
Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1912. évi XIV. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

K ü l ö n m e l l é k l e t e k 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 

vllrtjfkl.-tllUrts 1900. Egyetemes busszóla-műszereket 
és erdei-busszólákat 
optikai távolságmérővel C — 100, 

m é r ő a s z t a l o k a t és t á v c s ö v e s v o n a l z ó 
k a t , valamint mindennemű m é r ő e s z k ö z t 
készit a legjobb kivitel és legpontosabb rekti-

flkáczió biztositása mellett 

E U H Ö F E R É S F I A 
cs. és k i r . u d v a r i m ű s z e r é s z e k 

B É C S , V., Hartmannyasse 5. 
Képes árjegyzék ingyen és bórmentve. Minden 
közhasználatú műszer állandóan készletben van. 
Javitások és átalakítások — akkor is, ha a mű
szerek nem a mi gyárunkból 
származnak — legjobban ós leg
gyorsabban eszközöltetnek. — 
Szállitás kivánatra magyar czó- ^giggg|§ 
gek utján is lehetséges. (1. XII. 7) 

Árverési hirdetmény. Fogaras vármegye, fogarasi járásában 
fekvő Bráza község folyó évi július hó 20-án délelőtt 9 órakor 
Bráza község irodájában tartandó, zárt Írásbeli ajánlatok tárgyalá
sával egybekötött nyilvános árverésen eladja állami kezelés alatt 
álló „Kolczu" nevü erdőrészének, a 1025/1912. számú erdészeti 
albizottsági határozat és a 15604/1910. F. M . számú rendelettel 
kihasználásra engedélyezett faállományát. 

Ezen erdőrész 178-60 kat. hold kiterjedésű és törzsenkénti 
kiszámlálással bebecsült 30.178 darab fenyőtörzset, összesen 11.471 m3 



műfa, 4274 darab bükktörzset, 2762 m3 tűzifa és 641 darab juhar-
törzset, 278 m3 műfatartalommal foglal magában. 

A kikiáltási ár mint hivatalosan megállapított becsérték 50.318K; 
bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, azaz 5031 K, mely összeg az 
árverés megkezdése előtt készpénzben, vagy hazai elfogadható 
állampapírokban az árverező bizottság elnökének kezéhez teendő le. 

Szabálytalanul és hiányosan felszerelt zárt ajánlatok, úgy
szintén utó- és távirati ajánlatok visszautasittatnak és a fatömeg 
becsáron alul eladatni nem fog. 

A z erdő a fogarasi vasútállomástól 3170 km, az alsószombat
falvi vasútállomástól 26 km távolra fekszik. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a fogarasi magyar 
királyi járási erdőgondnokságnál és Bráza község elöljáróságánál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Fogaras, 1912. évi június hó 17-én. 

A magyar királyi járási erdőgondnokság. 

(2. II. 2.) Zankó Emil 
m. kir. főerdőmérnök. 

Pályázati hirdetmény. 86066. szám. — A kir. közalapitv. erdő-
tisztek személyzeti létszámának három — évi 1200 K, segély-
dij évi 240 K, lakpénz és évi 10 ürm? vegyes keményhasáb-
tüzifával javadalmazott — erdőmérnökgyakornoki állásra pályá
zatot hirdetek. 

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy érettségi bizonyitványnyal 
és a selmeczbányai erdészeti főiskolán előirt tanulmányok sikeres 
bevégzését igazoló leczkekönyvvel, továbbá ép és erős testalka
tukat, különösen jó látó-, halló- és beszélőképességüket igazoló 
s kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos vagy honvédtörzs
orvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkorukról és 
illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, a hivatalos magyar 
nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes bírását, katonai kötele
zettségi viszonyukat, feddhetetlen előéletüket s a már alkalma
zásban állók eddigi alkalmaztatásukat is igazoló okmányokkal fel
szerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket Budapesten 1912. évi 
augusztus hó 15-ig és pedig az állami szolgálatban lévők felettes 



hatóságuk utján, az állami szolgálatban nem állók pedig a szék 
helyükre nézve illetékes főispán, avagy a selmeczbányai bányá
szati és erdészeti főiskola rektori hivatala utján hozzám nyújtsák be. 

Budapest, 1912. évi június hó. 
(5. II. 1.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

Az egyetlen hazai ilynemű vállalat, hol mindennemű erdészeti szerszámok 
jutányos árakon központosítva vannak. Nincsen zavar a beszerzésnél, 
gyors és pontos kiszolgálás, versenyárak. — Számos m. kir. állami erdő
hivatal, járási erdögondnokságok, városi és uradalmi erdó'hivatal állandó 

szállítója. Tömeges elismerölevél vevőktől. 
K é p e s á r j e g y z é k I n g y e n é s b é r m e n t v e . (3. XXIV. 2.) 

Faeladási hirdetmény. 2577/1912. szám. — A beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóság kezelése alá tartozó s Hordó község 
lakosságának közvetetlen használatára kihasitolt „Doszu lui K l i m " 
községi közlegelő és „Doszu U r s z u l u i " nevü erdő bükkfakész
letének tövön való eladása iránt Beszterczén a m. kir. erdő
igazgatóság hivatali helyiségében 1912. évi július hó 30-án 



d. e. 11 órakor zárt Írásbeli ajánlatok utján való nyilvános 
versenytárgyalás tartatik. 

Doszu lui K l i m területe: 2255 kat. hold. 
Doszu Urszului területe: 10278 kat. hold. 
Fakészlet mindkét erdőrészben együtt: 21.955 ms bükkfa. 
Kikiáltási ár : 41.805 K. 
Bánatpénz: 4180 K. 
Ezen két erdőrészlet egy bükkfát feldolgozó háromkeretes 

fürésztől 1-5 km-nyire, a fürész pedig a szálvai vasúti állomástól 
9 ktn-r\y\xe van. 

A zárt írásbeli, ivenként egy (1) koronás bélyeggel ellátott és 
a kitüntetett bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben a meg
ajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó, amelyekben 
továbbá az ajánlattevő határozottan kijelenteni tartozik, hogy az 
árverési általános és szerződési részletes feltételeket ismeri s magát 
azok rendelkezéseinek aláveti, 1912. év július hó 30-án d. e. 11 
óráig nyújtandók be a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz. 

Olyan ajánlatok, amelyek ezen feltételeknek nem felelnek 
meg, amelyek elkésve nyújtatnak be, vagy pedig a megállapított 
feltételektől eltérő kikötéseket tartalmaznak, figyelembe vétetni 
nem fognak. 

A z árverési általános és szerződési részletes feltételek a 
beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnál, valamint a fent nevezett 
község irodájában megtekinthetők, ho l az eladásra vonatkozó 
más felvilágosítások is megadatnak. 

Besztercze, 1912. évi június hó 24-én. 

(4) M. kir. erdőigazgatóság. 

Erdővéd, ki a fővad gondozásában és vadászatában, valamint 
erdőfelújításban több évi gyakorlattal bir, azonnal felvétetik, 
részletes ajánlatok Kronberger Mór és F ia czimére, Budapest, 
V., Akadémia-utcza 5. küldendők. (6) 

Pályázati h irdetmény. 219/1912. sz. — A báró Bánffy-ura-
dalom 1680 korona évi fizetés, 200 korona utazási, 300 korona 
tüzifaátalány és az uradalmi birtokok egyikén egy szobából 



álló szabadlakással javadalmazott erdőmérnökgyakornoki állásra 
ezennel pályázatot hirdet. 

Pályázók felhivatnak, hogy az erdészeti főiskola sikeres el
végzését igazoló indexel, ép, erős testalkatukat, különösen jó 
halló- és látóképességüket igazoló hatósági orvosi bizonyitvány
nyal felszerelt kérvényüket 1912 augusztus hó 10-ig alulírott erdő
hivatalba adják be. 

Szászrégen, 1912. évi július hó 2-án. 
(7) Báró Bánffy-uradalom erdőhivatala. 

Pályázati hirdetmény. 610/1912. szám. — A görgényszent-
imrei m. kir. erdőőri szakiskolánál szervezett II. osztályú erdészeti 
altiszti állásra pályázat nyittatik. 

A z állás javadalmazása évi 600 K fizetés, 100 K személyi 
pótlék és rendszeresített mellékilletmények. 

A z 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában követelt szakképzettség
gel biró, erdőőri szakiskolát végzett pályázók felhivatnak, hogy 
szabályszerűen felszerelt kérvényüket 1912. évi július hó 31-ig 
a m. kir . erdőőri szakiskola igazgatóságához nyújtsák be. 

Görgényszentimre, 1912. évi június hó 30-án. 
(8) A m. kir. erdőőri szakiskola igazgatója. 

Pályázat . Gróf Károlyi László úr őméltósága kegyei erdő
hivatalánál betöldendő erdészjelölti állásra a következő évi illet
mények mellett pályázat hirdettetik. 

Évi fizetés 800 korona. Egyéb járandóság: bútorozott szoba, 
fűtés, világítás, szoba- és ruhatakaritás és élelmezés mindenkori 
főnökénél. 

A z erdészjelölt egy próbaév letelte után véglegesítetik s a 
tiszti nyugdíjintézménybe felvétetik. 

Pályázók, kik a selmeczbányai erdészeti főiskolát jó sikerrel 
elvégezték, kérvényeiket keresztlevél, erkölcsi és szolgálati bizo
nyítványokkal felszerelve, minél előbb a gróf úr őméltóságához 
czimezve alulírott erdőhivatalhoz küldjék be. 

Előnyben részesülnek azok, kik a felmérésben jártasak s ezt 
bizonyitványnyal igazolni tudják. 

Kegye (u. p. Érszakácsi), 1912. évi július hó 2-án. 
(9. II. 1.) Uradalmi erdőhlvatal. 



Szarvasbikáknak bárezaváltás mellett való vadászata. 
2993/1912. szám. —• A nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. 
miniszter urnák folyó évi 23.883. számú rendeletével alulírott 
erdőhivatal kerületében a folyó évre 3 drb. szarvasbikának báreza
váltás mellett való lelövése engedélyeztetett. 

A lelövésre engedélyezett szarvasbikák a Széleslonka és Teresei
patak községek határában fekvő kincstári erdőségekben találhatók, 
melyek jó cserkészutakkal és tiszta vadászkunyhókkal vannak fel
szerelve. 

Közelebbi felvilágosításokat ad — levélbeni megkeresésre 
is — a földmivelésügyi minisztérium II—2. ügyosztálya, valamint 
alulírott erdőhivatal. 

Bustyaháza, 1912. évi június hó 30-án. 
(10) . Magyar királyi erdőhivatal. 

Főúri erdőbirtok vezetésére selmeczbányai akadémia okleve
lével biró főerdészt keresek sürgősen azonali belépésre. Német 
nyelv tudása szükséges. Előnyös fizetés megegyezés szerint. Okmá
nyok másolatait, melyek vissza nem küldetnek, kérem czimemre: 

Szaffka Viktor udvari tanácsos Budapest, VII., Ilka-utcza 32. 

Faárverési hirdetmény. 1/912. számhoz. — Szászvolkány 
község elöljárósága közhirré teszi, miszerint a nagyméltóságú föld
mivelésügyi m. kir. miniszter urnák 86.444/IA—2. sz. engedélye 
alapján az alább megnevezendő tölgyfatömeget 1912. év szep
tember hó 2-án d. e. 11 órakor Szászvolkány községházánál zárt 
írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyilvános árverésen el fogja 
árverezni. 

A z árverezés tárgyát képezi 2885 m3 haszonfa, 688 iirm3 

hasábfa, 1705 iirm3 dorongfa és 2560 iirm3 galy és forgács. 
Kikiáltási ár 60.863 K, mely összegnek 10%-a az árverezés 

megkezdése előtt az árverezést vezető megbízott kezéhez készpénz
ben, avagy óvadékképes értékpapírban leteendő. 

Becsáron alól nem fog eladatni. Utóajánlatok nem fognak 
figyelembe vétetni. 
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A részletes becslési adatok a brassói m. kir. járási erdőgond
nokságnál (Egress-utca 6b sz.) és Szászvolkány község elöljáró
ságánál megtekinthetők. 

Ez utóbbinál megtekinthetők az árverezési és szerződési fe l 
tételek is. 

Szászvolkány, 1912. évi június hó 29-én. 
(12) A községi eló'l/aróság. 

Faeladás . A boszniai és herczegovinai országos kormány a 
banjalukai járásban levő kozara planina nevü erdőrészben a 
a következő tölgyfát tövön, versenytárgyalás utján eladja és pedig : 

a) körülbelül 1600 darab törzsöt 25—27 cm-ig menő 
b) „ 8440 28—35 
c) és » 6160 ll » 36-tól felfelé menő mel l 

magassági átmérővel. 
A z egykoronás boszniai bélyeggel és 3000 (háromezer) 

korona bánatpénzzel ellátott lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek 
csak az eladásra kiirt egész tölgyfamennyiségre vonatkozhatnak, 
legkésőbb 1912. évi július hó 31-éig délelőtt 11 óráig az alulirt 
orsz. kormánynál nyújtandók be. 

A z erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormány erdő
gazdasági osztályánál Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra 
szóbeli tájékoztatások is adatnak. 

Sarajevó, 1912. évi június hó 18-án. 
(13) A bosznia-herczegovinai országos kormány. 

Faeladási hirdetmény. 241/1912. szám. — A petroszi volt 
úrbéresek elnöksége a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi 
miniszter urnák 24255/1905. és illetve 58614/1907. számú magas 
engedélyeivel petroszi erdejükben kijelölt mintegy 761 k a t 
holdon található és mintegy 140.131 köbméter tűzifának becsült 
bükkfaállományt 1912. évi augusztus hó 17-én délelőtt 10 órakor 
Petrosz községházánál tartandó szó- és zárt írásbeli árverésen 
el fogja adni. 



Kikiáltási ár 74961 korona. 
Bánatpénz 7496 korona. 
Utóajánlatok- nem fogadtatnak el. A részletes árverési és szer

ződési feltételek a petroszi volt úrbéresek elnökénél, a puji m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és a dévai m. kir. állami erdőhivatalnál 
a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Petrosz, 1912. évi július hó 2-án. 
{14) A petroszi volt úrbéresek elnöksége. 

Faeladás . A boszniai és herezegovinai országos kormány 
Konjicz község, D u b o k i pótok erdőterületben, Bradina állomás 
mellett, hozzávetőlegesen 100.000 töm. méter bükktüzifát tövön 
versenytárgyalás utján elad. 

A z egykoronás boszniai bélyeggel és 2300 (kétezerháromszáz) 
korona bánatpénzzel ellátott és lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek 
csak a megnevezett egész famennyiségre szólhatnak, legkésőbb 
1912. évi július hó 26-ig délelőtt az országos kormánynál nyúj
tandók be. 

A z erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormány gaz
dasági erdészeti osztályánál megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli 
tájékoztatások is adatnak. 

Sarajevo, 1912. évi június hó 18-án. 
A bosznia-herczegovinai országos kormány 

(15) gazdasági erdészeti osztálya. 

Termelt fenyőhaszonfaeladás. 47754/1912/I/B, 1. szám. — 
A szomolnoki m. kir. erdőgondnokság kerületében a folyó évben 
keletkezett széldöntésekből a kincstár által házilag részben már 
kitermelt és részben folytatólag termelendő, összesen mintegy 
124.000—143.000 köbméter fenyőhaszonfa hat eladási csoportra 
megosztva és vagy a termelés helyén, vagy állandó közlekedési 
vonalak mentén fekvő rakodókra kiszállítva, zárt írásbeli ajánlatok 
utján eladásra bocsáttatik. 

A z Írásbeli zárt ajánlatok legkésőbben 1912. évi július hó 
29-én déli 12 óráig nyújtandók be a tótsóvári m. kir. erdőhiva-
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tálhoz, ahol azok a következő napon július hó 30-án délelőtt 10 
órakor nyilvánosan felbontatni fognak. 

Ajánlatok bármely alternatíva szerint, bármely csoportra 
tehetők, de minden egyes csoportra külön ajánlatot kell tenni ; 
ugyanazon ajánlati lapon azonban a fenti módon több csoportra 
is tehető ajánlat. 

A z árverési és szerződési feltételek, a faanyagok eladási 
csoportjainak és kikiáltási árainak kimutatása, ajánlati űrlap és 
boríték a tótsóvári m . kir. erdőhivatalnál megszerezhetők. 

Budapest, 1912. évi július hóban. 
(16) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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