
Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1910. évi XIX. 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. 

BÓRA-rendszerii szab, asztallapos és 
hosszfa-szállitó kocsi és csoportfék 

rendszere, 
Gyakorlati tények alapján bebi

zonyult, hogy azon iparvasuti alvázas 
kocsi-rendszerek, melyeknél az ütközők 
és fékező-állványok az alvázakra van
nak szerelve, a legéletveszélyesebb és 
legdrágább üzemet nyújtják. Az ily 
kocsikkal lebonyolított üzemnél, a fele
lőssé tett üzemtulajdonos, vagy üzem

vezető sohasem tudhatja, mely pillanatban fordulhat elő halálos kimenetelű 
baleset, amiért a törvény a rossz kocsirendszer helyett, őt teszi felelőssé. 

Iparvasutaknál eddig a különféle üzemigények folytán, ezen elavult, 
torzrendszerü kocsikat nem tudták elkerülni. Mig most már a Bóra-féle 
Burópaszerte ismert és alkalmazásban lévő, mindenütt kitűnően bevált alvázas 
kocsi- és fékrendszerekkel, azok az összes üzemágaknál kiküszöbölhetők. 

Minden üzemtulajdonos érdeke azt kivánja, hogy a már meglévő régi 
és rosszrendszerü kocsijait Bóra-rendszerre alakittassa át. Uj kocsik beszer
zésénél pedig a régi rendszerűt még ingyen se fogadja el, mert azok drága 
üzemük folytán, úgyis többszörösen megfizettetnék magukat. 

A régi rendszerüeknek Bóra-rondszerüvé való átalakitási költsége 1 év 
alatt, a teljesen uj kocsik beszerzési ára pedig 3—4 év alatt — az üzemnél 
elért megtakarításokból — amortizálódik. 

Aki a régi rendszerek hátrányait kikerülni s a Bóra-rendszerek előnyeit 
üzeménél kihasználni akarja, olvassa el ismertető leírásomat, melyet kívá
natra megküldök, hogy megismerhessék azon körülményeket, melyektől 
személyzetük életbiztonsága és üzemük anyagi eredménye függ. 

(1. X X I V . 8.) BÓRA ELEMÉR, Gurahoncz, Arad megye. 
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Alepdészi 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 bírják. Ajánlatok uradalmi 
jószágigazgatósághoz, Bucsány (Nyitra 
megye) küldendők. (5. III. 2.) 

Faeladás. 129039/1V/D/1. szám. — 
A boszniai és herczegovinai országos 
kormány az alant megnevezett erdő

ségekben levő, hozzávetőlegesen megállapított famennyiségeket 
tövön versenytárgyalás utján eladja és pedig: 
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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. 
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Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, ajánlati minta és a 
versenytárgyalási feltételek azországos kormánynál Sarajevóban tekin t-
hetők meg, hol megkeresés esetén szóbeli tájékoztatások is adatnak. 

Sarajevo, 1910. évi augusztus hó 10-én. 
(4. III. 3.) A boszniai és herczegovinai országos kormány. 

(2. XII. 8.) 

llí fhlflflirn 1 5 szabadalom. Legmagasabb ki-UJ IUIUIUIUI tüntetések. Gyorsan, könnyen és 
megbízhatóan dolgozik. Földmunkálatokra, fúrá
sokra, talajvizsgálatokra, ültetésre, rudak és osz
lopok állítására és sok más czélra. Fúrók 60—400 

átm. Nagy munkamegtakarítás. Olcsó árak. 

S X ^ E. Jasmin, Hamburg 30. el. Lehmweg 30. Deutschland. 

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

részlet I. és III. 
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királyi katonai 
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4600 

2. 
Sisa-Palez-Bobenja k 

részlet II. és V . 
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, vala
mint a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál Sarajevó
ban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájékoztatások is adatnak. 

Sarajevo, 1910. évi augusztus hó 24-én. 
(6. II. 2.) A boszniai és herczegovinai országos kormány. 



Faeladás . 40125/IV/D/2. sz. — A boszniai és herczegovinai 
országos kormány a „Han-Pjesaki" erdőgondnokság „Visocnik" 
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. 
(7. II. 2.) A boszniai és herczegovinia országos kormány. 

Faeladás. 147603/IV/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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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. 
(8. III. 2.) A boszniai és herczegovinai országos kormány. 

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" erdőségeiben: 

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, Qyergyó-
Felsőtölgyes I. határrészében fekvő „Baraszóvölgyi" erdőrészben 



mintegy 1996-80 kat. holdon összesen 95.333 tms 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. 
(9. II. 2.) Csik vármegye magánjavainak igazgatósága. 

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-ve 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 cm mellmagasság átmérőjű) lábon álló 



tölgyfa, melyeknek összes fatömege 1494 mA 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. 

(12. II. 2.) Andrae József s. k. 
polgármester. 

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

SPITZER JAKAB, Vinkovce. 

Faeladási hirdetmény. 303/910. 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°/o-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. 

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

Csikszentdomokos, 1910. évi szeptember hó 6-án. 

Ferencz Antal (11.11. 2.) Barabás János 
b. jegyző elnök. 

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. 
(14. II. 2.) Ringeisen Lajos 

főerdész. 



Faeladás . A boszniai és herczegovinai országos kormány 
„Bugojno" erdőgondnokság „Toőila" 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. 

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

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

Leteendő 
bánatpénz 
koronák

ban 

Az el
adási 
tárgy 
száma 

t ö m ö r k ö b m é t e r nak 

I. Recica 2139 — — Ostrozac 160 

11. 
Prenj-

Ologovo — 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. 
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. 
(15. III. 2.) A boszniai és herczegovinai országos kormány. 

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

Az el
adási 
tárgy 
száma 

Erdőterület 

I. és II. osz
tályú jegenye-
és luczfenyő 

haszonfa 

Bükk 
haszonfa 

Vasúti vonal, 
mely felé a 
famennyi

ségek gravi
tálnak 

Leteendő 
bánatpénz 
koronában 

Az el
adási 
tárgy 
száma 

k ö b m é t e r 

Vasúti vonal, 
mely felé a 
famennyi

ségek gravi
tálnak 

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

katonai vasút 
19.000 

2. Ugar 842.000 — 
„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. 
(16. III. 2.) Bosznia és fierczegóvina országos kormánya. 

Van szerencsém b. tudomására hozni, hogy előjegyzéseket 
horvát-szlavón származásit vető-tölgymakkra, őszi szállításra 
már most elfogadok és legolcsóbb árakat, valamint kifogástalan 
kiszolgálást előre is biztosithatok. Qoldschmidt Lipót 
(17. II. 1.) Fiume (ezelőtt Sziszeken). 
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Fenyő-haszonfaeladás tövön és kitermelt állapotban. 

81587 I / B / l . szám. — A tótsóvári m. kir. erdőhivatal hivatalos 
helyiségében 1910. évi október hó 31-ik napján d. e. 10 órakor 
kezdődő zárt írásbeli versenytárgyalás utján eladásra kerülnek: 

/. csoport: A szomolnoki m. kir. erdőgondnokság „A" gazd. 
osztályába sorozott erdők 1911—1915. (öt) évi főhasználati fenyő
haszonfa hozama tövön, továbbá a m. kir. kincstár által a szél
döntvényekből, a szél- vagy hótörésekből, a szú- vagy más rovar
irtásokból és a gyérítésekből házilag kitermelendő fenyő-haszonfa. 

Bánatpénz 7500 (hétezerötszáz) korona. 

//. csoport: Az óvizi m. kir. erdőgondnokság egész kerüle
tének 1911—1915. (öt) évi főhasználati fenyő-haszonfa hozama, 
valamint a m. kir. kincstár által a széldöntvényekből, a szél-vagy 
hótörésekből, a szú- vagy más rovarirtásokból és a gyérítésekből 
házilag kitermelendő fenyő-haszonfa. 

Bánatpénz 26.000 (huszonhatezer) korona. 
Kikiáltási árak: a) Tövön: 1. a 26 cm és azon felüli közép

átmérőjü főhasználati fenyő-haszonfa után 3'80 m és ennél nagyobb 



hosszúságban, köbméterenként 8 K 78 fillér, azaz nyolcz korona 
78 fillér; 

2. a 12 cm-től bezárólag 25 cm középátmérőjü főhasználati 
fenyő-haszonfa után 2 m és ennél nagyobb hosszúságban, köb
méterenként 5 K, azaz öt korona; 

3. a 9—11 cm középátmérőjü rudfáért, hosszúságra való tekintet 
nélkül, darabonként 20 fillér, azaz husz fillér. 

b) Kitermelt állapotban: 1. a 26 cm és azon felüli közép
átmérőjü főhasználati fenyő-haszonfa után 3 - 80 m és ennél nagyobb 
hosszúságban, köbméterenként 13 K 60 fillér, azaz tizenhárom korona 
60 fillér; 

2. a 12 cm-től bezárólag 25 cm középátmérőjü főhasználati 
fenyő-haszonfa után 2 m és ennél nagyobb hosszúságban köb
méterenként 11 K 20 fillér, azaz tizenegy korona 20 fillér; 

3. a rudfáért 11 cm középátmérőig, legalább 7 cm felső átmérő 
mellett, 4 m és ennél nagyobb hosszúságban darabonként 60 fillér, 
azaz hatvan fillér. 

Az ajánlatok a kikiáltási árakon felül egész és tizedrész %-okban 
számokkal és betűkkel kiirva és az összes választékokra nézve 
ugyanazon százalékban teendők meg. 

Az első csoport megvásárlása a szomolnokhutai, a második a 
gereblyei gőzfürész haszonbérbevételének kötelezettségével jár. 

Az óvizi hozamok vásárlója a gereblyei gőzfürész épitési költ
ségeinek megtérítésére 60.000 (hatvanezer) koronát a m. kir kincstár 
helyett a Glesinger J. Ph. czégnek kifizetni tartozik. 

Az árverési és szerződési feltételek a tótsóvári m. kir. erdő
hivatalnál, valamint a szomolnoki és óvizi erdőgondnokságoknál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők és kívánatra meg is küldetnek. 

Az írásbeli ajánlatokhoz, melyek az árverést megelőző napnak, 
vagyis 1910. évi október hó 30-ik napjának déli 12 (tizenkettő) 
órájáig nyújtandók be, használandó űrlapok és borítékok az erdő
hivatal s az erdőgondnokságok által a jelentkezőknek díjtalanul 
kiadatnak. 

(19) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Tölgyfaeladás. A szentmihálykörtvélyesi volt úrbéres birtokos
ság a Szentmihálykörtvélyes községházánál 1910. évi október 6-án 
d. e. 10. órakor megtartandó, zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen a közig. erd. bizottság 1910. évi 
1650. sz. engedélye alapján eladja a tulajdonát képező 11 kat. 
hold területen található sorszámmal ellátott 549 drb, hivatalos 
becslés szerint 727 m3 I-ső osztályú, 201 m3 Il-od osztályú tölgy-
műfát és 619 ms tölgytüzifát. 

Kikiáltási ár: 23.682 korona. 
Az erdő a taraczközi vasúti állomástól 5 A/re-nyire fekszik. 
Az árverési és szerződési feltételek betekinthetők a mszigeti 

m. kir. járási erdőgondnokságnál és a szentmihálykörtvélyesi volt 
úrbéresek elnökénél. 

Szentmihálykörtvélyes, 1910. évi szeptember hó 11-én. 
(20) Szenesük János 

elnök. 

Árverési hirdetmény. 2816/1910. sz.— Körmöczbánya város 
tanácsa közhírré teszi, hogy Turócz megyében fekvő úgynevezett 
Sikerdőben 24 tag 11 osztagában döntött és lekérgezett állapotban 
levő 4667 darab =± 2044'655 m3 kitevő lucz- és jegenyefenyőfáját 
22.000 korona kikiáltási ár mellett 1910. évi október hó 10-én 
reggeli 10 órakor a városháza tanácstermében megtartandó szóbeli 
és kapcsolatosan Írásbeli versenytárgyalás utján eladja. 

Szóbeli árverés előtt 2200 korona bánatpénz leteendő, valamint 
az írásbeli szabályszerűen kiállított ajánlatok is 2200 korona bánat
pénzzel ellátandók. 

Részletes árverési és szerződési feltételek a stubnyai és turcseki 
erdőgondnokságnál, valamint Körmöczbányán a kiadónál meg
tekinthetők. 

Az eladás tárgyát képező fa az érdeklődőknek bármikor meg-
mutattatik, de a hivatalos szemle a helyszínén 1910. évi október 
hó 1-én lesz megtartva és a jogügylet megkötésénél és végre
hajtásánál és bármely, a jogügyletből felmerülő kérdésekben kizá
rólag ezen szemlére történhetik hivatkozás. 

Körmöczbánya, 1910. évi augusztus hó. 
(21) Polgármester. 



Pályázat. A nagyváradi latinszertartásu főtisztelendő káptalan 
egy ideiglenes erdőgyakornoki állásra pályázatot hirdet. Évnegyedes 
utólagos részletekben esedékes javadalmazása 720 korona készpénz, 
280 korona perezentválság, 600 korona élelmezési illetmény, a 
faluban egyszobás lakás. 

Pályázók keresztlevéllel, erd. főiskolai index-szel, katonai köte
lezettségeikre vonatkozó s esetleg egyéb okmányokkal felszerelendő 
s a főtisztelendő káptalanhoz intézendő kérvényüket október hó 
15-ig alulírotthoz küldjék el, ki bővebb tájékoztatást is nyújthat. 

Biharsályi, 1910. évi szeptember hó 15-én. 

(221 Bencsik Sándor főerdész. 

Pályázat erdőőri ál lásra. 251/1910. sz. A besztercze
bányai püspökség garamszentkereszti uradalmában betöltendő, évi 
600 korona fizetéssel és 4 korona irodaátalánynyal, valamint 3 kat. 
hold kaszálóval, 2 darab tehén és 2 darab növendékmarha tart
hatásával, 2 darab sertés makkoltathatásával, szabad lakással, illetve 
szabályszerű lakbérrel, szükség szerinti feküfával a tövön és az 
erdőkárok után szabályszerű jutalékkal és lődijjal jutalmazott 
erdőőri állásra pályázat hirdettetik. 

Ezen állásra pályázhatnak 24 évet betöltött, de 40 évnél nem 
idősebb szakvizsgázott egyének, kik a sajátkezüleg irandó kér
vényhez szakvizsga-bizonyítványt, keresztlevelet, erdőőri szolgálatra 
szükséges ép testi erőt és jó halló- és látóképességet igazoló kör
orvosi bizonyítványt, továbbá helyhatósági erkölcsi bizonyítványt 
és a már szolgálatban lévők szolgálati bizonyítványt is csatolni 
tartoznak. 

A magyar nyelvnek szóban és írásban való teljes bírása fel
tétlenül, a tót nyelvnek pedig legalább szóban való birása meg
kívántatik. 

A pályázati határidő f. évi október hó 15-ig tart és az állás 
a kinevezendő által legkésőbben f. évi november hó 1-én elfogla
landó. 

Lutilla (u. p. Oaramszentkereszt), 1910. évi szept. hó 14-én. 

(23) Püspöki urad. erdőhivatal. 



Faeladás. 115514. sz. — A boszniai és herczegovinai országos 
kormány Kljuc erdőgondnokság határában fekvő Klekovaőa 
(Srnetica) nevü erdőterületéről 3000 (háromezer) bükktörzset, 55 cm 
mellmagassági vastagságtól (kéreggel együtt mérve) fölfelé, tövön, 
versenytárgyalás utján elad. 

Ezen bükktörzsek a természetben 1—3000. folyó számokkal 
vannak megjelölve. Köbtartalmuk hozzávetőlegesen 7265 m3 haszon
fára és 7615 m3 tűzifára van becsülve. 

Az egy koronás boszniai bélyeggel és 1200 K bánatpénzzel 
ellátott, a törzsenkénti árajánlatot tartalmazó Írásbeli zárt ajánlatok, 
melyeknek az eladásra kiirt összes törzsek számára kell szólni, 
legkésőbb 1910. évi november hó 19-én délelőtt 10 óráig az orszá
gos kormánynál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, valamint az ajánlati 
minta és a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál 
Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájékoztatások 
is adatnak. 
(24. III. 1.) Bosznia és Herczegovina országos kormánya. 

Faeladási hirdetmény. Az egrespataki volt úrbéresek 52 
holdnyi, vegyes fanemü, részben tölgyműfát is adó erdejük fa-
tömegének eladása végett zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
szóbeli nyilvános árverést tartanak Egrespatak község körjegyzői 
irodájában, 1910. évi október hó 10. napján délelőtt 10 órakor. 
Kikiáltási ár 10.000 korona. 

Az árverési és szerződési feltételek Egrespatak körjegyzőjénél 
és a zilahi m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Egrespatak, 1910. évi szeptember hó 1-én. 
(25) Ács Ló'rincz 

a volt úrbéresek elnöke. 

Tölgyfaeladás tövön. 2812. sz. — A nagybányai m. kir. 
főerdőhivatalnál 1910. évi október hó 11-én d. e. IOV2 órakor 
zárt Írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyilvános árverésen 
eladásra kerül: a kapnikbányai m. kir. erdőgondnokság „A" g. s. 
(Felsőbánya) 2 tag 5-ik számú erdőrészleten 66'2 kat. hold elő
használt területen még lábon álló mintegy 808 m3 műfára és 2200 
ürméter tűzifára becsült 1552 darab tölgyfa. 



Kikiáltási ár 10.511 K. 
Bánatpénz 1050 K. 
Az általános árverési és részletes szerződési feltételek, továbbá 

az ajánlati űrlap és boríték a nagybányai főerdőhivatalnál meg
tekinthetők és megszerezhetők. 

Az erdőrészlet távolsága a legközelebbi vasúti állomástól 
(Felsőbánya) 3-5 kilométer, melyből 2'8 kilométer műut. 

Nagybánya, 1910. évi szeptember hó 11-én. 

(26) M. kir. főerdőhivatal. 

Faeladási hirdetmény. A szentegyházasfalusí közbirtokosság 
a nagyméltóságu m. kir. földmivelési miniszter urnák 25990 1910. 
számú engedélye alapján nyilvános szó- és zárt Írásbeli árverésen 
eladja a tulajdonát képező Szentegyházasfalu község határán 
levő Csonkaalja nevü erdejének 405 - 25 kat. hold területén talált 
és szakértőileg törzsenként felvett 188.148 darab 11—60 cm mell
magassági átmérővel biró luczfenyőfáját. 

A részletes becslés eredményeképen a következő faanyagok 
bocsáttatnak eladás alá: 

1. I. oszt. luczfenyő fürészáru 36—60 cm vastagságban 7678 m3 

2. II. „ „ » 26—35 18.328 » 
épületfa 19—25 19.634 

4. II. M n n 11 —18 23.369 „ 
Összesen: 69.009 m3 

fenyőműfa 219.979 korona, azaz kettőszáztizenkilenczezer-kilencz-
százhetvenkilencz korona becsár, mint kikiáltási árban. 

Az eladandó fatömeg a székelyudvarhelyi vasúti állomástól 
29—32 km távolra levő erdőben tövön áll és ezzel 27 - 3 km kitűnő 
községi ut s mintegy 4 -7 km elég jó erdei és mezei ut köti össze. 

A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzzül az árverés kezdete előtt 
az árverező közig, kiküldött kezéhez teendő le. 

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az árverés Szentegyházasfalu községházánál 1910. évi november 

hó 2-án d. e. 11 órakor veszi kezdetét. 



xvu 

Az árverési és szerződési feltételek a közbirtokosság elnökénél 
és a székely-udvarhelyi m. kir. járási erdőgondnokságnál meg
tekinthetők. 

Szentegyházasfalu, 1910. évi szeptember hó 17-én. 

(27) Márton Dávid 
birt. elnök. 

Árverési hirdetmény. 2807/1910. sz. — Szebenvármegyei 
Láz község elad a „Coasta rea" nevü erdőrészből 36 - 0 kat. hold 
területen található mintegy 2536 /ra3-re becsült tölgyfát, melyből 
761 m3 haszonfa, igen sok telefonoszlopnak való fatörzs, 1522 m3 

tűzifa és 253 m3 ág- és galyfa, továbbá Kápolna község elad a 
„sub Buhain és Orahotole" nevü erdejének 31 - 5 kat. holdján 
létező mintegy 2263 m3 becsült bükkfatömeget nyilvános szóbeli 
árverésen f. évi október hó 22-én d. e. 9. órakor a lázi közjegyző 
irodájában. 

Kikiáltási ár, melyen alul a fa nem adatik el, 1. a lázi erdő
nek 8500 korona, azaz nyolczezerötszáz korona. 

Bánatpénz 1000 korona. 
2. A kápolnai erdőnek 5167 korona, azaz ötezeregyszázhat

vanhét korona. 
Bánatpénz 516 korona. 
Zárt Írásbeli ajánlatok, melyek a fenti bánatpénzt és azon 

nyilatkozatot tartalmazzák, hogy árverező magát az árverési fel
tételeknek aláveti, a szóbeli árverés megkezdéséig elfogadtatnak. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Az árverési feltételek és 
becsjegyzék az árverés napjáig Láz község irodájában és a szász
sebesi m. kir. jár. erdőgondnokságnál betekinthetők. 

Szászsebes, 1910. évi szeptember hó 15-én. 

(28) A jár. főszolgabíró. 

Szükségünk van minden mennyiségben rezgőnyárfarönkre , 
25 cm vastagságtól felfelé. Ajánlatok paritás Budapest „Gyufa 468" 
jeligére e laphoz kéretnek. Ügynökök dijaztatnak. (29) 
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JÓ BRUNNI POSZTOT ÉS LODENT 
l eg ju tányosabb g y á r i á r a k o n szállít 

ETZLER é s DOSTAL, Brünn 
W Í / ^ . S c h w e d e n g a s s e 5 / z . •sva* 

Számos magyar erdöhivatal egyenruhaszövet szállítói. 
A gyárból való közvetlen bevásárlás nagy előnnyel jár. 
Dus mintagyüjtemény az őszi és téli évszakra, megtekintésre bérmentve. 

^ Í 5 ? « * ^ í 5 ? Magyar levelezés. <5lrlfiM5%>íSiÍ! 
(30. VI. 1) 

Árverési hirdetmény. 1256/910. sz. — Ugocsavármegyei 
Rakasz község elöljárósága Rákászon 1910. évi október hó 11-én 
d. e. 10 órakor a községházánál tartandó nyilvános szó- és Írásbeli 
árverésen eladja a rakaszi közös iskola tulajdonát képező erdő 
5 9 8 0 kat. holdat tevő részén található összes bükk- és tölgyfát, 
valamint az utóbbiról lekerülő eserkérget. A hivatalos becslés 
szerint a fatömeg 488 ürm bükkdorongfát és 433 ürm tölgy
vargafát tesz. 

Kikiáltási ár 3196 korona. Kiszállítási határidő 1914. évi 
márczius hó l-ig. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet
ménybe kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; b) ha tisztán kivehető 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelö
lését szószerint tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben foglal
tatik ; d) ha lepecsételve és ivenként egy koronás bélyeggel adat
nak be ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát 
teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképen 320 koronát tartalmaznak; 
g) ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek 



neve és lakhelye (utolsó posta) világosan kiolvasható és h) ha a 
boríték kivül „Ajánlat a rakaszi közös iskola erdejének 1910. évi 
október hó 11-én eladásra kerülő fa és cserkéreg készletére" fel
írással van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában 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 a beregszászi m. kir. 
állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt nagyszőllősi m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és Rákászon a községi jegyzői irodában 
tekinthetők meg naponta 11—12 óra között. 

Fentebbi hirdetmény egyszer az Erdészeti Lapok, Magyar 
Fakereskedő, Ugocsa, Huszti Újság, Bereg, Szatmár és Vidéke 
czimü lap legközelebbi számában teendő közzé. 

Fenti hirdetményt Rakasz község képviselőtestülete 1910. évi 
szeptember hó 4-én tartott közgyűlésében állapította meg. 

Rakasz, 1910. évi szeptember hó 5-én. 
Tömösváry József (31) Pályi György 

községi jegyző. községi biró. 

Faárverési hirdetmény. Az ugocsavármegyei Nagyrakasz 
községi g. kath. egyház gondnoksága 1910. évi október hó 11. 
napján délelőtt 9 órakor Nagyrakaszon a községi jegyzői irodában 
tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja az ottani egy
ház, lelkész és tanitó tulajdonát képező erdőben 14 -5 kat. holdon 
található megszámozott 62 darab tölgyfát, amely 6 0 3 7 m3 haszon
fára és ugyanazon területen levő 1082 darab megszámozott bükkfát, 
amely 965 - 20 m3 haszon- és 350 ürm3 tűzifára becsültetett. 

Kikiáltási ár 3000 korona. Kiszállítási határidő 1912 április 
hó 30-ig. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe, a) ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; b) ha tisztán kivehető 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelö
lését szószerint tartalmazza, ugy mint az a hirdetményben foglal
tatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel adatnak 



be ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen 
aláveti; f) ha bánatpénzképen 300 koronát tartalmaznak; g) ha ugy 
vannak aláirva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve és lakó
helye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható és h) ha a borí
tékon kivül: „Ajánlat a nagyrakaszi g. kath. egyház, lelkész és 
tanitó erdejéből a 689/1910. k. e. b. határozata alapján eladandó 
fakészletre" felírással van ellátva. 

Utóajánlatok egyáltalán 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 beregszászi 
m. kir. állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt nagyszőllősi 
m. kir. járási erdőgondnokságnál és a nagyrakaszi községi jegyzői 
irodában tekinthetők meg naponta 11—12 óra közt. 

Rakasz, 1910. évi szeptember hó 4-én. 
Sztatikái Qyula, (32) Pályl Qyörgy és Bukanil Miklós 

lelkész. egyházgondnokok. 

Fenyőfaeladási hirdetmény. A borsai közbirtokosság 1910. 
évi október hó 9-én délelőtt 10 órakor Borsa községházánál nyil
vános szó- és írásbeli árverésen eladja a közbirtokosság „Dupa Oyál" 
erdőrészében levágva levő 1254 darab 1154 köbméter tutajfára 
becsült lucz- és részben jegenyefenyőfatörzset. 

Becsérték és egyszersmind kikiáltási ár 6578 korona. 
Bánatpénz 658 korona. 
A faanyagok a becsértéken alul el nem adatnak. 
Feltételes, utó- és távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
A részletes eladási és szerződési feltételek alulírott közbirto

kossági elnöknél és a felsővisói m. kir. járási erdőgondnokságnál 
megtekinthetők. 

Máramarossziget, 1910. évi szeptember hó 23-án. 
(33) Dr. Mihályi Flórent 

közbirtokossági elnök. 

Faeladási hirdetmény. 4481/1910. szám. — Oömör-Kishont 
vármegye közigazgatási erd. bizottságának 1852/1910. sz. határozata 
alapján közhírré teszem, hogy a Pelsőcz nagyközség (Gömör m.) 



tulajdonát képező erdő u. n. „Nagyhegy" üzemosztályában az 
1909—1Q18. évekre kijelölt s mintegy 217-3 kat. hold kiterjedésű 
vágásterületein található tölgymű, valamint tölgy, gyertyán stb. 
vegyes tüzifaanyag 1910. évi október hó 13-án d. e. 10 órakor 
Pelsőczön a községházánál nyilvános szó- és írásbeli árverésen 
eladatik. 1 

A fakészlet mennyisége a becslés szerint: 
10.400 drb. tölgyfa mintegy 2.500 tm3. 
10.400 „ tűzifa „ 30.000 ürm3. 
Kikiáltási ár tölgyműfára tömör w 3-ként tövön 10 (tiz) korona. 
Tűzifára wm 3-ként tövön 1 (egy) korona 20 fillér. 
Az árverés a hirdetett faanyagra tömör ra3-ként, illetőleg 

ürm3-ként teendő ajánlatokkal történik. 
Szerződési időtartam 1913. évi augusztus hó 31 . 
Az árverés eredményének érvényességéhez felsőbb jóváhagyás 

szükséges. 
A faanyag a legtöbbet Ígérőnek adatik el; a kikiáltási áron 

alul azonban nem fog eladatni. 
írásbeli zárt ajánlatok a kitűzött idő előtt elfogadtatnak, ha 

az árverési feltételekben foglalt pontoknak megfelelnek. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak. 
Bánatpénz 6000 (hatezer) korona készpénzben, vagy óvadék

képes értékpapírban. 
Az árverési és szerződési feltételek a rozsnyói főszolgabírói 

hivatalnál Rozsnyón a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Az eladandó faanyag Pelsőcz község elöljárósága által a 

jelentkezőknek bármikor megmutattatik. 
Rozsnyó, 1910. évi szeptember hó 23-án. 

(34) Nagy 
főszolgabíró. 

Ajánlat sorfáknak való piramis nyár-, kanadai nyár- és kőris-
suhángok szállítására. A suhángok magassága 3—4 m. Gyönyörű, 
egészséges növés. Áruk gondos csomagolással együtt ab vasút
állomás Dárda, vagy hajó Apatin 50 fillér darabonként. Szállít
hatók őszszel vagy tavaszszal. 
(35. II. 1.) Fó'hgi erdőgondnokság Tökös-puszta, 

u. p. Bellye (Baranya vm.). 
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