
Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1911. évi XIX. 
HIRDETÉSEI. 

füzetének 

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
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Az egyetlen hazai ilynemű vá lalat, hol mindennemű erdészeti szerszámok 
jutányos árakon központosítva vannak. Nincsen zavar a beszerzésnél, 
gyors és pontos kiszolgálás, versenyárak. — Számos m. kir. állami erdő
hivatal, járási erdögondnokságok, városi és uradalmi erdöhivatal állandó 

szállítója. Tömeges elismerölevél vevőktől. 
Képes ár jegyzél i I ngyen és bérmentve . (1. X X I V . 13.) 



S „ B ó s » a " - f é l e szabadalmazott 3 
1 v a s u t i és i p a r v a s u t i I • 
| kocsi- és fékrendszerei, 2 | 
O m e l y e k e téren u j ko rszako t ny i to t tak m e g , a lege lsőbbrendü számos £ 

• erdő- és bányaüzemeknél legalább 50 • 

2 tizemköitségmegtakaritást eredményeztek. J 
% Beszerzési ára nem drágább a régi rendszernél. Régi kocsik és fékek % 
• átalakíthatók. — ^ B ő v e b b felvilágositás : • 

| K o s - s * E l e m é r \ 
• az A r a d —Csanád i egyesült vasutak mü«ezetöjénél, • 

S Honcztö (Gurahoncz), Arad megye. • 

E l ő j e g y z é s e k e t ISrSKS. 
kocsányos és kocsánytalan 
tőlgymakk és csermakk 

valamint elsőrendű minőségű 

jegenyefenyőmag 
és vadetetésre alkalmas vadgesztenye őszszel 

való szállítására elfogad 

Q t a i H D I I f S w s i l a i és kir. udvari szállító 
^ » » * " H l C ™ " y ' * " " f l magyar magpergetőgyára 
K Ö R I f I E ] \ l l , V a s m e g y e . 

(4. VII. 3.) 
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üjöíí) Albert bánuamérnoh. 
Iroda: Budapest, I. kerület, Budafokí-ut 22. szám 
Sürgönyczim: Szénércz Budapest.Telefon 130—95. 
C | U Á | | A | J A I szenek ós é rezek e lemzését és ezek értékesítését, 
LIlQllQljQi a bányásza t kö rébe tar tozó összes munká la tok 
tervezését és ezek k i v i t e lének e l lenőrzését , 

szén- , érez- és k ő b á n y á k ü z e m é n e k s z a k s z e r ű vezetését , 
kü l fö ld i bányavá l l a la tok képv ise le té t , 
á s v á n y v i z e k védőterü le te inek k ieszköz lésé t és el lenőrzését. 

(3. XXIV. 6.) 
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A győri püspökségnél az akadémiai képesítéshez kötött 
erdészi állás betöltendő. Néhány évi gyakorlattal biró nőtlen 

4 egyének előnyben részesülnek. Javadalmazás megegyezés szerint. 
Ajánlatok az uradalmi jószágkormányzóság czimre Szanyba (Sopron 
megye) kéretnek. (9. IV. 3.) 

Uri ruhák készítéséhez való 

J Ó BRÜNNI POSZTÓT ÉS LODENT 
legjutányosabb g y á r i á r a k o n szállít 

ETZLER és DOSTAL, Briinn 
wSchwedengasse 5/z. .w" 
Számos magyar erdőhivatal egyenruhaszövet szállítói. 

A gyárból való közvetlen bevásárlás nagy előnnyel jár. 
Dus mintagyüjtemény az öszi és téli évszakra, megtekintésre bérmentve. 

* ^ 5 ? ^ í 5 ? Magyar levelezés. -S5^í^<íSV4á£ 
(5. VI. 3.) 
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Faeladás. Az országos kormány erdőigazgatósága az Ozren 
(gracanicai és maglaji járás) nevü erdőségnek alant álló eladási 
területeiből és a Vladin gaj (graőanicai járás) erdőrészből kitermel
hető és a természetben kellőleg megjegyzett tölgyfatörzseket tövön 
versenytárgyalás utján eladja és pedig: 

A z e l a d á s i t e r ü l e t A kitermelhető 
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1. Vladin gaj Doboj bos 
Brod Gracanica 110 655 300 

II. Kakmuz Doboj 
Tuzla Gracanica 3119 3264 2200 

III. Jadrina patak 
balpart 

Doboj 
Tuzla Gracanica 1182 1942 1100 

IV. Jadrina patak 
jobbpart 

Doboj 
Tuzla Gracanica 1954 1965 900 

V. Gradisnik Doboj 
Tuzla Gracanica 2290 1876 900 

VI. Ostravica Doboj 
Tuzla Gracanica 1880 1447 800 

VII. Gostilj Doboj 
Tuzla Gracanica 1535 1269 800 

VIII. Mravinci, Oblié Doboj 
Tuzla Maglaj 2642 2113 1100 

IX. Trstenica, 
Mravinjci 

Doboj 
Tuzla Maglaj 2163 2125 1000 

X. Strmac, Kraljica, 
Ravin, Zbjegovi 

Doboj 
Tuzla Maglaj 3490 3021 1700 

Az egy koronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel 
- ellátott, lepecsételt Írásbeli és törzsenkénti egységárakban kifejezett 
ajánlatok csak a megnevezett eladási területnek összes törzsmennyi-



ségére szólhatnak és legkésőbb 1911. évi november hó 6-án dél
előtt 11 óráig az országos kormány erdőigazgatóságánál nyúj
tandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta 
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormány erdő
igazgatóságánál Sarajevoban betekinthetők, hol kívánatra szóbeli 
tájékoztatások is adatnak. 

Sarajevo, 1911. évi augusztus hó 8-án. 

(8. III. 3.) A boszniai és herczegovinai országos kormány 
erdőigazgatósága. 

I Kitűnő minőségű fajtiszta k o c s á n y o s és k o c s á n y t a l a n tölgymakkot, I 
•

m a g a s c s i r a k é p e s s é g ü á S É 

^ j e g e n y e f a n y é s n a f j o t B a ján l és e lő jegyzéseke t m á r m o s t k é r s 

I FARAGÓ BÉLA | 
I császári és királyi udvari szállító Magyar Magpergető gyára, 

Erdészeti csemetetelepek, Zalaegerszeg. 
(6. IV. 3.) 

~ E I K I K I . Y I H X 1 

Hirdetmény. 504/1911. sz. — Kassa sz. kir. város erdőhíva-
tala tudomására hozza mindazon erdőbirtokosoknak és erdőtiszteknek, 
kiknek kocsánytalan tölgymakkra szükségük van, hogy szükség
letüket folyó őszszel vagy jövő tavaszszal fenti erdőhivatal által 



Kassán vagy valamely szomszédos vasúti állomáson feladva jutá
nyos áron itt beszerezhetik. 

Megrendeléseket fenti erdőhivatal máris ezidőszerint elfogad, 
a szállítás pedig annak idejében a megrendelés sorrendjében fog 
eszközöltetni. 

(12. III. 2.) Kassa sz. kir. város erdőhivatala. 

VadasRertsövényeR 
a leg jobb d ró tanyagbó l , t ovábbá kert
sövények, baromfiudvarok, tenniszpályák 
részé re . (7—3.) 
Alpen land iscbc Uri i l i t l inluslr le 

F e r d . J e r g i t s c h ' S ö h n e 
Wien, V/i., Wienstrasse 4 5 . 
Telefon 9583. Graz, Gösünger 
Maiit und Klagenfurt Postfach 265. 

197. s z á m ú képes katalógust i n g y e n és 
b é r m e n t v e a legköze lebb eső i rodábó l . 

Selmeczi akadémiát végzett , 26 évi gyakorlattal biró, az 
erdőrendezés és felmérésben, valamint a vadászat kezelésében 
teljesen jártas, nagykiterjedésű magánuradalmi erdőknél egyfolytá
ban 23 éven át alkalmazott fó'erdész, aki állásáról a birtokos 
személyében történt változás miatt önként mondott le, alkalmas 
állást keres. Ajánlatok e lap kiadóhivatalához kéretnek. (14. II. 2.) 

Őszi és tavaszi idényre kocsányos és kocsány ta lan 

tölgy vetőmakkot 
ajánl legjutányosabb áron W i m m e r Ignácz, Nagya tád 
(Somogy megye). (ii. vi. 3.) 
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SÁNDOR IMRE, SzÉKesfeltérvár 
:: erdészeti magkereskedő és csemetenagytermelő :: 

kocsányos, kocsánytalan, c s e r - és bükk-

m a k k o t , 
jegenyefenyő-, lombfa-, gyümölcs- és cserje-

m a g v a k a t 
elsőrendű minőségben, versenyképes árak mellett, 

(10. V. 3.)1 

Faeladás. 1976/1911. — A boszniai és herczegovinai orszá
gos kormány erdőigazgatósága a travnik és jajcei járások Dnolucka 
erdőrészében körülbelül 200.000 m3 I. és II. osztályú lucz- és 
jegenyefenyőhaszonfát, továbbá körülbelül 30.000 ms bükkhaszon-
és tűzifát, tövön versenytárgyalás utján elad. 

Az 1 koronás boszniai bélyeggel és 6500 (hatezerötszáz) K 
bánatpénzzel ellátott lepecsételt írásbeli ajánlatok, melyek csak az 
eladásra kiirt egész famennyiségre vonatkozhatnak, legkésőbb 
1911. évi november hó 15-én délelőtt 11 óráig az alulirt országos 
kormány erdőigazgatóságánál nyújtandók be. 

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

Sarajevo, 1911. évi augusztus hó 2-án. 

(15. III. 2.) A bosznia-herczegovinai országos kormány 
erdőigazgatósága. 



KOCSÁNYOS TÖLGYMAKKOT, Q u e r c . 
pedun-
c u l a t a , 

KOCSÁNYTALAN TÖLGYMAKKOT 
Querc. sessiliflora, csiraképességükért jótállással, az 
ősaei t a v a s z i i d é n y r e 
a legjobb minőségben legelőnyösebben szállít ( i 3 . v. 2.) 

REICH VILMOS, SZISZEK S 

Pályázati hirdetmény. 206/1911. sz. — A báró Bánffy-család 
uradalmában 1440 korona évi fizetéssel, a nyári munkálatok ideje 
alatt az uradalmi birtokok egyikén egy szobából álló szabad
lakással, téli munkálatok idején (ha a kinevezendő az erdőhivatal 
székhelyére szolgálattételre állandóan berendeltetnék) 200 korona 
lakbér és tüzifaváltsággal; a nyári külső munkálatok tartamára 
60 korona havi pótlékkal javadalmazott erdőgyakornoki állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. 

Ezen állásra pályázók felhivatnak, hogy az erdészeti főiskola 
sikeres elvégzését, ép és erős testalkatukat vármegyei főorvos 
által kiállított bizonyitványnyal, továbbá netáni jelen alkalmazásu
kat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket 1911 október hó 
15-ig alulirott erdőhivatalhoz nyújtsák be. 

Az állás legkésőbben 1911. évi deczember hó 1-én elfoglalandó. 
Szászrégen, 1911. évi szeptember hó 4-én. 

(17. II. 2.) Báró Bánffy-uradalom erdőhivatala. 



Eladó tölgy- és bükkmakk. Gróf Forgách István ur őméltó
sága szalánczvári uradalmában ez idén bőségesen termett, teljesen 
egészséges és kiválóan kifejlett, tölgy- és bükkmakk ültetési czé
lokra eladásra bocsáttatott. Felkéretnek venni szándékozó uradalmak 
és erdőkezelő hivatalok az őszi ültetésre szükséges mennyiséget, 
kocsánytalan tölgymakkot vagy bükkmakkot alólirottnál előjegyez
tetni. Jutányos ár mellett legjobb minőség biztosíttatik. 

Nagyszaláncz (Abauj megye), 1911. évi szeptember 8-án. 
Bidló Ignácz 

{18. III. 2.) urad. erdő- és jószágfelügyelő. 

J ó m i n ő s é m vető magvaka t 
n e m k ü l ö n b e n 

v a d t a k a r m á n y o z á s 
czél ja i ra a lka lmas m a g v a k a t készpénz

fizetés mellett szállít: (16. III. 2.) 

G O L D S C H M I D T L I P Ó T , F I U M E . 

Faeladás. A boszniai és herczegovinai országos kormány 
erdőigazgatósága az alant megnevezett boszniai novi járásban 
fekvő erdőrészben, hozzávetőlegesen megállapított famennyiséget 
tövön, versenytárgyalás utján eladja és pedig: 

Az eladási 
tárgy Erdőterület 
száma 

1 Pastirevo 

Bükkhaszon-
és tűzifa 

105000 

Vasút, mely 
felé a fa 
gravitál 

Leteendő 
bánatpénz 

koronákban 

Banjaluka 
Sunja 4100 

Az egykoronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel 
ellátott, lepecsételt írásbeli ajánlatok, melyek csak a megnevezett 
erdőrész egész famennyiségére szólhatnak, legkésőbb 1911. évi 



Faeladás. A boszniai és herczegovinai országos kormány 
Dl. Praca erdőségben körülbelül 554.000 m3 haszon- és tűzi bükk
famennyiséget tövön versenytárgyalás utján elad. 

Az egykoronás boszniai bélyeggel és az előirt 7000 (hétezer) K 
bánatpénzzel ellátott, lepecsételt ajánlatok, melyek csak az egész 
famennyiségre szólhatnak, legkésőbb november hó 20-án délelőtt 
11 óráig a kormány erdőigazgatóságánál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az erdőigazgatóságnál Sara-
jevóban betekinthetők, hol megkeresés esetén szóbeli felvilágosí
tások is adatnak. 

Sarajevo, 1911. évi augusztus hó 28-án. 

(20. III. 2.) A bosznia-herczegovinai országos kormány 
erdőigazgatósága. 

Sorfák u tak mellé. Kanadai és pyramis nyár 3, 4, 5 m magas, 
egészséges, őszre vagy tavaszra szállitva, gondos csomagolással 
Dárda vasútállomásról darabonként 50 fillérért kapható. 

(22. II. 1.) Főherczegi erdőgondnokság 
Tökös-puszta, u. p. Bellye, Baranya megye. 

Alulirott erdőhivatalnál folyó évi november hó l-jével egy 
erdészeti segédtiszti állás jön üresedésbe. 

A pályázóktól megkívántatik a magyar és német nyelv 
birása, legalább az erdőőri szakiskola elvégzése, kellő gyakorlat 
az erdészet számadások vezetésében. Kik már ily minőségben 
alkalmazva voltak, előnyben részesülnek. Javadalmazás 1800 K 

november hó 15-éig délelőtt 11 óráig az országos kormány 
erdőigazgatóságánál nyújtandók be. 

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

Sarajevo, 1911. évi augusztus hó 21-én. (19. III. 2.) 



készpénz, természetbeni lakás, szabad fűtés és részesedés a lődijban. 
Megfelelés esetén az illető egy év múlva erdészeti számvevőnek 
lesz kinevezve, mely alkalommal fizetése is emelkedik. 
(21) Oróf Draskovich Iván erdőhivatala 

Baranyasellyén. 

Faárverési hirdetmény. Az ósvacsákányi (Abauj-Torna m.) 
volt úrbéresek tulajdonát képező volt úrbéri erdő 33 - 6 kat. holdnyi 
területén előjövő s a földmivelésügyi m. kir. miniszter ur 1910. évi 
19354. számú magas rendeletével kihasználásra engedélyezett, le
bélyegzett és folyószámmal ellátott 718 (hétszáztlzennyolcz) darab 
tölgytörzsnek műfára és tűzifára alkalmas részei Ósvacsákányban 
a községi biró házánál 1911. évi október hó 10-én déli 12 órakor 
megtartandó, zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött, nyilvános szó
beli árverésen el fognak adatni. 

A hivatalos becslés szerint a 718 darab 26—127 cm mell
magassági átmérőjű tölgytörzsek mintegy 797 m3 mű/át és 762 m3 

tűzifát tartalmaznak. 
Az összes fatömeg becsértéke és kikiáltási ára, amely áron 

alól ezen fatömeg eladatni nem fog, 9326 korona. 
Bánatpénz 932 korona. 
A szabályszerű bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok a 

megajánlott vételár 10%-át kitevő bánatpénzzel vagy megfelelő 
óvadékképes értékpapírral.látandók el és tartalmazniuk kell egy
úttal azt a kijelentést is, hogy ajánlattevő az árverési és szerző
dési feltételeket ismeri s magát azoknak aláveti. 

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

erdőgondnokságnál Kassán, Szepsi-út 14. szám alatt betekinthetők. 
Ósvacsákány, 1911. évi szeptember hó 10-én. 

(23) A volt úrbéresek elnöke. 

Versenytárgyalási hirdetmény négytantermü iskola épí
tésére. 2072 1911. sz. — A szentendrei r. k. elemi népiskola 
épitésére nyilvános versenytárgyalást hirdetek. 

Kiadásra kerülnek egy négytantermü iskola felépítésével kap
csolatos összes építkezési munkálatok, úgymint föld, kőműves, 



elhelyező, kőfaragó, vas, ács, cserépfedő, bádogos, asztalos, lakatos, 
mázoló, üveges, padozati, kályhás, kárpitos, szellőztető és árnyék
szék berendezési munkálatok és kerítések felállítása. 

Ajánlat minden munkacsoportra külön-külön, vagy a kiírás 
tárgyát képező összes épitési munkálatokra együttesen tehető-
Vállalkozók minden kárpótlás nélkül tűrni tartoznak, hogy aján
lataikból az ajánlati összeg 50%-áig bármely munkanemek vagy 
munkacsoportok esetleg kivehetők és más vállalkozónak kiadhatók 
legyenek. 

Az ivenként egy koronás bélyeggel ellátott és a pályázati 
feltételekben körülirt módon kiállított írásbeli ajánlatok a gödöllői 
m. kir. erdőhivatalnál 1911. évi október hó 16-ik napjának dél
előtti 12 órájáig nyújtandók be. 

Az ajánlatok alapjául szolgáló pályázati feltételek, továbbá az 
általános épitési feltételek, a részletes (műszaki) feltételek, a szer
ződés tervezete, a használandó ajánlat, valamint az ajánlati költség
vetés mintája és az épitési tervek és rajzok a gödöllői m. kir. 
erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők és ugyanott 
megszerezhetők az ajánlat kiállításához szükséges űrlapok és egyéb 
mellékletek, úgymint: 1. az ajánlati űrlap, 

2. az ajánlati költségvetés mintája, 
3. a pályázati feltételek és 
4 / a szerződés tervezete, 

együttesen 3 (három) korona áron. A* kőműves munkálatokhoz 
szükséges terméskő- és téglaanyagot a kir. kincstár díjtalanul 
bocsátja rendelkezésre, az épitéshely közvetlen közelében. 

A munkálatok 1912. évi július hó végéig teljesen elkészí
tendők. 

Ajánlattevő tartozik az ajánlati összeg 5 (öt) százalékával 
egyenértékű bánatpénzt a gödöllői m. kir. erdőhivatal házipénz
táránál, vagy bármely más állami pénztárnál készpénzben vagy 
elfogadható értékpapírokban letenni és az erre vonatkozó letéti 
nyugtát vagy postai feladóvevényt az ajánlathoz csatolni. 

Budapest, 1911. évi szeptember hó 15-én. 

(24) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Állást keres 24 éves katholikus vallású, nőtlen, 4 gimnáziumot, 
az erdőőri szakiskolát és a továbbképző középerdészeti tanfolyamot 
kiválóan végzett fiatalember, aki jelenleg m. kir. kincstári erdő
rendezőségnél van alkalmazva, kezelési, vadászati, erdőmérés, erdő
becslés és építészetben kellő jártassággal bír, nagyobb uradalomnál, 

4 ahol mint pagonykezelő alkalmaztatnék. 
Szives ajánlatokat a szerkesztőség továbbit. (25) 

Pályázati hirdetmény. 95 1911. kgy. sz. — Rozsnyó (Gömör-
Kishont vármegye) r. t. városnál halálozás folytán üresedésbe került 
erdőtiszti állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

Pályázni óhajtók kötelesek az 1879: X X X I . t.-cz. 36. §-ában 
előirt képesítésüket s eddigi szolgálatukat igazoló és születési 
bizonyítványokkal felszerelt kérvényeiket bezárólag 1911. évi október 
hó 14-ig Rozsnyó város polgármesteri hivatalához beadni. 

Hivatalban lévők folyamodványaikat hivatalfőnökük utján 
kötelesek benyújtani. 

A megválasztandó választása az 1914. évben bekövetkezendő 
^ általános tisztújításig szól. 

Ez idő alatt javadalmazása: 
1. Évi 1400 (egyezernégyszáz) korona törzsfizetés. 
2. Természetbeni lakás mintegy 2042 négyszögöl kerttel és 

törzsfizetésének 17 -5 u/o-a lakbérpótlék czimen. 
3. 64 ürméter tűzifa. 
Az 1914. évtől kezdve az erdőtiszt munkaköre a gazdasági 

tanácsos jelenlegi munkakörével tágul, viszont azonban az akkor 
megválasztandó erdőtiszt javadalmazása 3000 korona törzsfizetés
ben, természetbeni lakás, vagy ha ilyen akkor nem nyujtatik, lak
bér fejében törzsfizetésének 17'5%-ában és 64 ürméter tűzifában 
van szabályrendeletileg megállapítva. 

Rozsnyón, 1911. évi szeptember hó 13-án. 
(26) Dr. Pósch József s. k. 

polgármester. 

Egy nagyobb nyugatmagyarországi hitb. uradalom pályázatot 
hirdet erdőmérnökgyakornoki állásra. Kezdőfizetés 1400 korona 
természetbeni lakással, egyéb járandóság 24 ürm tűzifa és egy 
szolgálati egyenruha. 



A kezdőfizetés 3 évenként 200 koronával emelkedik. A 2000 
korona fizetési fokozat és az ezzel egybekötött járandóságok csak az 
államvizsga letevésével érhetők el. Nyugdíj levonás nélkül biztosítva. 

Pályázatok az „Erdészeti Lapok" szerkesztőségéhez inté-

Bükk- és egyéb lombtüzifaeladás tövön. 4100/1911. sz. -
A bustyaházai m. kir. erdőhivatal hivatalos helyiségében 1911. évi 
október hó 25-én d. e. 10 órakor zárt Írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános szóbeli árverés fog tartatni a Huszt község határá
ban fekvő csebrényi u. n. „Hanuszinecz" nevű völgyben („B" g. o. 
II. v. s. 6. tag 6., 5., 4., 3. és 2. erdőr.) kitűzendő 88 kat. holdas 
bükktüzifavágás vevő által feldolgozandó faanyagának öt évre 
való eladására. 

Becsült fatömeg évenként mintegy 3000 ürméter. 
Bánatpénz 1000 korona. 

Az ajánlatok pénzben kifejezve minden választékra külön 
ürméterenként teendők. 

Az általános árverési és részletes szerződési feltételek alulirott 
erdőhivatalnál, valamint a huszti m. kir. erdőgondnokságnál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Bustyaháza, 1911. évi szeptember hó 13-án. 
(28) M. kir. erdőhivatal. 

Faárverési hirdetmény. A fenesi volt úrbéresek közönsége 
nevében ezennel közhírré teszem, hogy a tulajdonukat képező, 
mintegy 400 - 00 kat. holdon szétszórtan álló és a m. kir. föld
mivelésügyi miniszter urnák 23141—1911. számú rendeletével 
eladásra engedélyezett 1847 m* haszonfára és 609 m3 tűzifára 
becsült, 30—105 cm mellmagassági átmérővel biró, 1252 szál tölgy-
törzs a folyó évi október hó 21-én délelőtt 9 órakor kezdődő és 
Fenes községházánál megtartandó nyilvános szó- és írásbeli aján
lattal összekötött árverésen a legtöbbet ígérőnek eladja. 

zendők. (27) 

Kikiáltási árak: 
1 ürm3 hasábfa 
1 » dorong 
1 » kemény 

dorong- és hasábfa vegyesen 
keménydorongfa . . . . . . . . . 

1 K 20 f. 
1 „ 10 „ 
- „ 90 „ 



Kikiáltási ár 25.000 (huszonhatezer) korona. 
Bánatpénz ennek 10%-a. 
Az erdő a Galacz-Fenes vasuti állomástól átlag 7 km távol

ságra fekszik. 
Utó-, valamint távirati ajánlatok nem fogadtatnak el. A fatömeg 

becsáron alól eladatni nem fog. 
Az árverési és szerződési feltételeken, valamint a becslésre 

vonatkozó közelebbi adatok alulírottnál a hivatalos órák alatt 
megtekintethetők. 

Fenes, 1911. évi augusztus hó 20-án. 
(29) Rád Traján 

volt úrbéres elnök. 

Faeladási hirdetmény. Ujkemencze község úrbéres birtokos-
ságának mintegy 3 F 5 kat. holdnyi erdőrészében kijelölt és 1968 
ürm3 vegyes bükktüzifára becsült faanyag 1476 korona — fillér 
kikiáltási ár mellett 1911. évi október hó 23-án d. e. 11 órakor 
Ujkemencze községházánál a legtöbbet Ígérőnek nyilványos ár
verésen el fog adatni. 

Szabályszerűen kiállított és megfelelő bánatpénzzel ellátott zárt 
ajánlatok a szóbeli árverés előtt elfogadtatnak, utóajánlatok azon
ban figyelembe nem vétetnek. 

1 0 % bánatpénz előre lefizetendő. 
Az árverési feltételek a nagybereznai m. kir. járási erdőgond 

nokságnál Ungváron megtekinthetők, illetve 3 koronáért megszerez
hetők. 

Ungvár, 1911. évi szeptember hó 17-én. 

(30) Nagybereznai m. kir. járási erdőgondnokság. 

Kocsányos tölgyesemeteeladás. A nyitra-alvárosi közbir
tokosság csemetekertjében 200.000 darab kétéves, válogatott kocsá
nyos tölgycsemete, 1000-re (csomagolva és vasútállomáshoz 
szállítva) 6 koronáért kapható. Az átvételnek folyó őszszel kell 
kell történnie. Megrendelést elfogad: Matusovics Mihály fővadász, 
Puszta-Davarcsány, u. p. Nyitra-Ivánka. (31) 



Tűzifa eladása (felrakásolt kész állapotban az erdei rakodó
kon). Az orsovai m. kir. erdőhivatal közhírré teszi, hogy a her
kulesfürdői m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó jardasticzavölgyi 
erdei rakodókon felrakásolt cser- és tölgytüzifaanyagot a követ
kező csoportokban és kikiáltási árak alapulvétele mellett, az Orsó-
ván a m. kir. erdőhivatalnál 1911. évi október hó 23-án d. e. 
10 órakor megtartandó nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli verseny
tárgyalás utján eladja. 

1. A jardasticzavölgyi „Varnicza" erdei rakodón felrakásolt 
156 ürm3 I. minőségű csertölgytüzifát «/77z3-kénti 4 K 30 f és 
343 ürm3 selejtes hasáb- és dorongfát «m 3 -ként i 3 K 80 f ki
kiáltási árral. 

2. A jardasticzavölgyi „Piatra Vunata" erdei rakodón felrakásolt 
234 ürm3 I. minőségű csertölgytüzifát «ra 3 -kénti 4 K 30 f és 
346 ürm3 selejtes hasáb- és dorongfát «ra 3 -kénti 3 K 80 f ki
kiáltási árral. 

3. A jardasticzavölgyi „Szkundari" erdei rakodón felrakásolt 
212 ürm3 I. minőségű csertölgytüzifát «ra 3 -kénti 4 K 30 f és 
300 ürm3 selejtes hasáb- és dorongfát ürm3-kénti 3 K 80 f ki
kiáltási árral. 

4. A jardasticzavölgyi „Matrics" erdei rakodón felrakásolt 
412 ürm3 I. minőségű csertölgytüzifát «ra 3 -kénti 4 K 30 f és 
248 ürm3 selejtes hasáb- és dorongfát ürm3-kénti 3 K 80 f ki
kiáltási árral. 

Bánatpénz: 1000 korona. 
Az árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték 

az orsovai m. kir. erdőhivatalnái és a herkulesfürdői m. kir. erdő
gondnokságnál szerezhetők meg. 

Orsova, 1911. évi szeptember hó. 
(32) M. kir. erdőhivatal. 

Faeladási hirdetmény. 4058—1911. ügysz. — 1911. évi október 
hó 19-én, d. e. 11 órakor Borgóprundon a borgói felső m. kir. 
erdőgondnokság irodájában tartandó Írásbeli ajánlattétellel egybe
kötött nyilvános szóbeli versenytárgyaláson eladóvá tétetik 2823 m3 

lucz- és 773 m3 jegenyefenyő, együtt 3596 m3 fenyőhaszonfa, a 
Borgóprund község lakosságának közvetlen használatára kihasított 



erdők „Korka" nevü „D" g. o. 50. számú 2058 kat. hold kiter
jedésű részletének fakészlete. 

Kikiáltási ár: 23.268 K. Bánatpénz: 2326 K. 
A zárt írásbeli ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott és a jel

zett összegű bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben a meg
ajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és amelyekben 
ajánlattevő határozottan kijelenti, hogy az árverési és szerződési 
részletes feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti, a szóbeli ár
verés megkezdésének idejéig a versenytárgyalás helyén adandók be. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei m. 
kir. erdőigazgatóságnál és a borgói felső m. kir. erdőgondnokság
nál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Besztercze, 1911. évi szeptember hó 19-én. 

(33) M. kir. erdőigazgatóság. 

Kiváló minőségű szlavóniai k o c s á n y o s és k o c s á n y t a l a n 

csiraképességért jótállás, valamint makkot vadetetéshez, a 
legjobb kiszolgálás mellett ajánl, több mint 30 éve fenáiló 
makk-kiviteli czég P l á n e r K á r o l y , S z i s z e k , Horvat-
Szlavonország. (34. II . 1.) 

Faárverési hirdetmény. A laphegyi volt úrbéresek köz
birtokossága Laphegyen (Szatmár megye, u. p. Nagyszokond, vasút
állomás: Károlyerdőd) a községi biró házánál 1911. évi október 
hó 19-én d. e. 10 órakor tartandó nyilvános szó- és Írásbeli ár
verésen eladja a tulajdonát képező erdőben az 1903—1909. évek-
beni kihasználásra előírt, de megtakarított 10' 15 kat. holdon 642 ms 

tölgyhaszonfára és 677 ürm3 tűzifára becsült fatömeget a 2861/1909. 
F. M. rendelet és 1571/1910. K. B. sz. határozat alapján. 

Kikiáltási ár 8587 K. Kiszállítási határidő a szerződés jóvá
hagyásától számított három év. 



Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: aj ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; b) ha tisztán kivehető 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel kiírva is tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölé
sét szószerint tartalmazza, ugy, amint az a hirdetményben foglal
tatik; d) ha lepecsételve és ivenként 1 koronás bélyeggel ellátva 
adatnak be; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát 
teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképen 860 koronát tartalmaz; 
g) ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek 
neve és lakhelye (u. p., állomás) világosan kiolvasható; h) ha a 
borítékon kivül: „Ajánlat a laphegyi volt úrbéresek erdejéből el
adandó fakészletre." felírással van ellátva. 

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés 
eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, az eladóra 
azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik köte
lezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a nagykárolyi 
m. kir. állami erdőhivatalnál, a szatmárnémeti-i m. kir. járási erdő
gondnokságnál, az erdődi járási főszolgabírói hivatalnál és a lap
hegyi községi elöljáróságnál tekinthetők meg naponta 11 —12 óra 
között. 

Laphegy, 1911. évi július hó 12-én. 
Szabó Károly (35) Ooszte Zakariás 

birt. jegyző a volt urb. közb. elnöke. 

Árverési hirdetmény. Hegyháthodász község (Vas megye) 
az erdejében mintegy 80 kat. holdon található 19.218 darab 11.131 
köbméter, 86.852 K értékre becsült tölgy-, bük-, gyertyán- és erdei
fenyőfatömeget 1911. évi október hó 30 án az ág. ev. felekezeti 
iskolában d. e. 10 órakor tartandó írásbeli zárt ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladja. 

Árverési feltételek és becslési adatok az elöljáróságnál és a 
körmendi m. kir. járási erdőgondnokságnál szerezhetők be. 

Hegyháthodász, 1911. évi szeptember hó 23-án. 
(36) Községi elöljáróság. 



Pályázati hirdetmény. A gróf Zichy-család divényi seniorá-
tusi uradalmában betöltendő és folyó évi november hó 15-én 
elfoglalandó erdőgyakornoki állásra pályázat hirdettetik. 

Az erdőgyakornok évi fizetése élelmezés, természetbeni lakás 
és fűtésen kivül készpénzben 500 korona. Egy évi próbaszolgálat 
után az erdőgyakornok véglegesittetik és a tiszta jövedelem után 
megállapítandó évi jutalékban is fog részesülni. Két évi kifogás
talan szolgálat után pedig 100 korona fizetésemeléssel segédtisztté 
léptetik elő. További előléptetésre csak az államvizsga letétele után 
tarthat igényt. 

Pályázók felhivatnak, hogy sajátkezüleg irt és ifj. Zichy Nándor 
gróf ur őméltóságához czimzett kérvényeiket, melyben erd. főiskolai 
végzettségük, életkoruk, ép, erős testalkatuk és esetleges eddigi 
alkalmaztatásuk hiteles okmányokkal igazolandók, folyó évi október 
hó 20-ig az uradalmi erdőfelügyelőséghez nyújtsák be. 

Divény (Nógrád m.), 1911. évi szeptember hó 22-én. 
(37) Uradalmi erdőfeliigyelőség. 

Tölgyfaeladás tövön. A gróf Erdődy Sándor jánosházai 
kasznári hivatala irodájában 1911. évi október hó 10-én délelőtt 
10 órakor zárt Írásbeli ajánlatokkal kapcsolatos szóbeli verseny
tárgyalás fog tartatni a jánosházai erdőhivatal kerületéhez tartozó 
kajetánházai erdőben található, túlnyomóan tölgyfaállománynak 
tövön való eladása iránt. 

Az erdő faállománya 12.530 törzs 18.030 mi-rt van becsülve, 
7750 mA haszonfa és 10.280 m3 tűzifával. 

Kikiáltási ár 300.000 K. 
Bánatpénz 10.000 K. 
Az árverési feltételek és egyéb felvilágosítás a jánosházai 

erdőhivatalnál kapható. 
(38) Gróf Erdődy Sándor jánosházai erdőhivatala. 

Fenyőfaeladás. Izaszacsal község az 1911. évi november hó 
1-én d. e. 10 órakor a községházán tartandó zárt Írásbeli ajánlati 
versenynyel egybekötött szóbeli nyilvános árverésen eladja a 
„D" üzemosztálya 5-ik osztagában (Intre Repegye) 1910. és 



1911. évi vágásként kijelölt 33t> kat. holdon álló 3467 m3 műfa-
tartalomra becsült 4714 darab fenyőfatörzset. 

A kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték, 
16.600 (tizenhatezerhatszáz) korona, a bánatpénz ennek 10 (tiz) 
százaléka, vagyis 1660 korona. 

A fakészlet a becsértéken alul nem adatik el. Későn beérkezett, 
avagy a feltételektől eltérő és utóajánlatok nem vétetnek figyelembe. 

Az árverési és szerződési feltételek, valamint a részletes becs
lési adatok betekinthetők a rózáliai m. kir. járási erdőgondnok
ságnál és a községházán, ahol egyéb felvilágosítások is kaphatók. 

Izaszacsal (Máramaros m.), 1911. évi szeptember hó 21-én. 
(39) A községi elöljáróság. 

Félárva , szépen zongorázni tudó, kath. urileány elmenne anya
helyettesnek, esetleg házvezetőnőnek idősebb erdészeti tiszthez, 
aki erdőben, esetleg falun lakik, háztartást tud vezetni. (Czim a 
kiadóhivatalban.) (40) 

Árverési hirdetmény. A karácsfai volt úrbéres közbirtokos
ság a tulajdonát képező erdőben mintegy 50 kat. holdon talál
ható, mindennemű műfa termelésére alkalmas, mintegy 8370 törzs, 
10.826 m3 fatömeg, 169.70070 korona értékre becsült tölgy-, kőris-, 
szil-, gyertyánfatömeget a földmivelési miniszter ur 21219 1911. sz. 
rendeletére 1911. évi október 31-én d. e. 10 órakor Karácsfán, a 
községi biró házánál tartandó, Írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladja. 

Részletes árverési feltételek és becslési adatok beszerezhetők 
alulírottnál, vagy a körmendi m. kir. járási erdőgondnokságnál. 
(Telefon 9. sz.) 

Karácsfa (Vasmegye, u. p. és vasút Pinkamindszent), 1911. évi 
ázeptember 25. 
(41) Szeier Simon 

közbirt elnök. 

Faeladási hirdetmény. 1500 911. jzői. sz.—• Ó-Sinka (Fogaras 
megye) község folyó évi október hó 15-én d. e. 10 órakor a köz
ségi irodában tartandó szóbeli nyilvános árverezésen eladja a neve
zett község határában a „Paraul lui Dumitru" fővölgybent aláiható, 



mintegy 1500 öl 6000 ürméter kitermelt bükk hasábtűzifáját, 
ölenkénti 8 kor. 50 fillér kikiáltási árban. 

Bánatpénz készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 
1500 korona, mely az árverezés megkezdése előtt a község pénz
tárába helyezendő el. 

Részletes fizetési, árverezési és szerződési feltételek a községi 
irodában és a sárkányi m. kir. járási erdőgondnokságnál bármikor 
megtekinthetők. 

Ó-Sinka, 1911. évi szeptember hó 17-én. 

(42) A községi elöljáróság. 
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