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Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1910. évi XXIII. 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-rendszeril szab. asztallapos és 
hosszfa-szállitó kocsi és csoportfék 

rendszere, 
Gyakorlati tények alapján bebi

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

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

Iparvasutaknál eddig a különféle üzemigények folytán, ezen elavult, 
torzrendszerii kocsikat nem tudták elkerülni. Mig most már a Bóra-féle 
Európaszerte 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-rendszerüvé való átalakítási 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 eredménybe függ. 



j fjjldfuró, s z a . b a l ? a l ? m - Legmagasabb ki-

(2. XII . 10.) 

tunteiesek. Gyorsan, könnyen és 
megbízhatóan dolgozik. Földmunkálatokra, fúrá
sokra, talajvizsgálatokra, ültetésié, rudak és osz
lopok állítására és sok más czélra. Fúrók 60—400 

átm. Najy munkameglakaiiiás. Olcsó árak. 

dij 'alánul. E. Jasmin, Hamburg 30. el. Lehmweg 30. Deutschland. 

Wígfe lderv t 
ICEPCYAR ES VASÖnTŰDE 

"SUDAPESTSE. 

FÉLSTASILÍSJTABIL 
GŐZGÉPEK 

•SZ.AB. KAZAtlOKGYAHTASA 

Erdészeti akadémiát (Tháránd) 
végzett erdész, aki ilyen minőségben 
14 év óta van egy nagy béruradalom
ban felmondatlan állásban, kitűnő vadász 
és vadászatrendező, kipróbált fáczán-
tenyésztő, a bérlet lejárta miatt keres 
önálló állást. Szives ajánlatokat a 
szerkesztőséghez kérem sub „Vadász". 

(6. III. 3.) 

Gyertyán- és rezgőnyár-rönköket 
2V2 m hossz és 30 cm átmérőtől fel
felé készpénzfizetés mellett bármilyen 

mennyiségben veszek. Ajánlatok ab vasútállomás (ab waggon) 
S. M. Rübner fanagykereskedő czimre küldendők. Wien 11,2. 
Kaiser-Josefstrasse 39. (7. III. 2.) 

Uri ruhák készítéséhez való 

JÓ BRÜNNI POSZTÚT ÉS LODENT 
legju tányosabb g y á r i á r a k o n szállít 

ETZLER és DOSTAL, Brünn 
Schwedengasse 5/z. <s*g* 

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

SSS^SSs^f? Magyar levelezés. " í S V ^ í i t ^ 
(4. VI. 5.) 



Tele fon 

135—16. 
M i n d e n 
n e m ű rönkfát és faanyagot, Tele fon 

135—16. 

v a l a m i n t nyersfabotokat : S Í 8 nyersfabotokat : S Í 8 

Sürgőny- BUDAPEST, V . , M É R L E G - U . 2 . (Gresüam-palota). Sürgöny-
czim : 

„Hanflellus" 
Erdőket, faanyagokat kívánatra megtekintek. 

(5. X X I V . 4.) 

czim : 
„Hanflellus" 

Hirdetmény. 3305/1910. s. — Mohol község elöljárósága köz
hírré teszi, hogy mintegy 10 mm községi tulajdont képező teljesen 
csiraképes amerikai kőrismag eladó. Ára csomagolással Mohol 
község vasuti állomására szállítva ^ - k é n t 2 K 50 f. 

Mohol, 1910. évi október hó 29-én. 
(8. III. 2.) Elöljáróság. 

RIEDEL GUIDÓ és GÜTTiER EDE 
ékszerészek = F r e u d e n t h a l = (Osztr. Szilézia). 

Raktárak: (ágerndorf ós Bad-Karlsbrunn. 
V a d á s z a t i d í s z t á r g y a k kész í t ése 
szarvas- és rókafogakból, korcsaganosokból, szalonka-
tollakból, zergeszakállakból, görényfogazatokból stb. 
aranyban ős ezüstben, szakszerű kivitellel. Nagy rak
tár arany-, ezüst- és kinaeztistárúkból és látszerészeti 
czikkekből. Javítások pontosan eszközöltetnek. Árjegy
zék vadászati dísztárgyakról ingyen és bórmentve. 
Szarvasfogak a legmagasabb árakon vásároltatnak. 

(9. VI. 2.) • i 

Pályázat. 6048 1910. sz. — A tótsóvári m. kir. kincstári erdő
hivatal kerületében 2 (kettő) I. oszt. m. kir. erdőaltiszti (főerdőőri) 
és 1 (egy) II. oszt. m. kir. erdőaltiszti (erdőőri), továbbá előlép
tetés esetén egy I. oszt. erdőlegényi és egy I. oszt. segéderdőőri, 
végre egy II. oszt. erdőlegényi és 2 (kettő) II. oszt. segéderdőőri 
állomásra az állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

Az ezen állomásokra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
X X X I . t.-cz. 37. §-ában követelt szakképzettségüket; az állam
erdészeti szolgálatba újonnan belépők ezenfelül még ép és erős 



testalkatukat, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti 
orvos vagy megyei főorvos, vagy pedig m. kir. honvédtörzsorvos 
által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkorukról és illető
ségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelvismeretükről, katonai 
kötelezettségükről szóló bizonyítványokkal felszerelt és sajátkezüleg 
irt kérvényüket előljáró hatóságuk; eddig állami szolgálatban még 
nem állók pedig az illetékes politikai hatóságuk utján folyó évi 
deczember hó 20-ig a tótsóvári m. kir. erdőhivatalhoz nyújtsák be. 

Tótsóvár, 1910. évi november hó 11-én. 
(12) M. kir. kincstári erdőliivatcl. 

Arak jutá
nyosait ! Kizárólag magyar ipar és termelés Árak jutá

nyosak 1 

Szigorú s 

K i t ű n ő minőségű, 

csermahhot 
tűlevelű, lomb

levelű és gyümölcs
magvakat, tűlevelű, 
lomblevelű cseme
téket, disz- és sor
fákat, gyümöcsva-
donczokat, élő sö
vénycsemetéket stb. 
Továbbá: szelidgesz-
tenyét, vadetetésre 
kiválóan alkalmas 
vadgesztenyét stb. 
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^olid és lelkiismeretes ügykezelés 

STAINER 
GYULA 

csász. és kir. udv. szállító. 
KÖRMEND (Vas m.) 
Magyar magpergető gyár, er
dészeti magkereskedés, csemete-

i.agy termel és 

AJÁNL! 
az 1805. évi XVLI. törvényczikk 
és ennek végrehajtására kiadott 
38286M896. sz. magas miniszteri 
rendelet értelmében. (10. IV. 4.) 

K i t ű n ő minőségű, 

csermahhot 
tűlevelű, lomb

levelű és gyümölcs
magvakat, tűlevelű, 
lomblevelű cseme
téket, disz- és sor
fákat, gyümöcsva-
donczokat, élő sö
vénycsemetéket stb. 
Továbbá: szelidgesz-
tenyét, vadetetésre 
kiválóan alkalmas 
vadgesztenyét stb. Ma
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Árak jutá
nyosak ! A kontinens első és e szakmában legnagyobb vállalata Árak jutá

nyosán ! 

Faeladási hirdetmény. 602/1910. sz. — A zsilmaczesd-paro-
zsényi nemesi közbirtokosság és volt úrbéresek elnöksége a nagy
méltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 1909. évi 
79668. számú engedélyével a zsilmaczesd-parozsényi erdejükön 
kijelölt 169 51 kat. holdan található összesen mintegy 29.457 üm-re 
becsült bükk és mintegy 2647 m-re becsült luczfenyő faállományát 
1910. évi deczember hó 14-én délelőtt 9 órakor Zsilmaczesd-
Parozsény községházán tartandó szó-és írásbeli árverésen el fogja adni. 



Kikiáltási ár: 19.500 korona. 
Bánatpénz: 1950 korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek a zsilmaczesd-

parozsényi nemesi közbirtokosság és volt úrbéresek elöljáróságánál, 
a petrozsényi m. kir. járási erdőgondnokságnál és a dévai m. kir. 
állami erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Petrozsény, 1910. évi október hó 29-én. 
(14) A zsilmaczesd-parozsényi közbirtokosság 

és volt úrbéresek elnöksége. 

Erdei facsemeteeladás 
= 1911 . évi tavaszi szállításra. 

600.000 d r b 2 éves l ucz fenyő m a g o n c z Picea exce lsa , 
1,300.000 „ 3 » 

50.000 „ 4 , „ át iskolázott „ „ 
1,200.000 „ 2 , fekete fonyő m a g o n c z P i n u s austr iaca, 

40.000 „ 2 , b a n k s f e n y ő „ P i n u s banks iana, 
45.000 „ 3 , „ „ 
20.000 „ 2 , j e g e n y e f e n y ő „ A b i e s pectinata, 

600.000 „ 1 , kocsányos tö l gy csemete Quercus peduncula ta , 
400.000 „ 2 » » » >» 
250.000 „ 3 „ >; 
600.000 „ 1 „ kocsány ta lan tö lgy „ „ sessi l i í lora. 
500.030 „ 2 

„ kocsány ta lan tö lgy „ „ sessi l i í lora. 

1,200.000 „ 1 , kőr is csemete F r a x i n u s amer icana alba, 
60.000 „ 1 , „ „ „ o rnus , 
80.000 „ 2 » )> J» >> , j 

1,200.000 „ 1 , ákácz „ R o b i n i a pseudoacacia, 
4.000 „ 1 , diófa „ J u g l a n s n ig ra , 
1.000 „ 2 

, diófa „ J u g l a n s n ig ra , 

T o v á b b á : 
fodor jubar- , éger- , há rs - és gledi ts ia csemeték e lsőrendű m inőségben . 

II c s e m e t é k m i n d e l s ő r e n d ű m inőségűek . 

Árjegyzéket kívánatra küld : 

Junghans E. erdőgondnoksága, 
Lunkaszprie, u. p. Dobrest (B ihar m.). ( U.x.,.) 



Faárverési hirdetmény. Forotik község volt úrbéresei tulaj
donát képező összesen 43" 1 kat. hold kiterjedésű erdőterületén levő 
összfatömeg tövön való eladása czéljából a Forotik (Krassó-Szörény 
megye) községházán folyó 1910. évi deczember hó 12-én délután 
2 órakor kezdődő zárt Írásbeli ajánlatokkal kapcsolatosan meg
tartandó szóbeli versenytárgyalás fog tartatni. A verseczi m. kir. 
járási erdőgondnokság által becslés alapján megállapított, eladásra 
kerülő fatömeg a következő: 

Tölgyépület- és műfa 2648 köbméter. Tölgy-, hárs-, gyertyán-
és csertüzifa 3730 köbméter, amely összfatömegnek a becsértéke 
78.128 korona, mely becsérték az urbéresi választmány által állapít
tatott meg. 

A zárt írásbeli, 1 koronás bélyeggel ellátott ajánlatok leg
későbben 1910. évi deczember hó 12-én délután kettő óráig az 
úrbéresek elnökénél Forotik adandók be; az írásbeli ajánlatban a 
területen levő összfatömeg után felajánlott vételár számokban és 
szavakban kiírandó és az ajánlatba beveendő, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti. 

Az írásbeli ajánlattal együtt a becsár 10%-ának megfelelő 
pénzösszeg bánatpénz gyanánt készpénzben az urbéresi elnök 
kezéhez adandó, esetleg a szóbeli árverés megkezdése előtt ott 
lefizetendő. 

Fenti feltételeknek meg nem felelő, a kellő bánatpénzzel nem 
biztosított, úgyszintén későn érkező, avagy távirati ajánlatok figye
lembe nem vétetnek. 

A szerződési és eladási feltételek az urbéresi elnöknél Forotikon, 
illetve a verseczi m. kir. járási erdőgondnokságnál betekinthetők. 

Az erdőterülethez a legközelebbi vasúti állomás Szurduk és 
Forotik 4 km, illetve 4 km távolságra. Krassó-Szörény m. Posta, 
távírda és vasúti állomás Forotik. 

Forotik, 1910. évi november hó. 
(13) Jó'va Paul 

urb. elnök. 

Faeladási hirdetmény. A lokodi közbirtokosság a nagy
méltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 1909. évi 
117107. sz. engedélye alapján nyilvános szó- és zárt Írásbeli árve
résen eladja a tulajdonát képező Árvátfalva II. h. részen (Tizen-



Tiétfaluhavasán) levő erdejének 55'25 kat. hold területén talált és 
szakértőileg törzsenként felvett 25262 drb. 6—10 és 11—77 cm 
mellmagassági átmérővel biró luczfenyő és 2560 drb. 12—66 cm 
mellmagassági átmérővel biró bükkfáját. 

A részleles becslés eredményeképen a következő faanyagok 
bocsáttatnak eladás alá: 

1. I. oszt. luczfenyő fürészáru (36—77 cm vastagságb.) 2048 m3 

2. II. „ „ „ (26—35 II II 2738 „ 
3. I. „ „ épületfa (19—25 „ „ 2923 „ 
4. II. „ . „ (11—13 „ „ 3005 n 
5. Szerszámfa... . . . . . . . . . . . . ( 6 - 1 0 n ti 331 - 5 „ 
6. Bükkhasábfa 1053 „ 
7. Bükkdorongfa 249 

Összesen . . . r__ 12347-5 m3 

fenyőműfa és bükktüzifa 50.626 K, azaz ötvenezerhatszázhuszon
hat korona becsár, mint kikiáltási árban. 

Az eladandó fatömeg a székelyudvarhelyi vasútállomástól 
21 - 6 km távolra levő erdőben tövön áll és ezzel 14 -8 km kitűnő 
állami ut és 6 - 8 km elég jó erdei ut köti össze. 

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

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az árverés Lokod községházánál 1910. évi deczember hó 16-án 

d. e. 10. órakor veszi kezdetét. 
Az árverési és szerződési feltételek a közbirtokosság elnökénél 

és a székelyudvarhelyi m. kir. járási erdőgondnokságnál meg
tekinthetők. 

Lokod, 1910. évi november hó 9-én. 

(15) Vass Sándor 
közbirtokossági elnök. 

Vaddisznós ebek keres te tnek . Ki ilyenekkel rendelkezik és 
eladók, értesítse az uradalmi erdőhivatalt Szepessümegen. 

(17. III. 1 ) 



Hirdetmény. 216362/1V/4, sz. - A folyó évi október hó 
18-án 202.686. ad szám alatt kelt itteni hivatalos hirdetménynyel 
1910. évi deczember hó 1., 5. és 10-ére kitűzött faeladási verseny
tárgyalások határideje ezennel 1911. évi május hó végéig halasz-
tatik el. 

A határnapok, amelyeken a faeladás meg fog történni, ideje
korán lesznek közzétéve. 

Szarajevó, 1910. évi november hó 12-én. 
(16) Bosznia és Herczegovina országos kormánya. 

Faeladási hirdetmény. 1604. kg. sz. - - A beregvármegyei 
Beregbárdos község volt úrbéres birtokossága 1910. évi deczember 
hó 5-én d. e. 10 órakor Beregbárdoson a községházánál tartandó 
nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező 
legelőterületnek a 69577 1910. sz. F. M. rendelettel kihasználásra 
engedélyezett fatömegét, mely a beregszászi m. kir. állami erdő
hivatal által megejtett becslés szerint 2 2 5 3 7 0 m3-t kitevő 5835 drb. 
luczfenyőből áll. Kikiáltási ár 8390 K. Kihasználási határidő 
bezárólag 1912 márczius hó l-ig. 

A részletes árverési és szerződési feltételek az alsóvereczkei 
járás főszolgabirájánál, a szarvasházai körjegyzőnél és a községi 
elöljáróságnál tekinthetők meg. 

Beregbárdos, 1910. évi november hó 16-án. 
Kecsethy Vilmos (18) Rjáskó János 

urb. jegyző. urb. elnök. 

F e n y ő h a s z o n f a e l a d á s tövön és termel t állapotban. 
86503/1910. sz. — A tótsóvári m. kir. erdőhivatal kerületébe 
tartozó óvizi m. kir. erdőgondnokság 1911—1915. (öt) évi fenyő-
haszonfatermésének értékesítése iránt zárt Írásbeli versenytárgya
lást hirdetek. 

Vásárló a gereblyei gőzfürészt haszonbérbe venni s ezen 
fürészmű építési költségeinek megtérítésére a m. kir. kincstár 
helyett a Glesinger I. Ph. tescheni czégnek 60.000 (hatvanezer) 
koronát kifizetni tartozik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1910. évi deczember hó 18-ikán déli 
12 óráig nyújtandók be a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál, ahol 



azok deczember hó 19-én délelőtt 10 órakor nyilvánosan fognak 
felbontatni. 

Az ajánlatok a kikiáltási árakon felül egész és tizedszázalé
kokban számokkal és betűkkel kiirva az összes választékokra nézve 
ugyanazon százalékokban teendők. 

Bánatpénz 26.000 (huszonhatezer) korona. Az árverési általános 
és részletes feltételek, mely előbbiben a kikiáltási árak is részle
tezve vannak, továbbá ajánlati űrlap és boriték a tótsóvári erdő
hivatalnál és az óvizi erdőgondokságnál átvehetők. 

Budapest, 1910. évi november hóban. 
(19) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

F e g y v e r e k e t 
elsőkézből és legolcsóbb árban ajánl 

HUMBRUSCH JÓZSEF 
fegyvergyáros. FERLACH (Karinthia). 
Ami nem válik be, azt szívesen kicserélem. Javításokat, 
uj ágyazásokat, valamint uj csöveknek beillesztését is 
átveszem és jótállás mellett legolcsóbban számítom meg. 
Kérje a legújabb, nagy, 200-nál több szép ábrával ellátott 
fegyverárjogyzékemot, amelyet ingyen és bérmentve kül
dök. Minden kérdésre szívélyesen felvilágosítást adok. 

L E V E L E Z É S M A G Y A R ! © » • • • 
(20. VI. 1.) 

Faeladási hirdetmény. 4791 1910. főszolg. szám. — Kisdisznód 
községnek Hermesgrund és Moriggraben nevü és Nagydisznód 
vasuti állomástól mintegy 6 kilométernyire fekvő erdejéből 964 
(kilenczszázhatvannégy) drb., a mell magasságban megmért 46 cm 
átlagos átmérővel biró és kéreg nélkül 1129 m? haszonfára és 
760 ml tűzifára becsült tölgyfa 1910. évi deczember hó 7-én d. u. 
3 1 / * órakor Kisdisznód községházánál nyilvános szóbeli és zárt 
Írásbeli árverésen el fog adatni. 



Kikiáltási ár 19.303 korona, minek 10%-a bánatpénz. 
Az árverési feltételek Kisdisznód község irodájában és a nagy

disznód járási m. kir. erdőgondnokságnál megtekinthetők. Utó
ajánlatok nem vétetnek tekintetbe. 

Nagydisznód, 1910. évi november hó 17-én. 
(21) Dr. Schusters. k. 

főszolgabíró. 

Faárverési hirdetmény. 747/1910. sz. - - A szotyori köz
birtokosság közhírré teszi, hogy Bikfalva határán fekvő Csemernek 
nevű erdejében 10 kat. holdon található 636 m3 mű- és 1555 m3 

tűzifára becsült bükkfaanyagát folyó évi deczember hó 10-én d. e. 
9 órakor Szotyor községházánál tartandó szó- és írásbeli árverésen 
eladja. 

Kikiáltási ár 2230 korona. 
Bánatpénz 1 0 % . 
Utóajánlat nem fogadtatik el. 
Bővebb felvilágosítást a nagyborosnyói m. kir. járási erdő-

gondnokság ad. 
Szotyor (Háromszék m.), 1910. évi november hó 16-án. 

(22) Imre Sándor 
birt. elnök. 

Faárverés i hirdetmény. Stósz nagyközség (Abauj-Torna m.) 
tulajdonát képező legelőerdő 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9. és 10. számú 
részleteinek összesen mintegy 97-02 kat. holdnyi területén előjövő 
s a földmivelésügyi m. kir. miniszter ur ő nagyméltóságának 
1908. évi 39727/I/A,2. számú magas rendeletével jóváhagyott rend
szeres gazdasági üzemterv szerint kihasználásra esedékes lebélyeg
zett és folyószámmal ellátott 13.131 (tizenháromezerszázharminczegy) 
darab jegenyefenyőtörzsnek, valamint 451 (négyszázötvenegy) darab 
tölgytörzsnek haszonfára és tűzifára alkalmas részei Stószon a 
községházánál 1910 deczember 7-én délelőtt 11 órakor megtartandó 
zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen el fog
nak adatni. 

A hivatalos becslés szerint a 13.131 darab 16—88 cm mellm. 
átmérőjű jegenyefenyőtörzs mintegy 6345 m3 haszonfát és 483 m3 



tűzifát, a 451 darab 16—76 cm mellm. átmérőjű tölgytörzs pedig 
mintegy 299 m? haszonfát és 90 ma tűzifát tartalmaz. 

Az összes fatömeg becsértéke és kikiáltási ára 42.153 korona, 
mely áron alól ezen fatömeg eladatni nem fog. 

Bánatpénz 4216 korona. 
Kihasználási időtartam 3 év. 
A zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt 

nyújtandók be s csak akkor vétetnek figyelembe, ha a bánatpénz 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban a község elöl
járóságnál letétetik s ajánlattevő ajánlatában kijelenti, hogy a 
szerződési feltételeket ismeri s magára nézve azokat kötelezőknek 
elismeri. 

Utó-, elkésett és távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
A szerződési feltételek és a becslési kimutatás a szepsii m. kir. 

járási erdőgondnokságnál Kassán, Fő-utcza 27. sz. alatt és Stószon 
a jegyzői irodában a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Stósz, 1910. évi november hó 20-án. 

Onczay Nándor (23) Sikerle Béla 
jegyző. biró. 

Pályázati hirdetmény. 5331/910. sz. — A kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatóság kerületében három erdőőri (II. oszt. altiszti) és 
egy, kinevezés esetén négy II. oszt. erdőlegényi állásra évi hatszáz 
(600) korona törzsfizetés és egyszáz (100) korona személyi pót
lékkal, illetve hatszáz (600) korona évi szegődménybérrel és egyéb 
állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

Az erdőőri állásra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
X X X I . t.-cz. 37. §-ban követelt szakképzettségüket, az állami 
erdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók pedig ezenfelül 
még ép és erős testalkatukat, különösen jó látó- és hallóképes
ségüket kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos, vagy m. kir. 
honvédtörzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, életkorukat 
anyakönyvi kivonattal, illetőségüket községi bizonyítvánnyal, eddigi 
alkalmaztatásukat, nyelvismereteiket és katonai kötelezettségüket 
megfelelő bizonyítványokkal igazolni tartoznak. Az ily módon 
felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket pályázók felettes hatóságuk, 



illetve magánosok az illetékes közigazgatási hatóság utján 1910. évi 
deczember hó 31-ig ezen m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtsák be. 

Az erdőlegényi állásokért pályázók nőtlenségi állapotukat 
is kimutatni tartoznak. 

Kolozsvár, 1910. évi november hó 9-én. 

(24) M. kir. erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. Az aradvármegyei Almás községbeli 
volt úrbéres birtokosság a tulajdonát képező, Almás község 
határában az almás-alcsilli vasúti állomástól mintegy 4 km-re 
fekvő, körülbelül 254 kat. holdnyi erdőrészen tövön található, 
54.835 tm3-re becsült bükk-, cser-, tölgy- és gyertyánmű- és tüzifa-
készlet az 1910. évi deczember hó 20-án délelőtt 10 órakor 
kezdődőleg Almás községházánál megtartandó, Írásbeli zárt aján
latokkal egybekötött nyilvános árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár, melyen alól az árverés meg nem történhetik: 
123.626 K, azaz egyszázhúszon háromezerhatszázhuszonhat K. Bánat
pénz 12.362 K. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott, kellően kiállított és fentjelzett 
bánatpénzzel — készpénzben vagy óvadékképes, névértékben 
számított magyar állami értékpapírokban — ellátott zárt írásbeli 
ajánlatok az árverést megelőzőleg nyújtandók be az árverést 
vezető bizottság elnökéhez, az árverést megelőző napig postán 
megküldhetők: Körjegyző Almás, u. p. Al-Csill czimen. A postán 
érkező ajánlat borítékjára reájegyzendő: „Ajánlat az almási 
urb. erdőre". 

Utó-, avagy kellően fel nem szerelt, illetve a feltételektől eltérő 
ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

A részletes árverési és szerződési feltételek Almás község
házánál, az aradi m. kir. állami erdőhivatalnál és a borossebesi 
m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők; az almási kör
jegyző által kívánatra megküldetnek. 

Almás, 1910. évi november hó 17-én. 

Tamó Zsigmond (25) Türk Tódor 
urb. jegyző. urb. elnök. 



Megvételre keres te t ik mintegy 5 0 0 kat. hold körüli szurok
fenyőerdő fatermése, lehetőleg a kassa-oderbergi vasút mentén; 
a fenyők átlag 2 5 — 3 0 cm vastagsággal bírjanak. Esetleg az egész 
erdő is megvétetik. Komoly ajánlatok Smetaczek Béla, Vámos-
mikola (Hont m.) küldendők. (26) 

Pályázat erdőőri ál lásra. 1300 hold erdőmhöz erdőőrt kere
sek azonnali belépésre. Fizetése: 480 korona havi utólagos részle
tekben, 2000 • - ö l szántóföld haszonélvezete, a büntetésekből 
3 0 % , 1000 koronán aluli eladásokból 3 % . Lődij, szabad lakás és 
saját használatra fa és szép gyümölcsöskert haszonélvezete. Tarthat 
egy darab fejőstehenet, két disznót, majorságot, mert e czélra 
elég helye van. 

Kötelessége egy erdőpásztorral, kit az udvar fizet, az erdőt 
ellenőrizni. A megállapított terv szerinti vágatás és ültetés stb. 
Kötelességeit s netaláni egyéb járandóságait a megegyezés szerint 
megállapított szerződés fogja meghatározni. 

Sajátkezüleg irt pályázati kérvények hiteles másolatokkal együtt 
f. évi deczember hó 10-ig hozzám intézendők. Lehetőleg kiscsalá-
dos, ép, egészséges s 40 éven alul levő pályázóknak személyes 
megjelenése előnyt nyújt. Pályázatokra kivül ráírandó: ,.pályázat 
erdőőri állásra". 

Dédács-Piski, 1910. évi november hó. 
(27) Fáy Béla 

cs. és kir. kamarás. 

Megvételre keresünk nagyobb mennyiségben somfanyelet 
1 m hosszú, 5—6 cm vastag, csomómentes, egyenes, egészséges; 
körtefaanyag % — v a s t a g vagy ennek megfelelő gömbfa; 
nyirfarud 4 m hosszú, 10—13 cm átm. a vékony végén, teljesen 
egészséges, friss döntésű; bükkfahasitvány 4'40 m hosszú, u/u[J-cm. 
Szives ajánlatok Neumann és Társa czéghez, Budapest, VII. ker., 
Egressy-ut 34. sz. intézendők. (28) 

Hántatlan fenyőműhasáb- (eellulosefa) és lágytüzifaeladás. 
86782 / I /B / l . sz. — A liptóujvári m. kir. főerdőhivatal helyiségében 
folyó évi deczember hó 15-én délelőtt 10 órakor nyilvánosan 
megtartandó zárt Írásbeli ajánlatok utján az alábbi csoportosítás 



szerint a liptóujvári faraktárgondnokság kezelésében lévő következő 
faanyagok kerülnek eladásra: 

I. csoport 100 ürm3 hántatlan fenyőműhasáb, kikiáltási ár 
ürm3-ként 7 (hét) korona. Bánatpénz 700 korona. 

II. csoport 3000 iirm3 fenyőhasáb- és dorongtüzifa) Kikiáltási ár 

Bánatpénz a II., III. és IV. csoporthoz egyenként 1700—1700 
korona. 

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

Ajánlattevők figyelmeztetnek, miszerint csakis azok az aján
latok fognak tárgyalás alá vétetni, melyek az árverést előző napon 
legkésőbb este 6 óráig a főerdőhivatalhoz beérkeznek. 

Az általános versenytárgyalási feltételek, ajánlati űrlap és 
boríték a földmivelésügyi minisztérium I. erdészeti főosztály B/ l 
ügyosztályánál és a liptóujvári főerdőhivatalnál beszerezhetők. 

Budapest, 1910. év november havában. 
(29) Földmivelésügyi miniszter. 

Tölgyhaszonfaeladás k i termel t állapotban. 5949 1910.sz.— 
A tótsóvári m. kir. erdőhivatal helyiségében folyó évi deczember 
hó 20. napján délelőtt 10 órakor megtartandó nyilvános verseny
tárgyaláson az alantabb feltüntetett és kitermelt állapotban a vágás
területeken fekvő tölgyhaszonfa zárt Írásbeli ajánlatok utján a 
következő csoportosítás mellett kerül eladásra. 

/. csoport. Az ujhutai m. kir. erdőgondnokság „A" gazdasági 
osztály 32. tag, 12. számú „Hangyás" nevü erdőrészletében kitermelt 
317-83 m3 köbtartalommal biró 726 darab tölgyrönkő. 

Kikiáltási ár: 3855 korona 45 fillér. 
Bánatpénz: 390 korona. 
2. csoport. A mocsolyástelepi rri. kir. erdőgondnokság „B" 

gazdasági osztály 11. tag, 27. számú „Nagylejtő" nevü erdőrészletében 
kitermelt és 966-31 m3 köbtartalommal biró 1246 darab tögyrönkő. 

Kikiáltási ár: 17.011 korona 19 fillér. 
Bánatpénz: 1715 korona. 

III. 
IV. 

t! 3000 
3000 



3. csoport. A mocsolyástelepi m. kir. erdőgondnokság „B" 
gazdasági osztály 11. tag, 28. számú „Nagylejtő" nevü erdőrészletében 
kitermelt 1004'40 m3 köbtartalommal biró 1748 darab tölgyrönkő. 

Kikiáltási ár: 15.602 korona 87 fillér. 
Bánatpénz: 1560 korona. 
4. csoport. A mocsolyástelepi m. kir. erdőgondnokság „B" 

gazdasági osztály 12. tag, 43. és 44. számú „Oduszék" nevü erdő
részletében kitermelt és 424'20 m3 köbtartalommal biró 527 darab 
tölgyrönkő. 

Kikiáltási ár: 8593 korona 34 fillér. 
Bánatpénz: 860 korona. 
A versenytárgyalásnál az ajánlat minden egyes csoportra nézve 

külön-külön teendő meg. 
A versenytárgyalási általános és részletes feltételek, valamint 

az ajánlati űrlapok és borítékok a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál, 
valamint a mocsolyástelepi és uj hutai m. kir. erdőgondnokságnál 
beszerezhetők. 

Tótsóvár, 1910. évi november hó 23-án. 
(30) A m. kir. kincstári erdőhivatal. 

Faeladási hirdetmény. 17/910. kb. sz. — A fenyédi köz
birtokosság a nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi miniszter 
urnák 1909. évi 7945. számú engedélye alapján nyilvános szó- és 
írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező Árvátfalva II. h. részén 
(Tizenhétfaluhavasán) levő erdejének 106-96 kat. hold területen 
talált és szakértőileg törzsenként felvett 41.368 drb. 12—70 cm 
mellmagassági átmérővel biró luczfenyőfáját. 

A részletes becslés eredményeképen a következő faanyagok 
bocsáttatnak eladás alá: 

1. I. oszt. fürészáru (36—70 cm vastagságban) 3247 m3 

2. II. „ „ (26—35 „ „ 5812 m3 

3. I. „ épületi fa (19—25 „ „ 4929 m3 

4. II. „ „ „ ( 1 9 - 1 8 „ » 4424 m3 

Összesen 18.412 m3 

műfa és 2322 m3 hulladék 83.700 (nyolczvanháromezerhétszáz) 
korona 50 fillér becsár, mint kikiáltási árban. 



Az eladandó fatömeg a székelyudvarhelyi vasúti állomástól 
29 km távolra levő erdőben tövön áll és ezzel 14-8 km kitűnő 
állami, 14 -2 km felerészben elég jó, más felerészben gyengébb 
erdei ut köti össze. 

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

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az árverés Fenyéd község házánál 1910. évi deczember hó 

15-én délután 3 órakor veszi kezdetét. 
Az árverés és szerződési feltételek a fenyédi közbirtokosság 

elnökénél és a székelyudvarhelyi m. kir. járási erdőgondnokságnál 
megtekinthetők. 

Fenyéd, 1910. évi november hó 23-án. 
431) Sándor István 

b. elnök. 

Faeladási hirdetmény. 172/910. sz. — A gyergyószentmiklósi 
közbirtokosság eladja Gyergyószentmiklóson 1910. évi deczember 
12-én délután 3 órakor kezdődő nyilvános szó- és Írásbeli árverésen 
a tulajdonát képező és Gyergyószentmiklós határában fekvő ditró-
pataki erdejében 1908—1910. évre jelölt 49'5 kat. holdnyi vágás
területen található eladó fáját. 

Az eladó fa luczfenyő, mellmagasságban kéreggel együtt 
10—72 cm átmérőjűnek, 21.247 darabnak és körülbelül 8477 m* 
haszonfát tartalmazónak van becsülve. 

A vágterület mintegy 49 kat. hold kiterjedésű és Ditró vasúti 
állomástól télen jól járható szánuton 12 km-re fekszik. 

Kihasználási időtartam 2 év. 
Kikiáltási ár 54.161 K, melyen alul ajánlatok nem fogad

tatnak el. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 10°/o-a. Az erdőbirtokos 

alulírott képviselőjénél a hivatalos órák alatt megtekinthető árverési 
és szerződési feltételektől eltérő vagy későn érkező ajánlatok és 
utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

Gyergyószentmiklós, 1910. évi november hó 27-én. 

Bakos Ferencz (32) Páll Ignácz 
közb. jegyző. közb. elnök. 



Termelt fenyőhaszonfaeladás 5 évre. 7273/1910. sz. — 
Az óhegyi és beszterczebányai m. kir. erdőgondnokság „B" üzem
osztályában, valamint az óhegyi „A" üzemosztály Garam felé 
hajló részeiben 1911—1915. években a kincstár által termelendő 
és az óhegyi vizifürész mellett, vagy azon alul a fővölgy mentén 
szabadon választható rakodókra kihozandó, 26 cm és ennél nagyobb 
középátmérővel biró, összesen mintegy 15—20.000 ms fenyő
haszonfa az óhegyi kincstári vizifürész bérletével kapcsolatosan 
Beszterczebányán, a magyar kir. erdőigazgatóság tanácstermében 
1910. évi deczember hó 28-án d. e. 10 órakor tartandó verseny
tárgyaláson zárt írásbeli ajánlatok utján fog eladatni. 

Az ajánlatok legkésőbb 1910. évi deczember hó 27-én d. n. 
5 óráig nyújtandók be Beszterczebányán a m. kir. erdőigazgató
ságnál. 

Kikiáltási ár köbméterenként 14 korona 30 fillér; bánatpénz 
12.000 korona. 

Árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték a 
m. kir. erdőigazgatóságnál szerezhetők meg. 

Beszterczebánya, 1910. évi november hóban. 
(33) M. kir. erdőigazgatóság. 

M ú£ ú£ 
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