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Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1911. évi XIII. 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. 

F e g y v e r e k e t 
e lsőkézbő l és lego lcsóbb á r b a n a j á n l 

HAMBRUSCH JÓZSEF 
fegyvergyáros, FERLACH (Karinthia). 
A m i n e m v á l i k be , azt sz í vesen k icseré lem. Jav í tásoka t , 
u j ágyazásoka t , va lamin t u j csöveknek bei l lesztését is 
á t v e s z e m és jótál lás mellett lego lcsóbban számí tom m e g . 
K é r j e a legú jabb , n a g y , 200-nál több szép áb ráva l ellátott 
f e g y v e r á r j e g y z é k e m e t , amely r et i n g y e n és b é r m e n t v e k ü l 
dök . M i n d e n ké rdés re s z í v é l y e s e n fe lv i lágosí tást adok. 

• • • • • L E V E L E Z É S M A G Y A R I • • • • 0 
(1. - .7) 

Epdészi állást keres egy hosszú gyakorlattal és jó referen-
cziákkál biró, szakképzett, a M. Orsz. Vadászati Védegylet által 
kitüntetett, magyar, német és tót nyelvet beszélő, erős, egészséges, 
óvadékképes, a fő- és apróvadtenyésztésben jártas egyén. Jelenleg 
állásban tartózkodik. Czim a szerkesztőségben. (5. III. 2.) 



F O R S T E R 

MÜLLER ÁRMIN 
vas- és fém- tömegcz lkkek gyára , 
erdészeti mérő - és je lzőeszközök 

BUDAPEST, V I . , GSÁNGÚ-UTCZA 3 a. 
I I : M ; I O \ 137—57. 

Magy. kir , poatatakarékpónztár-azámla 26566. 
Cheque-számla a Központi Kereskedelmi és 

Iparbanknál. 

K Ü L Ö N L E G E S S É G : 
szab. „Herkules" vaskapcsok, talp-
/ . fák és egyéb fák repedése. 

Az egyetlen hazai ilynemű vá lalat, hol mindennemű erdészeti szerszámok 
jutányos árakon központosítva vannak. N i n c s e n z a v a r a beszerzésné l , 
g y o r s és pontos k iszo lgá lás , v e r s e n y á r a k . — Számos m. kir. állami erdő
hivatal, járási erdögondnokságok, városi és uradalmi erdöhivatal állandó 

szállítója. Tömeges elismerölevél vevőktől. 
Képes ár jegyzék i n g y e n ée bérmentve . (2. X X I V . 7.) 

(3. III. 4.) 

Levetett szarvasagancsokat, u g y a n c s a k levetett őzagancsokat, n e m k ü l ö n 
b e n k i d o l g o z a t l a n bő röke t bá rn i i l y m e n n y i s é g b e n készpénzé r t v e s z : 

WIEN, H/3. OBERE DONAUSTR 63. 
TELEFON INTERURBÁN 23 — 7 8 6 . TACHAUER LEOPOLD 

Faeladás. 81Q26/P/D/1911. sz. — A boszniai és herczegovinai 
országos kormány erdőigazgatósága az alant megnevezett, a nemilai 
erdőgondnokság erdőterületében „Nemila" erdőben meglevő, hozzá
vetőlegesen megbecsült famennyiségeket tövön versenytárgyalás 
utján eladja és pedig: 



Erdőterület 
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1. A nemilai 
erdőgond

nokság erdő
területe 

„Nemila" 

366.000 20.000 875.000 

Országos 
vasút 

Bród Sz/m. 
Sarajevo 

16.700 

Az egy koronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel 
ellátott, lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek csak a megnevezett 
erdőterületnek eladásra kiirt egész famennyiségére szólhatnak, leg
később 1911. évi július hó 10-én délelőtt 11 óráig az országos 
kormány erdőigazgatóságánál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormány erdő
igazgatóságánál Sarajevóban betekinthetők, hol kívánatra szóbeli 
tájékoztatások is adatnak. 

Sarajevo, 1911. évi május hó 10-én. 
(4. III. 3.) Az országos kormány erdőigazgatósága. 

Faeladási hirdetmény. 470/911. mj. sz. — Csik vármegye 
magánjavainak igazgatósága ezennel közhírré teszi, hogy Csik-
szentmárton község közigazgatási határában fekvő, Csik vármegye 
közönsége magántulajdonát képező „Uz" és „Veresvizvölgyi" 
erdőségeiben: 

1. M. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 24332/903. számú 
rendeletével megadott engedély s a vármegye magánjavai igazgató
tanácsának 415/909. mj. sz. a. kelt határozata alapján 3203'04 kat. 
holdon megbecsült 380.723 m3 gömbölyű luczfenyő, 75.913 m3 

gömbölyű jegenyefenyő, 11.133 m3 gömbölyű erdei fenyőhaszonfa, 
valamint 252.194 m3 gömbölyű bükkhaszonfa és tűzifa 2,820.000 
korona, azaz kettőmilliónyolczszázhuszezer korona. 

Továbbá ugyancsak Csikszentmárton község közigazgatási 
határában fekvő s Csik vármegye közönsége magántulajdonát 
képező „Csobányosvölgyi" erdőségeiben: 



2. M. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 1381/906. számú 
rendeletével megadott engedély alapján a „Keresztes" havasnak 
Sulczavölgyére hajló részén 393.55 kat. holdon megbecsült 41.888 
m3 gömbölyű luczfenyőhaszonfa és 24.134 m3 gömbölyű bükkmű-
és tűzifa 221.507 korona, azaz kettőszázhuszonegyezerötszázhét 
korona. 

3. M. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 50665/900. számú 
rendeletével jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemterv szerint 
kihasználásra esedékes, a Csobányosvölgyére hajló „Bogársarok" 
nevü erdőrész 47"25 kat. holdon megbecsült 7187 m3 gömbölyű 
luczfenyőhaszonfa és 2835 m3 gömbölyű bükkmű- és tűzifa 37.069 
korona, azaz harminczhétezerhatvankilencz korona. 

4. M. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 84972/903. számú 
engedélye alapján a Csik vármegye magánjavaihoz tartozó Oyergyó-
felsőtölgyes I. határrészében fekvő „Baraszóvölgyi" erdőrészben 
mintegy 1996"80 kat. holdon összesen 95.333 ttn3 lucz- és jegenye-
fenyőhaszonfa, valamint 800 tm3 bükkfára becsült fatömeg 477.000 
korona, azaz négyszázhetvenhétezer korona kikiáltási árban folyó 
1911. évi augusztus hó 10-én délelőtt 9 órakora megyei magán
javak igazgatóságának irodájában — Csíkszereda, vármegyház — 
megtartandó nyilvános árverésen szó- és zárt Írásbeli ajánlatok 
mellett a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 

Az 1—4. alatti erdőrészek fatömege külön-külön fog a hirdet
ményben megjelölt sorrendbeu árverés alá bocsáttatni, de írásbeli 
ajánlat az egészre együttesen, az ajánlati ár külön-külön való meg
tétele mellett is benyújtható. 

A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzképen az árverés megkezdése 
előtt az árverési bizottság kezeihez leteendő. A szabályszerű bélyeg
gel ellátott írásbeli zárt ajánlatok szintén 1 0 % bánatpénzzel, vagy 
megfelelő óvadékképes értékpapírral látandók el és tartalmazniuk 
kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri s magát azoknak aláveti. 

Elkésett s utóajánlatok nem fogadtatnak el, valamint a hir
detményben megjelölt erdőrészek fatömegei kikiáltási áron alul 
eladatni nem fognak. 

Az árverési általános és szerződési feltételek, valamint a becs
lésre vonatkozó közelebbi adatok mind a négy erdőrész fatöme-



gére külön-külön Csik vármegye magánjavainak igazgatóságánál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csik vármegye magánjavainak igazgatósága. 
Csíkszereda, 1911. évi május hó 27-én. 

(6. II. 2.) Az igazgatóság. 

„ B ó r a " - f é l e szabadalmazott 
v a s u t i és i p a r v a s u t i \ 
kocsi- és fékrendszerei, " 

m e l y e k o téren u j ko rszako t ny i to t tak meg , a lege l sőbb rondü számos 

erdő- és bányaüzemeknél legalább 50% 
iizemköltségmegtakaritást eredményeztek. 
B e s z e r z é s i ára n e m d rágább a r é g i r endsze rné l . R é g i kocs ik és fékek 
átalakithatók. B ő v e b b fe lv i lágosí tás : 

1 S A V * s a "HPTIf l mv^-wmm *v*.-m— szabadalom _HU»«1J*> HL « • JOm—4M %L • tulajdonos, 
az A r a d — C s a n á d i egyesült vasutak művezetőjénél, 

Honcztő (Gurahonaz), Arad megye. 
»@®oeo< 

Pályázati hirdetmény. 55/1911. képv. t. sz. — Jolsva r. t. 
városnál lemondás folytán megüresedett erdőmérnöki állásra 
pályázat nyittatik. 

Javadalmazás 2500 korona törzsfizetés, 600 korona lakbér 
300 korona faeladási jutalék, mely a törzsiizetéshez a nyugdíjba 
be lesz számítva, ötször 200 korona ötödéves korpótlék a törzs
fizetés emeléséhez, 50 űrméter kemény tűzifa befuvarozással és 
szegődményi föld használata. 

Nyugdíj törzsfizetés után biztosítva. 
Ezen állást elnyerni óhajtók az 1879. évi X X X I . t. cz. 36. 

§-ában meghatározott képesítést és eddigi szolgálati alkalmazásu
kat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket / . évi augusztus 
hó l-ig Jolsva város polgármesteri hivatalához nyújtsák be. 

Erdőrendezési gyakorlattal birok előnyben részesülnek. 



Az erdőtiszt szolgálati szabályzata az érdeklődőknek rendel
kezésükre áll. Szabad idejében az erdőtisztnek a mérnöki gyakor
lat megengedtetik. Az állás / . évi szeptember hó 15-ig betöltendő. 

Jolsva, 1911. évi június hó 10-én. 
(7. II. 2.) Polgármester. 

Néhány évi gyakor la t ta l biró, akadémiát végzett, nős vagy 
háztartással biró erdészségéd, ki románul is beszél, kerestetik 
mielőbbi belépésre. Bizonyitványmásolatokkal felszerelt ajánlatok 
melyek vissza nem küldetnek, „Bulcsi uradalom, posta Birkis" cimre 
kéretnek. (8. II. 2.) 

Erdőmester . Néhai gróf Pálffy János hagyatékához tartozó 
bajmóczi uradalom 27.000 holdas erdőgazdaságában elhalálozás 
folytán erdőmesteri állás jött üresedésbe. Ennek folytán felhívjuk 
mindazokat, akik hazai erdészeti akadémiai oklevéllel birnak és 
az állásra pályázni óhajtanak, hogy pályázati folyamodványukat 
néhai gróf Pálffy János központi irodájában Pozsony, Szilágyi-
Dezső-utcza 21. szám alatt legkésőbb folyó évi július hó 15-ig 
beterjeszszék. Folyamodványában a pályázó közölje, hogy az állást 
mily javadalmazási feltételek mellett foglalná el. (9) 

Árverési hirdetmény. 2482/1911. főszolg. szám. — Szeben 
vármegye nagydisznódi főszolgabíró járásába bekebelezett Felek 
község tulajdonát képező Riu Mare völgybe hajló Clabucet és 
Burcatiu erdőrészekben a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 
1911. évi 31970 I Á 2. sz. magas rendelete alapján 4 0 8 8 kat. hold 
területen megbecsült mintegy 59.890 m3 haszonfa (59.803 m3 lucz-, 
jegenyefenyő és 87 m3 juhar, szil) és 40.337 m3 bükk-, juhar-, szil-
és tűzifa Felek községházánál zárt ajánlatokkal egybekötött nyil
vános árverésen 1911. évi július hó 20-án d. u. 372 órakor fog 
eladatni. 

Kikiáltási ár 248.915 K 
Bánatpénz 24.891 „ 

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. írásbeli zárt ajánlatok
hoz a kiirt bánatpénz csatolandó. Az általános árverési és szerződési 



feltételek az alulirt főszolgabírónál és a nagytalmácsi j . m. kir. 
erdőgondnoknál Nagyszebenben megtekinthetők. 

Nagydisznód, 1911. évi június hó 12-én. 
(10) A főszolgabíró. 

Faeladás. 116509/E. I. számhoz.— A boszniai és herczegovinai 
országos kormány erdőigazgatósága a Konjica és Nevesinje járások
ban Crna gora I. és II., Racica és Slatnica, Orusce-Rakitnica erdő
részekben körülbelül 500.000 köbméter feketefenyő és jegenye
fenyőhaszonfát, továbbá körülbelül 270.000 köbméter bükkhaszon-
és tűzifát tövön, versenytárgyalás utján eladja. 

Az 1 koronás boszniai bélyeggel és 20.000 (húszezer) korona 
bánatpénzzel ellátott, lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek csak az 
eladásra kiirt egész famennyiségre vonatkozhatnak, legkésőbb 
1911. évi szeptember hó 14-én délelőtt 11 óráig az alulirt orsz. 
kormány erdőigazgatóságánál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az orsz kormány erdőigaz
gatóságnál Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájé
koztatások is adatnak. 

Sarajevo, 1911. évi június hó 10-én. 
A boszniai és herczegovinai országos kormány 

(11. III. 1.) erdőigazgatósága. 

Tölgyfaeladási hirdetés. 716/1911. sz. — Brassó vármegyében 
Szentpéter község 1911. évi július hó 27-én délelőtt 10 órakor a 
földmivelésügyi m. kir. miniszter ur őnagyméltóságának idei 
20573/I/A/2. számú engedélye folytán nyilvános szó- és zárt Írás
beli árverésen elad 2710 darab műszaki czélokra alkalmas tölgyfát, 
mely a hivatalos becslés szerint 5698*86 tömörköbméter kéreg-
és szijácstnentes gesztfát, 5272 - 47 ürköbméter hasábfát, 1307-29 
ürköbméter dorongfát és 5684'48 ürköbméter galyfát és forgácsot 
tartalmaz és becsértéke 174.646 K 61 f, azaz egyszázhetvennégyezer-
hatszáznegyvenhat K és 61 f, ami egyszersmind kikiáltási ár is. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 1 0 % - a 
Az árverezési és szerződési feltételek Szentpéter község elöl

járóságánál és a földvári m. k. járási erdőgondnokságnál a hiva-



talos órák alatt megtekinthetők. A majdnem egészen sik fekvésű 
erdő Szentpéter községtől jó uton 3, Brassó Máv. vasúti állomás
tól 12 és Botfalu Máv. vasúti állomástól 9 km-re fekszik. 

Fuvarviszonyok kitűnők. 
Szentpéter, 1911. évi június hó 10-én. 

(12) A községi elöljáróság. 

Erdész-hivatalnok egy elsőrangú részvénytársaság bükkfa
termelése részére kerestetik. Megköveteltetik a bükkmű- és tüzifa-
termelés alapos ismerete. Ajánlatok eddigi működés, kor és igények 
megjelölésével „Bükkerdő 899" jeligére Blockner J . hirdető irodá
jába, Budapest, IV., Semmelweis-utcza 4. kéretnek. (13) 

Pályázati hirdetmény (erdőszolgai állásokra). 235/1911. évi 
e. h. szám. — A brassóvármegyei Ill-ik számú barcza-rozsnyói 
egy és X-ik számú zajzonvölgyi egy, valamint a XlII-ik számú 
tömösvölgyi őrjárásokban megüresedett két Il-od osztályú erdő
szolgai állásra ezennel pályázat nyittatik. 

Javadalmazás: 1. A Ill-ik számú Il-ik osztályú erdőszolga 
javadalmazása 440 K évi bér, 48 K lakbér, 36 K tüzifaátalány és 
36 K ruhapénz. 

2. A X-ik számú egy és XlII-ik számú két, összesen három 
Il-od osztályú erdőszolga javadalmazása egyenként 440 K évi bér, 
36 K. ruhaátalány, 48 K lakbér és 12 ürm3 házhoz szállítandó 
kemény tűzifa. 

Nyugdíjintézmény fennáll! 
Pályázni kívánók felhivatnak, hogy „Brassó vármegye tekin

tetes közigazgatási erdészeti albizottságához Brassóban" czim-
zendő, sajátkezüleg irt kérelmüket községi erkölcsi bizonyitványnyal, 
keresztlevéllel, erőteljes, ép testalkatukat, jó látó-, halló- és beszélő
képességüket igazoló orvosi bizonyitványnyal és esetleg eddigi szol
gálatukat igazoló okmányokkal felszerelve a brassói m. kir. 
állami erdőhivatalhoz f. évi július hó 20-ig nyújtsák be. 

A hiányosan felszerelt és a határidőn tul beérkezett kérelmek 
figyelembe nem vétetnek. 

Brassó, 1911. évi június hó 17-én. 
(14) A m. kir. állami erdőhivatal. 



Pályázat. A nagyváradi lat. szert, nagyprépostsági uradalom
ban egy erdőgyakornoki állás üresedett meg, mely 1600 korona évi 
fizetéssel és egy évi próbaszolgálat után bekövetkező véglegesítés 
esetén nyugdíjjogosultsággal van egybekötve. 

Jelentkezők tartoznak a nagyméltóságú dr. Belopotoczky 
Kálmán v. b. t. t. nagyprépost úrhoz czimzett kérvényeiket leg
későbben a f. évi augusztus hó 7-ig alulírotthoz beküldeni. A kér
vényhez keresztlevél, a selmeczbányai m. kir. erdészeti főiskola 
teljes elvégzését bizonyító leczkekönyv, ép, erős testalkatot iga
zoló orvosi bizonyítvány, és ha az illető pályázó már szolgálatban 
van, szolgálati és erkölcsi bizonyítvány melléklendő. 

Nagyvárad, 1911. évi június hó 17-én. 
(15. II. 1.) Török László s. k. 

prépostsági erdőmester. 
Utánnyomás nem dijaztatik. 

Mint erdő- és jószágkezelő, ellenőr, erdész, kastélykezelő 
vagy t i tkár állást keres Magyarországon megbízható, 48 éves 
erdőtiszt, osztrák államvizsgával; a német és tót nyelvet beszéli, 
az idevágó szakmákban teljesen jártas, elsőrendű ajánlatokkal bír, 
józan és lelkiismeretes. Rögtön szolgálatba léphet. Szives aján
latokat kér Götzelmann Qottfried Graz, Reitschulgasse 12. Köz
vetítés dijaztatik. (16) 

Termelt hántott fenyőműhasáb- (cellolosefa), fenyőtüzifa 
és fenyőhaszonfaeladás. 38652 /1911 / I /B / l . szám. A liptóujvári 
m. kir. főerdőhivatalnál az alább megnevezett erdőgondnokságok
ban kitermelt és rakodókra kihozott következő faanyagok kerülnek 
az alábbi csoportosítás szerint zárt írásbeli ajánlatok utján eladásra: 

I. csoport. (Vichodnai erdőgondnokság.) 116 ürm3 fenyőhasáb-
és dorongtüzifa, kikiáltási ár 3 K 40 fillér és 115 ürm3 fenyő
műhasáb, kikiáltási ár 5 korona. Bánatpénz 100 korona. 

II. csoport. (Vichodnai és maluzsinai erdőgondnokság.) 152 ürm3 

fenyőműhasáb Vichodnán, kikiáltási ár 8 K 50 fillér, 2204 ürm3 

fenyőhasáb- és dorongtüzifa Maluzsinán, kikiáltási ár 5 K 40 fillér, 
914 ürm3 fenyőműhasáb Maluzsinán, kikiáltási ár 7 korona. Bánat
pénz 2000 korona. 

III. csoport. (Oszadai erdőgondnokság.) 1993 ürm3 fenyőhasáb-



és dorongtüzifa, kikiáltási ár 5 K 40 fillér, 1012 ürm3 fenyőmű
hasáb-, kikiáltási ár 7 K 50 fillér. Bánatpénz 1850 korona. 

IV. csoport. (Szvarini erdőgondnokság.) 110 - 92 tm3 vörös-
fenyőhaszonfa. Kikiáltási ár 25 cm középátmérőig 21 korona, 
26 OTz-en felül 24 korona, 23'75 tm3 erdeifenyőhaszonfa. Kikiáltási 
ár 25 cm középátmérőig 17 K 50 filér, 26 cm felül 20 korona. 
Bánatpénz 320 korona. 

Ajánlatok az egyes eladási csoportok összes faanyagára tehető 
csoportonként, vagy pedig több csoportra is egy ajánlaton. 

Az ajánlatok, melyek legkésőbben 1911. évi július hó 6-ikán 
délutáni 5 óráig nyújtandók be a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal
nál, július hó 7-én délelőtt 10 órakor fognak a főerdőhivatal helyi
ségében nyilvánosan felbontatni. 

Az árverési feltételek, az ajánlati űrlap és boríték a liptóujvári 
főerdőhivatalnál beszerezhetők. 

Budapest, 1911. évi június hóban. 
(18) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pályázati hirdetmény. Egy nagyobb nyugatmagyarországi 
hitb. uradalom pályázatot hirdet fürészvezetői állásra. 

A pályázótól megkívántatik néhány évi gyakorlat a fürész 
kezelésénél, hogy az illető a fürészüzem minden ágában jártas 
legyen, továbbá a német, magyar és a tót nyelv tökéletes birása. 

Természetbeni lakáson kivül javadalmazása évi 2400 K törzs
fizetés, mely minden 3-ik évben 2%>-kal emelkedik. Az állás 
nyugdijképes. 

Szakképzett erdészek előnyben részesülnek. 
A pályázatok az Erdészeti Lapok kiadóhivatalához intézendők. 

(19) 

Faeladási versenytárgyalás elhalasztása. 39307/1911/ I /B/ l . 
szám. — A lugosi erdőigazgatóság kerületében eladásra kijelölt 
faállományoknak értékesítése iránt a folyó évi 36073. szám alatt 
közzétett hirdetmény szerint folyó évi július hó 5-én a lugosi 
m. kir. erdőigazgatóságnál megtartani kivánt versenytárgyalást a 
folyó évi július hó 20-ikára délelőtt 10 órára halasztóm el. 



Ajánlatok a lugosi m. kir. erdőigazgatósághoz július hó 19-ike 
délutáni 5 órájáig mutatandók be. 

Budapest, 1911. évi június hó 21-én. 
(20) Földmivelésügyi miniszter. 

Fenyőfaeladási hirdetmény. Gróf Andrássy Dénes kraszna-
horkaváraljai uradalmi erdőhivatala zárt Írásbeli ajánlatok utján 
eladja: 

1. a gömörvármegyei Szabados (Feketelehota) község hatá
rában fekvő „Humenecz" nevü uradalmi erdőben az 1911., 1912. 
és 1913. években kihasználás alá kerülő évi 6 - 52 kat. holdnyi 
vágásterületen vevő által kitermelendő jegenye- és luczfenyőszálfát. 
Az évi átlagos szálfatermés 2000 köbméterre becsülhető, melyből 
mintegy 4 % 10—15 cm, 3 0 % 1 6 - 2 8 cm és 6 6 % 28 cm-tn 
felüli középátmérőjü. Az összes faállománynak mintegy 75%-a 
jegenye- és 2 5 % - a luczfenyő. 

Kikiáltási árak: a vágásban, döntött állapotban felmérendő, 
10—15 cm középátmérőjü szálfákért köbméterenként 4 korona, 
16 — 28 j ; „ „ „ I n 
28 cm-tn felüli „ » „ 8 „ 

A zárt írásbeli ajánlatokhoz 1000 K, azaz egyezer K bánat
pénz csatolandó. 

2. Fentnevezett uradalmi erdőhivatal ugyancsak zárt Írásbeli 
ajánlatok utján áruba bocsátja 

a gömörvármegyei Dénes (Uhorna) község határában fekvő 
„Zelenákó" nevű uradalmi erdőben az 1911., 1912. és 1913. évek
ben kihasználás alá kerülő évi 10 -77 kat. holdnyi vágásterületeken, 
vevő által kitermelendő jegenye- és luczfenyőszálfát. Az évi átla
gos fatermés 1500 köbméterre becsülhető. Az összes faállomány
nak mintegy 95%-a jegenye- és 5%-a lucfenyő, melyekből mint
egy 2 0 % 1 0 - 1 5 cm, 7 0 % 16—28 cm és 1 0 % 28 cm-tn felüli 
középátmérőjü. 

Kikiáltási árak: a vágásban, döntött állapotban felmérendő 
10—15 cm középátmérőjü szálfákért köbméterenként 5 korona, 
16—28 a n a a 8 a 
28 cm-tn felüli átmérőjű „ „ 10 



A zárt írásbeli ajánlatokhoz 700 (hétszáz) korona bánatpénz 
csatolandó. 

Az 1. és 2. alatti fahozamok külön-külön adatnak el ; miért is 
azokra külön-külön ajánlatok adandók be. Mindkét fára szóló 
ajánlatok, melyekben a vételárak a fenti vastagsági osztályok szerint 
köbméterenként ajánlandók fel, legkésőbb 1911. évi július hó 10-én 
délelőtt 10 óráig alulirt uradalmi erdőhivatalhoz Krasznahorka-
váralján (posta helyben, vasuti állomás: Rozsnyó, Gömör megye) 
benyújtandók. 

A részletes árverési és szerződési feltételek alulirt uradalmi 
erdőhivatalnál Krasznahorkaváralján és ezenkívül a szabadosi fára 
vonatkozólag az uradalmi erdőgondnokságnál Csetneken, a dénesi 
fára vonatkozólag pedig az uradalmi erdőőrnél Dénesen (vasuti 
állomás: Szomolnokhutta) megtekinthetők. 

Krasznahorkaváralja, 1911. évi július hó 17-én. 
(21) Oróf Andrássy Dénes uradalmi erdőhivatala. 

Tölgy faeladási hirdetmény. Gróf Andrássy Dénes kraszna-
horkaváraljai uradalmi erdőhivatala zárt írásbeli ajánlatok utján 
eladja 

a gömörvármegyei Krasznahorkaváralja, Andrási, Dernő, 
Kiskovácsvágása, Várhosszurét és Jólész községek határában fekvő 
uradalmi erdőkben (összesen 9 különálló vágásterületen) eladó 
uradalom által az 1911. évben már kitermelt, valamint ugyanott 
az 1912. és 1913. években kitermelendő és vevőnek a vágásban, 
döntött állapotban felmérve átadandó összes tölgyszálfát, melynek 
évi fatömege mintegy 3000—3500 köbméterre tehető és melyből 
mintegy 35°/o 10—20 cm, 50°/o 21—30 cm, 1 2 % 31—40 cm és 
3 % 40 OTz-en felüli középátmérőjü. 

Kikiáltási árak: 
a 10—20 cm középátmérőjü szálfáért köbméterenként 10 korona, 
n 21—30 a a a a 15 a 
a 31—40 a a a a 22 a 
a 40 cm-tn felüli » » » 26 
mely árakon felül az átvett szálfák után tényleg felmerült termelési 
költségek is vevő által megtérítendők. 

Az írásbeli ajánlatok, — melyekben a vételárak a fenti vastag-



sági osztályok szerint köbméterekben ajánlandók fel, • 3000 
(háromezer) korona bánatpénzzel ellátva, legkésőbb 1911. évi 
július hó 10-én délelőtt 10 óráig az uradalmi erdőhivatalnál 
Krasznahorkaváralján (Gömör megye) benyújtandók. 

A részletes árverési és szerződési feltételek ugyanezen erdő
hivatalnál megtekinthetők. 

Krasznahorkaváralja, 1911. évi június hó 17-én. 
(22) Oróf Andrássy Dénes uradalmi erdőhivatala. 

Pályázati hirdetmény. 7489/1911. tan. sz. — Rózsahegy 
rend. tan. városnál a lemondás folytán megüresedett vlkolinneci 
erdőőri állásra pályázat nyittatik. 

Javadalmazás: Havi utólagos részletekben fizetendő 720 K 
évi bér, természetbeni lakás ideiglenesen Fehérpatakon s azután 
a védkerületben építendő uj erdőőri lakban. Szabad fűtés, 2 drb. 
szarvasmarha szabad legeltetése és évenként egy rend egyenruha. 

Azon esetben, ha az erdőőri nyugdíjintézmény a városnál 
létesíttetik, a kinevezendő erdőőr abba köteles belépni. 

A sajátkezüleg írandó és Rózsahegy város polgármesteréhez 
folyó évi július hó 20-áig benyújtandó pályázati kérvények kellékei: 
az erdőtörvény 37. §-ában megszabott minősítés, a magyar és tót 
nyelvekben való jártasság és testi épséget igazoló orvosi bizo
nyítvány. 

Az állás folyó évi augusztus hó 1-én múlhatatlanul elfogla
landó. 

Rózsahegy, 1911. évi június hó 23-án. 
(23) Polgármesterhelyettes. 

Termelt tölgy- és fenyőhaszonfaeladás. 3390/1911. s zám. -
A beszterczebányai erdőgondnokságnál termelt 1104"37 m% fenyő-
haszonfa négy eladási csoportra megosztva, az erdőbádonyi 
erdőgondnokságnál termelt 83"09 m3 tölgybányafa, 80' 17 m3 tölgy-
haszonfa, 1025 folyóméter fenyőrudfa, 136 - 25 m3 jegenyefenyő-
haszonfa és 312-08 m3 erdeifenyőhaszonfa hét eladási csoportra 
megosztva, végül a zólyomi erdőgondnokságnál termelt 64 - 87 m3 

tölgyhaszonfa zárt Írásbeli ajánlatok utján fog eladatni. 
Ajánlatok, melyek legkésőbb 1911. évi július hó 10-én déli 



12 óráig nyújtandók be alulírott erdőigazgatóságnál, 1911. évi 
július hó 11-én fognak Beszterczebányán az erdőigazgatóság tanács
termében nyilvánosan felbontatni. 

Árverési feltételek, a faanyagok és kikiáltási árak részletes 
kimutatása, ajánlati űrlap és boríték alulírott erdőigazgatóságnál 
szerezhetők be. 

Beszterczebánya, 1911. évi június hóban. 
(24) M. kir. erdőigazgatóság. 

Hirdetmény. 2148/1911. sz. — Vizakna város tanácsa a város 
tulajdonát képező, a vízaknai vasuti állomástól 10 kilométernyire 
fekvő erdejében idei téli vágású 150 darab kéregnélkül mérve 
205 köbméterre becsült tölgy szálfáját, melyből mintegy 110 köb
méter kádárfára alkalmas, 1911. évi július hó 27-én a városház 
tanácstermében délelőtt 10 órakor kezdődő nyilvános szó- és írás
beli ajánlatok utján a legtöbbet ígérőnek eladja. 

Kikiáltási ár : 4500 korona. 
Bánatpénz: 450 korona. 
Utó-, valamint a becsáron alóli ajánlatok nem fogadtatnak el. 
Részletes árverési feltételek a hivatalos órák alatt Vízaknán 

a városi tanácsnál megtekinthetők 
A fák hossza legnagyobb részt 6—9 méter között, közép

vastagsága 41—69 cm között van. 
Vizakna, 1911. évi június hó 17-én. 

A városi tanács: 
(25) Ambrus Károly, polgármester. 

Versenytárgyalás i hirdetmény. A Susákon (Fiume mellett) 
felépítendő kir. erdőhivatali épület építésére nyilvános verseny
tárgyalást hirdetek. 

Kiadásra kerülnek a susáki kir. erdőhivatal épületének fel
építésével kapcsolatos összes építkezési munkálatok az alábbi 
munkacsoportok szerint, úgymint: 

I. Föld-, kőműves és elhelyező munka. 
II. Aszfaltelszigetelő munka. 

III. Kőfaragó munka. 



IV. Ácsmunka. 
V. Tetőfedő munka. 

VI. Faczement-tetőfedő munka. 
VII. Vasmunka. 

VIII. Betonmunka. 
IX. Burkoló munka. 
X . Padozati munka. 

XI. Bádogos munka. 
XII. Szobafestő munka. 

XIII. Szobrász munka. 
XIV. Asztalos, lakatos és mázoló munka. 
X V . Üveges munka. 

XVI . Redőnymunka. 
XVII. Esslingeni redőnymunka. 

XVIII. Kályhás munka. 
XIX. Takaréktűzhely munka. 
X X . Villámhárító-berendezési munka. 

X X I . Villamos csengő berendezési munka. 
X X I I . Vízvezeték, gázvezeték, csatornázás. 

XXIII . Felvonó (lift) elkészítési munka. 
X X I V . Kerítés munka. 
X X V . Előlépcsőzeti munka. 

Ajánlat minden munkacsoportra külön-külön, vagy az összes 
építési munkálatokra együttesen is tehető. Vállalkozók minden 
kárpótlás nélkül tűrni tartoznak, hogy ajánlataikból az ajánlati 
összeg 50%-ig bármely munkanemek vagy munkacsoportok eset
leg kivehetők és más vállalkozónak kiadhatók legyenek. 

Az ivenként egy koronás bélyeggel ellátott és a pályázati 
feltételekben körülirt módon kiállított írásbeli ajánlatok a susáki 
kir. erdőhivatalnál az 1911. évi július hó 31-ik napjának délelőtti 
11 órájáig nyújtandók be. 

Az ajánlatok alapjául szolgáló pályázati feltételek, továbbá az 
általános épitési feltételek, a részletes (műszaki) feltételek, a szer
ződés tervezete, a használandó ajánlatminta, valamint az ajánlati 
költségvetés mintája és az épitési tervek és rajzok a susáki kir. 
erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők, illetőleg a 
pályázati feltételek, a szerződés tervezete, az ajánlat és az ajánlati 



költségvetés mintája együttesen 20 (husz) koronáért ugyanott 
beszerezhetők. 

A munkálatok 1912. évi augusztus hó végéig teljesen elkészí
tendők. 

Ajánlattevő tartozik az ajánlati összeg 5 (öt) százalékával egyen
értékű bánatpénzt a susáki kir. erdőhivatal házipénztáránál vagy 
bármely más állami pénztárnál készpénzben, vagy a kincstárilag 
elfogadhatónak jelzett értékpapírokban letenni és az erre vonatkozó 
letéti nyugtát vagy postai feladóvevényt az ajánlathoz csatolni. 

Budapest, 1911. évi június hó. 

(26) M. kir. földmiv elésügvi miniszter. 

Pályázat erdőőri állásra. 62 /1911 . sz. — A szepesi püspök
ség és kápt. kisidai (Abauj-Torna vármegye) erdőgondnokságának 
kisidai védkerületében egy II. oszt. erdőőri állás töltendő be. 

Ezen állás illetményei következők: 
Nyugdíjba beszámítandó 540 korona évi fizetés, 1 kat. hold 

szántóföld, 14 ürm házhoz szállított tűzifa, 3 darab szarvasmarha
tartás, szabad lakás kerttel. 

Az állás azonnal elfoglalható. 
Pályázni kívánók felhivatnak, hogy az 1879. évi X X X I . t.-cz. 

37. §-ának megfelelően felszerelt kérvényeiket fenti erdőgondnok
sághoz folyó évi július hó végéig nyújtsák be. 

Megjegyeztetik, hogy az első év próbaszolgálatnak tekintetik 
s megfelelő viselet mellett illető előléptetésre számithat. 

Előnyben részesül, ki a tót nyelvben is járatos s ki a szolgá
latát előbb elfoglalhatja. 

Kisida, 1911. évi június hó 20-án. 
(27) Nagy József 

urad. főerdész. 

Hirdetmény. Egy külföldi állam részére bármily kiterjedésű 
őst tölgyfaerdő megvételre sürgősen kerestetik. Ajánlatok a Mls-
kolczl Agrár Bank r.-t. Miskolcz küldendők. (28) 

ó& t > t 



Pályázat . 960/1911. szám.— A selmeczbányai m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskolán kinevezés folytán megürült erdő
rendezéstani tanszék betöltése végett ezennel pályázatot hirdetek. 

A tanszékkel az erdőrendezés, az erdőbecslés, az erdőérték-
számitás és az erd. statisztika és adminisztráczió előadása egybe 
van kötve. 

Ha a folyamodó a VII. fizetési osztályba neveztetik ki rendes 
tanárnak, a javadalmazás a VII., ha pedig a VIII. fizetési osztályba 
neveztetik ki rendkívüli tanárnak, a javadalmazás a VIII. fizetési 
osztályban rendszeresített illetményekből s mind a két esetben a 
biztosított ötödéves korpctlékokból fog állani. A rendkívüli tanári 
alkalmazás ideiglenes; a VII. fizetési osztályba kinevezett rendes 
tanár 10 évi kifogástalan s eredményes szolgálat után elnyeri a 
VI. fizetési osztálylyal egybekötött javadalmazásra és személyi pót
lékra való igényt. 

A kinevezett folyamodó a tanszéket szükség szerint azonnal, 
de legkésőbb az 1911/1912. tanév kezdetén köteles elfoglalni. 

Felhívom mindazokat, akik ennek az állásnak elnyeréseért 
pályázni kívánnak, hogy egészséges voltukat, végzett tanulmányai
kat, képzettségüket, eddigi foglalkozásukat s irodalmi működésü
ket igazoló okmányokkal fölszerelt folyamodványukat, ha állam
szolgálatban állanak, elöljáróságuk utján, különben pedig az 
illetékes főispán utján f. évi július hó 22-ig a nagyméltóságú 
m. kir. földmivelésügyi minisztériumra czimezve, a m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskola rektoránál nyújtsák be. 

Később benyújtott folyamodványok figyelembe nem vétetnek. 
Selmeczbánya, 1911. évi június hó 28-án. 

(29) Dr. Fodor 
rektor. 
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