
Az „Erdészeti Lapok" 1917. évi XVII—XVIII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak, 

Di j szabás . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
tnnél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milViméterenkint a) fae'adási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számíttatna !s. 
ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammoc-
km! 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 
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K ö r m e n d (Vas m.) vágó más magvaKat. 
Saját erdészet i csemetetelepek Za laegerszegen 1 
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>«. A Kontinens legnagyobb és legjobb hirnévneK örvendő hasonnemü vállalata VI 

Erdőőrt keres nyitra megyei uradalom, ki a tót nyelvet bírja, 
fáczán- nevelésben és a kártékony vad irtásában jártas. Ajánlkozások 
bizonyitványmásolatokkal és a fizetési igény megjelölésével a 
Kisbábi uradalom czímére: Vágszered, Postafiók küldendők. (2. II. 2.) 

A szatmári róm. ka th . püspökség bükkzsérczi erdőbirtokán 
az erdőmérnöki állásra pályázat hirdettetik. A kinevezendő erdő
mérnök kezdő javadalmazása 1800 (ezernyolczszáz) korona, 20 hl 
buza, 20 hl kétszeres, 20 hl árpa, 20 hl szemestengeri, 24 hl rosta-



alj, 50 kg só, 60 q takarmányrépa, 64 köbméter tűzifa, 2 fejős
tehéntartás, 3 kocza- és 6 süldőlegeltetés, 900 öl szántóföld. Ezen 
javadalmazás a használhatóság arányában egész 2760 korona kész
pénz, 30 hl buza, 25 hl kétszeres, 25 hl árpa, 25 hl szemestengeri, 
24 hl rostaalj, 100 kg só, 100 q takarmányrépa, 96 köbméter 
tűzifa, 3 fejőstehéntartás, 6 kocza- és 12 süldőlegeltetés és 1000 öl 
föld emelkedhetik. 

A pályázati kérvényhez csatolandók: 
1. Keresztlevél (csak róm. kath. valásu lehel.) 
2. Erdészeti államvizsgái bizonyítvány. 
3. Eddigi szolgálatról szóló okmányok. 
4. Erkölcsi bizonyítvány. 
5. Egészségi bizonyítvány. 
A kérvényben felemlitendők katonai szolgálatának viszonyai. 
Kinevezendő egy évi próbaszolgálat után fog állásában vég-

legesittetni, ezen év a nyugdíjba be lesz számítva. Csak 40 éven 
aluli pályázók vétetnek figyelembe. A bükkzsérczi erdőgazdaság 
kezelésén kivül az erdőmérnök kötelessége a tiszanánai uradalom 
füzeserdőinek kezelése is. 

Kérvények püspök ur őméltóságához czimzendők Szatmár-
Németi s aszatmári püspökség jószág felügyelőségéhez Pusztahidvég, 
u. p. Poroszló (Heves megye) nyújtandók be. (3. III. 2.) 

Mindenféle lőtt vadat bármely mennyiségben a legmagasabb 
árban vásárolunk. Szállítóinknak korlátlan összegű óvadékot nyúj
tunk. Vadszállitó kosarainkat készséggel bocsátjuk rendelkezésre. 
Szerződéskötésre utazó tisztviselőnket odaküldjük. Kívánatra elő
vételi árajánlattal szolgálunk. A legsimább átvételt a beszállított 
vadak értékének azonnali kiutalását biztosítjuk. Állandó szerződéses 
szállítóinknak a lehetőségig és a beszállítandó vadak arányában 
töltényeket és lőszert bocsátunk rendelkezésre. Alaptőke 2,000.000 
korona. 

Szent István Tápszerművek R.-T. Vade'rtékesitő Osztálya, 
(6. VI. 2.) Budapest, X., Maglódi-ut 17. 

Erdőmérnöki, illetve erdőgondnoki állást keres 29 éves, róm. 
kath., nőtlen, felmentett, négy évi gyakorlattal biró és tényleges kezelői 
szolgálatban álló okleveles erdőmérnök, ki különösen az erdő-



használati, erdőművelési, felmérési teendőkben, valamint az út
építés és kisebb építkezésekben megfelelő jártassággal rendelkezik; 
beszéli a magyar, német, tót és ruthén nyelveket. Uj állását folyó 
év októberében foglalhatná el, esetleg valamivel hamarább is. 
Szives megkereséseket hely és fizetés megjelölésével „Erdőhivatal 
Bükkzsércz, u. p. Bogács, Borsod m." czimen kér. (7. II. 2.) 

Faeladási hirdetmény. 139960/1917/IV74. sz. — A boszniai 
és herczegovinai országos kormány erdőgazdasági ügyosztályánál 
folyó évi szeptember hó 22-én a következő tövön álló nemes lombfa
törzsekből a vevő által termelendő haszonfa, valamint a haszonfa-
termelés után visszamaradó tűzifa fatömegek kerülnek először szó
beli és utána Írásbeli ajánlatok utján történő nyilvános verseny
tárgyaláson eladásra: 

Erdőrész 
Politikai 

járás 

Legközelebbi 
Fan.m 

Mee becsült 
haszonfa-

x'ómtg 
tömköbm. 

és 
osztagszám 

Politikai 
járás 

vasúti 
állomás 

Fan.m 

Mee becsült 
haszonfa-

x'ómtg 
tömköbm. 

Paunovac Bravszkó (a kőris 35 
oszt. Prijedor-Drvari juhar 5.000 

8 - 1 1 . vasúti vonalon) fodrosjuhar 6 
24—27, 37. Kljuö 6 km 

Az eladásra kerülő fatörzsek folyószámokkal vannak meg
jelölve és az erdőben bármikor megtekinthetők. 

A leteendő bánatpénz 16.000 (tizenhatezer) koronát tesz ki, 
amely Írásbeli ajánlat benyújtása esetén az ajánlathoz melléklendő. 

A 2 K-ás boszniai bélyeggel ellátott, zárt Írásbeli ajánlatok leg
később folyó évi szeptember hó 22-én délelőtt tiz óráig az országos 
kormány erdőgazdasági ügyosztályánál nyújtandók be. 

A szóbeli versenytárgyalás délelőtt 10 órakor kezdődik, melynek 
befejezése után bontatnak fel a kellő időben beérkezett Írásbeli 
ajánlatok. Az írásbeli ajánlatok felbontása után szóbeli ajánlatok 
többé tekintetbe nem vétetnek. 



fv 

Az adás-vevési feltételek, valamint a kikiáltási árak ugy a 
kljuői állami erdőgondnokságnál, valamint az alulírott kormány 
erdőgazdasági ügyosztályánál megtekinthetők. 

Sarajevo, 1917. évi augusztus hó 6-án. 
(8) Bosznia és fierczegovina országos kormánya. 

Pályázati hirdetmény. Őrgróf Pallavicini Alfonz Károly 
szilvási uradalma részére róm. kath. 35 éven aluli hadmentes pénz
tárnok kerestetik. 

Megkívántatik kereskedelmi iskolai érettségi, elegendő gyakorlat 
kettős könyvelésben és irodai munkákban. 

Évi fizetés 2400 K, 360 K drágasági pótlék, 600 négyszögöl 
veteményföld, kert, háromszobás, szabadfütéses lakás. 

Előnyben részesülnek hadi rokkantak, kisebb sérüléssel. Az 
állás egy évig ideiglenes, megelégedés esetén állandósittatik. 
(9) Erdőhivatal, Szilvásvárad 

(Borsod megye). 

Faeladási hirdetmény. 2655. tanácsi szám. — Lőcse szab. kir. 
város zárt ajánlati versenytárgyalás utján bérbe adja a tulajdonát 
képező kétkeretes gőztürészt és gőzmalmot tartozékaival együtt 
1919. évi január hó 1-től 1924. évi deczember 31-éig, vagyis közvet
lenül egymásután következő hat évre s ezzel kapcsolatban eladja 
a városi erdőben a földmivelésügyi m. kir. minisztérium által jóvá
hagyott rendszeres erdőgazdasági tervek szerint az 1918., 1919., 
1920., 1921., 1922. és 1923. években kitermelendő összes lenyőfa-
mennyiséget tövön és pedig az „A", „B" és „E" gazd. osztályok
ban terület szerint, kat. holdankénti vételár mellett, a „D" és „Q" 
gazd. osztályokban ellenben csak a város saját mű-, épület- és tüzifa
szükségletének, valamint a városi lakosság mű- és épületfaszükség-
letének fedezése után a vágásterületeken tövön maradó haszonfát 
tm3 szerint. 

Az eladás tárgyát képező famennyiség kitesz a becslés szerint 
és a kéreg betudása nélkül az „A", „B", és „E" gazd. osztályok
ban mintegy 64.500 tm3-t, melyből esik 

luczfenyőre mintegy 33.400 tm3, 
jegenyefenyőre » . „ . . . . . . 4.500 tm3, 
erdeifenyőre » 26.600 tm3. 



A „D" és „Q" gazd. osztályokban a fenti hat év alatt ki
használandó és eladásra bocsátott fenyőhaszonfa mennyisége kitesz 
rendes körülmények között a becslés és eddigi fapasztalat alapján 
mintegy 30.000 tmd-i és ez áll főképen jegenye- és luczfenyőből 
és részben vörös- meg erdeifenyőből. A fent kimutatott fatömegek 
mennyiségéért és minőségéért a város szavatosságot nem vállal. 

A zárt írásbeli ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe, ha 
ajánlattevők a gőzfürész bérletére bánatpénz fejében 2000 K 
(kettőezer) koronát készpénzben és a fára tett ajánlataik biztosítá
sára 150.000 (egyszázötvenezer) koronát készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírokban bánatpénz gyanánt a városi pénztárba le
tesznek és az arról szóló elismervényt zárt írásbeli ajánlatukhoz 
csatolják. 

A szabályszerűen kiállított, megfelelő felírással: „Ajánlat a Lőcse 
város tulajdonát képező gőzfürész bérletére és a város erdejéből 
az 1918—1923. években kihasználandó fára nézve" ellátott és ajánlat
tevők által sajátkezüleg aláirt zárt írásbeli ajánlatok, melyekben 
határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevők a részletes árverési és 
szerződési feltételeket ismerik és azoknak magukat alávetik, folyó 
évi október 4-ik napjának d. u. 1 órájáig nyújtandók be Lőcse 
szab. kir. város polgármesterénél, ki a beérkezett ajánlatokat a fent 
megjelölt napon d. u. 1 órakor a beérkezés sorrendjében nyilvá
nosan fel fogja bontani. 

Az árverési és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket tartal
mazó, vagy később beérkezett, valamint utóajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek. 

A részletes árverési és szerződési feltételek Lőcse szab. kir. 
város polgármesterénél a hivatalos órák alatt megtekinthetők, 
kívánatra az érdeklődőknek meg is küldetnek. 

Érdeklődőknek megengedtetik, hogy az eladás tárgyát képező 
erdőt megtekintsék és a faállományokat próbatörzsek döntésének 
kizárásával megbecsüljék. 

Lőcse szab. kir. város képviselőtestületének 1917. évi augusztus 
hó 11 én tartott közgyűléséből. 

(10) Dr. Fried Mór s. k. 
polgármester. 



Faeladási hirdetmény. 127/1917. szám. — A zsilyvajdej-
vulkánigör. kath. egyház és gör. kath. iskola az 1913. évi 130540/I/A/2. 
számú F. M. engedély alapján a Zsilyvajdejvulkán község határá
ban fekvő erdejében kijelölt 11-1 kat. holdon található s az 
apadék leszámitásával összesen 1836 ürm3 bükktüzifára meg
becsült faállományt az 1917. évi szeptember hó 26-án d. i). 3 órakor 
a zsilyvajdejvulkáni gör. kath. iskolában tartandó szó- és írásbeli 
árverésen el fogja adni. 

Kikiáltási ár 2900 K 
Bánatpénz 290 K. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek a zsilyvajdejvulkáni 

gör. kath. lelkészi hivatalnál, a petrozsényi m. kir. járási erdő
gondnokságnál és a dévai m. kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos 
órák alatt betekinthetők. 

Vulkán (Hunyad m.), 1917. évi augusztus hó 3-án. 
(11) Oör. kath. egyház elöljárósága. 

Hirdetmény. Kecskemét th. város erdőgazdaságánál hét (7) 
erdőőri állás betöltendő. Tüzifatermelésben jártas erdőőri szak
képzettséggel rendelkezők jöhetnek tekintetbe. Javadalmazás egy
előre megállapodás szerint, egy évi próbaidő után megfelelő szak
képzettséggel rendelkezők az újonnan szervezendő erdőőri állások
ban véglegesittetnek, melyeknek javadalmazása a kincstári erdő
őri állásoknak megfelelően lesz szervezve. 

Kecskemét, 1917. évi augusztus hó 16-án. 
(12) Kecskemét th. város erdőhivatala. 

Megbízható eidész. aki jártas az erdőmanipuláczió minden 
ágában, gyümölcsös és szőlő vezetéséhez is ért, azonnal felvétetik. 
Ajánlatok bizonyitványmásolatokkal küldendők: Uradalom, Nagy-
récse, Zala megye czimre. (13. III. 1) 

A zágoni ké tagka tonaság elnöksége által közhírré tétetik, 
hogy a kétágkatonaság tulajdonát képező Bóta nevü erdőrész fa-
tömegének 1917. évi szeptember hó 20-ára kitűzött árverés közbe 
jött akadályok miatt további intézkedésig felfüggesztetik. 

Zágon, 1917. évi augusztus hó 14-én. 
(14) Szőts Imre 

közbirtokossági elnök. 



Faárverési hirdetmény. 4264/1917. sz. — A gömörkishont-
vármegyei Szabados községi volt úrbéres közbirtokosság Szabados 
községben 1917. évi október hó 9-én délelőtt 11 órakor a község
házánál tartandó nyilvános szó- és írásbeli árverésen eladja a 
volt úrbéres birtokosság tulajdonát képező erdő Kakashegyi-dülő 
Lázárka völgyében („A" ü. o. 13., 14., 16., 22., és 23. osztagai) 
a mintegy 125 kat. holdon kibélyegezett és a vevő által kiterme
lendő 7182 darab mintegy 1000 m3-re becsült s széltörés lucz- és 
csekély jegenyefenyőfatömegét. 

Kikiáltási ár: Haszonfa 15 cm alsó átmérőig köbméterenként 
3 K, 16—25 cm alsó átmérőig 5 K 50 fillér, 25—80 cm-ig 8 K. 
Tűzifa ürméterenként 1 K 50 fillér. Pózna- és rudfa folyóméteren
ként 2 fillér. Luczcserkéreg métermázsánként 2 K. Kiszállítási határ
idő bezárólag 1918. évi június hó 15-ig. 

Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el. A részletes árverési 
és szerződési feltételek a rozsnyói m. kir. járási erdőgondnokság
nál és a szabadosi volt úrbéres birtokosság elnökénél tekinthetők 
meg naponta d. e. 11—12 óra között. 

Rozsnyó, 1917. évi augusztus hó 1-én. 

A közbirtokosság nevében : Nagy 
(15) főszolgabíró. 

Bükk- és tölgymakkot valamint ákáczfamagot minden meny-
nyiségben veszek és mintázott árajánlatokat kérek. 
{16) Klein Sándor, Léván. 

Keresünk erdészetünk részére szaktudású energikus, hadmentes 
erdőkezelőt és több erdőőrt. Ajánlatok Uradalmi Jószágigazgatóság 
Pankota, intézendők. (17. III. 1.) 

Hirdetmény. 1100/1917/A. sz. — A faértékesitő hivatal arról 
győződött meg, hogy azok közül, akiknek az 1851/1917. M. E. sz. 
rendelet hatálya alá tartozó fakészletek vannak birtokukban vagy 
őrizetükben, sokan nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek. 

Utalással a rendelet 35. §-ában foglalt büntető rendelkezésekre, 
a faértékesitő hivatal ez uton is felhívja a készletek birtokosait, 



Hirdetmény talpfák és váltókülönfákszállitására.35435/1917/l/A. 
szám. — A kassa-oderbergi vasút igazgatósága ezennel nyilvános 
pályázatot hirdet a vonalain 1917/18. évben szükséges talpfa és 
válíókülönfa szállítására. A szállításra vonatkozó részletes feltételeket 
magában foglaló ajánlati felhivás a kassa-oderbergi vasút igazga
tóság Anyagbeszerzési osztályánál V., Rudolf-rakpart 6. megszerez
hető. Ugyancsak az emiitett hivatalnál tekinthetők meg a hivatalos 
órák alatt a szállításra vonatkozó általános és különleges feltételek 
is. Az általános és különleges feltételek ára darabonként 1 korona. 

Az ivenként 1 koronás magyar okmánybélyeggel ellátott 
ajánlatok közvetlenül, vagy posta utján a „Cs. kir. szab. kassa-
oderbergi vasút vezérigazgatóságának" czimzéssel és pecséttel lezárt 
borítékban legkésőbb f. é. szeptember 20. napjának d. e. 12 órájáig 
küldendők meg és a borítékra rávezetendő „Ajánlat 35435/1917. 
számhoz". 

Ajánlat tehető a kiirt teljes mennyiségekre, vagy azok egy 
részére, mely a benyújtandó ajánlati lapon feltüntetendő. 

Elsősorban ajánlat tehető főleg tölgytalpfára, másodsorban 
bükk- vagy szurkosfenyő talpfára. 

Bánatpénzül az ajánlott anyag értékének 5%-a készpénzben 
vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban 1917. évi szeptember 
hó 17. déli 12 óráig a kassa-oderbergi vasút budapesti főpénz
táránál leteendő, esetleg posta utján beküldendő. 

illetve őrzőit, hogy készleteiket legkésőbb e hó végéig a faértékesitő 
hivatalnál okvetlenül jelentsék be. 

Az erre szolgáló nyomtatványokból a faértékesitő hivatal a 
vármegyék alispánjai, illetve a thj. városok polgármesterei utján 
ismételten nagyobb készletet bocsátott a járási főszolgabirák; illetve 
a rendezett tanácsú városok polgármesterei rendelkezésére. 

A nyomtatványok ezen felül a „Pallas" irodalmi és nyomdai 
részvénytársaságnál is beszerezhetők. 

Budapest, 1917. évi augusztus hó 17-én. 

(19) A magyar szent korona országainak 
faértékesitő hivatala. 



Az ajánlati felhívástól eltérő, szabálytalanul kiállított, az ajánlat
tevő által alá nem íratott, sértett vagy pecséttel le nem zárt 
borítékba helyezett, elkésve vagy táviratilag tett, végül oly ajánlatok, 
melyekre nézve bánatpénz le nem tétetett, figyelembe nem vétetnek. 

Budapest, 1917. évi augusztus hó 27-én. 
(21) A Kassa-Oderbergi Vasút Igazgatósága. 

Fenyőfürészáru eladása. (Ruszkabányai kincstári faraktárból.) 
4982/1917. sz. — A ruszkabányai m. kir. erdőgondnokság kerületé
ben termelt és a ruszkabányai kincstári faraktárban készletezett 
4CV8204 ms fenyőfürészáru zárt Írásbeli ajánlatok mellett nyilvános 
versenytárgyaláson eladatik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi szeptember hó 23-ig délután 
6 óráig az orsovai m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be, ahol azok 
1917. évi szeptember hó 24-én délelőtt 9 órakor nyilvánosan 
bontatnak fel. 

A részletes árverési- és szerződési feltételek, valamint ajánlati 
űrlap és boriték az orsovai m. kir. erdőhivatalnál, valamint a ruszka
bányai m. kir. erdőgondnokságnál szerezhetők be. 

Orsova, 1917. évi augusztus hóban. 
(22) A m. kir. erdőhivatal. 
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1 A harcztérröl hazaérkezve, személyesen intézek el minden ügyet! 

Faeladási hirdetmény. 3714/1917. sz. — Erzsébetváros szab. 
kir. város tanácsa közhírré teszi, hogy a város tulajdonát képező 
és Nagyküküllő vármegyében Apaujfalu község határában fekvő 



erdőnek 30T6 kat. holdon levő bükk- és gyertyántüzifája 79/7. évi 
szeptember hó 29-én délelőtt 11 órakor Erzsébetvároson a tanács
ház üléstermében tartandó zárt írásbeli versenytárgyalással egybe
kötött szóbeli nyilvános árverésen eladatik. 

Az erdő a dánosi vasútállomástól 22 kilométer, a segesvár
nagyszebeni vasút Rozsonda állomásától 10 kilométer távolságra 
fekszik. 

Kikiáltási ár 20.760, azaz huszezerhétszázhatvan korona. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
A becslési munkálatok és árverési feltételek a polgármesteri 

irodában s az erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Erzsébetváros szab. kir. város tanácsa, 1917. évi aug. hó 31-én. 

(24) Trajánovits János 
polgármester. 

Hirdetmény. Közhírré teszszük, hogy a kisporubai volt úr
béresek 1917. évi október hó 8-án d. e. 10 órakor Kisporubán 
(u. p. Liptóujvár) az ev. iskola tantermében megtartandó szó- és 
Írásbeli nyilvános árverésen bérbeadják a tulajdonukat képező 
mintegy 2000 kat. holdnyi területű erdőn és legelőn gyakorolható 
vadászati jogot az árverés napjától kezdődőleg 1923. évi augusztus 
hó l-ig terjedő időre. 

Kikiáltási ár 300 K, bánatpénz 30 K. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
A résztetes árverési és szerződési feltételek alulírottnál Kis

porubán megtekinthetők. 
Kisporuba, 1917. évi szeptember hó 2-án. 

Sensel Lajos s. k. (25) Neubauer Gusztáv s. k. 
urb. jegyző urb. alelnök. 

Termelt gesztenyetanninfaeladás. 6634/1917. sz. — Avojnicsi 
magyar államvasuti rakodóra kifuvarozott 250 ürm3 gesztenye-
tanninfa zárt Írásbeli ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyaláson 
el fog adatni. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi szeptember hó 24-én dél
előtt 12 óráig a zagrebi kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be, 



ahol folyó évi szeptember hó 25-én délelőtt 10 órakor fognak az 
erdőigazgatóság tanácstermében nyilvánosan felbontatni. 

Részletes adatok, általános és részletes árverési feltételek, 
valamint ajánlati űrlapok és borítékok a zagrebi kir. erdőigazga
tóságnál szerezhetők be. 

Zagreb, 1917. évi szeptember hó 4-én. 

(26) Kir. erdőigazgatóság. 

Faeladási h i rdetmény. Guraszáda, Alsóboj és Kimpur hunyad-
megyei marosmenti községek határában 480 kat. hold, átlagosan 
30—40 éves cserrel és bükkel elegyes kocsántalan tölgyerdőnek 
fatömege hat évi kihasználásra szabad kézből eladó. Az erdő 
Guraszáda Máv. rakodó állomástól 6—12 A/n-nyire fekszik. A rész
letes eladási feltételek özv. Tarjányi Lászlóné szül. Wass Irma 
grófnőtől (Budapest, Királyi-Pál-utcza 20. sz.) tudhatók meg. (27) 

Versenytárgyalási hirdetmény. 11468/1917. sz. — Szolnok-
Doboka vármegye árvaszéke közhírré teszi, hogy Bauer Rózsika 
és társai kiskorúak Guga község határán fekvő mintegy 100katasztrális 
hold kiterjedésű 45 éves bükkszálerdeje zárt írásbeli verseny
tárgyalás utján el fog adatni. 

Eladás tárgyát képezi mintegy 100 kat. hold bükkfa tömege, 
melynek holdankénti fatömege átlag 86 /w3-re van becsülve. Becs
értéke holdanként 860 (nyolczszázhatvan) korona. 

Bánatpénz 8600 korona. 
Az erdő a legközelebbi vasúti állomástól — Alsókosály — 

12-2 kilométer távol fekszik, hozzá egyenes jól kavicsozott ut 
vezet. Az erdő szekérrel mindenütt jól meg közelíthető. 

A zárt írásbeli ajánlatok az alulirt árvaszékhez 1917. évi október 
hó 2-án d. e. 10 óráig nyújtandók be, ahol a részletes feltételek 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Kelt Szolnok-Doboka vármegye árvaszékének Désen, 1917. évi 
szeptember hó 31-én tartott ülésén. 
(29) Bokrossy 

elnök. 



VESZÜNK SSSSaSSSÜSi RÖNKFÁT: 
b ü K K f a , K ő r i s f a , n y á r f a , f ű z f a , d i ó f a , é g e r f a , 
c s e r e s z n y e f a , t o p o l y a . Esetleg jövő téli döntésre Kerülő. 
Ket is. Szives ajánlatok „TOPOLYA" jeligére GYŐRI-NAGY HIRDETŐ 
IRODÁBA, BUDAPEST, VII., Kertész-utcza 16. KüldendőK. (31) 

Felhivás a fakereskedőkhö'z. 430/1917. sz. — Zernest község 
(Fogaras vármegye) 1141-02 kat. hold erdejének fatömegét, mely 
a hivatalos becslés szerint 284826 tömörköbméter kéreg nélküli 
luczfenyőműfát, 63671-6 tömörköbméter kéreg nélküli jegenyefenyő-
műfát, 26860-1 tömörköbméter bükkműfát és 160562-6 tömör
köbméter bükkhasábfát tartalmaz, zárt Írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött szóbeli nyilvános árverésen még ez év lolyamán eladja s 
az érdeklődő fakereskedők felhivatnak, hogy az erdőt a tél beállta 
előtt megtekintsék. 

Zernest, 1917. évi szeptember hó 6-án. 

Metián Bucur (32) Ágoston Dezső 
községi biró. községi jegyző. 

A báró Wesselényi István féle erdőgazdaságban három vadőri, 
esetleg két vadőri és egy körvadász állás van üressedésben. 
Pályázatok és bizonyítványmásodlatok Fekete Ferencz főerdésznek 
Karika, Szilágy megye küldendők. (33. II. 1.) 

Faeladási hirdetmény. A tartólczi gör. kath. egyház eladja a 
Tartólcz község (Szatmár megye) határában fekvő „Fraszinás" nevű 
erdejében lévő összes faanyagokat. 

Az eladás versenytárgyalás utján, Írásbeli zárt ajánlatokkal 
történik. 

A fatömeg 4572 m I-ső osztályú tölgyműfára, 55-1 m II-od 
osztályú tölgyműfára és 4653 m bükkmű- és tűzifára becsültetett. 
A kikiáltási ár 25.000 korona, amelyen alól a fatömeg eladatni 
nem fog. A zárt ajánlatokhoz 2500 korona bánatpénzt kell mellékelni. 
Az ajánlatban kiírandó a megígért összeg s ki kell jelenteni, hogy 
a versenyzőnek az eladás tárgyára nézve semmiféle kételye nincs 



út út út 

s azt ismeri; az árverési és szerződési részletes feltételeket szintén 
ismeri s azokat magára nézve kötelezőnek elismeri. 

Ajánlatok a versenytárgyalás vezetőjének kezeihez 1917. évi 
szeptember hó 24. napján d. e. 9 óráig nyújthatók be s azok fel
bontása ugyanazon a napon d. e. fél 10 órakor Tartólczon a 
felekezeti iskola helyiségében fog eszközöltetni. 

Távirati, elkésett vagy utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Tartólcz, Szatmár megye (bikszádi vasút), 1917. szeptember hó 8. 

Dredeán Jenő (34) Jónás János 
lelkész. egyházgondnok. 
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