
Az „Erdészeti Lapok" 1917. évi IX—X. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérséke l t köz lés i díjért 
a lap Irányával nem e l l e n k e z ő h irdetések kiadatnak, 

Dí j szabás . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
;nnél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés miUiméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másíélszeres egységárral 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. 
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STAINER GYULA 
cs. és Kir. udvari szállító. 

K ö r m e n d (Vas m.) 

Hl ár 53 év óta szállít elismert megbízható minőségben 

m i n d e n n e m ű : 

Kül- és belföldi fenyő-, lomb- és 
gyümölcsmagvaKat, tű- és lomb
levelű facsemetéKet, diszfenyőKet, 
sorfáKat, élősövény eKet, gyümölcs-
vadonczoKat és minden e sza Kínába 

vágó más magvaKat. 
Saját erdészeti csemetetelepeit Zalaegerszegen! 

ígoru lelK
iism

eretes K
iszolgál 

A K o n t i n e n s l e g n a g y o b b é s l e g j o b b h i r n é v n e K ö r v e n d ő h a s o n n e m ü v á l l a l a t a 

Előjegyzéseket ő s z i és t a v a s z i szállításra lehetőleg m i e l ő b b kérek! 
erdészeti m a g k e r e s k e d é s , a j á n l mindennemű erdészeti magvakat 
c^emete-nacyterm^léa :: 
s y . í i K K S i r.iif'.itv.vit és azok csemetéit elsőrendű minőségben. 

Elismert lelkiismeretes és szakszerű, pontos kiszolgálás ! :: Fenyőtoboz-, 
tölgymakk-, bükkmakk- stb. t e r m é s t bármily mennyiségben v e s z e k . (2—9) 

SÁNQQBIMRE 

M a g y a r o K l e v é l l e l b i r ó E R D É S Z E K , 
szolgálatképes nyugdijasok is, megfelelő alkalmazást találnak. 
Csakis Írásbeli ajánlatok „L. O. 1330" jeligére Haasenstein és 
Voglerhez Budapest, Dorottya-utcza 11. küldendők. (4. II. 2.), 



A k á c z c s e m e t e 
é s m i n d e n n e m ű 

g y ü m ö l c s f a 
l e g j u t á n y o s a b b a n K a p h a t ó (3 .IV.3.) 

R L Á R É S D E M E T E R 
faiskolájából Nyíregyházán. Árjegyzék ingyen. 

Báró Waldbott-Bassenheim regéczhutai és erdőhoratii erdő
hivatalainál több százezer erdei facsemete a következő árak mellett 
(csomagolás és szállítás nélkül) eladó: 

3 éves átiskolázott luczfenyő ezer darába 14 K 
n v it — — — 11 n tt 15 tt 

vJ tt „ 11 —» tt tt U 16 11 

U 11 tt 11 i; II 11 17 
2 „ át nem iskolázott kocsánytalan tölgy „ » » 14 „ 
3 a atiskolázott » » « » » 20 » 

Csomagolás és az olaszliszka-tolcsvai vasúti állomásra való 
szállítás önköltségi árban lesz számítva. 

Bővebb felvilágosítással szolgál 

.(5. II. 2.) báró Waldbott-Bassenheim urad. számvevősége 
Tolcsva, Zemplén megye. 

Főerdőőri vagy jobb erdőőri állást keres, 15 évi gyakorlattal 
biró, kitűnő bizonyítványokkal rendelkező (rokkantsága révén ki
szuperált), intelligens megjelenésű, erélyes szakv. erdőőr. Teljes jártas
sággal bir az összes erdészeti, valamint vadászati és mezőgazdasági 
teendőkben. Kisebb erdőbirtok önálló kezelését is elvállalja. Szives 
megkeresést kettős boríték alatt, bélyeggel ellátva, Erdészeti Lapok 
kiadóhivatalába. (6. II. 2.) 



Termelt fenyőhaszonfaeladás. 1410/1917. sz. — A liptóujvári 
m. kir. főerdőhivatal az oszadai erdőgondnokságban, valamint liptó
ujvári faraktárában a kincstár által kitermelt és rakodókon készle
tezett 9247-19 tm3 26 cm és azon felüli középátmérővel biró lucz-
és jegenyefenyőépület- és műszerfa, valamint 785 ürm3 fenyő-
műhasábfát tizenegy különböző csoportban Liptóujvárott, 1917. évi 
május hó 24-én zárt Írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyilvános 
versenytárgyaláson el fogja adni. 

A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb 1917. évi május hó 23-án 
délután 5 óráig nyújtandók be a liptóujvári .m. kir. főerdőhivatal
nál, ahol azok május hó 24-én délelőtt 10 órakor nyilvánosan fel 
fognak bontatni. 

A részletek csoportosítását, valamint a kikiáltási árakat fel
tüntető egybeállítás, az árverési feltételek, valamint az ajánlati 
űrlapok és borítékok a liptóujvári főerdőhivatalnál beszerezhetők. 

Liptóujvár, 1917. évi április hóban. 
(7) A m. kir. főerdőhivatal. 

Kitermelt tölgy fakészlet árverési hirdetménye. A bihar
vármegyei Belényes község volt úrbéres elnöke 1917. évi május 
hó 23-án délelőtt 9 órakor a községháza tanácstermében tartandó 
nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja a volt urb. birtokosság 
tulajdonát képező erdőnek a 3531/915/K b. sz. véghatározattal enge
délyezett rendkívüli vágásában kitermelt alábbi tölgyfakészletet: 

32—80 cm középátmérőjü 687 drb. rönk 431 -6 tm3 

22—31 „ „ 1982 „ törzsfa 709-8 „ 
15—21 228 » pózna 42 9 ,, 
A fakészlet lefelé haladó uton a belényesi vasúti állomástól 

3 km-x\y\rt fekszik. Bánatpénz 7000 K. 
Kikiáltási ár 52.342 K. Kiszállítási határidő: bezárólag 1918. évi; 

április hó l-ig. 
Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek a belényesvidéki 

m. kir. járási erdőgondnokságnál csütörtöki napokon és a birtokos
ság elnökénél tekinthetők meg naponta délelőtt 11 —12 óra között. 

Belényes, 1917. évi április hó 18-án. 
(8) Bottyán Pál 

úrbéri elnök. 



Árverési hirdetmény. Gróf Apponyi Henrik kovarczi (Nyitra 
megye) birtokának Tribecs nevü erdőrészében 569 kat. hold tövön 
álló fatömeg 1917. évi július hó 8-ikának délelőtti 10 órájakor az alul
írott uradalmi birtokfelügyelő irodájában írásbeli és szóbeli verseny
tárgyalás utján eladatni fog. 

A fatömeg 9662 m3-t tesz ki, amelyből 2660 m3 műfa (1004 m3 

kőris, 82 m3 tölgy, 1574 m3 bükk) és 7002 m3 bükk-, kőris- és 
tölgytüzifa. 

Bánatpénzkép a versenytárgyalást megelőzőleg az alulírott 
uradalmi birtokfelügyelő kezeihez 10.000 K, azaz tízezer korona 
készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban leteendő. 

A vevő által kitermelendő terület 5 km távolságnyira van az 
uradalmi mezőgazdasági vasúttól, mely 10 km hosszban Szomor-
lovászi állomáshoz vezet. 

A termelt fa legkésőbb 1919. évi márczius hó 31-ig az erdőből 
kiszállítandó. 

Ugyanott akár a fenti fatömeggel együtt, akár pedig külön 
178-55 kat. holdon tövön álló 6369 m3 többnyire tölgyfából álló 
műfa és 14.119 m3 főként bükkből álló tüzifatömeg is eladás tárgyát 
képezi megfelelő árajánlatok esetén. 

Részletes felvilágosítással az alulírott uradalmi birtokfelügyelő, 
valamint az uradalmi erdészeti hivatal Appony (Nyitra megye) 
szolgál. 

Nyitra, 1917. évi április hó 15-én. 
(9) Dr. Szegő Zsigmond. 

Faeladási hirdetmény. Közhírré tétetik, hogy Szinóbányán 
a községházánál 1917. évi május hó 22-én délután 3 órakor a 
szinóbányai volt úrbéres közbirtokosság Szinóbánya határán el
terülő és a helybeli vasúti állomástól 4 kilométernyire, a lónyabányai 
vasúti állomástól pedig 6 kilométernyire fekvő, „Jarcsanyiszkó" 
nevü erdeje mintegy 93 -2 kat. holdnyi kiterjedésű részletének tövön 
található, hivatalosan 7661 m3 tölgyműfára és 6208 m3 tölgy-, 
bükk- és éger elegyes tűzifára becsült fatömege zárt írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen el fog adatni. 

Becsérték 426.654 koronában állapíttatott meg, melyen alul 
a fa nem adatik el. 

Bánatpénz 10%. 



Az árverési feltételek és becslési adatok a szinóbányai volt 
úrbéresek elnökségénél Szinóbányán (Nógrád megye) és a losonczi 
m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Szinóbánya, 1917. évi április hó 21-én. 
(10) Qábor Pál 

v. urb. közbirtokossági elnök. 

Pályázati hirdetmény. Trencsén vármegye közigazgatási 
gazdasági albizottságának 1917. évi 324/329. és 693. sz. alatt kelt 
határozata folytán a trencséni, a zsolnai felső és az illavai m kir. 
járási erdőgondnokságok kerületéhez tartozó mittai, csacsai és 
puhói erdőőri kerületekben megüresedett 1—1 járási erdőőri 
állásra ezennel pályázat nyittatik. 

Az erdőőri állás évi 960 K fizetéssel van egybekötve. 
Pályázók felhivatnak, hogy szak vizsgálati, orvosi és szolgálati 

bizonyítványaikkal, továbbá születési anyakönyvi kivonattal, vala
mint családi állapotukat, katonakötelezettségüket és erkölcsi életü
ket igazoló okmányokkal felszerelt, sajátkezüleg irt kérvényeiket 
1917. évi május 31-ig a trencséni m. kir. állami erdőhivatalhoz 
nyújtsák be. 

Később érkező kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 
Trencsén, 1917. évi április hó 23-án. 

(11) M. kir. állami erdöhlvatal. 

Faárverési hirdetmény. A kisborosnyói református egyház 
(Háromszék megye) „Kisavas" nevü 10"1 kat. hold erdejében 
tövön az erdőben található, hivatalosan 218 ürm dorong- és ág-
fára, valamint 163*5 q cserkéregre becsült fa- és kéreganyagát 
1917. évi május hó 20 án d. e. 9 órakor Kisborosnyó község
ben a ref. papilakon megtartandó nyilvános szó- és Írásbeli ár
verésen eladja. 

Kikiáltási ár 3161 K. 
Bánatpénz 10%. 
Az erdő a nagyborosnyói vasútállomástól mintegy 6 km-rt 

fekszik. 
Kisborosnyó, 1917. évi április hó 20-án. 

(12) A református egyházközség presbitériuma. 



Tölgy- és bükkfaeladási hirdetmény. 460/1917. szám. — 
Brassó vármegyében Apácza község 1917. évi június hó 14-én 
d. e. 10 órakor a községi irodában nyilvános szóbeli és zárt írás
beli ajánlat utján elad 7150 darab műszaki czélokra alkalmas 
tölgyfát, mely a hivatalos becslés szerint 2646'90 tm3 kéregnélküli 
műfát, 325 -51 ürm3 dorongfát és 1575-67 ürm3 galyfát és forgácsot 
tartalmaz, továbbá 579' 13 ürm3 bükkműfát, 763663 ürm3 bükk-
hasábfát és 862"77 ürm3 bükkdorongfát. 

A hivatalosan megállapított becsár 61.861 K 90 fillér, mely
nek 10°/o-a bánatpénzül az árverezést vezető kezéhez leteendő. 

Az erdőrész a magyar királyi államvasutak apáczai állomásá
tól mintegy 6 km-rt fekszik. Utak, 'fuvar- és munkásviszonyok 
elég jók. 

A részletes becslés, valamint az árverési és szerződési fel
tételek a községi elöljáróságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Apácza, 1917. évi április hó 20-án. 
(13) A községi elöljáróság. 

Faarverési hirdetmény. A biharvármegyei Báródbeznye község 
nemesi közbirtokossági elnöke 1917. évi május hó 20-án dél
előtt 9 órakor a községházán tartandó nyilvános szó- és Írásbeli 
árverésen eladja a községi közbirtokosság tulajdonát képező 
Nagybáród község határában fekvő erdőből az 1213/1917. F. M. sz. 
rendelettel engedélyezett 350 kat. holdnyi rendkívüli vágás mintegy 
56.000 köbméternyi bükkfatömegét. A vágás Nagybáród községtől 
dűlőúton 15 km távol, onnét állami uton Rév állomástól 11, Király
hágó állomástól 14 és a községi uton Barátka állomástól 12 km 
távol fekszik. Bánatpénz 9000 K. 

Kikiáltási ár 85.750 K. Kiszállítási határidő: bezárólag 1921. évi 
május hó l-ig. 

Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek a nagyváradi m. kir. 

járási erdőgondnokságnál és Báródbeznyén a közbirtokosság elnöké
nél tekinthetők meg naponta délelőtt 11—12 óra között. 

Báródbeznye, 1917. évi április hó 29-én. 
(14) Oentz József 

jegyző. 



Nyárhaszonfaeladás (vasúti rakodókon). 1884/1917. sz. — 
A geletneki m. kir. erdőgondnokság kerületében termelt és a 
geletnek-szklenófürdői vasútállomás melletti rakodóra kiszállított, 
kéregben mért 135 m3 nyárhaszonfa egy eladási csoportban, zárt 
Írásbeli ajánlatok utján eladatik. 

Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi május hó 29-én délután 
5 óráig nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdőhivatalnál, ahol 
azok május hó 30-án délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan fel
bontatni. 

Részletes adatok, az árverési és egyúttal szerződési feltételek, 
ajánlati űrlap és boríték a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalnál szerez
hetők be. 

Zsarnócza, 1917. évi május hóban. 
(15) M. kir. erdőhivatal. 

Árverési hirdetmény. Alulírott zárgondnok részéről ezennel 
közhírré tétetik, hogy Nagypólány község határában levő s Qlausiuss 
Jenő tulajdonát képező 2076 kat. hold kiterjedésű vadászterületen 
gyakorolható vadászati jog f. évi május hó 21-én d. e. 9 órakor 
a helyszínén nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszon
bérbe fog adatni. Kikiáltási bérleti összeg 700 K. A haszonbérbe
adás csak egy évre szól s tulajdonosváltozás esetén a bérlet a 
főidény leteltével megszűnik. A vadászterületen szarvas, őz és vad
disznó található. 

Egyéb árverési feltételek a zárgondnoknál bármikor meg
tudhatók. 

Nagypólány, 1917. évi május hó 2-án. 
(16) Podhajeczky Dezső 

zárgondnok. 

F l l á t á c t k a r n ó m a t tanítónő, vigkedélyü, szerény igényű 
* - » * * * * l C l J l 1 1 C i l i C l urileány a nyári hónapokra, hol napi 
1 liter tej és jó levegő van. Esetleg 1—2 órai tanítást is vállal. Válasz árjelölés
sel kéretik a következő ezt m re t » Hedvig k. a." Blockner czégnél Budapest, 
IV., Semmelweis-utcza 4. (17 

Fenyőhaszonfaeladás (faraktárban). 1432/1917. sz. — A kudsiri 
m. kir. erdőgondnokság kerületében termelt és 1916. évben az 
alkenyéri rakodóra leusztatott 81-41 m3 fenyőhaszonfa — amelyből 



54"36 m3 14—25 cm középátmérőjü — két eladási csoportra meg
osztva, zárt írásbeli ajánlatok utján el fog adatni. 

Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi június hó 4-én délelőtt 
12 óráig nyújtandók be a szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál, ahol 
azok június hó 5 én délelőtt 10 órakor nyilvánosan fognak fel
bontatni. 

Részletes adatok, az árverési és egyúttal szerződési feltételek,, 
ajánlati űrlap és boriték a szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál szerez
hetők be. 

Szászszebes, 1917. évi május hóban. 
(18) M. kir. erdőhivatal. 

Termelt fenyőhaszonfaeladás. 3503/1917. sz. — A mihály-
telki m. kir. erdőgondnokságban termelt 3205*22 m3 26 és több-
cm középátmérőjü fenyőhaszonfa, melyből 2732 -95 m3 Máv. 
állomási rakodón, 472 -27 m3 erdei rakodón van készletezve, négy 
eladási csoportra megosztva zárt Írásbeli ajánlatok utján el fog adatni. 

A zárt Írásbeli ajánlatok legkésőbb 1917. évi május hó 20-án 
déli 12 óráig nyújtandók be Beszterczebányán az erdőigazgató
ságnál, ahol azok május hó 21-én fognak nyilvánosan felbontatni* 

Az árverési feltételek, a faanyag csoportosítását, a kikiáltási 
árakat és leteendő bánatpénzt feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap 
és boriték alulirt erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Beszterczebánya, 1917. év április hóban. 
(19) M. kir. erdőigazgatóság. 

Pályázat. Gróf Hadik-Barkóczy Endre ur Ő nagyméltósága 
hitb. uradalmának varannói (Zemplén m.) erdőhivatala részéről 
egy okleveles segéderdőmérnöki állásra pályázat nyittatik. Össz-
javadalmazás megközelitően 4000 korona. Az állás nyugdijképes, 
5—5 éves korpótlékkal és külső szolgálatban napidíjjal összekötve.. 

Érdeklődőknek bővebb felvilágosítást nyújt alulírott erdőhivatal, 
hová az eddigi alkalmaztatásról szóló bizonylatokkal felszerelt s 
kellőképen okmányolt kérvények is ezen hirdetmény megjelenésétőti 
számitott négy hét alatt benyújtandók. 
(20) A gróf Hadik-Barkóczy hitbizományi 

erdőmesteri hivatala. 



Fenyőhaszonfaeladás. 77/1917. sz. — Közhírré teszem, hogy 
a szikrai volt úrbéresek erdejében 755 darab széldöntött jegenye
fenyőtörzs, mely 201 m3 fürészanyagra, 263 m3 épületfára és 77 m3 

"tűzifára becsültetett, az 1917. évi május hó 29-én délután 4 órakor 
Szikra községházánál megtartandó zárt Írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 8350 korona, bánatpénz ennek 10%-a. 
Szabályszerűen kiállított zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi május 

d ió 29-én délután 4 óráig elfogadtatnak. Utó- és távirati ajánlatok 
nem fogadtatnak el. Becsáron alól a fa nem adatik el. 

Kihasználási határidő egy év. Vasúti állomás Márczfalva— 
Fraknónádasd, mely az erdőtől 8-5 kilométernyire van. Az árverési 
és szerződési feltételek a soproni m. kir. járási erdőgondnokságnál 
és a szikrai v. urb. elnökénél megtekinthetők. 

Szikra (Sopron m.), 1917. év április hóban. 

*(21) A v. urb. birtokosság elnöke. 

Termelt fenyőhaszonfaeladás (vasúti vagy garamparti rako
dóra hozva). 3677/1917. sz. — A dobrocsi és karámi m. kir. erdő
gondnokságokban termelt, erdei vasúti rakodón átadandó, de vevő 
kívánsága szerint a kisgarami közforgalmú vasúti állomásra, vagy 
rezsőparti garamparti rakodóra szállítandó 845951 m3 26 és több 
m középátmérőjü fenyőhaszonfa, tizennégy eladási csoportra meg
osztva, zárt írásbeli ajánlatok utján el fog adatni. 

A zárt Írásbeli ajánlatok legkésőbb 1917. évi május hó 24-én 
déli 12 óráig nyújtandók be Beszterczebányán a m. kir. erdő
igazgatóságnál, ahol azok május hó 25-én, délelőtt 10 órakor 
fognak nyilvánosan felbontatni. 

A szállítási feltételeket is magában foglaló részletes eladási 
és szerződési feltételek, a faanyag csoportosítását, kikiáltási árakat 
és leteendő bánatpénzt feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boriték 
az alulirt erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Beszterczebánya, 1917. év május hóban. 

(22) M. kir. erdőigazgatóság. 



Termelt fenyőhaszonfaeladás (közforgalmú vasút mellett). 
3232/1917. sz. — A benesházi és vaczoki m. kir. erdőgondnok
ságokban termelt és a gáspárdi rakodón készletezett 6976*69 ms 

26 és több cm középátmérőjü fenyőhaszonfa, nyolcz eladási cso
portba megosztva, zárt Írásbeli ajánlatok utján el fog adatni. 

A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb 1917. évi május hó 22-én 
déli 12 óráig nyújtandók be Beszterczebányán az erdőigazgatóság
nál, ahol azok május 23-án d. e. 10 órakor fognak nyilvánosan 
felbontatni. 

A részletes eladási és szerződési feltételek, az eladási csoporto
kat, kikiáltási árakat és a leteendő bánatpénzt feltüntető kimutatás^ 
ajánlati űrlap és boríték az alulirt erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Beszterczebánya, 1917. évi május hóban. 
(23) M. kir. erdőigazgaióság. 

Tölgyhaszonfaeladás (vasúti rakodón). 2627/1917. szám. — 
A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kerületében termelt s a zsarnóczai 
garamrudnói, garamszentkereszti és garamberzenczei vasúti állo
másokra kiszállított, kéreg nélkül mért 2044 köbméter tőlgyhaszonfa, 
tizenkilencz csoportra megosztva, zárt írásbeli ajánlatok utján el 
fog adatni. 

Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi június hó 4-én d. u. 5 óráig 
nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdőhivatalnál, ahol azok 
június hó 5-én d. e. 10 órakor nyilvánosan fognak felbontatni. 

Részletes adatok, az árverési és egyúttal szerződési feltételek, 
ajánlati űrlap és boríték a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalnál sze
rezhetők be. 

Zsarnócza, 1917. évi május hóban. 
24) M. kir. erdőhivatal. 

Pályázati hi rdetmény. Az erdélyi római katholikus státus 
igazgatótanácsa a nyugdíjazás következtében megürült státusi fő-
erdőtiszti állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak az erdőtörvény 
36. §-ában előirt törvényes minősítéssel biró, róm. kath. vallású 
egyének. Az állás munkaköre: a 15.000 kat. hold kiterjedésű státusi 
erdőbirtokok vezetése és kezelése a kapcsolatos irodai teendőkkel 
együtt. Az állás javadalmazása: 4800 K fizetés, természetben való. 
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kényelmes lakás Kolozsvárt és 32 ürméter tűzifa házhoz szállítva. 
A korpótlékok a czimmel együtt kölcsönös megegyezés alapján 
állapittatnak meg a szolgálati szerződés megkötésekor. Az állás 
június végéig elfoglalandó. Ha a pályázni szándékozó csak később 
foglalhatná el az állást, de mindenesetre még a folyó évben, 

- pályázati kérésében a későbbi belépés hozzávetőleges időpontját 
megjelölheti. A kellően felszerelt s esetleges működési bizonyít
ványokkal támogatott folyamodványok 1917. május 30-ig adandók 
be az erd. róm. kath. státus igazgatótanácsához (Kolozsvár, Szent-
egyház-utcza 5. szám). (25) 

Nyirfarudak eladása (vasúti kocsikba rakva). 2442/1917. sz. 
A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kerületében termelt s a garam-
rudnói, zsarnóczai és geletnek-szklenófürdői vasúti állomásokra 
kiszállított 1396 drb. nyirfarud, három csoportra megosztva, zárt 
írásbeli ajánlatok utján el fog adatni. 

Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi május hó 31-éig délután 
5 óráig nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdőhivatalnál, ahol 
azok június hó 1-én délelőtt 10 órakor nyilvánosan fognak fel
bontatni. 

Részletes adatok, az árverési és egyúttal szerződési feltételek, 
ajánlati űrlap és boriték a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalnáí szerez
hetők be. 

Zsarnócza, 1917. évi május hóban. 
;(26) M. kir. erdőhivatal. 

Fenyőfaeladás. A felsővisói közbirtokosság 1917. évi május 
hó 31-én d. e. 10 órakor, Felsővisón a községházán tartandó, 
.zárt Írásbeli ajánlati versenynyel egyebötött nyilvános szóbeli árve
résen eladja tövön a Bálmos völgy jobb partján lévő 223D kat. 
holdas vágásterületen eladásra kijelölt 22.323 drb. mintegy 12.416 m3 

tisztán kihozható műfatartalomra becsült lucz és jegenyefenyőfa
törzset és mintegy 6000 drb. fenyőrudat. 

Kikiáltási ár 223.900 K. Bánatpénz 22.300 K. 
A megállapított feltételektől eltérő, avagy a kikiáltási áron aluli, 

továbbá elkésve beadott, vagy távirati ajánlatok és utóajánlatok 
figyelembe vétetni nem fognak. 



A részletes árverési és szerződési feltételek megtekinthetők 
Felsővisón a m. kir. járási erdőgondnokságnál és Spanyol Géza 
közbirtokossági pénztárosnál. 

A vágásterület közvetlenül a tutajozható Vasér folyó mellett 
fekszik. 

Felsővisó (Máramaros m.), 1917. évi május hó 6-án 
(27) Stetz Viktor s. k, 

közbirtokossági elnök helyett.. 

Száraz tölgyfaeladás tövön. 2350/1917. sz. — Zárt Írásbeli 
ajánlatok utján történő nyilvános versenytárgyaláson eladásra kerül 
a jaminai, morovicsi és a nemcei kir. erdőgondnokságok kerületei
ben tövön álló száraz tölgytörzsekből a vevő által termelendő 
tűzifa négy csoportra felosztva. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi május hó 30-án d. e. 12 
óráig nyújtandók be a vinkovcei kir. főerdőhivatalhoz, ahol azok 
a következő napon d. e. 10 órakor nyilvánosan fognak felbontatni. 

A részletes csoportfelosztás, kikiáltási árak, az árverési és. 
szerződési feltételek [ alulírott kir. főerdőhivatalnál, a jaminai, a 
morovicsi és nemcei kir. erdőgondnokságnál tekinthetők meg és 
ugyanott szerezhetők be az ajánlati űrlapok és borítékok. 

Vinkovci, 1917. évi május hó 4-én. 
(28) Kir- főerdőhivatal. 

Hirdetmény. Termelt nyirfakocsirudeladás (vasúti kocsiba 
rakva). 3520/1917 sz. — A topánfalvai m. kir. erdőgondnokságban 
termelt, 4—5 méter hosszú, 600 darab rud a torda-abrudbányai vasút 
Bisztra állomásán; a bihardobrosdi m. kir. erdőgondnokságban 
termelt, 4—5 méter hosszú, 900 darab rud Bihardobrosd állomásán, 
két eladási csoportban, zárt írásbeli ajánlat utján el fog adatni. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 1917. évi június hó 3-án délelőtt 
12 óráig nyújtandók be a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságnál, 
hol azok június hó 4-én fognak nyilvánosan felbontatni. 

Az árverési feltételek, az anyag csoportosítását, kikiáltási árát 
és a leteendő bánatpénzt feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és 
boríték az alulírott erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Kolozsvár, 1917. évi május hó 9-én. 
(29) M. kir. erdőigazgatóság.. 
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