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Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1910. évi XVIII. 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 , par ls l Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei-busszólákat 
optikai távolságmérővel C = 100, 

m é r ő asztalokat és távcsöves vona lzó
kat , valamint mindennemű mérőeszközt 
készít a legjobb kivitel és legpontosabb iokti-

flkáczió biztosítása mellett 

N E U H Ö F E R É S F I A 
cs. és k i r . u d v a r i műszerészek 

WIEN r a k t á r : I . , Kohlmarkt 8. 
gyár: V., Hartmanngasse5. 

Képea árjegyzék ingyen és bérmentve. Minden 
közhasználatú műszer állandóan készletben van. 
Javi tások és átalakitások — akkor is , ha a mű
szerek nem a mi gyárunkból 
származnak — legjobban és leg
gyorsabban eszközöltetnek. — 
Szállítás kivánatra magyar czé-
gek utján is lehetséges. (1. XII. 9) 

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 
községházánál megtartandó, zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen elad 1703 drb tölgyfát, amelyek a 



técsői m. kir. járási erdőgondnokság által 1303 m% kéregnélküli 
haszonfára, 362 ürm3 hasáb- és 477 ürm dorongfára becsültettek. 

Kikiáltási ár 25.773 korona. Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-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. 

(4. III. 3.) Kricsfalusi Kricsfalui György 
közbirtokossági elnök. 

Faeladás. A boszniai és herczegovinai országos kormány az 
alant megnevezett, a „Kotor-Városi" és „Travniki" járásokban 
fekvő erdőségekben hozzávetőlegesen megállapított famennyisége
ket tövön versenytárgyalás utján eladja és pedig: 
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tárgy 
száma 

Erdőterület 

I. és II. osz
tályú jegenye-
és luczfenyő 

haszonfa 

Bükk 
haszonfa 

Vasúti vonal, 
mely felé a 
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ségek gravi
tálnak 

Leteendő 
bánatpénz 
koronában 

Az el
adási 
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száma 

Erdőterület 

k ö b m é t e r 

Vasúti vonal, 
mely felé a 
famennyi

ségek gravi
tálnak 

Leteendő 
bánatpénz 
koronában 

1. Vrbanja és 
Bjela 1,022.000 574.000 Csász. és kir. 

katonai vasút 
„Banjaluka-
Doberlin" 

19.000 

2. Ugar 842.000 — 

Csász. és kir. 
katonai vasút 
„Banjaluka-
Doberlin" 9.600 

Az 1 koronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel 
ellátott, lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek csak a megnevezett 
egy-egy erdőterületnek eladásra kiirt, egész famennyiségére szól
hatnak, legkésőbb 1910. évi október hó 29-ig délelőtt 10 óráig 
az országos kormánynál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál 
Sarajevóban tekinthetők meg, hol kívánatra szóbeli tájékoztatások 
is adatnak. 

Sarajevo, 1910. évi szeptember hó 5-én. 

(31. III. 1.) Bosznia és Herczegóvina országos kormánya. 



1 III 

L-AHGFELDER V. 
GÉfQYfvK ÉS VASÖHTÖDE 

KERETFURESZEK 

FAMEGMUHKÁLÓGÉPEK 
TELJES FŰRÉSZTELEP 

BERENDEZÉSEK. 
(2. IX. 6.) 

állapított famennyiségeket 
és pedig: 

Alerdészi állás betöltendő báró 
Springer Gusztáv vágvölgyi uradal
mában. Pályázhatnak oly magyar hon
polgárok, kik erdészeti iskolát végez
tek, néhány évig gyakorlatilag már 
működtek, a magyar, német és tót 
nyelvet birják. Ajánlatok uradalmi 
jószágigazgatósághoz, Bucsány (Nyitra 
megye) küldendők. (6. III. 1.) 

Faeladás. 129039/1V/D/1. szám. — 
A boszniai és herczegovinai országos 
kormány az alant megnevezett erdő
ségekben levő, hozzávetőlegesen meg-
tövön versenytárgyalás utján eladja 

Az 
eladási 

tárgy 
száma 

Erdőség 

I. és II. 
osztályú 
erdei- és 
luczfenyő 
haszonfa 

Bükk 
haszon- és 

tűzifa 

Vasúti állo
más, mely 
felé a fa

mennyiségek 
gravitálnak 

Leteendő 
bánat
pénz 

koronák
ban 

k ö b m é t e r 

Vasúti állo
más, mely 
felé a fa

mennyiségek 
gravitálnak 

I. Ravna 
planina Pale 228.000 35.000 7.500 

1—• 

II. Gornja 
Praéa 420.500 1,025.000 

"3 
e/l 
3 
> 

26.000: 

III. Donija 
Praéa — 554.000 

o 

7.000 

IV. 
Bogovic 
planina 151.000 — 

i *5" K rt V) 
2.900 

V. Romanija 
Mokro 265.000 65.000 6.500 

Az Írásbeli lepecsételt ajánlatok 1 koronás boszniai bélyeggel 
és az előirt bánatpénzzel ellátva, egy-egy erdőterület összes eladásra 
kerülő famennyiségeire külön szólhatnak és legkésőbb 1910. évi 



október hó 20-ig d. e. 10 óráig az országos kormánynál nyúj
tandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, ajánlati minta és a 
versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál Sarajevoban 
tekinthetők meg, hol megkeresés esetén szóbeli tájékoztatások is 
adatnak. 

Sarajevo, 1910. évi augusztus hó 10-én. 

(5. III. 2.) A boszniai és herczegovinai országos kormány. 

Faeladási hirdetmény. Az aradvármegyei Acsuva község-
beli (nagyhalmágyi járás) volt úrbéres közös birtokosok tulajdo
nát képező, Acsuva község határán három különálló részletben, 
de egy völgyben fekvő mintegy 1172 kat. hold kiterjedésű erdő
birtoknak 4692 m3-re becsült tölgy, 186.262 m3-t tevő bükk (kis 
részben cser, gyertyán, éger) fakészlete az 1910. évi szeptember 
hó 21-én délelőtt 11 órakor kezdődőleg, az acsuval gör. kel. iskola 
helyiségében megtartandó, Írásbeli zárt ajánlatok benyujthatásával 
egybekötött nyilvános árverésen el fog adatni. 

A kikiáltási ár, melyen alól az eladás meg nem történhetik, 
303.163 (háromszázháromezeregyszázhatvanhárom) korona, mint 
hivatalosan megállapított becsár. 

A bánatpénz 30.316 (harminczezerháromszáztizenhat) korona. 
A kellően leragasztott és a már jelzett összegű bánatpénzzel 

(készpénzben vagy óvadékképes, névértékben számított magyar 
értékpapírban) ellátott zárt ajánlatok az árverést megelőzőleg nyúj
tandók be az árverező bizottság elnökéhez; az árverés napját 
megelőzőleg postán megküldhetők „Dr. Popa György ügyvéd 
Buttyin (Arad megye)" czimen. 

A most megnevezett ügyvéd czimére beadott ajánlatok borité
kára reáirandó: „Ajánlat az acsuvai erdőre". 

Utó- és kellően fel nem szerelt ajánlatok figyelmen kivül 
hagyatnak. • 

A részletes árverési és szerződési feltételek az acsuvai gör. kel. 
iskolánál, az aradi m. kir. állami erdőhivatalnál és dr. Popa György 



buttyini ügyvédi irodájában tekinthetők meg s a két utóbbi által 
kívánatra megküldetnek. 

Az árverés napján délelőtt 9 óra 2 6 perczkor az acsuczai 
vasúti állomásra Arad felől érkező venni szándékozókat kocsik várják 
(7) 

Úrbéres elnök. 

Termelt gömbölyű fenyőműfa- és lágy tüzifaeladás. 
82803/1/B-l. sz. — A liptóujvári m. kir. főerdőhivatal helyiségé
ben tolyó évi szeptember hó 23-án délelőtt 10 órakor zárt Írás
beli ajánlatok utján nyilvánosan megtartandó versenytárgyaláson 
az alábbi csoportosítás szerint a következő faanyagok kerülnek 
eladásra: 

I. csoport. A fenyőházai erdőgondnokságban 1909. évben 
termelt és a kincstár által az ottani vasúti állomáshoz szállítandó 
mintegy 4000 ürm3 vegyes fenyőhasáb- és dorongtüzifa. Kikiál
tási ár ürméterenként 5 K 60 f (öt korona és hatvan fillér). Bánat
pénz 2300 korona. 

II. csoport. A fenyőházai erdőgondnokságban termelt és az 
ottani vasúti állomás melletti rakhelyen fekvő mintegy 1700 ürm3 

selejtes fenyőhasáb- és dorongtüzifa. Kikiáltási ár ürméterenként 
3 K 80 f (három korona nyolczvan fillér). Bánatpénz 700 korona. 

III. csoport. A tátrai erdőgondnokság szepesszombati rakodó
helyén fekvő 322-02 tm3 12—25 cm középátmérővel és 42"37 tm3 

26 cm és ennél vastagabb középátmérővel biró lucz- és jegenye
fenyőhaszonfa. Kikiáltási ár a vékonyabb fára í/w3-ként 9 K 
(kilencz korona), a vastagabb fára 11 K (tizenegy korona). Bánat
pénz 350 korona. 

Ajánlatok csakis az egyes eladási csoportok összes faanyagára 
tehetők csoportonként, vagy akár több csoportra egy ajánlaton. 

Az ajánlattevők figyelmeztetnek, miszerint csakis oly Írásbeli 
ajánlatok fognak tárgyalás alá vétetni, melyek a versenytárgyalást 
megelőző napon legkésőbb délután 6 óráig benyujtattak. 

Az általános versenytárgyalási feltételeket feltüntető nyomtat
vány, az ajánlati űrlappal és borítékkal együtt a liptóujvári főerdő
hivatalnál és az illetékes erdőgondnokságoknál beszerezhető. 

Budapest, 1910. évi augusztus hóban. 

(8) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Faeladási hirdetmény. A pinkafői (Vas m.) r. k. plébánia
hivatal ezennel közhírré teszi, hogy Ujrétfalu község határában 
fekvő erdején a 15165/910. sz. magas rendelettel rendkívüli kihasz
nálással engedélyezett, mintegy 2 - 8 kat. hold területen található 
erdeifenyő és vegyes lombfaállományt 1910. évi szeptember hó 
17-én délután 3 órakor Pinkafőn a községházánál zárt írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverezésen a legtöbbet 
ígérőnek eladja. 

Kikiáltási ár 2098 korona 23 fillér. 
Bánatpénz 210 korona. 
A részletes becsjegyzék és az árverezési feltételek a pinkafői 

r. k. plébániahivatalnál és a szombathelyi m. kir. erdőgondnok
ságnál bármikor megtekinthetők. 

Pinkafő, 1910. évi augusztus hó 31-én. 
(9) Rathner Mihály 

plébános. 

Faeladás. 124634. sz. — A boszniai és herczegovinai országos 
kormány az alább megnevezett, a kljuci erdőgondnoksághoz tartozó 
erdőterületeken hozzávetőlegesen megállapított famennyiséget 
tövön, versenytárgyalás utján eladja: 
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1. 
Sisa-Palez-Bobenjak 

részlet I. és III. 
202.000 Császár és 

királyi katonai 
vasút Banjaluka-

Doberlin 

4600 

2. 
Sisa-Pa lez-Bobenjak 

részlet II. és IV. 
258.000 

Császár és 
királyi katonai 
vasút Banjaluka-

Doberlin 5500 

Az 1 koronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel 
ellátott, lepecsételt, írásbeli ajánlatok, melyek csak a fentnevezett 
egy-egy erdőterületben eladásra kiirt egész famennyiségre vonat
kozhatnak, legkésőbb 1910. évi október hó 15-én d. e. 10 óráig 
az alulirt országos kormánynál nyújtandó be. 



Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál 
Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájékoztatások 
is adatnak. 

Sarajevo, 1910. évi augusztus hó 24-én. 
(10. II. 1.) A boszniai és herczegovinai országos kormány. 

Faeladás. 40125/IV/D/2. sz. — A boszniai és herczegovinai 
országos kormány a „Han-Pjesaki" erdőgondnokság „Visoőnik" 
nevü erdőterületén, hozzávetőlegesen 40.000 köbméter fenyőhaszon
fában megállapított famennyiségét tövön, versenytárgyalás utján 
eladja. 

Az 1 koronás boszniai bélyeggel és 3300 korona bánatpénzzel 
ellátott, lepecsételt írásbeli ajánlatok, melyek csak az eladásra kiirt 
egész famennyiségre vonatkozhatnak, legkésőbb 1910. évi október 
hó 10-én délelőtt 10 óráig nyújtandók be az alulirt országos kor
mánynál. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál 
Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájékoztatások 
is adatnak. 

Sarajevo, 1910. évi augusztus hó 24-én. 
(11. II. 1.) A boszniai és herczegovinia országos kormány. 

Faeladás. 147603/1V/D/2. sz. — A boszniai és herczegovinai 
országos kormány a Cajnicai járásban fekvő, alább megnevezett 
erdőterületeken hozzávetőlegesen megállapított famennyiséget tövön 
versenytárgyalás utján eladja. 
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1 I. és II. 
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Gravitál 
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1. Kovac planina 
und Stakorina I. 117.000 31.000 Sarajevo 3.300 

keleti 
vasút 2. Kovac planina 

und Stakorina II. 236.000 88.000 
keleti 
vasút 5.900 



Az 1 koronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel 
ellátott, lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek csak a fent nevezett 
egy-egy erdőterületben eladásra kiirt egész famennyiségre vonat
kozhatnak, legkésőbb 1910. évi október hó 24-én, délelőtt 10 óráig 
az alulirt országos kormánynál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál 
Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájékozások 
is adatnak. 

Sarajevo, 1910. évi augusztus hó 24-én. 
(Í2. III. 1.) A boszniai és herczegovinai országos kormány. 

Faeladási hirdetmény. 4071/1910. szám. — A beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóság kerületében a szamosvölgyi felső m. kir. 
erdőgondnokság felügyelete alá tartozó és Ujradna község tulaj
donát képező legelőterületen szálaló használatra törzsenként kijelölt 
és megbecsült 2393 drb 4003 ms fenyőműfa és 40 drb 127 ms 

kőrisműfa tövön való eladására Beszterczén a m. kir. erdőigaz
gatóság hivatalos helyiségében 1910. évi október hó 4-én d. e. 
11 órakor a vagyonfelügyeleti hatóság jóváhagyásának fentartása 
mellett zárt írásbeli ajánlatok utján nyilvános versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Kikiáltási ár — amelyen alól a fakészlet el nem adatik — 
25.161 (huszonötezerszázhatvanegy) korona. 

A zárt Írásbeli, ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott és a ki
kiáltási ár 5°/o-át kitevő bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, amelyek
ben a megajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és 
amelyekben ajánlattevő által határozottan kijelentendő, hogy az 
árverési és részletes szerződési feltételeket ismeri és azokat válto
zatlanul elfogadja, 1910. évi október hó 4-én d. e. 11 óráig a 
beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be. 

Oly ajánlatok, melyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, 
amelyek elkésve nyújtatnak be, vagy pedig a megállapított árverési 
és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket tartalmaznak, figye
lembe nem vétetnek. 

Az erdőigazgatóság fentartja magának azt a jogot, hogy a 
község vagyonfelügyeleti hatóságával egyetértően, az ajánlatok 



közül szabadon választhassa elfogadásra azt, amelyet — tekintet 
nélkül az ajánlat magasságára — saját belátása szerint legmeg
felelőbbnek talál, vagy hogy az összes ajánlatokat is visszauta
síthassa. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóságnál és a szamosvölgyi felső m. kir. erdő
gondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Besztercze, 1910. évi augusztus hó 30-án. 
(13) M. kir. erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. 743/910. mj. sz. — Csik vármegye 
magánjavainak igazgatósága ezennel közhírré teszi, hogy Csik-
szentmárton község közigazgatási határában fekvő Csikvármegye 
közönsége magántulajdonát képező „Uz" és „Veresvizvölgyi" 
erdőségeiben; 

1. A m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 24332/903. számú 
rendeletével megadott engedély s a vármegye magánjavai igazgató 
tanácsának 415/909/mj. sz. a. kelt határozata alapján 3203'04 kat. 
holdon megbecsült 380.723 m3 gömbölyű luczfenyő, 75.913 m3 

gömbölyű jegenyefenyő, 11.133 m3 gömbölyű erdeifenyőhaszonfa, 
valamint 252.194 m3 gömbölyű bükkhaszonfa és tűzifa 2,820.000 K, 
azaz kettőmilliónyolczszázhuszezer korona. 

Továbbá ugyancsak Csikszentmárton község közigazgatási 
határában fekvő s Csik vármegye közönsége magántulajdonát 
képező „Csobányosvölgyi" erdeségeiben: 

2. A m. kir. földmivelésügyi miuiszter urnák 1381/906. számú 
rendeletével megadott engedély alapján a „Keresztes" havasnak 
Sulcza völgyére hajló részén 393 - 55 kat. holdon megbecsült 41.888 m3 

gömbölyű luczfenyőhaszonfa és 42.134 m3 gömbölyű bükkmű-
és tűzifa 221.507 korona, azaz kettőszázhuszonegyezerötszázhét 
korona. 

3. A m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 50665/900. számú 
rendeletével jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemterv szerint 
kihasználásra esedékes, a Csobányos völgyére hajló „Bogársarok" 
nevü erdőrész 47"25 kat. holdján megbecsült 7187 m3 gömbölyű 
luczfenyőhaszonfa és 2835 m3 gömbölyű bükkmű és tűzifa 37.069 K, 
azaz harminczhétezerhatvankilencz korona. 



4. A magy. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 84972/903. sz. 
engedélye alapján a Csik vármegye magánjavaihoz tartozó, Gyergyó-
Felsőtölgyes I. határrészében fekvő „Baraszóvölgyi" erdőrészben 
mintegy 1996 - 80 kat. holdon összesen 95.333 tm3 lucz- és jegenye
fenyőhaszonfa, valamint 800 tm3 bükkfára becsült fatömeg 477.000 K, 
azaz négyszázhetvenhétezer korona kikiáltási árban folyó 1910. évi 
október hó 27-én délélőtt 9 órakor a megyei magánjavak igaz
gatóságának irodájában — Csíkszereda, vármegyeház — megtar
tandó nyilvános árverésen, szó- és zárt írásbeli ajánlatok mellett, 
a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 

Az 1—4. alatti erdőrészek fatömege külön-külön fog a hir
detményben megjelölt sorrendben árverés alá bocsáttatni, de írás
beli ajánlat az egészre együttesen, az ajánlati ár külön-külön való 
megtétele mellett is benyújtható. 

A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzképpen az árverés megkez
dése előtt az árverési bizottság kezeihez leteendő. A szabályszerű 
bélyeggel ellátott, zárt Írásbeli ajánlatok, szintén 1 0 % bánatpénz
zel, vagy megfelelő óvadékképes értékpapírral látandók el és tar
talmazniuk kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri s magát azoknak aláveti. 

Elkésett s utóajánlatok nem fogadtatnak el, valamint a hirdet
ményben megjelölt erdőrésznek fatömegei kikiáltási áron alul 
eladatni nem fognak. 

Az árverési általános és szerződési feltételek, valamint a becs
lésre vonatkozó közelebbi adatok, mind a négy erdőrész fatöme-
gére külön-külön Csik vármegye magánjavainak igazgatóságánál, 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1910. évi augusztus hó 23-án. 

(14. II. 1.) Csik vármegye magánjavainak igazgatósága. 

Fenyő- és bükkfaeladás terület szerint tövön. 4160/1910. 
szám. — A kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság irodájában 1910. évi 
október hó 27-én d. e. 10 órakor az addig zárt borítékban be
nyújtandó írásbeli ajánlatok utján terület szerint tövön való eladásra 
kerül a sárkányi m. kir. erdőgondnokságban az 1911. évtől kezdve 
négy (4) éven át kihasználandó bárczavölgyi (zernesti) 501 "41 kat. 



holdas főhasználati rendes és 343 - 3 kai. holdas előhasználati tisz
tázó vágásaiban levő fenyő- és bükkfa. 

Kikiáltási árak a következők: 
a) a főhasználati rendes vágások faanyagára holdanként 

860 korona; 
b) az előhasználati tisztázó vágások faanyagára holdanként 

215 korona. 
Ajánlatok csakis a fő- és előhasználati vágásokra együttesen 

százalékban kifejezett felüligérettel tehetők. 
Bánatpénz 20.000 korona. 
A versenytárgyalási általános és részletes szerződési feltételek 

a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságnál és a sárkányi m. kir. 
erdőgondnokságnál megtekinthetők, illetve megszerezhetők és 
ugyanott az ajánlati űrlap és boríték átvehetők. 

Kolozsvár, 1910. évi augusztus hó 31-én. 
(16) M. kir. erdó'igazgatőság. 

Árverési hirdetmény. 5826/1910. sz. — Alulírott főszolgabíró 
ezennel közhírré teszi, hogy Oóborfalva község tulajdonát képező 
községi erdőben mintegy 9-Ő4 kat. holdon található széldöntött 

erdei-, lucz- és jegenyefa 
faállomány 1910 szeptember 26. napján d. e. 11 órakor Góbor-
falva községben az iskolában írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött 
szóbeli nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek eladatik. 

Kikiáltási ár: 10091 K 98 f. 
A vonatkozó részletes árverési feltételek Góborfalva község 

birájánál, a szombathelyi m. kir. j . erdőgondnokságnál és a felsőőri 
j . főszolgabírónál betekinthetők. 

Felsőőr, 1910. évi augusztus hó 31-én. 
(17) La nzinger István 

főszolgabiró. 

Árverési hirdetmény. 5825/1910. sz: — Alulírott főszolga
bíró közhírré teszi, hogy Szépur község tulajdonát képező községi 
erdőben mintegy 7*02 kat. holdon található széldöntött erdei-, 
lucz- és jegenyefenyő faállomány 1910 szeptember hó 19. d: u. 



3 órakor Szépur községben a községbiró lakásán szóbeli nyilvános 
árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 5796 korona. 
A vonatkozó részletes árverési feltételek Szépur község birá-

jánál és a felsőőri járásfőszolgabirónál betekinthetők. 
Felsőőr, 1910. évi augusztus hó 31-én. 

(18) Lanz Inger István 
főszolgabíró. 

Faeladási hirdetmény. 3 0 3 / 9 1 0 . ; k. b. sz. — A csikszent-
domokosi közbirtokosság eladja nyilt árverésen a földmivelési 
miniszter ur 95.430/908. számú rendeletével megadott engedély 
alapján a Csikmadaras 2-ik rész, Kecskebükk és Kisácza nevü erdő
részekben mintegy 553 - 98 kat. holdon törzsenkénti felvétel alapján 
kéregnélküli és a termelési és szállítási apadékok levonásával 
129.715 köbméterre becsült luczfenyőhaszonfa tömeget. 

Megjegyeztetik, hogy az 553 - 98 kat. holdból a Kisácza erdő
ségre esik 84-03 kat. hold, a Kecskebükk erdőrészre pedig 
469-95 kat. hold és a 129.715 , köbméter haszonfából a Kisácza 
erdőrészre esik 16.051 köbméter, a Kecskebükk erdőrészre pedig 
113.664 köbméter. 

Az összes kikiáltási ár 774.100 korona, azaz hétszázhetvennégy
ezeregyszáz korona, ebből esik a Kisácza erdőrészre 86.700 korona, 
a kecskebükki erdőrészre 687.400 korona. 

Az értékesítés czéljából 1910. évi október hó 24-én délelőtt 
10 órakor Csikszentdomokos községházánál nyilvános szó- és zárt 
írásbeli versenytárgyalás fog tartatni. 

Árverezni lehet mind a két erdőrészre együttesen és külön-
külön is. 

A fatömeg becsáron alul nem fog eladatni. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az írásbeli ajánlatok ellátandók szabályszerű bélyeggel és a 

kikiáltási ár 10%-ét tevő összegnek a csíkszeredai kir. adóhivatal 
pénztárába történt letétbehelyezéséről szóló nyugtával. 

Szóbelileg árverezni kívánók kötelesek a kikiáltási ár 10%-át 
kitevő bánatpénzt a csíkszeredai m. kir. adóhivatalnál letétbe he
lyezni és a letéti nyugtát az árverési bizottságnak bemutatni. 



xili 

Az árverési és szerződési feltételek megtekinthetők Csikszent-
domokos községházánál és a járási erdőgondnokságnál Csíkszeredán. 

Csikszentdomokos, 1910. évi szeptember hó 6-án. 
Ferencz Antal (20. II. 1.) Barabás János 

b. jegyző elnök. 

Tölgyfaeladási hirdetmény. 3071/910. sz. — Ezennel köz
hírré tétetik, miszerint Szászváros r. t. város tulajdonát képező 
következő helyeken: 

I. A sebeshelyi határban fekvő „Veile Corbulni" erdőrész 
1908—1911 vágásaiban, szászvárosi M. Á. V. vasúti állomástól 
9 km-re lábon álló 1251 szál (átlag 38 cm mellmagassági át
mérőjű) tölgyfa. 

II. Ugyanezen területén található 99 drb. döntött tölgyfarönk. 
III. Közvetlen a városi belterület melletti „Postaegre" dűlőben 

lévő 95 szál (átlag 74 cin mellmagasság átmérőjű) lábon álló 
tölgyfa, melyeknek összes fatömege 1494 ni6 haszonfa és 416 
ürméter tűzifára becsültetett, 22.594 (huszonkétezerötszázkilencz-
vennégy) korona kikiáltási ár mellett 1910. évi október 6-án d. e. 
9 órakor a városi tanácsteremben, zárt Írásbeli ajánlatok utján, 
nyilvános versenytárgyaláson eladatik. 

Távirati és utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a városi tanácsnál 

megtekinthetők. 
Szászváros, 1910. évi szeptember hó 5-én. 

(21. II. 1.) Andrae József s. k. 
polgármester. 

Pályázati hirdetmény. 82874/I/A/3. — A kir. erdőfelügyelő
ségek személyzeti létszámában kettő, a IX. fizetési osztályba sorozott 
s évi 2200 K fizetéssel, az 1904. évi I. t.-cz., illetőleg az 1906. évi 
IX. t.-cz. alapján járó személyi pótlékkal s a rendszeresített mellék
illetményekkel javadalmazott II. oszt. kir. alerdőfelügyelői állásra 
pályázatot hirdetek. 

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy érettségi bizonyitványnyal, 
a selmeczbányai erdészeti főiskolán előirt tanulmányok bevégzését 
igazoló főiskolai leczkekönyvvel, az erdészeti államvizsgának bel-



földön történt letételét igazoló erdészeti oklevéllel, továbbá ép és 
erős testalkatukat, különösen jó látó-, halló- és beszélőképességüket 
igazoló s kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos, vagy honvéd
törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkorukról 
és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes bírását, katonai 
kötelezettségi viszonyukat feddhetetlen előéletüket és a már alkal
mazásban állók eddigi alkalmaztatásukat is igazoló okmányokkal 
felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket 1910. évi szeptember hó 
30-ig és pedig az állami szolgálatban levők közvetlen felettes 
hatóságuk útján, az állami szolgálatban nem állók pedig a szék
helyükre nézve illetékes főispán utján nyújtsák be. 

Budapest, 1910. évi augusztus hó 29-én. 
(15) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pályázati hirdetmény. 23023/1910. sz. — Az üresedésben levő 
városi főerdészi állásra Kecskemét város törvényhatósági bizott
ságának 251/1910. kgy. sz. határozata alapján pályázatot hirdetek. 

Az állást a város törvényhatósági bizottsági közgyűlése élet
fogytig érvényes választás utján tölti be. A pályázók magyar állam
polgári minőségüket, büntetlen előéletüket, életkorukat, egészségi 
állapotukat, az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-ában előirt előképzettségüket, 
eddigi szolgálatukat hitelesen igazolni tartoznak. A szabályszerűen 
felszerelt pályázati kérvények hozzám — közszolgálatban állók 
részéről szolgálati uton — / . évi október 15-én délelőtti 11 óráig 
nyújtandók be. 

A főerdészt az érvényben álló szervezeti szabályrendelet értel
mében 1800 korona fizetés, 400 korona lakáspénz, 400 korona ló-
tartási átalány, továbbá 30 hold föld használata, 5 öl kemény- és 
5 öl puhafailletmény illeti meg. A íh. bizottsági közgyűlés azon
ban 251/1910. kgy. sz. határozatával a főerdész javadalmazását 
5 évi városi szolgálatig 3600 K, 6 - - 1 0 évi szolgálatra 4000 K, 
10 évi szolgálat után 4400 K fizetésben, 910 K lakáspénzben, 
1200 K fuvardíj és 600 K napidijátalányban állapította meg s 
elhatározta, hogy addig is, amig ezen határozata a m. kir. belügy
miniszter ur jóváhagyása folytán hatályba léphet, a jelenlegi szer
vezeti szabályrendelet szerint járó a földilletményt előzetes havi 



részletekben esedékes évi 1500 K, a failletményt ugyancsak havi 
előzetes részletekben folyósítandó 320 K készpénzzel megváltja. 
A 251 1910. kgy. számú határozatában megállapított illetmények 
folyósítása után azonban a főerdésznek sem természetbeli illetmé
nyekhez, s;m azok készpénzértékéhez nem lesz igénye. 

Kecskemét, 1910. évi szeptember hó 5-én. 
(19) Kada Elek 

polgármester. 

SLAVONIAI TOLGYMAKK. 
Kiváló minőségű kocsányos (Quercus pedunculata) valamint 
a legjobb minőségű kocsánytalan (Quercus sessiliílora) 
tölgymakkot szállít az őszi és tavaszi idényre a Vinkovce 
környékbeli hires tölgyesekből, a csírázó képességért való 
jótállás mellett ( 2 2 n. i.) 

S P I T Z E R J A K A B , Vinkovce. 

Fiatal , intelligens, 22 éves és 7 évi gyakorlattal biró erdész, 
ki ugy az erdőgazdaságban, mint a vadászatban jártas, kellő nyelv
ismerettel bír, irodai munkáknál is megfelel, jó lövő, valamely 
nagyobb uradalomnál erdészsegédi állást keres. 

Megkeresések ezen lap kiadóhivatalához intézhetők. (23) 

Faeladás . A boszniai és herczegovinai országos kormány 
„Bugojno" erdőgondnokság „Toöila" nevü erdőterületén hozzá
vetőlegesen 55.000 köbméter fenyőhaszonfában megállapított fa
mennyiséget tövön, versenytárgyalás utján eladja. 

Az egy koronás boszniai bélyeggel és 1700 korona bánat
pénzzel ellátott, lepecsételt, írásbeli ajánlatok, melyek csak az eladásra 
kiirt egész famennyiségre vonatkozhatnak, legkésőbb 1910. évi 



november hó 10-én délelőtt 10 óráig nyújtandók be az alulirt 
országos kormánynál. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál, 
Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájékoztatások 
is adatnak. 

Sarajevo, 1910. évi szeptember hó 1-én. 

(24. III. 1.) A boszniai és herczegovinai országos kormány. 

Árverési hirdetmény. 90153/VII/A/2. sz. — A besztercze
bányai m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó s alant részletezett 
vadászteriileteknek bérbeadása érdekében folyó év október 6-án 
d. e. 10 órakor Beszterczebányán a m. kir. erdőigazgalóság tanács
termében Írásbeli zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni. 
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Erdőbádony III/B. 2488 Őz, vaddisznó, 
apróvad 500 50 1910. VIII/1 — 

1920. VII/31. 

Mihálytelek XXI. 3119[6. Őz, vaddisznó, 
apróvad 500 50 1910. VII/1 — 

1920. VI/30. 

Az árverésen részt vehet minden önrendelkezési joggal biró 
magyar honpolgár, külföldiek és az állami tisztviselők azonban 
ki vannak zárva. Amennyiben egyes bérbevenni szándékozók 
nemcsak egy, de több vadászterületet óhajtanának bérbevenni, 
szabályszerűen felszerelendő Írásbeli zárt ajánlataik minden egyes 
vadászterületre külön-külön adandók be. 

Bővebb felvilágosítás a m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
VII/A/2, (vadászati) osztályában s a beszterczebányai m. kir. erdő
igazgatóságnál kapható. 

Budapest, 1910. évi szeptember 3-án. 
(25) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Pályázat erdőőri ál lásra. A klosterneuburgi kanonok rend 
suri uradalmában folyó évi november hó 1-én erdőőri állás töl
tendő be. Az állást elnyerő csak egyévi ideiglenes próbaszolgálat 
és az erdőtörvényben előirt szakképzettség igazolása után lesz 
véglegesítve. 

Javadalmazás : havi (60) hatvan korona, egyszobás lakás téli 
fűtéssel s egy szolgálati ruha. 

Kérvények az uradalmi erdőhivatalhoz (posta Sur, Veszprém 
megye) czimzendők. 

Sur, 1910. évi szeptember hó 8-án. 
(26. II. 1.) Ringeisen Lajos 

főerdész. 

Tölgy- és egyéb lombfa eladása terület szerint tövön. 
82276 / I /B / l . sz. — A lippai m. kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó 
sistaroveczi m. kir. erdőgondnokság IV. vágássorozatában 161"82 
kat. hold területen álló és az 1911—1915. években termelendő 
tölgy-, kőris-, juhar-, szil-, cser- és bükkfaanyagok tövön való 
értékesítése iránt a lippai m. kir. főerdőhivatal hivatalos helyisé
gében 1910. évi október hó 20-án d. e. 10 órakor nyilvános Írás
beli versenytárgyalás fog megtartatni. 

Bánatpénz 9491 korona. 
Kikiáltási ár 94.902 korona 32 fillér. 
Az általános árverési és részletes szerződési feltételek, valamint 

a vonatkozó ajánlati űrlap és boríték a lippai m. kir. főerdőhiva
taltól díjtalanul megszerezhetők s ugyanott, valamint a sistaroveczi 
m. kir. erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Budapesten, 1910. évi augusztus hóban. 
(27) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faeladási hirdetmény. 845/1910. sz. — Csernátfalu (Brassó 
vármegye) község elöljárósága a f. év szeptember hó 28-ára eső 
szerdán délelőtt 9 órakor megtartandó s zárt írásbeli ajánlattal 
összekötött nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladja 
a község tulajdonát képező s a B. II. o. 1 0 5 - 1 1 0 . számú oszta
gaiban, vagyis a „Kis András" völgy feje Rence nevü 27'54 kat. 
holdon levő 3000 m3 jegenyefenyő- és 23 m3 bükkfát. 



Kikiáltási ár /7z3-ként a fenyőre: 6 korona, a bükkre 1 korona. 
Az árverés előtt leteendő bánatpénz összege: 1800 korona. 
Az Írásbeli zárt ajánlatok a fenti árverés napján délelőtt Va9 

óráig a községi jegyzőhöz feltétlenül beadandók. 
Kihasználási határidő 1 év. Kezdő határidő 1910 október 1., 

véghatáridő 1911 szeptember hó 30-ika, mely mellett megjegyez
tetik, hogy a már teljesen kitermelt famennyiség elszállítására 
további 6 havi határidő engedélyeztetik. 

Az árverés eredménye az árverésen résztvevőkre azonnal 
kötelezővé válik, mig a községre csakis a vagyonfelügyeleti ható
ságától nyerendő jogerős jóváhagyó határozat után válik kötelezővé. 

Utó- avagy távirati ajánlatok nem fogadtatnak el. A részleles 
eladási és kihasználási feltételek Csernátfalu község jegyzői irodájá
ban és a hosszufalusi járási kir. erdőgondnokságnál tudhatók meg 
a hivatalos órák alatt. 

Csernátfalu, 1910. évi szeptember hó 8-án. 
(28) A községi elöljáróság. 

Faeladás. A boszniai és herczegovinai országos kormány az 
alant megnevezett, a konjiczai járáshoz tartozó erdőségekben levő 
hozzávetőlegesen megállapított famennyiségeket tövön, Írásbeli 
versenytárgyalás utján eladja és pedig: 

Az el
adási 
tárgy 
száma 

Erdőség 

I. és II. 
osztályú 

jegenyefenyő 
haszonfa 

I. és II. osz
tályú fekete-
és jegenye

fenyő 
haszonfa 

Bükk 
haszon-
és tűzifa 

Vasúti 
állomás, 
mely felé 

a fameny-
nyiségek 
gravitál

Leieendő 
bánatpénz 
koronák

ban 

Az el
adási 
tárgy 
száma 

t ö m ö r k ö b m é t e r nak 

Leieendő 
bánatpénz 
koronák

ban 

I. Reöica 2139 — — Ostrozac 160 

II. Prenj-
Qlogovo — 16.070 50.930 Prenj 1400 

A zárt írásbeli, 1 koronás boszniai bélyeggel és az előirt 
bánatpénzzel ellátott ajánlatok, melyek csak egy-egy erdőterület 
összes eladásra kerülő famennyiségére szólhatnak, legkésőbb 1910. 



Tölgyfaeladás tövön. 2730/1910. sz. — A nagybányai m. kir. 
főerdőhivatal irodájában 1910. évi október hó 7-én délelőtt 11 óra
kor nyilvánosan tartandó versenytárgyaláson az addig beérkezett 
zárt írásbeli ajánlatok utján tövön való eladásra kerül a láposbányai 
m. kir. erdőgondnokságnak „C" gazd. oszt. II. vgs. (Fehérszék-
Bávna) 7. tag 2. erdőrészletében mintegy 60 kat. hold területen 
gyéritő vágás utján 1910/1911. években kihasználandó 5130 darab 
tölgyfatörzs. 

Kikiáltási ár: 6860 korona 50 fillér. 
Bánatpénz: 760 korona. 
Az általános árverési és részletes szerződési feltételek, továbbá 

az ajánlati űrlap és boríték a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál 
megtekinthetők és megszerezhetők. 

Az erdőrészlet távolsága a legközelebbi vasúti állomástól 
(Fehérszék) kettő és fél kilométer. 

Nagybánya, 1910. évi szeptember hó 10-én. 
(29) 

r J t ú£ t & 

évi november hó 14-én délelőtt 10 óráig az országos kormánynál 
nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, ajánlati minta és a 
versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál Sarajevóban 
tekinthetők meg, hol megkeresés esetén szóbeli tájékoztatások is 
adatnak. 

Sarajevo, 1910. évi szeptember hó 5-én. 
(30. III. 1.) A boszniai és herczegovinai országos kormány. 
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