, 3 akós 

347-3 akó, 4 akós 19 -5 akó, 5 akós 14 -4 akó, 6 akós 17 -3 akó, 
7 akós 200-6 akó, 8 akós 46'2 akó, 9 akós 3-00 akó, vagyis ösz-
szesen mintegy 1522 akó. 

Kikiáltási ár akónként 3 korona 30 fillér. 
Bánatpénz 800 korona. 

2. Cserdonga. 
1 akós 158-0 akó, 2 akós 1 1 6 6 0 akó, 3 akós 1086'6 akó, 

4 akós 2 4 8 9 akós, 5 akós 52-2 akó, 6 akós 62-6 akó, 7 akós 
5 0 7 - l akó, vagyis összesen mintegy 3281"4 akó. 

Kikiáltási ár akónként átlag 2 korona 30 fillér. 
Bánatpénz 1000 korona. 



B) A gavosdiai raktárban: 

Bükk hasitvány. 

Mintegy 1100 darab 4 méteres és mintegy 70 darab 3 méteres. 
Kikiáltási ár darabonként: a 4 méteresé 2 korona, a 3 méte

resé 1 korona 20 fillér. 

Bánatpénz a venni szándékolt mennyiség és a kikiáltási ár 
szorzatának 15%-a. 

C) A facseti raktárban: 
1. Tölgydonga. 
1U akós 13 akó, Va akós 59 akó, 1 akós 171 akó, 2 akós 

552 akó, 3 akós 372 akó, 4 akós 78 akó, 5 akós 130 akó, 6 akós 
456 akó, 7 akós 164 akó, 8 akós 205 akó, 9 akós 42 akó, 10 akós 
35 akó, 11 akós 17 akó, 12 akós 115 akó, vagyis összesen mint
egy 2409 akó. 

Kikiáltási ár akónként 3 korona 30 fillér. 
Bánatpénz 1000 korona. 
2. Cserdonga. 
Va akós 4 akó, 1 akós 6 akó, 2 akós 24 akó, 3 akós 81 akó, 

4 akós 33 akó, 6 akós 81 akó, vagyis összesen mintegy 229 akó. 
Kikiáltási ár akónként 2 korona 20 fillér. 
Bánatpénz 500 korona. 
3. Nyelek. 

a) Mintegy 26.600 darab 140 cm hosszú kapanyél bükkfából. 
Kikiáltási ár 100 darabonként 12 korona. 
Bánatpénz a venni szándékolt mennyiség és kikiáltási ár szor

zatának 15%-a. 

b) Mintegy 5148 darab 1 m hosszú fejszenyél gyertyánfából. 
Kikiáltási ár 100 darabonként 14 korona. 
Bánatpénz a venni szándékolt mennyiség és kikiáltási ár szor

zatának 15%-a. 

c) Mintegy 3557 darab 1 m hosszú csákánynyél gyertyánfából. 
Kikiáltási ár 100 darabonként 16 korona. 
Bánatpénz a venni szándékolt mennyiség és kikiáltási ár szor

zatának 15%-a. 



Erdész keres te t ik méltóságos Qyőry Teréz grófnő kisperkátai 
uradalmába, lehetőleg fiatal, nős, kis családdal. Évi fizetés 1200 K 
készpénz, 16 köbméter ölfa, 2 drb. tehén, télitartás, nyáron legelő, 
2 drb. magsertés és növendéke egyéves korig, 2 magyar hold 
kukoriczaföld, % magyar hold burgonyaföld. Lövőpénz. Vadász
terület 6000 hold erdő és mező. 

Kérvények a grófnő Ő méltóságához czimezve, Berényi György 
uradalmi számtartó czimén Kisperkáta, u. p. Nagyperkáta kül
dendők be. (16. II. 1.) 

Felsőmagyarországi uradalom erdőmérnököt keres. Az állás 
október végével, esetleg előbb is elfoglalható. Önéletrajzzal, 
bizonyitványmásolatokkal és fizetési igények megjelölésével ellá
tott folyamodványokat e lap kiadóhivatala továbbit. 

d) Mintegy 1806 darab 120—140 cm hosszú lapátnyél bükk
és gyertyánfából. 

Kikiáltási ár 100 darabonként 14 korona. 
Bánatpénz a venni szándékolt mennyiség és kikiáltási ár szor

zatának 15%-a. 
4. Tölgyküllő. 
9000 darab tölgyküllő. Kikiáltási ár 100 darabonként 9 korona. 
Bánatpénz a venni szándékolt mennyiség és kikiáltási ár szor

zatának 15%-a . 

Fenékdongák külön nem termeltettek, hanem egy hordóra 
4 és Va tábla donga számíttatik. 

Ajánlatok a dongáknál faraktáranként külön-külön és a kiirt 
egész mennyiségre, a többi fagyártmányokra pedig tetszés szerinti! 
mennyiségre tehetők. 

Az árverési és szerződési feltételek a lugosi m. kir. erdő
gondnokságnál, továbbá a lugosi és facseti m. kir. erdőgondnok
ságoknál a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Az ajánlatokhoz szükséges űrlapok (ajánlat és boríték) az erdő
igazgatóságnál díjtalanul kaphatók. 
(15) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



K O R O N A - F E G Y V E R 
Fükert-féle szab. külön elzáróval, 

•don kult uráliamban szabadalmazva, jelenkor elismert l eg jobb és legk i tűnőbb 
vadászfegyvere. 

A korona-fegyver föelőnyei lé
nyegben n következők :- f 

1. K í vü l fekvő, a vadász ré
széről könnyen hozzáférhető, kitű
nően megmunkált aczélzávárzatok, 
egészen kicsiny kakasokkal, melyek 
a závárzat meguyitása alkalmával 
m a g u k t ó l f e l húzódnak és biz
tonságba helyezkednek, de azért 
tetszés sz rint kézzel is felhúz
hatók és leereszthetők. 

2. H í v ü l fekvő gynj tőszer, 
tehíU a lakairosíűknéS a visszafelé 
áramló lőporgázok általi megiozs-
dásodása k l vall zárva: 

3. Saját , többször szabadal
mazot t önműködő .töltónykMobó, 
mely ellentétben más tölténykido
bókkal soha sincs felhúzva, hauem 
csak akkor húzódik fel és működik, 
ha a töltények egyike vagy mind-
kelteje kilövetett, ép ez okból ezen 
tölténykidobó rendkivöl sokáig tart. 

4. A saját szab. s közvetlenül a l a ka t r udak ra beállítható biztonsági závárzat, 
mely ellentétben a más fegyvereknél szokásos biztonsági zárral, ahol CBak a ravaszok rögzit-
tetnek, valóban megérdemli a biztonsági zár elnovezést. 

5. Tisztán e lsőrangú anyagból készült csövek a legjobb aczélból, legújabb felszere
léssel : a képzelhető l eg jobb lövési e redmények . 

6. A legkisebb részletekig k i t űnő és e lsőrangú k ido lgozás. Azonkívül bár
mely fegyver ellátható Fűkért különleges szabadalmazott závárzatával, mely utóbbi a fegyver
csöveket az eddigelé teljesen szabadon fekvő knlső oldalukon is átfogja s oly erősen tartja, 
akárcsak le volnának csavarva ; ezen závárzat minden fogyverhez, de különösen, a füs tné lkü l l 
lőpor használatánál legnn.degébben ajánlható. 

A korona- fegyver t , mint vegyescsövü, mint kettösesövü golyős és mint 
hármasesövü (Drilling) fegyvert is szállítjuk. 

Ezenkívül t e ^ a szavatosság mellett szállítunk: 
I g y szerű vegyescsövü, vegyesesövü Rock- rendszerű , kakasnélküli avagy 

kakasos kettösesövü fegyvereket , Lancaster ós Hammer less kettösesövü fegyvereket 
mindenféle kivitelben, Dr i l l i ngeke t , cserkész knxtá ly t , Mannl icher-Schönauer-
Ismét lőfegyvereket , Ismét lőkarabé lyokat , Ismét lőpiszto lyokat , valamint min-
demiemü vadászat i felszerelési ez ibket Ó R tö l tényeket . 

Valamennyi ko rona- fegyver , nemkülönben a jobbminőségü vadászfegyverek mint 
• m n w t á w i * 2 1 ll<nlriif F O N W U N N O L R vannak szabályozva; azoknak ki-
" • • y y l d w r < l n e , ° " l e g y v e r e K v A l 0 ^képességükért jótáiiunk. 

A fent felsorolt fegyverekre ós vadászati felszerelésekre vonatkozó tartalmas árjegy
zéket kívánatra ingyen ós bérmentve küldünk. 

14 XI I . I. 

FUKEftT GUSZTÁV 
• Ca. és kir. udv. szállító, Károly Ferencz József és Károly Ferdinánd őfenségéik kamarai szállítója. 

FEGYVERGYÁRA WEIPERT-
BEN (ÉRCZLIEGYSÓG)* . 

Tölgyfaeladás tövön. A kricsfalvi nemes közbirtokosság 
(Máramaros megye) a tulajdonát képező Dunavecz nevü erdő
részből, amely Kricsfalva községtől 2—3 km, a legközelebbi, 
bustyaháza-i vasúti állomástól pedig 22 km távolságban fekszik, 
.a folyó évi szeptember hó 27-én d. e. 10 órakor Kricsfalván, a 

http://gnn.de


községházánál megtartandó, zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen elad 1703 drb tölgyfát, amelyek a 
técsői m. kir. járási erdőgondnokság által 1303 m'6 kéregnélküli 
haszonfára, 362 ürm3 hasáb- és 477 ürm dorongfára becsültettek. 

Kikiáltási ár 25.773 korona. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
A részletes árverési és szerződési feltételek megtekinthetők 

az alulírott közbirtokossági elnöknél, valamint a técsői m. kir. 
járási erdőgondnokságnál Máramarosszigeten. 

Kelt Kricsfalván, 1910 augusztus hó. 
(18) Kricsfalusi Kricsfalui György 

közbirtokossági elnök. 

Faeladás. Hamvasd (Vas m.) község volt úrbéresei ezennel 
közhirré teszik, hogy Kalchtőr nevü, szélvész által elpusztított, 
többnyire épületfából álló erdejük 1910. évi augusztus hó 28-án 
délután 2 órakor az evangélikus iskolateremben nyilvános árverés 
utján a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. Területe 2 kat. hold; 
kikiáltási ár 1200 korona, bánatpénz ez összeg 10%-a. Közelebbi 
felvilágositást ad Fürst János urb. elnök, Hamvasd, hsz. 17. (20) 

ú£ 
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