
Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1910. évi XVII. 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 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-
kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

SORA-rendszerü szab. asztallapos és 
hosszfa-szállitó kocsi és csoportfék 

rendszere. 
Gyakorlati tények alapján bebi

zonyult, hogy azon iparvasuti alvázas 
kocsi-rendszerek, melyeknél az ütközők 
és fékező-állványok az alvázakra van
nak szerelve, a legéletveszélyesebb és 
legdrágább üzemet nyújtják. Az ily 
kocsikkal lebonyolitott üzemnél, a fele
lőssé tett üzemtulajdonos, vagy üzem

vezető sohasem tudhatja, mely pillanatban fordulhat elő halálos kimenetelű 
baleset, amiért a törvény a rossz kocsirendszer helyett, őt teszi felelőssé. 

Iparvasutaknál eddig a különféle üzemigények folytán, ezen elavult, 
torzrendszerü kocsikat nem tudták elkerülni. Mig most már a Bóra-féle 
Európaszerte ismert és alkalmazásban lévő, mindenütt kitűnően bevált alvázas 
kocsi- és fékrendszerekkel, azok az összes üzemágaknál kiküszöbölhetők. 

Minden üzemtulajdonos érdeke azt kívánja, hogy a már meglévő régi 
és rosszrendszerü kocsijait Bóra-rendszerre alakittassa át. Uj kocsik beszer
zésénél pedig a régi rendszerűt még ingyen se fogadja el, mert azok drága 
üzemük folytán, úgyis többszörösen megfizettetnék magukat. 

A régi rendszerüeknek Bóra-rendszerüvé való átalakítási költsége 1 óv 
alatt, a teljesen uj kocsik beszerzési ára pedig 3—4 év alatt — az üzemnél 
elért megtakarításokból — amortizálódik*. 

Aki a régi rendszerek hátrányait kikerülni s a Bóra-rendszerek előnyeit 
üzeménél kihasználni akarja, olvassa el ismertető leírásomat, melyet kívá
natra megküldök, hogy megismerhessék azon körülményeket, melyektől 
személyzetük életbiztonsága és üzemük anyagi eredménye függ. 

(1; X X I V . 7.) BÓRA ELEMÉR, Gurahoncz, Arad megye. 



Ili Inlr ldirn 15 s;abadalom. Legmagasabb Vl-
U lOIOfUrUi tüntetések. Gyorsan, könnyen es 
nieebUhatóan dolgozik. Föld.minkálatok a. fiuá-
sokTa, talap izsgálatokra ültet s e rudak e< osz
lopok állttá-ára és sok más czélra. Fúrók 6 0 - 4 0 0 
« V át.n. Na;y munkamegtakarítás. Olcsó árak. 

prospektus £ j a 8 m i n , Hamburg 30. el. Lehmweg 30, Deutschland. 
(2. XII . 7.) 

K O R O N A - F E G Y V E R 
FUkert-fóle szab. külön elzáróval, 
m i n d e n kulturáltamban szabadalmazva, a Jelenkor e l i B n w ^ l e ^ ^ ^ l e ^ . t ü n e b , , 

(4. XII . 2.) 

A korona-fegyver főelönyei lé
nyegben a következők : 

1. K í vü l fekvő , a vadász ré
széről könnyen hozzáférhető, kitű
nően megmunkált aczólzávárzatok, 
egészen kicsiny kakasokkal, melyek 
a závárzat megnyitása alkalmával 
m a g u k t ó l telhúzódnak és biz
tonságba helyezkednek, do azért 
tetszés szerint kézzel is felhúz
hatók ós leereszthetők. 

2. K í v ü l fekvő gyujtószer, 
tehát a lakatrészoknek a visszafelé 
áramló lőporgázok általi megrozs 
dásodása. k i van zárva. 

3. Saját , többször szabadal
mazot t önműködő töltónykidobó, 
mely ellentétben más tölténykido
bókkal Noha sines íVlhuzva, hanem 
csak akkor húzódik fel és működik, 
ha a töltények egyike vagy mind
kettője kilövetett, ép ez okból ezen 
tölténykidobó rendkívül sokáig tart. 

4. A Haját szab. s közvetlenül a l aka t rudak ra beállítható biztonsági závárzat 
mely ellentótben a más fegyvereknél szokásos biztonsági zárral, ahol csak a ravaszok lögzit-
tetnek, valóban megérdemli a biztonsági zár t-lneveióst. 

6. Tisztán e l ső rangú anyagból készült csövek a legjobb aezélból, legújabb felszere
léssel ; a képzelhető l eg jobb lövési e redmények . 

6. A legkisebb részletekig k i t űnő és e lsőrangú k ido lgozás . Azonkívül bár
mely fegyver ellátható Fükert különleges szabadalmazott závárzatával, mely utóbbi a fegyver-
csöveket az eddigelé teljesen szabadon fekvő knlső oldalukon is átfogja s oly erősen tartja, 
akárcsak le volnának csavarva ; ezen závárzat minden fegyverhez, do különösen a füstnélküll 
lőpor használatánál legmelegebben aját Iható. 

A korona- fegyver t , mint vegyescsővü, mint kettösesövü go lyó* Ó K mim 
hármascsövü (Drilling) fegyvert is szállítjuk. 

Ezenkívül telj' s szavatosság mellett szállítunk : 
Kgyszerü vegyesesövtt, vegyescsővü Kock- rendszerü, kaknsnélkiili avagy 

kakasos kettösesövü fegyvereket , Laucaster és If a m m eriess kettösesüvü fegyvereket 
mindenféle kivitelben, D r i l l i ngeke t , cserkész kur tá ly t , Mannl icher-Schönauer-
ismét lő fegyvereket , i smét lőkarabé lyokat , ismét lőpiszto lyokat , valamint min
dennemű vadászati felszerelési cz lbket >•» töl tényeket. 

Valamennyi ko rona- fegyver , nemkülönben a jobbminőségli vadászfegyverek miit. 

n a g y t á v r a belőt t f e g y v e r e k JJJJ-J a wk^w*«ákék^*^nni . 
A fent felsorolt fegyverekre és vadászati felszerelésekre vonatkozó tartalmas árjegy

zéket kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. 

FÜKERT GUSZTÁV ís^^SST": 
Cs. én kir. udv. szállító, Károly Feroncz József és Karoly Ferdinánd őfenségéik kamarai szállítója. 



L A d G F E L D E F V v T ] 
Felsőmagyarországi uradalom erdő-

mérnököt keres. Az állás október 
végével, esetleg előbb is elfoglalható. 
Önéletrajzzal, bizonyitványmásolatokkal 
és fizetési igények megjelölésével ellá
tott folyamodványokat e lap kiadó
hivatala továbbit. (5. II. 2.) 

FÉLSTAfÜLÉsSTA&IL 
GŐZGÉPEK 

•5Z.AB. KAZAHOKOYARTASA 
(3. IX. 5.) 

Er-dész kerestetik méltóságos Qyőry 
Teréz grófnő kisperkátai uradalmába, 
lehetőleg fiatal, nős, kis családdal. Évi 
fizetés 1200 K készpénz, 16 köbméter 
ölfa, 2 drb. tehén, télitartás, nyáron legelő, 

2 drb. magsertés és növendéke egyéves korig, 2 magyar hold 
kukoriczaföld, 2 4 magyar hold burgonyaföld. Lövőpénz. Vadász
terület 6000 hold erdő és mező. 

Kérvények a grófnő Ő méltóságához czimezve, Berényi György 
uradalmi számtartó czimén Kisperkáta, u. p. Nagyperkáta kül
dendők be. (6. II. 2.) 

Tölgyfaeladás tövön. A kricsfalvi nemes közbirtokosság 
(Máramaros megye) a tulajdonát képező Dunavecz nevü erdő
részből, amely Kricsfalva községtől 2—3 km, a legközelebbi, 
bustyaháza-i vasúti állomástól pedig 22 km távolságban fekszik, 
a folyó évi szeptember hó 27-én d. e. 10 órakor Kricsfalván, a 
községházánál megtartandó, zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen elad 1703 drb tölgyfát, amelyek a 
técsői m. kir. járási erdőgondnokság által 1303 m3 kéregnélküli 
haszonfára, 362 ürm3 hasáb- és 477 ürm dorongfára becsültettek. 

Kikiáltási ár 25.773 korona. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
A részletes árverési és szerződési feltételek megtekinthetők 

az alulírott közbirtokossági elnöknél, valamint a técsői m. kir. 
járási erdőgondnokságnál Máramarosszigeten. 

Kelt Kricsfalván, 1910 augusztus hó. 

(7. III. 2.) Kricsfalusi Kricsfalul György 
közbirtokossági elnök. 



Pályázat. Egy somogymegyei hitbizományi uradalomban 
betöltendő a főerdészi állás, mely folyó évi november hó 1-én 
elfoglalandó. Pályázhatnak 45 évnél nem idősebb, magyar .erdé
szeti oklevéllel biró egyének, kik az erdőgazdaság önálló vezeté
sén kivül az apró- és fővad tenyésztésében és ápolásában gyakor
lati ismeretekel birnak. 

Évi kézdőfizetés 4000 korona, mely öt évenként 200 koroná
val automatikusan emelkedik, lődij hasznos vad után mintegy 
400—600 korona. 60 ürméter kemény hasábtüzifa házhoz szállítva, 
naponként 5 liter tej, 4 öreg sertés és szaporulásának nyári legel
tetése, szabad lakás, kert, szolgálati fogat. 

Az alkalmazandó erdőtisztre kötelező, hogy magát nyugdíj, 
rokkantsági dij és özvegyi nyugdíj iránt valamely nyugdíjintézet
nél biztosítsa, az évenként fizetendő biztosítási díj felét — azonban 
legfeljebb 250 koronát — az uradalom fizeti. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények legkésőbb október 
l-ig az „Erdészeti Lapok szerkesztőségéhez nyújtandók be továb
bítás czéljából. (8) 

Tölgyfaeladási hirdetmény. 80759/1910/1 B/3. szám. — 
A draganeczi kir. erdőgondnokság III. és IV. vágássorozataiban, 
összesen mintegy 1182 kat. holdnyi területen előforduló 8578 darab 
koros tölgy és 33.880 darab bükk-, gyertyán- s egyéb törzsek eladása 
iránt 1910. évi október hó 7-én délelőtt 11 órakor a zágrábi 
kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében, kizárólag zárt Írásbeli 
ajánlatok alapján, versenytárgyalás fog tartatni. 

Kikiáltási ár 932.558 korona. 
Az általános árverezési és részletes szerződési feltételek a 

földmivelésügyi m. kir. minisztérium I/B/3. ügyosztályában, 
(V. ker., Zoltán-utcza 16. sz., III. emelet); a zágrábi kir. erdő
igazgatóságnál és a draganeczi kir. erdőgondnokságnál, a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők s kívánatra meg is küldetnek. 
(9) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Tölgyfaeladási hirdetmény. 81228/I /B/3. — A vinkovczei kir. 
főerdőhivatalnál az 1910. évi szeptember hó 28-án délelőtt 9 órakor 
írásbeli versenytárgyalás fog megtartatni az alább részletezett vágások 
tölgy, kőris, szil és egyéb faanyagának tövön való eladása iránt. 





Az ajánlatok a megajánlott vételár öt százalékának ( 5 % ) meg
felelő bánatpénzzel látandók el. 

A versenytárgyalási és szerződési feltételek a vinkovczei kir. 
főerdőhivatalnál tekinthetők meg s kívánatra a nevezett főerdő
hivatal által meg is küldetnek. 

Budapest, 1910. évi augusztus hóban. 
(13) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Két erdőgondnoki állás töltendő be méltóságos gróf Erdődy 
Sándor ur Szentpéterfa és Jánosháza nevü uradalmában. Az állá-
sok október hó elsején már elfoglalhatok. A kellően felszerelt es 
a fizetési igények megjelölésével ellátott folyamodványok Omelto-
ságához czimezve, Dietl Ágoston erdőmérnök-vállalkozó czimen 
Budapest, V., Zoltán-utcza 7. küldendők be. (w) 

Árverési hirdetmény. 308/1910. sz. — Ung megyébe kebe
lezett, Felsőhalas község határában fekvő és a nagyméltóságu 
m. kir. földmivelésügyi minisztériumnak 1908. évi április hó 28-án 
kelt 29292. számú magas rendeletével engedélyezett, rendkívüli 
fahasználat és vétel utján az alábbi erdőbirtokosok tulajdonát 
képező erdőkben, az összes területeken található álló és 18 cm 
mellmagassági átmérő vastagságon felüli bükkfaanyag, amely 

1. a deregnyői volt úrbéresek, mintegy 
81-5 kat. holdján .... . . . 18419 m* 

2. a vajáni volt urb. közös ref. egyház, 
mintegy 48 kat. holdján 10848 „ 

3. a konczházi volt urb. 61 "5 kat. holdján 13899 „ 
4. a magyarmocsári volt urb. és közös közs. 

iskola 63 kat. holdján 14238 „ 
5. a bési volt urb. erdejének, mintegy 

115-5 kat. holdnyi területén 26103 „ 
összesen 369"5 kat. holdon . . . 83507 ni6 

fatömegre van becsülve, 1910. évi szeptember hó 20-ik napjának 
délelőtti 11 órakor, a felsőhalasi községi biró házánál megtartandó 
szó- és Írásbeli, zárt ajánlatokkal egybekötött, nyilvános Il-ik árveré
sen el fog adatni. 



Kikiáltási ár 36.743 korona 08 fillér. 
Bánatpénz 3675 korona. 
Szabálytalanul felszerelt Írásbeli ajánlatok egyáltalában tekin

tetbe nem vétetnek, azonban a szabályszerű Írásbeli zárt ajánlatok 
is csak a szóbeli árverés megkezdése előtt adhatók be. 

A részletes árverési és szerződési feltételek, valamint a becs
jegyzék az ungvári m. kir. járási erdőgondnokság irodájában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Ungvár, 1910. évi augusztus hó 16-án. 

(11) Úrbéri öt elnök. 

Mélt. gróf Zichy Meskó Jakab ur balázsvölgyi (Sáros megye) 
uradalmában „Listi djel" és „Kamjene" erdőrészekben eladásra 
kerül 7931 darab lucz-, jegenye- és vörösfenyőtörzs, mintegy 
3731 ms műfára becsülve és 2222 darab lucz-, jegenye- és vörös
fenyő rudfa. 

Kikiáltási ár 18.762 korona 35 fillér. 
Ajánlatok a gróf ur őméltósága czimére Füles (Sopron m.) 

teendők. (12) 

Pályázat erdőőri állásra. 3017/1910. sz. — Pályázatot hir
detek egy erdőőri (II. oszt. altiszti), előléptetés esetén egy I. oszt. 
erdőlegényi, egy II. oszt erdőlegényi, egy I. oszt. segéderdőőri és 
egy II. oszt. segéderdőőri állásra. 

Pályázók az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában körülirt szak
képzettséget, az államerdészet szolgálatába újonnan belépni kívánók 
ezenfelül még ép és erős testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő-
és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos, 
avagy honvédtörzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint 
életkorukról és illetőségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelv
ismereteikről, katonai kötelezettségükről szóló bizonyítványokkal 
felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket folyó évi szeptember hó 
30-ig a szászsebesi m. kir. erdőhivatalhoz nyújtsák be. 

Szászsebes, 1910. évi augusztus hó 19-én. 
(14) M. kir erdőhivatal. 



vm 

Faeladás. 129039/1V/D/1. szám. — A boszniai és herczegovinai 
országos kormány az alant megnevezett erdőségekben levő, hozzá
vetőlegesen megállapított famennyiségeket tövön versenytárgyalás 
utján eladja és pedig: 

Az 
eladási 
tárgy 
száma 

Erdőség 

I. és II. 
osztályú 
erdei- és 
luczfenyő 
haszonfa 

Bükk 
haszon- és 

tűzifa 

Vasúti állo
más, mely 
felé a fa

mennyiségek 
gravitálnak 

Leteendő 
bánat
pénz 

koronák
ban 

k ö b m é t e r 

Vasúti állo
más, mely 
felé a fa

mennyiségek 
gravitálnak 

Leteendő 
bánat
pénz 

koronák
ban 

I. Ravna 
planina Pale 228.000 35.000 7.500 

II. Qornja 
Praéa 420.500 1,025.000 

;i 
va

sú
t 

26.000 

III. Donija 
Praéa — 554.000 

o 
ke

le
l 

7.000 

IV. Bogovié 
planina 151.000 — 

Sa
ra

je
v 

2.900 

V. Romanija 
Mokro 265.000 65.000 6.500 Romanija 
Mokro 

Az Írásbeli lepecsételt ajánlatok 1 koronás boszniai bélyeggel 
és az előirt bánatpénzzel ellátva, egy-egy erdőterület összes eladásra 
kerülő famennyiségeire külön szólhatnak és legkésőbb 1910. évi 
október hó 20-ig d. e. 10 óráig az országos kormánynál nyúj
tandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, ajánlati minta és a 
versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál Sarajevoban 
tekinthetők meg, hol megkeresés esetén szóbeli tájékoztatások is 
adatnak. 

Sarajevo, 1910. évi augusztus hó 10-én. 
(15) A boszniai és herczegovinai országos kormány. 

Faeldási hirdetmény. 13/1910. urb. — A petrillai volt 
úrbéresek birtokossága a fölmivelésügyi miniszter ur 1910. évi 
11146/I/A/2. számú engedélye folytán a „Reskola míirc" és » Reskola 



mike" nevü erdőrészekben mintegy 354 - 4 kat. holdon törzsenkénti 
felvétel alapján kéreg nélkül, és a termelési és szállítási apadások 
levonásával 43.589 köbméterre becsült luczfenyő-haszonfatömeget 
1910. évi október hó 8-án délelőtt 10 órakor Petrilla község kör
jegyzői hivatalában tartandó nyilvános szóbeli és zárt írásbeli 
ajánlati versenynyel összekötött árverésen el fogja adni. 

Kikiáltási ár 238.000 kor., azaz kettőszázharmincznyolczezer kor. 
Bánatpénz 23.800 kor., azaz huszonháromezernyolczszáz korona. 
A fatömeg becsáron alul nem fog eladatni. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
A zárt Írásbeli ajánlatok ivenként egykoronás bélyeggel s a 

kikiáltási ár 10%-át kitevő összegnek a dévai m. kir. adóhivatal 
pénztárába történt letétbehelyezéséről szóló nyugtával látandók el, 
továbbá a megajánlott vételárt számjegyekkel és szóval is tisztán 
fel kell tüntetniök s ajánlattevő határozottan kijelölni tartozik azt is, 
hogy az árverési és szerződési feltételeket ismeri, azokat elfogadja 
es azoknak magát aláveti. 

A kellően fel nem szerelt, elkésve beérkező vagy a meg-
állapitott feltételektől eltérő kikötéseket tartalmazó ajánlatok figye
lembe nem vétetnek. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a petrillai volt 
úrbéresek elnökénél, a petrozsényi m. kir. járási erdőgöndnokság-
nál és a dévai m. kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Petrilla, 1910. évi augusztus hó 22-én. 
(16) Sorbán István, 

a petrillai volt úrbéres 
birtokossá^ elnöke. 

Hirdetés kötélszáll i tásra. 5100/1910. sz. — A máramaros
szigeti m. kir. erdőigazgatóság 1911., 1912. és 1913. évi tutaj
kötélszükségletének biztosítására 1910. évi szeptember hó 20-án 
d. e. 11 órakor az erdőigazgatósáynál zárt ajánlati versenytárgyalás 
fog tartatni. 

Versenyezni kívánók felhivatnak, hogy szabályszerű ajánlatai
kat, amelyekben a száraz és kátrányozott kötelekért kilogrammon
ként kívánt ár küiön-külön számokkal és betűkkel kiírandó, kettő
ezernégyszáz (2400) korona bánatpénzzel felszerelve és a szállítani 



kívánt kötélmintáikat 30 cm hosszúságban, külön csomagban a 
versenytárgyalás megkezdése előtt az erdőigazgatóságnál nyújtsák be. 

A versenytárgyalási feltételek a máramarosszigeti erdőigaz
gatóság kiadójában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Faeladási hirdetmény. 142 1910. eg. sz. — Barcza-Rozsnyó 
község „Hinter der Burg" nevü bükktüzifa rendes évi vágásában 
termelt 1178 öl hasáb- és 188 öl dorong- és galyfa f. évi szeptember 
hó 10-én d. e. 11 órakor Barcza-Rozsnyó községházánál nyilvános 
szóbeli és zárt írásbeli ajánlattal egybekötött árverésen fog eladatni. 

A hasábfa ára ölenként 12 korona, a dorong- és galyfa öle 6 
koronában állapíttatott meg. Bánatpénz 1 0 % . Árverési és kiszállítási 
feltételek a községi irodában betekinthetők. 

A vágás a községi vasúti állomástól 3—5 kilométerre van. 
Barcza-Rozsnyó (Brassó megye), 1910. évi augusztus hó 16-án. 

Bükkfaeladás tövön vasutépitósi kötelezettséggel. A bustya
házai m. kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó dombói m. kir erdő
gondnokság tereseipataki erdőségei „A" üzemosztály IV. vágás
sorozatának 17., 18., 19., 2 0 . tagjaiban, valamint az V . vágássorozat 
2 3 . tagjában egészben 1 5 0 0 kat. hold területen levő bükk- és egyéb 
lombfának 10 évi kihasználás és vasútépítés kötelezettsége mellett 
terület szerinti leendő eladása czéljából, a bustyaházai m. kir. 
erdőhivatalnál, 1910. évi október hó 10-én délelőtt 10 órakor Írásbeli 
zárt ajánlati nyilvános versenytárgyalás fog tartatni. 

Kikiáltási ár kat. holdanként 1 7 5 (egyszázhetvenöt) korona. 
Bánatpénz 1 5 . 0 0 0 (tizenötezer) korona. 
Az árverési feltételek értelmében kiállított Írásbeli zárt aján

latok, melyekhez az ajánlat benyújtója által az általános árverési 
és szerződési feltételeknek közjegyző előtt aláirt példánya is 
becsatolandó, legkésőbben a versenytárgyalást megelőző napnak 
délutáni 5 órájáig nyújthatók be a bustyaházai m. kir. erdőhivatalhoz. 

Az árverési és szerződési feltételek, valamint az ajánlathoz 
felhasználható űrlapok a bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál meg
tekinthetők, illetve megszerezhetők. 

(17) 
Magyar kir. erdőigazgatóság. 

(18 ) Bosch János 
községi biró. 

(19) Magyar királyi földmivelésügyi miniszter. 
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