
Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1910. évi XXL 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 milliméteren kint 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. 

BÚRA-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 lebonyolított 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 
Burópaszerte 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 év 
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 . 9.) BÓRA ELEMÉR, Gurahoncz, Arad megye. 



XII. 9.) 

Prospektus 
dij ahnul. 

Ili fhlrlfllrri 1 5
 szabadalom. Legmagasabb ki-UJ IUIUIUIUI tüntetések. Gyorsan, könnyen és 

megbízhatóan dolgozik. Földmunkálatokra. fúrá
sokra, talajvizsgálatokra, ültet sre, rudak és osz
lopok állítására és sok más czélra. Fúrók 60—400 
*%» átm. Najy munkamegtakarítás. Olcsó árak. 

E. Jasmin, Hamburg 30. el. Lehmweg 30. DeutscMand. 

fLAflGFELDEfWl 
iCErOÍAft ES VASÖNTÖDE 

U D A P r J S T s e . 

FELSTABILÉSSTABIL 
GŐZGÉPEK 

ÍZ. AB. KAZAttOKOYARTAS A 

Faeladás. 115514. sz. — A boszniai 
és herczegovinai országos kormány 
Kljuc erdőgondnokság határában fekvő 
Klekovaőa (Srnetica) nevü erdőterüle
téről 3000 (háromezer) bükktörzset, 
55 cm mellmagassági vastagságtól 
(kéreggel együtt mérve) fölfelé, tövön, 
versenytárgyalás utján elad. 

Ezen bükktörzsek a természetben 
1—3000. folyó számokkal vannak meg
jelölve. Köbtartalmuk hozzávetőlegesen 
7265 m3 haszon fára és 7615 m3 tűzifára 
van becsülve. 

Az egy koronás boszniai bélyeggel és 1200 K bánatpénzzel 
ellátott, a törzsenkénti árajánlatot tartalmazó Írásbeli zárt ajánlatok, 
melyeknek az eladásra kiirt összes törzsek számára kell szólni, 
legkésőbb 1910. évi november hó 19-én délelőtt 10 óráig az orszá
gos kormánynál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, valamint az ajánlati minta 
és a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál Sarajevóban 
megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájékoztatások is adatnak. 

(3. IX. 7.) 

(5. III. 3.) Bosznia cs Herczegovina országos kormánya. 

Telefon 

135—16. 
M i n d e n 
n e m ű 
v a l a m i n t 

rönkfát és faanyagot, 
nyersfabotokat 2s£2í! 

r m. m m w . m 

Telefon 

135—16. rönkfát és faanyagot, 
nyersfabotokat 2s£2í! 

r m. m m w . m 
— 

Sürgöny-
cz im: 

„Hanflelius" 

B u d a p e s t , v . , m é r l e g - u . 2 . (Gresnam-palota). 

E r d ő k e t , faanyagokat k í v á n a t r a m e g t e k i n t e k . 
(7. X X I V . 2.) 

SürgÖny-
ozim: 

„Hanflellus" 



Tölgymakk. 125 métermázsa kocsánytalan tölgymakk Quercus 
seniliflora és 75 métermázsa kocsányos tölgymakk Quercus pedun-
culata jó csiraképes minőségben megvételre kerestetik. 

Ajánlatok Junghans E. erdőgondnoksága czimére Lunkaszprie, 
u. p. Dobrest, Bihar megye intézendők. (8. II. 2.) 

I K S ? t ö l g y m a k k o t , JÉ 
. . . . . . . . . . . . k i t ű n ő o s i r a k é p e s s é g ü I 

4 í í l n t > n l i i I n m h l n u n l í i m i i i m n l n o m n n w l / o t tűlevelű, lomblevelű gyümölcsmagvakat. 
í Több millió saját nevelésű tűlevelű, lomb- ™ 
I levelii c s e m e t é t , :s d iszfát , s o r f á t , j 
I g y ü m ö l c s v a d o n c z o t párosításhoz. Csi - • 
' c s ó k á i , v a d g e s z t e n y é t vadetetésre szállít: p 

Á S Z Á R I ÉS K I R Á L Y I 
U D V A R I S Z Á L L Í T Ó , FARAGÓ BELA c s A s z A m É s K I R Á L Y I 

Z A L A E G E R S Z E G . 

Á r j e g y z é k e t s z í vesen k ü l d ö k ! "*i I 
(4. ív. 3.) mm 

Pályázati hirdetmény. A gróf Schönborn-Buchheim Frigyes 
Károly munkácsi és szentmiklósi uradalmak alulírott igazgatósága 
egy erdőgyakornoki állásra pályázatot hirdet. 

Az erdőgyakornok évi fizetése 1400 K, természetbeni lakás 
vagy 200 K lakbér, 12 ürméter tűzifa a házhoz szállítva és a 
külső szolgálatnál megfelelő ellátás. 

Pályázni kivánók felhivatnak, hogy a selmeczbányai erdészeti 
főiskola bevégzését igazoló leczkekönyvvel felszerelt és sajátkezüleg 
irt kérvényeiket folyó évi november hó végéig alulirt uradalmi 
igazgatósághoz Munkácsra nyújtsák be. 

Munkács, 1910. évi október hó 10-én. 
(10. II. 1.) Uradalmi igazgatóság. 



U r i r u h á k k é s z í t é s é h e z v a l ó 

JÚ BRÜNNI POSZTÚT ÉS LODENT 
legjutányosabb gyári árakon szállít 

ETZLER é s DOSTAL, Brünn 
S c h w e d e n g a s s e 5 / z . 

Számos magyar erdöhivatai egyenruhaszövet szállítói 
A gyárból való közvetlen bevásárlás nagy előnnyel jár. 
Dus mintagyiijtemény az őszi és téli évszakra, megtekintésre bérmentve. 

^ S 5 ^ ^ ^ Magyar levelezés. ^t-^^i^ 
(6. VI. 3.) 

Pályázati hirdetmény. 617 1910. sz. — Sopron vármegye 
tekintetes közigazgatási erdészeti bizottságának megbízása alapján 
az ágfalvi és nagyczenki kerületi erdőőri állásra 800 korona évi 
fizetéssel ezennel pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak az erdőőri állásra 24 évet betöltött és 35 évnél 
nem idősebb okleveles erdőőrök. 

A folyamodók kérvényei sajátkezüleg írandók és 1910. évi 
november hó 12-ig az alanti hivatalhoz adandók be. 

A kérvényhez csatolandó: 1. erdőőri oklevél, 2. keresztlevél, 
3. orvosi bizonyítvány, 4. szolgálati bizonyítvány, 5. erkölesi bizo
nyítvány. A magyar nyelvnek szóban és írásban való tudása 
elengedhetetlen kellék, a német nyelv tudása pedig előnyt biztosit 
a pályázónak, azért a folyamodó kérvényében ezen képességét fel
sorolni köteles. 

Amennyiben okleveles egyén nem pályázik, jó minősítéssel 
biró kiszolgált katona-altisztek és csendőrök kérvénye is figyelembe 
lesz véve. 

Sopron, 1910. évi október hó 11-én. 

(11) M. kir. állami erdőhlvatal. 



Árak jutá
nyosak ! Kizárólag magyar ipar és termelés Árak jutá

nyosak ! 
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csász. és kir. udv. szállító. 

KÖRMEND(Vasm.) 
Magyar magpergető gyár, er
dészeti magkereskedés, csemete

nagytermelés 

AJÁNL! 
az 18Q5. évi XVLI. törvényczikk 
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STAINER 
GYULA 

csász. és kir. udv. szállító. 

KÖRMEND(Vasm.) 
Magyar magpergető gyár, er
dészeti magkereskedés, csemete

nagytermelés 

AJÁNL! 
az 18Q5. évi XVLI. törvényczikk 

Jegenyefenyömagot 
(abies-pectinata.) 
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STAINER 
GYULA 

csász. és kir. udv. szállító. 

KÖRMEND(Vasm.) 
Magyar magpergető gyár, er
dészeti magkereskedés, csemete

nagytermelés 

AJÁNL! 
az 18Q5. évi XVLI. törvényczikk 

Mindennemű lombmagvakat 
saját szedőim által, érett állapotban 

gyűjtve. 
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KÖRMEND(Vasm.) 
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dészeti magkereskedés, csemete

nagytermelés 

AJÁNL! 
az 18Q5. évi XVLI. törvényczikk 

(Jyűmölcsmagvakat 
elismert, megbízható minőségben, 

saját módszerem szerint tisztítva. 
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rétes ügykezelés 

STAINER 
GYULA 

csász. és kir. udv. szállító. 

KÖRMEND(Vasm.) 
Magyar magpergető gyár, er
dészeti magkereskedés, csemete

nagytermelés 

AJÁNL! 
az 18Q5. évi XVLI. törvényczikk 

Tűlevelű csemetéket, lomblevelű cse
metéket, disz- és soriákat, gyümölcs-
vadoncokat, élősövénycsemetéket stb. 
saját magvaimból nevelve, minden 
éghajlatnak megfelelő termelőhely 

felhasználása mellett. 
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rétes ügykezelés 

és ennek végrehajtására kiadott 
38286H8Q6. sz. magas miniszteri 
rendelet értelmében. (Q. IV. 2.) 

Előjegyzések őszi és tavasz szállí
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Árak jutá
nyosak ! A kontinens első és e szakmában legnaayobb vállalata Árak jutá

nyosak ! 

Faeladási hirdetmény. 2449/910. szám. — A volt 13. számú 
román-bánáti határőrezredből alakult vagyonközség tulajdonát 
képező, Márga község határában fekvő és az ohababistrai erdő
gondnokság üzemterveiben „C" gazdasági osztály I. vágássorrend 
I. tag 28., 29. és 30. számú erdőrészleteiben a bükkfa korábbi 
kihasználása után visszamaradt mintegy 680 köbméterre becsült 
2008 drb. fenyőfa tövön az erdőben versenytárgyalás utján fog 
kihasználás végett eladatni. 

Venni szándékozók felhivatnak, hogy zárt Írásbeli ajánlataikat, 
a vagyonközségnél kapható ajánlati űrlapok felhasználásával, 
500 (ötszáz) korona bánatpénzzel felszerelve legkésőbb 1910. évi 
november hó 23-án délelőtti 10 óráig a vagyonközség gazdasági 
hivatalánál Karánsebesen annál is inkább nyújtsák be, mert el
késett — távirati uton — vagy végre bánatpénz nélkül beadott 
ajánlatok tekintetbe vétetni nem fognak. 

Ajánlattevő ajánlatában az eladásra kihirdetett összes fenyő
fákra megajánlott összes vételárt betűkkel és számokkal kétséget 
kizáró módon kiirni tartozik és egyúttal kijelenteni köteles, hogy 



az eladási feltételeket, melyek alulirt hivatalnál, valamint az ohaba-
bisztrai erdőgondnokságnál megtekinthetők, ismeri és azoknak 
magát minden tekintetben aláveti. 

Karánsebes, 1910. évi október hó 13-án. 
(12) A volt 13. számú román-bánsági határőrezred 

vagyonközségének gazdasági hivatala. 

Faeladási hirdetmény. 2070/910. ki. sz. — Szárhegy község 
a földmivelésügyi miniszter ur 15733/910. sz. rendelete alapján 
eladja a tulajdonát képező „Tilalmas" nevü erdőben, Szárhegy 
vasuti állomástól mintegy 6 - 5 kilométernyire fekvő 1909—1918. 
évekre eső 60 kat. hold vágásterületén törzsenkénti felvétel alap
ján talált 8918 darab lucz- és 5863 darab jegenyefenyőtörzs
nek, 9542 m3 lucz- és 2673 m3 jegenyefenyő fürészáru és épületi 
fára és 5646 m3 lucz- és jegenyehasitványáru és tűzifára becsült 
fatömegét Szárhegy község házánál 1910. évi november hó 8-án reggel 
9 órakor tartandó nyilvános szó- és Írásbeli versenytárgyaláson. 

Kikiáltási ár 89.097 K, azaz nyolczvankilenczezerkilenczvenhét 
korona. 

Az árverés megkezdése előtt leteendő bánatpénz a kikiáltási 
ár 10%-a. A szabályszerű bélyeggel ellátott zárt írásbeli aján
latoknak a készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban le
teendő szintén 10° o bánatpénzt és azon kijelentést kell tartalmazniok, 
hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és 
magát azoknak aláveti. 

Elkésett, utó- és távirati, valamint kikiáltási áron alóli ajánlatok 
nem fogadtatnak el. 

Az árverési és szerződési feltételek, valamint a becslési adatok 
a hivatalos órák alatt Szárhegy községházánál tekinthetők meg. 

Szárhegy, 1910. évi október hó 13-án. 
Árpa Lajos (13) Oláh Albert 
közs. jegyző. közs. biró. 

Erdészeti akadémiát (Tháránd) végzett erdész, aki ilyen 
minőségben 14 év óta van egy nagy béruradalomban felmondatlan 
állásban, kitűnő vadász és vadászatrendező, kipróbált fáczán-
tenyésztő, a bérlet lejárta miatt keres önálló állást. Szives ajánla
tokat a szerkesztőséghez kérem sub „Vadász". (14. III. 1.) 



Hirdetmény. 202686/1910. sz. — A folyó évi 129039., 147603., 
164789., 163132. és 164789. számú itteni hivatalos hirdetmények, 
kel 1910. évi október hó 20., 24. és 29-ére, továbbá november 
hó 10. és 15-ére kitűzött faeladási versenytárgyalások határideje 
ezennel meghosszabbittatik és a következő napokra tűzetik ki f 

még pedig: 1. Ravna planina Pale, Romanija Mokro, Qornja 
Praéa, Dolnja Praéa és Bogovic planina erdőterületekre nézve 
1910. évi deczember hó 1-ére; 2. Kovaö planina és Stakorina 
(I. és II. csoport) erdőterületekre nézve 1910. évi deczember 
hó 5-ére; 3. Vrbanja, Bjela és Ugar erdőterületekre 1910. évi 
deczember hó 10-ére; 4. Tocilo, Raduöa erdőterületre 1910. évi 
deczember hó 17-ére; 5. Reeica, Prenj-Glogovo erdőterületre 
1910. évi deczember 21-ére. 

(15) Bosznia és Herczegovina országos kormánya. 

Erdészeti állás betöltendő báró Waldbott-Bassenheim Frigyes 
erdőhorváti-i uradalmában. Pályázhatnak ily állás betöltésére képe
sített egyének, kik néhány évig gyakorlatilag már működtek, tel
jesen egészségesek és munkabírók, a magyar nyelven kivül a német 
nyelvet is birják. Megfelelően felszerelt pályázatok az uradalmi 
számtartói hivatalhoz, Tolcsva (Zemplén megye) küldendők. (16) 

Tölgyfaeladási hirdetmény. Nagyméltóságu gróf Festetics 
Pál böhönyei uradalmához tartozó kónyi erdőben — vasuti állo
más Beleg, a budapest-fiumei vonalon — 30 kat. hold területen 
található 672 darab álló tölgyfa, felbecsült 987 tömörköbméter 
mű- és haszonfával, Böhönyén, az alulírott hivatalos helyiségében, 
f. évi november hó 13-án d. e 9 órakor zárt Írásbeli ajánlatok • 
utján kerül eladásra. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 2000 korona bánatpénzzel 1910. évi 
november hó 13-án d. e. 9 óráig alulirottnál nyújtandók be. 

Az árverési és szerződési feltételek nálam megtekinthetők, 
ahol az eladásra vonatkozó egyéb felvilágosítások is nyerhetők. 

Böhönye, 1910. évi október hó 18-án. 
(17) Mayer Qyula 

urad. főerdész. 
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Nyilvános pályázati hirdetés. 57727 1910/1/A. sz. — A cs. 
kir. szab. kassa-oderbergj vasút vezérigazgatósága nyilvános pályá
zatot hirdet az alább felsorolt csoportokba tartozó üzleti anyagok 
egy, kettő vagy három évi szükségletének 1911. évi január hó 
1-től kezdődőleg leendő szállítására. 

/. Erdei termények. 

I. a) Műhelyfák. 
I. b) Pályafentartási fák. 
I. c) Egyéb erdei termények. 

III. Kőnemü anyagok. 
V. Agyagáruk. 

VI. Üvegáruk. 
VIII. Szövött- és fonottáruk. 
XIII . Ruggyantaáruk. 
XIV. Papirnemüek. 
XVI . Olaj- és zsirnemüek. 

XVII. Festőanyagok, lakkok, aszfalttermények, kátrány és enyv. 
XVIII . Vegyészeti czikkek. 

X X I . Mozdony- és kocsialkatrészek. 
XXII . Egyéb vas- és aczélczikkek. 

XXIII . Réz- és egyéb fémnemüek. 
XXIV. Gépgyártási czikkek. 

E csoportokba tartozó anyagok tételenként és az egy évi szük
séglet mennyiségének kitüntetése mellett a vonatkozó ajánlati 
lapokban vannak felsorolva. 

A kiirt szállítások föltételeit valamennyi csoport szállítására 
kiterjedő érvényességgel az „Általános szállítási föltételek", az egyes 
csoportokhoz tartozó anyagok minőségi föltételeit a vonatkozó 
„Különleges szállítási föltételek" tartalmazzák. 

Ugy az ajánlati lapok, mint az általános és a különleges szállí
tási feltételek a vezérigazgatóság anyagbeszerzési osztályában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők, illetve csoportonként 80 fillé
rért megszerezhetők. 

Az ajánlatok az egy-egy csoportba tartozó összes anyagok 
szállítására teendők, de az egyes csoportok keretén belül egyes 
egynemű tételekre is tehetők. 



Különböző csoportok anyagainak szállítására tett kommulatív 
ajánlatok nem fogadtatnak el, tehát több csoportra való pályázat 
esetén minden csoportra külön ajánlat teendő. 

Az összes kiírt anyagok minőségére nézve megjegyezzük, hogy 
ajánlatok általában a kereskedelemben és iparban ismert legjobb 
minőségre teendők s amennyiben egyes tételek tárgyát illetőleg a 
minőség szempontjából kétely merülne fel, erre nézve anyag
beszerző osztályunk ad felvilágosítást. 

Az ajánlatok közvetlenül vagy posta utján „a cs. kir. szab. 
kassa-oderbergi vasút vazérigazgatóságának" czimzéssel ellátott, 
pecséttel lezárt borítékban f. évi november hó lQ-ik napjának 
d. e. 10 órájáig küldendők be. 

Amennyiben az ajánlat nem postán, hanem közvetlenül kül
detik be, akkor az ajánlat titkárságunknál (V. ker., Rudolf-rakpart 
ő. szám, I. em. 18. sz. Domonkos György, illetőleg — távollét 
esetén — dr. Bekényi Gábor urak egyikének kezeihez) adandó át. 
Mindkét esetben a borítékra feltűnően ráírandó: „Ajánlat az 57727— 
1910. sz. pályázati kiírása". 

A boriték a következőket tartalmazza: 
1. az ivenként egy koronás bélyeggel ellátandó ajánlatot, 

melyben az ajánlati mintán levő szöveg kitöltendő, az egységárak 
helyt bérmentve a cs. kir. szab. kassa-oderbergi vasút vagy az 
általa kezelt szabványos nyomszélességü h. é. vasutak tetszőleges 
állomásán számokkal és szóval bejegyzendők s amelyet ajánlattevő 
aláír és czégjegyzésével is ellát; 

2. az általános szállítási feltételeket és 
3. vonatkozó különleges szállítási feltételeket; 
megjegyezvén, hogy az ajánlattevő ugy az általános, mint a 

különleges szállítási feltételeket annak biztosításául, hogy ezeknek 
tartalmát a pályázat elnyerése esetén kötelezőleg elfogadja, szintén 
aláírni és czégjelzésével is ellátni tartozik. 

Az ajánlatok benyújtásának fentemiitett határidejéig a VIII., 
XIV., XVI., XVII., XVIII. csoportokba tartozó anyagokból előzetes 
szakvizsgálatának czéljaira 2—2 példányban minták is nyújtandók 
be, megjegyezvén, hogy az olajnemü minták vegyi vizsgálatának 
költségeire az ajánlat benyújtása alkalmával tételenként 15 korona 
fizetendő le főpénztárunknál. 



Ugyancsak a benyújtás határidejéig az ajánlat tárgyát képező 
szállítás összértékének 5%-a bánatpénz gyanánt készpénzben vagy 
biztositékképen értékpapírokban főpénztárunknál letétbe helye
zendő. 

(A főpénztár által kiállított letétnyugta azonban az ajánlathoz 
nem mellékelendő.) 

Az ajánlatok f. évi november 22. napján d. e. 10 órakor bon
tatnak fel nyilvánosan a vezérigazgatóság üléstermében (V. , Rudolf
rakpart 6. szám, I. em. Q. sz.), mely alkalommal ajánlattevők, vagy 
igazolt képviselőik jelen lehetnek. 

A műhelyfák, nemkülönben a pályafentartási fák egész évi 
mennyisége 1911. évi június hó l-ig beszállítandó, mire nézve 
ajánlattevők kötelezettséget tartoznak vállalni. 

A szállítások odaítélésének határnapját folyó évi deczember 
hó 31-ik napjában állapítjuk meg azzal a hozzáadással, hogy 
ajánlattevők ajánlataikkal ez időpontig kötelezettségben maradni 
tartoznak. Az ajánlataikban ezen szóban maradási kötelezettség 
kifejezetten elismerendő. 

A vezérigazgatóság fentartja a jogot, hogy a beérkezett aján
latok között, tekintet nélkül az ajánlott árakra, szabadon választ
hasson és hogy az egyes csoportba tartozó különféle czikkek 
szállítását esetleg tételenként több szállító között is megoszthassa. 

Budapest, 1910. évi október hó 17-én. 
(18) A vezérigazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. 2480 1910. szám. — A volt 13. sz. 
román-bánsági határőrezredből alakult vagyonközség részéről köz
hírré tétetik, hogy az orsovai erdőgondnokságnak a m. kir. föld
mivelésügyi minisztérium 35376/1907. sz. rendeletével jóváhagyott 
ideiglenes üzemtervében az 1910. év végéig kihasználásra előirt, 
Toplecz község határában fekvő „B" üzemosztály, VIII. vágás
sorozat, III. tag 1. és 2. számú, valamint IV. tag 1. számú össze
sen 504-43 kat. holdat kitevő osztagain előforduló 5628 m3 tölgy
es 683 m3 bükkműfa, valamint 8636 ürm3 tölgy- és bükktüzifára 
becsült összes fatömeg tövön, zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
versenytárgyalás utján eladásra kerül. 



Venni szándékozók felhivatnak, hogy szabályszerűen kiállított 
és 15.000 (tizenötezer) korona bánatpénzzel felszerelt ajánlataikat 
a vagyonközség erdőhivatalához Karánsebesen, 1910. évi novem
ber hó 28-án délelőtt 11 óráig annál inkább nyújtsák be, mivel 
bánatpénz nélkül, elkésve érkezett és távirati uton benyújtott aján
latok figyelembe vétetni nem fognak. 

Az ajánlatokban az eladásra kiirt összes fatömegért meg
ajánlott tőár számokkal és betűkkel tisztán és minden kétséget 
kizáró módon ktirandó és az ajánlattevő ajánlatában kijelenteni 
köteles, hogy a részletes faeladási feltételeket, melyek alulírott 
hivatalnál, valamint a vagyonközség orsovai erdőgondnokságánál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők, ismeri és magát azoknak 
minden tekintetben feltétlenül aláveti. 

Karánsebes, 1910. évi október hó 15-én. 

(19) A volt 13. számú román-bánsági határőrezredből 
alakult vagyonközség erdőhivatala. 

Faárverési hirdetmény. 1101/910. kj. sz. — Beregujfalu köz
ség elöljárósága 1910. évi november hó 21-én délelőtt 9 órakor 
Beregujfalu községházánál tartandó nyilvános szó- és írásbeli 
árverésen eladja a tulajdonát képező „Liget" erdő „A" ü. o. VI. 
tag t. 35. sz. osztagában 84 - 75 kat. holdon 776T8 ms tölgyműfa, 
3901 ürméter gyertyán- és tölgy tűzifára becsült fatömegét. Kikiál
tási ár 25.690 K, bánatpénzül 2570 K teendő le. Részletes árverési 
és szerződési feltételek a beregszászi m. kir. erdőhivatalnál, a bereg
szászi m. kir. járási erdőgondnokságnál és Beregujfalu község 
elöljáróságnál tekinthetők meg naponta 11—12 óra között. 

Beregujfalu, 1910. évi október hó 15-én. 

Komlósy Bertalan (20) Tóth Bálint 
körjegyző. kö zségi biró. 

Tölgyfaeladás. A huszti koronavárosi közbirtokosság 1910. évi 
november hó 22-én d. e. 9 órakor a huszti városháza tanács
termében tartandó zárt Írásbeli ajánlatok tárgyalásával egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen eladja részletenként vagy egészben a 
Dubrova nevü, sik fekvésű, a huszti vasuti állomástól 2—7 km-xt. 



eső erdejében mintegy 1127 kat. hold, hét részletre oszlott, legelővé 
átalakítandó területen, tövön kibélyegzett és a máramarosszigeti 
m. kir. állami erdőhivatal által törzsenkénti felvétellel felbecsült, 
alább részletezett 81.131 darab tölgyfát. 

I. erdőrészlet, mintegy 160 kat. hold 8520 törzs 14.308 m3 

fatömeggel, amelyből 9876 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltásiára 
324.030 korona. 

II. erdőrészlet, mintegy 245 kat. hold 14.811 törzs 31.324 m3 

fatömeggel, amelyből 2 1 . 6 5 6 m 3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási ára 
723.606 korona. 

III. erdőrészlet, mintegy 280 kat. hold 5073 törzs 6890 m3 

fatömeggel, amelyből 4592 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási ára 
171.605 korona. 

IV. erdőrészlet, mintegy 225 kat. hold 21.165 törzs 12.683 m3 

fatömeggel, amelyből 8839 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási ára 
268.215 korona. 

V. erdőrészlet, mintegy 100 kat. hold 13.175 törzs 7698 m3 

fatömeggel, amelyből 5737 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási ára 
150.397 korona. 

VI. erdőrészlet, mintegy 35 kat. hold 6419 törzs 4285 m3 

fatömeggel, amelyből 3259 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási ára 
81.755 korona. 

VII. erdőrészlet, mintegy 82 kat. hold 11.968 törzs 6839 ni3 

fatömeggel, amelyből 5195 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltásiára 
131.406 korona. 

Egészben összesen 1127 kat. hold 81.131 törzs 84.027 m3 

fatömeggel, amelyből 59.254 m3 kéregnélküli haszonfa: kikiáltási 
ára 1,851.014 korona. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 (tiz) százaléka. 
A részletes fatömeg- és értékbecslési munkálat, továbbá az 

eladási és szerződési feltételek betekinthetők a máramarosszigeti 
m. kir. állami crdőhivatalnál, valamennyi máramarosmegyei m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és alulirt közbirtokossági elnöknél, 
akinél ezen munkálatokból minden érdeklődő kaphat, amig a 
készlet tart, egy-egy nyomtatott példányt is. 



Az érdeklődők helyszíni megszemlélés végett forduljanak a 
közbirtokosság elnökéhez, vagy a huszti m. kir. járási erdő
gondnoksághoz. 

Huszt (Máramaros megye), 1910. évi október hó 12-én. 

( 2 1 . II. 1.) Dán Lajos 
közbirtokossági elnök. 

Faárverési hirdetmény. A beregvármegyei Romocsafalva 
község 1910. évi november hó 8-án délelőtt 10 órakor a felekezeti 
iskola helyiségében tartandó nyilvános szó- és írásbeli árverésen, 
a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 1908. évi 114068 I A 2. számú 
engedélye alapján eladja a tulajdonát képező erdő 237-4 kat. holdnyi 
rendkívüli vágásterületén tövön álló 2031 darab tölgyfának 
8149 tm3-re becsült haszonfa és 2238 ürma-re becsült tüzifatömegét. 
Kikiáltási ár 250.000 korona. Kiszállítási határidő bezárólag 1913. évi 
január hó l-ig. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; b) ha tisztán kivehető 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel meg
jelölését szószerint tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben 
foglaltatik; d) ha lepecsételve és ivenként 1 koronás bélyeggel 
ellátva adatnak be ; ej ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak 
magát teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképen 25.000 koronát 
tartalmaznak; g) ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az 
ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan 
kiolvasható és h) ha a boríték kivül „Ajánlat a Romocsafalva 
község erdeje 1910. évi rendkívüli vágásából eladandó tölgyfa
készletre" felírással van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem 
fogadtatnak el. Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat be
nyújtójára azonnal, eladóra azonban csak az illetékes hatóság 
jóváhagyása után válik kötelezővé. 

A részletes árverési, és szerződési feltételek a beregszászi m. kir. 
állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt munkácsi m. kir. járási 



erdőgondnokságnál, a beregkisalmási körjegyzőségnél és a község 
birájánál tekinthetők meg naponta 11—12 óra között. 

Fenti hirdetményt a Romocsafalva községi képviselőtestület 
állapította meg és közzétételével a községi elöljáróságot bizta meg. 

Romocsafalva, 1910. évi október hó 15-én. 

Budaházy Barna (22) Hotnonnay László 
körjegyző. községi biró. 

Pályázati hirdetmény. Egy 10.000 kat. holdas, erdővel biró 
nagyobb uradalomba, Dunántúlra, kezelő erdőtiszt kerestetik. 
Járandóságok: készpénzfizetés 2400 K, tehénváltság 400 K, buza 
760 liter, árpa 900 liter, rozs 1200 liter, körülbelül 1 kat. hold 
kert, lakás, fűtés, világítás és fogat, hivatalos használatra. 

Pályázhatnak, kik az önálló erdőgazdaság vezetésében, az 
értékesítés, erdőrendezés és felmérésben kellő gyakorlatukat és 
képzettségüket okmánymásolataikkal, melyek vissza nem küldetnek, 
igazolni tudják s melyeknek eredetijét kinevezés esetén bemutatni 
tartoznak. 

Hivatalos nyelv a német, de ezenkívül a magyar nyelv teljes 
bírása is megkívántatik. Az állás lehetőleg még f. év folyamán 
elfoglalandó. 

Pályázatokat az „Erdészeti Lapok" szerkesztősége továbbit s 
fogad el f. évi november hó 15-ig. (23) 

Pályázati hirdetmény. 16 1910. sz. — A németlipcsei köz
birtokosságnál betöltendő évi 600 K fizetéssel, 2 drb. tehéntartással, 
szabad lakással és szükséges tűzifával jutalmazott erdőőri állásra 
pályázat hirdettetik. 

Ezen állásra pályázhatnak: 24 évet betöltött, de 40 évnél 
nem idősebb, szakvizsgázott egyének, kik saját kezükkel irt kérvény
hez szakvizsgabizonyitványt, keresztlevelet, erdőőri szolgálatra szük
séges ép testi erőt és jó halló- és látóképességet igazoló bizonyít
ványt, továbbá erkölcsi bizonyítványt csatolni tartoznak. 

A magyar nyelvnek szóban és Írásban való teljes birása, a 
tót nyelvnek pedig legalább szóban való birása okvetlenül szük
séges. 



Pályázni óhajtók kérvényeiket az alulírott elnökhöz legkésőbb 
f. év november hó 20-ig nyújtsák be. 

Akinevezendő állását 1911 január hó 1-ével elfoglalni tartozik. 
Németlipcsén, 1910. évi október hó 21-én. 

(24) Csányi Dániel 
közbirt. elnök. 

Árverési hirdetmény. A barátosi közbirtokosság (Három
szék m.) közhírré teszi, hogy Zágon község határán fekvő erde
jében esedékessé vált hat évi vágásterület 24 - 6 kat. holdjának 
2297 m3 lucz- és jegenyefenyőműfa, 512 m3 fenyő- és 286 m3 

bükktüzifára becsült faanyagát tövön az erdőben 1910. évi deczem
ber hó 8-án d. e. 9 órakor tartandó írásbeli zárt ajánlatokkal 
egybekötött, szóbeli nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladja. 

Az árverés Barátos községházánál tartatik meg. 
Kikiáltási ár 11.775 korona. 
Becsértéken alól a faanyag nem adatik el. 
A vonatkozó részletes árverési és szerződési feltételek alulirt 

birtokossági elnöknél, valamint a nagyborosnyói m. kir. járási 
erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Barátos, 1910. évi október hó 23-án. 
(25) Andrád János 

birt. elnök. 

Kincstári vadászterület bérbeadása. 90292/1910. szám. — 
A kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság kerületéhez tartozó streza-
kerczisorai m. kir. erdőgondnokságban fekvő Árpásu Mare elneve
zésű s a vadászati törzskönyvben XII C. alatt nyilvántartott mint
egy 3712 kat. holdas vadászterületnek az 1911. évi január hó 1. 
napjától 1924. évi április 30-ig terjedő 13Vé egymásután követ
kező évre leendő bérbeadása érdekében a kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatóságnál folyó évi deczember 5-én délelőtt 10 órakor 
nyilvános szóbeli árverés fog tartatni. 

Kikiáltási ár az 1911 I/l-től 1914 IV/30-ig terjedő első 3 x /4 
éves időszakra 2000 korona; 

az 1914 V/l- től 1919 IV/30-ig terjedő második öt éves idő
szakra 2500 korona; 



az 1919 V/l-től 1924 lV/30-ig terjedő harmadik öt éves idő
szakra 3000 korona. 

Bánatpénz 300 korona. 
A terület vadállománya: zerge, medve, őz, vadsertés, siketfajd 

és kevés apróvad. 
Ezen árverésen résztvehet minden önrendelkezési joggal biró 

magyar honpolgár, társulatok azonban, valamint kincstári és állami 
tisztviselők ki vannak zárva. 

Bővebb felvilágosítások a földmivelésügyi minisztérium VII/A 2. 
ügyosztályában, továbbá a kolozsvári erdőigazgatóságnál szerez
hetők. 

Budapest, 1910. évi október hó 17-én. 
(26) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faeladási hirdetmény. 767/1910. sz. — Bácsfalu (brassóvár
megyei község) a tulajdonát képező Cvederdő I. tag 1—10. és 
II. tag 11—13., 16., 19. és 20. sz. osztagaiban (Kőba jobb- és 
balága, Kőkért, Havasut, Havaskaalja, Lőrinczgödre és Csürkő 
nevű összesen 537 - 48 kat. holdat kitevő erdőrészek) egyötödrésze 
gyanánt felbecsült 18.998 m3 fenyő- és 468 m3 bükkfatömeg 
eladására a községházához 1910. évi november hó 5-én, szombaton 
d. e. 9 órára zári. Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
árverést hirdet. 

Fenti fatömeg 4 csoportra van felosztva s az ajánlatok arra 
együttesen és külön-külön is megtehetők. Kikiáltási ár m3-ként a 
fenyőre 3 kor. 50 fillér, a bükkre pedig 80 fül. Kihasználási határ
idő 1911 január 1-től kezdődő 3 év. 

A leteendő bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-ban van megálla
pítva. Zárt írásbeli ajánlatok az árverés megkezdéséig a jegyző 
kezéhez lesznek beadandók. Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Az 
árverés eredménye az árverésben résztvevőkre azonnal, mig a köz
ségre csakis a vagyonfelügyeleti jóváhagyás után válik kötelezővé. 
A részletes eladási és kihasználási feltételek a községházánál és 
a kezelő erdőgondnokságnál megtudhatók. 

Bácsfalu, 1910. évi október hó 3-án. 
(27) Községi elöljáróság. 



Faárverési hirdetmény. 1604. szám. — A beregvármegyei 
Beregbárdos község volt úrbéres birtokossága 1910. évi november 
hó 7-én d. e. 10 órakor Beregbárdosnn a községházánál tartandó 
nyilvános szó- és írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező 
legelőterületnek a 69577/1910. sz. F. M. rendelettel kihasználásra 
engedélyezett fatömegét, mely a beregszászi m. kir. állami erdő
hivatal által megejtett becslés szerint 2253 - 70 tmA-t kitevő 5835 
darab luczfenyőből áll; kikiáltási ár 8390 korona. Kiszállítási 
határidő bezárólag 1912. évi márczius hó l-ig. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be, b) ha tisztán kivehető 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat összege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelö
lését szószerint tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben foglal
tatik; d) ha lepecsételve és ivenként 1 koronás bélyeggel ellátva 
adatnak be; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát 
teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképen 1000 koronát tartalmaznak; 
g) ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek 
neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható és 
h) ha a boríték kivül „Ajánlat a beregbárdosi úrbéri legelőről 
eladandó fakészletre" felírással van ellátva. 

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés 
eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra 
azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek az alsóvereczkei 
járás főszolgabirájánál, a szarvasházai körjegyzőnél és a községi 
elöljáróságnál tekinthetők meg naponta 11—12 óra között. 

Beregbárdos, 1910. évi október hó 25-én, 
Kecseshy Vilmos Rjaskó János 

urb. jegyző. (28) urb. elnök. 

Faárverési hirdetmény. 2596/1910. sz. — Vurpod község 
(Szeben vármegye) f. é. november hó 28-án d. e. 9 órakor a 
községi irodájában zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árveré
sen eladja „Jungewald" erdejének az 1910. évi 99317. számú 



miniszteri rendelettel kihasználásra engedélyezett 132 -9 kat. holdnyi 
területén tövön álló mintegy 6262 darab tölgyfának 5383-6 m3 

haszonfa és 5953 - 4 ma tűzifára becsült fatömegét. 
Kikiáltási ár 77.000 K, azaz hetvenhétezer korona. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a . 
Utóajánlatok figyelembe nem vehetők. 
Az Írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csatolandó. 
A közelebbi feltételek a községi irodában és a járási m. kir. 

erdőgondnokságnál betekinthetők. 
Előreláthatólag eladja ugyanazon a napon a vurpodi ev. ág. 

egyház is 185-5 kat. hold területen levő 4323 mz tűzifára becsült 
3700 darab tölgyből álló egyházi erdőnek faállományát. 

Ujegyház, 1910. évi október hó 20-án. 
(29) Putkovszki Ouido 

főszolgabíró. 
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