
Az „ E r d é s z e t i Lapok" 1915. évi II. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem el lenkező hirdetések kiadatnak. 

D í j s z a b á s . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
rnnél 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. 

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. 

Faeladási h i rde tmény. 1336/1914 szám. — Szecsel község 
(Szeben vármegye) eladja a tulajdonát képező „Bercu Rosu" nevű 
erdőrészben, a m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 1914. évi 
129953/1913/I/A/2. számú rendeletével engedélyezett, 19-55 kat. 
hold területen törzsenként kiszámlált, mintegy 4435 darab 14—27 cm, 
1580 darab 18—37 cm és 258 darab 38—64 cm mellmagasságban 
mért átmérőjű és összesen 2126 m3 kéregnélküli haszonfára, 
valamint 438 m3 tűzifára becsült tölgytörzset 1915. évi február 
hó 24-én d. u. 1 órakor, Szecsel községházánál megtartandó, 
: árt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen. 

Kikiáltási á r : 24.266 K 50 f. 
Bánatpénz: 2427 K. 
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. írásbeli ajánlatokhoz 

a kiirt bánatpénz csatolandó. 
Az általános árverési és szerződési feltételek Szecsel község 

elöljáróságánál és a szelistyevidéki m. kir. járási erdőgondnok
ságnál Nagyszebenben (Só-utcza 7. szám) a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Megjegyeztetik, hogy az eladásra kerülő erdőrész közvetlenül 
a törvényhatósági ut mellett fekszik és attól Orlát vasúti állomás 
5*2 km Szelistye vasúti állomás 6 0 km távolságra van. 

Szelistye, 1914. évi október hó 25-ín. 
(1. III. 2.) A járási főszolgabíró* 



Termelt haszonfa és tűzifa eladása. (A tő mellett saran-
golva.) 6709/1914. szám. — A rájicsi kir. erdőgondnokság 21/1. sz. 
Babingjol védkerületének 3. és 4. tagjában mintegy 34 kat. holdon 
kitermelt 19113 /?z3 tölgy-, 2975 m3 szil- és 370 m3 kőrishaszonfa, 
valamint 2825 ürm különböző fanemü tűzifa 11.147 K 84 f ki
kiáltási ár mellett az 1915. évi január hó 18-án délelőtt 10 órakor 
a vinkovczei kir. főerdőhivatalnál, zárt Írásbeli ajánlati verseny
tárgyalás utján, egy csoportban eladásra bocsáttatik. 

Az írásbeli ajánlatok 1915. évi január hó 18-án délelőtt 10 óráig 
nyújtandók be a vinkovczei kir. főerdőhivatalnál, hol a részletes 
árverési és szerződési feltételek is beszerezhetők. 

Vinkovczi, 1914. évi deczember hó 27-én. 
(2) Kir. főerdőhivatal. 

Tüzifaeladás. (Vágásban a tő mellett.) 4475/1914. sz. — 
A pécskai m. kir. erdőgondnokság remeteági vágásában termelt, 
összesen 975 ürm különböző választékú kemény és 2307 ürm lágy 
tűzifa, három eladási csoportban, zárt Írásbeli versenytárgyalás utján 
fog eladatni. 

Az ajánlatok 1915. évi január hó 28-án déli 12 óráig nyúj
tandók be az alulirt m. kir. főerdőhivatalnál, hol azok január hó 
29-én d. e. 9 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok és borítékok a m. kir. főerdőhivatalnál Lippa 
(Temes megye) és a m. kir. erdőgondnokságnál Őpécska (Arad 
megye) díjmentesen szerezhetők be. 

Lippa, 1914. évi deczember hóban. 
(3) M. kir. főerdőhivatal. 

Fenyőhasáb-,dorongműfa-éstüzifaeladás.l33538/1914/I/B/l. 
szám. — A Feketegaram völgyében és a mihályteleki erdőgond
nokságban termelt 82 ürm3 fenyőbodnárfa, 600 ürm3 fenyőzsindelyfa 
és 22.324 ürm fenyőhasáb- és dorongműfa és tűzifa, tizenkilencz 
eladási csoportra megosztva, zárt írásbeli ajánlatok utján fog eladatni. 

Az ajánlatok legkésőbb 1915. évi január hó 25-én déli 12 óráig 
nyújtandók be Beszterczebányán a m. kir. erdőigazgatóságnál és 



január hó 26-án délelőtt 10 órakor fognak az erdőigazgatóság 
tanácstermében nyilvánosan felbontatni. 

Árverési feltételek, ajánlati űrlap és boriték, valamint a fa
anyagok részletezését, raktározási helyét és kikiáltási árát feltüntető 
kimutatás a beszterczebányai erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Budapest, 1914. évi deczember hóban. 
(5) A m. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Kisebb mezőgazdasággal kapcsolatos síkvölgyi 6600 holdas 
erdőbirtokunk részére J& JZ? J& 

o k l e v e l e s f ő e r d é s z t 
keresünk, lehetőleg azonnali belépésre. Csakis a törvényszerű 
minősítéssel és mezőgzadasági gyakorlattal is biró egyének 
jönnek figyelembe. Beválás esetén nyugdíjjogosultság. Aján
latok oklevélmásolatokkal, az eddigi működés részletes le
írásával, fizetési igény megjelölésével a M a g y a r Á l t a 
l á n o s K ő s z é n b á n y a R é s z v é n y t á r s u l a t K ö z 
p o n t i i g a z g a t ó s á g á h o z B u d a p e s t , V . K e r . , 
(4) Z o l t á n - u t c a 2 . küldendők. 

Árverési hirdetmény. Breznóbánya szab. kir. város taná
csának folyó évi 84. és 85. szám alatt hozott határozata folytán 
ezennel közhírré teszem, hogy a városi garam-rohoznai és vámos-
jarabói erdőkerületekben 1915—1919. évek folyamán rendszeres 
gazdasági üzemterv szerint kihasználandó haszonfa és luczfenyő-
kéreg 1915. évi február hó 10-én d. e. 10 órakor Breznóbányán a 
városi tanácsteremben megtartandó nyilvános árverésen fog eladatni. 

Az ajánlatok külön, a garam-rohoznai külön a vámos-jarabói 
fára és külön a luczfenyőkéregre teendők. 

Kikiáltási árak tm3-ként: 
1. A garam-rohoznai erdőkerületben: 
a) jegenye- és luczfenyőfáknál tizenöt (15) cm-nyi középső 

átmérőig öt K 50 f (5 K 50 f), 
b) jegenye- és luczfenyőfáknál tizenhat (16) cm középátmérőtől 

felfelé tizenkettő K 50 f (12 K 50 f), 
c) juhar-, kőris- és szilfáknál vastagságra nézve különbség 

nélkül tiz (10) K, 



d) bükkfánál vastagságra nézve különbség nélkül öt (5) K; 
2. a vámos-jarabói erdőkerületben : 
a) jegenye- és luczfenyőfáknál tizenöt (15) cm-wyx középső 

átmérőig négy K 50 f (4 K 50 f), 
b) jegenye- és luczfenyőfáknál tizenhat (16) cm-x\y\ középső 

átmérőtől felfelé hét K 30 f (7 K 30 f), 
c) juhar-, kőris- és szilfáknál vastagságra nézve különbség 

nélkül öt K 40 f (5 K 40 f), 
d) bükkfáknál vastagságra nézve különbség nélkül kettő 

(2) K 80 f. 
garam-rohoznai és vámos-jarabói vágásokban nyerendő lucz-

fenyőkéreg kikiáltási ára évi egyezerötszáz (1500) K. 
Bánatpénz a garam-rohoznai haszonfa vételére tízezer (10.000 K, 

a vámos-jarabói haszonfa vételére háromezer (3000) K és a lucz-
fenyőkéregre egyszázötven (150) K. 

írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, ha fenti bánatpénzzel 
ellátva a szóbeli árverésnek megkezdése előtt az árverelő küldöttség 
elnökénél átadatnak. Később beérkezett, vagy utóajánlatok, valamint 
az árverési feltételektől eltérő ajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

Árverési és szerződési feltételek a városi nagyirodában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Ajánlati űrlapok a városi erdőhivatalnál kaphatók. 
Breznóbánya, 1915. évi január hó 8-án. 

Polgármester helyett: 
(6) Kuhn 

főjegyző. 
Termelt luozkéregeladás. 4820/1914. sz. — A szvarini és 

fenyőházai m. kir. erdőgondnokságokban az 1915. évben terme
lendő luczkéreg 1915. évi február 4-én délelőtt 10 órakor Liptó-
ujvárott a főerdőhivatal hivatalos helyiségében zárt Írásbeli aján
latok utján két csoporban eladásra kerül. 

Az ajánlatok legkésőbben 1915. évi február hó 3-ik napján 
déli 12 óráig nyújtandók be Liptóujváron a m. kir. főerdőhivatalnál. 

A részletes becslésre, továbbá a csoportok beosztására vonat
kozó adatok, az árverési és szerződési feltételek, valamint az aján
lati űrlap és boriték a liptóujvári főerdőhivatalnál beszerezhetők. 

Liptóujvár, 1915. évi január hóban. (7) 



Pályázati h i rdetmény. 1109/1915. szám. — A magyar királyi 
állami vasgyárak központi igazgatósága alá tartozó vajdahunyadi 
magyar királyi vasgyár erdőbirtokainak és szeneléseinek szakszerű 
vezetésére egy erdősegédmérnöki állás kerül betöltésre. 

A pályázóknak ki kell mutatniok: 
1. anyakönyvi kivonatukkal életkorukat; 
2. hogy magyar állampolgárok; 
3 hogy erkölcsi és politikai tekintetben kifogás alá nem esnek; 
4. hogy a selmeczbányai magyar királyi erdészeti főiskolát 

szabályszerűen elvégezték, illetve államvizsgát tettek; 
5. hogy az erdőkezelés és fatarolással és lehetőleg a szenitéssel 

járó munkálatok összes ágaiban gyakorlottsággal bírnak; 
6. hogy hegyvidéki szolgálatra testileg alkalmasak, azaz, hogy 

ép és egészséges testalkattal, különösen pedig jó látó-, halló- és 
beszélőképességgel birnak (hatósági orvosi bizonyítvány); 

7. elfogadható bizonyítványokkal nyelvismereteiket, eddigi 
alkalmaztatásukat s azt, hogy katonai szolgálati kötelezettségüknek 
mikor feleltek meg. 

Az ily módon felszerelt és sajátkezüleg irt pályázati kérvények, 
a fizetési igények tüzetes megjelölése mellett, legkésőbb folyó évi 
február hó 15-ig az alulirt igazgatósághoz (Budapest, X. kerület, 
Kőbányai-ut 21. szám) nyújtandók be. 

Budapest, 1915. évi január hó 11-én. 
(8) Magyar királyi állami vasgyárak központi igazgatósága. 
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