
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. 

K ü l ö n mel lékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

A r a n y é r e m , pár is i 

v i lágkiá l l í tás 1900. 
Egyetemes busszóla-műszereket 

és erdei-busszólákat 
optikai távolságmérővel C 100, 

mérőaszta losat és távcsöves vona lzó
kat , valamint mindennemű mérőeszközt 
készít a legjobb kivitel éa legpontosabb rekti-

nkáczió biztosítása mellett 

NEUHÖFER É S FIA 
cs. és k i r . udva r i műszerészek 

pCOC raktár: I., Kohlmarkt 8. 
DLUu gyár: V., HartmanngasseS. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. Minden 
közhasználatú műszer állandóan készletben van. 
Javi tások és átalakítások — akkor i s , ha a mű
szerek nem a mi gyárunkból 
származnak — legjobban ós leg
gyorsabban eszközöltetnek. — 
Szállitás kívánatra magyar czó-
gekutján is lehetséges. (1. X I I . 10) 

Őszi és tavaszi idényre k o c s á n y o s és kocsány ta lan 

tölgy vetőmakkot 
ajánl legjutányosabb áron W i m m e r Ignácz, Nagya tád 
(Somogy megye). (10. vi. 4.) 

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



Az egyetlen hazai ilynemű válalat, hol mindennemű erdészeti szerszámok 
jutányos árakon központosítva vannak. N incsen 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 erdógondnokságok. városi és uradalmi erdöhivatal állandó 

szállítója. Tömeges elismerölevél vevőktől. 
Képes Á r j e g y z é k lngryen és bérmentve. (2. X X I V . 14.) 

VadasRertsövényeR 
a leg jobb d ró tanyagbó l , továbbá kert
sövények, baromfiudvarok, tenniszpályák 
részé re . (7—4.) 
Alpenlf tnuische vmV Oraht lndas t r le 

F e r d . J e r g i t s c h ' Söh» e 
Wien, V/i., Wien- trasse 4 5 . 
Telefon 9583. Graz, Göstinger 
Maut und Klagenfurt Postfaoh 2b5. 

197. s z á m ú képes katalógust i n g y e n ós 
b é r m e n t v e a legköze lebb eső i rodából . 



I l i 

Ojii Albert iínpéni. 
Iroda: Budapest, I. kerület, Budaíoki-ut 22. szám 
Sürgönyczim: Szénércz Budapest. Telefon 130—95. 
P|yn||<)|JQi szenek és é rezek e lemzését és ezek értékesítését, 
LliOlluijQi a bányásza t kö rébe tar tozó összes m u n k á l a t o k 
tervezését és ezek k i v i t e lének e l lenőrzését , 

szén- , érez- és k ő b á n y á k ü z e m é n e k s z a k s z e r ű vezetését , 
kü l fö ld i bányavá l l a la tok képv ise le té t , 
á s v á n y v i z e k védőte rü le te inek k ieszköz lésé t és el lenőrzését . 

(3. XII . 7.) 

A győri püspökségnél az akadémiai képesítéshez kötött 
erdészt állás betöltendő. Néhány évi gyakorlattal biró nőtlen 
egyének előnyben részesülnek. Javadalmazás megegyezés szerint. 
Ajánlatok az uradalmi jószágkormányzóság czimre Szanyba (Sopron 
megye) kéretnek. (9. IV. 4.) 

Uri ruhák készítéséhez való 

J Ó BRÜNNI POSZTOT ÉS LODENT 
legju tányosabb g y á r i á r a k o n szállít 

ETZLER és DOSTAL, Brünn 
^/rí Schwedengasse 5/z. 
Számos magyar erdőhivatal egyenruhaszövet szállítói. 

A gyárból való közvetlen bevásárlás nagy előnnyel jár. 
Dus mintagyüjtemény az őszi és téli évszakra, megtekintésre bérmentve. 

^ • ^ T f ^ S ^ M a g y a r leve lezés . ^ ^ ^ ^ 
(5. VI. 4.) 



E l ő j e g y z é s e k e t *£Fijg£ 

kocsányos és kocsánytalan 
tölgymakk és csermakk 

valamint elsőrendű minőségű 

jegenyefenyőmag 
és vadetetésre alkalmas v a d g e s z t e n y e őszszel 

való szállítására elfogad 

^* ™ *• • • • •? • jj MM I tm m a g y a r magpergetőgy r ára 

K Ö R M E N D , V a n * B » « c f y « * . 
(4. VN. 4.) 
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SÁNDOR IMRE, Sz lhs f r i i i t i r 
:: erdészeti magkereskedö és csemetenagytermelö :: 
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m a k k o t , 
jegenyefenyő-, lombfa-, gyümölcs- és cserje-

m a g v a k a t 
elsőrendű minőségben, versenyképes árak mellett. " 

(8. V. 4.) I 
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I Kitűnő minőségű fajtiszta k o c s á n y o s és k o c s á n y t a l a n 

tölgy makkot, _ 
•

magas csiraképességü JnniB 

.... jegenyefenyőmagot |§ 
» • » ^ BT m * m - • P '* 

H 

1 
a ján l és e lő j egyzéseke t m á r m o s t k é r s 

S F A R A G Ó B É L A 5 
1 császári és királyi udvari szállító Magyar Magpergető gyára, 

Erdészeti csemetetelepek, Zalaegerszeg. 
(6. IV. 4.) 

Faeladás. 1976/1911. — A boszniai és herczegovinai orszá
gos kormány erdőigazgatósága a travnik és jajcei járások Dnolucka 
erdőrészében körülbelül 200.000 m% I. és II. osztályú lucz- és 
jegenyefenyőhaszonfát, továbbá körülbelül 30 000 ttfi bükkhaszon-
és tűzifát, tövön versenytárgyalás utján elad. 

Az 1 koronás boszniai bélyeggel és 6500 (hatezerötszáz) K 
bánatpénzzel ellátott lepecsételt írásbeli ajánlatok, melyek csak az 
eladásra kiirt egész famennyiségre vonatkozhatnak, legkésőbb 
1911. évi november hó 15-én délelőtt 11 óráig az alulirt országos 
kormány erdőigazgatóságánál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati mintn, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormány erdő
igazgatóságánál Sarajevoban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli 
tájékoztatások is adatnak. 

Sarajevo, 1911. évi augusztus hó 2-án. 

(13. III. 3.) A bosznia-herczegovinai országos kormány 
erdőigazgatósága. 

* 



5 KOCSÁNYOS TÖLGYMAKKOT. • 
S KOCSÁNYTALAN TÖLGYMAKKOT • 

Querc. sessiliflora, csiraképességükért jótállással, az 

ő s k í é s t a i r a i s a i i d é n y r e 

a legjobb minőségben legelőnyösebben szállít (12. v. 3.) 

! REICH VILMOS, SZISZEK S • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

Faeladás. 157044/9008. F. D. — A boszniai és herczegovinai 
országos kormány erdőigazgatósága az alant megnevezett boszniai 
novi járásban fekvő erdőrészben, hozzávetőlegesen megállapított 
famennyiséget tövön, versenytárgyalás utján eladja és pedig: 

Az eladási 
tárgy 
száma 

Erdőterület Bükkhaszon-
és tűzifa 

Vasút, mely 
felé a fa 
gravitál 

Leteendő 
bánatpénz 
koronákban 

1 Pastirevo 105000 Banjaluka 
Sunja 4100 

Az egykoronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpé 
ellátott, lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek csak a megnevo t 
erdőrész egész famennyiségére szólhatnak, legkésőbb 1911. évi 
november hó 15-éig 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 megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájékoztatások 
is adatnak. 

Sarajevo, 1911. évi augusztus hó 21-én. (15. III. 3.) 

Hirdetmény. 504/1911. sz. — Kassa sz. kir. város erdőhíva-
tala tudomására hozza mindazon erdőbirtokosoknak és erdőtiszteknek, 
kiknek kocsánytalan tölgymakkra szükségük van, hogy szükség
leteket folyó őszszel vagy jövő tavaszszal fenti erdőhivatal által 
Kassán vagy valamely szomszédos vasúti állomáson feladva jutá
nyos áron itt beszerezhetik. 

Megrendeléseket fenti erdőhivatal máris ezidőszerint elfogad, 
a szállítás pedig annak idejében a megrendelés sorrendjében fog 
eszközöltetni. 
(11. III. 3 ) Kassa sz. kir. város erdőhivatala. 

j ó m i n o s é g ü vető m a g v a k a t 
n e m k ü l ö n b e n 

v a d t a k a r m á n y o z á s 
ezél ja i ra a lka lmas m a g v a k a t készpénz

fizetés mellett szállít: ( i 4 . m. 3 ) 

GOLDSCHMIDT LIPÓT, FIUME. 

Faeladás. 178677/10485. F. D. — A boszniai és herczegovinai 
országos kormány Dl. Praőa erdőségben körülbelül 554.000 tri? 
haszon- és tűzi bükkfamennyiséget tövön versenytárgyalás utján elad. 

Az egykoronás boszniai bélyeggel és az előirt 7000 (hétezer) K 
bánatpénzzel ellátott, lepecsételt ajánlatok, melyek csak az egész 
famennyiségre szólhatnak, legkésőbb november hó 20-án délelőtt 
11 óráig a kormány erdőigazgatóságánál nyújtandók be. 

« 



Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az erdőigazgatóságnál Sara
jevóban betekinthetők, hol megkeresés esetén szóbeli felvilágosí
tások is adatnak. 

Sarajevo, 1911. évi augusztus hó 28-án. 

(16. III. 3.) A bosznia-herczegovinai országos kormány 
erdőigazgatósága. 

Sorfák u tak mellé. Kanadai és pyramis nyár 3, 4, 5 m magas, 
egészséges, őszre vagy tavaszra szállítva, gondos csomagolással 
Dárda vasútállomásról darabonként 50 fillérért kapható. 

(17. II. 2.) Főherczegi erdőgondnokság 
Tökös-puszta, u. p. Bellye, Baranya megye 

t Kiváló minőségű szlavóniai k o c s á n y o s és k o c s á n y t a l a n t 

• U S A K E K O T , 
f csimképességért jótállás, valamint makkot vadetetéshez, a 
4 lfgjobb kiszolgálás mellett ajánl, több mint 30 éve fenálló 
A makk-kiviteli czég P l á n e r Ká ro l y , S z i s z e k , Horvát- Á 
^ Szlavonország. (18. II . 2.) ^ 

Árverési hirdetmény. Katafa közbirtokossága az erdejében 
6-69 kat. holdon található 5858-50 koronára becsült 1501 darab 
erdeifenyő- és tölgytörzset 1911. évi november hó 3-án Markó 
elnöknél tartandó, zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen 
becsáron felül eladja. 

Részletes becsjegyzék és árverési feltételek betekinthetők nálam 
és a körmendi m. kir. jár. erdőgondnokságnál. 

Katafa, 1911. évi szeptember hó 26-án. 
Markó József 

ílCrt elnök. 



Makkeladás. Zsiva szigetén (Dálja községgel szemben) mint
egy 1100 hl mocs&riöigy-tnakk (Stíeleiche, Quercus pedunculata) 
kerül eladásra. 

írásbeli ajánlatok a Szerb földmivelő egyletek szövetkezete 
Zágráb czimre intézendők, ahol eziránt bővebb felvilágosítással is 
szolgálnak. (20) 

Faeladási hirdetmény. 3926—1911. sz. — A beszterczei m. 
kir. erdőigazgatóság kerületében a radnai m. kir. erdőgondnokság 
kezelése alá tartozó és a Kosna község meg a naszódvidéki köz
ponti iskola- és ösztöndijalapok erdejéből kihasználandó vágások 
fakészleteinek tövön való eladására Beszterczén a m. kir. erdő
igazgatóság hivatalos helyiségében 1911. évi október hó 30-án 
d. e. 11 órakor, a nevezett erdőbirtokosok hozzájárulásának fen-
tartásával, zárt írásbeli ajánlatok utján való nyilvános verseny
tárgyalás fog tartatni, 

Az eladó és alábbi kimutatásba vett lucz- és jegenyefenyő-
haszonfa az egyenként felmért törzseknek csupán műszaki czélokra 
alkalmas fatömegét a kéreg, csucsfa és termelési apadék leütésével 
foglalja magában. 
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ti > részlet 

kiter
jedése 
k. hold 

m3 

1 
2 
3 

Kosna A — 
13/a 
81 
82 

250 
107-3 
135-2 

1912. évi áp
rilis hó 1-től 
1922. évi áp
rilis hó l-ig 

3375 
22298 
28045 

3221 
4734 
3288 

6596 
27032 
31333 

Összesen : 267-5 53718 11243 64961 

A fakészletek becsértéke 497.202 koronában van felszámítva. 
A zárt írásbeli, ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott és a 

megajánlott vételár 5%-át kitevő bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, 
melyekben ajánlattevő által határozottan kijelentendő, hogy az 
árverési és részletes szerződési feltételeket ismeri, változatlanul 
elfogadja és azoknak magát aláveti, 1911. évi október hó 30-án 



Faeladási hirdetmény. Oróf Zichy Béla vrászlói erdeiből 
eladóvá tétetik körülbelül 1700 m. hold legelőerdő fakészlete tövön 
az erdőben. 

Ezen fakészlet a törzsenkénti felvétel utján foganatosított hiva
talos becslés szerint 38.900 drb. tölgy, kőris, szil, bükk, cser gyer
tyán, éger, nyir, hárs és juhar mű-, épület- és tűzifából áll. Összes 
köbtartalma körülbelül 43.600 m3. 

Becsérték és kikiáltási ár 480.000 (négyszáznyolczvanezer) K. 
Bánatpénz a becsérték 1 0 % , vagyis 48.000 K. 

Feltételes utó- és távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az írásbeli lepecsételt zárt ajánlatok a tulajdonos gróf Zichy Béla 
urnái Budapest, Muzeum-utca 15 nyújtandók be 1911 november 
hó 13-án délelőtt 9—11 óra között, azok felnyitása pedig ugyan
azon napon 12 órakor fog megtörténni. 

A tulajdonos gróf Zichy Béla fentartja magának azon jogot, 
hogy az ajánlatok közül egyiket sem, esetleg azt fogadja el, melyet 
a legmegfelelőbbnek talál. 

délelőtt l í óráig a beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnál nyúj
tandók be. 

Oly ajánlatok, melyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, 
amelyek elkésve nyújtatnak be, vagy pedig a megállapított árverési 
és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak magukban, 
figyelembe vétetni nem fognak. 

A megnevezett erdőbirtokosok föntartják maguknak azt a 
jogot, hogy az ajánlatok közül szabadon választhassák elfogadásra 
azt, amelyet, tekintet nélkül az ajánlat magasságára, saját belátásuk 
szerint a legmegfelelőbbnek találnak, vagy hogy az összes aján
latokat is visszautasíthassák. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóságnál, a radnai m. kir. erdőgondnokságnál 
Oradnán és Kosna község elöljáróságánál megtekinthetők és 30 K 
ellenében azok a vágás-térképpel együtt az érdeklődőknek meg 
is küldetnek. 

Besztercze, 1911. évi szeptember hó 6-án. 
(21) M. kir. erdőigazgatóság. 



Nevezett erdőrész törvényhatósági ut mentén, 10—14 km távol
ságban fekszik Komárváros (Déli vasút) vasúti állomástól; u. p. 
és távírda Nemesvid (Somogy m.). 

A részletes eladási és kihasználási feltételek a vrászlói (u. p. 
Nemesvid, Somogy m.) és a Lengyeltóti (Somogy m.) urad erdé
szeti hivataloknál szerezhetők meg; utóbbinál részletes felvilágosítás 
nyerhető a becslési adatokról és egyéb viszonyokról is. 

Vrászló, í y i l . évi szeptember hó 30-án. 

(22. II. 1.) A vrászlói urad erdőhivatal. 

Tölgyfaeladási hirdetés. 190/1911. sz. — A rónaszéki m. kir. 
erdőgondnokság 1911. évi tüzifavágásban visszamaradt tövön álló 
126 drb. 169 - 64 m3ve becsült tölgyműfa és 128 ürm3-re becsült 
tűzifára 6298 korona 72 fillér kikiáltási ár mellett 1911. év október 
hó 25-én d. e. 10 órakor az erdőigazgatóság hivatalos helyiségé
ben árverés fog tartatni. 

Az árverési és szerződési feltételek a hivatalos órák alatt az 
alulirt m. kir. erdőigazgatóságnál megtekinthetők. 

(23) Máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság. 

Pályázati hirdetmény. A nagyváradi latin szert. főt. káptalan 
biharsályi erdőgazdaságában egy erdőgyakornok felvétetik. Pályá
zók tartoznak sajátkezüleg irt folyamodványaikhoz keresztlevelet, 
a selmeczbányai m. kir. erdészeti főiskola teljes elvégzését igazoló 
leczkekönyvet, esetleges eddigi alkalmaztatásról szóló szolgálati 
bizonyítványt mellékelni, nemkülönben igazolni, hogy ép test
alkatúak. 

Évi fizetés 1320 korona készpénz és egy bútorozott szoba. 
Egy évi megfelelő ideiglenes szolgálat esetén az illető véglegesit-
tetik és nyugdíjjogosultságot nyer. Folyamodványok legkésőbben 
a folyó évi november hó 8-ig alulírotthoz benyújtandók. 

Nagyvárad, 1911. évi szeptember hó 30-án. 

(24. II. 1.) Török László s. k. 
uradalmi erdőmester. 

Utánnyomás nem dijaztatik. 



Erdeifenyőeladási hirdetmény. A földmivelésügyi m. kir. 
miniszter ur 1908. évi 40343. sz. engedélye alapján, a Zemplén 
vármegye varannói járásához tartozó Tapolymogyorós községi 
volt úrbéreseknek Tapolymogyorós község határán, a varannói 
vasuti állomástól 18 km távolságra fekvő erdejében felbecsült és 
folyó számozással ellátott 1530 darab erdeifenyő 1911. évi októ
ber hó 24-én délután 2 órakor Tapolymogyorós községben a 
községi biró házánál írásbeli és szóbeli árverésen el fog adatni. 

Az eladás alá kerülő 1530 drb. erdeifenyő összes köbtartalma 
1147-3 m\ 

Kikiáltási ár 3565 korona, bánatpénz 360 korona. 
A zárt írásbeli ajánlatok 1911. évi október hó 24-én d. u. 

2 óráig Scserba Mihály úrbéres elnöknél adandók be. 
Az árverési feltételek a varannói m. kir. járási erdőgondnok

ságnál és az úrbéres elnöknél tekinthetők meg. 
Tapolymogyorós, 1911. évi szeptember hó 20-án. 

(25) Scserba Mihály 
elnök. 

Faárverés i hirdetmény. Az aradvármegyei Parázs község volt 
úrbéresei tulajdonát képező 46'8 kat. hold erdőterületen levő, 
5438 m3-re becsült bükk- és cserfából álló, tövön található fakészlet 
az 1911. év november hó 8-án d. e. 10 órakor Parázs község
házán zárt ajánlatok benyujthatásával kapcsolatos nyilvános szóbeli 
árverésen el fog adatni. 

A hivatalosan megállapított becsár egyszersmind kikiáltási ár 
16.390 (tizenhatezerháromszázkilenczven) K, bánatpénz 1639 K. 

A zárt írásbeli, egykoronás bélyeggel ellátott s kellően kiállí
tott ajánlatokhoz a bánatpénz készpénzben vagy óvadékképes 
magyar állami értékpapírokban csatolandó és kijelentendő, hogy 
ajánlattevő ez eladási és szerződési feltételeket ismeri és azokat köte
lezőül elfogadja. 

Az írásbeli ajánlatok az árverés napján a szóbeli árverés meg
kezdésének idejéig az árverelő bizottság elnökéhez adandók be, 
megelőzőleg postán megküldhetők: „Körjegyző Parázs, u. p. Boros-
sebes" czimen. 



A kellően fel nem szerelt ajánlatok figyelmen kivül hagyatnak, 
a faanyag a becsáron alól el nem adatik, utóajánlatok el nem 
fogadtatnak. 

Az árverési és szerződési feltételek Parázs községházánál, 
továbbá az aradi m. kir. állami erdőhivatalnál és a borossebesi m. kir. 
járási erdőgondnokságánál megtekinthetők, illetve megszerezhetők. 

Parázs, 1911. évi október hó 4-én. 
Zsurkó Flóré 

(26) urb. elnök. 

Bükk-, gyer tyán- , gesz tenye- és tölgytörzsek eladása. 
92792/191 l / I /B /3 . A vojniczi kir. erdőgondnokság IV. és V. vágás
sorozatának 24. és 25. tagjában kijelölt és 1911—1915. év alatt a 
vevő által és költségén kihasználandó mintegy 73.200 ms bükk
és gyertyán-, 1336 m? gesztenye- és 9685 / « 3 tölgytörzsfatömegre 
becsült törzseknek a tövön való eladása tárgyában 1911. évi október 
hó 31-én délelőtt 11 órakor a zágrábi kir. erdőigazgatóság helyi
ségében kizárólag zárt Írásbeli ajánlatok alapján versenytárgyalás 
fog tartatni. 

Kikiáltási ár 171.836 korona. 
A részletes versenytárgyalási és szerződési feltételek a föld

mivelésügyi m. kir. minisztérium (V., Zoltán-utcza 16. III. em.) 
I /B/3. ügyosztályánál, a zágrábi kir. erdőigazgatóságnál és a 
vojniczi kir. erdőgondnokságnál megtekinthetők s kívánatra postán 
is megküldetnek. 

Budapest, 1911. évi október havában. 
(27) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 18 . Telefon 1 6 7 - 2 8 . 
állandóan vesznek bármely mennyiségben tölgy, kőris, jávor, 
dió, éger, cseresznye, gyertyán, bükk és másnemű kemény
fát ugy gömbölyű, mini fűrészéli állapotban. • (28. xtr. » 

Tölgy-, cser- és bükkéladás tövön. 93269/1911/ I /B/ l . sz. — 
A szászsebesi erdőhivatal irodájában 1911. évi november hó 7-ik 
napján délelőtt 10 órakor a vajdahunyadi erdőgondnokság „A" 
g. o. III. vágás 15. tagjában kitűzött tisztázó vágásban álló és 



számozott tölgy-, cser- és bükkfatörzseknek tövön való eladása 
iránt Írásbeli versenytárgyalás tartatik. 

Kikiáltási ár: 
1. Az 1-ső csoport, vagyis az I. és II. számú 

165-26 holdas vágásrészlet után 22 675 K 80 f. 
2. A 2-ik csoport, vagyis a III. és IV. szánni 

54 - 84 holdas vágásrészlet után . . . ___ . . . . . . 9.440 
3. A 3-ik csoport, vagyis az V. és VI. számú 

8 6 9 5 holdas vágásrészlet után 14.367 „ 60 „ 
Összesen 46.483 K 40 f. 

Bánatpénz: a kikiáltási ár 10%-a kikerekítve, tehát: 2300 K, 
illetve 950 K, illetve 1450 K, összesen 4700 K. 

Lehet az egészre, vagy külön egy-egy csoportra ajánlatot 
tenni; első esetben három évi kihasználás is kiköthető, különben 
csak egy-egy évi kihasználási időtartam engedélyezhető. 

Az árverési és szerződési feltételek, valamint az ajánlati űrlap 
és boríték 1911. évi október 20-tól kezdve a szászsebesi erdő
hivatalnál és a vajdahunyadi erdőgondnokságnál megszerezhetők. 

Budapest, 1911. évi szeptember hó 20-án. 
(29) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faárverési hirdetmény. A beregmegyei Nagylucska község 
volt úrbéres birtokossága 1911. évi november hó 2-án d. e. 10 
órakor a községházán tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen 
eladja a tulajdonát képező erdő 44-7 kat. holdnyi területű ki
használásra engedélyezett vágásterületén tövön álló 683 drb. tölgy
fának 2603-72 tm3 haszon- és 1167 tm3 tűzifából álló fakészletét, 
mely egészben 113.248 korona 94 fillérre becsülve. 

Kikiáltási ár a becsár. Bánatpénz 11.400 korona. Kiszállítási 
határidő bezárólag 1913. évi márczius hó 31-éig. 

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

A részletes árverési és szerződési feltételek a beregszászi m. 
kir. áll. erdőhivatalnál, az annak alárendelt munkácsi ni. kir. járási 
erdőgondnokságnál és a birtokosság elnökénél tekinthetők meg 
naponta 1 1 - 1 2 óra között. 



Fenti hirdetmény egyszer az Erdészeti Lapok, Magyar Fakeres-
kedő, Magyar Faipar és Fakereskedelem, Magyar Erdész, Munkács, 
Bereg és Beregvármegye Hivatalos Lapja czimü lapok legközelebbi 
számában teendő közzé. 

Fenti hirdetményt a Nagylucska községi volt úrbéres birtokosság 
mai napon tartott gyűlésen állapította meg és közzétételével az 
úrbéri jegyzőt bizta meg. 

Nagylucska, 1911. évi október hó 3-án. 
Popovits Jenő (30) Rubis Demeter 

urb. jegyző. urb. elnök. 

Faeladási hirdetmény. A beregvármegyei Nagylucska község 
volt úrbéres birtokosság elnöke 1911. évi november hó 3-ik napján 
kezdődő és szükség esetén a következő napon folytatandó és a 
helyszínén tartandó nyilvános szóbeli árverésen szálanként eladja 
a birtokosság tulajdonát képező 4 4 7 kat. holdnyi területen kihaszná
lásra engedélyezett és 1 —154 darabig fekete számokkal megjelölt 
tölgyfát. 

Kikiáltási ár a becsár, melyen alul a fák el nem adatnak. 
Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Kiszállítási határidő 
bezárólag 1912. évi január hó l-ig. A becslési iratok és az eladási 
feltételek a munkácsi járási m. kir. erdőgondnokságnál és az úr
béres elnöknél naponta d. e. 11—12 óra között megtekinthetők. 

Fenti hirdetmény egyszer az Erdészeti Lapok, Munkács, Bereg 
és Beregvármegye Hivatalos Lapja czimű lapok legközelebbi szá
mában és a szomszédos községekben dobszó mellett teendő közzé. 

Jelen hirdetményt a fenti volt úrbéres birtokosság mai ülése 
állapította meg és közzétételével az urb. jegyzőt bizta meg. 

Nagylucska, 1911. évi október hó 3-án. 
Popovits Jenő (31) Rubis Demeter 

urb. jegyző. urb. elnök. 

Tölgyfaeladás az erdőben tövön. 113039/1911/ I /B/ l . — 
A tótsóvári m. kir. erdőhivatal helyiségében 1911. évi október 
hó 30-án, délelőtt 10 órakor kezdetét veendő nyilvános verseny
tárgyaláson Írásbeli zárt ajánlatok utján eladásra kerül tövön az 
erdőben a keczerpekléni és a delnekakasfalvai m. kir. erdőgondnok-



ság kerületében az 1912. évben való kihasználásra kijelölt és négy 
külön eladási csoportba foglalt, együttesen 64.704 korona 54 fillér 
becsértékü 8175 drb. tölgyfa és 555 drb. bükkfa. 

Az egyes eladási csoportokra vonatkozó közelebbi adatok, az 
egyes csoportokra nézve megállapított kikiáltási árak és bánat
pénzek, valamint az árverési és szerződési feltételek a tótsóvári 
m, kir. erdőhivatalnál és az illető erdőgondnokságoknál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők, illetőleg azok az erdőhivatal s az erdő
gondnokságok által az érdeklődőknek kívánságukra meg is kül
detnek. 

Az írásbeli ajánlatokhoz használható űrlapok és borítékok 
ugyanott kaphatók. 

Budapest, 1911. évi október hó 4-én. 

(32) Földmivelésügyi miniszter. 

Faeladási hirdetmény. Az aradvármegyei Háromalmás köz-
ségbeli v. urb. birtokosság a tulajdonát képező Háromalmás község 
határában, a háromalmás-alcsili vasút állomástól mintegy 4 km-re 
fekvő, körülbelül 254 kat. holdnyi erdőrészen tövön található, 
54.835 tmz-re becsült bükk-, cser-, tölgy- és gyertyán, mű- és tűzifa-
készlet az 1911. évi november hó 13-án d. e. 10 órakor kezdődő-
leg Háromalmás községházánál megtartandó írásbeli zárt ajánlatok
kal egybekötött nyilvános árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár, melyen alul az eladás meg nem történhetik, 
123.626 (egyszázhuszonháromezerhatszázhuszonhat) K, bánatpénz 
12.362 K. 

Az egy koronás bélyeggel ellátott, kellően kiállított és fent
jelzett bánatpénzzel - készpénzben vagy óvadékképes, névérték
ben számított magyar állami értékpapírokban — ellátott zárt Írás
beli ajánlatok az árverést megelőzőleg nyújtandók be az árverést 
vezető bizottság elnökéhez, az árverést megelőző napig postán 
küldhetők „Körjegyző Háromalmás, u. p. Alcsil" czimen. A postán 
érkező ajánlatok borítékjára reájegyzendő: „Ajánlat a háromalmási 
urb. erdőre". 

Utó- vagy kellően fel nem szerelt, illetve a feltételektől eltérő 
ajanlatok figyelembe nem vétetnek. 



Az részletes árverési és szerződési feltételek Háromalmás 
községházánál, az aradi m. kir. állami erdőhivatalnál és a boros-
sebesi m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők; a három-
almási körjegyző által kívánatra megküldetnek. 

Háromalmás, 1911. évi október hó ö-án. 

Tamó Zsigmond (34) Türk Tódor 
urb. jegyző. urb. elnök. 

Faeladási hirdetmény. A gyulafehérvári r. k. székeskáptalan 
rakatói és borsómezei erdeiből összefüggőleg eladóvá tétetik mint
egy 337 '14 kat. hold tölgy- és bükkfakészlete tövön az erdőben. 

Ezen fakészlet köbtartalma mintegy 34.014 m3, melyből 17.014 
nf tölgyműfa, 9000 tölgytüzifa és 8000 mA bükktüzifa. 

Becsérték és kikiáltási ár 118.000 (egyszázlizennyolczezer) K, 
vagyis holdanként 350 (háromszázötven) K. Bánatpénz a becsérték 
10%-a, vagyis 11.800 K 

Feltételes, utó- és távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az Írásbeli, lepecsételt zárt ajánlatok a gyulafehérvári r. k. székes
káptalanra czimezve 1911. évi október 30-án d. u. 3 óráig adandók 
be bánatpénzzel terhelten, amikor is Gyulafehérváron a várban 
az egyházmegyei közp. pénztár hivatalos helyiségében (Jerichó) 
ugyanekkor kezdődő szóbeli árverés befejezése után fel fognak 
bontatni. 

A székeskáptalan fentartja magának azon jogot, hogy az 
ajánlatok közül egyiket sem, esetleg azt fogadja el, melyet leg
megfelelőbbnek talál. 

Nevezett erdőrész Alvincz vasúti állomástól 10—14 km távol
ságban fekszik egy iparvasut mentén, mely azonban nem a káp
talan tulajdona. 

A részletes árverési és kihasználási feltételek az erdélyi püspöki 
uradalom erdőhivatalánál betekinthetők. 

Gyulafehérvár, 1911. évi október hó 5-én. 

(33) Urbán Gyula 
uradalmi főerdőmérnök. 



Másolat. Faárverési hirdetmény. A sósfalusi volt urbéresek 
közbirtokossága 1911. évi november hó 6-án, délelőtt 10 órakor 
Sósfaluban a községi irodában tartandó nyilvános szó- és Írásbeli 
árverésen eladja: 1. A tulajdonát képező erdő „A" üzemosztályában 
az 1906—1910. évre üzemtervileg előirt, de megtakarított s Ugocsa 
vármegye közig. erd. bizottsága 414/1910. sz. véghatározatával 
eladni engedélyezett: 6 - 525 kat holdon álló 633 darab tölgyfatörzset, 
mely 484-5 tm műfára és 617 ürm tűzifára becsültetett. Kikiáltási 
ár 7048 K, bánatpénz 800 K. Kiszállítási határidő 1913. évi decem
ber 31. 2. A tulajdonát képező erdő „B" üzemosztályában ugyan
csak az 1906 — 1910. évekre előirt, de megtakarított s ugyanazon 
közig. erd. bizottsági határozattal eladni engedélyezett 23 - 55 kat. 
holdon álló 1894 darab bükk- és 36 drb. tölgyfatörzset; a bükkfák 
fatömege 1895-5 m haszonfára (2274 ürm I. oszt. bükkhasábtüzi-
fára) és 632 ürm II. osztályú bükktüzifára (dorongfa), a tölgyfák 
pedig 1935 m haszonfára becsültettek. Kikiálltási ár 6549 K, bánat
pénz 700 K. Kiszállítási határidő 1913. évi április hó 30. Külön 
bocsáttatik árverésre az „A" és külön a „B" üzemosztályból eladásra 
kerülő fatömeg. Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: 1. Ha 
a szóbeli árverés megkezdése előtt adatnak be. 2. Ha tisztán ki
vehető számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva tartalmazzák 
a megajánlott összeget. 3. Ha az ajánlat összege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelö
lését szószerint tartalmazza, ugy mint az a hirdetményben alább 
foglaltatik. 4. Ha lepecsételve, ivenként 1 K ás bélyeggel ellátva 
adatnak be. 5. Ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési föltételeket ismeri és azoknak magát 
aláveti. 6. Ha bánatpénzképen 800, illetőleg 700 koronát tartal
maznak. 7. Ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlat
tevőnek neve és lakása (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható. 
8. Ha a boríték kivül „Ajánlat a sósfalusi volt urbéresek erdejének 
„A" üzemosztályából 1911. évi november hó 6-ik napján elárvere
zendő tölgyfakészletre", illetőleg „Ajánlat a sósfalusi volt urbéresek 
erdejének „B" üzemosztályából 1911. évi november hó 6-ik napján 
elárverezendő bükkfakészletre" felírással van ellátva. Utóajánlatok 
egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés eredménye a leg
többet ígérőre, illetőleg az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, 



az 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 nagy-
szőllősi m. kir. járási erdőgondnokságánál, dr. Füzesséry Géza 
zárgondnoknál Beregszászban és a sósfalusi községi elöljáróságnál 
tekinthetők meg naponta 11 —12 óra között. 

Beregszász, 1911. évi október hó 7-én. 
Dr. Füzesséry Oéza 

(35) kirendelt zárgondnok. 

Pályázat famesteri, esetleg egy főerdőőri és egy, esetleg két 
erdőőri állásra. 3669 1911. sz. — Egy famesteri (I. oszt. altiszt), 
esetleg egy főerdőőri (I. oszt. altiszt) és egy, esetleg kettő erdőőri 
(II. oszt. altiszt), előléptetés esetén kettő erdőlegényi, esetleg segéd
erdőőri állásra az állományszerü illetményekkel pályázatot hirdetek. 

A famesteri állásra pályázók okmányilag igazolni tartoznak az 
építészet, rajzolás és költségvetésszerkesztés körül szerzett gyakorlati 
jártasságukat. 

A főerdőőri stb. állásra pályázók az erdőtörvény 37. §-ában 
körülirt szakképzettségüket, az állami erdészet szolgálatába újonnan 
belépni kivánók ezenfelül még ép és erős testalkatukat, különösen 
jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos, avagy honvédtörzsorvos által kiállított bizonyit
ványnyal tartoznak igazolni, valamint életkorukról és illetőségükről, 
eddigi alkalmaztatásukról, nyelvismereteikről, katonai kötelezett
ségükről szóló bizonyítványokat tartoznak kérvényükhöz csatolni. 

A sajátkezüleg irt kérvények alulirt m. kir. erdőhivatalhoz 
1911. évi november hó 20-ig nyújtandók be. 

Szászsebes, 1911. évi október hó 5-én. 
(36) M. kir. erdőhivatal. 

Erdész-vadászsegéd, német, 21 éves, alreál- és szakiskolával 
kitűnően szakvizsgázott, 5V2 évi gyakorlattal (3 év óta egy felső
csallóközi uradalomnál alkalmazva), aki kitűnő bizonyítványokkal 
rendelkezik, 1912 január 1-jére állást keres. Szives ajánlatokat kér 
H. Lippert erdészsegéd, Cs.-Csötörtök, Pozsonym. (37) 



Hirdetmény. A kalocsai érsekség tulajdonát képező Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegye alsó részén fekvő dunamenti és homoki, 
továbbá a bácsbodrogvármegyei, bácsi, dernyei és csávolyi erdei
ben f. év őszén kihasználásra kerülő vágások fatömegének tövön 
való eladása, valamint a bácsi vágások után származó irtásföldek 
bérbeadása iránt zárt Írásbeli ajánlatok tárgyalásával kapcsolatos 
szóbeli versenytárgyalás fog tartatni Kalocsán, 1911. évi október 
hó 26-án. 

Az eladásra kerülő vágások részletes kimutatása iránt fordul
janak érdeklődők az érsekuradalmi erdőhivatalhoz Kalocsán; ugyan
ott megtekinthetők a vágáseladási és földbérleti föltételek. 

Kalocsa, 1911. évi október hó 10-én. 
(40) Érsekurad almi igazgatóság. 

P H l I I I I I U n B I 
Nagymennyiségű, k i t űnő m i n ő s é g ű , fajtiszta kocsányos H 

B tölgy m a k k o t , B 
magas csiraképességüt. 10*50—10-— koronáért 

100 kilogrammonként ajánl és előjegyzéseket 

minél előbb kér: :: 

m KÜMSTLER HENRIK jj 
SOMOGYGYÉKÉNYES. B (38) I i M Í I l I l l l l l M l 

Faeladási hirdetmény. A beregvármegyei Kovászó község 
volt úrbéresei Kovászon, a II. sz. elemi iskola tantermében 1911. évi 
novemben hó 2-ikán d. e. 10 órakor tartandó nyilvános szóbeli 
és zárt Írásbeli árverésen eladják a birtokosság legelőilletőségén, 



134 2 kat. holdon tövön álló 1238'81 m3 vékony tölgyműfára és 
20260-72 ürm3 vargafa, fekete- és ágfára becsült (túlnyomóan 
tölgy) faanyagot és az arról lekerülő cserkérget. 

Kikiáltási ár 61 483 korona; bánatpénz 6100 K. 
Kiszállítási határidő az eladástól számított 3 év. Utóajánlatok 

nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési feltételek és becslési adatok a beregszászi 

m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők, illetve meg
szerezhetők. Az „Ajánlat a kovászói úrbéresek legelőilletőségének 
fatömegére" feliratú, bánatpénzzel ellátott és a kovászói úrbéres 
elnöknél benyújtandó ajánlatokban az eladásra kiirt összes fa-
tömegért megajánlott összes tőár betűkkel és számokkal kétséget 
kizáró módon kiírandó és ajánlattevő kijelenteni köteles, hogy a 
részletes faeladási feltételeket ismeri és magát azoknak feltétlenül 
aláveti. 

Beregszász, 1911. évi október hó 6-án. 
(39) Beregszászi m. kir. járási erdőgondnokság. 
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