
Az „Erdészeti Lapok1' 1915. évi XVII-XVIII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

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

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagj 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milMméterenkint 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 me l l ék l e t ek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Faeladási hirdetmény. Gróf Zichy Béla jószágigazgatósága 
f. évi október hó 15-én délelőtt 11 órakor zárt Írásbeli ajánlatok 
utján eladja a vrászlói uradalomhoz tartozó Kopetlanszky nevü, 
mintegy 39 magyar hold kiterjedésű erdőrészben mintegy 3600 m3 

erdeifenyő mű- és tűzifára becsült fakészletet tövön az erdőn egy, 
esetleg két évi kitermelésre. 

Kikiáltási ár 35.000 K, bánatpénz 3500 K, mely összeg vagy 
készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban a budapesti köz
ponti jószágigazgatóságnál (IV., Ferencz-József-rakpart 27. szám) 
leteendő, vagy a zárt írásbeli ajánlattal egyidejűleg postán be
küldendő. 

A részletes szerződési feltételek a fenti jószágigazgatóságnál, 
vagy a gamás-tuskósi (Somogy vm.) uradalmi erdőfelügyelőségnél 
betekinthetők. 

Az erdő a Déli vasút komárvárosi állomástól 10—12 km-nyivt 
fekszik, hová lóüzemre berendezett iparvasut vezet, mely esetleg 
vevőnek használatára állhat. 

A területért és fatömegért az uradalom nem szavatol, ellenben 
az erdő megtekinthető és felbecsülhető. Érdeklődőkért az érkezési 
idő bejelentésére kocsit küld a komárvárosi (Déli vasút) állomásra 
a vrászlói (u. p. Nemesvid, Somogy vm.) főintézőség. 



Ez uradalom fentartja magának a jogot az ajánlattevők 
között szabadon választani, vagy ha megfelelő ajánlat nem tétetnék, 
az erdőt egyátalában el nem adni. 

Budapest, 1915. évi augusztus hó 15-én. 
(1) Uradalmi jószágigazgatóság. 

Fenyő-, bükk -é s egyéb lombfa e ladásatövön. 25780/915.sz. — 
A biszterei m. kir. erdőgondnokság 1916—1920. évi 675 kat. hold 
kiterjedésű vágásainak összesen mintegy 124.173 tömör m3-re 
becsült fatermése zárt Írásbeli ajánlatok mellett nyilvános verseny
tárgyaláson eladásra kerül. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 1915. évi október hó 6-án délután 
5 óráig nyújtandók be az orsovai m. kir. erdőhivatalhoz Herkules
fürdőre czimezve, ahol s azok az erdőhivatal helyiségében a következő 
napon délelőtt 11 órakor nyilvánosan fognak felbontatni. 

A részletes becslés adatai, árverési és szerződési feltételek, 
valamint ajánlati űrlapok és borítékok az orsovai m. kir. erdőhivatal
nál Herkulesfürdőn szerezhetők be. 

Budapest, 1915. évi augusztus hóban. 
(2) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faeladási h i rde tmény. Zsidve község elöljárósága közhírré 
teszi, hogy Zsidve község határában a „Reisernwald" dűlőben (Kis-
küküllő vármegye, posta és vasúti rakodóállomás Zsidve, kis-
küküllővölgyi helyi érdekű vasút) fekvő erdejében rendkívüli 
eladásra engedélyezett 4066 darab tölgyfát folyó évi szeptember 
hó 23-án d. e. 9 órakor a községházánál tartandó zárt Írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyilványos árverésen elad. 

A fák 4 vastagsági osztályba vannak besorozva: 
16—24 cm vastagsági átmérővel bí r : 605 darab 
26—34 „ b . M 2425 
36—44 „ „ „ „ 885 
46—92 „ „ „ „ 151 „ 

tartalmaznak 2497 m3 műfát, 530 m3 dorongfát s 158 m3 galyfát. 
Kikiáltási ár: 27.806 K 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%>-a. 



A községi elöljárósághoz beadandó zárt ajánlatokhoz a kiirt 
bánatpénz csatolandó. 

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az erdők a vasúti rakodóállomástól mintegy 2 kilométer

nyire feküsznek. 
Megjegyeztetik, hogy a kitüntetett fák mintegy 100 kat. 

holdnyi legelőerdőben hátrahagyott csoportokat képeznek. 
A felvételi s becslési munkálatok a dicsőszentmártoni járási 

erdőgondnokság irodájában, az árverési feltételek pedig ugyanott 
s a községi elöljáróságnál tekinthetők meg. 

Zsidve, 1915. évi augusztus hó 23-án. 
Zoppelt Samu (3) Wegende Martin 

községi jegyző. községi biró. 

Bükkfaárverési h i rde tmény . 200/1915,C. szám. — A volt 
13. számú román bánsági határőrezredből alakult vagyonközösség 
kerületéhez tartozó teregovai erdőgondnokság „C" gazdasági 
osztály II. vágássorozat III. tag. 1., 2., 3. és 4. erdőrészeiben 580 
kat. holdnyi területen álló bükkfaállomány tövön az erdőn ez évi 
október hó 15-én a vagyonközösség gazdasági hivatalánál Karán
sebesen megtartandó nyilvános versenytárgyaláson, zárt Írásbeli 
ajánlatok utján el fog adatni. 

Kikiáltási ár kataszteri (1600 öles) holdanként 400 (négyszáz) 
korona, amely áron alól az erdő nem adatik el. 

Venni szándékozók felhivatnak, hogy 20.000 (húszezer) korona 
bánatpénzzel felszerelt zárt írásbeli ajánlatukat ez évi október hó 
14-ig d. u. 4 óráig alulírott gazdasági hivatalnál nyújtsák be, 
ahol is azok ez évi október hó 15-én délelőtt 11 órakor nyilvá
nosan bontatnak fel. 

A részletes árverési és szerződési feltételek és a becslési 
adatok a vagyonközösség gazdasági hivatalánál Karánsebesen, 
valamint a vagyonközösségi erdőgondnokságnál Teregován a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők; ez ajánlathoz szükséges űr
lapok és borítékok ugyanott díjtalanul bocsáttatnak az ajánlat
tevők rendelkezésére. 

Karánsebes, 1915. évi augusztus hó 27-én. 
A volt 13. számú román bánsági határőrezredből 

(4) alakult vagyonközösség gazdasági hivatala. 



Faeladási h i rdetmény. 607/915. sz. — A gelenczei állandó 
közösségben maradt birtokosok, továbbá Ozsdola község, ozsdolai 
állandó községben maradt birtokosok, ozsdolai róm. kath. egyház 
és ozsdolai községi iskolának „Putna" völgyére hajló és egy 
összefüggő területet képező erdeiből 1916. évi január hó 1-től 
számított 10 (tiz) év alatt kihasználandó s az alábbi kimutatásban 
kitüntetett fakészleteknek tövön való eladása iránt Ozsdolán a 
községházánál. 1915. évi október hó 28-án d. e. 11 órakor Három
szék vármegye közigazgatási gazdasági albizottsága jóváhagyásá
nak fentartása mellett, zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli 
nyilvános árverés fog tartatni. 
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Zárt irásbeii ajánlatok az összes fakészletre együttesen, vagy 
az egyes tételek alatti fakészletekre külön-külön is tehetők. 

Az ajánlatok a felsorolt birtokosok törvényes képviselőihez, 
vagy az árverés napján a szóbeli árverés megkezdése előtt az ár
verező bizottság elnökéhez nyújtandók be. 

Ajánlattevő a szabályszerű bélyeggel ellátott és a megajánlott 
vételár 10 (tiz) %-át kitevő bánatpénzzel felszerelt irásbeii aján
latában, melyben a megajánlott vételár összege szóval és szám-



jegyekkel is tisztán kiírandó, határozottan kijelenteni tartozik, hogy 
az árverési és szerződési részletes feltételeket ismeri és azoknak 
magát aláveti. 

Utó- és távirati, valamint olyan ajánlatok, melyek ezen fel
tételeknek nem felelnek meg, vagy pedig a megállapított eladási 
feltételektől eltérő kikötéseket tartalmaznak, figyelembe vétetni 
nem fognak. 

Szóbeli árveréshez ajánlattevő az általa megajánlott vételár
összeg 10 (tiz) %-át bánatpénz gyanánt letenni tartozik. A favételár 
vevő által a fentebb felsorolt erdőbirtokosok javára közvetlenül a 
kézdivásárhelyi m. kir. adóhivatalba lesz befizetendő. 

Az árverési és szerződési részletes feltételek a birtokosoknál, 
valamint a sepsiszentgyörgyi m. kir. állami erdőhivatalnál, a 
kovásznai és a kézdivásárhelyi m. kir. járási erdőgondnokságoknál 
a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Ozsdola, 1915. évi szeptember hó 1-én. 

Gelenczei közbirtokosság részéről: 

János Lajos s. k. Lukács Gergely s. k. 
k. b. elnök k. b. jegyző. 

Ozsdola község, községi iskola és közbirtokosság részéről: 

Zsögön István s. k. Szőcs Áron s. k. 
k. biró, k. b. elnök. k. jegyző, k. b. jegyző. 

Ozsdolai róm. kath. egyház részéről: 

(5) Bögözi István s. k. 
m. biró. 

Tölgy- és bükkfaeladási h i rde tmény . 1058/1915. szám. — 
Brassó vármegyében Apácza község 1915. évi október hó 20-án 
délután 4 órakor a községi irodában nyilvános szóbeli és zárt 
Írásbeli ajánlat utján elad 7150 darab műszaki czélokra alkalmas 
tölgyfát, mely a hivatalos becslés szerint 2527 -34 tömörköbméter 
kéreg nélküli műfát, 309-83 ürköbméter hasábfát, 1061-77 ürköb-
méter dorongfát és 1507*04 ürköbméter galyfát és forgácsot tartalmaz, 
továbbá 558-25 tömörköbméter bükkműfát, 7351*27 ürköbméter 
bükk hasábfát és 827 -97 ürköbméter bükkdorongfát. 



A hivatalosan megállapított becsár 44.486 K 93 f, melynek 
10°/o-a bánatpénzül az árverezést vezető kezéhez leteendő. 

Az erdőrész a magyar királyi államvasutak apáczai állomásától 
mintegy 5—6 kilométer távolságra fekszik. Utak és fuvarviszonyok 
elég jók. 

A részletes becslés, valamint az árverezési és szerződési fel
tételek alulírott községi elöljáróságnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Apácza (Brassó megye), 1915. évi augusztus hó 31-én. 
(6) Az elöljáróság. 

Bükkmakktermést 
kéreg 
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Árverési h i rde tés . 2108/1915. szám. — A nagymarosi m. kir. 
erdőgondnokság remetevölgyi kőbányájának az 1915. évi október 
hó l-jétől 1918. évi szeptember hó 30-ig terjedő három évi idő
tartamra való bérbeadására f. évi szeptember 28-án délelőtt 10 
órakor Gödöllőn az erdőhivatal székházában zárt Írásbeli verseny
tárgyalás fog megtartatni. 

Kikiáltási ár évi 4000 K. 
Bánatpénz 400 K. 



Az árverési és szerződési feltételek az alulirott m. kir. erdő
hivatalnál, valamint a nagymarosi m. kir. erdőgondnokságnál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Gödöllő, 1915. évi augusztus hó 18-án. 
(9) Magy. kir. erdőhivatal. 

Tölgyfaeladás. A segesvári luth. egyház 1915. évi szeptember 
hó 28-án délelőtt 10 órakor a segesvári városi erdőhivatal irodá
jában tartandó nyilvános szó- és zárt Írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött árverésen eladja a Segesvár határában fekvő erdeje »C" 
üzemosztályában rendkívüli kihasználásra1; engedélyezett 356 drb 
tölgyfáját, melyben 427 m3 mű- és 794 m3 tűzifa találtatott. 

Kikiáltási ár 11.500 K, melyen alól a fa nem adatik el. 
Bánatpénz 1150 K. 
Zárt irásbeii ajánlatok csakis a szóbeli árverezés megkezdése 

előtt fogadtatnak el. Részletes árverezési és szerződési feltételek a 
segesvári m. kir. járási erdőgondnokság irodájában megtekinthetők. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

Segesvárt, 1915. évi szeptember hó 2-án. 
(10) Az egyházi erdő kezelősége. 

Faeladási h i rde tmény. 245/1915. szám. — A kalocsai érsek
ség folyó évi erdővágásainak eladása, valamint az irtásföldek bérbe
adása tárgyábani versenytárgyalás folyó évi szeptember hó 27-én 
délelőtt 9 órakor fog megtartatni Kalocsán az érsekuradalmi 
igazgatóságnál. 10% bánatpénzzel ellátott ajánlatok nevezett nap 
délelőtt 10 óráig az érsekuradalmi főpénztárnál benyújtandók. 

Érdeklődők az eladásra kerülő vágások részletes kimutatásáért 
és árverési föltételekért alulirott erdőhivatalhoz forduljanak. 
(11) Érsekuradalmi erdőhivatal, Kalocsa. 

T e r m e l t f e n y ő h a s z o n f a e l a d á s . (Fővölgyi rakodón.) 
106762/1915/í/B/l. szám. — A dobrócsi erdőgondnokságban 
termelt és a feketegaramvölgyi iparvasut menti dobrócsi rakodóra 
hozott 2836 90 ni3 fenyőhaszonfa, négy eladási csoportra megosztva, 
zárt irásbeii ajánlatok utján fog eladatni. 



Ajánlatok legkésőbb 1915. évi szeptember hó 27-én déli 
12 óráig nyújtandók be Beszterczebányán a m. kir. erdőigazgató
ságnál, ahol azok szeptember hó 28-án délelőtt 10 órakor fognak 
nyilvánosan felbontatni. 

Árverési feltételek, a faanyag csoportosítását, a kikiáltási árakat 
és bánatpénzeket feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boriték a 
beszterczebányai erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Budapest, 1915. évi szeptember hóban. 
(12) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Fenyőtutajf aeladás. (1000 m3-es részletekben.) 107098/1915/I/B/l. 
szám. — A máramarosszigeti m. kir. erdő igazgatóság és a bustya-
házai m. kir. erdőhivatal erdőgondnokságaiból az 1915. évben 
részben letutajozott, részben letutajozandó mintegy 25.000 m3 

1913. évi termelésű lucz- és jegenyefenyőhaszonfa Máramaros-
szigeten az erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 1915. évi 
szeptember hó 27-én (huszonhetedikén) d. e. 10 órakor zárt írás
beli ajánlatok utján eladásra kerül. 

Az ajánlatokat az árverést megelőző napon délután 4 óráig 
kell a máramarosszigeti erdőigazgatóság, illetve a bustyaházai 
erdőhivatalnál benyújtani. Az ajánlatok az erdőigazgatóságnál a 
fentebb megjelölt napon délelőtt 10 órakor nyilvánosan fel
bontatnak. 

A csoportok beosztását és kikiáltási árait feltüntető kimuta
tások, valamint a részletes versenytárgyalási feltételek, ajánlati 
űrlapok és borítékok a nevezett erdőigazgatóság, illetve erdő
hivatalnál beszerezhetők s ugyanezek az illető kerületbeli erdő- és 
faraktárgondnokságoknál megtekinthetők. 

Budapest, 1915. évi augusztus hó. 
(13) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Diófarönkőket kis és nagyobb mennyiségekben veszek. 
Ajánlatokat „Készfizető" alatt a kiadóhivatalhoz kérek. (14. III. 1.) 

Nyár-, nyir- , hárs- , éger-, gesztenye-stb.fákat, valamint fenyő-
és tölgybányafát most jó áron értékesíteni lehet, hrdeklődők fordul
janak „A. Z." alatt a kiadóhivatalhoz. (15. III. 1.) 



Fenyőhaszonfaeladás. (Terület szerint és házilag termelve 
rakodókon.) 492/1915. sz. — Az árvái közbirtokossági uradalom tulaj
donához tartozó, alább megnevezett erdőgondnokságok kerületé
ben az 1915. és 1916. évben értékesítésre kerülő haszonfatermés, 
az alábbi csoportosítás szerint, zárt Írásbeli ajánlatok mellett, ver
senytárgyalás utján el fog adatni, mely alkalommal ugyancsak 
egy évre az alább megjelölt fürészművek is bérbe adatnak. 

Az ajánlatok folyó évi október hó 25-ik napjának déli 12 
órájáig az uradalmi igazgatóságnál nyújtandók be. 

Eladásra kerül: 
I. a párniczai erdőgondnokság 37 -3 kat. hold 1915. évi vágás

területén álló és 1916. évben döntendő fenyőhaszonfa, tövön az 
erdőben, terület szerint; 

II. az árvaváraljai erdőgondnokság 56'5 kat. hold 1915. évi 
vágásterületén álló és 1916. évben döntendő fenyőhaszonfa tövön, 
az erdőben, terület szerint; 

III. a vitanovai erdőgondnokság 31*1 kat. hold 1915. évi 
vágásterületén álló és 1916. évben döntendő fenyőhaszonfa tövön, 
az erdőben, terület szerint, a vitanovai viziműfűrész bérlete mellett; 

IV. a polhorai erdőgondnokság 74 -0 kat. hold 1915. évi 
vágásterületén álló és 1916. évben döntendő fenyőhaszonfa, tövön 
az erdőben, terület szerint, a polhorai gőzfűrész bérlete mellett, és 

V. a podbjeli erdőgondnokságban 1915. évben házilag ki
termelt és az 1915/16. években a rakodókon átadandó mintegy 
14—15.000 niA fenyőhaszonfa. 

A versenytárgyalási és a részletes szerződési feltételek, az 
eladási csoportokat, kikiáltási árakat és a bánatpénzeket tárgyaló 
kimutatás, ajánlati űrlap és boriték 1915. évi október hó 1-től az 
uradalmi igazgatóságnál, a terület szerint tövön értékesítendő 
vágások becslési adatai azonban már a jelen hirdetmény közzé
tétele után, az uradalmi erdő hivatalnál Árvaváralján szerezhetők be. 

Árvaváralja, 1915. évi szeptember hó 4-én. 
(16) Uradalmi igazgatóság. 

Nyulakat , szarvasokat, őzeket és foglyokat bármily mennyiség
ben a legjobb árak mellett vasáról Rudolf Faludi vadkereskedő Wien, 
XIX. Döblingerhauptstrasse 35. Idényzárlatokat is eszközöl. (17) 



Tölgy- és bükkfaeladási hirdetés . 1471/915. sz. — Brassó 
vármegyében Krizba község 1915. évi október hó 18-án délután 
4 órakor a községi irodában nyilvános szóbeli és zárt irásbeii 
ajánlat utján elad 10.017 drb. műszaki czélokra alkalmas tölgyfát, 
mely a hivatalos becslés szerint 4580*94 tm3 kéregnélküli műfát, 
133671 ürm3 hasábfát, 796-89 ürm3 dorongfát és 6416-17 ürm3 

galyfát és forgácsot tartalmaz, továbbá 2204 drb. bükkfát, mely 
837-52 ürm3 hasábfát és 573-04 ürm3 dorongfát tartalmaz. 

A hivatalosan megállapított becsár 61.717 K 78 f., melynek 10 
százaléka bánatpénzül az árverést vezető kezéhez leteendő. 

Az erdőrész a magyar királyi államvasutak földvári állomásától 
mintegy 14 km-re fekszik. Utak és fuvarviszonyok kitűnőek. 

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

A kihasználási idő és fizetési feltételek a hadiállapotra való 
tekintettel megállapítva. 

Krizba, 1915. évi szeptember hó 2-án. 
(18) A községi elöljáróság. 

Tölgyfaeladás. A tiszakarácsonyfalvi volt úrbéres birtokosság 
Tiszakarácsonyfalva községházánál 1915. évi október hó 21-én 
d. e. 9 órakor megtartandó, zárt irásbeii ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen eladja a nagyméltóságú m. kir. föld
mivelésügyi miniszter 1914. évi 84447. számú rendelete értelmé
ben a tulajdonát képező és 1911. évi 131818. szám alatt jóvá
hagyott rendszeres gazdasági üzemterv szerint kezelt erdejének 
7. és 8. számú, összesen mintegy 32 -9 kat. holdnyi részletén talál
ható sorszámmal ellátott 1721 drb., hivatalos becslés szerint 
1005 m3 tölgy műfát és 476 m3 tölgytüzifát. 

Kikiáltási ár 25.400 K. Bánatpénz 2540 K- Az erdő a nagy-
bocskói vasúti állomástól 4 km-x\y\xe fekszik. Az árverési és szer
ződési feltételek betekinthetők a máramarosszigeti m. kir. járási erdő
gondnokságnál és a tiszakarácsonyfalvi volt úrbéresek elnökénél. 

Tiszakarácsonyfalva, 1915. évi szeptember hó 5-én. 
j [19j Babinecz Vaszily 

urb. elnök. 
cl£ c 3 £ cJt 
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