
Az „Erdészeti Lapok" 1916. évi XIII—XIV. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

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. 
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Már 53 év óla szállít elismert megbízható minőségben 
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STAINER GYULA 
cs. és Kir. udvari szállító. 

K ö r m e n d (Vas m.) 

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 szaKmába 

vágó más magvaKat. 
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STAINER GYULA 
cs. és Kir. udvari szállító. 

K ö r m e n d (Vas m.) 
Saját erdészeti csemetetelepek Zalaegerszegen 1 

colgál 

'< A Kont inens l egnagyobb és l egjobb 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 8 » 

Faeladási hir-detés. 61/1916. szám. Károlyi Lajos gróf 
erdődi uradalmi erdőhivatalának kezelése alatt álló „Tartalékerdők" 
földszine felett található fatömege 1916. évi szeptember hó 3-án 
délelőtt 11 órakor dr. Csécsi Miklós uradalmi jogtanácsos urnák 
Budapesten, VII., Szentkirályi-utcza 35. szám alatt lévő irodájában 
zárt írásbeli ajánlatok utján kerül eladásra az alant elősorolandó 
három csoportban: 

/. csoport. 
173 kat. hold kiterjedésű Langhammer erdőben becsült mintegy 

22.000 m3 tölgyműfa és 24.000 ürm3 cser- és tölgytüzifa. 
Kikiáltási ár 800.000 K. Bánatpénz 200.000 K. 



//. csoport. 
238 kat. hold kiterjedésű Piskárkosi erdőben becsült mintegy 

42.000 m3 tölgyműfa és 12.000 ürm3 tölgy tűzifa. 
Kikiáltási ár 1,490.000 K. Bánatpénz 400.000 K. 

///. csoport. 

430 kat. hold kiterjedésű Madarászi, Csillag és Snáci erdőben 
becsült mintegy 58.000 m3 tölgyműfa és 25.000 ürm3 tölgytüzifa. 

Kikiáltási ár 1,800.000 K. Bánatpénz 500.000 K. 
Részletes árverési és szerződési feltételek, melyek. „A Fa-

kereskedelem" június hó 21-diki és a »Magyar Faipar és Fakeres-
kedelem" június hó 24-iki számaiban közölve lettek dr. Csécsi 
Miklós uradalmi jogtanácsos, valamint alulírott erdőhivatal irodájában 
a délelőtti hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Erdőd (Szatmár megye), 1916. évi június hóban. 
(2) Uradalmi erdőhivatal. 

J ó családból való 20 éves fiatalember erdőszolgai állást 
keres, 8 havi gyakorlatom van, esetleg erdőőri teendőket bátran 
végzek. Katonai szolgálat alól mentes. 

Erzsébetfalva, Határ-ut 96. szám (Pest megye). 
/o\ Szivonits Milán. 

Fenyőhaszonfaeladás. (Terület szerint és házilag termelve 
rakodókon.) 43/1916. t. sz. — Az árvái közbirtokossági uradalom 
tulajdonához tartozó alább megnevezett erdőgondnokságok kerü
letében az 1916. és 1917. évben értékesítésre kerülő haszonfa-
termés, az alábbi csoportosítás szerint, zárt írásbeli ajánlatok 
mellett, versenytárgyalás utján el fog adatni, mely alkalommal 
ugyancsak egy évre az alább megjelölt fűrészművek is bérbe 
adatnak. 

Az ajánlatok folyó évi augusztus hó 31-ik napjának déli 
12 órájáig az uradalmi igazgatóságnál nyújtandók be. 

Eladásra kerül : 
I. a párniczai erdőgondnokság 37 - 3 kat. hold 1916. évi 

vágásterületén álló és 1917. évben döntendő fenyőhaszonfa, tövön 
az erdőben, terület szerint; 



II. az árvaváraljai erdőgondnokság 56"6 kat. hold 1916. évi 
vágásterületén álló és 1917. évben döntendő fenyőhaszonfa, tövön 
az erdőben, terület szerint; 

III. a vitanovai erdőgondnokság 31 "1 kat. hold 1916. évi 
vágásterületén álló és 1917. évben döntendő fenyőhaszonfa, tövön 
az erdőben, terület szerint, a vitanovai viziműfürész bérlete 
mellett ; 

IV. a polhoral erdőgondnokság 1 0 9 4 kat. hold 1916. évi 
vágásterületén álló és 1917. évben döntendő fenyőhaszonfa, tövön 
az erdőben, terület szerint, a polhorai gőzfürész bérlete mellett; 

V. a mutnei erdőgondnokság 3 9 4 kat. hold 1915. és 1916. 
évi vágásterületén álló és 1917. évben döntendő fenyőhaszonfa 
tövön az erdőben, terület szerint; 

VI. a podbjeli erdőgondnokságban az 1916. évben házilag 
kitermelt és az 1916/17. években a rakodókon átadandó mintegy 
10.000 m? fenyőhaszonfa. 

A versenytárgyalási és a részletes szerződési feltételek, az 
eladási csoportokat, kikiáltási árakat és a bánatpénzeket tárgyaló 
kimutatás, ajánlati űrlap és boríték 1916. évi július hó 1-től az 
uradalmi igazgatóságnál, a terület szerint tövön értékesítendő 
vágások becslési adatai pedig az uradalmi erdőhivatalnál Árva
váralján szerezhetők be. 

Árvaváralja, 1916. évi június hó 17-én. 
(4) Uradalmi igazgatóság. 

Termelt fenyőhaszonfaeladás. 2435/1916. számhoz. — A liptó
ujvári m. kir. főerdőhivatal fenyőházai, likavai, oszadai és vichodnai 
erdőgondnokságaiban a kincstár által kitermelt és rakodókra ki
szállított, valamint a liptóujvári faraktárban készletezett mintegy 
5600 fm fenyőrudfa, 4517 tm? 12—25 cm középátmérőjü és 
6594 lms 26 cm és azonfelüli középátmérőjü lucz- és jegenye-, 
valamint kis részben erdeifenyőépület- és műszerfa, 1170 ürm? 
hántott-, valamint 600 ürm? hántatlan fenyőműhasábfa 23 külön 
csoportban Liptóujvárott 1916. évi július hó 25-én zárt Írásbeli 
ajánlatok utján megtartandó nyilvános versenytárgyaláson el fog 
adatni. 



A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb 79/6. évi július hó 24-ikén 
délután 6 (hat) óráig nyújtandók be a liptóujvári főerdőhivatalnál, 
ahol azok július hó 25-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, 1916. évi június hóban. 
(5) A m. kir. főerdőhivatal. 

Pályázati hirdetmény (dijnoki állások betöltésére). 2607. sz. -
A nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák folyó 
évi 4 4 2 3 8 / I / B / l . számú rendelete alapján alulirt erdőhivatal 2 férfi
as 1 női dijnoki állás betöltésére pályázatot hirdet. 

Az ezen állással járó szolgálati viszonyt és javadalmazást az 
1897. évi X X I V . t.-cz., illetve az 1909. évi F. M. 10200. elnöki szám 
alatt kiadott szabályzat állapítja meg. 

A férfidijnoki állásra pályázhatnak a háború következtében 
megrokkant, az ilyen'állásra alkalmas katonaviselt egyének, ha a 
szükséges előképzettséggel rendelkeznek. A női dijnoki állás be
töltésénél elsősorban a harcztéren vagy egyébként elhalt állami 
erdőtisztek özvegyei, illetve leányai, másodsorban a nyugdíjazott 
állami erdőtisztek leányai, harmadsorban a tényleges szolgálatban 
álló állami erdőtisztek leányai és végül a más szolgálati ágazathoz 
tartozó tisztviselők özvegyei, vagy árvái vétetnek figyelembe. 

Férfipályázó hiján esetleg mind a három dijnoki állás női 
pályázóval lesz betöltve. 

Pályázni szándékozók a fent közölt feltételeket, családi álla
potukat és végzett tanulmányaikat igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket folyó évi augusztus hó 10-éig alulirt erdőhivatalhoz 
nyújtsák be. 
(6) Bustyaházai erdőhivatal. 

Hirdetmény. 4995/1916. szám. — Nagyenyed r. t. város 
tanácsa közhirré teszi, hogy a várostól mintegy 3 A/w-nyire köves 
országút mellett fekvő „Holtmaros" nevü legelőjén a f. év telén 
kitermelt s kéreggel mérve 



3 1 — 40 cm vastag 181 drb. mintegy 90 m3 

4 1 — 50 294 „ u 305 
51—100 353 628 

összesen 828 drb. mintegy 1023 m3 

tölgyrönköt árverésen értékesíteni kívánja. 
Érdeklődők lepecsételt írásbeli ajánlataikat kettős borítékban 

/. évi augusztus hó l-ig délelőtt 10 óráig a város tanácsához 
czimezve adják be, mely időben azok a város tanácstermében 
nyilvánosan fel fognak bontatni. 

Az írásbeli ajánlatokhoz 5000 (ötezer) korona készpénz, vagy 
elfogadható értékpapír bánatpénzül melléklendő és kijelentendő,, 
hogy árverező az árverési feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti. 

A város az eladandó rönköknek sem köbtartalmáért, sem 
minőségéért szavatosságot nem vállal. A megvásárolt rönkök a 
vétel jóváhagyásától számított 4 hónap alatt elszállitandók. 

A vételár teljes összegében a vétel jóváhagyásától számított 
8 napon belül Nagyenyed város pénztárában annál is inkább 
befizetendő, mivel addig a rönkök szállítása kezdetét nem veheti. 

Városi tanács fentartja magának a jogot, hogy a tett ajánlatok 
között, tekintet nélkül azok nagyságára, szabadon választhasson, eset
leg azok egyikét se fogadja el. Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

Nagyenyed, 1916. évi június hó 20-án. 

Városi tanács: 
( 7 ) Sándor Ernő 

polgármester. 

Faeladási hirdetmény. 142/1916. szám. — Alulírott köz
hírré teszi, hogy Obersia község (Hunyad vármegye, körösbányai 
járás) volt úrbéresei erdejéből, a nagyméltóságú m. kir. földmivelés
ügyi miniszter urnák 1916. évi 45219/I/A/2. sz. magas rendelete 
alapján a Csicsera nevü erdőrészben „C" üzemosztályban a 14., 
15., 18., 20., 21., 22. és 23. számú osztagokban összesen 138 -95 kat. 
holdnyi területen meglevő bükk-, gyertyán- és nyárfaállomány 
1916. évi augusztus hó 14-én d. e. 10 órakor Obersián, az ottani 
gör. kel. lelkész lakásán, zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen el fog adatni. 



Kikiáltási ár: 27.246 K. 
Bánatpénz: 2800 K. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az idézett magas rendelet alapján kiköttetik, hogy vevő a 

vételárat közvetlenül a körösbányai m. kir. adóhivatal pénztárába 
az obersiai volt úrbéresek javára köteles befizetni: ezenkívül 
kötelessége a vevőnek a kihasználandó területen visszahagyandó 
és eladás tárgyát nem képező tölgyfákról készült hivatalos jegyzéket 
aláírni, annak igazolásául, hogy azok neki el nem adattak s mun
kásai és alkalmazottjai által állva hagyandók. Megjegyeztetvén, 
hogy ezen tölgyfák a hivatalos jegyzékbe való felvételkor le
bélyegezve és 1—1362. sorszámmal ellátva lettek. 

Az eladás tárgyát képező erdőterületen található fatömeg 
21.381 ma hasáb- és dorongfára lett becsülve. Legközelebbi vasút
állomás Körösbánya, esetleg Alvácza (A. Cs. E. V.). 

A részletes árverési és szerződési feltételek a m. kir. állami 
erdőhivatalnál Déván, a m. kir. járási erdőgondnokságnál Brádon 
és alulírottnál betekinthetek. 

Obersia, 1916. évi június hó 24-én. 
(9) Indrés Dod 

a volt úrbéresek elnöke. 

VADGESZTENYE és TÖLGYMAKK 
vagy ezek hulladéka megvételre keres te t ik . 

Ajánlatok H A J D Ú M I K S A c z i m r e 
Budapest , Népsz inház -u tcza 19. kéretnek. 

(S. II. I.) 

F a e l a d á s i h i r d e t m é n y . Orlát község (Szeben vármegye) 
eladja a tulajdonát képező „Padina Puscasului" nevü erdőrész 
rendkivüli vágásában, a közigazgatási bizottság gazdasági albizott
ságának 1915. évi 1054. kb. számú véghatározatával kihasználni 
engedélyezett bükkmagfákat, 1916. évi július hó 29 én délelőtt 
10 órakor Orlát községházánál megtartandó, zárt írásbeli aján
latokkal egybekötött, nyilvános szóbeli árverésen. 



Az eladásra kerülő bükkmagfák fatömege 9978 ürm bükkhasáb-
tüzifára van becsülve, kikiáltási ára 14.967 K, a bánatpénz pedig 
1500 K. 

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek, az Írásbeli ajánlatokhoz 
a kiirt bánatpénz csatolandó. 

Az általános árverési és szerződési feltételek Orlát község 
elöljáróságánál és a szelistyevidéki m. kir. járási erdőgondnokságnál 
Nagyszeben (Só-utcza 7. sz. I. em.) a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Orlát, 1916. évi július hó 2-án. 
(10) A községi elöljáróság. 

Bükktüzifaárverezési hirdetmény. 990/1916. sz. — Apácza 
község 1916. évi július hó 22-én délután 4 órakor nyilvános szó-
és zárt írásbeli ajánlat utján elad 381 öl a község által a „Vargabércz" 
nevü erdőben levágott és rakásolt elsőrendű bükktüzifát. 

Kikiáltási ár ölenként 45 korona, bánatpénz 4000 korona. 
Az erdőrész az apáczai Máv. vasúti állomástól mintegy 5 km 

távolságra fekszik. 
Az árverezési és szerződési feltételek a községi irodában a 

hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Apácza (Brassó vármegye), 1916. évi július hó 3-án. 

(11) Az elöljáróság. 

5 0 éves, róm. kath., szakvizsgával biró felesketett erdőtiszt, 
beszéli a német, román, szerb, horvát és tót nyelveket tökéletesen, 
igazolt gazdatiszt ugy az erdészet, valamint a gazdaság összes 
ágazatában sok évi tapasztalatai folytán, azonnalra vagy legkésőbb 
szeptember 1-ére állást keres. Ép, erős és egészséges hadmentes. 

Czim a kiadóhivatalban. (12) 

Faárverési hirdetmény. 293/916. sz. - - Alulírott községi 
elöljáróság közhírré teszi, miszerint a zoltáni (Nagyküküllő megye) 
határon fekvő 98'6 kat. holdat tevő 110 éves bükkszálerdejét 1916. 
évi augusztus hó 10-én d. e. 10 órakor Rádos község irodájában 
zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli árverésen el fogja 
árverezni. 
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Az árverés tárgyát képező 98 - 6 kat. hold bükkfatömege 
12.750 tm3 hasábfa, 2230 tm3 dorong- és galyfa. 

Kikiáltási ár 35.000 K, azaz harminczötezer korona. Bánat
pénz ennek 10%-a . Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. Becs
értéken alul nem fog eladatni. 

A részletes becslés adatai a segesvári m. kir. járási erdő
gondnokságnál, az árverési és szerződési feltételek ugyanott és a 
rádosi jegyzőnél megtekinthetők. 

Rádos, 1916. évi június hó 24-én. 
(13) A községi elöljáróság. 

Bükkfaeladási hirdetmény. 1435/1916. szám. — A volt 
13. számú román bánáti határőrezred vagyonközössége részéről köz
hírré tétetik, hogy a biszterei erdőgondnokság kezelése alatt álló, 
Márga község határában fekvő „C" gazdasági osztály, I. vágássorozat 
III. tag 39., 40., 41., 42., 43. és 44. számú erdőrészleteiben 1916— 
1925. években való kihasználásra engedélyezett 814T1 kat. hold 
területén előforduló 223.919 m3-re becsült összes fatömeg tövön az 
erdőben, zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött versenytárgyalás 
utján fog eladatni. 

Az eladásra bocsátott összes fatömeg becs- és egyúttal kikiáltási 
ára 491.078 (négyszázkilenczvenegyezerhetvennyolcz) K, amelyen 
alul az eladatni nem fog. 

Venni szándékozók felhivatnak, hogy 20.000 (húszezer) korona 
bánatpénzzel felszerelt, ivenként egykoronás bélyeggel ellátott 
szabályszerű ajánlataikat legkésőbb 1916. évi augusztus hó 14-én 
délután 4 óráig a vagyonközösség gazdasági hivatalánál, Karán
sebesen nyújtsák be, ahol azok másnap 1916. évi augusztus hó 
15-én délelőtt 10 órakor nyilvánosan bontatnak fel. 

Az általános árverési és részletes szerződési feltételek a vagyon
közösség gazdasági hivatalánál Karánsebesen a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Karánsebes, 1916. évi július hó 10-én. 
A volt 13. számú román bánáti határőrezredből 

(14) alakult vagyonközösség gazdasági hivatala. 
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