
Az „Erdészeti Lapok" 1917. évi XI—XII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékel t köz lés i díjért 
a lap Irányával nem e l l e n k e z ő hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vsg* 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milüméterenkint 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 mel lékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammoi -
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 
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Már 53 év óta szállít elismert megbízható minőségben 
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STAINER GYULA 
cs. és Kir. udvari szállító. 

K ö r m e n e t (Vas m.) 

Kül- és belföldi fenyő-, lomb- és 
gyümölcsmagvaKat, tű- és lomb
levelű facsemetéket, diszfenyőKet, 
sorfáKat, élősövény eket, g yümöl cs-
vadonczoKat és minden e szakmába 

vágó más magvakat. 

Saját erdészeti csemetetelepek Zalaegerszegen 1 
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A Kontinens legnagyobb é l legjobb hírnévnek ö r v e n d ő hasonnemü vál la lata 8). 
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R L Á R É S D E M E T E R 
faiskolájából Nyíregyházán. Árjegyzék ingyen. 

Hirdetmény. 37/1917. sz. — Maros-Torda vármegye törvény
hatósági bizottságának 1916. évi deczember hó 21-én hozott 
426—16 kgy. számú határozata alapján ezennel közhirré teszem, 
hogy a vármegye rendelkező kezelése alatt álló Ősmarosszék 127 
községnek egyeteme, illetve közönsége tulajdonát képező szovátai 
határban levő mintegy 15.223 kat. holdnyi „Székhavas" elnevezésű 
erdő és legelőt képező terület vadászati joga 1917. évi július 
hó 1-től kezdődő tiz évi időtartamra írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános szóbeli versenytárgyaláson bérbe adatik. 

A versenytárgyalás Szovátán, Ősmarosszék havas gazdasági 
irodájában 1917. évi június hó 25-én d. e. 9 órakor fog megtartatni. 

Kikiáltási ár 3500 (háromezerötszáz) korona, mely összegnek 
40° 0-a, azaz 350 korona legkésőbb az árverés megkezdése alatt 
az árverést vezető alispáni kiküldött kezéhez fizetendő be. 

Az írásbeli ajánlattevők a fenti összegű bánatpénzt legkésőbb 
1917. évi június hó 20-ig a marosvásárhelyi kir. adóhivatalhoz 
letétbe kötelesek helyezni s ajánlataikhoz a letéti nyugtát csatolni, 
mert anélkül az ajánlattétel figyelembe vétetni nem fog. 

Az Írásbeli ajánlat zárt borítékban lepecsételve teendő meg 
s Maros-Torda vármegye alispánjához Marosvásárhelyre nyújtandó 
be legkésőbb 1917. évi június hó 22-én déli 12 óráig. 

A borítékra kivül írandó: 
Ajánlattétel a 87—917. h. ü. szám alatt kihirdetett Ősmaros

szék havasbirtoka vadászterületének bérletére. 
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Táviratilag bejelentett ajánlatok, valamint utóajánlatok figye
lembe vétetni nem fognak. 

Bérbeadó törvényhatóság fenntartja magának a jogot, hogy 
a legelőnyösebb árverési ajánlattevők között a szerződés meg
kötése tekintetében szabadon választhasson. 

A bérbevevő köteles a szerződés megkötése alkalmából a 
kötendő szerződés feltételeinek pontos betartásának s az esetleges 
károsítások megtérítésének biztosítására a marosvásárhelyi kir. 
adóhivatalnál 3000 K, azaz háromezer korona neki kamatozó 
biztosítékot letenni. 

Részletesebb szerződési feltételek megtekinthetők Marosvásár
helyt (Vármegyeház) Orbán Balázs II. főjegyző havasügyi előadó
nál, továbbá Szovátán Ősmarosszék havasgazdasági irodájában és 
ugyancsak Szovátán a m. kir. járási erdőgondnokság irodájában. 

Marosvásárhely, 1917. évi május hó 8-án. 
<3) Köllő, 

alispán. 

Termelt tölgy- és erdeifenyőhaszonfaeladás (közutak mentén 
fekvő rakodókon). 3165/1917. sz. — A keczerpekléni m. kir. erdő
gondnokság magyarbődi alsó rakodóján készletezett 508 -80 m% tölgy
haszonfa és a delnekakasfalvai m. kir. erdőgondnokság szigordi 
rakodóján készletezett 744"54 m3 vastagabb választékú erdeifenyő-
haszonfa, két eladási csoportban, zárt Írásbeli ajánlatok mellett 
nyilv. versenytárgyaláson eladatik. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 1917. évi június hó 22-én déli 12 
óráig a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be és 1917. évi 
június hó 23-án d. e. 10 órakor az erdőhivatal helyiségében nyil
vánosan bontatnak fel. 

Részletes adatok, árverési ás szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok és borítékok a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál 
beszerezhetők. 

Tótsóvár, 1917. évi május hóban. 
(4) M. kir. erdőhivatal. 

Fenyőhaszonfa eladása (vasúti rakodókon). 2550/1917. sz. — 
A körmöczbányai m. kir. erdőgondnokság kerületében termelt és 
a felsőstubnyai, jánoshegyi és körmöczbányai vasútállomások mel-



letti rakodókra kiszállított 4480 m3 26 és több cm középátmérőjü 
jegenye- és luczfenyőhaszonfa, 32.487 folyóméter fenyőrud, 4673 drb 
fenyő erdei lécz és 958 drb fenyőkaró, 11 eladási csoportban, zárt 
Írásbeli ajánlatok utján eladatik. 

Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi június hó 19-én délután 
5 óráig nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdőhivatalnál, ahol 
azok június 20-án d. e. 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

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. 
(5) M. kir. erdó'hivatal. 

Tölgyépület-, rönk- és erdeifenyőgömbfaeladás (vasut-
menti rakodón). 1670/1917. sz. — A láposbányai m. kir. erdő
gondnokság buság-misztótfalusí vasutmenti rakodóján készletezett 
914 drb. 347-40 m3 tölgyépület- és rönkfa, valamint 73 drb. 
16'30 m3 tölgy- és 169 drb. 101 m3 erdeifenyő vékony haszonfa, 
12 eladási csoportban, zárt írásbeli ajánlatok mellett nyilvános 
versenytárgyaláson eladatik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi június hó 22-ének déli 
12 óráig a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál nyújtandók be és 
1917. évi június hó 23-án d. e. 10 órakor a tanácsterem helyisé
gében nyilvánosan bontatnak fel. 

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok és borítékok a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál 
szerezhetők be, a faanyag méretek szerinti törzsenkénti köbözési 
részletezése a főerdőhivatalnál megtekinthető. 

Nagybánya, 1917. évi május hóban. 
(6) M. kir. főerdőhivatal. 

Árverési visszavonás. 2743/1917. sz. — 2350/1917. szám alatt 
a jaminai, morovici és a nemcei kir. erdőgondnokságok kerületében 
száraz tölgyfaanyag értékesítése iránt ez évi május hó 30-ra kiirt 
árverést az alulírott kir. főerdőhivatal viszavonja. 

Vinkovci, 1917. évi május hó 19-én. 
(7) Kir. főerdőhivatal. 



Hirdetmény. Kitermelt luczfenyőkerég eladása vasúti kocsikba 
rakva. 4262/1917. sz. — A szászrégeni vasúti állomás mellett fekvő 
herbusi faraktárban pajtákban készletezett 1916. évi termelésű 
mintegy 1500 <7-ra becsült csöves (szálas) állapotban lévő lucz
fenyőkerég zárt Írásbeli versenytárgyaláson osztatlan mennyiségben 
eladatik. 

Az ajánlatok legkésőbben 1917. évi június hó 25-én délután 
1 óráig a kolozsvári m. kir. erdőigazgatósághoz benyújtandók, 
ahol azok másnap délelőtt 10 órakor nyilvánosan felbontatnak. 

Az árverési feltételek, a kikiáltási árt és a leteendő bánatpénzt 
feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boriték alulirt erdőigazgató
ságnál díjmentesen beszerezhetők. 

Kolozsvár, 1917. évi május hó 23-án. 
(8) M. kir. erdőigizgatóság. 

Száraz tölgyfaeladás tövön. 2858/1917. szám. — 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 június hó 27-én délelőtt 
12 óráig nyújtandók be a vinkovcei kir. főerdőhivatalhoz, ahol 
azok a következő napon délelőtt 10 órakor nyilvánosan fognak 
felbontatni. 

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

Vinkovci, 1917. évi május hó 28-án. * 
(10) Ki'', főerdőhivatal. 

Bányafaeladás. Oróf Széchenyi Dénes a tulajdonát képező 
»Nagyerdő" körülbelül 28 holdnyi területén található, 4200 m3-rt 
becsült erdei- és feketefenyő, főleg bányafának használható fatömegét 
tövön az erdőn nyilvánosan szó- és Írásbeli árverés utján eladja. 
Az árverés 1917. évi július hó 15-én d. e. 11 órakor dr. Zergényi 
Jenő ügyvédi irodájában, Sopronban (Ferencz-Ferdinánd-u. 29. sz.) 



fog megtartatni, hová a szabályszerűen kiállított zárt írásbeli 
ajánlatok és bánatpénz ugyanazon nap d. e. 10 óráig benyújtandók. 

Kikiáltási ár 60.000 K, bánatpénz 6000 K. 
Utó- és távirati ajánlatok nem fogadtatnak el. 
Kihasználási határidő 1918. évi deczember 31-ig. 
Az erdő a Délivasut sopron-szombathelyi szakaszán fekvő 

Lövő (Sopron m.) állomásától 4—5 km-re fekszik. 
Az árverési és szerződési feltételek fenti ügyvédi irodában 

betekinthetők vagy másolatban megszerezhetők. Az erdő bármikor 
megtekinthető és felbecsülhető; kocsiért az uradalmi tiszttartóság
hoz kell fordulni Sopronhorpácsra. (Posta- és távirdaállomás.) 

(11) Gróf Széchenyi Dénes erdőhivatala. 

Faeladási hirdetmény. Zernest község tulajdonát képező 
erdejének „E. ü. o." I. tag 14—20., 21. számú erdőrészleteinek 
475 -2 kat. holdnyi a természetben kijelölt vágásterületén található 
és törzsenkénti felvétel utján 48017 m3 lucz- és jegenyefenyő és 
90595 m3 bükktüzifára becsült fakészlete 1917. évi július hó 15-én 
d. e. 10 órakor Zernest községházánál megtartandó írásbeli zárt 
ajánlatok benyújtásával egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el 
fog adatni. 

Kikiáltási ár mint hivatalosan megállapított becsérték egymillió
ötvenezertizenhét (1,050.017) korona, melyen alól a fakészlet nem 
adatik el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, vagyis egyszázötezeregy 
(105.001) korona 70 fillér. Az egykoronás bélyeggel ellátott és 
szabályszerűen kiállított, a jelzett bánatpénzzel, készpénzben, vagy 
óvadékképes magyar állami értékpapírokban felszerelt zárt írásbeli 
ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt nyújtandók be az 
árverező bizottság elnökénél, postán megküldhetők: Főszolgabíró 
Zernest czimen. 

A postán beadott ajánlatok borítékjára reá jegyzendő: „Ajánlat 
a Zernest községi faállományra". Az ajánlatban kitüntetendő, hogy 
az ajánlattevő az árverési- és a szerződési feltételeket ismeri és 
azokat magára nézve kötelezőknek elfogadja. 

A kellően fel nem szerelt ajánlatok, valamint az utóajánlatok 
figyelembe nem vétetnek. 



A részletes árverési és szerződési feltételek Zernest község 
elöljáróságánál, valamint a törcsvári m. kir. járási erdőgondnokság
nál Zernesten, a becslési munkálatokkal együtt megtekinthetők. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy az eladás alá kerülő erdőrész 
a zernesti vasúti állomástól 16 km-re fekszik, továbbá, hogy a fa 
usztatással is lehozható, végül, hogy a fa vételára vevő által a 
sárkányi m. kir. adóhivatalba fizetendő be Zernest község javára. 

Zernest, 1917. évi május hó 2-án. 
(12) Bucus Metián. 

Pályázati hirdetmény. Erdőbánya község felhegyi közbir
tokosság elnöke erdőőri állásra pályázatot hirdet. 

1. évi fizetés 800 K, 2. megfelelő drágasági pótlék 20%, 
3. 12 szekér tűzifa, 4. szakvizsgabizonyitvány szükséges, 5. a pályá
zat határideje folyó évi június hó 25-én. (13) 

Faeladás. 85874/IV—4. szám. — A boszniai és herczegovinai 
tartományi kormány erdőgazdasági ügyosztálya a Pleeina és Vucijak 
nevü és a bos. Novi-i járásban fekvő erdőrészekben versenytár
gyalás utján tövön eladja a következő szelidgesztenyefamennyiséget: 

SS 
^ 1 

OTI 

A vágásterület 
megnevezése 

Vasút, mely 
felé a fa 
gravitál 

Politikai 
járás 

Szelid-
gesztenyefa 

Leteendő 
bánatpénz 

koronákban 

• l l Pleeina Kostajnica Bos. Novi 1300 1500 
2 Vucijak , . . . 1000 700 

A 2 koronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel el
látott, lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek megnevezett minden 
egyes erdőrészre külön-külön állitandók ki, legkésőbb 1917. évi 
június hó 30-án d. e. 11 óráig a tartományi kormány erdőgazda- , 
sági ügyosztályánál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek a tartományi kormány erdő
gazdasági ügyosztályánál bármikor megtekinthetők, ahol kívánatra 
szóbeli tájékoztatások is adatnak. 

Sarajevo, 1917. évi május hó 30-án. 
(14) Bosznia és Herczegovina tartományi kormánya. 



Hirdetmény. Közhírré tétetik, hogy a kisporubai volt úrbéresek 
tulajdonát képező és Brtkovica és Michalovo dűlőben tövön álló 
lucz-, jegenye- és erdeifenyőszálfa Kisporuba községben az úrbéres 
gazda helyiségében 1917. július 2-án d. e. tiz órakor megtartandó 
szó- és írásbeli nyilvános árverés utján fog tövön eladatni. 

Az erdő fakészlete luczkéreggel együtt 6228 m3, s becsára 
212.861 K 67 f. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Részleges becslési munkálat, az árverési és szerződési feltételek 

a kisporubai volt úrbéresek alelnökénél és a m. kir. járási erdő
gondnokságnál Liptószentivánban megtekinthetők. 

Kisporuba, 1917. évi június hó 3-án. 
(15; Neubauer Gusztáv 

urb. alelnök. 

Faeladási hirdetmény. A nagyváradi lat. szert, püspökség 
tulajdonát képező, alább felsorolt faanyagok fognak zárt Írásbeli 
versenytárgyalás utján eladatni. írásbeli ajánlatok a nagyváradi lat. 
szert, püspökség jószágkormányzóságához 1917. év július hó 18-án 
déli 12 óráig adandók be. 

1. Az ökrösi erdőgondnokság „A" ü. o. I. vágássorozatához 
tartozó úgynevezett csontaházi erdő 1914—1923. évi vágásterületén 
mintegy 295"3 kat. holdon található 14.334 drb. tölgyfa, uradalmi 
becsű szerint 7013 köbméter műfa és 20.671 köbméter bükk- és 
egyéb tűzifa. 

2. Az ökrösi erdőgondnokság „A" ü. o. II. vágássorozatához 
tartozó úgynevezett nagymarosi erdő 1912—1923. évi vágásterületén 
mintegy 468 -5 kat. holdon található 27.677 drb. tölgyfa, uradalmi 
becsű szerint 15.501 köbméter műfa és 30.662 köbméter bükk- és 
egyéb tűzifa. 

3. Az ökrösi erdőgondnokság „B" ü. o. 1910—1914. évi 
vágásterületein visszahagyott 2203 drb. tölgymagfa, uradalmi becsű 
szerint 812 köbméter műfa és 200 köbméter tölgytüzifa az úgy
nevezett ökrösi grueczi erdőben. 

4. A biharionkai erdőgondnokság „F" ü. o. I. vágássorozat 
1914—1922. évi mintegy 373.5 kat. hold. kiterjedésű vágásterületén 
43.304 drb. tölgyfa, uradalmi becsű szerint 26.377 köbméter műfa 
és 16.926 köbméter bükk- és egyéb tűzifa. Végre: 



5. a nagyváradi erdőgondnokság váraduzsopai erdejében az 
1913—1916. évi vágásterületen visszahagyott 2642 drb. tölgyfa, 
uradalmi becsű szerint 972 köbméter műfa és 300 köbméter tűzifa. 

Bánatpénzül a megajánlott összeg 20% csatolandó az ajánlatok
hoz. A vételári összeg és annak 2%-a az uradalmi nyugdijalapra 
készpénzben a szerződés aláírásakor fizetendő. Ajánlatok ugy szer-
kesztendők, még ha az egész famennyiségre szólanának is azok, 
hogy azokban világosan ki legyen tüntetve, miszerint az itt 1—5 
pont alatt felsorolt faanyagokért külön-külön mennyi lett meg
ajánlva. A megajánlott vételár betűkkel és számokkal világosan 
kiírandó. 

A részletes eladási feltételek a nagyváradi lat. szert, püspökség 
jószágkormányzóságánál és erdőhivatalánál, valamint a béli, ökrösi, 
biharionkai és nagyváradi uradalmi erdőgondnokságoknál meg
tekinthetők, ahol esetleges felvilágosítások és tájékoztatások is meg
adatnak. 

Ajánlattevők a részletes faeladási feltételek egy vonatkozó 
példányát aláírni tartoznak igazolásául annak, hogy azokat ismerik 
és magukra kötelezőnek elfogadják. 

Nagyvárad, 1917. évi június hóban. 

(16) A nagyváradi lat. szert, püspökség 
jószágkormányzósága. 

Intelligens szakvizsgázott erdész, aki az erdészet, vadászat 
minden ágában jártas, kisebb felméréseket végez, feltétlenül meg
bízható, jó számadó és gépíró, megfelelő állást keres. Bővebb 
felvilágosítással szolgál: Fogassy erdőtanácsos Borossebes, Arad 
megye. (17. II. 1.) 

Hirdetmény. 4630/1917. szám. — Különleges műszaki czélokra 
szánt kiváló minőségű kitermelt luczfenyőrönkő eladása, vasúti 
kocsiba rakva. 

A Szászrégen vasúti állomása mellett fekvő herbusi faraktár
ban készletezett, az elmúlt télen termelt fent körülirt mintegy 
100 ms 40 cm-né\ vastagabb, 4 m és ennél hosszabb luczfenyő
rönkő zárt írásbeli versenytárgyaláson osztatlan mennyiségben 
eladatik. 



Az ajánlatok legkésőbben 1917. évi július hó 5-én délutáni 
1 óráig a kolozsvári m. kir. erdőigazgatósághoz benyújtandók, 
ahol azok másnap délelőtt 11 órakor nyilvánosan felbontatnak. 

Az árverési feltételek, a kikiáltási árt és a leteendő bánatpénzt 
feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boríték alulirt erdőigazgatóság
nál díjmentesen lesznek beszerezhetők. 

Kolozsvár, 1917. évi június hó 6-án. 
(18) M. kir. erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. 999/1917. szám. — Városi tanács 
8090/917. sz. határozata alapján közhírré teszem, hogy a Sárerdőn 
kiszáradt és levágott 2 5 m-íől 12 m hosszú, 20 cm-iő\ 50 cm 
vastag műipari és épületfának alkalmas 176 darab tölgyfa az 
erdőn, a vágatás helyén, egyenként készpénzfizetés mellett 1917. évi 
június hó 25-én d. e. 8 órától szóbeli árverésen el lesz adva. 

Az eladás alá kerülő fák nincsenek összehordva, hanem széjjel 
fekszenek a vágásterületen. 

Szatmár-Németi, 1917. évi június hó 8-án. 
(19) . Léber Antal 

erdőtanácsos. 

Gőzfürészbérbeadás. 9047/1917. sz. — A Szepes vármegye 
a) Szomolnokhuta községének határában levő u. n. szomolnok-
hutai, b) Svedlér községének határában levő u. n. gereblyei kincs
tári gőzfürész berendezéseivel és a hozzátartozó rönk- és szelvény-
árurakhelyekkel együtt Tótsóváron, 1917. évi július hó 5-én dél
előtt 10 órakor megtartandó nyilvános versenytárgyaláson zárt 
írásbeli ajánlatok utján 1917. évi október hó 1-től kezdődőleg 
2 (kettő) egymásután következő évre haszonbérbe fog adatni. 

Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi július hó 4-én déli 12 óráig 
nyújtandók be a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál. 

Versenytárgyalási és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és 
boríték a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál díjmentesen szerezhetők be. 

Budapest, 1917. évi május hóban. 

(20) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Erdészeti vagy jobb erdőőri állást keres szakiskolával, szak
vizsgával, irodai és külső gyakorlattal Fazekas Sándor Nagyszalonta, 
Munkácsy-u. 13 szám. (21) 

A kegyestanitórend uradalmában folyó évi július 24-ére kát 
erdőőri állás fog a szabályszerű illetménynyel, szolgálatképes és 
katonamentes szakvizsgázott egyénekkel betöltetni. Pályázni kívánók 
forduljanak az uradalmi erdőhivatalhoz Taszárra (Somogy megye), 
hol a részletes pályázati feltételek megtudhatók. 
(22) Ódor Ignácz 

uradalma főerdész. 
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