
Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1912. évi XIII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI L A P O K 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 egységárra! számittatnak 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

K ü l ö n m e l l é k l e t e k 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb- árért mellékeltetnek. 

Mérnökségedét keresek, ki műszerrel való mérésben jártas. 
Ajánlatokat, fizetési igények megjelölésével kérek „Ajtay Sándor 
erdőmérnök, Arad, Karolina-utcza l/a" czimre. (1. II. 2.) 

Bükkhaszonfaeladás k i t e r m e l t ál lapotban. 3025/1912. s z . -
A tótsóvári m. kir . erdőhivatalhoz tartozó diósgyőri m. kir. erdő
gondnokság „A" g. o. II. v.-sor 7. tag 7. és 9/a számú „Felső
bagolyhegy" nevű erdőrészleteiben kitermelt állapotban a vágás-
területen fekvő 655 darab 558*21 m3 köbtartalommal biró bükk-
haszonfa zárt Írásbeli ajánlatok utján kerül eladásra. 

A zárt írásbeli ajánlatok, melyek 1912. évi július hó 8-án 
délelőtt 12 óráig nyújtandók be Tótsóváron a m. kir. erdőhiva
talnál, folyó évi július hó 9-én délelőtt 10 órakor fognak ugyan
ott nyilvánosan felbontatni. 

Árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték a 
tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál beszerezhetők. 

Tótsóvár, 1912. évi június hó 11-én. 

(2) M. kir. kincstári erdőhivatal. 

Kikiáltási ár 
Bánatpénz 

3922 korona. 
400 



Vékony fenyőhaszonfaeladás. 47483/I/B/l. sz. — A dobrocsi, 
karámi és cserpataki erdőgondnokságoknál termelt és a kisgarami 
vasúti állomás melletti rakodóra kihozott 22.678 darab gömbölyű 
fenyő szőllő- és gyümölcskaró, 14.638 darab erdei lécz, 71.257 folyó
méter fenyőrudfa, 848 -77 m3 egyéb fenyő haszonfa, négy eladási 
csoportra megosztva, zárt Írásbeli ajánlatok utján fog eladatni. 

A z ajánlatok legkésőbb 1912. évi július hó 15-én déli 12 
óráig nyújtandók be Beszterczebányán a m. kir. erdőigazgatóság
nál és 1912. évi július hó 16-án délelőtt 10 órakor fognak az 
erdőigazgatóság tanácstermében nyilvánosan felbontatni. 

A z árverési és szerződési feltételek, a. faanyagok és kikiáltási 
árak részletes kimutatása, ajánlati űrlap és boríték az árverező 
m . kir. erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Budapest, 1912. évi június hóban. 

(3) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Árverési hirdetmény. Fogaras vármegye, fogarasi járásában 
fekvő Bráza község folyó évi július hó 20-án délelőtt 9 órakor 
Bráza község irodájában tartandó, zárt Írásbeli ajánlatok tárgyalá
sával egybekötött nyilvános árverésen eladja állami kezelés alatt 
álló „Kolczu" nevü erdőrészének, a 10251912. számú erdészeti 
albizottsági határozat és a 15604/1910. F. M . számú rendelettel 
kihasználásra engedélyezett faállományát. 

Ezen erdőrész 178 -60 kat. hold kiterjedésű és törzsenkénti 
kiszámlálással bebecsült 30.178 darab fenyőtörzset, összesen 11.471 m3 

műfa, 4274 darab bükktörzset, 2762 m3 tűzifa és 641 darab juhar
törzset, 278 m3 műfatartalommal foglal magában. 

A kikiáltási ár mint hivatalosan megállapított becsérték 50.318K; 
bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, azaz 5031 K, mely összeg az 
árverés megkezdése előtt készpénzben, vagy hazai elfogadható 
állampapírokban az árverező bizottság elnökének kezéhez teendő le. 

Szabálytalanul és hiányosan felszerelt zárt ajánlatok, úgy
szintén utó- és távirati ajánlatok visszautasittatnak és a fatömeg 
becsáron alul eladatni nem fog. 

A z erdő a fogarasi vasútállomástól 3 F 7 0 km, az alsószombat
falvi vasútállomástól 26 km távolra fekszik. 
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A részletes árverési és szerződési feltételek a fogarasi magyar 
királyi járási erdőgondnokságnál és Bráza község elöljáróságánál; 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Fogaras, 1912. évi június hó 17-én. 
A magyar királyi járási erdőgondnokság. 

(5. II. 1.) Zankó Emil 
m. kir. főerdőmérnök. 

Az egyetlen hazai ilynemű vá ialat, 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 erdőhivatal állandó 

szállítója. Tömeges elismerölevél vevőktől. 
K é p e s á r j e g y z é k I n g y e n és b é r m e n t v e . (6. X X I V . 1.) 

Mint főerdész nyer alkalmazást folyó év október 1-től egy, 
a magyar és német nyelvet Írásban és szóban tökéletesen biró, 
több évi erdőkezelési gyakorlatot szerzett ügyes, kvalifikált erdész, 
ki egyúttal ügyes erdőmérnök is és a parczellázás alatt álló erdő-



birtok mérnöki munkálatait képes elvégezni. Ép, erős és egészséges 
és az állással járó fáradalmakat birja. A z állás csak ideiglenes, de való
színű, hogy legalább 5 éven belül nem lesz beszüntetve. A z erdő
gazdaság (fenyőerdő) meghaladja az 5000 katasztrális holdat, az 
eladatlan tarvágások felerdősittetnek, szigorú erdővédelem. Személy
zet: 2 vizsgázott főerdőőr, mint pagonykezelők, 14 erdőlegény. 
Főerdészi fizetés havonta 200 korona készpénz, évi 12 q buza, 
18 q rozs és 24 q tengeri-konvenczió, 4 katasztrális hold szegőd-
ményföld, kert, 3 szobás lakás, szabad fűtés, 4 darab tehén 
urasági takarmányon, 6 koczára és malaczaira legelő, egy urasági 
fogat használata a szolgálatban. Bizonyitványmásolatokkal (melyek 
vissza nem küldetnek) felszerelt ajánlatok „Parczellázó főerdész" 
czimen e lapok kiadóhivatalához intézendők. (4) 

Kavicsszedési j o g bérbeadása. 47631/1912/I/B/l. szám. -
Ungvár város határában az ungvári m. kir. erdőgondnokság 
kezelésébe tartozó Ung-mederben a m. kir. kincstár jogán 
gyakorolható burkolókő- és kavicsszedési jog 1912. évi július hó 
1-től 1922. évi június hó végéig való 10 évi időtartamra zárt 
Írásbeli versenytárgyalás utján bérbe fog adatni. 

Kikiáltási ár : évenkénti bányabér fejében 1800 korona és 
6000 mz-tn felüli anyagok használatánál /«3-ként 30 fillér vételár. 

Bánatpénz 1000 korona. 
A z ajánlatok 1912. évi július hó 9-én déli 12 óráig nyújtan

dók be Ungvárt a m. kir. főerdőhivatalnál és július hó 10-én 
délelőtt 10 órakor fognak a főerdőhivatal helyiségében nyilváno
san felbontatni. 

A z árverési és szerződési feltételek az ungvári m. kir. főerdő
hivatalnál szerezhetők be. 

Budapest, 1912 június hóban. 

(7) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Erdőeladás. Özv. Montbach Sándorné szül. báró Wesselényi 
Mária nagyiklódi gazdasága a szótelki (Szolnok-Doboka vármegye) 
határban levő erdejéből 55 kat. hold 30—60 éves tölgyerdőt 



folyó évi augusztus hó 4-én d. e. 11 órakor a nagyiklódi gazdaság 
irodájában nyilvános Írásbeli és szóbeli árverésen értékesít; becsült 
fatömeg 4085 köbméter, kikiáltási ár 13.045 korona, bánatpénz a 
kikiáltási ár 10%-a. 

Bővebbet Montbach gazdasága, Nagyiklód. (8) 

Tolgyhaszonfaeladás k i t e r m e l t á l lapotban. 3393; 1912. s z . -
A tótsóvári m. kir. erdőhivatalhoz tartozó mocsolyástelepi m. kir. 
erdőgondnokság kerületében az alább feltüntetett és kitermelt 
állapotban a vágásterületeken fekvő tölgyhaszonfa zárt Írásbeli 
ajánlatok utján a következő csoportosítás mellett kerül eladásra: 

/. csoport: „B" gazd. osztály 1. tag 5. (Somosbércz) és 3. tag 
26. (Kőrisvölgy) erdőrészleteiben kitermelt 21543 m? köbtartalom
mal biró 278 drb. tölgyhaszonfa. 

Kikiáltási ár : 3752 korona 30 fillér. 

Bánatpénz: 400 korona. 
2. csoport: „B" gazd. osztály 11. tag 27. és 28. (Nagylejtő) 

erdőrészleteiben kitermelt 220 -21 m'3 köbtartalommal biró 240 drb. 
tölgyhaszonfa. 

Kikiáltási á r : 4378 korona 12 fillér. 
Bánatpénz: 450 korona. 
A z ajánlatok, melyek 1912. évi július hó 22-én délután 1 óráig 

nyújtandók be Tótsóvárt az erdőhivatalnál, július hó 23-án délelőtt 
10 órakor fognak ugyanott nyilvánosan felbontatni. 

Ajánlatok minden egyes csoportra külön vagy mindkét 
csoportra együttesen is tehetők. Árverési és szerződési feltételek, 
ajánlati űrlap és boriték a tótsóvári erdőhivatalnál és a mocsolyás
telepi m. kir. erdőgondnokságnál beszerezhetők. 

Tótsóvár, 1912. évi június hó 19-én. 
10) M. kir. kincstári erdőhivatal. 

Árverési hirdetmény. 4337/1912. közig, szám. — Nagyenyed 
r. t. város erdeiben 1913. évben kihasználás alá kerül mintegy 123 
kat. hold 20—25 éves, cserkéregtermelésre kiválóan alkalmas tölgy
erdő fatömege. 



A z erre vonatkozó árverés folyó évi július hó 22-ik napján 
délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében fog megtartatni. 

Részletes árverési feltételek a városi erdőhivatalnál megtud
hatók. 

Nagyenyed, 1912. évi június hó 22-én. 
Városi Tanács: 

(10) Sándor Jenő s. k. 
polgármester. 

Faárverés i hirdetmény. 1106/1912. szám. — Alul ir t községi 
elöljáróság közhirré teszi, miszerint Barczarozsnyó község az 
az alább megnevezendő, a „Burggrund"-ban fekvő fatömeget 
1912. év július hó 20-án d. e. 11 órakor Barczarozsnyó községi 
irodájában zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli árverésen 
el fogja árverezni. 

A z árverezés tárgyát képezi 911 öl bükktüzifa és 155 öl 
bükkgalyfa. 

Kikiáltási ár 10.000 korona, mely összegnek 10%-a az árve
rezés megkezdése előtt készpénzben avagy óvadékképes érték
papírban leteendő. 

Becsáron alul nem fog eladatni. Utóajánlatok nem fognak 
figyelembe vétetni. 

A részletes becslés adatai alulirt elöljáróságnál megtekinthetők. 

Barczarozsnyó, 1912. évi június hó 25-én. 

(11) Az elöljáróság. 

Árverési hirdetmény. 3364/1912. kb. szám. — Bihar vár
megye közig. erd. bizottságának megbízásából közhirré teszem, 
hogy Bihar vármegye margittai járásában fekvő Bályok község 
volt úrbéres birtokosságnak tulajdonát képező erdőben a nagy
méltóságú m. kir . földmivelésügyi miniszter urnák 32979/1912. 
számú rendeletével kihasználásra engedélyezett 184'6 kat. hold terü
leten található hivatalos becslés szerint mintegy 2816 m3 tölgymű-
és haszonfa, 22603 m3 tölgy-, cser- és bükktüzifa tömege egészben 
tövön 1912. évi augusztus hó 1-én délelőtt xjü2 órakor Bályok 



községházánál zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen becsáron felül el fog adatni. 

A hivatalosan megállapított becslés szerint a kikiáltási ár 85.896 
korona 80 fillér, azaz nyolczvanötezernyolczszázkilenczvenhat korona 
80 fillér; bánatpénz 8600 korona. 

Szabályszerüleg kiállított és 10% bánatpénzzel felszerelt zárt 
írásbeli ajánlatok 1912. évi július hó 31-én délelőtt 12 óráig alul
írottnál (Nagyvárad, alispáni hivatal, 10. sz. szoba) s a szóbeli 
árverés kezdete előtt az alulirt árveréssel megbízottnál nyújtan
dók be, ellenben szabálytalan és hiányosan felszerelt, utó- és táv
irati, nemkülönben becsáron alóli ajánlatok visszautasittatnak. 

A z árverési feltételek és részletes becslési adatok a nagyváradi 
m. kir. járási erdőgondnokságnál és a nagyváradi m. kir. állami 
erdőhivatalnál, valamint a bályoki úrbéres elnöknél a hivatalos órák
ban megtekinthetők. 

Nagyvárad, 1912. évi június hó 22-én. 
(12) Dr. Oerlán Gábor s. k. 

vármegyei aljegyző. 

Termelt fenyőhaszonfaanyagok eladása. 47694/I/B/l. sz. — 
A liptóujvári főerdőhivatalnál a fenyőházai, l ikavai, oszadai, malu-
zsinai és vichodnai erdőgondnokságokban termelt és rakodókra 
kihozott 690 -93 m3 fenyő épületi és műszerfa, 4830 ürm3 fenyő 
műhasáb-, 6250 ürm3 fenyőhasáb- és dorongfa, 104 darab erdei 
lécz és 408 darab evezőrud — nyolcz eladási csoportra megosztva — 
zárt írásbeli ajánlatok utján kerül eladásra. 

A z ajánlatok, melyek legkésőbben 1912. évi július hó 10-én 
délután 5 óráig nyújtandók be Liptóujváron a m. kir. főerdő
hivatalnál, július hó 11-én délelőtt 10 órakor fognak a főerdő-
hivatal helyiségében nyilvánosan felbontatni. 

A z eladásra bocsátott faanyagok részletezését, kikiáltási árait 
feltüntető egybeállítás, árverési feltételek, az ajánlati űrlap és 
boríték a liptóujvári főerdőhivatalnál beszerezhetők. 

Budapest, 1912. évi június hóban. 
(13) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

C-fcS tJ^9 CJ^'I 
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