Az „Erdészeti Lapok" 1917. évi XXIII—XXIV. füzetének
HIRDETÉSEI.
Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak.
Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 50 tillér, állás
keresleti hirdetéseknél 25 fillér. Táblázatos és garmond betűnél kisebb betü
fajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. Ismételt meg
jelenés esetén megfelelő árkedvezmény.
Külön m e l l é k l e t e k 25 gramm súlyig 100 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek.
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Már 53 év óta szállít elismert megbízható minőségben
mindennemű :
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Kül- és belföldi fenyő-, lomb- és
gyümölcsmagvaKat, tű- és lomb
levelű facsemetéKet, diszfenyőKet,
sorfáKat, élősövény eKet, gyűmölcscs. és Kir. udvari szállító. vadonczoKat és minden eszaKmába
vágó m á . magvaKat.
K ö r m e n d (Vas m.)

STAINER GYULA

Saját erdészeti csemetetelepek Zalaegerszegen 1

goru lel Kiismeretes Kiszolgál

rjegyzéK ingyen és t lérmentv
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A Kontinens legnagyobb és legjobb hirnévneK örvendő hasonnemü v á l l a l a t a

Mindenféle l ő t t v a d a t b á r m e l y m e n n y i s é g b e n vásárolunk.
Szállítóinknak korlátlan összegű ó v a d é k o t nyújtunk. Vadszállitó
kosarainkat készséggel bocsátjuk rendelkezésre. A l e g s i m á b b átvételt
a beszállított vadak értékének azonnali kiutalását biztosítjuk. Állandó
szerződéses szállítóinknak a lehetőségig és a beszállítandó vadak
arányában töltényeket és lőszert bocsátunk rendelkezésre. Alaptőke

2,000.000

korona.

Szent István Tápszerművek R.-T. Vade'rtékesitő
(7. VI. 5.)
Budapest, X., Maglódi-ut 17.

Osztálya,

Alulírott gazdaságban eladásra kerül szálfa nagyobb mennyi
ségben és diófa. Ajánlatokat kér döbröntei bérgnzdaság, TolnaOzora.
(2. III. 2.)
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Erdészeti csemetetelepek ZALAEGERSZEG. !
| ÁrjegyzéKKel, részletes árajánlattal

szívesen szolgáloK!

Felhívás fakereskedőkhöz. Báró Kemény Kálmán ur ő nagyméltóságának a palotailvai határon levő vágható erdőinek mintegy
8000 (nyolczezer) kat. holdon levő vágható faállománya (luczíenyő
és bükk) a legközelebbi tél folyamán versenytárgyalás utján értékesít
tetni fog.
Felhivatnak az érdeklődők már most az erdők helyszínén
való megtekintésére, mert a szemle esetleg korán bekövetkező tél
idején a magas hóállás által lehetetlenné tétetik.
Fent megjelölt erdőterület felmérése és faállományának becslése
jelenleg van folyamatban.
Közelebbi és részletes felvilágosítással szolgál báró Kemény
Kálmán ur ő nagyméltóságának uradalmi jószágigazgatósága Marosvécsen, hol posta és távirda van.
Marosvécs, 1917. évi október hó 1-én.
(4. III. 3.)

Uradalmi

jószágigazgatóság.

Az uradalmi erdőhivatalnál Prakfalván erdőtiszti állás be
töltendő. Ajánlatok bizonyitványmásolatokkal és fizetés iránti igények
megjelölésével postán küldendők be.
Prakfalu, 1917. évi október hó 6-án.
(5. III. 3.)

Farkas Pál
uradalmi erdőn ester.

Nagyobb uradalomban 2 erdészi állás betöltendő, az egyik
Szlavóniába, ott magyar és horvát nyelvet, egy somogyi uradalomba,
itt német és magyar nyelvet birnia kell, erdészeti és halászati
teendőket, továbbá faszén- és mészégetést értenie kell. Ajánlatok
bizonyitványmásolatokkal és fizetési igények megjelölésével postán
küldendők be Schmit Ferencz főerdész, Somogy-Buzsák czimre.
(6 IV. 2)

Sörét!

T. Czim!
Van szerencsém ajánlani Kötelezettség nélKül — mig
a Készlet tart:

mm-

LÁGYVASSÖRÉTET -

M

mely pótolja az ólomsörétet, megfelelő hordKépessége
többszörösen Kipróbálva, circa 3 - 4 mm átmérőjű göm
bölyű szemeKben :: k i l o g r a m m o n k é n t k o r o n a 8«—
Szállítható postán utánvéttel.
Kérem nagybecsű megrendelését mielőbb hozzám
juttatni, a legpontosab Kiszolgálásról előr; is biztosítva
jegyzeK.
Kitűnő tisztelettel
S E R É N Y I
vas- és érczáru

(8. II. 2.)

B Ó D O G
nagyKeresKedó'

NAGYBECSKEREK.

Sörét!

Számtalan elismerő levél!

Mindenfelől utánrendelés!

Sörét!

Sörét!

Faeladási hirdetmény. Gróf Károlyi László füzérradványi
uradalmához tartozó kemenczepataki erdőgondnokságában a Nagyés Kismaklány nevezetű erdőrészekben műszaki czélokra alkalmas,
mintegy 5000 darab tölgy- és 3000 darab bükkmagfa 20 cm-től
feljebb zárt Írásbeli ajánlat utján kerül eladásra.
A 10% bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok f. évi deczember
hó 25-ig nyújtandók be a kemenczepataki erdőgondnoksághoz
— utolsó posta és távírda Pálháza, vasút Sátoraljaújhely —, ahol
az eladandó fák és a részletes eladási feltételek is megtekinthetők.
Füzér, 1917. évi november hó 15-én.
(9)

Uradalmi

erdőhivatal.

Bükkfaeladási h i r d e t m é n y . 18/916. sz. — A zalatnai volt
úrbéresek 1031/916. sz. közgazdasági bizottsági engedély alapján
folyó évi deczember hó 27-én d. e. 10 órakor Zalatna község
házánál megtartandó nyilvános szó- és zárt Írásbeli ajánlatokkal
egybekötött árverésen eladják Zalatna község határában a zalatnai
vasúti állomástól 8—9 kilométerre fekvő 3 8 i kat. holdat kitevő
átlag 80 éves bükkszálerdejük 11.500 zVrc-re becsült fatömegét a
legtöbbet ígérőnek.
;i

Kikiáltási ár 25.000 korona.
Bánatpénz 2500 korona.
A részletes árverési és szerződési feltételek a zalatnai volt
úrbéresek elnökénél és a marosmenti alsó m. kir. járási erdőgondnokságánál Gyulafehérváron megtekinthetők.
Zalatna, 1917. évi november hó 14-én.
(10)

Albini

Gyula

a vult urb. elnöke.

Hirdetmény. 3889,1917/A. sz. — A közforgalmú vasúti vagy
hójóállomásokra kiszállított tüzifakészleteknek minden hó 1-én és
15-én leendő bejelentése tárgyában.
A faértékesitő hivatal felhívja mindazokat, akiknek közforgalmú
vasúti vagy hajóállomásra kiszállított tüzifakészletük van, hogy
ezeket a készleteket további rendelkezésig minden hó 1-én és
15-én a faértékesitő hivatalra (Eskü-tér 1.) czimzett borítékban
ajánlott levélben jelentsék be.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a következő adatokat:
1. A készlettulajdonos neve; •
2. a készlettulajdonos pontos lakczime;
3. a vasúti vagy hajóállomás megnevezése;
4. a bejelentés idején a vasúti állomáson raktározott tüzifakészletek mennyisége (kemény vagy lágy);
5. a vasúti állomáson levő készlet ürméterekben, vagy 10.000
kilogrammos kocsirakományokban kifejezve.
A bejelentés elmulasztása az 1851/1917. M. E. számú rendelet
35. §-ába ütköző kihágást képez.

A bejelentést a jelentéstételre megszabott napon
óráig kell postára adni.
Budapest, 1917. évi november hó 20-án.
(11)

déli 12

A magyar szent korona országainak
faértékesitő hivatala.

Bükk-, tölgy- és egyéb lombfa eladása tövön. (Erdőgazda
sági vasút, gőzfürész és rakodók használatával.) 166636/1917 1,'B/l.
szám. — A berszászkai m. kir. alsó erdőgondnokság 1918—1920. évi
390 kat. hold kiterjedésű vágásainak összesen mintegy 62362 tömör
köbméterre becsült fatermése zárt írásbeli ajánlatok mellett nyilvá
nos versenytárgyaláson eladásra kerül.
A zárt Írásbeli ajánlatok 1917. évi deczember hó 27-én dél
után 5 óráig nyújtandók be az orsovai m. kir. erdőhivatalhoz
czimezve, ahol azok az erdőhivatal helyiségében a következő napon
d. e. 11 órakor nyilvánosan fognak felbontatni.
A részletes becslés adatai, árverési és szerződési feltételek
valamint ajánlati űrlapok és borítékok az orsovai m. kir. erdő
hivatalnál szerezhetők be.
Budapest, 1917. évi november hóban.
(12)

M. kir. földmivelésügyi

miniszter

Faeladási hirdetmény. 392,1917. sz. — Alulírott közhírré
teszi, hogy Felvácza község (Hunyad vármegye, körösbányai járás)
az ottani volt úrbéresek erdejéből a nagyméltóságú m. kir. föld
mivelésügyi miniszter urnák 1916. évi 44.144. számú rendeletében
foglalt engedély alapján mintegy 106"2 kat. holdon található összes
tölgy-, bükk-, gyertyán- és cserfaállomány 1918. évi január hó 3-án
,d. u. 3 órakor Alváczán a körjegyzőség hivatalos helyiségében zárt
ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el fog adtatni.
Kikiáltási ár 122.770 K.
Bánatpénz 12.300 K.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Megjegyeztetik, hogy az eladás tárgyát képező erdőterület Alvácza
(A. Cs. E. V.) vasútállomástól mintegy 11 km távolságra fekszik, s
azon a részletes felvétel alkalmával 1828 drb. tölgy- és 15.793 drb._

•

gyertyán-, bükk- és cserfa találtatott. A fák mellmagassági átmérője
20—100 cm.
A részletes árverési és szerződési feltételek a m. kir. állami
erdőhivatalnál Déván, a m. kir. járási erdőgondnokságnál Brádon,
valamint alulírottnál Felváczán (u. p. Alvácza, Hunyad megye) betekinthefők. A vételár a körösbányai kir. adóhivatalba lesz be
fizetendő.
Felvácza, 1917. évi november hó 22-én.
(13)

Popa György
a volt urbéresek elnöke.

Faárverési hirdetmény. Sátoraljaújhely városától mintegy
öt és fél kilométer távolságra levő Rudabányácska község határá
ban 1454/2., 1458. és 1465. hrsz. alatt felvett erdőrészek faállo
mányát sátoraljaújhelyi lakásomon (Kossuth-Lajos-utcza 61. szám)
1918. évi január hó 3-ik napján d. e. 9 órakor nyilvános írásbeli
árverésen eladom.
1192
I. Az 1454/2. hrsz. alatti 76 J^QQ kat. hold kiterjedésű erdő
rész tölgy, bükk, gyertyán stb. fanemekből álló fatömegének becs
értéke 49.000 K.
315
II. Az 1458. hrsz. alatti erdőrész 70

kat. hold kiterjedésű
1600
s annak tölgy, bükk, gyertyán stb. fanemekből álló fatömegének
becsértéke 55.000 K.
72
III. Az 1465. hrsz. alatti 2 2 — ^ kat. hold kiterjedésű erdő1600
rész tölgy, bükk, gyertyán stb. fanemekből álló fatömegének becs
értéke 7900 K.
Bánatpénz a becsérték tiz százaléka.
A fák becsértéken alul el nem adatnak.
Zárt írásbeli ajánlatok 1918. évi január hó 3-ikának d. e. 9 órájáig
hozzám adhatok be.
Az árverési és szerződési feltételek nálam tekinthetők meg.
Sátoraljaújhely, 1917. évi november hó 22-én.
1

(14)

Dókus Ernő.

Faeladási hirdetmény. 393/1917. sz. — Alulírott közhírré
teszi, hogy Felső-Lunkoj község (Hunyad vármegye, brádi járás)
az ottani gör. kei. egyház és iskola erdejéből a nagyméltóságú
m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 1916. évi 41.991. sz. rende
letében foglalt engedély alapján mintegy 168 kat. holdon található
összes tölgy-, bükk-, gyertyán- és cserfaállomány 1918. évi január
hó 2-án d. e. 9 órakor Alsó-Lunkojon a körjegyzőség hivatalos
helyiségében zárt ajánlatokkal egybekötöd nyilvános szóbeli
árverésen el fog adtatni.
Kikiáltási ár 58.547 K.
Bánatpénz 6000 K.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Megjegyeztetik, hogy az eladás tárgyát képező erdőterület
Brád (A. Cs. E. V.) vasútállomástól mintegy 8 km távolságra fekszik,
s azon a részletes felvétel alkalmával 5719 drb. tölgy- és 1548 drb.
gyertyán-, bükk- és cserfa találtatott. A fák mellmagassági átmérője
8—80 cm.
A részletes árverési és szerződési feltételek a m. kir. állami
erdőhivatalnál Déván, a m. kir. járási erdőgondnokságnál Brádon,
valamint alulírottnál Felső-Lunkojon (u. p. Brád, Hunyad megye)
betekinthetők.
Felső-Lunkoj, 1917. évi november hó 21 én.
{15)

Román Áron
egyházgondnok.

Tölgy-, bükk-, kőris , szilerdőket megvételre keresek, köz
vetítők dijaztatnak. Megkeresések „Lomberdő" jeligére e lap kiadó
hivatalához kéretnek.
(16)
Fenyőfaeladás tövön. 3081,1917. szám. — Majszin község
1918. évi január hó 3-án d. u. 2 órakor Majszinban a községházán
tartandó zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött, nyilvános szóbeli
árverésen eladja a „Zsnyápin" nevü erdőrészben (az „A" üzemoszt. II.
vágássorozata 7. és 8. osztagában) kijelölt 78 08 kat. hold területen
levő 5459 m tisztán kihoszható műfára becsült fenyőfakészletet
és mintegy 4000 darab fenyőrudat.
-

3

Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték, 74.000
(hetvennégyezer) korona.
A bánatpénz 7400 (hétezernégyszász) korona.
A vágásterület a tutajozható Visó folyó rakpartjától mintegy
7 km távolságra fekszik.
Zárt Írásbeli ajánlatok, a bánatpénzzel felszerelve, a felsővisót
járási főszolgabíróhoz adandók be.
A megállapított feltételektől eltérő vagy kellőképen fel nem
szerelt ajánlatok, utóajánlatok, elkésve beérkezett vagy távirati
ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A részletes árverési és szerződési feltételek megtekinthetők
Majszinban a községházán és a m. kir. „állami erdőhivatalnál
Máramarosszigeten, valamint a „Fakereskedelem" kiadóhivatalánál.
(Tájékozásul megjegyeztetik, hogy posta és vasúti állomás
helyben van.)
Majszin (Máramaros m.), 1917. évi november hó 22-én.
Karap Ferencz

(17)

jegyző

Komán

György

biró.

Faárverési hirdetmény. A biharmegyei Szegyesd község volt
úrbéres elnöke 1918. évi január hó 8-án, délelőtt 10 órakor a
községházánál tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja
a volt urb. birtokosság tulajdonát képező erdőből a 995/1917, K. B.
számu véghatározat alapján kihasználható 24"64 kat. holdnyi meg
takarított vágásterületen tövön álló 1161 darab kocsánytalan tölgyfakészletét. Az erdő a nagy várad-vaskóhi vasút Biharlonka állo
másától 6 kilométernyire fekszik. Bánatpénz 5000 korona. Kikiáltási
ár 43.198 korona. Kiszállítási határidő bezárólag 1920. évi márczius
hó 31-ig.
Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek a nagyváradi m.
kir. állami erdőhivatalnál és a birtokosság elnökénél tekinthetők
meg naponta d. e. 11—12 óra között.
Kelt Szegyesd, 1917. november hó 25-én.
Mihuta

Mitru

v. urb. elnök.

Popovics Kornél
urb. jegyző.

10 métermázsa kocsányos vagy kocsánytalan tölgymakk meg
vételre kerestetik.
Ajánlatokat kér a gróf Semsey-féle uradalom intézősége: Semse
(Kassa mellett).
(19)
A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság erdő
birtokánál betöltendő segédmérnöki állásra pályázatot hirdet.
A kinevezendő segéderdőmérnök évi javadalmazása: 2400
(kettőezernégyszász) korona kezdő fizetés, megközelítőleg 1600
korona jutalék, lakás, 36 ürméter tűzifa és világítás, a háború tartama
alatt drágasági pótlék.
A pályázati kérvényhez csatolandók:
1. Születési bizonyítvány.
2. Erdőmérnöki oklevél.
3. Eddigi működésre vonatkozó bizonyitváuy.
4. Egészségi bizonyítvány.
5. Erkölcsi bizonyítvány.
ö. Katonai szolgálatra vonatkozó iratok.
A kinevezendő segéderdőmérnök egy évi próbaszolgálat után
fog véglegesittetni.
Az állás 1918. évi április hó 1-én foglalandó el.
A pályázati kérvények 1918. évi január hó végéiga RimamuránySalgótarjáni Vasmű Részvénytársasághoz (Budapest, V., Nádor-utcza
36. sz. II.) nyújtandók be,
(20. II. 1.)
Ipari ezélokra alkalmas fenyőhasábfa- és dorong-faeladás.
{Vasúti és garamparti rakodókon.) 6381/1917. sz. — A geletneki
és körmöczbányai erdőgondnokságok kerületében termelt s részben
vasúti állomás melletti, részben garamparti rakodókra kiszállított,
ipari ezélokra alkalmas 1735 ürméter fenyőhasáb- és 21 ürméter
fenyődorongfa, négy eladási csoportban, zárt Írásbeli ajánlatok
utján el fog adatni.
Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi deczember hó 23-án déli
12 óráig nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdőhivatalnál, ahol azok
deczember hó 24-én d. e. 10 órakor fognak nyilvánosan fölbontatni.
Részletes adatok, az árverési és egyúttal szerződési feltételek,
ajánlati űrlap és boríték a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalnál szerez
hetők be.
Zsarnócza, 1917. évi november havában.
<(21)
M. kir. erdőhivatal

Fenyőhaszonfa eladása (vasúti rakodókon). 6074/1917. sz. —
A körmöczbányai m. kir. erdőgondnokság kerületében termelt és a
felsőstubnyai, jánoshegyi és körmöczbányai vasútállomások melletti
rakodókra kiszállított 4303 m jegenye- és luczfenyőhaszonfa (mely
ből a 12—25 cm középátmérőjü haszonfára 2903 m esik), továbbá
7700 darab fenyő erdei lécz és 958 darab fenyőkaró, 11 eladási
csoportban, zárt Írásbeli ajánlatok utján eladatik.
Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi deczember hó 27-én délután
5 óráig nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdőhivatalnál, ahol
azok deczember hó 28-án d. e. 10 órakor fognak nyilvánosan
felbontatni.
Részletes adatok, az árverési és egyúttal szerződési feltételek,
ajánlati űrlap és boriték a zsarnóczai ni. kir. erdőhivatalnál szerez
hetők be.
Zsarnócza, 1917. évi november hóban.
(22)
M. kir. erdőhivatal.
2
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Megvételre keresek hántolt tölgymakkot: Szerdahelyi Károly,
Bégaszentgyörgy.
(23. II. 1.)
Faeladási hirdetmény. Közhírré tétetik, hogy Szinóbányán a
községházánál 1918. évi január hó 15-én d. e. 10 órakor a szinó
bányai volt úrbéres közbirtokosság Szinóbánya határán elterülő
és a helybeli vasúti állomástól 4 kilométernyire, a lónyabányai
vasúti állomástól pedig 6 kilométernyire fekvő „Jarcsanyiszkó" nevü
erdeje mintegy 93*2 kat koldnyi kiterjedésű részletének tövön
található, hivatalosan 7661 m tölgyműfára és 6208 tri' tölgy, bükk
és éger elegyes tűzifára becsült fatömege zárt Írásbeli ajánlatokkal
egybekötött nyilvános árverésen el fog adatni.
Becsérték 408.000 K-ban állapíttatott meg.
Bánatpénz 10%.
Az árverési feltételek és becslési adatok a szinóbányai volt
úrbéresek elnökségénél Szinóbányán (Nógrád vm.) és a losonczi
m. kir. jár. erdőgondnokságnál megtekinthetők.
Szinóbánya, 1917. évi deczember hó 3-án.
(24)
Gábor Pál
i

volt urb. közbirtokossági elnök.

Termelt tölgyhaszonfaeladás (vasúti, közúti és erdei rakodó
kon). 6608/1917. szám. — A diósgyőri, mocsolyástelepi és keczerpekléni m. kir. erdőgondnokságok kerületeiben termelt 1102'32 wfi
tölgyhaszonfa, négy eladási csoportban, zárt írásbeli ajánlatok mellett
nyilvános versenytárgyaláson el fog adatni. A zárt Írásbeli ajánlatok
1917. évi deczember hó 21- én déli 12 óráig a tótsóvári m. kir.
erdőhivatalnál nyújtandók be és 1917. évi deczember hó 22-én
d. e. 10 órakor az erdőhivatal helyiségében nyilvánosan bontatnak fel.
Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint
ajánlati űrlapok és borítékok a tótsóvári m. kir. erdő hivatalnál be
szerezhetők.
Tótsóvár, 1917. évi november hóban.
(25)
NI. kir. erdőhivatal.
Termelt fenyőhaszonfaeladás (erdei rakodón). 9145/1917.
szám. — Az erdőbádonyi és zólyomlipcsei m. kir. erdőgondnok
ságokban termelt és erdei rakodón készletezett 2675 49 m fenyő
haszonfa, melyből 56225 m 12—25 cm, 2113-24 m 26 és több cm
középátmérőjü, négy eladási csoportba megosztva, zárt Írásbeli aján
latok utján el fog adatni.
A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb 1917. évi deczember hó
20-án déli 12 óráig nyújtandók be Beszterczebányán az erdő
igazgatóságnál, ahol azok deczember 21-én délelőtt 10 órakor
fognak nyilvánosan felbontatni.
Az árverési feltételek, a faanyag csoportosítását és a kikiáltási
árakat feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boríték az alulirt erdő
igazgatóságnál szerezhetők be.
Beszterczebánya, 1917. évi deczember hóban.
(26)
M. kir. erdőigazgatóság.
-
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Műszaki ezélokra alkalmas fenyőhasáb- és dorongfaeladás.
8842/1917. sz. — A beszterczebányai és karámi erdőgondnoksá
gokban termelt 925 ürm műszaki ezélokra alkalmas fenyőhasáb
és dorongfa, melyből 379 ürm erdei rakodón, 546 ürm vasúti
rakodón van készletezve, két eladási csoportba megosztva, zárt
írásbeli ajánlatok utján el fog adatni.
Zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb 1917. évi deczember hó 19-én
déli 12 óráig nyújtandók be Beszterczebányán az erdőigazgató3

3

3

ságnál, ahol azok deczember hó 20-án d. e, 10 órakor fognak
nyilvánosan felbontatni.
Az árverési feltételek, a faanyag csoportosítását és a kikiáltási
árakat feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boriték alulírott erdő
igazgatóságnál szerezhetők be.
Beszterczebánya, 1917. évi deczember hóban.
'{27)

M. kir.

erdőigazgatóság.

Előzetes fenyőfaeladási hirdatmény. 4803/1917. szám. —
A beszterczei m. kir. erdőigazgatóság közhírré teszi, hogy a
kezelése alatti erdőkből a dornavölgyi m. kir. erdőgondnokság
kerületében mintegy 274 5 kat. holdon található lucz-, csekély
számban jegenyefenyő és a szálvavölgyi m. kir. erdőgondnokság
kerületében mintegy 700 kat. holdon található jegenye-, lucz- és
részben bükkfát tartalmazó készleteket a közeljövőben nyilvános
árverésen értékesíteni szándékozik.
Érdeklődök az értékesítés alá kerülő fakészleteket a helyszínén
bármikor megtekinthetik s a fák megsértése nélkül becslési fel
vételeket végezhetnek.
Részletes helyszíni útbaigazítást a dornavölgyi (székhelye:
Borgóprund) és a szálvavölgyi (székhelye: Naszód) m. kir. erdőgondnokságok nyújtanak s ugyanezen erdőgondnokságok gondos
kodnak az érdeklődők részére szükséges vezetőkről is.
Besztercze, 1917. évi október hóban.
(28)
M. kir. erdőigazgatóság.
-

Termelt fenyőhaszonfaeladás. 4705/1917. sz. — A liptóujvári
m. kir. főerdőhivatal fenyőházai és likavai erdőgondnokságában a
kincstár által kitermelt és a közlekedési eszközökhöz kihozott,
továbbá a liptóujvári faraktárban készletezett 8700 fin fenyőrudfa
2182-0 tm' 12—25 cm középátmérőjü és 5360 tm 26 cm és azon felüli
középájmérővel biró lucz- és jegenyefenyőépület- és műszerfa,
valamint 1300 a r a fenyőműhasábfa, 15 különböző csoportban
L'píóujvárott, 1917. évi deczember hó 28-án, zárt írásbeli ajánlatok
utján megtartandó nyilvános versenytárgyaláson el fog adatni.
A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb 79/7. éoi deczember hó
27-én délután 6 óráig nyújtandók be a liptóujvári m. kir. főerdő3
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hivatalnál, ahol azok deczember hó 28-án délelőtt 10 órakor
nyilvánosan fel fognak bontatni.
A részletes csoportkimutatás, valamint a kikiáltási árakat
feltüntető egybeállítás, az árverési feltételek, valamint az ajánlati
űrlapok és borítékok a liptóujvári főerdőhivatalnál beszerezhetők.
Liptóujvár, 1917. évi deczember hóban.
(29)

•

M. kir.

főerdőhivatal.

Faárverési hirdetmény. 2231/1917. sz. — Leibicz r. t. város
tanácsa 1918. évi január hó 22-ik napján d. e. 11 órakor a város
háza tanácstermében tartandó nyilvános írásbeli árverésen eladja
a tulajdonát képező erdő „B" üzemosztály 6. számú osztagából
110, a 7. és 8. számú osztagából 186 és a 9. számú osztagából
253 kat. holdon, továbbá a „C" üzemosztály 15. számú osztagából
30 és a 16. számú osztagából 1525 kat. holdon, vagyis az 1917—1926.
évre esedékes, összesen mintegy 2110 kat. holdon, valamint 40 kat.
hold kiterjedésű legelőterületen tövön álló és fekvő, 78.869 darab
lucz- és 11.349 darab jegenyefenyőtörzset, összesen mintegy
75.74689 tömörköbméterre becsült fatömeggel és mintegy 21.723
métermázsára becsült luczfenyőkéreggel.
Becsár 2,300.000 K. Az árverés tárgyát képező faállomány
5 év alat kitermelendő. Kiszállítási határidő 1924. évi márczius
hó 31-ig tart.
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe, ha: a) a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be; b) ha tisztán kivehető
számjegyekkel és egyszersmind betűkkel is kiírva tartalmazzák a
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölé
sét szószerint tartalmazza, ugy mint az a hirdetményben foglal
tatik; d) ha lepecsételt és ivenként 1 koronás bélyeggel ellátva
adattak be; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket is ismeri és azoknak
magát teljesen alá is v e t i j / ^ h a bánatpénzképen a megajánlott
összeg 10%-át az árverés előtt készpénzben, vagy óvadékképes
értékpapírokban a városi pénztárnál letették és a letéti nyugtát
az ajánlathoz csatolták; g) ha ugy vannak aláírva, hogy az alá
írásból az ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó postaállomás)

világosan kiolvasható és h) ha a boriték kivül „Ajánlat a leibiczi
1917-—1Q26. évi vágásokban és 40 hold legelőterületen lévő fakészletre" felírással van ellátva.
Utóajánlatok egyáltalán nem fogadlatnak el. Az árverés ered
ménye az ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azonban csak az
illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé.
A részletes árverési feltételek a lőcsei m. kir. állami erdő-'
hivatalnál, az annak alárendelt szepesszombati m. kir. járási erdő
gondnokságnál és Leibicz r. t. város polgármesteri hivatalánál
tekinthetők meg naponta 11 —12 óra között.
Fenti hirdetményt a Leibicz r. t. város képviselőtestülete
mai napon tartott gyűlésén,;állapította meg és közzétételével a
városi tanácsot bizta meg.
Leibicz, 1917. évi október hó 24-én.
(30)

Kovdch István
polgármester.

Pályázat. 960/917. sz. — Alulírott hitbizományi uradalomhoz
tartozó jánki (Szatmár megye) erdőgazdaságnál kezelő főerdészi
állásra, melylyel az állami alkalmazottakra vonatkozó törvény sze
rinti nyugdij élvezete van egybekötve, pályázat nyittatik.
1. Évi fizetés (5 évenként 100 K korpótlékkal) 2000 K.
2. Jutalék a tiszta jövedelemrészesedésből 15%.
3. 64 ürm kemény vegyestüzifa (32 hasáb, 32 dorong) ház
hoz szállítva.
4. 2 5 kat. hold illetményföld felszántva.
5. 3 darab marhatartásra téli szálastakarmányok 75 q.
ó. 3 darab marha nyári legeltetése.
7. Uradalmi fogat és kocsistartás.
8. Természetbeni lakás, melléképületek és konyhakert haszon
élvezetével.
Hivatalos utazásoknál a háború tartama alatt egész napra
20, egyébként 10 K ellátás és eze'n kivül fuvar, vasúton pedig
II. osztályú viteldíj. Véglegesítés egy évi megfelelő próbaszolgálat
után, mely a nyugdij megállapításánál be fog számittani. Kérvények
gróf Hadik-Barkóczy Endre őnagyméltóságához intézve az összes
eddigi szolgálati, képzettségi, születési, erkölcsi stb. bizonyitványok3

-

kai felszerelve alulírott hivatalhoz legkésőbb 1918. évi január
hó 10-ig benyújtandók.
A kinevezendő okleveles erdőtisztnek az erdőgazdálkodással
kapcsolatos teendőkön kivül a jánki urad. mezőgazdasági birtok
bérlőivel fennálló szerződéses megállapodások ellenőrzése, továbbá
az urad. gőzmalom kezelése is átmenetileg rövid időre, a bérbe
adásig feladatát képezendi.
Varannó, 1917. évi deczember hó 10-én.
(31)
;
A gróf Hadik-Barkóczy
hitbizotnány
uradalmainak erdöfeliigyelősége.
Nagy erdősítésekhez fenyő- és ákáczcsemetét keresek nagy
mennyiségben megvételre. Ajánlatokat „Erdő" jelige alatt továbbit
a lap kiadóhivatala.
(32)
Jóirásu, számításban ügyes egyént óhajtok rövidebb időre
foglalkoztatni. Ajánlatok igények megjelölésével Kuzma Qyula
főerdőtanácsoshoz Diósjenőre (Nógrád) intézendők.
(33)
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